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Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 1989 yılındaki
kuruluşundan bu yana, durmaksızın faşizmin
saldırılarına maruz kaldı. Büroda çalışan

avukatlar, duruşmalar sırasında dahi saldırıya uğruyor,
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işkence görüyor, avu-
katlık yapmaları fiili olarak engellenmeye çalışılıyor.

İstanbul Eski Emniyet Müdürlerinden Necdet Menzir
“Biz kendimizi savunacak avukat bulamazken
onlar hukuk büroları kuruyor” diyerek hem kıskan-
çlığını hem de rahatsızlığını dile getiriyordu.

Siyasi Şubeler, bir “itirafçı tanık” yarattığı koşullarda,
mutlaka avukatları da teşhis ettiriyor, yine avukatlara
ilişkin yalan ifadeler yazıp işkence ile imzalattırarak,
büro avukatlarını suçlayarak, avukatlık yapmalarını
engellemek istiyorlardı.

Çünkü polisin, yargı organlarının ya da hapisha-
nelerin hukuk dışına çıktıkları her an tepelerinde
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını buluyorlardı.

Yalnız bir defa değil, sürekli siyasi davalara bakan
bir büro olarak devletin hukuk dışına çıkışlarının
münferit değil bir politika olduğunu meslek yaşam-
larından görüyordu HHB avukatları. Müvekkillerinin
haklarını savunmak ise bir yerde gelip iktidarın politi-
kalarını teşhir etmeyi gerektiriyordu.

Siyasi dava avukatlığı ise bunca zulüm karşısında
ya bir adım öne çıkmayı sağlıyor, insanı politikleştiriyor
ya da geri çekilme sonucunu doğuruyordu. 

Nihayet Fuat Erdoğan, 28 Eylül 1994’te, Beşiktaş’ta
bir kafeteryada siyasi şube şeflerinden Şefik Kul’un
silahından çıkan kurşunlarla katlediliyordu. Devrimcilerin
avukatlığını yapmanın sonuçlarının neler olabileceğini
bundan sonra büroda çalışmak isteyen avukatlar

daha baştan biliyorlardı.

SİYASİ İKTİDAR BİR 
HUKUK BÜROSU İLE 
NEDEN BU KADAR 
UĞRAŞIR?
Burjuva iktidarların halkın mü-

cadelesinin yükselmesi duru-
munda neler yapacakları önce-
den bellidir. İkinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı sonrası, Ame-
rikan emperyalizmi tarafından
geliştirilen halka karşı savaş
yöntemleri, NATO ve CIA aracı-
lığı ile tüm dünyaya yayıldı.

Türkiye bu politikaların başlıca
uygulayıcılarındandı. Emekçile-

rin, devrimcilerin mücadelesi ne zaman yükselse, bu
kontra yöntemler devreye giriyor ve iktidarlar kolaylıkla
hukuk dışı yöntemlere geçiyorlardı. Çünkü hukuk
uygulamakla görevli memurlar, aynı zamanda
hukuk dışı yöntemlerin de uygulayıcıları idi. 

90’lı yıllar boyunca işkence, kayıp, katliam; bir
devlet politikası olarak uygulamaya kondu. HHB ise
bu politikaların tam karşısında bir yerde duruyor ve
gücü yettiğince işkence, infaz ve kayıp dosyalarını
takip ediyordu.

Sözün kısası Halkın Hukuk Bürosu avukatları, yal-
nızca bir polisten, bir hapishane müdüründen şikayetçi
değildi. Onlar işkencenin, iktidarın talimatı ile ve onun
hamiliğinde yapıldığını biliyorlardı. Ülkemizin sürekli
faşizmle yönetildiğini biliyorlardı. Diyebiliriz ki Ağar’ın
1000 operasyonu teşhir edildiyse bu, HHB avu-
katlarının “1000 Operasyon Aydınlatılsın” adıyla
yürüttüğü mücadelenin eseridir.

Büro Avukatlığı, Giderek Bir Kimlik 
Kazandırıyordu Avukatlara. Avukatlar Da 
Hukuk Mücadelesine Bir Kişilik Kazandırdı!

‘90’lı yıllarda büro avukatlarının çıkardığı broşürün
adı “Devrimci Mücadelede Avukatlar” idi. Aradan
geçen 10 yılın sonunda mücadele pratiği avukatlara
daha etkin bir rol oynama sorumluluğu yüklüyordu.
Broşürün adı bu kez, “Mücadelede Devrimci Avu-
katlar” olmuştu.

Oligarşi içi iktidar mücadelesinde, yargının öne
çıktığı dönemler olmuştur. Darbeler sonrası haleflerini
yargılayan yeni iktidar sahipleri kanunu, mahkemeyi,
hukuku hesaplaşmalarının bir aracı olarak kullanırlar. 

Adına ‘darbe’ denmese de çelişkiler derinleşip
iktidar mücadelesi keskinleşince iktidar, yargısal ope-
rasyonlara başvurmayı sürdürdü. 2007 yılında başlayan
Ergenekon Davası süreci de böyleydi. Oligarşi; kendi
içinde çatışırken hukuk silahını kullanıyor ve bu iç
çatışmanın sonunda devrimciler güçlenmesin diye,
bir yandan siyasi muhaliflerine saldırırken diğer yandan
da devrimcilere saldırıyorlardı. 

Büro avukatlarından Behiç Aşçı’nın, tecrite karşı
müvekkillerinin hakkını savunmak için, adalet için; 5
Nisan 2006-22 Ocak 2007 arasında, 293 gün ölüm
orucu yapması, süreci takip eden avukatları çabucak
politikleştirdi. Gerek HHB’nin gerekse HHB avukatlarının
da içinde çalıştığı Çağdaş Hukukçular Derneği’nin
mücadelesi, avukatları mutlaka ortadan kaldırılması
gerekli görülenler arasına sokmuştu. 

2013 yılında Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik

TARİH BOYUNCA BU KADAR ÇOK SALDIRIYA UĞRAYAN
BİR HUKUK BÜROSU DAHA YOKTUR!

HALKIN AVUKATLIĞINI YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
ADALET İÇİN AÇLIK GREVİ’NİN 17. GÜNÜNDEKİ

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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büyük yargısal operasyon başladı. Bu tarihten önce
de HHB basılmış, avukatlar tutuklanmışlardı. Ancak
hiçbiri bu kadar geniş kapsamlı değildi. İstanbul mer-
kezli, geniş çaplı baskınlar düzenlenerek 22 ÇHD’li
avukat gözaltına alındı ve 9’u tutuklandı.

Bu operasyon günlerce basının gündeminden düşmedi.
Tepkiler artınca siyasi iktidarın temsilcisi başbakan, AKP
grup toplantısında doğrudan üstlendi operasyonun so-
rumluluğunu. Soruşturmayı yöneten yargı makamları
değil de kendisiymiş gibi konuşuyordu. Açıkça büroda
11 çelik kapı olduğu yalanına sarılıyordu.

O tarihte yargısal saldırı sürecini hızlandıran etmen;
devrimci avukatların, iktidarın Suriye politikasını
teşhir etmeye yönelmesi oldu. Selçuk Kozağaçlı,
Suriye’ye giderek orada devlet televizyonuna konuştu.
Operasyon bu açıklamaların ardından gelişti.

NURİYE VE SEMİH’İN AVUKATI OLMAK, 
KAMUDAN İHRAÇ POLİTİKASINA
KARŞI DURANLARIN
BAŞINDA OLMAK DEMEKTİ!
AKP iktidarı, IMF’nin direktifleri doğrultusunda dev-

lette küçülmeye gidiyordu. Sorgusuz sualsiz, tazminatsız
bir şekilde kamu emekçilerinden kurtulacaklardı.
Elbette önce devrimcilerden, muhaliflerden başladılar. 

HHB avukatları 4 yıl aradan sonra 2017’de yine
iktidarın merkezi politikalarını teşhir ettiler ve hukuk
dışılıklara engel olmaya çalıştılar. Kamudan ihraç
edilen müvekkilleri nezdinde ihraç politikasına karşı
mücadele ettiler. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevinin ilerleyen günlerinde, tutuklu yargılandıkları
davanın ilk duruşmasına 2 gün kala, 12 Eylül 2017’de
yeni bir gözaltı dalgası başladı.

Çünkü halkın avukatları, canlarını dişine takmış
hem müvekkillerinin tahliyesi için uğraşıyor, davaya 10
bin avukatın katılımı için çalışmalar yapıyor hem de ih-
raçların hukuksuzluğunu gözler önüne seriyordu.

HALKIN AVUKATI OLMAK SUÇ DEĞİL 
ONURDUR!
Halkın Avukatları; 

Açlığa da, adaletsizliğe de
karşıdırlar,

KHK’larla işlerinden atılan
emekçilerin avukatıdırlar,

Suriye’deki emperyalist mü-
dahaleye karşı duranlardır,

Eğit-Donat projelerini teşhir
edenlerdir,

İş kazası denilerek katledilen
işçilerin, tecrit ve işkenceyle
teslim alınmak istenilen dev-
rimcilerin savunmanıdır,

İncirlik’ten Kürecik’e Ameri-
kan üslerine karşı çıkanlardır,

OHAL ile ÇHD’nin kapatılamayacağını ve faaliyet-
lerine devam edeceklerini söyleyenlerdir.

HALKIN AVUKATLARI
ADALETSİZLİKLERE KARŞI
YENİDEN AÇLIK GREVİNDE!
14 Eylül 2018’de yaklaşık 1 yıl sonra çıktıkları ilk

mahkemede faşizmi yargıladılar ve tutuklu avukatların
tümü tahliye edildi. Ancak aradan yalnızca saatler
geçtikten sonra AYNI MAHKEME HEYETİ tarafından
6 avukat yeniden tutuklandı. Heyet davadan alındı,
duruşmadaki mübaşir bile sürüldü.

Şimdi tüm gayrı meşru ve gayrı hukuki işlemlerini
görmek, anlatmak zamanıdır. Avukatların yargılamasından
başlayarak hukuksuzluklara ses olmamız gerekir.

“Herkes korkuyor” diyorlar; ama HHB avukatları
hep varlar ve hiç vazgeçmediler! Direnenler değil
direnmeyenler korkuyor!

Avukat Didem Baydar Ünsal, 18 Aralık 2018’den
itibaren, yeniden tutuklanma riskine rağmen her salı
günü, Çağlayan Adliyesi önünde Adalet Nöbeti’nde.
Tutsak eşi ve halkın avukatları için başlattığı Adalet
Nöbeti, ailelerin ve avukatların da katılımıyla 8.
haftasını geride bıraktı.

Halkın tutsak avukatları; Aytaç Ünsal, Aycan
Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Selçuk Koz-
ağaçlı; 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde
açlık grevine başladı.

Bu açlık grevi adaletsizliğe bir isyan niteliğindedir.
Hukuk yollarının tükenmiş olduğunu ve bu mah-
kemeden de adalet beklenmeyeceğini ilan ediyor
açlık grevi.

Hukukun temel ilkelerini hiçe sayan bir mahkeme
heyetinin bu zamana kadar  HSYK (Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu) incelemesi gerekirdi.

Avukatların reddi hakim talebine bir cevap vermesi
gerekirdi mahkemenin. Oysa reddedilen hakim bu
talebe kendisi bakıp karar veriyor.

Böyle adalet olmaz; ama böyle yargı da olmaz!
Halkın tutsak avukatları açlık grevleri ile bağırıyorlar;

“Türkiye’de hukuk yok” kimse bizi aldatmaya
kalkmasın!

24 Aralık Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde İstanbul’da,
bu kararlılıkla yürüdü iki bin avukat. Açlık grevinin
sarsıcı etkisini gördüler çünkü.

Bu açlık grevi ile adalete olan açlığımızın ne kadar
büyük olduğunu gösteriyor halkın avukatları.

Adalet tutkusunun ne kadar güçlü olduğunu gös-
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teriyorlar.
HALKIMIZ! ÇOCUKLARINIZI HALKIN AVUKAT-

LIĞINI YAPMASI İÇİN TELKİN EDİN! 
Çünkü Halkın Avukatı olmak, gurur verici bir iştir.

Adalet mücadelesini savunmak, halk için adalet savaşı
vermek onurdur!

Halkın Hukuk Bürosu avukatları, nasıl ki her
koşulda halkın, haklının yanında yer almışsa; bugün

halkımız da avukatlarını yalnız bırakmamaktadır. Yar-
gılanmak istenen adalet mücadelesidir. Halkın avu-
katlığını yapmak suç değil onurdur!

18-21 Mart 2019 tarihli duruşmasında, Silivri Ha-
pishane Kampüsü duruşma salonunda olalım. Yerimiz
avukatlarımızın yanıdır. Haksızın karşısında haklıdan,
direnenden yana tavır koymak için tüm halkımızı,
avukatlarını savunmaya çağırıyoruz!

Yaşadığımız ülkede, ülkem-
de, halkın avukatlığını yapmak
suç değildir!

Ekmek almaya çıkan 14’ünde
Berkin’in,

“Galoş giyin” dediği için Di-
lek’in,

Yanımızdan gidip, ertesi gün
kurşunlanmış bedenini aldığımız
Hasan Ferit’in olduğu,

Taybet Analar’ın cenazesinin
7 gün sokakta kaldığı ülkemde

Halkın Avukatlığını Yapmak
Suç Değildir!

Biz sadece halkın avukatlığını yaptığımız için tu-
tukluyuz. “Halkın ekmeğidir adalet!”

Halkımız bu ekmeği yiyememektedir. Halkımız
aç, biz açız!

Bu sefer de açlığımızla adalet talebimizi bir kez
daha yineleyeceğiz!

Ve Kazanacağız, Mutlaka Kazanacağız!
Bizim de Günümüz Gelecek!”

Aycan ÇİÇEK

*****

Sevgili Meslektaşlarım, değerli dostlarım merhaba,
12 Eylül 2017 tarihinden beri çeşitli adaletsizlikler

yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça sürecinde, halktan korkan iktidar
tarafından tutsak edildik.

Yaşadığımız adaletsizliğin nedeni ise halkımızın

avukatlığını yapmamıza engel ol-
maktır. Büromuz Halkın Hukuk Bü-
rosu’nu terörize etmektir. Ödediğimiz
bedeller bunun içindir.

Fakat halkımızın yaşadığı ada-
letsizlik yanında, bizim ödediğimiz
bedeller küçük kalıyor.

Aladağ’da 11 çocuğumuz ya-
narak katledildi, sorumlular bizim
kadar tutuklu kalmadı.

Gebze’de işçiler 7 ton betonun
altında ezildi, yargının ilk hamlesi “yayın yasağı”
getirip gerçekleri gizlemek oldu.

Çorlu’da vagonlar altında kalan gül gibi oğlu Arda
için Adalet İsteyen Mısra Anne muhatap dahi bulamıyor.

11 yaşında SMA Tip2 hastası Arda Tahsin, ilaç-
sızlıktan ölüyor.

Kim çalıyor onların hayatlarını?
Kim yaşatıyor bu adaletsizliği?
Ama öyle yağma yok! 
Ne halkın avukatlığını yapmamıza engel olan,

yaşadığımız adaletsizliği, ne de halkımızın kölelik
koşullarına mahkum edilmesini kabul etmiyoruz.

Hayır! Bin kere hayır diyoruz!
24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde, mesleğini

yaparken bedel ödeyen, halk için avukatlık yapan tüm
meslektaşlarımızın anısını yüreğimizde hissediyoruz.

Bugün adalete olan açlığımızla Açlık Grevi’ne
başladık. Mutlaka Kazanacağız diyoruz!

Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi
bakın.

Aytaç ÜNSAL

Halkın Tutsak Avukatlarından Aycan Çiçek ve Aytaç Ünsal
Telefon Görüşmelerinde Neden Açlık Grevinde Olduğunu Anlatıyor:

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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TAYAD’lı Aileler “Adalet İstiyoruz, Evlatlarımıza 
Özgürlük” Kahvaltılarında Bir Araya Geldi

Gazi: TAYAD’lı Aileler 3 Şu-
bat’ta Gazi Şehitleri Cemevi’nde
“Adalet İstiyoruz” kampanyası da-
hilinde her hafta yaptıkları kahv-
altıda bir araya geldi. Kahvaltıya
Gazi ailelerinin yanı sıra, Kıraç
ve Çayan mahallelerinden de ai-
leler katıldı. Kahvaltı programında,

adalet talebi ve kampanyası anlatılarak 30 kişinin
katıldığı kahvaltı iradi olarak sonlandırıldı.

Sarıgazi: TAYAD’lı Aileler
3 Şubat’ta adalet kampan-
yası dahilinde Yenidoğan’da
bir kahvede kahvaltı düzen-
ledi. Kahvaltı programında
genel olarak adalet nöbetinin
güçlendirilmesi, Özgür Tut-
saklara düzenli mektup ya-
zılması ve kahvaltıların dü-
zenli yapılması konuşuldu. Son olarak şehit ve tutsak
yakınlarının da katıldığı kahvaltı programının ardından
mahalle mezarlığında bulunan devrim şehitlerinin me-
zarları ziyaret edildi.



Halkın avukatları 1,5
yıldır faşizmin tecrit hüc-
relerindeler. Soma’da kat-
ledilen 301 madencinin
hesabını sordukları için...
Faşizmin katlettiği Ber-
kin’e, Dilek’e, Günay’a
ve diğer halk çocuklarına
adalet istedikleri için...
Halkı yoksul, aç, adalete
muhtaç bırakanlara karşı
halkın adalet mücadele-
sinde en ön safta savaş-
tıkları için... 

Tutsaklıkla halkın avu-
katlarını teslim almak,
halkın avukatlığını bitir-
mekti amaçları. “Size böy-

le avukatlık yaptırmayacağız” diyordu faşizm. Bunun
için defalarca gözaltına aldılar, işkencelerden geçirdiler.
Kollarını kırdılar, ters kelepçe işkencesi yaptılar...
Ama onlar hala halkın avukatlığını yapmaya devam
ediyorlar. Sıkılı yumruklarını çözmeye gücü yetmedi
faşizmin. Zafer işareti yapan parmaklarını bükemediler.
Boyun eğdiremediler...

Halkın avukatları adalet mücadelesine tutsaklıkta,
faşizmin tecrit hücrelerinde de devam ediyorlar. 1,5
yıldır yaşadıkları hukuksuzluklara, keyfiliğe, adaletsizliğe
boyun eğmiyorlar. 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Gü-
nü’nde başlattıkları açlık grevinin 18. günündeler. 18
gündür açlıklarıyla direniyor, adalet yürüyüşlerine
açlık grevi ile devam ediyorlar. 

Halkın avukatları direnişleriyle bir kez daha halka
umut olmaya, faşizmin baskılarına, zulmüne, keyfilik-
lerine, adaletsizliklerine karşı koyabilmenin tek yolunun
mahkemeler değil direniş olduğunu göstermeye devam
ediyor. 

Halkın avukatlarının direnişi halkta da karşılığını
buluyor. Sahiplenme her geçen gün artıyor. Halkın
avukatlarının açlık grevi direnişi ile ilgili internete
yazılan bazı yorumları sizinle paylaşıyoruz:

@drnilk 2 Şub: 
“Kapital iktidarda kaldıkça değil yalnız toprak, değil

yalnız insan emeği, değil yalnız insan kişiliği, değil
yalnız vicdan, değil yalnız aşk, değil yalnız bilim, her
şey, her şey kaçınılmaz olarak alınıp satılacaktır!!!
#Halkinavukatlariaclikgrevinde

- @mnemurin 27 Oca:
Onlar bir halkın adalete olan açlığını kuşandılar,

bedenlerini açlığa yatırdılar. Açlık grevi 4. gününde.
#HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde

- @mert_aldic 30 Oca:
Aytaç, Engin, Selçuk ve diğerlerini ailecek, Nene-

torun-yiğen mektupsuz bırakmıyoruz. De haydi siz de
yazın a dostlar  #HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde #Hal-
kınAvukatlarınaÖzgürlükpic.twitter.com/zx3kNJX29k

- @Onderbozkurt23 31 Oca:
Açlığı direnişe, umuda çevirenlere selam olsun..!

#HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde #LeylaGüven #Ere-
nErdem

- @cehucebuaopymn 27 Oca:
#HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde Evet bu iradeyi

biz 2000 yılından başlayıp 7 yıl süren Büyük Ölüm
Orucu direnişlerinde gördük. 122 can, 122 yürek
olarak düştüler toprağa...

-  @drnilk 28 Oca:
onlar yaratılan DEVRİMCİ değerlerin, onurun, er-

demin, inancın simgeleri olarak yüreklerimizi dolduruyor,
bilincimizi aydınlatıyor, bizi kopmaz bağlarla bağlıyor
DEVRİME... #HalkınAvukatlarınaÖzgürlük #HalkınA-
vukatlarıAclıkGrevinde 

-  @HuzunMevsimi_ 26 Oca: 
Savunma susmadı, susmayacak. Halkın avukatları

açlıkları kadar onurludur ve halkın avukatları onuru-
muzdur!#SavunmayaÖzgürlük #HalkınAvukatlarına-
Özgürlük 

- @mnemurin 29 Oca:
Halkın adalet mücadelesinin mahkeme salonlarına

sığmayacağını biliyorlardı, o mücadelenin birer neferi
oldular. Aycan Çiçek Behiç Aşçı Selçuk Kozağaçlı
Engin Gökoğlu Aytaç Ünsal Açlık grevinin 6. günündeler
#HalkınAvukatlarıAçlıkGrevinde 

HALKIN AVUKATLARI AÇLIK GREVİNDE!
ADALET YÜRÜYÜŞÜ AÇLIK GREVİ DİRENİŞİ İLE SÜRÜYOR

Adalet Cephe Milislerinin Elleriyle Gelecek
Cephe Milisleri’nin bulundukları

bölgelerde, mahallelerde yaptıkları
çalışmalardan derlediklerimiz şu şe-
kildedir;

Hatay: Cephe Milisleri 25 Ocak’ta
Çekmece Mahallesi’nde, üzerinde;
“Adalet İstiyoruz! Cephe” sloganının
yazılı olduğu pankart astı. 

İstanbul-Alibeyköy: Cephe Milisleri
2 Şubat’ta, daha önceden yapılan
yazılamaların polis tarafından kara-
lanması üzerine yenilerini duvarlara
işledi. 

İstanbul-Bahçelievler: Cephe
Milisleri 31 Ocak’ta Kocasinan’da,
uyuşturucu satıcısı olan bir halk
düşmanının dükkanına yazılama
yaparak uyarıda bulundu. 

Sayı: 105 10 Şubat 2019
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Yürüyüş: Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün, bu
yıl yeniden Türkiyeli avukatlara ithaf edilmesinin
ardından İstanbul Barosu’nun çağrısıyla cüppeli
bir avukat yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşü
anlatır mısınız?

Didem Baydar Ünsal: 24 Ocak Tehlikedeki Avu-
katlar Günü yürüyüşü kitlesel, renkli, umutlu ve coş-
kuluydu. Baro başkanlarının “balkon konuşmalarının”
hemen hepsinde önce Selçuk Abi (Kozağaçlı) ve
diğer tutsak avukat arkadaşlarımız vardı. Onlardan
selam getirdiklerini söyleyerek söze başladı bir kısmı.
Tutsak arkadaşlarımızın açlık grevine başladıklarını
oradan bir kez de onlar duyurdular. 

Yürüyüşte Selçuk Abiler’in ve Tahir Elçi’nin fotoğ-
rafları taşındı gururla... “Devrimci Avukatlar Onu-
rumuzdur!, Faşizme Karşı Omuz Omuza!” slogan-
larını yeniden böyle büyük bir kitleyle ve gür sesle
atmak çok güzeldi. 

Yine “Savunma Susmadı Susmayacak!” sloganı
atıldı. Bu “ÇHD Susmadı Susmayacak” sloganına
çok benziyordu. Hem HHB hem ÇHD yine o güne
damgasını vurmuştu, gündemi ve politikayı belir-
leyen, kendinden söz ettiren onlar olmuştu. Çünkü
tükenmek bilmeyen bir devrimci iradesi ve mücadele
azmi vardı onları kuranların ve kurulan devrimci avu-
katlık geleneğini devam ettirenlerin.

Orada bulunan avukat kitlesinin kendi başkaldırısını
ve gerektiğinde nasıl omuz omuza gelinebildiğini gör-
meleri önemliydi. İktidara verilen önemli bir mesajdı
bu; istersek bir araya gelir ve bastırmaya çalıştığınız
sesimizi çıkartırız diyordu avukatlar orada. Yerin
kulağı var diyerekten kendi seslerini duymaktan korkan
avukatlar o gün haykırıyordu “Savunma Susmadı
Susmayacak” derken...

Belki 40 bin avukat içinde iki bin avukat az diye-
ceksiniz... Asla değil! Bu daha başlangıç... Mücadeleye
devam... diyordu Haziran Ayaklanması’nda halkımız
ve yine CHP’liler...

En son böylesi kitlesel bir yürüyüşü 2013’te yapmıştı
avukatlar değil mi? Aradan 6 yıl geçmiş dile kolay...
Unutulmaya yüz tutmuş, belki modası geçtiği düşünülen;
ama asla modası geçmeyecek olan en etkili eylem
biçimlerimizden biri... Yeniden gündeme gelmesi, ya-
pılabilir olduğunun görülmesi, yarattığı ruh ve coşku
çok önemliydi. 

Okyanus damlalardan oluşmuyor mu? Soğuk ve
karanlık korku ikliminde böylesi bir yürüyüş, zulme
karşı direniş değil de ne olabilirdi ki. Bu eylemin
korku iklimini ısıtan ve ışıtan en önemli yanı, bir

şeyler yapmak için gücü-
müzün farkında olmak için
ilk adımın atılmış olmasıdır
bana kalırsa. Bir dokunup
itekledik bakın neler oldu?
Daha neler yapabiliriz bu
ısrar ve kararlılıkla öyle
değil mi? Yeter ki politika
üretmekten geri kalmaya-
lım. Politika, etrafında kit-
leleri topluyor mutlaka...

Yürüyüş: Evlatlarını
sahiplenmek üzere İs-
tanbul’a gelen aileler nasıldı, neler yaptılar?

Didem Ü: Ailelerimiz yürüyüşe katıldılar ve aslında
gelirken çok umutlu değillerdi. Çok az kişinin katıla-
cağını, herkesin korktuğunu, kimsenin gelmeyeceğini
düşünüyor, aslında biraz da hatır için geliyorlardı.
Ancak yine de geldiler. Gördükleri karşısında şaşkın
ve çok mutluydular. 

Çocuklarının fotoğraflarını gururla taşıdılar, slo-
ganlara dahi eşlik ettiler zaman zaman. Fotoğraflar
çektiler, çektirdiler. Ve sonunda; “40 bin içinde 1-2
bin az ama hiç olmamasından iyidir, bize çok iyi gel-
di, iyi ki çağırdınız bizi” de dediler.

Çocuklarımız için bir şeyler yapmak iyi hissettiriyor,
biz iyice yılgınlaşmış, miskinleşmiştik diyorlar.  Epeyce
yoruldular; ancak alan neredeyse tamamen boşalana
kadar gitmediler bir yere. Bizimle röportaj ve canlı
yayın yapmak isteyen basını ve bizi izliyorlardı gururla.
Hatta bir tanesine, babam ben de programınıza
katılmak isterim, tutuklu avukatların ailesi olarak bir
vatandaş olarak, anlatmak istediklerim var, beni
çağırın lütfen dediğini duydum bir ara.

Yürüyüş: Yürüyüş sonrası bir de ailelerinizle
basın toplantısı gerçekleştirdiniz. Bu basın toplantısı
nasıldı? Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkın-
da?

Didem Ü: Yürüyüşün ertesi günü basın toplantımız
vardı. Onun için de heyecanlılardı ailelerimiz. Normalde
basın toplantısı saat 15.00’da. 14.00’da buluşalım
dediler; ama heyecandan 14.00’da bile değil 13.30’da
geldiler. Hemen ÇHD TV’ye gittik, odaları birlikte ha-
valandırdık, topladık, hazırladık. 

Çocuklarının foto bloklarını duvarlara birlikte astılar,
asarken herkes fikir belirtiyordu, çok önemli bir iş
yapıyor gibi nasıl ciddiye almışlardı işi, hem de biz
yapın edin demeden harekete geçtiler. Biz bantı ve
fotoları çıkardık, hazırlamaya başladık, onlar da
hemen dahil oldu. 

Sonra annelerle çayları koyduk ve sohbet bile et-

Didem Baydar Ünsal: “Birlikte çok güçlüyüz.
Bütün güçlüklerin üstesinden geldik, geliyoruz!”

Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarından Didem Baydar
Ünsal ile; halkın tutsak avukatlarının açlık grevi
direnişi ve 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü

eylemine ilişkin yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Röportaj
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meden hemen bir deneme
yapmak istediler.

Başladık daha ilk deneme
bitmeden, özgür basından
arkadaşlar da erken geldiler.
FOSEM bizimleydi. Özgürüz,
Artı TV ve DİHA bizimleydi...
Birgün’den Zeynep Kuray
bizimleydi. Bir de Can
TV’den fotoğrafçı bir arkadaş
gelmişti. Hepsi de haber
yaptı ve fotoğraf ve kayıtları
paylaştılar. Çok hızlı şekilde
yayıldı.

Basın toplantımıza tam
vaktinde başladık. Nefeslerimizi tutup dinledik ailele-
rimizi, hepsi öyle doluydu ki; ama bir o kadar da he-
yecanlı ve tabii biraz kaygılı. Yanlış bir laf eder hedef
gösterir de yargılama konusu olursak diye korktuklarını
dile getirdiler. İsim vermeyelim vs. diye kurallar
koydular kendi aralarında.

Benim ailem nerelerde paylaşılacak bu kayıtlar,
aman dikkat çok yayılmasın, başımıza bir iş gelir
sonra, diye şaka yapmak istedi. Bunun üzerine Saniye
teyze hemen; “Olur mu öyle şey korkmayın, ne diye
korkuyorsun? Korkacak bir şeyim yok benim Allah’tan
başka kimseden korkmam. Çocuklarımız için tabi ko-
nuşacağız, yayılsın dünyaya sesimiz.” dedi. Bizimkiler
şaka yaptık canım filan dediler ama utandılar. Utan-
maları da ayrıca hoşuma gitti benim. Neden derseniz;
utanmak devrimci bir eylemdir deriz ya utanma
duygusu hatasını kabul etme ve düzeltmeyi yani öze-
leştiriyi beraberinde getirir... Gerçekten de öyle oldu
o dakikadan itibaren rahatladı bizimkiler de.

Heyecanları hiç dinmedi tabi. Konuşmaları dinle-
mişsinizdir zaten. Saniye teyzemiz yumruğunu havaya
kaldırıp nasıl da coşkuyla; “Sizin o terörist dediğiniz
evlatlarımızın, 17 avukatın hepsiyle gurur duyu-
yorum, onur duyuyorum” diye bağırdı. Hepimizin
yürekleri soğudu. Sonrasında kendisi dedi ki az bile
söyledim, heyecandan lafımı unuttum. Öyle doğal,
öyle hesapsız ve evladını öyle çok seven bir ana ki
nasıl da sahipleniyor...

15 gündür bizlerle geziyor, dolaşıyor, derdimizi
anlatıyor bir ana olarak. Radyo programlarına çıktı,
kültür derneklerinin etkinliklerine katıldı. Orada kürsüye
çıktı konuştu, gazeteleri dolaştı haber yaptırdı. Sabah
başlıyordu hemen, “Randevuları aldınız mı gidiyor
muyuz? Nereye gideceksek haydi gidelim ben yo-
rulmam.” diyordu ve dediği gibi de yorulmak bilmiyordu.
Her yerde kızını, evlatlarını gururla anlatıyordu.

Arkamızda böyle analar babalar, böyle koca
bir halk varsa sırtımız yere gelmez ki bizim diye
düşünüyorduk biz de. Onun gelişiyle nasıl da hare-
ketlenmiştik, onu çağırmasak o da hasta haliyle çıkıp
gelmese belki bu kadar çok kapı çalmayacaktık... Ne
iyi etti de geldi. Ben duygusal davranıp Saniye
Teyze’nin hasta olduğunu öğrenince gelmemesini

daha sonra da gelebileceğini söyledim; ama “Siz ça-
ğırdıktan sonra içim rahat etmez kızım, güzel yav-
rum, ben geleyim ne yapacaksak yapalım.” deyip
de geldi.

Aycan ona demiş ki Didem’i orada sakın yalnız bı-
rakma git yanında dur, o da gelmiş onun için. Biz de
dedik gel tabi; ama başka başka planlarımız da var
dedik, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatmaya, sesimizi
duyurmaya çalıştık. Didem’in yanına geldiği zaman
da Aycan’dan telefon geleceği için gözaltına alınmasam
mı tereddütü yaşıyordu; ama polis gelince de dövize
yapıştı. “Alsınlar beni de ne olacak?” dedi, çok
yiğit bir kadındı.

Sonra polis geldi, ne kadar duracaksınız diye
sorup gitti. O sıra ben anneyi çay içmeye yolladım
diğer destekçilerle ve onlar gider gitmez gözaltına
aldılar, zaten kalanları biliyorsunuz. 

Yürüyüş: Aileleriniz hiç durmadan bir şeyler
peşinde koşturmuş ve sesiniz olmaya çalışmış.
İstanbul Baro Başkanı ile de görüşmüşsünüz, gö-
rüşme nasıl geçti?

Didem Ü: Aileler, basın toplantısı sonrası bir şeyler
yapmış ve başarmış olmanın mutluluğu ile daha fazla
ne yapabilirsek diye düşündüler ve baro başkanına
gitmek istediklerini söylediler. Hem teşekkür edelim
hem de bundan sonra desteğinizin devamını bekliyoruz
diyelim dediler. Yerinde değilse şansımızı denemiş
ve not bırakmış oluruz, yerindeyse de yüz yüze gö-
rüşmek iyi olur dedik biz de. 

Bu yorulmak bilmez halleri, coşku ve dinamizmleri
bizi çok mutlu etti, seve seve götürdük tabi. Baro
başkanı çay kahve ısmarladı, sonra görüşmelerini
tamamlayıp yanımıza geldi ve her birini ayrı ayrı
dinledi. Hepsi de hem teşekkür etti, hem de sürece
ilişkin düşüncelerini söyledi.

Davaya dair kısa bir anlatım da orada yaptılar.
Baro başkanını hem onore ettiler hem de ona güven-
diklerini, güvenmek istediklerini söylediler. Yapacak
bir şeylerin hep var olduğunu anlatmaya çalıştılar.
Çok güzeldi onların o çırpınışları tarifi güç... Baroların
daha fazlasını yapabileceğini söylediler, örneğin bir
günlük duruşma boykotu önerdiler. Çok ileri ve
güzel bir öneriydi.

Başkan bunun gerçekliği olmadığını, siyasi bir şey
olarak görüp de kendisinin çok dışında bir sorun
olarak gören ve de boykota uymayanların çok olduğunu
söyledi. Aileler de bunun sadece katılanlarla da
protesto olarak yapılabileceğini anlattı. Başkaca neler
yapılabileceğinin de düşünülmesi gerektiğini baro
başkanları olarak daha çok TV’lere çıkıp anlatmalarının
gereğini anlattılar avukatların durumunu vs.

Baro başkanı etkilenmiş görünüyordu. Beni görünce
“Sen de mi buradasın?” deyince babam hemen atıldı;
“Ben babasıyım bu kadının” dedi... “Evet çok memnun
oldum, sizinle yazışıyoruz” dedi. Babam dönem dönem
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mesajlar atıyordu kendisine; ama cevap alamıyordu,
bunu duyunca da ayrıca mutlu oldu. Baro başkanı ile
görüşmemiz yarım saat kadar sürdü. Sonrasında başkan
izin istedi başkaca randevuları da olduğu için.

Ayrılırken bu kez herkesle tek tek selamlaşmak
yerine temsilen benimle selamlaştı. Sıkıca tuttu elimi,
aileler de buradan başkanın beni çok sevdiğini
çıkardılar ve kendisinin beni kıramayacağını, neye
ihtiyaç olursa istemem gerektiğini söylediler... 

Ben de bu özgüven içerisinde gidiyorum başkanın
yanına her gidişimde... O bizim avukat örgütümüzün
başı ve bize sahip çıkmak, sorunlarımızı çözmek için
adım atmak durumunda. Biz de ona adım attırmak
için planla projeyle gitmek, neler yapabileceğini gös-
termek, talepkar olmak durumundayız. Bu sayede bu
yürüyüşü yaptırabildik aslında.  Ve hala yaptırabile-
ceğimiz işler var. Bunları da önümüzdeki günlerde
planlayacağız.

Bu arada baro başkanı konu açlık grevine gelince
yine çok sıkıntılı ve stresli bir hale girdi. “Lütfen rica
ediyorum çocuklarınızı ikna edin, yapmasınlar gencecik
bedenlerine yazık.” vs. dedi. Ailelerimiz de artık baş-
lamışlar, kararlı görünüyorlar, onlar buna mecbur kal-
dıkları için, yeterli destek ve dayanışma sağlanamadığı
için bunu yapmak zorunda kaldılar diye anlatınca
baro başkanı yalvarırcasına “Aman rica ediyorum
çocuklarınızın yanına gidince böyle konuşup da
desteklemeyin n’olursunuz yapmasınlar” dedi.
Desteklemek değil ama yapıyorlarsa ne yapalım
çocuklarımızı sahiplenmek zorundayız dediler.
Çok güzel bir şekilde noktayı koydular. 

Baro başkanı görüşmesi sonrası bir annemiz ile ba-
bamız; İyi ki varsınız sizden güç alıyoruz, siz olmasanız
biz ne yapardık? Sakın içeri girmeyin, aman kendinizi
kollayın, gurur duyuyoruz sizinle” diyorlar bize. 

Tabii ki ne yapsak az ve yetersiz geliyor yine de;
çünkü çok ağır bir baskı var, ağır cezalar alabiliriz ve
kalkan olmak zorundayız. O nedenle sürekli kafa
patlatmak ve hızlı davranmak zorundayız. O yüzden
bir arada kalmaya özen gösteriyoruz ki birlikte ürete-
bilelim, düşünebilelim. Birimizin eksiğini diğeri ta-
mamlıyor çünkü.

Yürüyüş: Bu arada Selçuk Kozağaçlı’nın babası
vefat etti ve cenazeye elleri kelepçeli getirildi. Ce-
naze sürecini anlatır mısınız?

Didem Ü: Öncelikle eşi Betül Abla’nın, gece
babanın vefat haberini aldıktan sonra tekrar görüşe
girip Selçuk Abi’ye haber vermesine izin verilmemesi,
çok öfkelendirdi hepimizi. Ne yapacağımızı bilemedik
önce, sonra hemen duyurduk dostlara ve harekete
geçtik... 

Selçuk Abi’nin açlık grevinin dördüncü gününde
babasını kaybetmesi zaten çok etkiledi çevremizdeki
herkesi. Öyle ki, her bir arkadaşımız bir yere koşturdu.
Bir kısmı savcılıkta izin işleri ile uğraştı, bir arkadaşımız

sabah erkenden Selçuk abiye haber vermek için Si-
livri’ye gitmek isterken kaza yaptı; ancak araçtaki
hasarı giderip yine de oraya O’nun yanına gitti. Selçuk
Abi’yi, haberi aldığında yalnız bırakmamış olduk. Ar-
kadaşımız gün boyu bekledi orada, yazışmaların ta-
mamlanıp Selçuk Abi’nin gelişinin kesinleşmesini. Bir
sürü görüşme yapıldı.

Sonra Selçuk Abi’nin yola çıkarılabilmesi için, belirli
ve aslında gereğinden biraz fazla masraf çıkarıldı.
Masraf önemli değil; fakat amacın o cenazeye, son
vedaya yoksul halkımızın katılamayacak durumda
olması ve bunun da bir ceza gibi uygulanıyor ol-
ması... Parası olmayan tutsak, sevdiklerinin ce-
nazesine katılamaz deniyor! Sonuçta, gerçek bir
dayanışma ile ÇHD tarafından yarım saat içinde top-
landı bu para ve bu duygu, destek olabilmek çok
güzel bir şeydi. 31 dakikada değil tam 30 dakikada
çözüldü her şey...

Silivri’deki arkadaşımız derhal çarşıya geçip parayı
çekmeye gitti. Günlük para çekme limiti olduğu için
Silivri’de oturan kıymetli bir müvekkilimiz de ödünç
olarak bir miktar parayı bize elden getirdi. Bir arkada-
şımız da araç ayarladı. 

Ailelerimiz whatsapp grubu kurmuştu. Bu gruba
tüm tutsak ve firari arkadaşlarımızın ailelerinden birer
ikişer kişi almıştık. Buradan kampanya için yaptığımız
işleri, gelişmeleri, yapılan haberleri, dosyaya dair ge-
lişmeleri paylaşmaya başladık. Arada şiirler ve güzel
şeyler de paylaşarak ilişkiyi samimi tutmaya çalıştık.
Bir buluşmamız olmuştu İstanbul’da, bu buluşmadan
fotoğraflar paylaşınca gelemeyenler çok imrendiklerini
söylediler ve bir dahakine mutlaka gelmeye çalışa-
caklarını söylediler. İlişkileri sıkı ve samimi tutmak iyi
oldu. Sürece daha hakim oldular, atıllıktan çıkıp
harekete geçirebildiklerimiz oldu.

Harekete geçiremediklerimizin ise kafalarını daha
çok meşgul etmeyi, gündemlerine girmeyi, yeniden ya-
kıcılığı hissetmelerini sağlamayı başardık. Birbirileri ile
de iletişim kurmuş oldular böylece. Örneğin vefat habe-
rinden sonra hemen bütün aileler başsağlığı dileklerini
yazdı oradan kimisi de numara istedi ve aradılar. Bunlar
hep güzel şeyler birbirileriyle bağ kurmaları...

Annelerimizden biri, 32 yıl görev yapmış emekli
bir hakim. Selçuk Abi ile Betül Abla’nın gece saat
22.00'dan sonra görüştürülmemiş olmasına ve 7 bin
TL masraf çıkarılmasına çok çok öfkelendi. Böyle bir
kepazelik bu, ya nasıl iş diye tepki gösterdi. Ağlamış,
üzülmüş, kendini ev işlerine vermiş o bütün o yol yor-
gunluğuna karşın. Hala sakinleşemedim diyor. 32 yıl
görev yapmış, belki onlarca kişiyi tutuklamış bir hakim
ama ailelerin böyle sıkıntılar yaşadığını emeklilikten
sonra öğreniyor. Garibanların ailelerine son veda
haklarını ellerinden alıyorlar demek böyle diye si-
nirleniyor. O da dertlenip bizi arıyor bunları paylaşmak
için. Bizi güçlü görmesi, duygularını açıklıkla paylaşması
çok değerli bizim için...

Saniye Annemiz ağlayarak aradı. Çok üzülmüş
çok öfkelenmişti. Selçuk dört duvar arasında, açlıkta
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nasıl karşılayacak bunu
diye endişelenmiş. İçini
dökmek, acısını pay-
laşmak için bizi aradı...
Bize yakın hissetmesi,
onu rahatlatacağımızı
bilmesi ve araması ne
güzel. Öyle değerli bir
annemiz ki mutlu olu-
yoruz o aradı diye...

Adem babamızın
tansiyonu yükseldi,
gece rahatsızlandı ha-

beri alınca ve neredeyse hiç konuşmadı. Bize destek
olmaya çalışırcasına sıkıca sarıldı birkaç kez... Sonra

uyumaya çalıştı ve uyuyamadı da. Sabah da yardımcı
olmak istedi; ama kendisini iyi hissetmediği için bir
şey yapamadı sadece bilet vs. bakabildi bizim için.
Bir de bizim telaşımızı görüp sakinleştirmeye çalıştı
emekçi ve halkçı değerlere sahip babamız...

Sebahattin Babamız zaten hemen cenazeye
gitmeye karar vermiş bile, var olsun! 

Ailelerimizin her biri ayrı ayrı çok kıymetli... 
Büyük ailemiz de öyle... 
Birlikte çok güçlüyüz. Bütün güçlüklerin üstesinden

geldik, geliyoruz, geleceğiz biliyoruz. Hepsine bin
selam olsun...

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, direnişinizde başarılar
diliyoruz.

� ALMANYA
Hamburg:
Devrimci tutsak Musa Aşoğlu’nun,

Hamburg Yüksek Mahkemesinde 6
şubat günü görülen davasında karar
açıklandı. Bir yıldır süren ve iddia
makamının hiçbir somut suçlama
yapamadığı ve delil ortaya koyama-
dığı davada Musa Aşoğlu’na 6 yıl 9
ay hapis cezası verilmesi, faşist AKP
hükümeti ile Alman hükümeti ara-
sındaki işbirliğinin açık göstergesi
olarak yorumlandı.

Devrimci tutsak Erdal Gökoğ-
lu’nun duruşmaları ise, Erdal Gö-
koğlu’nun savunma aşamasında
devam ediyor.

Almanya Halk Meclislerinden
Açıklama:

Düsseldorf ve Schwetzingen kent-
lerinde süren oturum hakkı için dire-
nişler binlerce mağdurun çığlığıdır,
onları destekleyelim çağrısı yapıldı.

Duisburg:
3 şubat günü HFG’de 20 kişinin

katıldığı bir kahvaltı yapıldı.

Berlin:
Tutsak Avukatlarla Dayanışma

Komitesi tarafından 1, 2, 3 Şubat
günlerinde yapılan açlık greviyle
avukatlara özgürlük istendi.

Berlin Halk Meclisi 3 şubat pazar

günü bir kahvaltı dü-
zenledi. 

� İSVİÇRE
TAYAD, Başkent

Bern’de bulunan Ve-
nezuella Konsolosluğu'na 5 şubat
günü bir dayanışma ziyareti yaptı.
TAYAD’lılar, ABD emperyalizmine
karşı Venezuela halkının ve hükü-
metinin direnişini desteklediklerini
açıkladılar. 

� İNGİLTERE
Adana’da 1998 ocak ayında po-

lis tarafından uyarı bile yapılmadan
katledilen Mehmet Topaloğlu, Besat
Ayyıldız ve Bülent Dil, Londra Pir
Sultan Kültür Merkezi'nde düzen-
lenen bir törenle anıldılar. 

Dayanışma Gecesi; 3 Şubat Pa-
zar günü,  “zulmün karşında dimdik
ayakta kalmak, kültürümüzü yaşat-
mak, birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirmek ve geçmişimizde devral-
dığımız mirasımızı geleceğe taşımak”
amacıyla bir Dayanışma Gecesi ya-
pıldı ve geceye 90 kişi katıldı.

� YUNANİSTAN
Atina’da  Venezuela’ya destek

için 31 Ocak Perşembe günü Propy-
laea Meydanı’nda eylem yapıldı.
ABD Büyükelçiliği önüne kızıl bay-
raklarıyla gelen Halk Cepheliler
“Alişan Şanlı Onurumuzdur” slo-
ganlarıyla, dünya halklarının eli
kanlı Amerikan Emperyalizmine

teslim olmayacağını haykırdılar.    

4 Şubat 2019 Pazartesi günü
saat 9.00’da Atina Koridallo Ha-
pishanesi mahkeme salonunda 9
Türkiyeli devrimcinin mahkemesi
görüldü. Tutsak devrimcileri des-
teklemek için 40’ı Halk Cepheli 80
kişi mahkemeye gelerek duruşmayı
izledi. Duruşma salonu dışında ise
Politik Tutsaklarla Dayanışma Ko-
mitesi tarafından pankart açıldı.
Duruşma 1 Mart tarihine ertelendi.

� FRANSA
Marsilya Marignane şehrinde,

2 şubat günü “Grup Yorum’a Öz-
gürlük” ismiyle bir dayanışma kon-
seri düzenlendi. 380 kişinin katıldığı
konser, halaylarla sona erdi.

� AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu, 26 Şubat

günü başlayacak duruşmaları iz-
lemeye çağırıyor.

Röportaj
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Kamu Emekçileri Cephesi, KHK'ların yayın-
lanması ve ihraçların başlamasından itibaren
KESK içinde tartışmalar yürütmüş ve ih-

raçların önüne geçilebilmesi için somut bir program
çıkarılmasını istemiştir.

Nuriye ve Semih’in açlık grevlerinin kritik aşamaya
girmesiyle birlikte, 24 Kasım 2017’de “KESK, Başta
Nuriye ve Semih Olmak Üzere Bütün İhraçlara
Sahip Çıkmalıdır” demiştir.

Ancak KESK yönetimi; ne KHK ile yüzbinlerce in-
sanın ihraç edilmesine, ne 5 bine yakın üyesinin
açlığa mahkum edilmesine ne de sendikaları işlev-
sizleştiren ve Cumhurbaşkanının denetimine bağlayan
5 No'lu Kararnameye karşı çıkmıştır!

KESK yönetimindeki hakim anlayış, uzlaşma ve
teslimiyettir. Bu teslimiyetin önüne çıkan her engeli
yıkıp geçmeye ahdetmiştir. AKP’nin hizmetine girme,
üyelerini yüzüstü bırakma, hücre hücre ölüme yü-
rüyen direnişçilere sırtını dönme ve sınıfına ihanet
suçlarına yenilerini eklemiştir.

Faşizmin açlığa mahkum edip, bir gecede onlarca
yıllık emeklerini yok saymasını, onurlarıyla oynanmasını
kabul etmeyen kamu emekçileri direnmeye devam
etti. 9 Şubat itibariyle 823 gündür, işi ve onuru için
direnmeye, yeni ihraçların önüne geçmeye, dire-
nenleri Direnişler Meclisi çatısı altında toplamaya
ve halklarımıza umut olmaya devam ediyor.

Yalnızca faşizme karşı değil, tasfiyeci KESK yö-
netimiyle yürüttüğü ideolojik mücadeleye de devam
ediyor. İhanetini açıklayamayan, üyelerinin ve halkımızın
tepkilerini göğüsleyemeyen KESK MYK’nın suçları:

- Direnişçilere 13 kez saldırdı, küfretti, hakaretler
yağdırdı, Nuriye Gülmen’i tekmeledi,

- AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u sen-
dikada ağırladı,

- Ankara siyasi polisiyle işbirliği yaptı, ihbar etti,
operasyon yaptırdı,

- Direnen ve Yüksel Direnişi’ne destek veren üye-
lerine soruşturma açtı,

- Yüksel Okulu’na yer vermedi, direnişçileri içeri
almadı, sendika faaliyeti yerine; sucuklu-sıcak şaraplı
geziler, yoga derslerini tercih etti!

KESK, DEVRİMCİLERİ NEDEN
TASFİYE EDİYOR?
NAZIR CİHANGİR İSLAM GİBİ
EMPERYALİZMİN YETİŞTİRDİĞİ,
GERİCİLİĞİN ODAĞINDAKİ İSİMLERLE 
YAN YANA GELEBİLMEK İÇİN!
KESK, ihraçlarla ilgili bir şey yapıyoruz diyebilmek

için 10 Şubat’ta İzmir’de forum düzenleyecek. KESK’in
Eş Genel Başkanı, ÖDP’li Aysun Gezen ihraçlar için
‘adalet’ isteyecek.

Kiminle? TED Koleji Mezunu Nazır Cihangir İslam
ile. Dergimizde geçen hafta da değindiğimiz Nazır
Cihangir İslam’ın kimliği; KESK’in devrimcileri tasfiye
ettikçe, yerine kimleri koyduğunu görmek açısından
önemlidir.

Mezunu Olmakla Övünülen
Okulları Olan TED Nasıl Bir Kurum?
1928 yılında, M. Kemal’in öncülüğüyle kurulan

Türk Maarif Cemiyeti’nin ilk genel başkanlığını İsmet
İnönü yapıyor. Cemiyet’in adı 1946’da Türk Eğitim
Derneği (TED) olarak değiştiriliyor.

Türkiye’nin modernleşmesinde ve eğitimde vaz-
geçilmez bir unsur olarak görülen TED’in tüzüğünde
şöyle deniyor: “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Der-
neği’nin yüksek koruyucusudur.” Bahsedilen ‘mo-
dernleşme’ ile kastedilen elbette asimilasyondur.
Kültürü, yaşam alışkanlıkları ve ideolojisiyle emper-
yalizmin şekillendirdiği, dahası yoksul ailelerimizin
çocuklarına verilen burslarla, emperyalist tekellerin
çıkarı için özel olarak seçilen ve bu hayranlıkla genç
beyinleri şekillendiren kurumlardır.

TED'in; “Uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme
çabasında etkin rol oynama ve çağdaş, ilerici bir viz-
yon”a sahip olduğunu söylüyor.

Bugün Tayyip’in koruyuculuğundaki TED’in, 10’u
özel olmak üzere Batman, Antep, Diyarbakır, Urfa,
Elazığ gibi şehirler ve Kıbrıs da dahil toplamda 38
okulu bulunmakta. Bu okullarda; başta bağımsızlık

HDP, ÖDP, EMEP, CHP ve HALKEVLERİ;
AKP’NİN TALİMATLARIYLA DEVRİMCİLERE 13 KEZ SALDIRDI!
TASFİYEYE, SALDIRILARI TEŞHİR EDENLERE SORUŞTURMA AÇARAK DEVAM EDİYOR!

TÜRLÜ KIŞKIRTMA VE YALANLARLA, DİRENİŞLER MECLİSİ ÜYELERİNİ “SUÇLU” GİBİ
GÖSTERMEYE ÇALIŞAN MEHMET BOZGEYİK YALAN SÖYLÜYOR!

AKP İLE İŞBİRLİĞİNİ, SÜLEYMAN SOYLU’NUN TALİMATIYLA DEVRİMCİLERE
SALDIRMASINI, ŞEREF MALKOÇ’U SENDİKADA AĞIRLAMALARINI MEŞRULAŞTIRMAK

İÇİN “NURİYE GÜLMEN’İN AÇLIK GREVİ SIRASINDA KENDİLERİ DE GÖRÜŞTÜ”
DİYEREK YALAN SÖYLÜYOR!

NURİYE GÜLMEN, SEMİH ÖZAKÇA, AİLELERİ VEYA AVUKATLARI
BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPMAMIŞTIR!

KESK YÖNETİMİ, TARİHE LİNÇ SALDIRILARI VE FAŞİZM İLE İŞBİRLİĞİYLE GEÇMİŞTİR!
SALDIRILARININ VE YALANLARININ HESABINI VERECEK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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olmak üzere ilerici düşünce ve duygular yok edilmekte,
asimile edilerek halka ve Anadolu kültürüne uzaklaş-
tırılmakta, idealist bir eğitim anlayışıyla şekillendiril-
mektedir.

Emperyalizmin halkları bölme ve “komünizm
tehlikesi”ne karşı iki büyük silahı vardır: Milliyetçilik
ve Din!

Yeşil Kuşak Projesi denilen; 1977’de, dönemin ABD
başkanı Jimmy Carter döneminde özellikle Ortadoğu’da
Sovyetler Birliği’nin etkin olmasının önüne geçmek için
devreye soktuğu bir politikaydı. İslam’ı, komünizme karşı
kullanırken aşırı dinci-gerici örgütler kurdurttu, iç çatışmalar
ve uyuşturucuyu yaygınlaştırdı. Sonraki yıllarda “Radikal
İslam” dedikleri örgütler miadını doldurunca yerine “Ilımlı
İslam”ı devreye soktu. 

Amaç; emperyalizmin çıkarlarına hizmet edecek,
daha “çağdaş ve modern” şekliyle bir İslam modeli
piyasaya sürüldü.

İşte Nazır Cihangir İslam; yurt dışında da birçok
olanağa sahip olan TED mezunu ve emperyalizmin
Ilımlı İslam politikalarının sonucunda ortaya çıkan tip-
lerden biridir. Bu tabloda şaşırtıcı olan, KESK’in
Saadet Partisi milletvekili sıfatıyla İslam gibi bir gericiyi
dost edinmesidir.

AKP ile çelişkileri nedeniyle “O da bir ihraç” dema-
gojisine sarılmaya kalkabilir Mehmet Bozgeyik ve
Aysun Gezen. Ancak bu durumun hiçbir yalan ve de-
magojiyle meşrulaştırılır bir tarafı yoktur!

KESK MYK, DİRENİŞÇİLERE YAPTIĞI 
13 SALDIRININ HESABINI VERECEK!
FAŞİZMİN DENETİMİNE VE HİZMETİNE 
GİRMESİNİN, DEVRİMCİLERE
SORUŞTURMA AÇMANIN

HESABINI VERECEK!
KESK’in Kürt milliyetçisi Eş Genel Başkanı

Mehmet Bozgeyik; Yüksel Direnişçileri’nin “Şeref
Malkoç ile ne görüştünüz? Sendikada ağırlama-
nızla, eşyalarımızı dışarı atmanız arasında nasıl
bir ilişki var?” diye sormalarını ve teşhir etmelerini
hazmedemeyerek yalana başvurmuştur.

Basit, normal, masum bir ziyaret gibi göstermek
için “Nuriye Gülmen’in açlık grevi sırasında ken-
dileri de görüştü.” diye yalan söylemektedir.
Nuriye ve Semih’in açlık grevinin ilerleyen süreçlerinde,
dosyalarının incelenmesinin öne alınmasını istemek
için Kamu denetçiliği birimine başvuru yapılmıştır.
Yani kuruma yapılan başvuruyu, Şeref Malkoç’un
kendisiyle görüşülmüş gibi göstermektedir.

CHP’li milletvekilleri, Nuriye ve Semih’ten, aileleri
ve avukatlarından habersiz olarak Şeref Malkoç ile
bir görüşme yapmıştır. Ancak bu görüşme direniş-
çilerinin talebi olmadan yapıldığı gibi, görüşmeden
de sonradan haberdar olunmuştur. Yani Bozgeyik
açıkça yalan söylemektedir.

Geçen haftaki sayımızda da yazdığımız gibi,
mesele görüşme yapılıp yapılmaması değildir.

Hangi şartlarda ve neden görüşüldüğü, kimin kendi
iradesini karşı tarafa kabul ettirdiğidir.

MYK, KESK’i AKP’nin emrine sunmuştur. Saldır
dediğinde devrimcilere saldırmakta, tasfiye et dediğinde
soruşturma açmakta, ihbar et dediğinde operasyon
yaptırmaktadır.

Suç Bastırmak İçin Açılan Soruşturmalar, “Ama
Onlar Da Görüştü” Yalanı, Bozgeyik Ve KESK
MYK’sını Hesap Vermekten Kurtaramayacak!

Tasfiyeci, Devrimci Düşmanlarını Teşhir Etmeye
Devam Edeceğiz!

KESK MYK; DEVRİMCİLERİ TASFİYE
ETTİKÇE DÜZENE, DİRENENLERE İHANET
ETTİKÇE GERİCİLERE YAKLAŞIYOR! 

TASFİYE ETTİĞİ DEVRİMCİLERİN 
YERİNİ, EMPERYALİZMİN HİZMETİNDEKİ
GERİCİLERLE DOLDURUYOR!

Merve Kavakçı’nın eski eşi Nazır Ci‐
hangir İslam, 1959 Sakarya doğumlu. Ba‐
bası Nadir Latif İslam da, Adalet Parti‐
si’nden Sakarya milletvekilliği yapmış.
Yüksek öğrenim için Amerika ve Kana‐

da’ya gitmiş; İngilizce, Almanca ve Arapça öğrenmiş. “Liseyi
Ankara TED kolejinde bitirdi. Mazlumder, Saadet Partisi, HAS
Parti, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu’nun kurucula‐
rındandır. Artı TV 45+45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar ga‐
zetesi köşe yazarlığı yaptı. 100’ün üzerinde bilimsel çalışmasının
yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.”
(06.12.2018, Hürrriyet) denilerek tanıtılıyor.

Ayrıca Nazır Cihangir İslam 27. Dönem Milletvekili Genel Se‐
çiminde Saadet Partisi adayı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İs‐
tanbul 3. Bölgede, 9. sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Adalet İçin Açlık Grevindeki Avukatlarımız İçin
Adalet İstiyoruz!

Halk Cephelilerin bulundukları
bölgelerde yaptıkları çalışmalardan
derlediklerimiz şu şekildedir;

Alibeyköy: Halk Cepheliler 2
Şubat’ta, Cengiz Topel ve Karadolap
mahallelerinde, adaletsiz bir biçimde
tutuklanan Halk Cepheliler, Grup
Yorum üyeleri ve Halkın Avukatları
için birçok yere yazılamalar yaparak
seslerini duyurdu.

Kuruçeşme: Halk Cepheliler 29
Ocak’ta mahallenin birçok yerine yazılamalar yaparak
Halkın Avukatlarını selamladı. 

Ankara
Halk Cepheliler 30 Ocak'ta, Dikmen İlken Caddesi

ve Tuzluçayır Mahallesi'nde, üzerinde "Halkın Avukatları
Onurumuzdur! Halk Cephesi" imzalı afiş asarak, Halkın
Avukatlarının yanında olduklarını belirttiler.
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Ankara

Kuruçeşme



1. Saldırı: Yüksel Direnişçileri adına Nazan Bozkurt
direnişin 500. gün etkinlikleri kapsamında düzenledikleri
direniş filmleri gösterimi için, BES 1 No’lu şubeden
yer istemeye gitti. Mevlüt Çakmak yer vermeyecek-
lerini söyledi ve Nazan Bozkurt’a bağırmaya başladı.
Tartışmanın sonunda Nazan’ı ittirdi ve bulundukları
odadan dışarı atmaya çalıştı.

2. Saldırı: 15 Ekim 2018 tarihinde eşyalarımız
kapıya kondu. Kapıda bekleyen Sibel Balaç, Meltem
Servi ve Acun Karadağ saldırıya uğradı.

3, 4, 5, 6, 7. Saldırı: 22 Ekim tarihinde sabah sa-
atlerinde Yüksel Direnişçileri, Bakırköy Direnişçileri
ve Yüksel Meclisi üyeleri her sabah olduğu gibi sen-
dikaya gittiler. O gün toplamda 5 kez saldırı oldu.
Nursel Tanrıverdi, Mehmet Dersulu, Selvi Polat, Acun
Karadağ, Nuriye Gülmen, Nazan Bozkurt, Gülnaz
Bozkurt, Mahir Kılıç, Umut Can Aybak, Murat Çeşme
ve Hüseyin Sönmez saldırıya uğradı.

8. Saldırı: Acun Karadağ, sabah KESK genel
Merkez kapısı önünde beklerken içeride bulunan
Burak Ustaoğlu’nun saldırısına uğradı.

9. Saldırı: Eğitim-Sen 1 No’lu şubede Yüksel
Okulu dersini yapmak için bekleyen öğretmen Hüseyin
Sönmez, içeri girmek istediği anda ittirilerek dışarı
atıldı.

10. Saldırı: Eğitim-Sen 2 No’lu şubede Yüksel
Okulu dersini yapmak için Yüksel Meclisi üyeleri bir
araya geldi. 2 No’lu Şube Kadın sekreteri Canan
Çalağan “Burada ders yapamazsınız” diyerek ders
yapmak isteyen Acun Öğretmen’in sesini bastırarak
ders yapılmasını engelledi.

11. Saldırı: Eğitim-Sen 1 No’lu Şube yöneticisi
Sultan Saygılı, Yüksel Okulu dersini yapmak isteyen
Acun Öğretmen ve Yüksel Meclisi üyelerine, gözaltıları
kast ederek “5 dakikada bırakılıyorsunuz” dedi.

12. Saldırı: Mehmet Dersulu, KESK Genel Merkez
kapısı önünde içeri girmek için beklerken, içeriden
çıkan yaklaşık 20 kişinin sözlü saldırısına uğradı. İç-
lerinden biri Mehmet Dersulu’yu “Seni öldürürüm”
diyerek tehdit etti.

13. Saldırı: Mehmet Dersulu, KESK Genel Merkez
binasının kapısı önünde beklerken içeriden çıkan
15-20 kişilik bir grup tarafından linç edildi. Merdiven-
lerden aşağı atılarak yerde sürüklendi. Kafası duvara
vuruldu.

BU SALDIRILARA KATILAN KESK’LİLER:
- BES Ankara 2 No’lu şube Başkanı Mevlüt Çak-

mak
- BES Genel Merkez

Yöneticisi Aziz Özkan
- KESK Genel Merkez

Yöneticisi Elif Çuhadar
- SES Genel Sekreteri

Pınar İçel Çepe
- BES Ankara 2 No’lu

Şube Genel Sekreteri Ci-
van Yıldırım

- Haber-Sen Genel Se-
kreteri Burak Ustaoğlu

- BES Üyesi Sinan Ok
- BES Ankara 1 No’lu

şube Bakanı İsmet Mey-
dan

- Eğitim-Sen Ankara 5
No’lu şubeden Barış Çe-
lik

Sözlü Saldırıda Bulunanlar:
Yukarıda adı geçenlerin tümü ve:
- Tüm Sosyal Sen üyesi Muharrem Onay,
- SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden,
- KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekde-

mir

22 Ekim Günü Toplamda 5 Kez Yapılan Sal-
dırılarda, Saldırı Emri Verenler:

- KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik
- BES 2 No’lu Şube Başkanı Mevlüt Çakmak
- BES Genel Sekreteri Aziz Özkan
- KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası ilişkiler Sekreteri

Yusuf Şenol

KESK’in, Disipline Verdiği Sendika Üyeleri:
- Eğitim-Sen Üyeleri: Nuriye Gülmen, Acun Karadağ,

Nursel Tanrıverdi, Halil Top ve Erdal Yalçın
- BES üyeleri Nazan Bozkurt ve Emre Kesikhalı
- Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Çetin Koçyiğit
- Eğitim-Sen Hatay Şube Yönetim Kurulu üyelerinin

tamamı ve iki üye: Şube Başkanı Deniz Ezer, Şube
sekreteri Sabah Aras, örgütlenme Sekreteri Hizam
hasırcı, Mali Sekreter Ahmet Korkmaz, Eğitim Sekreteri
Eylem Uysal, Kadın Sekreteri Pelin Akbaş Yeşil,
Hukuk Sekreteri Emir Bugay, Şube Eski Başkanı ve
Üst Kurul Delegesi Ayhan Erkal, Üst Kurul Delegesi
Yusuf Mengilli.

Yazımızı, 4 Şubat tarihinde kendisine soruşturma
açılan Nuriye Gülmen’in KESK’e sorduğu sorularla
bitiriyoruz: “Soruşturma açtıran sendika ağaları,
bizi tekme tokat sendikadan atanları nasıl ödül-
lendiriyor?

Süleyman Soylu’yla nasıl bir anlaşma yaptınız?
Kendisinden doğrudan mı emir alıyorsunuz, yoksa
açıklamalarını emir mi telakki ediyorsunuz?”

SİNAN OK: 22 Ekim
günkü saldırıda; “KESK
sizi ihraç etmeli, KESK
sizi tükürüğüyle boğacak.
Burada borunuzu öttüre-
meyeceksiniz, bitti artık!”
diyen Kürt Milliyetçisi.
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KESK Yönetiminin Direnişler Meclisi üyeleri ve Yüksel Direnişi’ne
Destek Verenlere Yaptığı Fiziki Saldırılar:



15 Ocak 2019 günü aylardır kapalı olan KESK
binasına gittim. Bu sefer içeride olduklarını
fark ettim ve kapıyı çaldım. Gözetleme deli-

ğinden bakıp kapıyı açmadılar. Ben de çıkacakları
saati beklemeye başladım. Üyesi olduğumuz KESK’ten
talebimiz çok açık ve net. İşimizi geri istediğimiz gibi. 

Talebimiz; KESK’in, ihraç edilmiş üyelerine sahip
çıkıp, sonuç alıcı bir eylem programı çıkarmasıdır.
Ancak KESK’teki reformist anlayışlar bu talepleri
sürekli çarpıtarak oturma eylemini “işgal” olarak
nitelemiş ve hiçbir anlayışın KESK’e eylem dayata-
mayacağı bahanelerine sığınmıştır.

Yıllardır uzlaşmacı, icazetçi, teslimiyetçi politikalarla
birlikte devrimci kamu emekçilerini sendikalardan
tasfiye etme çabası içerisinde olan KESK’teki reformist
anlayışlar; Yüksel Direnişi’ne ve KESK’e tarihini ha-
tırlatıp faşizmin saldırılarına karşı direnmesi gerektiğini
söyleyen Yüksel direnişçilerine düşman gözüyle
bakıyor. Çünkü Yüksel direnişçileri; ihraçlar kurulta-
yında üyelerinin eylem taleplerini görmezden gelip
karara bağlamayan ve üyelerini afişe ederek mü-
cadeleden kaçan reformist anlayışlara, direnmeleri
gerektiğini hatırlatıp rahatlarını bozmuşlardır.

Her fırsatta faşizme “Ben akıllıyım OHAL’de di-
renilmez dediniz, biz de sessiz sedasız oturup
emrinizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz”
mesajını veren KESK’teki reformist anlayışlar Yüksel
Direnişçileri’ne saldırıp sendikadan atarak “akıllı” ol-
duklarını tekrar göstermişlerdir. “Üyeler sokağa çık-
mıyor, eyleme sadece 5-10 kişi katılıyor” gibi ba-
hanelerle KHK’lara karşı eylem örgütlemekten kaçan
KESK MYK üyeleri; direnişçileri sendikadan atmak
için 55 kişiyi bir günde toplayabilme başarısı(!)
göstermişti.

“Eylem yapıyoruz kimse gelmiyor” diye yakınan
KESK MYK üyeleri, direnişçilere karşı eylem yapmak
için bütün sendikaların yöneticilerini eyleme getirtebiliyor.
Buradan aslında KESK’in faşizme karşı direnmek
gibi bir niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyor.

KESK’in büyük bedeller ödenerek fiili-meşru-militan
mücadele sonucu sokakta kurulduğunu biliyoruz.

KESK’e faşizmin
kamu emekçileri-
ne yönelik perva-
sızca saldırılarına
karşı kendi tüzü-
ğünde yazan mü-
cadele etme ge-
rekliliğini hatırlat-
mak biz üyelerin
en doğal hakkıdır.
Hiçbir gerekçe olmadan ihraç edildiğimiz işlerimizi
geri istediğimiz gibi. 

Ancak mücadele etme geleneğini teslimiyete
bırakan KESK’teki reformist anlayışlar, bu talebimizi
dikkate alması gerekirken, faşizmin yöntemlerini
kullanıp önce eşyalarımızı dışarı atmış sonra da
kendi sendikalarına girmek isteyen biz üyelerine
fiziki saldırıda bulunarak sendika binasından at-
mıştı. O günden beridir sendikamıza her gittiğimizde
kapının kapalı olduğunu görüyorduk.

10 Aralık 2019’da direnişçilere yönelik yapılan ev
baskınları sonucu 15 kişi gözaltına alınmıştık. Direnişi
bitirebilmek için neredeyse denemediği yol kalmayan
faşizm, bütün direnişçileri ve direnişe destek olanları
gözaltına alıp işkence yaparak direnişi bitirme çabası
içine girdi yine.

Aylardır sendikayı açmayan KESK yöneticileri, bir
gece nasıl yokluğumuzu fırsat bilip eşyalarımızı dışarı
attılarsa, yine yokluğumuzu fırsat bilip sendikayı aç-
mışlardı.

İşte sendikanın açık olduğu 15 Ocak Salı günü
sendikaya girmek için yine kapının önündeydim. Son-
radan yanıma Yüksel Direnişi’ne her fırsatta gelip
destek olan ihraç sağlık emekçisi Derviş abi geldi.
Kapının önünde beklerken içeriden telefonla konuşma
seslerini duyuyorduk. Derviş Abi’yle de bu konuda
espri yaptık. Sanırım içeride yeteri kadar adam yok
destek kuvvet çağırıyorlar diye gülüştük. Yaklaşık
yarım saat sonra gerçekten de destek kuvvet gelmişti.
Gelenler içeridekilerin rahatça çıkması için önümüze
barikat kurdular.

KESK Yönetiminin İşkencesine Uğrayan Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu’nun
15-16 Ocak 2019’da KESK’te Uğradığı Saldırı Üzerine Yaptığı Açıklama:

Yüksel Direnişçileri’nin, Tasfiyeci KESK
Yönetimi Tarafından Dışarı Atılan Eşyaları

Tasfiyeci KESK Yönetimi’nden
M.Dersulu’ya işkence
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İnsan Hakları
Anıtı’nın önüne
gidip açıklama
yapmamıza en-
gel olmak için
anıtın etrafını sa-
ran çevikler gibi.
Destek çağırdık-
ları için içerideki
kişilerin az oldu-
ğunu düşünüyor-
duk; ama içeriden
de yaklaşık 15-
20 kişi çıktı. Dı-

şarı çıkan KESK yöneticilerine birkaç sorumuz vardı
elbette.

Birincisi; Yüksel Direnişçileri’ne yaptığınız saldırının
özeleştirisini verin!

İkincisi; size koruma teklif eden Ankara emniyetine
ne cevap verdiniz?

Üçüncüsü; biz 8 gün gözaltındayken KESK’e mü-
dahale edip koruduğunu söyleyen Süleyman Soylu’ya
neden cevap vermediniz? Açıklayın!

15-20 kişilik gruba sorduğum bu sorulara aldığım
cevaplar şunlardı:

1- Bak seni öldürürüm,

2- Ben dokuz ay hapiste yattım laaaan sen ne di-
yorsun?

3- Sizin bu tavrınız var ya KESK’i işgal edemezsiniz.
KESK’e hiçbir anlayış eylem dayatamaz!

9 ay hapis yattığını ağzından tükürükler saçıp
bana saldırmak için varını yoğunu ortaya koyan ve
yine BES’li olan Civan Yıldırım’ın direnişçilere saldırmak
için böylesine bir çaba içine girmesi çürümüşlüğün
vücut bulmuş haliydi.

KESK’in bir yıldan fazladır sorduğumuz sorulara
verdiği cevaplar hiç değişmedi. Ama direnişçilere sal-
dırma konusunda ne yazık ki değiştiler ve faşizmi
aratmadılar. 324 gün açlık grevi yapıp direnişi ülke
ve dünya gündeminde yankılar uyandıran Nuriye Gül-
men’i yerlerde sürükleyip tekmeleyecek kadar dire-
nişçilere düşmanlaştılar.

Şöyle ki; 15 Ocak günü KESK’in kapısı önünde
sadece yaşanan olayları kayıt altına almak için tele-
fonuyla çekim yapan 15 yaşındaki direniş ailesinden
Umutcan’a saldıracak kadar gözleri dönmüştü. 

Daha önceki saldırıda Sinan Ok, Umutcan’ın te-
lefonunu alıp hızla yere atarak kırmıştı. KESK’te ya-
şanan saldırıları ve işkenceyi teşhir ettiğimizde gö-
rüntüler olmasına rağmen “Hayır hayır işkence yok
kimseye dokunmadık” diye savunma yapanlara
herkesin şunu sorması gerekir: Madem saldırıp iş-
kence yapmıyorsunuz peki neden çekim yapıl-
masından bu kadar rahatsız oluyorsunuz?

Aynı rahatsızlığı direnişçilere işkence yapan polisler
de duyuyor ve işkence yaptığı her zaman görüntü

alınmasını engellemek için çekim yapanlara ya
saldırmış ya da gözaltına almıştır. Faşizm haklı ve
meşru taleplerimiz için sürdürdüğümüz direnişi bitirmek
için işkenceyle birlikte her yola başvuruyor, KESK’teki
reformist anlayışlar da KESK’in ihraç edilen üyelerine
sahip çıkması yönündeki talebimizden vazgeçmediğimiz
için aynı şekilde fiziksel saldırıya başvurdu.

KESK’teki Reformist Anlayışlar, 
üksel Direnişçileri’ne Yaptığı Saldırının 
Özeleştirisini Vermek Yerine
Saldırmaya Devam Ediyor!
15 Ocak günü yapılan sözlü saldırı, ertesi gün

fiziksel saldırıya dönüştü yeniden. 16 Ocak günü
tekrar sendikamıza girip KESK’in direnişçilere karşı
olan saldırılarını ve faşizmle olan ilişkisini açıklaması
için KESK kapısının önüne Derviş abi ile gittik. 

Kapının önünde beklerken tanımadığım biri geldi
ve onu içeri almak için kapıyı açtılar. Kapı açılınca
ben de içeri girmek için ayağımı içeri attığım gibi
kapıyı hızla kapatmak istediler. Ayağım eşik ile kapı
arasında kaldığı için kapı kapanmadı.

Sıkışan ayağım da bilekten çatlak olan ayağımdı.
Ayağımın orada sıkıştığını görmesine rağmen
BES Genel Sekreteri Aziz Özkan kapıya yüklenerek
kapatmaya çalıştı. “Polisin kıramadığı ayağımı siz
kırın” dediğimde kapıyı biraz açıp yine hızla kapatmaya
çalışarak faşizmden işkence yöntemlerini öğrendiğini
gösteriyordu.

O esnada içeride olan biri, sendikaya girmek is-
tememiz ve KESK MYK üyelerini teşhir ettiğimiz
için saldırdıklarını söyledi. Nasıl yani? dedim. “Yan-
lışınız olmasın KESK MYK üyeleri bizlere saldırdığı
için teşhir etmiş olmayalım” dedim. Ve önceki gün
sorduğum soruları tekrarladım. 

Elbette verecek cevapları yoktu. Verecek bir ce-
vapları olmadığı için de saldırıp küfür etmeyi seçi-
yorlar. Direnişimizin haklılık ve meşruluğu karşı-
sında söyleyecek tek bir kelimesi olmayan polislerin
işkence yapıp küfür ettikleri gibi. Sizce de faşizmle
bu kadar benzer davranışlar sergilemeleri yaptıkları
işbirliğinden kaynaklı olabilir mi?

Kapının aralık kısmından birkaç kişiyi görebiliyordum.
Bugün az kişi olduğunu sanmıştım; ama odalardan
çıkıp gelenlerle birlikte yine 15-20 kişi olmuştu saldır-
maya başladıklarında. Aziz Özkan başta olmak
üzere, kollarımdan tutup sürüklemeye başladılar.
Ayağımda da çatlak olduğu için dengemi kaybedip
yere düştüm. İşte o anda daha önce Bodrum’da
gözaltına alındığımızda yapılan işkence aklıma gel-
di.

Bodrum’da ters kelepçeli iken yaklaşık 8-10 polis
beni kör bir noktaya sürükleyerek işkence yapmaya
başlamışlardı. Kimisi sırtıma, kimisi başıma, kimisi
ayaklarıma tekmeler indirirken kimileri de havaya zıp-
layıp üstüme düşerek işkenceden keyif alıyorlardı.

Mehmet Dersulu’ya işkence yapan
BES’li Civan Yıldırım
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Aklıma bu işkence günü geldi. 

Çünkü o gün olduğu gibi, 16 Ocak günü de yer-
deyken görebildiğim tek şey bir sürü ayak ve
sırtıma atılan tekmelerdi. Yaklaşık 10 tekmenin
acısını hissettikten sonra ayağa kalktığımda devam
eden ve anlamlandıramadığım bir hırs ve kinle
beni tutup merdivenlere fırlattılar. Merdivenin ba-
samaklarından aşağıya doğru yuvarlanıp kafamı
duvara çarptım ve çatlak olan ayağım yine ters
döndü. Yerde acı içinde olduğumu görmelerine
rağmen binanın dışına atmak için yine kol ve ba-
caklarımdan tutup sürüklemek istediler. Arada
kalan kendi arkadaşlarını bile yere düşürüp ezdi-
ler.

Bu neyin kini, neyin hırsı, neyin öfkesi? İhraç
edilmiş yaklaşık 5000 üyesi için tek bir direniş örgüt-
lemeyen KESK’teki reformist anlayışlar, Yüksel Dire-
nişçileri’ne karşı “KESK Onurumuzdur” temalı eylem
çağrıları yaptı. KESK bize yönelik yaptığı her saldırıdan
sonra direniyormuş gibi görünmek için bir iki eylem
örgütlemeye çalıştı. “Ankara Sakarya’da basın açık-
lamasının ardından postaneden faks çekme eylemi”

kararı aldı.

Ancak icazet di-
lenmede eksik bı-
raktığı bir şey ola-
cak ki Sakarya’da
polisin engeliyle kar-
şılaştı. Polisin da-
ğılın anonsunu iki-
letmeden sessiz se-
dasız postaneye gidip faks çeken KESK MYK üyeleri
ile diğer sendikaların yöneticileri postane önünde “di-
reniyoruz” pozu vermeyi de ihmal etmediler. 

Direniyormuş görüntüsü vermek için alınan bir
diğer karar da Maliye Bakanlığı önünde basın açık-
laması yapmaktı. Valilik eylemi yasakladı ve elbette
eylemi yapan BES yöneticileri Valilik kararını pro-
testo etmek için İzmir Caddesi’nde eylem çağrısı
yaptı. Orada da polisin yasağıyla karşılaşan BES
yöneticilerinden “gece yarısı mangalda sucuk ve
sıcak şarap” etkinliği düzenleyen Mevlüt Çakmak
ve İsmet Meydan sanırım dağılma yönünü karış-
tırdıkları için gözaltına alındılar.

KESK’teki hakim anlayışlar ile KESK’e bağlı sendika
yöneticilerinin “biz eylem yapıyoruz siz beğenmi-
yorsunuz” dedikleri eylemler bunlardan ibaret. İhraçlar
kurultayında her cumartesi Sakarya’da basın açıklaması
kararından vazgeçme sürecine hiç girmiyorum. Direniş
alanında polisin her gün yaptığı işkence bazen çok
yoğun oluyor. Bu zamanlarda işkence yapan polisler
başka polisleri hastaneye göndererek darp raporu al-
dırıp yaptıkları işkenceyi gizlemeye çalışıyorlar.

KESK’teki reformist anlayışlar da ne zaman di-
renişçilere saldırsalar direniyormuş görüntüsü
verip yaptıkları saldırıyı geçiştirip unutturmak için
eylem programları açıklıyorlar; ama bu eylemler
bir türlü hayata geçmiyor. Faşizmin çizdiği sınırların
dışına çıkamayan, teslimiyetçi, uzlaşmacı, icazetçi
çizgisini koruyan KESK yönetimi, izin almadan tek bir
eylem yapamaz duruma geldi.

Emperyalizmin kamu emekçilerini kuralsız, esnek,
güvencesiz çalıştırma politikasının bir ayağı olan
KHK’larla işten atmalara karşı üyelerine sahip çıkmayan
KESK’teki reformist anlayışlar düzen sendikacılığı
yapma konusunda iktidardan tam not almış olabilirler.
Ancak, kan can bedeli kurulan KESK’in tarihine
kara bir leke sürüp devrimci kamu emekçilerine
saldıran reformistler bunun hesabını vermekten
kaçamayacaklar.

Tarihin çöplüğünde yerini alan bütün reformistler
gibi, KESK’teki reformist anlayışların da sonu öyle
olacaktır. Yüksel Direnişçileri olarak faşizme ve re-
formizme karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yüksel Direnişçisi Öğretmen

MEHMET DERSULU

BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı
İsmet Meydan

Mehmet Dersulu’nun 15 ve 16 Ocak Saldırılarına
İlişkin Yazdığı Twitter Mesajlarından:

“KESK yöneticileri içerde yine kapıları açmıyor.
Sendikamıza girmek için kapının önünde bekliyorum.

KESK binasından çıkmak için destek çağıran yöne-
ticiler ile birlikte onlarca kişi sendikadan çıktı. Gözaltında
kaldığımız 8 gün ile ilgili neden açıklama yapmadıklarını
sorduğumda getirdikleri iki kişiden biri “Seni öldürürüm”
diye tehdit ederken bir diğeri de azgınca saldırıp dışarıda
beni bulacağını söylüyordu. Benim yerim belli, faşizme
karşı Yüksel Caddesi'nde direnişteyiz. Faşizme boyun
eğen, biat eden KESK'teki reformist yönetici ve üyeler
direnişçilere saldırmaya devam ediyor. Yöneticilerden
biri de Yusuf Şenol'du yine.

Bugün KESK'te saldıranlardan biri de bu fotoğrafta
gördüğünüz kişidir. 8 gün gözaltına alınmamızda
KESK'in rolü var mı yok mu neden açıklama yapmadınız
diye sorduğumda; “Seni öldürürüm” cevabını veren
kişidir aynı zamanda. Seni teşhir edeceğim dediğimde
kaçıp giden de kendisi.

Videoyu çeken 15 yaşındaki Umutcan'a saldırdıkları
için sadece ses var. Dışarı kavgaya çağıran kişinin
azgınca hırlayan sesini duyabilirsiniz. Bu kişi de “Ben
9 ay hapiste kaldım” deyip hınçla saldırıyordu. Bizim
yerimizin nerede olduğu 798. gündür belli, bize sal‐
dıranların da.

Biz yine KESK'in önündeyiz. Yaptıkları saldırının
ve işkencenin hesabını vermek yerine saldırı talimatı
vermeye devam eden KESK yöneticileri kapıyı yine
açmıyor. Tehdit edip ağzı tükürük dolu azgınca sal-
dırttıklarınızla birlikte yüreğiniz yetiyorsa faşizme
karşı durun.”
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Sibaş, Aydın Söke’de kurulu
bir turşu fabrikası. İşçilerini,
sendikalaştığı için işten çı-

kardı. 
İşten çıkarmalara da “makine-

leşme” diye bir kılıf buldu. 77 işçi
bu kılıfa uydurularak işten çıkarıldıktan
sonra yerlerine yeni işçiler alındı. 

İşten çıkarmalar bir yıl önce baş-
ladı, ilk sekiz kişinin ardından grup
grup işten çıkarmalar devam etti. İş-
çiler, işten atmalara karşı 28 Aralık
2018’de fabrikanın önünde direnişe
başladı. 

İşçilerin ilk ziyaretçileri (!) jandarma
oldu; jandarmalar işçilerle konuşup
telefon numaralarını aldı. Sonra da
işçilerin çadırları, evde oldukları
saatte jandarma tarafından söküldü.
İşçiler, patronun devletle işbirliğini
soğukta çadırsız kalarak tecrübe
etti.

Fabrikada işçiler hiçbir zam al-
madan yıllarca çalışmış, erkek işçilere
söz geçiremediklerinde ağır bedensel
işleri kadınlara yaptırmışlardı. En
ufak bir itirazda “kapı orada” denilerek
işçilerin tepkisi, işten atma tehdidiyle
bastırılmış. 

Fabrikada çalışırken, sürekli kim-
yasal gaz solunduğu için astım
hastalığı işçiler arasında yaygın. Ku-
rulan havalandırma maliyetli denilerek
çalıştırılmamış, servis olmadığı için
yaya olarak evine dönen bir işçiye
araba çarpmış ve bu işçi hayatını
kaybetmiş. Daha doğru bir ifadeyle
katledilmiş.

Yıllarca sömürüyü katmerlendiren
patron, işçilerin direnişini kendisine
hakaret olarak görüyor: “Bazı işten
çıkan işçi kadınların bizlere hakaret
ettiğini duymak, 60 yaşında, beni
makine almak için daha da motive
etti. Onlara bunca yıl iş verdim,

hizmet verdim ve küfür yedim.
Ben de makine almaya devam
edeceğim. Eğer benim yerime ge-
çip bu firmayı idare edecek bir
makine bulursam, o makineyi de
alacağım.”

Emeğini sömürerek servet sahibi
olduğu işçileri, sendikalı oldukları
için işten attığını kabul etmeye kork-
tuğundan makine kılıfına sarılıyor.

Zafer, Koşullara Uyum 
Sağlamakta Değil
Koşullara Rağmen
Direnmekte Ve O
Koşulları Değiştirmektedir!

İşçiler işten atmaların başlama-
sından 1 yıl sonra direnişe başladı.
Bu bekleyişin nedeni işçilerin anlatı-
mına göre OHAL. Türk-İş’e bağlı
Tek  Gıda-İş sendikasına üye olan
işçiler, OHAL kaldırıldıktan sonra
direnmeye başladı.

Bu bekleyiş, “OHAL koşullarında
direnilemez” diyen anlayışın sonu-
cudur. Oysa direnenler her koşulda
direnilebileceğini göstermiştir.

İlk grubun işten atılmasının ar-
dından direnilseydi bu kadar sayıda
işçi atılamazdı. İşçiler; direnişe baş-
ladıktan sonra patronun, fabrikadaki
işçileri “hoş tutmaya” çalıştığını an-
latıyor. 

Direnişin büyümesinin korkusu
patronu buna mecbur etmiştir.

Sibaş İşçileri, direnmek için
uygun zemin arayan sendikacılarla
kazanamaz! Zafer, koşullara uyum
sağlamakta değil koşullara rağmen
direnmekte ve o koşulları değiştir-
mektedir. Direniş 800 gün de sürse,
1243 gün de sürse direnme kararlı-
lığından vazgeçmeyenler kazanır. 

Direnişler Meclisi, OHAL’de baş-
layan direnişlerin, kazanan direnişlerin
bir araya gelmesiyle kuruldu. Ülkedeki
bütün direnişlere birlik çağrısı yap-
maya devam ediyor.

Sibaş Direnişçileri de bu da-
yanışmanın gücüyle kazanabilir.
Sömürüyü yaşayarak öğrenen iş-

çiler; direnenlerle beraber haklarını
kazanabilir, sömürü düzenini alt
edebilir.

Sibaş İşçileri, Direnmek İçin Uygun Zemin Arayan
Sendikacılarla Kazanamaz!

Direnişlerimizi ve Patronların Korkusunu;
Direnişler Meclisi’nde Birleşerek Büyütelim,

Yeni Zaferleri Birlikte Kazanalım!

Tankınız ne güçlü generalim, 
Siler süpürür bir ormanı, 
Yüz insanı ezer geçer.
Ama bir kusurcuğu var; 
İster bir sürücü.
Bombardıman uzağınız ne

güçlü generalim, 
Fırtınadan tez gider, filden

zorlu.
Ama bir kusurcuğu var; 
Usta ister yapacak.
İnsan dediğin nice işler

görür, generalim, 
Bilir uçurmasını,

öldürmesini, insan dediğin.
Ama bir kusurcuğu var; 
Bilir düşünmesini de.

Bertolth Brecht

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Zulmün Sahiplerine İnat Direnişlerimizi
Zafere Kadar Sürdüreceğiz

“İlk direnen ben değilim, son da
olmayacağım… işimi onurumu geri
alacağım. Üç kez işten attınız, iki kez
geri almak zorunda kaldınız. Bu kez
savaş daha çetin, ben daha kinliyim.”

Türkan Albayrak’ın direniş günlük-
lerinden derlediklerimiz şu şekildedir;

29 Ocak – 148. Gün: Gözaltı çıkı-
şımda Ali Bircan vardı. Bodrum’da di-
renen Direnişçiler Meclisi üyesi, Engin
Karataş öğretmenin iki yıldır süren
direnişini selamladım. Bugün onun
için alana çıktım.

30 Ocak – 149. Gün: Bugün gözaltı
çıkışımda Yüksel Direnişçisi Nuriye
Gülmen vardı. Birlikte Alev Şahin’in
direnişinin 2. yılını selamladık. 

4 Şubat – 154. Gün: Armutluda
Pazar günü Zeynep Ananın verdiği
kahvaltıya katılmıştım orada evlatlarını
şehit vermiş analar, Tutsak çocukla-
rımızın analarıyla sohbet ettim. 



Murgul, Artvin il merke-
zine 50 kilometre me-
safede yer alır. Mur-

gul’da Cengiz Holding’e ait Eti
Bakır Murgul Konsantratör Tesisi
bulunuyor.

9 Ocak 2018 tarihinden itibaren
Murgul ve Cerattepe’de çalışan iş-
çiler, ücretlerin ve sosyal hakların
iyileştirilmesi için  tesisleri terk et-
meyip iş yavaşlatma eylemine baş-
latmıştı. Cengiz Holding, eylemin
3. gününde tüm maden işçilerini
işten çıkarmış,  tesislerdeki üre-
timiyse süresiz olarak durdur-
muştu.

Bu nedenle işçiler istemeyerek
de olsa direnişin 3’üncü gününde
şirket yetkilileriyle uzlaşıya vardı
ve Artvin Valisinden de işten çı-
karılmayacakları teminatı alınınca
eylem sona erdirildi.

Bir sonraki gün üretime başla-
mak üzere tesislerden ayrılan işçiler,
birkaç dakika içinde cep telefonla-
rına gelen işten çıkarma bildirimleri
aldı. Böylece Cengiz Holding, işten
çıkartma tehdidini kullanarak zam
tutarının belli bir oranda kalmasını
sağladı!

Bu eylemler esnasında çok fazla
öne çıkan kişiler işten çıkartılmış
ve bir daha işe alınmamışlardı.
Bunun üzerine dava açan işçilerin
işe iadesine karar verildi. Eti Bakır
patronu ise haklarını isteyen Eti
Bakır işçilerine, mahkeme kararına
uyacağını, istinaf mahkemesine
gitmeyeceğini ve işçilerin haklarını
vereceğini söylemişti.

Patronun sözüne güven olur
mu? Olmayacağını pratikten anla-
mış oldu işçiler. Patron verdiği söz-
leri tutmadı, atılan 35 işçiyi geri
almadı, işçilerin haklarını öde-
medi.

İşçiler Haklarını İstediler, Sal-
dırıya Uğradılar!

İşletme müdürünün, özel ara-
cıyla seyahat ettiğini öğrenen işçiler;
bir araya gelerek Murgul’dan Borç-
ka’ya gitmekte olan işletme mü-
dürünün arabasının önünü kesti.
İşçiler işletme müdürüne; verilen
sözleri neden yerine getirmediğini
sordular. 

Patron işçilere hakaret etti. Çıkan
olaylar üzerine polis ve jandarma,
olay yerine gelerek işçileri ikna et-
meye çalıştı; ancak işçiler işletme
müdürünün arabasını bekletmeye
devam etti. İşçiler sorunların çö-
zülmesi için Cengiz A.Ş’nin yetkili-
lerinin gelmesini istedi. Olay yerine
gelen Murgul Kaymakamı, işçilerle
görüşmek istedi. Görüşmek değildi
asıl niyeti, işçileri patron lehine
kandırmaktı. 

İşçi temsilcileri sorunların çö-
zümünü görüşeceklerini düşünerek
Kaymakamla birlikte Kaymakamlığa
gittiler. Bu arada yolu kapatan iş-
çilerin emniyet tarafından sadece
ifadelerinin alınacağı belirtildi. Ancak
sadece ifadeleri alınmadı, aynı za-
manda gözaltına alındılar. Göz-
altına alınan işçiler mahkemeye
çıkarıldı. İşçilerden Köksal Eray-
dın, Arif Arslan, Selçuk Kamiloğlu
tutuklandı. Cem Balcı, Cenk Yıl-
maz, Murat Öztürk ve Ömür Yılmaz
ise denetimli serbestlik ile bırakıl-
dı.

Fakat bu tutuklamalar Mur-
gullular’ı korkutmadı, aksine iş-
çilere sahip çıkmalarını sağladı.
Tutuklamalara tepki gösteren Mur-
gullular, işçilerin haksız yere işten
atıldığını, atılan işçilerin işsizlik
maaşı alamadığını, mahkeme ka-
rarının da yerine getirilmediğini
söyleyerek eyleme geçtiler.  Ey-

lemler nedeniyle Murgul’da özel
harekat, zırhlı araçlar ilçeye yığınak
yapıldı. Yığınak da halkı etkilemedi.
Halkın kararlı sahiplenmesi so-
nuç verdi  ve tutuklanan işçiler
serbest bırakıldı. 

Murgul Konsantratör Tesisi’nde
çalışan Murgullu maden işçileri
2006 yılından bu yana haklarını
sürekli direnerek, iş bırakma eylemi
yaparak, birlikte hareket ederek
kazanmışlardır. Arkadaşları tutuk-
landığında da aynı şekilde dav-
randılar, haklarına sahip çıktıkları
için direnen işçileri yalnız bırak-
madılar, adaletsizliklere seyirci kal-
madılar ve keyfi tutuklanmayı kabul
etmediler.  

Murgul’da direnmeden hiçbir
şeyi kazanamayacaklarını anlayan
sadece işçiler değildir. 7’den 70’e
kadar; temiz bir çevrede, güvenli
bir yerde çalışma hakları için di-
renmeyi bilen bir halk. Daha önce
de asit fabrikalarına karşı, sonra
siyanür liç havuzuna karşı müca-
dele ettiler. 

Halkı zehirleyerek, işçilerin kanı
üzerinden zenginleşen patronlara
karşı mücadele ettiler. Cengiz Hol-
ding, Eti Bakır İşletmeleri’ni dev-
raldıktan sonra gerekli izni alma
ihtiyacı duymadan, halkın fikrini
sormadan maden alanı içerisinde
siyanür liç havuzu için sondaj ve
alan açma çalışmasına başlamış
ve bu girişimi, “Silis depolama alanı
yapıyorum” diyerek kamufle etmeye
kalkışmıştı. Murgul halkı yapılmak
istenenleri fark etti ve suçu teşhir
ederek siyanürü engellediler. 

Siyanür; her türlü canlıyı öldüren,
doğayı öldüren bir zehirdir.  Birinci
paylaşım savaşında zehirli kimyasal
olarak savaşta da kullanılmıştır.
Böyle zehirleri kullanıp zenginleşiyor

HALKIN GÜCÜNÜN YENEMEYECEĞİ ENGEL YOKTUR. 
YETER Kİ ISRAR ETSİN, YETER Kİ GÜCÜNÜN FARKINA VARSIN! 
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patronlar. Halkın kanı ve canı üze-
rine zenginleşiyorlar. 3. Havalima-
nında kaç işçinin katledildiği bilin-
memektedir. Katlederek ve zehir-
leyerek zenginleştikleri halde bu
suçların cezası yok. Murgul tesis-
lerindeki işletmede bakır tozları
nedeniyle her yıl onlarca kişi kanser
oluyor. İşçilerin kanser olacağı
biline biline çalıştırıyorlar. İşçiyi
kanser edecek koşullardan dolayı

hiçbir patron cezalandırılmaz. 

İşçi hakkına sahip çıkınca, eme-
ğinin hakkını isteyince suç kabul
ediyor ve tutukluyorlar. Devlet-pat-
ron işbirliğini işte halkın birliği
bozdu, bozuyor. 

Dayanışma ve direniş halka yö-
nelik her türlü saldırının karşısında
barikattır. Halk birlik olunca hapis-
hane duvarları yıkılır, hakimin hük-
mü değil halkın hükmü geçerli olur. 

Murgul halkının direnişi, daya-

nışması, direngenliği ve kararlılığı

örnektir. Murgul halkı zenginlerin

iktidarına karşı birlikte mücadele

ederek, direnerek haklarını ko-

ruyor ve teslim etmiyorlar. Halk-

ların birliği ve direnci onları ko-

ruyan en büyük ve yıkılmaz güç-

tür. Bu gücü yaratmalı ve geliş-

tirmeliyiz!

Yoksul işçilerin yaşadıkları
sokaklar, yoksul halkın
kaldığı evler bizim ör-

gütlenme alanlarımızdır.
Nasıl örgütleyeceğiz? Önce

beynimizi örgütlemeliyiz.
Yani neden yoksullara gitmemiz

gerektiğini, aklımızda ve beyni-
mizde köşeli hale getirmeliyiz. Le-
nin’in dilimize söz olan “Devrim
kitlelerin eseri olacaktır” sözü
aklımızdan hiç çıkmamalı, beyni-
mize kazılı olmalı.

Her değişim ve her zafer için
halka gitmeliyiz. Örgütlenmek is-
tiyorsak en yoksullara gitmeliyiz.
Düzenle çelişkisi en yoğun olanlara
gitmeliyiz.

Yani “zincirlerinden başka kay-
bedecek bir şeyleri olmayan”lara
gitmeliyiz ve onların akıllarına, yü-
reklerine seslenmeliyiz.

Nasıl?
Sokak çalışması yaparak. So-

kaktaki evlerin kapılarını tek tek
çalarak.

Onlara kim olduğumuzu, neden
geldiğimizi anlatarak başlamalı-
yız.

BİRİNCİ ÖRNEK:
“... kapı çalışmamız çok güzel

geçti. Çalışma yaptığımız sokağı
belirledik. Burası 20’ye yakın evin
olduğu gecekondu bölgesiydi. Haf-
tada bir gün bu sokakta çalışma
yapıyoruz, bunun 2 saatini kapı
çalışmasına ayırıyoruz...” 

İlk adım böyle olabilir. Önemli

olan bu çalışmayı düzenli yapa-
bilmek, kendimizden düşmandan
kaynaklanan engelleri aşmak ve
haftanın bir gününde o sokakta
olmayı başarmalıyız.

İKİNCİ ÖRNEK:
“...bir gecekondu bölgesi. 
Gökdelenlerin ve rezidansların

dibinde, tarlaların ortasında 20-
25 hanelik bir ada. Çoğu Ordu-
Aybastılı ve AKP’ye oy veren bir
kesim. Zaten adamın biri bizi uzun
uzun soruşturdu kimsiniz necisiniz
diye.

Orada derdimizi tam olarak an-
latabildiğimizi düşünmüyorum. Yani
gene gitmek ve sohbet etmek ge-
rekecek.”

Örgütlenmek için kendi ken-
dimize çıkarttığımız engeller dı-
şında bir engelimiz yoktur. Biz
istersek AKP’ye oy verenlere de,
MHP’liyim diyen işçiye  emekçiye
de gider, onlara haklı meşru mü-
cadelemizi anlatırız ve örgütleriz.
Çünkü bizim taleplerimiz son de-
rece haklı taleplerdir. Bu nedenle
halka giderken başımız hep dik
ve tereddütsüz olmalıyız.

ÜÇÜNCÜ ÖRNEK:
“Çorap işçisi, eski Çem-Der ça-

lışanı işçi bizi daha önceden tanı-
yordu. Bildiği çorap işçilerini araş-
tıracağını söylemiş, onun üzerinden
bazı ilişkileri çıkarabiliriz.”

Köklerimiz derinlerdedir. Gitti-
ğimiz her işyerinde, fabrikada,

atölyede bizi bilen tanıyan bir işçi
bulacağımızdan adımız gibi emin
olmalıyız. “Tek işçi ile ne olur” de-
meden o tek işçi ile çorap işçilerini
örgütleyebiliriz. Buna yürekten
inanmalıyız.  

Devam ediyoruz;
“Dersimli çorap işçisi kadınla

tanıştık. Evinde kahve içtik, sohbet
ettik. İki kızı var. Biri liseli biri üni-
versiteli. Eşinden boşanmış, erkek
kardeşi ile birlikte kalıyor. 

Kadın, derme çatma bir evde
oturuyor ve internet kullanıyor.
Açıkçası böyle yoksul bir yerde
kadının hemen internet adresimizi,
sitemizi sorması beni şaşırttı. Ör-
gütlediğimiz yemekli toplantıya da-
vet ettik.”

Önümüzde iki yol var: Ya bir
kere gidip bir daha gitmeyeceğiz,
yani bu ilişkiyi unutacağız. Ya da
düzenli gidip gelmeye başlayacağız
ve zaman içinde örgütlü bir ilişki
haline getireceğiz.

Hep dediğimiz gibi bütün me-
sele bizde bitiyor. Mesele bizim
emekçiliğimizde, ısrarımızda, vaz-
geçmememizde.

DİH olarak iki şeyden vazgeç-
meyeceğiz:

- İŞÇİ MECLİSLERİ
- İŞÇİ MİLİSLERİ

Biri iktidar bilincimizi, diğeri
adalet düşüncemizi temsil edi-
yor.

Biriyle yönetmeyi öğrenecek,
diğeri ile hesap soracağız!

YOKSUL HALKIN EVLERİ,
BİZİM ÇALIŞMA ALANLARIMIZ, FETHETTİĞİMİZ KALELERİMİZ OLMALIDIR!
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Hayal kuruyor muyuz? En son ne zaman hayal
kurdunuz liseliler? Hayal: zihinde tasarlanan,
canlandırılan ve gerçekleşmesi

özlenen şey, düş, imge, hülya demektir.
Çocukların hayal gücü her zaman daha
geniştir. Çünkü onlar herhangi bir dış et-
kenden kendilerini tamamen soyutlaya-
bilme, zihinlerini kolayca boşaltabilme
yeteneklerine sahipler.

Küçük bir çocuk korku, kaygı ya da
güvensizlik gibi bizlerin kolaylıkla etkilendiği
hiçbir değer ya da kuraldan etkilenmez
ve geçmişi ya da yarını düşünerek ya-
şamazlar. Bu nedenle düzende yaşadı-
ğımız koşullar bizi büyüdükçe hayal kur-
maktan uzaklaştırır.  Hayallerimiz sınır-
landırılır, imkansızmış gibi gösterilir...

En büyük hayalimiz bile sadece bir
meslek sahibi olabilmek ile sınırlı! Konu
ile ilgili son yıllarda yapılan TÜRKİYE
HAYAL HARİTASI ARAŞTIRMA rapor-
larının bazı verilerine göre Türkiye’de
yaşayan insanların %49’u hayal kuruyor.
Bunların sadece %14’ünü 25 yaş üzeri
insanlar oluşturuyor. Hayal kuran her iki
kişiden birisinin en büyük hayali meslek
sahibi olabilmek!

Bu “en büyük hayalimizi” dahi bu dü-
zende gerçekleştiremiyoruz. Mimar olmak
isteriz, ancak bir kalem setini 364 liraya
alacak paramız olmadığından mimarlık
okuyamayız. Sporcu olmak isteriz, okulda
eşofman giydiğimizde “Kız öğrencilerin
giydiği eşofman onları çıplak yapar” diyen
sapık Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı
gibi öğretmenlerle eğitiliriz.

Daha önce yayınlanan liseli röporta-
jındaki gibi uzaya çıkma hayalimiz vardır;
ancak Yuri Gagarin (1961 yılında Sov-
yetler’de uzaya çıkan ve dünyanın çev-
resini turlayan ilk insan) gibi sosyalist bir
ülkede olmadığımız için hayalimizi ger-
çekleştirmemiz zordur. Doktor, mühendis,
öğretmen olmak isteriz; sınavları kazan-
mak, üniversiteye gidebilmek için ders-
haneye gitmek zorunda kalırız, ailelerimiz
borçla-harçla bizi dershaneye gönderir.
Paramız yoksa gidemeyiz. Düzen diyor
ki paran yoksa hayallerine ulaşamazsın!

Kapitalizm cebimizden paralarımızı, beynimizden hayallerimizi
çalıyor. 

Kapitalizm gençleri hayalsiz, geleceksiz
yetiştiriyor. Uyuşturucu ile kafası uyuşan
gençler bırakın hayal kurmayı evinin
yolunu bile düşünemez. Mahallelerde so-
kak başları böyle gençlerle dolu! Kapitalizm
böyle gençleri çoğaltıyor. Hayallerimiz bir
telefon ekranına sığdırılmak isteniyor.
Artık bu ülkede meslek sahibi olabileceğini
bile düşünemeyen gençler bir yol olarak
Youtuber* olma hayalindeler. Gençlerimizin
yaratıcılıklarını, yeteneklerini, becerilerini
böyle saçma, içi boş, anlamsız videolarda
kullandıran, ünlenme hayalini yaygınlaştıran
kapitalizmdir.

Hayallerimizi gerçekleştirmek için ör-
gütlenmeliyiz. Daha çok hayal kurmak için
de, hayallerimizi gerçek kılmak için de tek
yolumuz örgütlenmektir. Örgütlenerek para
düzenine karşı hayallerimizi birlikte gerçek
kılabiliriz. Okullardaki eğitimi, öğretmenle-
rimizi, ülkemizin koşullarını örgütlenerek
değiştirebiliriz. Bu düzende babamız sıradan
bir marangoz iken Yuri Gagarin gibi haya-
limizi gerçekleştiremeyiz.

Liseliler, Sosyalizm en büyük ha-
yalimizdir. Mücadelemizde sosyalizmi
yaşatıp düzene alternatif hayallerimizi
gerçekleştirdik. Halk okulları kurduk,
halk fırını, halk marketleri kurduk.
Halkın mühendisleri yürüteç, rüzgar
trübini gibi projelerle halk için mühen-
dislik yaparak hayallerini gerçekleş-
tirdiler. En güzel hayallerimiz halk için,
ülkemiz için kurduğumuz hayallerdir.

Liseliler! Hayallerimizi çoğaltalım.
Düzenin hayallerimizi küçültmesine,
çalmasına izin vermeyelim! Şehidimiz
Sıla Abalay gibi daha çok hayal kuralım.
Hayallerimizi gerçekleştirmek için ör-
gütlenelim!

(* Video paylaşım sitesi Youtube için
video içerikler üreten, videoların izlenme
oranlarının hesaplanması sonucu belirli
reklam gelirleri de elde edebilen ve aynı
zamanda bu işi meslek olarak yapan ki-
şilere verilen ad.)

HAYALLERİMİZ YAPACAKLARIMIZIN UMUDUDUR.
HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEKLEŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA BİR YOLUMUZ YOKTUR!

HAYALLERİMİZİ SOSYALİZM MÜCADELESİ VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ!

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

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız 
bir ülke istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama 
yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen 
erken büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Sayı: 105 10 Şubat 2019
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1940 yılında ülkemizde Köy Enstitüleri açıldı.
14 yıllık eğitim süreci boyunca Anadolu’nun
21 ilinde kurulan enstitülerin tümünün kendi-

sine ait tarlası, bağı, besi hayvanları, arı kovanları ve
atölyeleri vardı. Köy Enstitüleri’nde verilen derslerin
yarısı temel örgün eğitim diğer yarısı ise uygulamalı
eğitim konularını kapsıyordu. Anadolu’da okul ve öğ-
retmen eksikliği konusu gündeme geldi.

Köylerde yaşayan ve ilkokul mezunu çocukların
Köy Enstitüleri’nde eğitim görüp tekrar yaşadıkları
köylere dönerek öğretmenlik yapması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Köy Enstitüleri’nde eğitim
görenler hem örgün eğitim aldı hem de modern tarım
teknikleri konusunda bilgiler edindi. Böylece tarımda
verimliliğin arttırılması planlandı. Köy Enstitüleri sa-
yesinde 1940 ve 1946 yılları arası 15 bin dönüm tarla
tarıma elverişli hale getirildi. Bu tarlalarda üretime
başlandı, 750 bin fidan dikildi, 1200 dönüm bağ oluş-
turuldu, 150 büyük çaplı inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen
evi, 36 ambar ve depo, 48 ahır ve samanlık, 100 km
yol, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 20 uygulama
okulu ve 12 elektrik santrali yapılmıştır.

Türkiye NATO’ya üye olmadan 12 yıl öncesinde
bu okullar ülkesi için öğretmen ve öğrenciyi bir arada
eğitti. Sorgulayan, soran, eleştiren, araştıran, dogmayı
geride bırakıp aklı ön plana çıkaran insanlar köy ens-
titüleri sayesinde yetişmiştir. Sağlam bir edebiyat,
sanat, müzik eğitiminden geçiyorlardı. Köyden kalkınma
sağlandığı için hem köyler aydınlanıyordu hem de
köyden kente göç engellenmiş oluyordu. Böylece
köy-kent ayrımı ortadan kaldırılıyordu. Yeni-sömür-
geciliğin Anadolu topraklarında hissedilmeye başlan-
masıyla Köy Enstitüleri de tehlikeye girdi. ABD, “Tür-
kiye’yi korumak” adına, Türkiye’de “demokrasi düzenini”
yaratmak adına 5 yıllık kalkınma planı ve Sovyetler
Birliği’ndeki sistemlere benzer uygulamaların kal-
dırılmasını istedi. Türkiye NATO’ya üye olduktan 2
yıl sonra, 27 Ocak 1954’te Köy Enstitüleri kapatılmıştır. 

Emperyalizm kendisinin dışında gelişen, kendisinden
bağımsız olan tüm politikalara düşmandır. Ekonomiden
kültüre, sosyal  yaşama kadar her şeye müdahalede
bulunur. Ülkelerdeki toprakları bereketli hale getireceğini
söyler, sattığı tohumlarla toprakları erozyona uğratır.
Halkların eğitimsiz kalmayacağını söyler, okuma-yaz-
mayı dahi öğretemez. Emperyalizmin eğitim politikaları,
ülkenin geleceğini çürütmeye, halkları bilinçsiz-eğitimsiz
bırakmaya yöneliktir. 1954 yılında Köy Enstitülerini
kapattıran emperyalizm, bugün de ülkemizde eğitim
sistemimizi şekillendiriyor. MEB’in, YÖK’ün aldığı her
karar emperyalistlerin masasından geçiyor. 

Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla beraber, 1950’li
yılların sonuna doğru emperyalizm kendini iyice
Anadolu topraklarında hissettirmiştir. Süt Tozu başlıca

örnek olabilir.  Marshall Yardımı kapsamında gelen
yardım kalemlerinden biri, süt tozuydu ve süt tozundan
ilkokul öğrencilerinin hepsi yararlanmak zorundaydı.
ABD’den yardım olarak gelen bu süt tozları, Eğitim
Bakanlığı tarafından ilkokullara dağıtıldı ve öğrencilerin
tüketmeleri mecbur tutuldu. Hayvancılığın aktif olarak
sürdürüldüğü o dönemde, çocuklar süt ve süt ürünlerine
doğal yollarla ulaşabiliyor olmalarına karşın, süt
tozu tüketmek zorunda kalmışlardır. 

Marshall Yardımının temel hedeflerinden biri de
buydu. Süt tozu gibi gayet masum görünen malzemeler
vasıtasıyla toplumun hücrelerine nüfuz etmek ve
tüketim alışkanlıklarını değiştirerek Türkiye’yi kendine
bağımlı hale getirmek. 

Süt tozu yardımı sadece bunlardan biridir. Emper-
yalizm, halkları yarattığı buğdaylara, süt tozlarına,
genetiğiyle oynanmış besinlere ilk önce bağımlı hale
getirir, daha sonra bunların hastalıklarını çıkarır ve
halklara tedavi yöntemleri sunar. Sömürdüğü ülkelerde
bunlar gibi sayısız politikaları vardır. Okullarda ezberci
eğitimle öğrencileri robotlaştırır. Yanlış, çarpık bilgilerle
gerçeği gizler. “Barışçıl, halklara umut” adı altında ül-
kelere tankıyla, topuyla girer ve katliamlar yapar.
Anti-emperyalist isyanları, ayaklanmaları terörize eder.
Devletleri yıkılmaz, güçlü gösterir. 

Emperyalizm Türkiye’de AKP faşizmiyle beraber,
toprakları verimsiz, öğrencileri bilinçsiz bırakmıştır. Her
mahalleye İmam Hatip’ler açtıran da emperyalizmin po-
litikalarıdır. Bağımsız Türkiye Demokratik Lise taleplerini
haykıran öğrencileri tutuklatmıştır. Düşünen, sorgulayan
binlerce öğretmeni işlerinden atmıştır. İhraç etmiştir. Öğ-
rencileri eğitimsiz bırakmak adına ezbere dayalı çalışmalar
yapmıştır. Öğrencileri bir yarış atı gibi birbirleriyle yarıştırır,
birçok şeyi öğretmek adına aslında hiçbir becerisi
olmayan bir nesil yaratır emperyalizm. Üretimi, el
becerisini, zanaatı bitiren de emperyalizmdir. 

Emperyalizm sömürdüğü ülkelerde, komünizm korkusu
yaşar. Birlik, beraberlik ve bağımsız üretim korkusu
yaşar. Vatanını, halkını seven halktan korkar. Bundandır
ki eğitimiyle, sosyal, kültürel tüm politikalarıyla ülkelere
savaş açar. Öğrencileri, gençleri kendi yoz kültürü ile
elinde tutmayı hedefler. Sözde sanatçı barındıran sanat
dergileriyle ahlaksızlık yayar.

Umutsuz, geleceksiz, çaresiz bırakılan gençlerin
sorumlusu emperyalizmdir. Yozlaşan, çürüyen, intihara
sürüklenen gençlerin sorumlusu emperyalizmdir.

Emperyalizme karşı savaşımız devam ediyor. Em-
peryalizmin eğitim politikalarına teslim olmayacağız.
Türkiye’yi, vatan topraklarımızı bağımsız kılacağız.

Okullarımızda söz, karar, örgütlenme hakkımızı
savunacağız! Emperyalizmin gençliği değil, Sos-
yalizmin gençliği olacağız! 

EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞ;  EĞİTİMDE DE BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR!
EMPERYALİZM, KENDİ EĞİTİM SİSTEMİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR,

İZİN VERMEYECEĞİZ!

Ülkemizde Gençlik

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Faşizm evlatlarımızı sor-
gusuz sualsiz, hakim
karşısına dahi çıkart-

madan MÜEBBET hapis cezasına
çarptırıyor.

Oysa bir tutuklunun hakim karşı-
sına çıkartılması, savunma yapması;
her insanın en temel haklarındandır.
Ve bu hak, halkların mücadelesiyle
kazanılmıştır, ülkemizde de yasalarda
yer almaktadır. Faşizmin hukuksuz-
luğu, öyle boyutlara ulaşmıştır ki,
savunma hakkı, özellikle OHAL son-
rasında rafa kaldırılmıştır. Onlarca
devrimci tutsağa, son sözleri dahi
alınmadan, en ağır hapis cezaları
veriliyor. Ya SEGBİS denilen sistemle
yüzyüzelik ilkesine aykırı olarak hu-
kuksuzca bir savunma sistemi da-
yatılıyor. Ya da savunma yapmaları
fiilen engellenerek cezalar veriliyor.

Ehlileştirmenin, devrimcilikten vaz-
geçirmenin yolu olarak görüyor. “Aya-
ğını denk al, yoksa seni de onlar
gibi yaparım” diyor. Ancak özgür tut-
saklar direnişleriyle boşa çıkarıyorlar
faşizmin politikalarını. Faşizm, bu
hukuksuzlukla hem halka hem de
hapishanelerdeki evlatlarımıza göz-
dağı vermeye çalışıyor. 

Bir Dev-Genç’li olan 24 yaşındaki
Ayberk Demirdöğen, mahkemeye
çıkartılmadan, savunma yapamadan
müebbet hapis cezası aldı.

Dev-Genç’li Güven Usta, 4 ayrı
davadan,  ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası aldı. Güven Usta,
ayrıca farklı cezalar ile birlikte top-
lam 117 yıl ceza aldı. Güven Us-
ta’ya ceza aldığı tüm bu davalarda
savunma hakkı tanınmadı. Bir
CD’ye kayıt edilen dava dosyası
ellerine geçmedi. Gencecik ev-
latlarımıza ömürleri yetmeyecek
kadar ceza veriyorlar; ama bunu
yaparken, kullandıkları dava dos-
yasını inceleme, bir savunma ha-
zırlama olanağından bile yoksun
bırakıyorlar.

Güven Usta ve Ayberk Demir-
döğen’in yargılanma süreci ve al-
dıkları cezalar, devrimcilik yapmak
isteyen herkes için ibreti-âlemlik
bir örnek oluştursun istiyorlar. Ev-
latlarımızın savunma haklarının el-

lerinden alınması, bununla da sınırlı
değil. Daha davaları sürerken bir
de avukatlarımızı tutuklayarak sa-
vunmasız bırakmak istediler.

Bir başka gencimiz Alişan Ta-
buroğlu; parasız, bilimsel, anadilde
eğitim talep ettiği için YAŞINDAN
FAZLA ceza aldı; 20 yaşında 21
yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutsak evlatlarımızdan Hüseyin
Karaoğlan, ‘Yozlaşmaya ve Uyuş-
turucuya Karşı’ mücadele etmek
gibi “büyük ve bağışlanmaz bir
suç” nedeniyle 13 yıl hapis ce-
zasına çarptırıldı!

Bunlar sadece birkaç örnek,
liste daha uzatılabilir. 

Evlatlarımız Sahipsiz
Değil!
Gencecik evlatlarımızın böyle-

sine haksız hukuksuz, hakim kar-
şısına bile çıkartılmadan, son söz-
lerini söylemeden SEGBİS denilen
yöntem ile yargılanması kabul edi-
lemez! Böyle yaparak sadece ev-
latlarımızı söz söyleme hakkından
mahrum bırakmadılar. Bizlerin de
aileler olarak; mahkemelerine ka-
tılma, yanlarında olma, destekleme
olanağını elimizden aldılar!

Elbette evlatlarımızın neyle suç-
landığını öğrenmek, neyi neden
yaptıklarını veya yapmadıklarını
evlatlarımızın ağızlarından dinlemek
hakkımızdır. 

Evlatlarımızı susturmak, hapis-
haneye gömmek istiyorlar. Biz on-
ların sesi soluğu olalım. Evlatlarımız
için, halkın avukatları için, Grup
Yorum için ve tüm halkımız için
ADALET İSTEYELİM!

Biz susarsak, ömür boyu ha-
pishanede kalacaklar. Üstelik mü-
ebbet ve ağırlaştırılmış müebbet
aldıkları için, en ağır TECRİT ko-
şullarında tutulacaklar. Buna tutsak
yakınları olarak gönlümüz razı ge-
lebilir mi? Kim devrimci tutsakların
diri diri beton duvarlar ardına gö-
mülmesini kabullenebilir?

Bugün susarsak, korkarsak, ev-
latlarımızı sahiplenmezsek,  daha
sonra sesimizi çıkartmamız bir işe

yaramayacaktır. Evet, faşizm bas-
kılarıyla zaten korku dağları yarat-
mak istiyor. Ancak evlatlarımıza
duyduğumuz sevgi, o korku dağ-
larından daha güçlü; sahiplenme-
mizle yıkıp geçelim korku dağlarını. 

Gazi Cemevi’nde Direniş
TAYAD’lı Aileler olarak, 12 Ara-

lık’tan beri Gazi Cemevi’nde “Adalet
İstiyoruz” adıyla direnişteyiz. Her
gün, 14.00-16.00 saatleri arası
“AKP’nin Mahkemeleri Devrim-
cileri Yargılayamaz, Devrimci
Tutsaklara Özgürlük, Adalet İs-
tiyoruz” diyerek oturma eylemi
yapıyoruz. Her gün ziyaretçilerimiz
ve bizi arayanlar oluyor. Ama daha
kalabalık olmalıyız, ailelerimizi ge-
tirmeliyiz, getirebiliriz. 

Haftada bir gün “Adalet İstiyoruz”
kahvaltısı yapıyoruz. Kahvaltıları-
mıza tutsak ailelerimizi, yakınları-
mızın katılmasını sağlayalım. Kahv-
altımıza her hafta başka bir misa-
firimiz katılacak. İlk misafirimiz, ha-
pishaneden tahliye olan Grup Yo-
rum üyesi Bergün Varan oldu. 27
Ocak günü Gazi Cemevi’nde ger-
çekleşen kahvaltıda Bergün yaşa-
dığı hukuksuzlukları, Grup Yorum’a
dönük baskıları ve hapishanelerde
Özgür Tutsakların, Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş’ini anlattı.

Tüm özgür tutsakların ailelerini
ve halkımızı kahvaltılara ve direnişe
katılmaya çağırıyoruz. Gazi Cem-
evi’ne gelme olanağı olmayanlar,
telefon ile arayarak da direnişe
destek olabilir.

Adalet İstiyoruz talebini sahip-
lenmek, evlatlarımızı sahiplenmektir.
Evlatlarımız yalnız değildir!

Direniş Tel: 0545 588 43 79

TUTSAK EVLATLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!
Tayad’lı Aileler
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Emperyalistler, yeni-sömürge ülkelerde poli-
tikalarını işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla uy-
guluyorlar. İşbirlikçilerin yaratılarak kullanıl-

maları yeni-sömürgeciliğin temel niteliklerinden biri-
sidir.

Politikalarını işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla yürüten
emperyalistler, böylece emperyalist sömürü ve baskının
üzerini örtmekte, emperyalizme karşı oluşan tepkileri
yumuşatarak da, anti-emperyalist bilincin gelişmesinin
önüne geçmeye çabalamaktadırlar.

Ancak, bütün çabalarına rağmen emperyalistler,
dünya halklarının anti-emperyalist bilinci ve mücade-
lelerini yok etmeyi başaramamışlardır. Kimi durumlarda,
halkların anti-emperyalist bilinçleri gerileyip, kimi
zaman milliyetçi ve dinci kesimlerin etkisi altına girse
de yok edilemedi.

Milliyetçilik ve din, anti-emperyalist tepkilerin
içeriğinin çarpıtılması, denetim altına alınması ve
yönlendirilmesi için kullanıldı. Elbette ki anti-emperyalist
bilincin denetim altına alınarak yok edilmeye çalışılması
politikası, tek başına dinci ve milliyetçi örgütler aracı-
lığıyla yapılmadı. Bu politikanın diğer önemli ayağını
da düzen içi sol oluşturmaktadır. Reformizm, bu işin
başını gönüllü olarak çekmektedir.

Düzen içi, düzene ait olan demektir. Düzene ait olan,
düzene hizmet eder. Kimin kime ve neye hizmet edeceği
ideolojik bir meseledir ve ideoloji yaşam biçimidir. Hangi
sınıfın ideolojisini taşırsan, ona hizmet edersin doğal
olarak. Halkımız bu durumu “Kimin atına binersen
onun kılıcını sallarsın” diyerek ifade eder.

Tabi mesele sol olunca, durum biraz daha karmaşık
hale geliyor ya da öyle görünüyor. Kendine “sol,
sosyalist, anti-emperyalist” diyenler, emperyalizme
hizmet ediyor, emperyalizmle pazarlıklar yapıyor, em-
peryalizmin politikalarının uygulayıcısı oluyorlar.

Oysa sol olmak, sosyalist olmak, anti-emperyalist
olmak; emperyalizme karşı halkların çıkarlarını sa-
vunmak, mücadele etmek, savaşmak, emperyalizmin
politikalarının karşısına dikilmeyi gerektirir. Devrimi
savunmayı gerektirir; çünkü halkın çıkarları devrimde,
halkın kendi iktidarındadır. Bu nedenle de devrimi is-
temeyen, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşı
kabul etmeyen hiçbir güç halktan yana değildir ve
halktan yana politikalar geliştirip savunamaz.

Emperyalistler de bu gerçeğin farkındadırlar. Sınıfsal
gerçeklerle hareket eden emperyalistler, düzeniçi solu
kullanmaya ağırlık verdiler. Özellikle kriz içindeki,
anti-emperyalist gelenek ve tarihe sahip olan ülkelerde,
düzen içi sol, emperyalistler tarafından iktidara taşı-
narak, hem emperyalist politikaların hayata geçirilmesi
ve hem de solun, “sol” ile vurulması amaçlandı.

Böylece hal-
kın gözündeki
halktan yana,
vatansever, ada-
letli, özgürlük
için savaşan sol
imajı yok edil-
mek istendi. Bu
politikaların uy-
gulanmasında
emperyalizm tarafından kullanılan güçlerden birisi,
Aleksis Çipras liderliğindeki SYRİZA’dır.

Çipras ve Syriza’yı anlatmadan evvel, öncelikli
olarak Yunan halkının yakın tarihine kısaca bir göz
atmak, emperyalizmin düzen içi solu kullanmasının
nedenlerinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

YUNAN HALKI, ANTİ-EMPERYALİST 
GELENEĞİN OLUŞMASINDA KÖKLÜ 
BİR TARİHE SAHİPTİR!
Yunan halkının tarihi; direnişlerle, savaşımlarla

dolu, anti-emperyalist, anti-faşist bir tarihtir. Bu tarih
içinde Yunan halkı birçok bedel ödemiş, acılar çekmiş,
gelenekler yaratmış, onuruna, vatanına, tarihine sahip
çıkmıştır. Özgürlük tutkusuyla yanıp tutuşan, “Ya Öz-
gürlük Ya Ölüm” diyen bir halktır.

“ YA ÖZGÜRLÜK YA ÖLÜM
Güneş yanılıp da yatmak için eğilince
Yiğitler çıkar gizlenme yerlerinden.
Cephe yine çağırıyor Yunanlılar’ı savaşa,
Ya özgürlük, ya ölüm!
Bayrağımızda bu yazılı.
Ellerinde boya var Atina’yı boyamak için.
Gözlerinde ışıldıyor özgürlük ile vatan
Tatlı tatlı görünüyor şafak,
Cephe çağırıyor bizi
Ve yol gösteriyor bize.
Diktatörlük, faşizm Teksaslı Amerikalılar
Halk sizi yere yıkacak
Gelecek büyük bayram!”

Mikis Thedorakis’in bu şiiri, Yunan halkının vatan-
severliğini, özgürlüğe olan tutkusunu anlatır. Özgür-
lüğüne öylesine tutkundur ki işgalcilerin eline düş-
mektense halay çekerek kendini uçurumdan atmayı
göze alır.

Yunanistan, Osmanlı işgali altındadır. Osmanlı’nın

ÇİPRAS, EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK
YUNAN HALKINA İHANET EDİYOR!

ÇİPRAS, YUNAN HALKININ DEĞERLERİNİ,
EMPERYALİZMİN AYAKLARI ALTINA SERİYOR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yanana ili Valisi Mehmet Ali Paşa komutasındaki bin-
lerce askerden oluşan ordu, köyleri işgal ve talana
girişir. Bir dağ köyünde bir avuç köylünün direnişiyle
karşılaşırlar. Köy halkı vatanını, köyünü işgalciye terk
etmek istemez. Son nefesine kadar direnirler.

Bir avuç köylünün direnişini kıramayan Mehmet
Ali Paşa şaşkındır. Ada adlı köye girerler. Amaçları;
köyü yakıp yağmalayıp, kadınları kendine köle yap-
maktır. Ancak köyde birkaç küçük çocuktan başka
kimseyi bulamazlar. Az önce erlerine yiyecek, cephane
taşıyan, zaman zaman kurşun sıkan o kadınlar halaya
durmuşlar ve halayın yönü de uçuruma doğru git-
mektedir. Bir yandan da türkü söylemektedirler.

Mehmet Ali Paşa “atlayacaklar” der yanındakilere.
Halay başı uçuruma iyice yaklaşınca “Durun, yapmayın!”
diye seslenirler çaresizce. Halayın başındaki onurlu
kadın Osmanlı’ya inat gülmektedir. Kadınlar sırasıyla
uçurumdan aşağıya atlarlar. Halkların direniş sembolü
olurlar. Daha sonrasında gelenek haline gelir bu direniş.
Yunan halkı, onlarca kez ölüm karşısında halaya durur.
Bu halayın adına Zalongo Halayı denir.

İkinci Paylaşım Savaşı yıllarıdır. Alman faşistleri, bir
toplama kampında Yunanlı direnişçileri kurşuna dizecektir.
200 partizan; halklardan, tarihlerinden aldıkları güçle
halaya dururlar. Halayın başındaki ilk 20 kişi ayrılır önce.
Şapkalarını havaya fırlatır ve haykırırlar:

“Yaşasın Yunanistan, Yaşasın Özgürlük!”
İnfaz müfrezesinin önüne dizilirler. Kalanlar halayı

sürdürür. Sanki ölüme değil de bir düğüne gitmek-
tedirler. Ağır makinalılar ölüm kusmaktadır. Birer
birer şehit düşen direnişçilerin hepsinin başı dim-
diktir. Çünkü vatanları için canlarını vermişler; tarih-
lerine, geleneklerine bağlı kalmışlar, ihanet etmemiş-
lerdir.

Tarihteki en büyük onur; halkına ve vatanına
sahip çıkabilmek, tarihine layık olabilmek, geleneklerini
yaşatabilmektir.

Ve tarihteki en büyük onursuzluk; halkına, va-
tanına ihanet etmek, sömürücü, işgalcilerle işbirliği
yapmaktır.

Bugün Çipras liderliğinde Syriza bu tarihe, bu onurlu
tarihe, halkın geleneklerine ihanet etmektedir. Bu de-
ğerleri ayaklar altına alıp çiğnemektedir. Yüzüne “sol”
maskesi geçirmiş olan Çipras, emperyalistlerin bütün
isteklerini, itirazsız yerine getirirken; halkın taleplerine
sırtını dönmekte, açlık ve yoksulluk altında yaşamasına
göz yummakta, daha da ötesinde halkın aç kalmasının
nedeni olan politikaları uygulamaktadır.

Yunan halkının tarihine geri dönelim.
İkinci Paylaşım Savaşı’nın başlarında, Mussolini

yönetimindeki faşist İtalyan birlikleri Yunanistan’ı
işgale girişti. Yunan halkı, İtalyan işgaline karşı direnişe
geçti. Ardından Hitler yönetimindeki faşist Alman
ordusu, Yunanistan’ı işgal kararı aldı. Almanya, İtalya
ve Bulgaristan orduları, Yunan halkına karşı kanlı bir
saldırıya giriştiler.

Yunan halkı, işgale karşı bütün varlığıyla savaştı.
Bu savaşta 300 bin Yunanlı, vatanları için yaşamını
feda etti.

Alman faşizmi Yunan halkının direnişini kırabilmek
için her yola başvurdu. Yunanlı direnişçiler tarafından
cezalandırılan bir Alman’a karşı, 50 tutsağı kurşuna
dizme kararı alır ve uygulamaya başlarlar. Ancak
tutsaklar tarihi bir karar alarak dışarıya haber yollarlar
ve “Bildikleri gibi hareket etsinler. Hangi işin doğru ol-
duğunu onlar bizden daha iyi bilir, iyi düşünürler. Bizim
burada dışarıyla hiçbir işimiz kalmamıştır.” derler.

Dışarıyla hiçbir işimiz kalmamıştır kararı, vatanın
bağımsızlığı için her türlü bedeli ödemeye hazır ol-
duklarının kararlılığıdır.

Faşist işgal 1944 yılında son buldu. Sonrasında
ise, 1946 ile 1949 yılları arasında yaşanan iç savaş
başladı. İngiltere ve Amerika’nın desteklediği Yunanistan
Krallığı, silahlı kuvvetleri ile Yunanistan Demokratik
Ordusu arasında yaşanan iç savaşta 158 bin kişi
yaşamını yitirdi.

Faşizme karşı savaşta Komünist Partisi güçlenmiş,
sosyalizmin etkisi Yunan halkını sarıp sarmalamıştı.
Bu dava, emperyalistlerin hoşuna gitmiyordu. Bu ne-
denle Krallığa bağlı faşist orduyu ve sivil-faşist çeteleri
silahlandırarak solu ezmeye giriştiler. Atina’nın birçok
yoksul semti, İngiliz savaş uçakları tarafından bom-
balandı. Yunan halkı iç savaş boyunca faşist orduya
ve onu destekleyen emperyalistlere karşı kahramanca
savaştı.

1967 yılı Yunanistan’da CIA’nın düzenlediği ve 7
yıl boyunca Yunan halkına zulmettiği cuntanın iktidara
geliş yılıdır. Albaylar Cuntası olarak bilinen bu Ame-
rikancı faşist cuntaya karşı direnişin sembolü ise Po-
liteknik Direnişi’dir.

1973 yılının 14 Kasım’ında teknik üniversiteyi (Po-
liteknik) işgal eden öğrenciler, yaptıkları radyo yayı-
nından Yunan halkını, Amerikancı faşist cuntaya karşı
ayaklanmaya çağırdılar. Faşist cunta, teknik üniver-
sitedeki direnişi kırmak için 17 Kasım sabahı, tanklar
eşliğinde üniversiteye saldırı düzenledi ve 34 öğ-
renciyi katletti.

Politeknik Direnişi, cuntanın sonunu getiren politik
gelişmelerin başlangıcı olurken, hala her yıl Yunan
halkı Politeknik şehitlerini anma etkinlikleri düzenlemekte
ve her yıl 17 Kasım günü Atina Amerikan Elçiliği’ne
yürüyerek Amerikan emperyalizmine lanet yağdırmaya
devam etmektedir.

ÇİPRAS BU ŞANLI TARİHE
İHANET EDİYOR!
Çipras, bugün emperyalizm ile yürüttüğü ilişkiler,

aldığı kararlar ve uyguladığı politikalarla bu tarihe
ihanet ediyor. Emperyalizme karşı bağımsızlığını ka-
zanabilmek için savaşan, kahramanlıklar yaratan, Yu-
nanistan topraklarının her bir karışını kanlarıyla
sulayan Yunan halkının değerleri, Çipras tarafından
emperyalist tekellerin ayakları altına seriliyor.
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Çipras Hükümeti son yıllarda ABD ve İsrail ile
askeri işbirliğini artırırken, yapılan askeri tatbikatlarla,
özellikle Ortadoğu’daki saldırılar için teknik destek
sağlıyor.

Çipras Hükümeti Akdeniz’de birlikte doğalgaz ça-
lışması yürüttüğü İsrail’e, Suriye hava sınırlarını
aşması için yardımcı oluyor. İsrail, Ortadoğu halklarına
yıllardır kan kusturuyor; işkence ediyor, tutukluyor,
katlediyor. Çipras Hükümeti ise eli kanlı katiller ordu-
suna, daha fazla katliam yapabilmesi, Suriye halkının
emperyalizme karşı direnişini kırabilmesi için yardım
ediyor.

Çipras hükümeti diğer yandan da, Yunanistan’da
daha fazla askeri üs kurması için ABD’ye çağrı
yapıyor. Yunan halkının kan dökerek bağımsızlaştırdığı
toprakları, Amerikan postalları altına seriyor. “Sol”
maskesini yüzüne geçirmiş bir işbirlikçi izliyoruz. Sol
maskesi ile vatanını emperyalizmin ayakları altına
seriyor Çipras.

Trump ile bir görüşmesinde şöyle diyor Çipras:
“İlişkileri geliştirmek için harika bir an”, “Ortak

değerlerimiz var”, “Demokrasi ve özgürlük de-
ğerlerinin Yunanistan’da doğduğunu unutmayın,
bunlar Amerikan kültürüne ve Amerikan geleneğine
geçmiş değerlerdir. Şimdi bu geleneği Trump sür-
dürüyor.”

Trump kimdir? Dünyayı sömürüp, halkları yok-
sullaştıran, açlığa mahkum eden, katleden tekellerin
temsilcisidir. Trump’ın görevi, her ABD başkanı gibi
tekellerin çıkarını korumaktır. Kendisi de sömürücü
bir tekelcidir. Dünyada akıtılan her damla kandan,
yoksulluk ve açlıktan ölen her bir candan sorumludur.
Halkların katili ve düşmanıdır. Fakat Çipras’ın ve
Syriza hükümetinin düşmanı değildir. Çünkü Çipras
ve Syriza halkın çıkarlarından yana değildir.

Trump’a yağdırılan övgüler; tekellere, kapitalist
sisteme yağdırılan övgüdür. Sosyalizme ve halka
inançsızlığın sonuçlarıdır bunlar. Sosyalizme inancını
yitirenler, halktan uzaklaşanlar, burjuva ideolojisinin
etkisi altına girdiler.

Özellikle 1990’ların başlarından başlayarak burjuva
yaşama ve kapitalist sisteme hayranlıklarını bildirdiler.
Onlar için sosyalizm yenilmiş, bir daha dirilmemek
üzere toprağa gömülmüştü. Bu durumda tek galip
burjuvaziydi ve artık burjuvazi demokrasi ve insan
haklarının tek temsilcisiydi.

Burjuvaziye hayranlık duyan bu kesimler, burjuvazi
tarafından halka karşı kullanılan araçlar haline dön-
üştürüldüler. Bu kesimler halka karşı temel olarak iki
alanda kullanıldılar:

Birincisi ideolojik savaşta, ikincisi ise halk düşmanı
politikaların uygulanmasında.

Çipras ve diğer reformist güçler, halkın karşısına
sol maskesi ile; ancak burjuva politikalarıyla dikildiler.
Burjuvazinin politikalarını sol görünüm altında yürüterek,
ideolojik savaşta burjuvaziye yardım ettiler. Özellikle
de silahlı mücadelenin ve devrimlerin çağının

geçtiği, çağa uygun, “yenilikçi sol” olmak gerek-
tiğinin propagandasını yaparak devrimci mücadeleye
saldırdılar.

Burjuva politikalarına uyum sağlayan bu kesimler,
burjuvazi tarafından hiç çekincesiz olarak iktidara ta-
şındılar. Özellikle de sistemin krizinin derinleştiği dö-
nemde bunu yaptılar ve tüm halk düşmanı politikaları
bu iktidarlar aracılığıyla çıkardılar.

Çipras hükümeti, Amerikan emperyalizmi ve İsrail
ile işbirlikçiliği, kendinden önceki hükümetlerin yapa-
madığı kadar ileri götürmektedir.

Çipras Doğu Akdeniz Boru Hattı’nın İsrail, Yuna-
nistan, Kıbrıs işbirliğinin sembolü olduğunu açıklarken,
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, büyük bir ittifak
kurduklarını açıkladı. Çipras bu ittifakla Akdeniz’in
“barış denizi” olacağını iddia etti.

Yine bu dönemde İsrail, daha önce yalnızca ABD
ile yaptığı “kuvvetler statüsü” anlaşmasını Syriza dö-
neminde Yunanistan ile yaptı. Bu anlaşmayla iki ülke,
birbirlerinin askeri kuvvetlerini barındırmayı kabul
etmiş oldu. Bu anlaşma ile bir yandan Yunan asker-
lerinin Ortadoğu’da halka karşı savaştırılmasının ko-
şulları yaratılırken, bir yandan da İsrail ordusunun
Balkanlar’a yerleştirilmesi sağlanmış oldu.

Syriza hükümetinin İsrail ile yaptığı anlaşmalar
bunlarla sınırlı değil. Syriza hükümeti, Yunanistan’ın
elindeki S-300 hava savunma sistemini askeri tatbi-
katlara dahil ederek, İsrail'in bu sistemi aşabilmesi
için eğitim verdi. Böylece, S-300 hava savunma
sistemi Suriye’ye verilmeden önce İsrail tarafından
test edilmiş oldu. Yapılan askeri tatbikatlarda S-300
sisteminin nasıl “kar edebileceği” de öğretildi. Böylece
Syriza hükümeti, Suriye’ye karşı yapılan saldırılara
ortak oldu.

Yunan halkı işsizlik, yoksulluk ve açlık çekerken;
sol olduğunu iddia eden Syriza hükümeti ABD ile 1,5
milyon dolarlık F-16 savaş uçağı anlaşması imzala-
dı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Yunanistan Sa-
vunma Bakanı Panos Kammenos ile bu ay yaptığı
görüşmede; Yunanistan’ı “harika” ve “güvenilir” bir
müttefik olarak tanımlarken, Yunanistan ile imzalanan
silah anlaşmasını övdü.

Yunanistan’ı ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı
Wilbur Ross ile “ABD Yunanistan’ı ve ekonomisini
desteklemek istiyor.” açıklamasını yaptı. Çipras ise
bu ziyaretin “önemli” bir sembolik ve ekonomik mesaj
gönderdiğini ve “iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilerin
önemine işaret ettiğini” söyledi.

Amerikan emperyalizmi, iç savaş döneminde faşist
orduyu desteklemiş, Yunanistan’da 7 yıl süren Albaylar
Cuntası’nı örgütlemişti. Yunan halkı her sene cuntaya
karşı direnişin sembolü olarak Politeknik Direnişi’nin
yıldönümünde Amerikan Elçiliği’ne yürüyüşler düzen-
liyor. Amerikan bayrağını yakıyor, “Amerika Defol”,
“Halkların Katili Amerika” sloganlarını haykırıyor.

Çipras hükümeti ise; Yunan halkını katleden, cunta

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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örgütleyen Amerikan emperyalizmine uşaklık ediyor.
Yunan halkının direniş tarihini, anti-emperyalist gele-
neklerini, Amerikan emperyalizminin ayakları altına
seriyor.

Çipras, iktidara geldiğinden bugüne halk için ne
yaptı?

Hiçbir şey!
Limanları, havayollarını, karayollarını, demir-

yollarını satışa çıkardı. İşçi, memur ve emekli ma-
aşlarını, IMF’nin ve Avrupa’nın istekleri doğrultu-
sunda düşürdü. Vergileri artırdı…

Bu politikaların hangisi halktan yana?
Hiçbiri!
Bu politikalar, emperyalist tekellerin politikaları,

halkın elindekini, avucundakini çalmaya yönelik poli-
tikalar. 1,5 milyon dolarlık silah anlaşması ile Amerikan
silah tekelleri kar ederken, Yunan halkının sırtındaki
vergi yükü daha da artıyor.

Ne için, kimin için?
İsrail ile askeri tatbikatlar, askeri anlaşmalar yaparak,

emperyalizmin politikalarını güçlendirmek için.
İşte budur Çipras!
İşte budur Syriza!
İşte budur düzen içi sol!
Reformizm budur. Reformizmin tarihsel rolü, bir

yandan halkın tepkilerini düzeniçileştirmek, bir yandan
da emperyalist tekellerin politikalarının uygulanmasını
sağlamaktır.

Bu, sol-solculuk değildir. Halka karşı politikaların,
halkın tarihine, geleneklerine, direnişlerine ihanetin
adı “sol” değildir, olmayacaktır.

EMPERYALİZM HALKA KARŞI
DÜZEN İÇİN SOL’U KULLANIYOR
Emperyalizmin politikalarından birisi, halka ve sol’a

karşı Syriza gibi düzen için sol kesimleri kullanmasıdır. 
Bu güçleri kullanarak, politikalarını hayata geçiren

emperyalistler, halka, “işte sol bu, sol size yabancı,
sol sizin çıkarlarınıza karşı, sol yönetmeyi beceremez,
sol ülkenizi yaşanmaz hale getiriyor, sol geleceğinizi
karartıyor” diyor.

Böylece halkın sol’a olan güveni ve sevgisi yok
edilmeye, halk ile olan bağları koparılmaya çalışılıyor.
Bu yanıyla reformist, düzen içi solun kullanılması, tek
başına ekonomik ve askeri politikaların uygulanmasının
çok ötesinde bir işleve sahiptir.

Bu işlem, solun yok edilmesidir ve Syriza bu
işlevini büyük bir arzu ile yerine getiriyor.

Kapitalist sistem içinde, burjuva demokrasisine
razı olan ve burjuva yönetim biçimine dahil olan hiç-
kimse, halkın çıkarlarını savunan politikalar uygula-
yamaz, uygulamaz. Çünkü daha baştan burjuva yö-
netim biçimi, bujuvazinin sınıfsal çıkarlarına göre şe-
killenir.

Burjuvazi Kimdir?
Sömürücü, asalak bir sınıftır. Üretim araçlarına

sahip olmasından dolayı, halkın emeğini çalarak zen-
ginleşen ve bu zenginliği koruyabilmek için halka ve
sola şiddet uygulayan, asalak, çürümüş, yozlaşmış
bir sınıftır burjuvazi.

Düzeniçi sol, burjuvazinin yönetim biçimini ve
burjuva demokrasisini kabul ederek, sömürüyü, yok-
sulluğu, açlığı, halka ve sol’a karşı oluşturulan baskı
yasalarını kabul etmiş oluyor. Kabul etmekle kalmıyor,
uygulayıcısı oluyor.

Syriza’nın Yunanistan’da iktidara getirilmesi, eko-
nomik krizin derinleştiği bir döneme getirildi. Syriza
bu dönemde, AB, IMF, AMB (Avrupa Merkez Bankası)
ile yapılan bütün anlaşmaları imzaladı. İşten çıkarmalar,
maaş kesintileri, temel yaşam maddelerine getirilen
zamlar, vergilerin artırılması, özelleştirmelerin hepsinde
Syriza’nın imzası vardır.

Böylece zenginlere hizmet eden, halkın temel haklarına
saldırıp gasp eden, halkı yoksullaştıran, özelleştirmelerle
vatanı yağmalayan bir sol tablosu çiziliyor. Ve halkta
“solu da sağı da aynı, halkı düşünen yok, herkes kendini
düşünüyor” düşüncesi yaratılmaya çalışılıyor.

Düzeniçi “sol” kullanılarak, sol bitirilmeye çalışılıyor.
Oysa bugün halka sol olarak maskelenip sunulan
Syriza ve onun gibi reformist, düzen içi güçler sol de-
ğildir! Çünkü sol olmak için söylemden çok daha faz-
lasına ihtiyaç vardır.

Sol Kimdir?
Sol; vatanın bağımsızlığı için emperyalizme karşı

savaşandır.
Sol; faşizme karşı, halk için demokrasi mücadelesi

yürütendir.
Sol; Hitler ve Mussolini faşizmine karşı savaşıp

canını verendir.
Sol; Haydari Kampı’nda, Almanlar tarafından kur-

şuna dizilirken halaya duran vatanseverlerdir.
Sol; Amerikancı faşist Albaylar Cuntası’na karşı

halkı ayaklanmaya çağırıp, barikatlarda direnerek ya-
şamını feda eden 34 Politeknik öğrencisi ve o tarihe
sahip çıkanlardır.

Sol; emperyalist işgallere karşı çıkıp, halkların ya-
nında yer alandır.

Sol; açlığa, yoksulluğa, sömürüye karşı mücadele
edendir.

Sol; sosyalizm mücadelesi yürütenlerdir.
Sol; devrimciliktir, devrimdir!

Yunanistan Özgür Tutsaklarından
Halil Demir
21.11.2018
(NOT: Savunma Bakanı Kammenos Ocak ayında

istifa etti. Ancak Çipras ve Syriza’nın politikaları aynen
devam etmektedir.)
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Halk kurtuluş savaşçıları olarak hedefimiz,
daha yüksek düzeyde iktidar bilinci yaratmak
ve daha kararlı bir savaşçı ruhla zafere

ilerlemektir. 
Bu bizim hedefimizdir. 
Ancak inançlı ve coşkulu savaşçılar ve komutanlar

önüne çıkan tüm engelleri aşabilir. 
Çünkü; savaşçı ve komutanlar olarak, hedefimize

ulaşmak için çelik gibi disipline ve uzlaşmaz bir
ideolojiye sahibiz. 

Çünkü; savaşmak isteyen, kendine yol ve yöntem
bulur ve savaşır. 

Savaşta hedefimize ulaşmak için doğru yöntemleri
kullanmak zorundayız.

Doğru yöntemleri kullanmak, doğru ideolojiye sahip
olmakla mümkündür. İdeolojik netliğe sahip olmayan
savaşamaz, düşmanıyla uzlaşır!

Cepheliler faşizm ile uzlaşan değil, elde silahla
savaşan olmuştur her daim.

Bugün emperyalizm, dört bir taraftan bize saldırıyor.
Bu tam anlamıyla bir imha saldırısıdır. 

Biz bu saldırıya rağmen, savaşımızı sürdürmekteyiz.
Ancak emperyalizm bizi tecrit edip yalnızlaştırmak,
terörize edip imha etmek istiyor.

Emperyalizmin hedefindeyiz! 
Çünkü; dünyada EMPERYALİZMLE UZLAŞMAYAN

BİR TEK BİZ KALDIK! 
Dünya halklarının düşmanı emperyalizmle uzlaş-

mayacağız! Ne bugün ne de yarın!
Düşmanlarımızla aynı masaya oturmayacağız. Her

koşulda ve her yerde emperyalizme ve faşizme karşı
savaşacağız!

Biz Cepheliler’in uzlaşmazlığının kökleri Maltepe’de
Hüseyin Cevahir’e, Arnavutköy’de Ulaş Bardakçı’ya
ve Kızıldere’de Mahirler’e dayanır.

Doğum yerimiz Kızıldere’dir diyoruz. Çünkü; Kızıl-
dere’nin mayasında uzlaşmazlık vardır.

Savaşta karşılıklı iki güç ve iki gücün iradesi vardır.
Bu iki güç savaşır, savaşmak zorundadır, uzlaşma
yoktur! Ve iki güçten birisi, diğerine kendi iradesini
kabul ettirir. Zafer kendi iradesini karşı tarafa kabul
ettirenindir!

Savaşta hedefine ulaşmak, zafer kazanmaktır.
Zafer kendi irademizi düşmana kabul ettirmektir! 

Biz Cepheliler’in hedefi emperyalizm ve işbirlikçi

oligarşiyi, Anadolu topraklarından söküp atmaktır. 
Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü; uz-

laşmazlığımızın, savaşma ve kazanma azmimizin
kaynağı ideolojik gücümüzdedir.

Neden ve Nasıl Uzlaşmayacağız? 
Dünya halklarının baş düşmanı emperyalizm, Latin

Amerika’dan Ortadoğu’ya tüm dünya halklarını katle-
derken emperyalizmle uzlaşmak tüm dünya halk-
larına ihanettir. 

Emperyalizmle işbirliği yapanlar, ihanetlerini meş-
rulaştırmak için yüzlerine barış vb. maskeleri taksalar
da ihanetin kirini hiçbir maske gizleyemez. Dünya
halklarının dostlarının ve düşmanlarının rengi bellidir.
Biz dostlarımızı da, düşmanlarımızı da biliriz.

Halk için savaşanların, düşmana karşı savaşı meş-
rudur. Bu savaşta halkın değerlerine, bizim değerleri-
mize aykırı olmayan her yöntem kullanılabilir. Bu
yöntemlerden birisi de, düşmandan silah almaktır.

Dünyanın her yerinde, halkın savaşçılarının ola-
nakları kısıtlıdır. Bu nedenle silahını çoğu kez düş-
mandan sağlar. Düşmanı kendi silahıyla vurur. 

Düşmanın karargâhlarını basıp elindeki silahlarını
almak ve o silahlarla düşmana karşı savaşmak sa-
vaşçının en doğal hakkıdır.

Ancak, düşmanla masa başına oturmak-uzlaşmak,
onun askeri olmak ve ondan tırlarla silah ve askeri
malzeme almak doğal ve doğru değildir. Bu düşmanla
işbirliğidir. Halkına ve vatanına ihanettir. Bu ihanetlerin,
halkımızın gözünde meşrulaştırılmasına izin verme-
yeceğiz!

Düşmandan silah alan, o silahı hedefine ulaşmak
için kullanamaz. Düşmanın istediği hedeflere vurmak
için kullanır. 

Savaşta uzlaşanlar hedefine ulaşamaz. 
Savaşta uzlaşanlar değil, hedefine ulaşmak için

savaşanlar kazanır. 
Halk için, halkla birlikte savaşanlar kazanır.
Kazanmak için stratejik hedefimizden milim sap-

mayacağız. Stratejik hedefimiz; anti-emperyalist, anti-
oligarşik halk devrimidir.

HEDEFİMİZ; KURTULUŞA KADAR SAVAŞTIR!

BAŞARI İÇİN HER SAVAŞÇI 
KENDİNE HEDEF KOYMALIDIR!

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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Yunanistan’ın Emperyalizmle İşbirliği İle Tutukladığı
Türkiyeli 9 Devrimci Tutsak Serbest Bırakılsın

İstanbul TAYAD’lı Aileler
4 Şubat’ta, İstanbul Yunanis-
tan Konsolosluğu önünde,
Yunanistan, ABD-AKP işbirliği
ile tutsak edilen 9 Halk Cep-
heli devrimcinin sesini duyur-
mak ve işbirliğini teşhir etmek
için basın açıklaması yaptı. 
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2 YILA MALOLAN UMUDUN GÜLÜŞÜYDÜ
Dosyalarında şu sloganların yazılı olduğu pankartlar arkasında fotoğrafları vardı.

"Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım İstiyoruz Alacağız"
"16 Mart Katliamını Unutmadık"
"19 Aralık Katliamını Unutmadık"
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"

Uğur Pektaş dernekteki bir etkinlikte bağlama çalmış, Kubilay Uçucu arkadaşına lakabıyla
hitap etmişti. Böylece biri kod ismi sahibi olurken diğeri örgüt üyesi ilan ediliyordu.

Bağlama çalmanın, halay çekmenin suç olarak nitelendirildiği bir yargılama yapıldı. Kimi
doktor kimi mühendis kimi öğretmen olacaktı. Sonunda bu üniversiteli gençlere 13 yıla
kadar cezalar verdi mahkeme. Yıllar sonra teker teker tahliye oldular. Biri hariç; Sevcan
Göktaş. O diğer öğrencilerden 2 yıl daha fazla ceza aldı. Çünkü duruşmalarda iyi halli dav-
ranmamıştı. Kocaman bir gülüş ile arkasını dönmüş ve kendilerini izlemek üzere mahkemeye
gelen ailelere el sallamıştı.

Hemen tutanaklara yazdılar. Sıra karar vermeye gelince de bu tavrını gerekçe göstererek
altı sınırdan uzaklaştılar.

Bu hakimler bugün görevden uzaklaştırıldılar ve haklarında Fethullahçı örgüt üyesi
olmak suçlamasıyla dava açıldı, tutuklandılar.

Onların sosyalizmin umutlu gülüşünü taşıyan gençlere tahammül edemeyen adaletsiz
düzeni ise hala hüküm sürmeye devam ediyor.



NNe gözaltı, ne tutsaklık, ne işkence
Ne tecrit, ne baskı, ne hücre

Durduramadı halkın avukatlarının yürüyüşünü, durduramayacak!
HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

Suçları şarkılarıyla halka moral vermekmiş! Böyle buyurmuş faşizmin cüppeli
cellatları. Evet, doğru. Onlar şarkılarıyla uyuyanı uyandırıyor, güçsüze güç,

dermansıza derman, moralsize moral oluyorlar, inançsıza inanç taşıyorlar. Bu
yüzden GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Helin Bölek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,

İsmail Cengiz Mumcu, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, 
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
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Yürüyüş: Nasıl gözaltına alındınız, hangi ge-
rekçeyle tutuklandınız?

Betül Varan: 15 Eylül 2017 sabah havaalanında,
Fransa’ya bir festivale gitmek üzereyken işkenceyle
gözaltına alındım. Daha sonra 15 gün gözaltında kal-
dım. 15 gün boyunca, gözaltında hem psikolojik hem
fiziki işkence devam etti. 15 gün sonra savcının
yüzünü bile görmeden, bir iftiracının yalanları üzerine
tutuklandım. Ama tabi asıl tutuklama sebepleri benim
Grup Yorum elemanı olmamdı. 

Sultan Gökçek: İlk tutukluluğumu yaşadığım
gözaltı, 18 Kasım 2016 tarihindeydi. Kültür merkezimiz
polis tarafından basıldı, 3 ay tutuklu kaldık ve Mart
ayında tahliye edildik. Tahliye olmamın üzerinden 3
ay geçmedi ki, kültür merkezimiz 30 Mayıs 2017 tari-
hinde polis tarafından tekrar basıldı. Ve 11 kişi işken-
celerle tekrar gözaltına alındık. Tutuklandık. Tutuk-
lanmamın gerekçesi haksız ve keyfi olan gözaltına
direnmem ve Grup Yorum üyesi olmamdı. İddianame
elime geçtiğinde, tek gerekçe bunlardan ibaretti. 15
Kasım’da ilk mahkemede tahliye oldum.  Bu kez ha-
pishane kapısı önünden dışarıya adım atmaz, yakalama
kararı gerekçe gösterilerek tekrar gözaltına alındım.
Bir hafta gözaltında kaldıktan sonra ben de Betül gibi
savcı yüzü dahi görmeden baştan, sonu belli olan bir
tanık senaryosuyla tekrar tutuklandım.

Yürüyüş: Hangi hapishanelerde ne kadar süre
tutsak kaldınız? Sık sık “Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş”e dair haberlere yer veriyoruz der-
gimizde. Ateşe verilen hücreler, SEGBİS dayatması,
hastanelerde kelepçe veya asker dayatması, gö-
rüş-mektup yasakları vb. Birçok dayatma ve tecrit
devam ediyor. Siz neler yaşadınız, hapishane sü-
recinizi anlatır mısınız?

Betül V: Ben ilk tutuklandığımda Silivri Hapisha-
nesi'nde kaldım. 5 gün sonra Burhaniye T Tipi Hapis-
hanesi'ne sürgün edildim. Toplam 16 ay tutuklu kaldım.
Burhaniye Hapishanesi'nde de hak gasplarıyla karşı
karşıya kaldık. Bahaneler üretilerek sohbet hakkımız

verilmedi, keyfi bir şekilde birkaç
defa dergilerimiz de verilmedi. Ken-
dileri istedikleri gibi ayakta bir hizada
sayım vermediğimiz için bize aylarca
hücre cezası verildi. Kaç defa has-
tanelerden kelepçe dayatmasından
kaynaklı muayene olamadan geri
döndük. Fakat bunları da bizim ıs-
rarımız üzerine aştık. 

Ayrıca özel olarak Grup Yorum’a
yönelik ayrı bir politika olduğu apaçık

ortadaydı. Gelen kitapların hepsini alı-
yorduk, fakat Grup Yorum'un kendi
yazdığı “Bir Kar Makinası” kitabını ba-
hanelerle keyfi bir şekilde vermediler.
Enstrümanımız kargoyla geldiğinde,
bize haber verilmeden geri postalanmış.
Biz bunu 2 hafta sonra telefondan öğ-
renmiştik. Biz sorduktan sonra enstrü-
manımızı bize vermeyeceklerini açık-
lamak zorunda kaldılar. Enstrümanımızı
da bizim ısrarımız üzerine daha sonra
alabildik.

Bize gelen avukatların ayrı bir listesi tutuluyordu.
Böylece Grup Yorum’a yönelik olan desteği kesmek
istiyorlardı. Bunların, bakanlığın bir talimatı olduğunu
biliyorduk. Yanımıza sürgün edilen arkadaşlara ise
ilk olarak Grup Yorum elemanı olup olmadıkları soru-
luyordu. Çünkü ona göre özel bir politika belirlenecekti.
Yani bunların Grup Yorum’a yönelik özel bir politikaları
olduğu açık ortadaydı ki bunu zaten kendileri de
inkar etmiyorlardı. Bu politikalarını da her türlü boşa
çıkarttık. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi halktan tecrit
edemeyeceklerdi. Grup Yorum’u böyle zaten bitire-
mezlerdi, sadece bir hastane yolculuğumuzda bile
mutlaka bir Grup Yorum seveni ile karşılaşıyorduk.
Bir şey yapamasa bile ring aracında Yorum şarkısını
ıslıkla çalarak yanımızda olduğunu belirtiyordu.

Sultan G: İlk tutuklandığımda Silivri’de daha bir
gün kalmadan,  Kandıra Hapishanesi'ne sürgün
edildik. İkinci tutukluluğumda 4,5 ay Silivri 9 No'lu
Hapishanesi'nde kaldım. Mahkememe yaklaşık bir
ay kala Karabük Hapishanesi'ne sürgün edildim,
oradan tahliye oldum. Tekrar tutuklandım ve Silivri
Hapishanesi'ne gönderildim. Oradan da yine 2 ay
sonra Şakran Hapishanesi'ne sürgün edildim. En son
durağım Şakran Hapishanesi oldu, tam 1 yıl orada
kaldım.

Hapishanelerde hak gaspları çokça yaşanıyor.
Silivri işkenceciliğiyle ayyuka çıkmış bir hapishane,
kitap-yayın hakkının kısıtlanması, sohbet hakkının
gasp edilmesi, arkadaş görüş hakkının gasp         edil-
mesi, telefon hakkının 2 haftada bir olması, enstrüman
alamamamız ve haklarımızı istediğimiz için sürekli
açılan disiplin soruşturmaları onun dışında Sivas kat-
liamının anmasını yaptığımız için dahi soruşturma
açıldı ve 3 ay iletişim cezası verildi. Savunma
yapmak için, kendimizi anlatmak için gittiğimiz infaz
mahkemelerini dahi işkenceye çevirdiler, ortada hiçbir
şey yokken jandarmalar üzerimize saldırdı ve birçok
arkadaşımız orada sakatlandı. Bir arkadaşımızın kolu
çatladı, bir kişinin ayağı sakatlandı. Hepimizde morluklar
vardı, delilleriyle birlikte işkenceleri gören bizdik ama
hakkında soruşturma açılan da yine biz olduk.

Grup YORUM Üyeleri Betül Varan ve Sultan Gökçek:
“Kaldığımız yerden türkülerimizle direnmeye devam edeceğiz ve

diğer yoldaşlarımızı da faşizmin elinden çekip alacağız!”
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Ve tabii Silivri’nin sürgün politikasında başı çekmesi.
Silivri Hapishanesi'nde 3 kez sürgün edildim ve 3
sürgün de toplu sürgünlerdi ve amaçları işkence yapmak.
Hiçbir şekilde nereye gideceğimizi söylemediler, eşyalarımızı
dahi yanımıza almamıza izin vermeden hücreleri basıp,
üzerimize saldırılarak sürgün edildik. Bizi erkek gardiyanlar
tutup götürüyordu ve sürekli vuruyorlardı.

Tutukluluk sürecimde süren mahkemelerime
sürekli SEGBİS dayatması yapıldı. Süren bir mah-
kemeden hiçbir şekilde savunmam dahi alınmadan,
SEGBİS dayatılarak ve mahkeme yüzü dahi görmeden
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şakran Hapis-
hanesi'nde kitap-yayın hakkımızı istediğimiz için sal-
dırıya uğradık, elbette süren bir direnişimiz vardı. Ki-
tap-yayın hakkımızı almak için havalandırmada oturma
eylemleri yapıyorduk. Hapishane idaresi işkencelerle
bizi durduracağını sandı ama kazanan yine bizim ira-
demiz oldu.

Bir gün havalandırma kapısını 50-60 gardiyanla
erken kapatmaya geldiler. Tabi ki biz de kapattır-
mayacağımızı söyledik, bunun üzerine bize sal-
dırdılar. 1 saatten fazla işkence yaptılar. 6 kadındık,
hücrelere kapatmaya çalıştılar, kelepçe vurmaya
çalıştılar ama başarılı olamadılar. Kazanan yine
özgür tutsakların iradesiydi. Birkaç gün sonra kitap-
yayın hakkımızı da kazandık. Saldırıların yanında
zaferi de yaşadık ve çok gurur vericiydi. 

Mahkemelerime götürülürken tekli ring dayatmasıyla
da karşılaştım, bundan kaynaklı mahkemelerime gi-
demedim ve savunma hakkım gasp edildi. Yıllara
varan iletişim ve haberleşme cezaları, görüş cezaları
vardı. Yazdığım şiir, şarkı sözleri yasaklandı. Konser
için yaptığımız afiş ve davetiyelerimize dahi el konuldu.
İşkencelerin, saldırıların, hak gasplarının çok yoğun
yaşandığı bir süreç ama direniş her kapıyı açıyor,
her duvarı kırıyor. Bu koşullarda üretmeyi öğrendik.

Yürüyüş: Grup Yorum, kurulduğu günden bu
yana sürekli baskı, yasak ve tutuklamalar yaşa-
mıştır. İlk kez başınıza ödül konularak aranır
duruma düşürüldünüz. Buna rağmen halk daha
çok sahipleniyor. Sizi terörize etmeyi başaramıyor
faşizm. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Betül V: Aslında en temel sloganımızı ilk önce
söylemek istiyorum; GRUP YORUM HALKTIR SUS-
TURULAMAZ! Budur bunun açıklaması tamamen.
Biz her zaman sanatımızı halkımız için yaptık. Halkı-
mızın sorunlarını dile getirerek, halkımıza çözümler
sunduk. Türkülerimizi onlar için söyledik. 

Faşizm 34 yıldır her zaman Grup Yorum’a saldır-
mıştır. Yeri geldi konserlerimiz basıldı, yeri geldi al-
bümlerimiz kurşunlandı. 2015’ten beri küçük-büyük
bütün konserlerimiz yasaklandı. Ama biz her zaman
bir adım daha ileriye attık, direndik. Kamyon kasala-
rında, damlarda “İlle Kavga” diyerek konserler yaptık.
Son 2 yıldır Grup Yorum elemanlarının hepsi tutsak

oldu. Tutuklanmayanların ise başlarına ödül konularak
“terör” listelerine alındı. Ülkemizde, bizim bildiğimiz
ilk defa olan bir şeydir. Tüm bunların amacı Grup Yo-
rum’u terörize ederek halktan tecrit etmektir. Fakat
Grup Yorum sadece albümde yazan isimlerden ibaret
değildir. Grup Yorum halktır. 

Grup Yorum da 34 yıldır kendini ayrı görmeyip mü-
cadele ettiği halkın bir parçası olmuştur. Tarih boyunca
olan saldırıların en kötüsünü yaşıyoruz belki ama biz
tutuklandığımızda bir an bile her şeyin bitebileceğinin
tereddüdünü yaşamadık.  Programımızda normal şart-
larda bir konserimiz vardı ve bu konserden önce tüm
Yorum elemanları tutuklandık. Tutuklandığımızda şundan
çok emindik, o konser kesin olacaktı ve halk bizi
kesinlikle yalnız bırakmayacaktı. Tutuklansak bile, biz
de hiçbir şekilde halkımızı yalnız bırakmadık.

Biz direndikçe halkımız da bizimle birlikte di-
renecekti ve biz bunun bilincindeydik. Tutuklan-
mamız kesinlikle bizi halkımızdan ayırmadı hatta hal-
kımıza, vatanımıza olan sevgimiz bir kez daha arttı.
Bu sefer bize düşen o duvarları aşarak türkülerimizi
söylemekti. 

Sultan G: Grup Yorum’un adı artık baskı, yasak
ve tutuklamalarla anılıyor gibi görünüyor; ama aslında
öyle değil. Bütün bu yaşadıklarımız içinde, bizi halkla
sıkı sıkıya bağlayan şey elbette her şeye rağmen
direnmemiz, devrimci sanatçılıktan vazgeçmeme-
miz. Baskı, yasak varsa direniş de vardır ve Grup
Yorum oradadır. Halka duyduğumuz güven ve halkın
bize duyduğu güven asla yok olmayacak ve ne
yapsalar bitiremeyecekleri bir güç. Faşizm kendisine
yakışanı yapıyor şöyle de bir şey var ki arama
listeleriyle Yorum’u terörize etmeye çalışıyorlar ama
aslında terörize ettiği terörist ilan ettiği de halkın
kendisi, halkın ekmek kavgası, mücadelesi. Ve bu bir
cephe oluşturuyor, bizi dinleyen milyonlarca insan
var. 1 yıldan fazla bir süredir muhbir yaratmaya çalı-
şıyorlar ama görüyoruz ki hiçbir sonuç alamadılar.

Çünkü halkın bağlı olduğu değerler koydukları
para ödüllerinden kat kat üstün ve asla satmazlar.
AKP kendisi vatan topraklarını parsel parsel satarken
herkesin kendisi gibi parayla satın alınabileceğini düşü-
nüyor. Şu 1 yıl içinde halk çok güzel cevap verdi buna.
Korolarımız işte buradayız dediler, Yorum’u tutuklarsanız
yeni Yorumcular çıkar karşınıza dediler. Meydan okudular.
Grup Yorum bizim evde dediler. Herkes sahip çıktı Yo-
rum’a, listelere en güzel cevabı yine bestelerimizle
verdik ve hiçbir koşulda şarkılarımızı söylememizi, albüm
çıkarmamızı, üretmemizi engelleyemediler.

Yürüyüş: Grup Yorum, ilk kez fiziken bir arada
olmayan, aranır ya da tutsak olan üyeleri için
beste yaptı. Diren Yoldaş şarkısından hapishane-
deyken haberiniz oldu mu? İlk dinlediğinizde neler
hissettiniz?
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Betül V: Diren Yoldaş şarkısını aslında ben tele-
fondan, babamdan öğrendim. Tutsak olan Yorum’culara
olan besteden böylece hemen haberimiz olmuştu.
Fakat sözleri daha geç elimize geçti. Sözlerini okuduktan
sonra tabi daha da heyecanlandık, acaba nasıl bir
parça diye. Ki bir tek bu değil, bütün yapılan bestelerde
ayrı bir heyecanımız oluyordu. Şarkıyı tam olarak
aslında mahkeme için Silivri Hapishanesi'ne getirilen
tutsaklardan öğrenmiş olduk. Ama tabi şiirli halini
tahliye olduktan sonra dinleyebildim. İlk dinlediğimde
hissettiğim duygu yoldaş sevgisiydi kesinlikle. Biz
belki dağılmıştık ama yine biz hep birlikteydik.
Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Bizim için bir yoldaşımızın
saçının teline bir zarar gelse bunu hissederiz ve sonuna
kadar yoldaşlarımızı sahipleniriz. Yoldaş sevgisi
kardeş sevgisinden daha da güçlü bir sevgidir.

Sultan G: Diren Yoldaş şarkısından, hapishanedeyken
haberim oldu; ama sözleri çok geç elimize ulaştı. Böyle
olunca insan daha da meraklanıyor, heyecanı, sevgisi
daha katlanıyor, birçok hapishaneden mektup geliyordu
ve birçok kişi bu şarkının sözlerini yazıyordu, Seher’le
birlikte sadece sözlerini okuyabilmiştik; ama aynı duyguları,
düşünceleri hissetmemiz, birbirimizi düşünmemiz elbette
duygulandırıyor. Daha bir güç, değer katıyor. Dinledikten
sonra da ilk duygum, düşüncem biz kazanacağız başka
yolu yok oldu. O inancı daha da artırdı yine milyonlarca
insana konserler vereceğiz, hep birlikte omuz omuza
olacağız. Gülerek bakacağız yine gözlerimizin içine, bu
duyguları yaşadım tekrar tekrar.

Yürüyüş: “Listelerinize Bestelerimizle Cevap
Vereceğiz” dediniz ve yeni besteler, klipler, internet
konserleri kısa sürede gerçekleşti. Yurt içi ve dı-
şında birçok konserler yaptınız. Bu çalışmaları-
nızdan bahseder misiniz?

Betül V: Dışarıda olan bu çalışmalar sırasında,
biz tutuklu olduğumuz için çalışmaların tam nasıl ol-
duğundan çok haberimiz olmadı. “Listelere Bestelerle
Cevap Veriyoruz” kampanyasından haberimiz oldu
ve tabi ki heyecanlandık bu konuda. 

Biz de aynı şekilde, üretimlerimizi yaptık.
Dışarıda konserlerin olduğu gün, biz de hep birlikte
hapishanelerde konserler yaptık. Dışarıda nasıl
türkülerimizle faşizme karşı direnildiyse, biz de ha-
pishanelerde aynı şekilde türkülerimizle direndik. 

Sultan G: Tutuklu olduğumuz süre içerisinde,  3
internet konseri yapıldı ve yurt dışında da yine sayısını
bilmediğim çokça konserler yapıldı. Birçok yeni beste
yapıldı, yayınlandı ve yayınlanmaya da devam ediyor.
Tabi hepsinden, hapishanede olduğumuz için çok
sonraları haberimiz oluyordu ama merakla takip edi-
yorduk. Dışarda konserler olduğunda, biz de içerde
aynı şekilde konserler yapıyorduk. Aynı saatte hava-
landırmada şarkılarımızı söylüyorduk, halaylar çeki-
yorduk, marşlar söylüyorduk. Aynı heyecanı hissedi-
yorduk dışarısıyla, listelere bestelerle cevap vermek

için koğuşumuzun adını üretim koğuşu koyduk,
besteler ürettik.

Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı? 

Betül V: Öncelikle bu röportaj için Yürüyüş dergisi
emekçilerine teşekkür ediyorum. Son olarak şöyle
demek istiyorum. Birkaç kez röportajın içinde de an-
latmış oldum; ama bir kez daha bu süreç içinde Grup
Yorum’un asla bitmeyeceğini kanıtlamış olduk. Fa-
şizm bitiremediği için daha çok saldırmaya başladı.
Bu sefer mahkemelerdeki savunmalarımıza göre İdil
Kültür Merkezimiz'i bastılar.

Bizi tahliye etmedikleri gibi bir de üzerine 10 kişi
daha tutuklandı. Yani bize açıkça “Siz Grup Yorum’u sa-
vunmaya devam ederseniz, biz de size saldırırız” diyorlar.
Biz her zaman Grup Yorum elemanı olmaktan gurur
duyduk. Ben Grup Yorum şarkılarıyla büyüdüm ve yurt-
dışında büyümeme rağmen Grup Yorum’la vatanımı ta-
nıdım. Ve şimdi de Grup Yorum’un bir parçası olmaktan
onur duyuyorum. Faşizm ne kadar saldırırsa saldırsın,
her zaman benim gibi Grup Yorum şarkılarıyla büyüyen
çocuklar olacaktır ve hiçbir zaman Grup Yorum’u bırak-
mayacaklardır. İsterlerse bizi ömür boyu hapishane-
lerde bıraksınlar, şarkılarımız halkımız tarafından
söylenecektir, sahnelerimiz asla boş kalmayacaktır.

Ama tabi tekrar dışarıda olmaktan, halkımızla
birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz yine kaldığımız
yerden devam ediyoruz. Herkesi de tutsak Yorumcuları
sahiplenmeye çağırıyorum. Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Türkülerimiz!

Sultan G: Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden
türkülerimizle direnmeye devam edeceğiz ve  diğer yol-
daşlarımızı da faşizmin elinden çekip alacağız. Listeleri,
yasaklamaları, tutuklamaları faşizme ilaç olmadı,
daha da kangrenleşti artık yarası. O kangren elbet
kesilip atılacak!

İlmek İlmek Emek Verdiğimiz
Kazova’yı Dayanışmamızla Güçlendireceğiz

Diren Kazova 3 Şubat’ta da-
yanışma yemeği düzenledi. Di-
renişçilerin, TAYAD’lıların, Halkın
Avukatlarının ve Sanatçılarının
katıldığı yemekte elbirliğiyle ha-
zırlanan yemeğin yenilmesinin
ardından programın açılış ko-
nuşması yapıldı. Kazova’nın ta-
rihsel sürecinin değinildiği ko-
nuşmanın ardından Grup Yorum
Korosu’ndan biri şiir okudu, direnişini zaferle sonuçlandıran
Mahir Kılıç ile Halkın Avukatlarından Av. Didem Baydar
Ünsal konuşma yaptılar. Son olarak Grup Yorum türküleriyle
halaylar çekilerek, marşlar coşkulu bir şekilde okunarak
55 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

Röportaj
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Yürüyüş: Listelerinize bestelerimizle cevap ve-
riyoruz kampanyasından bahseder misiniz?

Umut Gültekin: Bu kampanyamızı asıl olarak ar-
kadaşlarımızın başlarına ödüller konulduktan sonra
başlattık; ama sadece ödüller söz konusu değil.
Öncesi de var tabi. 11 ayın içinde 4 kere İdil Kültür
Merkezimiz basılmıştı.

Toplamda 16 üyemiz ve çalışanlarımız işkencelerle
gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Yeni öne çıkan ar-
kadaşlarımız Grup Yorum üyesi oldukları suçlamasıyla
tutuklanmışlardı ve hala tutsaklarımız var. Bu tutukla-
malar sonuç vermeyince, konserlerimiz devam edince,
bu sefer de başlarımıza ödüller koyarak aramaya
başladılar bizleri.

Emel Yeşilırmak, İdil Kültür Merkezi sabit telefonu
aranarak ölümle tehdit edildi. Grup Yorum’dan,  sanat
anlayışımızdan bu kadar korkuyorlar. Sanatın gücünü
faşizm çok iyi bilir. Göbbels’ten hatırlayalım; “Kültür ke-
limesini duyduğumda elim silahıma gidiyor”. Tayyip
Erdoğan’ın son açıklamalarından hatırlayalım; “Kültür-
sanat meselesini en az terörle mücadele kadar
önemli bir beka meselesi olarak görüyorum”.

Yani tekrar tekrar söylediğimiz gibi, bizi tecrit edip
yalnızlaştırmak ve terörize edip imha etmek istiyorlardı.
Biz de buna karşı tabi bir politika üretmeliydik ve en
iyi cevabı da yetkin olduğumuz alanla verdik. Beste-
lerimizle ve konserlerimizle. Grup Yorum’u bitirmek
istediler ama başaramadılar. 20’ye yakın yeni beste-
lerimizle; internet konserlerimizle ve Avrupa’nın dört
bir yanında yaptığımız 20’nin üzerinde konserle, AKP
faşizminin politikalarını çürüttük. Bizi ödüllerle mi
arıyorsunuz? İşte bestelerimizi isimlerimizle ya-
yınlıyoruz dedik.

Bize alanları mı vermek istemiyorsunuz? İnternet
konserlerimizle cevap verdik. Yani hangi yöntemi
denediyseler biz hepsini çürüttük. Bunu halkımızla
yaptık. Grup Yorum’un 20 üyeden oluştuğunu sanı-
yorlardı; ama yanıldıklarını onlara gösterdik. Grup
Yorum halktır dedik ve susturulamaz. Şimdi önce ar-
kadaşlarımızı faşizmin elinden koparıp alacağız ve
sonra da meydanlar bizim olacak sloganlarıyla yeniden
alanlara çıkacağız.

Buna ne AKP faşizmi ne de emperyalizm engel
olabilir. Çünkü ikisinin de gücü Grup Yorum’a yetmez.
Biz her zamankinden daha iddialıyız. Yeniden mil-
yonları bir araya toplayacağımızdan adımız kadar
eminiz, çünkü bunun zeminini 34 yıllık bir örgütlü
mücadeleyle yarattık. Yani kendiliğinden gelişmiş

bir durum değil bu. Milyonlar kendiliğinden doldurmadı
bizim konser alanlarımızı. Bu; çok yoğun, örgütlü
bir emeğin karşılığıydı ve milyonları katlayarak tekrar
çıkacağız alanlara, sahnelere. 

Biz sahnelere çıkabilmek için her bedeli ödemeye
hazırız, 34 yıldır bedeller ödüyoruz ve bugün de ödemeye
devam ediyoruz. Bizim için bu sahnelerin değeri sanırım
ödediğimiz bedellerden anlaşılıyor. İddia ediyoruz; dün-
yanın en güçlü sahnesi bize ait, bunu yaratan da
halkın ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesidir.

Yürüyüş: Bu kampanyanın kazanımları neler
oldu?

Umut G: Bu kampanyanın kazanımları demin de
söylediğim gibi faşizmin bütün politikalarını çürütmemiz
oldu. Baskılarıyla, işkenceleriyle, gözaltı ve tutuklama-
larıyla sonuç alamadılar. Yeni Grup Yorum üyeleri yetişti
bu kampanyayla birlikte. Grup Yorum’u büyüttü ve her
zamankinden daha güçlü bir hale getirdi. Bizim halkla
olan bağlarımızı somutladı ve daha da derinleştirdi.
Her açıdan bizi geliştirdi, tecrübe sahibi yaptı ve halk-
laştırdı. Bugün halktan insanlarla besteler yaptık. Halkımız
söyledi türkülerimizi. İnternet konserlerini hatırlayalım.
Sadece bir tane Grup Yorum üyesi vardı internet kon-
serlerinde, gerisi halktan insanlardı.

Grup Yorum halktır susturulamaz sloganının hayat
bulduğu bir sürece dönüştü. Bunu bizim politikalarımız
sağladı. Doğru zamanda doğru politika belirlemek, hal-
kımızı ve bizi cüretli kıldı. Bütün engelleri aşmamızı
sağladı. Arkamızdaki dağ gibi halkımızı öne çıkardık bu
süreçte, bunu da bu kampanyayla yaptık. AKP faşizmine
ve emperyalizme cevabını halkımızla birlikte verdik.
Hem kendimizi, hem de düşmanı daha iyi tanıdığımız
bir süreç oldu ve kendimize güvenimiz arttı. Çünkü
kendi gücümüzü gördük. Tüm çıplaklığıyla neler yara-
tabileceğimizi hep birlikte gördük. Dost düşman herkes
Grup Yorum’un sadece bir müzik grubu olmadığına
şahit oldu. Grup Yorum; bir okuldur, bir gelenektir. 

Halkımızın hayatında sahip olduğu en değerli şey-
lerden bir tanesidir. Bu yüzden halkımız kendi kav-
gasından yarattığı, kendisine ait olduğunu hissettiği
bu kültüre, geleneğe, okula sahip çıktı. Grup

Grup YORUM Üyesi Umut Gültekin: “İddia Ediyoruz; Dünyanın En Güçlü Sahnesi Bize Ait,
Bunu Yaratan Da Halkın Ekmek, Adalet Ve Özgürlük Mücadelesidir!”

Grup Yorum üyesi Umut Gültekin ile, son
süreçte yapılan çalışmaları ve şarkıları
hangi koşullarda yaptıklarını konuştuk. Ve

bir kez daha Grup Yorum’un neden kesintiye uğra‐
madan üretebildiğini gördük.
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Yorum halkın tarihidir, halkın ekmek kavgasıdır,
geleceğe dair umududur. Bundan dolayı da Grup
Yorum’un tırnağına zarar gelse, halkımız çıkar so-
kaklara ve sorar hesabını.

Türkiye’nin dört bir yanından “GRUP YORUM
BİZİM EVDE RÜZGARLARI ESTİ” unutmayalım,
“GRUP YORUM HER YERDE SLOGANLARI YÜK-
SELDİ” unutmayalım. İşte Grup Yorum...

Yürüyüş: Hangi koşullar altında ürettiniz?

Umut G: Üretimlerimizi en basit yöntemlerle,
en asgari maddi olanaklarla yaptık. Herkes evinde
kendi bilgisayarıyla ve basit bir programla bu ka-
yıtların aynısını yapabilir.

Gerekli malzemeler şunlar; bir bilgisayar, bir müzik
programı (biz cubase 5’i kullandık, internetten çok
basit indirilebilir), bir ses kartı (en ekonomik olanlarından
100’le 150 euro arasında) ve bir mikrofon (yine 100’le
150 euro arasında). Hatta biz bir mikrofon bulmuştuk
150 euro’ya ses kartının ve mikrofonun bir arada ol-
duğu.

Şarkılarımızı dinlediğinizde anlayabilirsiniz zaten
bir stüdyo kaydı olmadığını; ama buna rağmen
güçlü kayıtlar. Burada vermek istediğimiz mesaj;
müziği seven herkes en kısıtlı imkanlarla, bizim son
süreçteki yaptığımız bestelerin kalitesinde kayıtlar ya-
pabilir. Yani idealize etmeye gerek yoktur. Bir stüdyomuz
yoksa kayıt yapamayız algısını yaptığımız bestelerle
ortadan kaldırmış olduk. Herkes üretebilir.

Çok komik anlar da yaşadık kayıt sürecinde. Ör-
neğin mikrofon ayaklığımız yoktu ve önce bir ütü
masası kurduk; onun üstüne yarım metre genişli-
ğinde ve büyüklüğünde bir dolap koyduk; bu do-
labın üstüne de x formunda bir demir bulmuştuk,
onu monte ettik. Bu demire de mikrofonu iple
bağladık. Çok yaratıcı değil belki ama sorunumuzu
çözmüştü ve biz ayakta kayıt alabiliyorduk.

Komik bir olay daha vardı; Cubase programında
(çalışmalarımızı yaptığımız müzik ve kayıt programı)
kayıt alamıyorduk diye, başka birçok kötü programla
kayıt alıp oradan oraya taşıyorduk ki kayıt yapabilelim.
Burada vurgulamak istediğim şey, eğer sen bir işi
yapmak istiyorsan ve o işin zorunluluğunu kavra-
mışsan, bir yolunu bulup o işi yaparsın. Belki
bizim kadar kötü bir yaratıcılıkla çözmezsin sorunu
ama önemli olan nokta kayıtlar yapıldı ve politika-
larımız hayata geçti.

Bu koşullarda LİSTELERİNİZE BESTELERİMİZLE
CEVAP VERECEĞİZ kampanyamızı yürütebildik. Bu-
gün tabi daha yetkin ve daha profesyonelleştik
ama ilklerimiz böyle oldu. Koşullarımız ve olanak-
larımız bizi bunlara zorunlu bıraktı. Önemli olan
ise biz bu koşullar altında, bu olanaklarla yapabil-
diğimizin en iyisini yaptık. Yoldaşlarımız için bes-
telediğimiz “Diren Yoldaş” şarkımızı, bu şartlar
altında yaptık ve  halkımız tarafından en beğenilen
şarkılarımızdan biri oldu.

Yani güzel, güçlü bir beste yapabilmek için en iyi
koşulların olması gerekmiyor, idealize etmeden çok
güçlü şarkılar bestelenebilir. Ayrıca, eklemek istediğim
başka önemli bir konu var. Şu anlayış doğru değil
“Kim ne derse desin bizim koşullarımız belli ve bu
yüzden de bu kadarı oldu işte”. Hayır öyle değil.
Burada ne bu anlayış doğru ne de değerlendirenin
bunu görmezden gelip de değerlendirmesi. Yani eleş-
tirmesi. Doğru olan nedir? Doğru olan bizim son sü-
reçteki yaşadıklarımız.

Buna tanık olan herkes de eleştirirken bunu esas
almalıdır. Doğru düşünmek budur. Yani şunu göz
önünde bulundurmak gerekir. Grup Yorum kimdir?
Grup Yorum nasıl bir süreçten geçiyor? Grup Yo-
rum’un kaç tane üyesi tutuklu? Grup Yorum nasıl
üretmeye devam ediyor ve neden? Bu soruları ya-
nıtladığımız zaman şarkılarımızı eleştirirken de doğru
eleştirmiş oluruz. Çünkü bunları düşünmeden eleş-
tirmek cahilliktir. Bilmeden eleştirmektir. O zaman
eleştiren kişi neyi eleştirdiğini bile bilemez. Bunun da
doğru ve nitelikli bir eleştiri olması mümkün değildir. 

Yürüyüş: Grup Yorum kendini nasıl yeniliyor?

Umut G: Grup Yorum devrimci bir okuldur. 34
yıllık bir tarihtir ve en önemlisi örgütlüdür. 34
yıllık deneyimler, tecrübeler nesilden nesile aktarılıyor
ve öğretiliyor. Yoldaş konservatuvarı diyoruz biz kendi
içimizde. Bizden örnek verebilirim. İnan abi, Selma
abla, İhsan abi, Ege, Eren ve ben iki aylık bir sanat
eğitimi yaptık. Bu iki aylık süre içerisinde 34 yıllık bir
tarih bize aktarıldı. Yaşanan olay ve konserlerden,
teknik boyutuna kadar her küçük ayrıntısı anlatıldı.
Şan eğitiminden, armonik ve melodik ezgilere
kadar, düzenlemeye kadar her şeyi öğrendik. Onlar
bizim öğretmenlerimiz oldu. Biz de onlardan öğ-
rendiğimiz gibi, bizden sonrakilere öğreteceğiz.

Bu geleneği böyle sürdürmeye devam edeceğiz.
Şu andaki hedefimiz öğrendiklerimizi yeni arkadaşla-
rımıza öğretmek. Devrimciliğin en temel ilkelerinden
bir tanesi şöyledir “BİLMEDİĞİNİ ÖĞREN (bunu şu
anda yaptık ve yapmaya devam ediyoruz) BİLDİĞİNİ
ÖĞRET (şimdi biz öğreteceğiz). Çok programlı bir iki
ay geçirdik birlikte. Sabah kahvaltımızdan sporumuza,
sporumuzdan akşam uyuma saatimize kadar her
anımızı programladık ve birlikte geçirdik. Yani her
anımız bir eğitim çalışmasına dönüştü. Kaldığımız
yerde bir futbol topumuz vardı ve ara verdiğimizde
ortada sıçan oynuyorduk. Bu oyunu oynarken
bile öğrendiklerimiz üzerinden eğitim üzerine
sohbet ediyorduk. Yani örgütlü bir emekle ve dev-
rimci bir yöntemle her şey mümkün.

Bu süreçte ben kişisel olarak bunu öğrendim.
Herkes sanatçı olabilir. Herkes öğrenebilir. Önemli
olan uygulanan yöntem ve verilen emek. Buradan
öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. İnan
Abi, Selma Abla ve İhsan Abi sizlere teşekkür ederiz.  

Röportaj

17 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE! 335



Yürüyüş: Bize üretimleriniz
üzerinden somut örneklerle bir
şarkınızın içeriğini anlatabilir
misiniz?

Umut G: Diren Yoldaş şarkısını
anlatmak isterim; çünkü bu şarkı
bizim şu iki aylık eğitim sürecinde
çıktı ortaya. Biz Diren Yoldaş’ı tut-
sak arkadaşlarımıza güç olsun
diye yaptık. Sadece Grup Yorum
üyeleriyle sınırlı değil ama tabi.
Bütün direnenler için, daha genel
düşündük aslında.

Çünkü bu şarkı üzerine çalış-
tığımız süreçte Anadolu’nun dört
bir yanında direnişler vardı ve her
biri çok değerliydi bizim için. Hala
sürüyor bu direnişler. Hepsi örnek
direnişlerdir. Biz kendi arkadaşla-
rımızı öne çıkartarak herkese güç
olabilecek nitelikte bir şarkı yapmak
istedik ve bu şarkımızı da kendi
teknik çalışmamızla birleştirdik.
Diren Yoldaş çok kolektif bir ça-
lışma tarzı ile çıktı ortaya.

Her gün saatlerce oturduk birlikte
ve çalıştık. Bir yandan sözleri üze-
rine, diğer yandan düzenlemesi
üzerine. Yapılan en ufak değişiklik
üzerine bile kendi içimizde tartıştık
ve düşündük. Bateri nerede nasıl
bir atak yapacak, senkop olsun mu
olmasın mı vesaire. İntrosunda gi-
tardan başka enstrüman olsun mu?
Vokal tek mi yoksa koro mu? Fi-
naldeki vokal Cemo şarkımızın kısa
bir versiyonu oldu. Her adımı ince-
lenmiş ve kolektif düşünülmüştü.

Sonuç olarak çok güçlü bir
beste çıktı ortaya. Tutsak arka-
daşlarımızı motive edebildi. He-
define ulaştı. Politik bir cevap ver-
dik. Bu şarkının kazanımları şun-
lardı; biz düzenleme yapmasını
öğrendik; tutsak arkadaşlarımıza
güç oldu; başlarına ödüller konul-
muş arkadaşlarımız işte buradayız
dediler; faşizmin politikaları çürüdü
ve direnen herkes kendisiyle bir
bağını kurabildi bu şarkımızla.
Çok coşkulu bir şarkı DİREN YOL-
DAŞ!

Yürüyüş: Biz de çok beğen-
dik, emeğinize sağlık. Yeni ça-
lışmalarınızda başarılar diliyo-
ruz.

18 Şubat - 24 Şubat

Ulaş BARDAKÇI:
Mavzeri, türküsü ve partisi mirastır bize. THKP-C’nin

önder kadrolarından olan Ulaş, 1947’de Kırşehir’in Hacı-
bektaş ilçesinde doğdu. ODTÜ’de okuduğu yıllarda
devrimci mücadele içinde aktif olarak yer aldı. 60’lı yıllarda
Türkiye devrim mücadelesine egemen olan reformist ke-
simlere karşı tavır alarak doğru devrimci bir çizgi oluşturma
mücadelesinde Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir’le birlikte
aynı safta yer aldı. Türkiye devrim mücadelesine yön ve-

recek bir partinin zorunluluğunu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yanında,
Ulaş’ı da görüyoruz. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ni birlikte
kurarlar. 1971 yılında İstanbul’da gözaltına alınır, işkencelerden geçirilerek
tutuklanır.

Konulduğu Maltepe Askeri Hapishanesi’nde, devrimci bir tutsak
olmanın bilinciyle hareket eder. Mahir Çayan’ın da Maltepe’ye getirilmesiyle
29 Kasım 1971 günü firar eylemi gerçekleştirilir. Mahir, Ulaş ve bazı
THKP-C yönetici ve kadrolarının tutuklanması ve Cevahir’in şehit düş-
mesinden sonra dışarıda mücadeleyi sürdürmek yerine, Partiyi hareketsiz
hale getirip can derdine düşen Münir, Yusuf ihanetçileriyle hesaplaşıp
Parti’den uzaklaştırırlar. Mahir ve Ulaş başta olmak üzere partiyi yeniden
organize edip, mücadeleye kaldıkları yerden devam etme kararı alırlar.
Bu süreci yaşarlarken, 19 Şubat 1972’de İstanbul Arnavutköy’de, Ulaş’ın
kaldığı ev kuşatılır. Silah elde çatışan Ulaş katledilir. Mavzeri, türküsü ve
partisi miras kalır Türkiye halklarına.

Ulaş Bardakçı

Augusto Cesar SANDİNO
“Ben silah bırakmıyorum… Köle gibi yaşamaktansa

savaşarak ölmek daha iyidir.”
ABD emperyalizmine karşı Latin Amerikaʼda bağımsızlık

bayrağını ilk dalgalandıranlardandır. Sandino, 1893ʼte, bir
köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1926ʼda ülke-
sindeki yabancı işgaline karşı savaşmak üzere birkaç yüz
kişiyle dağlara çıktı. Nisan 1927’de liberaller silah bırakıp
teslim olurken, Sandino bir bildiri yayınladı ve “Ben silah bı-

rakmıyorum… Köle gibi yaşamaktansa savaşarak ölmek daha iyidir.” dedi.
Nikaragua halkı tarafından “Özgür insanların generali” olarak anıldı hep.

Sandinoʼnun üzerine ABDʼnin kurup örgütlediği faşist “ulusal muhafızlar”
sürüldü, başına ödül koydu ABD. Ancak Sandinoʼnun önderliğindeki köylü
gerilla hareketi hızla gelişti, yaygınlaştı. ABD’nin hava saldırıları da bu
gelişmeyi engelleyemedi. ABD, halkın bu direnişi karşısında 1933ʼte
kuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorunda kaldı. Köylü kooperatifleri
kurma, ülkeden kaçan ABD sermayedarlarının mallarına el koyma gibi
politikalar geliştirerek mücadeleyi sürdürürken, 22 Şubat 1934ʼte Ulusal
Muhafızlar tarafından kaçırılarak katledildi. Nikaragua halkı Sandinoʼnun öl-
düğüne inanmadı. Bir gün döneceğini düşünüyordu. 45 yıl sonra onun
adını taşıyan gerilla hareketi ortaya çıktı ve “Sandinistler” 1979ʼda Nikaragua
devrimini zafere ulaştırdılar.

Augusto C. Sandino
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Bu slogan Onlar’dan sonraki kuşaklar için bir
savaş çağrısıydı.  Onlar, bu savaşın önder-
leriydi. En önde savaştılar, savaşlarıyla, ya-

şamlarıyla bu topraklarda yeni gelenekler yarattılar. O
gelenekler ki, bugün hala Anadolu halklarına yol gös-
teriyor. Dostlara umut, düşmanlara korku salıyor. 

Onlar Anadolu’da her doğan çocukta yaşadılar.
Onlarca Mahir, Hüseyin, Ulaş doğdu… Ve Ulaş’ın elin-
deki mavzer hiç düşmedi. Malatya Dağları’ndan Çifte-
havuzlar’a, Elif, Şafak, Bahtiyarlar’a mavzerimiz türkü
söylemeye devam ediyor. THKP-C’den bugüne sava-
şımız sürüyor. 

Aralık 1970, Anadolu devrim mücadelesinde bir
başlangıçtır. 50 yıllık revizyonist gelenekten kopuştur.
THKP-C'yle, Marksizm-Leninizmin yol göstericiliğinde
Türkiye devriminin yolu çizilmiştir. Fikir Kulüpleri Fe-
derasyonu’ndan Dev-Genç'e, Dev-Genç'ten THKP-
C'ye uzanan bu devrimci çıkışı adım adım örgütleyen-
lerden biridir Ulaş Bardakçı.

O, Türkiye halklarının kurtuluş savaşının önderle-
rinden biridir. THKP-C'nin Genel Komite üyesidir. Şehir
gerillasının hazırlık çalışmalarıyla görevlidir. Zafer için
savaşılacaktır... Ulaş devrim için alır mavzeri eline...

“Ulaş Bardakçı adım, 1947 doğumluyum. Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi Cephesi'nin bir savaşçısıyım”...
28 Mayıs 1971'de tutsak düşer Ulaş... Direnir işkencede.
Bu cümleden fazlasını öğrenemez düşman. Şubede
iki kez özgürlüğe ulaşmayı denediği için hücreye
konulur. THKP-C savaşçısıdır O. Bulunduğu her
yer bir mevzi, bir savaş alanıdır.

Ulaş tutsakken, Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
Maltepe'de düşmanla çatışmaya girerler. Bu çatışmada
Cevahir şehit, Mahir ise tutsak düşer ve Selimiye Kış-
lası’na götürülür. Düşman THKP-C önderini tecrit
etmek istemektedir. Ulaş, düşmanın politikasına tavırsız
kalmaz. Önderinin, Mahir Çayan'ın Maltepe hapis-
hanesine getirilmesi için açlık grevi yapılmasını
örgütler.

Özgürlük tutkusu, Ulaş daha hapishaneden adımını
atar atmaz, plan, proje yapmaya dönüşmüştür. THKO'lu-
ların başlattığı ve daha sonra THKP-C'lilerle ortaklaş-
tırılan firar çalışması sonucu, 29 Kasım 1971'de Mahir
Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, THKO'lu Cihan
Alptekin, Ömer Ayna, gerçekleştirdikleri özgürlük ey-
lemiyle savaşın içine koşarlar.

Parti'nin bu dönemde karşı karşıya kaldığı ihanet
karşısında da tereddütsüzdür Ulaş. Savaş kaldığı
yerden devam edecektir. Ulaş, yeniden mavzeri eline
alacak, kurtuluş türküsünü söylemeye devam ede-
cektir.

Ulaş her yerdedir. Nerede ihtiyaç varsa Ulaş oradadır.
Nerede sorun varsa Ulaş oradadır. Ulaş, her zaman
pratik ve sonuç alıcı düşünür. El attığı işten mutlaka
sonuç alır. Emekçidir.

Savaşı büyütmek için paraya ihtiyaç vardır. Ulaş,
örgütlenmeye gelir sağlamak için girişimlerde bulunur.
Örneğin; köfte ekmek yapıp satma işini organize eder
ve ODTÜ’de yaparlar bunu. Ulaş, mezbahaneden ke-
silmiş bir koyun alır ve bunu parçalara ayırıp kıyma ve
et haline getirdikten sonra pişirip satarlar.

Ulaş, kasap değildir. Köfteci de değildir. Ama ihti-
yaçlara çözüm bulmanın emekçisidir. Sorun çözmenin
ustasıdır. Öyle ki bir köfte aleti bile icat ederler. Böylece
seri üretim sağlanacaktır.

Hem gelir elde etmek hem de deposunu kullanmak
için “Çıt Kuruyemiş” adı altında kuruyemişçi dükkânı
açılmasını da Ulaş organize eder. Bir süre çalıştırırlar
bu dükkânı. Gelir elde etmek için kimi kitle ilişkilerinden
aidat, bağış topladıkları da oluyordu ve Ulaş, bu işi de
organize edenlerdendi. Sorun neredeyse, çözmek
için Ulaş oradaydı. Çözümün kendisiydi Ulaş.

Daktilo, teksir makinası mı gerekiyor? Ulaş bulur…
Bir yerden bir yere bir şeyler taşımak için araç mı

gerekiyor? Ulaş halleder…
Aliağa’da greve çıkan işçilerin geçimleri için para

mı lazım? Ulaş bir biçimiyle ayarlayıp gönderir…
Ve bir ara, bir bankaya memur olarak girip çalışır.

Neden? Elbette, bankaların iç işleyişlerini öğrenmek
için. Olası bir kamulaştırma eyleminin gerekli bilgisini
edinmek için… 

Ulaş, eğitim için dağlara çıkıp kamp yapar, dükkân
açar, aidat toplar, bildiri dağıtır, boykot ve işgallerin ör-
gütlenmesinde yer alır. Halk düşmanlarıyla olan çatış-
maların en önündedir.

Ulaş Sıra Neferidir. Önderlerimizdendir. Ve Sa-
vaşçıdır. Onların yarattığı İLK’lerin öncülüğünde sa-
vaştık, savaşacağız.

Yarım asırlık kurtuluş savaşımızda; özgür tutsaklardan
gençliğin mücadelesine, mahallelerden mimar-mühen-
dislere, adalet mücadelesinden kamu emekçilerinin
direnişlerine her yerde ve her alanda onların yol gös-
tericiliğinde KURTULUŞA KADAR SAVAŞ’maya devam
edeceğiz!

“… Her şeyi açık yazdık biz. Emperyalizme ve
yerli oligarşiye silah çektiğimizi ilan ettik. Bağımsızlık
ve gerçekten demokratik Türkiye için savaştığımızı
ilan ettik” (Ulaş Bardakçı’nın savunmasından)

ULAŞ’IN ELİNDEKİ MAVZER ANADOLU İHTİLALİNİN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR!

MAHİR, HÜSEYİN, ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
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TAYAD’lı Aileler, İstanbul Gazi Mahallesi Cemevi’nde
yaptıkları Adalet Eylemi’ni sürdürüyor. Adalet eylemi
günlüklerinden derlediklerimiz şu şekildedir;

30 Ocak – 45. Gün:
Eylem yerine geldiğimizde gecikmiştik. Masamızı

ve oturacağımız yeri hazırladık. Çaylarımızı içip sohbet
ettik. Sivil polisler Cemevi içine kadar girerek resmimizi
çektiler. Aldırmadan hazırlıklarımızı sürdürdük, saat
16.00’da sloganlarla eylemimizi bitirdik.

31 Ocak – 46. Gün:
Cemevi önünde sloganlarımızla eyleme başladık.

Nöbet yerimizi hazırlayıp yerimize geçtik. Yeni tahli-
yelerimizden Hazal ziyaretimize geldi. Daha sonra
Gazili dedelerimizden Hasan dede ziyaretimize geldi.
Adalet Bakanlığı’na göndereceğimiz dilekçelerden
doldurup sohbet ettik çaylarımızı içtik. Sloganlarımızla
kapanış yaparken başka bir siyasetten tutsak olan
bir arkadaşımızın annesi slogan sesini duyup yanımıza
geldi. Kısa süren sohbetten sonra eylem yerimizi
topladık.

1 Şubat – 47. Gün:
Gazi’ye eylem saatini beklerken yeni tahliye olan

Güneş arkadaşımızı gördük. Oda bizi görmek için
gelmiş sohbet ettik. Saatimiz geldiğinde Cemevi’ne
geçtik, pankartımızı astık masamızı hazırladık. Cem-
evi’nde Sivaslı bir ailenin cenazesi vardı, başsağlığı
diledik. Gülsen ana Haydar baba ve aydın abi her
zamanki gibi bizlerleydi. Eylem boyunca sohbet ettik.

Cenaze Sivas’a gönderileceği için ikindi vakti ibadeti
yapıldı, bizde katıldık. Saat 16.00’da eylemimizi
bitirdik, cenaze olduğu için slogan atmadık.

2 Şubat – 48. Gün:
Nazife Ana erkenden gelmiş birlikte birer çay

içerek halkla sohbet ettik eylem saatine kadar. Eylem
saati geldiğinde pankartımızı asıp önlüklerimizi giyip
masamızı düzenledik. Her zamanki gibi yine yemek
ve cenaze vardı. Gelen giden insanlarla sohbet ettik.

3 Şubat – 49. Gün:
Adalet kahvaltısından sonra ailelerimizle Gazi

Cemevi’ne geçtik. Ailelerimiz yorulmuştu, oturup din-
lendik. Eylem saatimiz geldiğinde pankartımızı asıp
masamızı düzenledik. Önlüklerimize giyerek oturma
eylemine başladık. Gün boyu halkımızdan, şehit aile-
lerimizden ziyaretçilerimiz eksik olmadı. Saat 16.00
olduğunda eylemimizi bitirdik.

Adalet Talebimizi Adım Adım Mahallelerimizde
İşleyeceğiz

İstanbul Gazi Mahallesi'nde Liseli Dev-Genç'liler,
5 Şubat'ta mahallenin birçok yerine "Adalet İstiyoruz!"
sloganını işledi.

Tekebaşı Halk Meclisi Futbol Maçında
Mahalle Gençleriyle Bir Araya Geldi!

Samandağ Tekebaşı Halk Mec-
lisi 15’inci Halk Toplantısı’nda yoz-
laşmaya, kumara ve uyuşturucuya
karşı haftada bir futbol maçı yapma
kararı almıştı. Bunun üzerine 27
Ocak’ta mahalle gençleriyle futbol
maçı yapıldı. Bir saatlik maçın ar-
dından, mahalle sorunları hakkında
sohbet edildi, her hafta maçların
devam edileceği bilgisi verildi. Son
olarak bir sonraki maça çağrı ya-
pılarak 12 kişinin katıldığı spor
faaliyeti sonlandırıldı.

Umudun Sesini Mahallelerimizde Yayacağız
İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler, 4 ve 5 Şubat'ta

Kıraç bölgesi, Yenimahalle, Merkez, Şenyurt'ta kitle
çalışması yaptı. Yapılan çalışmada halk ile sohbetlerde,
halkın büyük kısmı mahalledeki uyuşturucu ve genel
olarak artan yozlaşmadan şikayetlerini dile getirdi. Ça-
lışmalarda toplam 40 dergi halka ulaştırıldı.

Çayan’da 2. Halk Toplantısı Düzenlendi
Mahalle Halk Komitesi 2 Şubat’ta Nurtepe Cem-

evi konferans salonunda yozlaşmaya karşı halk top-

lantısı yaptı. Toplantıda, Kadın, Esnaf ve Mahalle

Komiteleri oluşturuldu. Yozlaşmaya ve çeteleşmeye

karşı bildiriler çıkarılması, mahalle halkına yozlaş-

maya karşı daha duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

Son olarak 25 kişinin katıldığı toplantı alınan ka-

rarların ardından sonlandırıldı.

Evlatlarımız İçin Özgürlük ve Adalet İstiyoruz!



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Yöneticilerimiz; en iyi yöneticiliğin,
zamanla “kendisine ihtiyaç duymayan öğrenciler

yetiştirmek” olduğu gerçeğiyle hareket etmeli.
Yönetici başka görev alanlarına giderken;

kendisi olmadan da yürüyen, komiteleri olan,
kolektif bir yapı bırakmalıdır.

- Kitle ve kadrolaşma çalışmaları içinde sıkça yapılan
hatalardan biri de insanlarımızı abartılı değerlendirmektir.
Yeni tanıdığımız, kadrolaştırmayı düşündüğümüz insanın,

olumlu yanlarını abartarak değerlendirip, eksik-güçsüz
yönlerini görmezden geliyoruz, görmüyoruz. Eğitimde,
çalışmalarda, pratikte bu güçsüz-geri yanları öne çıkıp
istediğimiz sonuçları alamadığımızda, beklentilerimiz

karşılanamadığında, moral bozukluğu, motivasyon kaybı
başlıyor. Bu nedenle ilişkilere vakıf olmak,

abartılı değerlendirmelerden kaçınmak, olumlu-olumsuz
tüm yönleriyle insanlarımızı tanımak gerekmektedir.

- Lenin bu konuda; “Savaş zamanında acemileri doğrudan
savaş eylemleri içinde eğitmek gerekir. Yani eğitim

yöntemlerine daha cesaretli yaklaşın yoldaşlar” (Lenin-Seçme
Yazılar, Syf: 4-1-İnter Yayınları, Cilt: 3) diyerek,

yeni insanlara güvenmede daha cesur olmaya
çağırmaktadır bizi.

Yeni insanlara güveneceğiz, yol gösterip eğiteceğiz.
Denetleyerek, eksiklerini görüp göstereceğiz.

Yanlışlarını görmelerini sağladıktan sonra
düzeltmeleri için yardım edeceğiz.



AVUKATLAR, SANATÇILAR, GENÇLİK, MAHALLELİ,
MÜHENDİS, MİMAR, ÖZGÜR TUTSAK,

TUTSAK YAKINI, ESNAF, KAMU EMEKÇİSİ, İŞÇİ, İŞSİZ,
İHRAÇ, ENGELLİ, KADIN-ERKEK, GENÇ-YAŞLI

HALKIZ BİZ! ADALET İSTİYORUZ!
ADALET İÇİN DİRENİYORUZ, KAZANACAĞIZ!

Grup Yorum Üyesi
Fırat KIL

Direnişler Meclisi
6 Ay İşkencede Direnen 

Ayten ÖZTÜRK

Adalet İstiyoruz Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 105
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Fiyatı: 1 TL 
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- ÇALIŞIRKEN İŞYERLERİNDE, İNŞAATLARDA
- YOKSULLUK, SEFALET, AÇLIĞA MAHKUM EDİLEREK
- BARINMA HAKKIMIZ OLMADIĞINDAN
- TRENLERDE YOLCULUK YAPARKEN
- TEDAVİ OLAMAYIP, İLAÇ VERİLMEYEREK
- İHRAÇ EDİLİP, İNTİHARA SÜRÜKLENEREK
- “DUR” İHTARLARIYLA, ŞAFAK OPERASYONLARIYLA
- EVİMİZİN İÇİNDE, BODRUMLARDA, POLİS KURŞUNUYLA
- ÇARESİZLİKTEN İNTİHARA SÜRÜKLENEREK
- PANZERLERLE, TOMALARLA EZİLEREK
- GÖZALTINDA, HAPİSHANELERDE, HASTANELERDE
- MİTİNGLERDE, ŞEHİR MEYDANLARINDA, DAĞLARDA

ÇOCUK, BEBEK, İHTİYAR, GENÇ, BÜTÜN HALK;
TEKELLERİN KARI ARTSIN, FAŞİZM SÜRSÜN DİYE

BOMBALARLA, KURŞUNLARLA,
SAVAŞ UÇAKLARIYLA KATLEDİLİYORUZ!

AÇ BIRAKAN, KATLEDEN DEVLETTİR!

KATLEDİLENLER İÇİN ADALET İSTİYORUZ!



Didem Baydar Ünsal’ın Babası: ”Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’yı sık sık ziyaret ettiğiniz tespit
edilmiştir. Onları ziyaret etmek için kimden talimat al-
dınız? Bunların açlık grevine başlaması konusunda,
talimatı kimden aldınız? Siz mi verdiniz?” gibi bir
soruyla kızım tutuklandı.

Altı ay sonra iddianame hazırlandı. İddianame
geldiği zaman tabi ki bu süreçte Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça tahliye edilmişlerdi, bu suçlama ortadan
kayboldu. “13 Mart 2015 tarihinde bir yürüyüşe katıl-
dığınız tespit edilmiştir” şeklinde, bir cümlelik suçlamayla
iddianame hazırlanmıştı.

Bu iddialarla arkadaşları da meslektaşları da
benzer suçlamalarla 12 ay tutuklu kaldılar.12 ayın
sonunda, ilk duruşma yapıldı. İlk duruşma 5 gün
sürdü. Buradaki avukatların, hukukçuların tartışma-
larından, açıklamalarından anladığımız kadarıyla, bir
vatandaş olarak, iddianamenin hiçbir hukuksal yanı
olmadığı, gerçek bir suç teşkil edecek bir delil bulun-
madığına genel olarak kendim bizzat şahit oldum.
Hatta bazı avukatlar ve baro başkanıydı sanırım,
mahkeme heyetinden bu iddianameyi lütfen kabul et-
meyiniz, çünkü ileride bu iddianame Türk hukuk sis-
teminde kara bir leke olarak yazılacak, okunacak de-
diğini bugün gibi hatırlıyorum.

İlk duruşma sonucunda, 5 gün sürdü bu duruş-
ma… 5 gün sürecinde 17 avukat, yapmış oldukları
faaliyetleri anlattılar. Ve bunun sonucunda mahkeme
heyeti, şöyle bir karar verdi. Dedi ki, bu iddianame
isnat edilen suçla eşdeğer değil. Yargılanan kişiler
avukattır. İnsan hakları mahkemesi kararlarını,
hukuk sistemini örnek vererek 17 avukatın hepsini
birden tahliye etti. 

Ne yazık ki, tahliye kararına rağmen, 17 avukat
sabahın gün doğumuna kadar, gece 22.00’dan
sabaha kadar bırakılmadılar. Sabah gün doğu-
munda bırakıldılar. Aynı gün, öğleden sonra aynı
mahkeme tekrar tutuklanma, yani tutuklamak
üzere yakalama kararı çıkardı.

Bu avukatlar, kendi barolarında özgürlüklerini kut-
lamak üzere planladıkları bir yemek öncesinde,
İstanbul Barosu önünde tekrar gözaltına alındılar. Ve
daha sonra, üç ay sonra ikinci duruşma yapıldı.
Burada duruşmada önemli olan nokta, tanıklar idi.
Tanıklardan bir tanesi açık, üç-dört tane gizli tanık
konuştu. Gerçi açık olması gereken tanık da gizli ta-
nıkmış gibi işlem gördü. Kim olduğunu göremedik.

Fakat orada öğrendiğimiz bu kişi, 15 yıl kesinleşmiş
cezası olan, 40-50 yıl üzerinden cezayla yargılanan
bir itirafçı.

Kendisini kurtarmak için artık orada ne söyleniyorsa
bilmiyorum, duymadım, görmedim. Hatta en ilginci
öyle konuşuluyordu, avukatlara yüklenen suç öyle
konuşuluyordu. Hatta bir ara savunma avukatlarını
dahi örgüt üyesi, terör örgütü üyesi yaptılar.
Burada en ilginç olan şuydu, mahkeme başkanı bu
gizli-yalan konuşan kendini kurtarmak için her şeyi
anlatmaya çalışan itirafçılara-gizli tanıklara bey-bey-
efendi diye hitap ediyordu. Fakat mikrofonu açıp söz
verdiği, sanık avukatı bunların yalan söylediğini ortaya
çıkartınca sanık avukatına ihtar verdi. Mahkeme sa-
lonundan atmakla ihtar etti.

Ben bir baba olarak, kızımın, damadımın ve diğer
avukatların bu dosyada herhangi bir suç işlemediğini
düşünüyorum. Sadece bunlar değil, bizler de cezalan-
dırılıyoruz. O nedenle mahkemeyi, hukuk içerisinde kal-
maya, adaletli davranmaya davet ediyorum. Ve en kısa
sürede bu avukatların özgürlüklerine kavuşturulmalarını
bekliyorum. İnanıyorum ki, onların da bir gün hukuka ih-
tiyacı olacak. Herkesin adalet ihtiyacı olacak.

Ben bu arada emekli bir askerim, şunu da hatırla-
tayım. Balyoz davalarını, Ergenekon davalarını hatır-
lamalarını isterim. Bugün o insanlara acımasızca
ceza verenlerin şu an nerede olduklarını hatırlamalarını
isterim. Teşekkür ederim.

Didem Baydar Ünsal’ın Annesi: Bir buçuk yıldır
çok zor bir süreçten geçtik. Sıkıntılar yaşadık. Hala
da yaşamaya devam ediyoruz. Karabük, Burhaniye
arasında, evli oldukları halde kızımızı ve damadımızı
ayrı ayrı yerlere verdiler. Kızımız her hafta, her on
beşte günde bir İzmir-Karabük arasında, daha sonra
Burhaniye arası yollarda geçti bir buçuk yılımız. Çok
mağdur olduk.

Bununla birlikte bizleri de cezalandırdılar. Sadece
çocuklarımız ceza çekmedi, bizler de cezalandırıldık,
çok acı çektik. Hala da çekmeye devam ediyoruz.
Bu adaletsizliklerin giderilmesini, artık son bul-
masını, artık çocuklarımızın özgür olmasını isti-
yoruz.

Halkın Tutsak Avukatlarının Aileleri Adalet İstiyor, Artık Yeter Diyor ve Ekliyor:
“Terörist Diye İlan Ettiğiniz Çocuklarımızla Gurur Ve Onur Duyuyoruz!”

Halkın Avukatları, 24 Ocak 2019 tarihinde,
bulundukları hapishanelerde “Adalet İs�‐
yoruz” talebiyle açlık grevine başladı. Halkın

tutsak avukatlarının ailelerinin, 25 Ocak günü yap	kları
basın toplan	sındaki konuşmalarından bölümler ya‐
yınlıyoruz.
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Nermin Ünsal (Aytaç Ünsal’ın Annesi): Daha
en başından itibaren gerek büroları, gerek kendileri
terörize edilmişlerdir. Kendileri arandıklarında, ad-
liyelerde ve bürolarında oldukları halde, davetiye ya
da zorla götürme müzekkeresi çıkarılmaksızın Nuriye
ve Semih’in avukatlığını yaptıkları için onların du-
ruşmalarından iki gün önce, yakalama müzekkeresi
ile büroları ve evleri baskınlarla, koç başları ile kırılmak
suretiyle, hatta komşularının zillerine de basılarak,
canlı bomba arıyoruz denilmek suretiyle, en baştan
itibaren, sarsacak şekilde yakalama çıkartılıp gözaltı
yaşattıktan sonra, bir on gün gözaltı süresinden sonra
tutuklandılar. 

Açılan iddianame sonrası, ilk bir yılın sonunda ya-
pılan duruşmada, 15.9.2017 günü saat 22.00'da mah-
keme heyeti, sanıkların avukat oluşları, mevcut delil
durumu tutuklamanın tedbir oluşu, tutuklamadan elde
edilen gayenin mağduriyetlerine neden olduğu, anayasa
mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
tutuklama konusundaki görüşleri gerekçe yapılarak
tahliyelerine karar verildi. 

Ancak, akşam 22.00’da tahliye edilmelerine karşın
sabaha kadar Silivri Cezaevinden bırakılmadılar. Ve
biz ailelere 3 km uzaklıkta benzin istasyonunda bek-
lememiz söylendi. Biz onları 3 km uzaklıkta benzin
istasyonunda beklerken, onlar sabaha karşı 07.00
sularında otogarın kenarındaki tarlaya bırakılmışlardı.
Nitekim oradan geçen bir kamyon şoförünü durdurup,
içimizden birinin telefonunu aramak suretiyle bize
ulaştılar ve kendilerini aldık.

Bu arada ilk tutuklandıktan sonra, her birini ayrı
cezaevine göndererek, biz aileleri son derece
mağdur etmişlerdir. Kimisi Karabük, kimisi Burhaniye,
Tekirdağ böyle on değişik yere sevk edildiler. Nitekim
o ilk tahliye kararını veren mahkeme heyeti, on
saat içerisinde ne değiştiyse, yapılan itiraz üzerine
bu dosyayı bir sonraki mahkemeye göndermek
yerine, oturup bu defa akşam söyledikleri gerekçeyi
yalanlarcasına, kaçma şüphesi ile yakalama mü-
zekkereleri çıkarttılar. 

Çocuklarımız ise arkadaşlarının düzenleyeceği ye-
meğe katılmak üzere İstanbul Barosu önüne geldik-
lerinde, baro önünden alındılar. Hatta Av. Selçuk Koz-
ağaçlı, bu hukuksuzluğu teşhir etmek için, kendisi
yürüyerek adliyeye gitmişken, o gün yakalama mü-
zekkeresi tutuklamaya çıkarılması gerekirken, tekrar
kendisini Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürerek, yine
çocuklarımızı da aynı muameleye maruz bırakarak,
mahkemeye çıkarmak yerine bir gün emniyette tutmak
suretiyle, ertesi gün mahkemeye çıkartıp yeniden
tutuklamışlardır. Tahliye kararı veren mahkeme
heyeti ise tamamen dağıtılıp, tenzili rütbe ile başka
mahkemelerde dağıtılmışlardır. 

İkinci celse yapılan duruşmada ise, tamamen bu
dosyaya dayanak yapılan, silahlarla yakalanıp ağır
hapis tehdidi altında bulunan ve hatta kesinleşmiş
ilanları bulunan bir kişinin kimliği de açık olmasına

rağmen orada bulunan avukatların yüzünü tanıyabi-
leceğini, kendini tarif edebileceklerini söyledi. Ve
mahkeme kanunda ve usulde olmayan bir şekilde,
kimliği açık olan her iki tanığı usulsüz bir şekilde
gizli tanıkmış gibi dinledi. Ve biz bu kişiyi göremedik.
Gerçekten ifade veren kişi O muydu? Hiç anlayamadık,
hatta ara ara suflörün sesi avukatların bulunduğu
yere kadar geliyordu. Salonda rahatlıkla duyula-
biliyordu. Artık bu haksız tutum o kadar ilerledi
ki, daha önce celse arası dilekçe verdiğinden
bahsetmek suretiyle, dosyada hiç dinlenmeyen
bir tanık oraya getirilip dinlendi. Ama salonda hiç
kimse yokken dinlendi. Yani yargılanan avukatlar,
onların avukatları ve aileler dışarı çıkarılmışken mah-
keme heyetince tek başına dinlendi. 

Ve ara kararı öyle düzenlendi ki gerekçeli karar
verilir gibi, ceza vermek niyetiyle çok açıkça ortaya
koymak suretiyle tutukluluklarının yeniden devamına
karar verildi. Üstelik çocuklarımızın avukatları, henüz
tanık anlatımlarına karşı diyeceklerini, delillerini söy-
leyemeden dosya esas hakkındaki mütalaasını ha-
zırlamak üzere CİM Savcılığına gönderildi. Ben
diyorum ki tüm bu hukuksuzlukların durdurulması
için Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Ço-
cuklarımız terörist değildir! Bir buçuk yıldır tu-
tuklulardır. Tutuklamadan istenilen fayda nedir?
Savunmaları alınmıştır. Artık yeter diyoruz.

Aycan Çiçek’in Annesi: Tutuklu avukat Aycan
Çiçek’in annesiyim. Çocuklarımız boş dosyadan bir
buçuk senedir içeride tutuluyorlar. Terörist diye ilan
ediliyorlar. Çocuklarımızın tertemiz bir çocuk olduğunu
biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına söylüyorum. Bi-
razcık vicdan, Allah korkusu varsa içinde, çocuk-
larımızın derhal serbest bırakılmasını istiyorum.

Çocuklarımızı terörist ilan etti. Çocuklarımız hangi
suçu işlediler de terörist ilan ediyorsunuz? Bu sözü
söylerken hiç mi Allahtan korkmuyorsunuz? 301 kişi
Soma’da katledildiğinden ötürü, Cumhurbaşkanı
o zaman Başbakandı, çocuğum orada ona karşı
çıktığı için içeride tutuluyor. 301 kişinin hakkını
aradığı için içeride.

Terörist diye ilan ettiğiniz çocuklarımızla gurur ve
onur duyuyoruz. 17 avukatın hepsiyle gurur ve
onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, içinde şu
kadarcık vicdanın varsa, çocuklarımızın derhal bıra-
kılmasını istiyorum. Çocuklarımız içeride tutuldu.
Adalet istediği için, vatandaşının hakkını aradığı için
içeride tutuyorlar çocuklarımızı. Teşekkür ederim.

Engin Gökoğlu’nun Babası: Değerli basın emek-
çileri, hepiniz hoş geldiniz. Elinize sağlık, yüreğinize
sağlık. Bizim sesimiz, soluğumuz olduğunuz için de
sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. HHB avukatları
olmak, ÇHD avukatları olmak. Bu nedenle avukatla-
rımızı suçlu gördüler, suçlu ilan ettiler. Çocuklarımızın
halkın evlatlarının, işçilerinin, öğrencilerinin, işten

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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atılan işçinin, davasına baktıkları için bizim çocukla-
rımıza şu anda içeride bedel ödetiyorlar. Oysa biz bu
çocukların hepsinin halkın yanında olduklarını,
gerçekten ezilenlerin davasına baktıkları için, dü-
zenin istediği gibi bir avukat olmadılar. Ezilenlerin,
emekçilerin davasına sahip çıktılar. Şunu çok iyi
biliyorum, 12 Eylül öncesinde de sonrasında da da
şu şekildeki davalara bakmak, maddi yönden, kimimizin
parası olurdu, kimimizin parası olmazdı. Avukat tutmak,
gerçekten o dönemlerde çok zor bir maddiyata bakı-
yordu. 

Bizim çocuklarımız hiç maddiyata önem ver-
meden, gece-gündüz nerede bir insanımız gözal-
tındaysa, karakollarda geçirdi. Nerede bir insanımız
işten atıldıysa oradaydılar. Paraya-maddiyata önem
vermeden gidip onların davasına sahip çıktılar.
Nerede bir göçük altında kalmış maden işçileri varsa,
onların davasına sahip çıktıkları için bugün ceza-
evindeler. Bilinçli bir şekilde çocuklarımızı tutuyorlar.
Bir de daha önceden de yani, HHB avukatları, 81 vi-
layette bilinmekteydi. Ne yapıyordu? Halkın yanında
yer alıyordu, halkın çocuklarına sahip çıkıyordu.
Halkın işçilerine sahip çıkıyordu. Yani daha doğrusu
halkımızdan bir parçaydı. 

Ben Engin Gökoğlu’nun babasıyım, 17 avukatın
hepsini evladım olarak görüyorum. Çünkü pırıl
pırıl bir yürekleri vardı. Ezilenlerin yanında yer al-
dılar, onların davalarına sahip çıktılar. Onun için
suçsuz yere 17 aydır tutsaklar. Ve ayrıca evli olan
avukatları, eşleri de avukat olduğu için tutukladılar.
Örneğin Engin’in hanımını beş aydır, Engin’in eşi
olduğu için içerde tuttular. Adalet bunun neresindedir?
Adalet Bakanı da çok iyi biliyor ki, cezaevlerindeki
hasta tutsaklar revire çıkarken, hastaneye giderken
nasıl bir zorluk yaşadıklarını çok iyi biliyorlar. Biz
bunu çok iyi biliyoruz. Neden her bölgede cezaevi
yaptılar? O bölgede tutsak edildiyse, neden tutukla-
nanları kendi bölgesindeki cezaevine koymuyorlar?

Ailelere ikinci bir ceza çektiriyorlar. Hem ço-
cuklara hem de ailelere ceza veriyorlar ki, onları
ıslah edelim. Bizleri biat eden bir topluluk haline
getirmek istedikleri için bunları yapıyorlar. Biz
bunları asla kabul etmiyoruz. Bizim çocuklarımızın
suçsuz yere içeride tutulmasını kabul etmediğimiz
gibi, bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu
sorun hepimizin sorunu, sadece bizim çocuklarımız
içeride avukat olarak nasıl içerde tutsak düşürülüyorsa,
dışarıda olan avukatlara da sesleniyorum. Türkiye’de
barolarda ne kadar çok avukat varsa, bunların üzerinde
nasıl bir baskı olduğunu herkes çok iyi biliyor.

O zaman meslektaşlarına herkesin sahip çıkmasını
istiyorum. Bir avukat ailesi olarak sesleniyorum. Mes-
lektaşlarına destek olmalarını, sahip çıkmalarını isti-
yorum. 17 tane avukatın sorunlarını kendi sorunları
gibi sahip çıkmalarını diliyorum, istiyorum. Bundan
sonraki süreçte de, dün açıklama yapıldı. Beş tane
avukatımızın Açlık grevine başladığını herkes biliyor.
Bunları bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için de,

barodan arkadaşlarına sesleniyorum. Sahip çıksınlar.
Teşekkür ediyorum.

Aytaç Ünsal’ın Babası: Çocuklarımıza yapılan
haksız ve hukuksuz uygulamalar bir an önce son
bulsun. Bu uygulamalar, adalete karşı güvenimizi ta-
mamen bitirmiş durumda. Çocuklarımıza özgürlük is-
tiyoruz, adalet istiyoruz!

Meral Gökoğlu (Engin Gökoğlu’nun Eşi): Şimdi
aslında biz burada Aytaç Ünsal’ın, Engin Gökoğlu’nun
aileleri olarak buradayız. Selçuk Kozağaçlı, Behiç
Aşçı’nın aileleri yaşadıkları belli rahatsızlıklar sebebiyle
burada değiller. Fakat hepsi adına biz buradayız ve
onlar için bu açıklamayı yapıyoruz. Ailelerimiz dava
hakkında, dosya hakkında aslında açıklama yaptılar.
Neler yaşadılar, nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya
kaldılar, bizler neler yaşadık? Bunlardan bahsettiler.

Ben biraz açlık grevi meselesine değinmek istiyo-
rum. Dün 24 Ocak, Tehlikedeki Avukatlar Günü idi ve
bugün de açlık grevine girme kararı aldılar. Davaları
18 Mart 2019 tarihinde. Yani davayı da açlık grevi ile
karşılayacaklar. Biz hesapladık, 60 gün yapıyor. 60
gün sonrası açlık grevine devam edip etmeyeceklerine
dair bir fikrimiz yok. 

Ama bize söyledikleri şey şu; “Biz bu hukuksuz-
luğu asla kabul etmeyeceğiz. Adalet mücadelesinin
en ön safında yer alıyoruz. Biz sokak sokak,
fabrika fabrika her yerde halkın yanındaydık ve
onları savunduk. Onların hak mücadelesini sa-
vunduk. Bugün kendi yaşadığımız haksızlığa eğer
sessiz kalırsak, bütün bu hukuksuzlukları, hak-
sızlıkları kabul etmiş oluruz. Bu yüzden açlık gre-
vindeyiz.” Beş avukat açlık grevine başlamış oldu.

Her birinin kendi içerisinde sağlık problemi var.
Her birinin kendi içerisinde hapishanede yaşadığı
sorunlar var. Bizi en çok endişelendiren şeylerden
birisi Selçuk abinin tecrit altında olması, Behiç abinin
ölüm orucu gazisi olması, yaşının ileri olması, sağlık
problemlerinin olması bizi elbette kaygılandırıyor.

Ama bizler aileleri olarak takipçisi olacağız. Bu
hukuksuzluğun son bulmasını istiyoruz. Biz de dışarıda
onların takipçisi olacağız, onların sesi olacağız
dışarıda.18 Mart’a daha çok var. İstiyoruz ki bu ada-
letsizlik son bulsun. Eşlerimiz, çocuklarımız, tutuklu
avukatlar dışarı çıksınlar. Herhangi bir sağlık problemi
yaşanmadan. Onları destekliyoruz!
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