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AKP’nin Güdümündeki Tasfiyeci KESK Yönetimi
Devrimcileri ve Direnişi Tasfiyeye Devam Ediyor!

Soruşturmalar Açıyor, İhraçlarla İlgili Çalışma
Yapmak İsteyenlere Sendika Binalarını Kapatıyor!

BAKIRKÖY DİRENİŞÇİSİ NURSEL TANRIVERDİ’NİN, İSTANBUL 2 NO’LU
EĞİTİM-SEN BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEMDE YAPTIĞI KONUŞMA:

“Bizler 70 Hafta Boyunca Süren Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki Direnişin, Polis Saldırısıyla Birlikte
KESK'in İmzasını Çekmesinden Sonra Devam Eden İki Direnişçiyiz. Bu Hafta 98. Haftamıza Gireceğiz.
Akla Zarar Kararlar Verildi Hakkımızda, Hepsinden Beraat Ediyoruz Şu An. Çünkü Bu, Anayasal Hakkımızı
Kullanmaktır Ve Bunu Kullanmaya Devam Ediyoruz.

Tıpkı Devlet Kurumlarından Sorgusuz‐Sualsiz Bir Gecede İşten Atıldıysak, Sendikamız KESK de
Hakkımızda Soruşturmalar Açmış Durumda. Tüm Bir Şubeye; Hatay Eğitim‐Sen Şubesi Yöneticilerinden
7 Kişiye Ve Daha Önce Yöneticilik Yapmış, Şube Başkanlığı Yapmış Olan ve Yöneticisi Olan İki
Arkadaşımıza Daha Soruşturma Açtı. Kars Eğitim‐Sen Şube Başkanı Arkadaşımıza, Çorum Eğitim‐Sen
Üyesi Arkadaşımıza, Bursa'da Eğitim‐Sen Üyesi Arkadaşımıza, Balıkesir'de Eğitim‐Sen Üyesi Arkadaşımıza
Soruşturma Açtı!

Ve İstanbul'dan da Direnen Bir Kamu Emekçisi Olan Bana Soruşturma Açtı! Aynı Zamanda Ankara'dan
Yüksel Direnişçisi Olan Acun Karadağ'a, Nazan Bozkurt'a ve Direniş Destekçilerinden Biri Olan
Emre Arkadaşımıza Soruşturma Açmış Durumda!

KESK; BİZİ İHRAÇ ETMEK İSTİYOR! Çünkü KESK, Mücadele Edenle Mücadele Etmeyeni Birbirinden
Ayırmak İstiyor! KESK, Bu Süreci ‘Sorunsuz’ Atlatmak İstiyor, Bu Süreçten 'Zararsız' Çıkmak İstiyor.
Ve Artık Bunu İşbirliğine Kadar Götürmüş Durumda.

KESK'İN BU TAVRINI KABUL ETMİYORUZ! SENDİKAYI ÜYELERİNE KAPATAMAZ!
AYNI ZAMANDA BİZE AÇTIĞI SORUŞTURMALARI TANIMIYORUZ! SAVUNMALARIMIZI VERMEYECEĞİZ!”
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Onlar halkın avukatı. Yoksul halklarımızın
yaşadığı her türlü adaletsizliğe karşı adalet
mücadelesine adanmıştır genç ömürleri.

Her türlü baskıları, gözaltıları, işkenceleri, tutsaklıkları
göze alarak, bedenleriyle hücre hücre ortaya koyarak
savunurlar halkı.

Yalnızca Anadolu halklarının da değil, emperyalizmin
sömürdüğü, işgal ettiği her yerde, katledilen, adalet-
sizliğe uğratılan tüm halkların kurtuluş davasının sa-
vunucusudurlar.

Halkın avukatları, zulmün yasal olunca zulüm ol-
maktan çıkmayacağını söyleyenlerdir. Haksız yere
işten atılan kamu emekçilerinin, yasaklanan grevlerin,
özelleştirmelerin, AKP faşizminin ‘mega projeleriyle’
katledilen, uyuşturucuya karşı mücadele ettiği için tu-
tuklanan ve katledilen, bağımsız demokratik bir ülke
mücadelesi veren devrimciler adaletsizliğe terk edi-
lemezdi.

Savaş uçaklarıyla bombalanan, bodrumlarda kat-
ledilen, evlerinin içine panzerle girilen, sokağa çıkma
yasaklarıyla baskı altına alınıp aylarca her türlü zulüm
reva görülen, sokaklarda çırılçıplak bedenleri sürüklenen
gerilla cenazeleri, inkar, ilhak, imha ve asimilasyona
uğratılan Kürt halkı adaletsizliğe, teslimiyetçiliğe mah-
kum edilemezdi. Sur’dadır halkın avukatları.

Soma’da bir gecede katledilen 301 madencinin
ailesinin, Ankara’da, Çorlu’da, Ermenek’te katledilen-
lerin, Berkin Elvan’ın, sorgusuz-sualsiz kurşunlanan
Dilek Doğan, Günay Özarslan, İnanç Özkeskin’in,
devrimci tutsakların... kısacası yoksulluğa ve adalet-
sizliğe mahkum edilmiş halklarımızın gönüllü savun-
manlarıdır Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları.

Bu nedenle 1989 yılından beri faşizmin sürekli
hedefindedir HHB. Halk için avukatlık, faşizmin
zulmüne karşı devrimci avukatlık, iktidarların hedefinde

olmak demektir ve
HHB avukatları sü-
rekli faşizmin hede-
findedir. Onlar mah-
kemelerde, hapis-
hanelerde salonlar-
dan atılanlar, gözaltı
ve işkenceye uğra-
yanlardır. 1994’te
katledilen Avukat
Fuat Erdoğan’ın
yoldaşları ve öğren-
cileridir onlar.

Emperyalizmin “Ya dü-
şünce değişikliği ya ölüm”
saldırısına karşı 122 şehitle
direnen devrimci tutsakları,
yani müvekkillerini ölüm oru-
cu yaparak Adalet Bakanlı-
ğı’nı genelge yayınlamak zo-
runda bırakan yine Halkın
Hukuk Bürosu’dur. Avukat
Behiç Aşçı; “Adaletin olma-
dığı yerde direnmek haktır.
Müvekkillerim için ölüm orucundayım.” diyerek
294 gün ölüm orucunda bedeniyle barikat olan Avukat
Behiç Aşçı’dır.

Kısacası 1989’dan bu yana ülkemizde, emperya-
lizmin ve faşizmin her türlü zulmü ve adaletsizliği
karşısında onlar vardır. Hesap soran, adaletin ve hu-
kukun nasıl olması gerektiğini gösteren, gerçekleri
ortaya çıkaran, faşizmi teşhir ve mahkum eden
onlardır. Bu cüretin altında yatan, halkın bağrından
çıkıp halkın safında yer almalarıdır.

HALKIN AVUKATLARI
BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI!
21 Temmuz 2016’da AKP faşizminin, OHAL ilanına

ve ardından peş peşe yayınladığı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK)’lar ile kamu emekçilerinin yıllarca
verdikleri emekleri bir gecede hiçe sayan, onurlarıyla
oynayan, grevleri yasaklayan, kitlesel tutuklamalarla
halkı teslim almaya çalışan, “devletin bekası” yalanıyla
siyasi iktidara muhalif olanları “terör” demagojisi ile
suçlayan ve cezalandıran, kayyumlar atayan, yayı-
nevleri ve kitapları, çıkmamış albümleri yasaklayan
AKP’nin karşısında halkı savunan yine onlardır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri
dönebilmek için başlattıkları açlık grevi ilerleyen gün-
lerindedir. Direnişleriyle AKP faşizminin zulmü karşı-
sında halkı birleştiren Nuriye ve Semih’in duruşması
için gece-gündüz demeden çalışan HHB avukatları,
duruşmaya 10 BİN avukat katma hedefiyle Anadolu’nun
dört yanında ve yurt dışında çalışmalarına devam
ederken, duruşmaya 2 gün kala, 12 Eylül 2017’de
büroları bir kez daha polis tarafından basıldı.

Basılan bürolarda, saatlerce direnişle savunulmuş;
faşizmin ‘tecrit edip yalnızlaştırma, terörize ederek
imha etme’ politikası boşa çıkarılmıştır. Ortaya çıkan,
AKP’nin hukuksuzlukları ve zulmüdür.

Halkın Avukatları, Halkı Adalete Doyurmak İçin
Başlattıkları Açlık Grevinin 31. Gününde!

ADALET İSTİYORUZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Sonraki haftalarda da devam eden gözaltılarla
toplamda 3’ü stajyer, 19 avukat tutuklandı.

1 yıl sonra çıkarıldıkları ilk duruşmada, avu-
katların tamamı tahliye edildi. Ancak hapishaneden
çıkışları keyfi olarak saatlerce uzatıldı. Ve çıkışlarından
saatler sonra, tahliye kararı veren aynı mahkeme
heyetinin imzasıyla yeniden tutuklama kararı
verildi. Anadolu’nun farklı hapishanelerinde hala
tecrit hücrelerinde tutulan, halkın 6 avukatı, müvek-
killerini savunmaya devam ediyorlar.

HALKIN AVUKATLARI,
12 YIL SONRA YENİDEN ADALETİ,
AÇLIKLARIYLA SAVUNUYORLAR!
5 Nisan 2006-22 Ocak 2007 tarihleri arasında

Ölüm Orucu gerçekleştiren ve zaferle sonuçlandıran
Behiç Aşçı ve 4 tutsak meslektaşı yeniden bedenini
ortaya koydu.

Halkı adalete doyurmak için, halkın tutsak avukat-
larından Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Behiç Aşçı,
Aycan Çiçek ve Selçuk Kozağaçlı; 24 Ocak Tehli-
kedeki Avukatlar Günü’nde açlık grevine başladı.

24 Ocak, bu yıl yeniden Türkiye’deki avukatlara
atfedilmişti ve direnişe başladıkları gün, Taksim’de 2
bin avukat ellerinde HHB’li tutsakların fotoğrafları ve
sloganlarıyla yürüdü. 30 ülkede TC konsoloslukları
önünde eylem yapıldı.

Tutsak avukatların aileleri, bir araya gelerek yaşa-
dıkları adaletsizliği anlatan açıklamalar yaptı. Sonuç
olarak halkın avukatları, açlık grevine başladıkları ilk
gün birleştirmeyi başardı.

Açlığa, işsizliğe, yoksulluğa ve yozlaştırmaya mah-
kum edilen halklarımıza adalet getirmek için, 31
gündür açlıklarını ortaya koyarak yapıyorlar avukatlığı.
İşte halkın avukatlığı budur, devrimci avukatlık, her
koşul ve şart altında halkın hakkını savunmaktır.
Özgür tutsak olarak, hücrelerin içinden halkların
kurtuluş mücadelesini savunmaktır.

Halkın avukatları yalnızca faşizmin tecrit hüc-
relerinde değil, meydanlarda ve gizlilikte de halkın
adaletini savunma görevlerini yürütmeye devam
ediyorlar. Meslektaşları ve öğrencileri de halka adalet
istemek için oldukları her yerde direniyorlar.

Av. Behiç Aşçı, bir telefon görüşmesinde şöyle
anlattı direnişin nedenini:

“Devrimci avukatlığı herkese göstereceğiz. Bu
açıdan kendimize çok güveniyoruz. Zaten gördü-

ğümüz, yaşadığımız şeyler de bu konuda bize ol-
dukça moral veriyor. Adalete olan açlıkla bir an-
lamda da aslında hesap soruyoruz yani biz bu
adaletsizliği kabul etmeyeceğiz, buna boyun eğ-
meyeceğiz! Hesap sormaya devam ediyoruz. Çok
mutluyuz, çok huzurluyuz ve kazanacağız! Ondan
da eminiz!”

Halk açsa, halkın avukatları da açtır; Aycan Çiçek’in
ifadesiyle “Bizim açlığımız, halkın açlığından ba-
ğımsız değildir” Halkla böylesine bütünleşmiş avu-
katlar, iktidarın terörize etme çabaları ve yalanlarına
rağmen, elbette tecrit hücrelerinde yalnız değil, sahipsiz
değil!

ÜLKEDEN VE AVRUPA’DAN HALKIMIZ,
HALKIN AVUKATLARININ AÇLIĞINA 
ORTAK OLUYOR! ADALET İSTİYOR!
Tahliye edilen avukatlardan Didem Baydar Ünsal,

her salı günü Çağlayan Adalet Sarayı önünde adalet-
sizliği teşhir etmek için, 18 Aralık 2018’de Adalet Nö-
beti’ne başladı ve 10. haftasını geride bıraktı.

7 Şubat 2019’da, halkın avukatlarının açlık grevinin
15. günü, Avukat Engin Gökoğlu’nun eşi Meral Gökoğlu
ve Engin’in annesi Açlık Grevi’ne başladı, 17. gününde
sürüyor.

12 Şubat’ta Yaprak Türkmen, Çağlayan Adliyesi’nde
“Birlikte koştuğum, halk için dövüştüğüm, birlikte
güldüğüm, birlikte hüzünlendiğim, aynı sofrada
yediğim içtiğim arkadaşlarım açlarsa ben de aç
kalacağım.” diyerek 3 günlük destek açlık grevine
başladı. Ve ardından başka meslektaşları, öğrencileri,
stajyerleri açlık nöbetini devralmayı sürdürüyor.

13 Şubat günü, Direnişler Meclisi çağrı yaparak,
herkesi bulunduğu yerden 1 günlük destek açlık grevi
yapmaya çağırdı. Kezban Bektaş’ın Küçükarmutlu’da
kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakılması için başlattığı
oturma eyleminin 200. gününde Cemevi’nde halkın
avukatları için 1 günlük destek açlık grevi yaptı.

Direnişler Meclisi’nden; Nursel Tanrıverdi, Selvi
Polat, Türkan Albayrak, Engin Karataş ile Didem
Baydar Ünsal ve Engin Gökoğlu’nun açlık grevindeki
eşi ve annesinin de katı-
lımıyla bütün gün, yaşa-
nan adaletsizlikler konu-
şuldu. Tutsaklara mektup-
lar yazıldı, destek çağrıları
yayınlandı ve tutsaklara
özgürlük istendi.

Yüksel Meclisi, Anka-
ra’da destek açlık grevin-
deydi. Yüksel Caddesi’nde
pankartlarıyla duyurdular
avukatlarının sesini.

Ayrıca Mehmet Dersu-
lu ve Nazan Bozkurt, in-
san hakları anıtına çıkarak Av. Yaprak Türkmen
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‘Avukatlarımızı çok seviyoruz’ dövizi açtı ve polisin
saldırısına uğradı.

Mersin’den Avukat Ayşegül Çağatay’ın anne ve
babası, İzmir’den Mahir Kılıç, eşi Ayça Kılıç, Çorum’dan
Halil Top ve eşi de açlık grevinde olduklarını duyur-
dular.

Bunun dışında İstanbul, Ankara, İzmir ve Avrupa’nın
farklı şehirlerinden de halkın avukatlarına destek için,
adalet için açlık grevinde olduğunu duyuranlar oldu. 

Engin Gökoğlu, dışarıda da yürüyen direnişi şöyle
ifade ediyor: “Adaletsiz ve hukuksuz uygulamalara
karşı boyun eğmemek ve direnmek boynumuzun
borcudur. Baskı ve zulme karşı direnirken bizi
yalnız bırakmayan halkımızı ve avukatlarımızı
umutla kucaklıyorum.”

Hapishanelerden müvekkilleri de halkın avukatları
için açlık grevinde! Devrimcileri yalnızca şubelerde
veya mahkeme salonlarında değil bütün tutsaklık
süreci boyunca, sürgün sevklerde, işkencede yanında
olan avukatlarının yanında olma sırası müvekkillerin-
de.

Tekirdağ F Tipi’nden Ercan Kartal, Halkın Hukuk
Bürosu’na yazarak, DHKP-C tutsaklarının destek
açlık grevi yaptıklarını bildirdi. Yine farklı hapishane-
lerden özgür tutsakların 10 günlük destek açlık grevi
yaptıkları öğrenildi.

HALKIN AVUKATLARI 21 MART’TA
GÖRÜLECEK MAHKEMEDE,
AÇLIK GREVİNİN 60. GÜNÜNDE
OLACAK!
Halkın avukatlarının 3. duruşmaları 21-23 Mart’ta

yapılacak.

İşçiler, kamu emekçileri, tutsak yakınları, eski mü-
vekkilleri, özgür tutsaklar, avukatlar, mahalleliler,
aileler, direnişçiler hep birlikte adalet talebini yüksel-
tiyor.

Adaletin zerresi olmayan mahkemelerde, faşizmi
yargılayan avukatların mahkemesine çağrı yapıyor.
“Halkın avukatlarının tanığıyız, savunma sırası bizde”

diyor.

Evet, savunma sırası bizde. Adaletin saraylarda
olamayacağını, halkın kendi elleriyle sağlayacağını
gösterme sırası bizde.

Tüm Halkımıza Çağrımızdır:

Bulunduğumuz her yerde, yaşadığımız adaletsiz-
liklere karşı Adalet talebimizi yükseltelim, adaletsiz
yaşanmayacağını gösterelim. Ekmeğe de, adalete
de doyacağımız günler mutlaka gelecek!

İşsizliğe, yoksulluğa, tanzim kuyruklarına, haksız
tutuklamalara, yozlaştırmaya, yıkımlara, işçi katliam-
larına, tacize-tecavüze, katil polisin katliam ve işken-
celerine, faşizmin her türlü adaletsizliğine karşı; halkın
tutsak avukatlarının açlığına ortak olalım.

Bulunduğumuz her yerde açlık grevleriyle, eylem-
leriyle, pankartlarla, evimize astığımız dövizle, hapis-
hane idarelerine çekeceğimiz protesto fakslarıyla,
halkın avukatlarına yazacağımız mektuplarla... Her
yolla, yaşadığımız adaletsizliklerle avukatlarımızın
açlığının aynı olduğunu haykıralım. 

Halkı aç ve yoksul bırakan düzene son vermenin
tek yolu halk için adaleti sağlamaktır. Adalet ancak
ekmek ve adalet mücadelesini daha çok örgütlemek
ve yükseltmekle mümkündür.

21-23 Mart’ta Silivri Hapishane kampüsünde
görülecek duruşmasında olalım!

Halkın Avukatlarına Adalet İçin
Açlık Grevindeyiz

İstanbul TAYAD’lı Aileler 16 Şubat’ta, açlık
grevinde olan Halkın Avukatları’na destek amaçlı 1
günlük destek açlık grevi yaptı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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DİRENİŞLER MECLİSİ ARMUTLU’DA
KEZBAN ANA’NIN DİRENİŞİ’NİN
200. GÜNÜNDE HALKIN 
AVUKATLARINA DESTEK İÇİN 
AÇLIK GREVİNDE - 13.02.2019

SELVİ POLAT: Bugün avukatlarımızın açlık grevinin
21. günüdür. Avukatlarımıza haksız bir uygulama ya-
pıldığı için, biz de onları desteklemek için bugün
açlık grevindeyiz.

Açlık grevlerini destekliyoruz. Mücadelelerinde ba-
şarılar diliyoruz. Hep avukatlarımızın yanında olacağız,
taa ki onları o zindanlardan çıkarana kadar.

TÜRKAN ALBAYRAK: Direnişler Meclisi olarak,
avukatlarımızın açlığının 21. gününde biz de 1 günlük
açlık grevi yapıyoruz. Avukatlarımız, bu ülkedeki hak-
sızlıklara karşı çıktıkları için tutuklu, adaletsizliklere
karşı çıktıkları için açlık grevindeler.

Avukatlarımız; işçilerin, halkın, öğrencilerin avu-
katlığını yaptığı için tutuklular. Avukatlarımız, Soma’da
ölen 301 işçinin ailesinin avukatlığını yaptığı için tu-
tuklular.

Ve özellikle işçiler olarak bizler, avukatlarımızın
açlık grevini destekliyoruz. Ve bu 1 günlük açlık gre-
vimiz; ama daha sonra destek açlık grevlerimiz devam
edecek.

MERAL GÖKOĞLU: Bizler de bugün Direnişler
Meclisi’nin yanındayız. Onların 1 günlük destek açlık
grevinde, biz de onların yanında olmak istedik. Eşim
Engin Gökoğlu ve avukatlarımız için ben de annemle
birlikte 7 gündür açlık grevindeyim. Biz de onların dı-
şarıda seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de
burada hem Kezban Anamız’ın hem de Direnişler
Meclisi’nin yanındayız.

NURSEL TANRIVERDİ: Soma’nın avukatıydılar.
Nuriye ve Semih’in avukatıydılar, Dilek Doğan’ın avu-
katıydılar, kamu emekçilerinin avukatıydılar. Biz onların
avukatlık pratiğine tanığız. 

İstedikleri kadar iftiralar atılsın, gizli tanıklarla dos-
yaları şişirilmeye çalışılsın; halkın avukatlarının halk
tanığıdır. O yüzden, onların açlık grevlerinin 21.
gününde biz de onlara destek açlık grevi yapıyoruz.
Böyle kararlaştırdık kendi aramızda Direnişler Meclisi
olarak. Halkın avukatlarına özgürlük istiyoruz.

DİDEM BAYDAR ÜNSAL: Çalışma arkadaşlarım,
halkın avukatları 16 aydır tutsaklar biliyorsunuz ve
21 gündür de açlık grevindeler. Duruşmaya da açlıkla
gireceklerini açıkladılar. Bütün bu hukuksuz yargıla-

malara ve adaletsizliklere dikkat çekmek için açlık
grevindeler. Ve onların açlığını dışarıya taşımak bizim
görevimiz dedik. Bizler burada Direnişler Meclisi
olarak iş için, ekmek için, özgürlük için, adalet için
mücadele edenler, direnenler olarak bir araya gelip
onların sesini yükseltmek istedik. Bu nedenle bugün,
1 günlük destek açlık grevi ile onların açlıklarına
ortak olacağız. 

ENGİN KARATAŞ: Halkın avukatları, benim de
avukatlarımdır. Yaklaşık 16 aydır tutuklular. Doğru
dürüst bir delil olmadan bir iftiracı, yüzlerce kişinin
adını sayıyor. Mahkemede çürüttüler yaptığını aslında,
yalan söylediğini ortaya çıkardılar. Buna rağmen tu-
tuklular. Avukatlar adalet istiyor. Adalet için bedenlerini
açlığa yatırdılar. Onların açlığını destekliyorum ben
de bugün. Ben de açlığımla onlara buradan bir selam
göndermek istiyorum.

KEZBAN ANA: Ben de Direnişler Meclisi’ndeyim,
avukatları da destekliyorum. 200 gündür ben burada
oturuyorum. Kızım Zeynep’in, damadım Haydar’ın
avukatlarıdır. Hepsini selamlıyorum.

Benim kızımı suçsuz yere buradan aldılar, bir
açıklama yaptı diye. 200 gündür de kızımı ben burada
bekliyorum. Kızımı oradan alacağım. Kızımın orada
elbiselerini almışlar, yani kışlık giyeceklerini. Soğukta
öyle bekletiyorlarmış, onu da dile getirmek istiyorum.
Avukatlarıma da çok selam söylüyorum, hepsini öpü-
yorum, hepsini destekliyorum.

İRFAN YILMAZ: 21 gündür açlık grevinde olan
halkın avukatlarının, avukatlarımızın açlığını paylaşmak
için 3 günlük açlık grevindeyiz. Herkesi dayanışmak
için bir şeyler yapmaya bekliyoruz. 

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ - 13.02.2019

NURİYE GÜLMEN: Bugün halkın avukatlarının
açlık grevinin 21. günü. Uzun zamandır tutsaklar,
yaklaşık 500 gündür tutsaklar, bizim duruşmamızdan
2 gün önce alındılar ve o günden bu yana da tutsak-
lar.

ADALET İÇİN, HALKIN AVUKATLARINA DESTEK İÇİN
DESTEK AÇLIK GREVİ YAPANLARIN MESAJLARINDAN
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Bir yılı geçtikten
sonra tahliye edil-
diler; ancak aradan
24 saat bile geçme-
den tekrar tutuklan-
dılar. Haklarında tu-
tuklamaya dönük
yakalama kararı çı-
karıldı ve 5’i hala
zindanlardalar. 21
gündür, bu durumu

protesto etmek için açlık grevindeler. Biz de onlara
destek olmak için bir günlük destek açlık grevi
yapıyoruz Yüksel Direnişçileri olarak. 

DERVİŞ LERMİ: Avukatlarımız tutsak edildi hu-
kuksuzca, adaletsizce. Ve bu konuya biz şiddetle öf-
keliyiz. Serbest bırakılmalarını istiyoruz.

NAZAN BOZKURT: Adalet, bir intikam alma aracı
değildir. Halkın avukatlarının, kendilerinden intikam
alınan, bu yüzden esir tutulan halkın avukatlarının
derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onların haklı
talepleri için Yüksel Direnişçileri olarak biz de 1 günlük
destek açlık grevindeyiz. Herkesi bulunduğu yerden
avukatlarımızla dayanışmaya davet ediyoruz.

MEHMET DERSULU: 21 gündür açlık grevindeki
halkın avukatlarını çok seviyoruz. Biz de onlara destek
olmak amacıyla 1 günlük destek açlık grevindeyiz. 

***

ALEV ŞAHİN - DÜZCE - 13.02.2019
Düzce’deki direniş alanımdan, ekmek mücadelemin,

direnişimin 745. gününden hepinizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.

Bugün Halkın Avukatları’nın; yani işçilerin, emek-
çilerin avukatlarının yani Soma’da katledilen maden
işçilerinin avukatlarının, yani sokak ortasında katledilen
çocuklarımızın avukatlarının, yani nerede bir ezilen,
nerede bir zulme uğrayan varsa onların avukatlığını
yapanların açlık grevinin 21. günü.

Niçin Açlık Grevindeler? Hukuksuz tutuklamalara
karşı, hapishanelerdeki hak ihlallerine karşı, adalet-
sizliklere karşı açlık grevindeler ve 21. günündeler. 

Bizler de Direnişler Meclisi olarak; onların açlığına
ses olmak için 1 günlük (bugün) destek açlık grevin-
deyiz. Onların açlığının 21. gününde, bir günlük açlı-
ğımızla, açlıklarına ortak olarak, onların sesi olmaya
çalışıyoruz. Selçuk Kozağaçlı öyle demiş; “Aç kalmak
mesele değil, önemli olan sesimizin duyulması, du-
yuluyor olması” demiş.

Seslerini duyurmak, açlıklarına ortak olmak, bir
müvekkilleri olarak; onlar nasıl mücadelemizi paylaş-
tılarsa biz de onların açlıklarını palaşmak adına 1
günlük destek açlık grevindeyiz.

TAYAD’LILAR DA AÇLIK GREVİNDE:

NAİME KARA: Halkın avukatları, adaletsizliğe
karşı verdikleri mücadele nedeniyle tutsak edildiler.
Ve hukuk yok, adalet yok, haksız yere tutuklandılar!
Bunun için mücadelelerine devam ediyorlar ve kendileri
açlık grevindeler. Protesto etmek için, adalet için
açlık grevindeler.

Halkın avukatları, bizim avukatlarımız. Yıllardan
beri çok şeyler paylaştık; sevinçleri, acıları, üzüntüleri...
Onlar, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her
zaman yanımızda oldular. Karda, kışta, gece gündüz...
Bizler de onların yanında olmak için, onların açlığını
paylaşıyoruz. Yüreklerinden öpüyoruz, dirençli yü-
reklerinden öpüyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Avu-
katlarımıza özgürlük istiyoruz! Adalet istiyoruz!

12 Şubat’ta 3 Günlük Destek Açlık Grevi 
Yapan Avukat Yaprak Türkmen, Açlığını
Stajyer Avukat Oğuzhan Topalkara’ya
Devre�:

YAPRAK TÜRKMEN: İktidar; çelişkisi arttıkça, yöne-
tememe krizi derinleştikçe, yoksulun ekmeği-alım gücü
azaldıkça, devrimci-demokrat-muhaliflere saldırıya geçti.
Aydınlar, gazeteciler, avukatlar tutuklandı. Bürolarımızı
örgüt kurumu gibi yansıtmaya çalıştılar; ama biz halkın
avukatlığını yapmaya devam ettik.

Bizi yok etmeye çalışsalar da, stajyerlerimizle, yeni
avukatlarımızla, öğrencilerimizle pratiğimize devam
ediyoruz. Halkımız avukatsız kalmayacak! Tutsak avu-
katlarımız için başlattığımız açlık grevinin 3 gününü
geride bıraktık. 3 günlük destek açlık grevimi sonlandı-
rıyorum, stajyer arkadaşımız Oğuzhan Topalkara’ya
devrediyorum.

OĞUZHAN TOPALKARA: Bugün tutsak avukatlarımızın
açlık grevlerinin 24. günü. Onların açlığı, adalete olan
bir açlık; ama biz biliyoruz ki bu ülkede açlık çoğun-
luktadır. Kuyruklarda bekletilen halkımızın ekmeğe
karşı olan açlığı, koğuşları basılan işçilerin insanca
yaşama olan açlığı, avukat arkadaşlarımızın açlığına
dahildir.

Dediğimiz gibi bu ülkede açlık çoğunluktadır. Avukat
arkadaşlarımız da adil yargılanma hakları için bugün
açlık grevindeler. Onları yargılamaya çalışan 37. Ağır
Ceza Mahkemesi bugün adil yargılanma hakkını ihlal
etmektedir. 37. ACM bugün savunma hakkını ihlal et-
mektedir. Yine 37. ACM devrimci avukatlığı yargılamak
istemektedir. Arkadaşlarımız da bunu kabul etmeyecekleri
için, duruşma gününe kadar açlık grevine başladılar.

Bugün ben de hem bir öğrencileri hem de arkadaşları
olarak, onlara destek olmak için açlık grevini Yaprak Türk-
men’den devralıyorum. Tüm halkımızı da hem devrimci
avukatlarla dayanışmaya hem de 18-21 Mart’ta savunmayı
savunmaya Silivri’ye davet ediyorum.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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1) İstanbul Kartal’da 21 in-
sanımızın katledilmemesi için.
Sorumlular ve suçlular ortada,
hesap soracak ve halkımıza in-
sanca bir yaşam sunabilmek
için devrimcilik yapmalıyız.

2) Emeği, alın teriyle geçinen
halkımız katlediliyor. “Leblebi
değil kurşun atıyoruz” diyerek
halkımızı açlıktan ölmeye zor-
luyor.

İnsanlarımızın bir bir ken-

dilerini yakmasına, sesinizi çı-
karmayın diyorlar! Bu açlığa,
katliamlara karşı devrimcilik
yapmalıyız.

3) Venezuela’ya Amerikan
emperyalizminin uyguladığı
ambargodan dolayı. Venezuela
artık altınlarını Çorum’da iş-
leyecekmiş. Amerika, işbirlik-
çileri üzerinden sömürüsünü
devam ettirirken, Venezuela
halkı açlığa mahkum ediliyor.

Tüm  dünya halkları için em-
peryalizme karşı Marksist-Le-
ninist ideolojiye sahip olmak
gerekir.

4) Cahil bırakılmış halkımız,
içinde bulunduğu yoksulluğa
rağmen, kendi kan emicilerini
savunur hale getiriliyor. Hal-
kımıza sınıf düşmanlarını gös-
termek, halkın iktidarını kur-
mak için devrimcilik yapmalı-
yız!

- İŞKENCEYE KARŞI DİRENMEK SUÇ DEĞİLDİR!
İŞKENCEYE KARŞI GELENLER DEĞİL, İŞKENCE YAPANLAR CEZALANDIRILSIN!

- POLİS TUTANAKLARINDAN İBARET OLAN YARGILAMA, YARGILAMA DEĞİLDİR! 
POLİS TUTANAKLARI DELİL DEĞİLDİR! POLİS TUTANAKLARI İLE YAPILAN
YARGILAMALARI VE CEZALARI KABUL ETMİYORUZ!

GİZLİ TANIK, YARGILAMA GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İÇİN KULLANILAN HİLEDİR! TANIK DEĞİL
KUKLADIR!
GİZLİ TANIK BEYANLARI İLE VERİLEN CEZALARI KABUL ETMİYORUZ!
DEMOKRATİK HAKLARIMIZ YARGILAMA KONUSU YAPILAMAZ!

DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANANLARA VERİLEN CEZALAR İPTAL EDİLSİN!
YARGILANAN KİŞİ HAKLARINI KULLANAMIYORSA O YARGI MEŞRU DEĞİLDİR.

- ŞÜPHEDEN YARGILANAN DEĞİL DEVLET YARARLANIYOR.
MASUM OLDUĞUNU KANITLAMAYAN HİÇ KİMSE BERAAT ETMİYOR.
SUÇU DEVLET KANITLAMALIDIR! YARGILANAN KİŞİ SUÇSUZLUĞUNU KANITLAMAYA
ÇALIŞIYOR. BU YARGILAMALARI VE CEZALARI KABUL ETMİYORUZ.
DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANANLARA, DİRENME HAKKINI KULLANANLARA, 
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE EDENLERE KARŞI YAPILAN YARGILAMALAR SİYASİ
YARGILAMALARDIR.
SİYASİ YARGILAMALARDA HUKUK DEĞİL, KEYFİYET VARDIR!
SİYASİ DAVALARDAKİ CEZALAR İPTAL EDİLMELİDİR.

HAKSIZ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

DEVRİMCİLİK YAPMALIYIZ, ÇÜNKÜ

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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Dünyanın bir köşesinde güzel mi güzel bir
ülke varmış. Dağları, gölleri, dereleri, denizleri
olan. Daha ne mi var? Yeraltı zenginlikleri,

dört mevsim her şeyi yetişen, bal gibi incirleri, üzümleri
olan bereketli topraklara sahip bir ülke. Bu ülkenin
gürül gürül akan suları, insanın içini ısıtan güneşi
varmış.

Burada paylaşmayı bilen, komşuluğu, yardımse-
verliği olan çok güzel bir halk yaşıyormuş. Binyıllar
önce bu ülkeyi, zalimlerin zalimi bir kral yönetmeye
başlamış. Bu kralın ismi Dehak’mış. Dehak bir gün
amansız bir hastalığa yakalanmış. Hekimler, Dehak’ın
acılarının dinmesi ve hastalığın iyileşmesi için yaraya
gençlerin ve çocukların beyinlerinin sürülmesini
önerirler. Halk buna karşı çıkar. Bile bile evlatlarının
canına kıyıp beynini götürmek istemez hiç kimse. Ve
halk, Demirci Kawa’nın önderliğinde sarayı yerle bir
eder. Zalim Dehak tüm gücüne rağmen, halkın karşı-
sında duramamış.

Niye hikâyeyle başladık? Çünkü bugün de ülkemizde
bin odalı, yüzlerce hizmetlisi olan görkemli saray ve
zalim Dehak var. Bugünün Dehak’ı Tayyip Erdoğan’dır.
T. Erdoğan’a gelinceye kadar  Menderesler, Demireller,
Türkeşler, Özallar, Erbakanlar, Ecevitler, Çillerler geçti
Dehak’ın koltuğundan.

Günümüzün Dehak’ı T. Erdoğan bin odalı sarayında
lüks içerisinde yaşıyor. Öyle ki Anadolu’nun bereketli
topraklarında yetişen sebzeyi-meyveyi beğenmeyip
uzak diyarlardan, özel uçaklarla taşıyor yiyeceğini.
Saray mutfağında, bir kuş sütü eksik deriz ya, öyledir.
Kendisi lüks içerisinde yaşayan Dehak, halkın açlığına
gözlerini kapatır, zulmeder. Çocuklara, yaşlılara, işçiye,
memura, köylüye, esnafa, sanatçılara, yetime, avu-
katlara, aydınlara kısaca tüm halka zulmeder, işkence
yapar.

Kendisine “açım, işsizim, geçinemiyorum, maaşım
az, her şey çok pahalı” diyenlere cevabı hazırdır:
“Sen kimsin? Ben bu ülkede şunları yaptım,
bunları yaptım… Nankörler!” der.

Anadolu’muzun her yeri yemyeşildi bir zamanlar.
Ve bu yeşilliklerde otlanan, beslenen koyunlar, kuzular,
inekler besili, eti lezzetli olurdu. Anadolu’nun çocukları
da sağlıklı, elma yanaklı olurdu. Bugün yeşil gördüğü
her yere saldıran, ağaçları kesen Dehaklar yüzünden
yeşile hasret kaldık.

Her yer beton oldu. Bu beton bloklar da bize
mezar oldu, daha da olacaktır önlem alınmazsa. Ço-
cuklarımız eti kasap dükkânında görür oldu. Hadi
buna da alışmıştık. Et yemeseler de patates, domates,
patlıcan, biber... karnımızı doyururuz diyorduk. Dehak
onları da çok gördü bizlere. Soframıza yoksulun
sebzesi patatesi de alamaz olduk. Domates, biber,
patlıcan pahalı diyenlere Dehak: “Ne diyorlar? Domates,

biber fiyatı nedir? Bir merminin fiyatı nedir? Benim
Mehmet’imin giyinip kuşanması, terörle mücadelede
verdiğimiz bedel nedir? Düşünün. Bunları bu iktidar
yapıyor, başarıyor. Hala kalkıyor, patates, soğan,
sivri biber bunları konuşuyorlar” diyor Dehak.

Ve bir gün Dehak; “Halka ucuz-sebze meyve ye-
direceğim” dedi.  Et Tanzim Satış mağazalarından
sonra, sebze-meyve için tanzim satış noktaları
oluşturuldu. Televizyonlarda arz-ı endam ederek,
halka güya ucuz patates, soğan, domates, biber, pat-
lıcan sunduğunu açıkladı!

Sebze Tanzim Satış Noktaları, halk için astarı
yüzünden pahalı bir alışveriştir. Her ilde belli mer-
kezlere açılan Tanzim Satış Noktalarına çoğu insan
uzak olduğu için ulaşamamaktadır. Oysa biz alışverişi
eve en yakın yerden yaparız. Halk “Oralarda alışveriş
yapamam, ucuz yolculuğa bile paramız yetmez”
diyor. Halkın Tanzim Satışlara ulaşımına kendince
çözüm bulan Dehak, kargo ile alışveriş başlattı!
Soğan 2 TL. kargo parası 3.7 TL. Dehak’ın halka
ucuz alışveriş diye sunduğu budur işte.

Dehak, bizimle alay edercesine “Varlık kuyruğu”
ile övünüyor. Ama vatantaşa “Seni varlık içerisinde
yokluğa mahkum ediyorum. Seni tanzim satış kuyru-
ğuna sokarak bir kez daha mahkum ediyorum.” di-
yor.

Taze sebze-meyveyi düne kadar, en yoksullar
rahat alabildiği halde, bugün alamıyoruz patatesi, so-
ğanı, limonu, lahanayı. Ama halkın sorunu sadece
sebze-meyvedeki zam da değil. Beyaz eşyadan ben-
zine, giyimden temizlik malzemelerine, kuru gıdadan
ete, eğitimden ulaşıma, sütten sağlığa, doğal gazdan
elektriğe, gübreye, ilaca... Akla gelen her şeyde
fiyatlar katlanmıştır. Yani televizyonda ne duyuyorsak
yalan, gerçek olan halkın açlığının, yoksulluğunun
her geçen gün arttığıdır.

Gerçek; Tanzim kuyruklarının yoksulluk kuyruğu
olduğudur. Yoksulun karnı açsa, çocuğuna pantolon
alamıyorsa, sobasında yakacak kömürü yoksa, bıçak
kemiğe dayanmıştır artık. Ekonomik kriz ve marketler,
zabıtanın marketleri denetleyerek, domates, biber,
patlıcan fiyatlarını kontrol altına alıp, poşeti bile
parayla satarlarken fiyatların düşmesini ummak insan
aklıyla alay etmektir.

Yoksulluk ve Tanzim Satışlar ile halkı açlıkla,
yozlaşmayla terbiye etmeye kalkıyorlar. Yoksullukla,
çaresizlikle sınıyorlar.

Bizi aşağılıyorlar. Sabaha karşı ucuz ekmek, akşam
pazarı kuyrukları yetmedi; şimdi de saatlerce soğukta
kuyrukta bekletiyorlar. İnsan bedava dağıttığını bile
böyle vermez. Hem fiyatlar öyle pahalı ki, elimizdekiyle
tanzimden bile alacak gücümüz yok.

TAYAD’lı Bir Ana’nın Tanzim Satışlara İlişkin Anlatımı:
Bugünün Demirci Kawa’ları, Tarihimizden Öğrendikleriyle

Savaşacaklar, Dehaklar’ın Zulmüne Baş Eğmeyecekler!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Dünyanın en bereketli topraklarına sahip olmamıza
rağmen, neden patates, soğan, domates alamıyoruz?
Neden varlık içerisinde açlık çekiyoruz? Neden
soframızda et yok, neden çocuklarımız süte hasret?
Bu sorulara yenilerini ekleyebiliriz. Tüm bu soruların
tek bir cevabı vardır:

Ülkemizde tarımdan madenlere, eğitimden
sağlığa kadar her şeyimizle emperyalizme bağımlı
olmamızdır. Bir dönem ülkemizi buğday deposuna
çeviren emperyalizm, bugün tarımı öldürüyor. Dünyada
en çok buğday üreten ülkelerden biriydik, bugün
buğday ithal etmeye başladık. Ülkemizde şeker
ucuza üretilirdi; çünkü birçok ilde şeker pancarı ekilirdi.
Kota yoktu, şeker fabrikaları yaygındı. Sonra kota
geldi, fabrikalar kapandı, köylü satamaz oldu ve so-
nunda ekmez oldu. Amerikan tekeli Cargill’in ürettiği
mısırdan yapılan şekeri satın almak için, şeker
üretimi yıllardır durduruldu.

Kendi soğan-patatesimizi neden kendimiz ürete-
miyoruz? Soğan patates neden bu kadar pahalandı?
Ülkemizde ne ekilecek? Hangi tohum kullanılacak?
Bunları üreticiler, çiftçiler değil emperyalizm belirliyor.
Bunun adına da “Dünya Bankasına bağlı bir tarım
politikası” diyorlar. 

Sadece bu kadar mı? Daha düne kadar tohum,
köylünün, çiftçinin kendisine ait bir üründü. Bugün
köylünün tohumu tekellerin elinde, tohum tekellerine
bağımlıyız. Bunun nedeni tohum tekellerine olan ba-
ğımlılık! Devlet tarımı desteklemiyor, tam tersine
köstek oluyor. Uluslararası tekellerin egemen olması
için kendi çiftçisini eziyor. Türkiye kendi gıdasını üre-
temeyen bir ülke haline getiriliyor. Günümüzün De-
haklar’ı halkı açlığa mahkum ediyorlar.

Bugün Dehak’lar güçlü görünse de, Anadolu top-
rakları bereketlidir. Her daim Demirci Kawa’lar çıkmıştır.
Çünkü nerede ezen olmuşsa direnenler de olmuş.
Direnenler, tarihimizden güç alırlar, tarihimizden öğ-
renirler. Bugünün Demirci Kawa’ları; Kezban Ana,
Nuriyeler, Acunlar, Nazanlar, Mehmetler, Türkanlar
kısacası Dehak’ın zülmüne baş eğmeyen tüm halktır.
Bugünün Demirci Kawa’sı bizleriz. 

Bugün; Direnişler Meclisi var. Bizi işimizden, ek-
meğimizden edenlere karşı Direnişler Meclisi öncülük
ediyor. Çünkü; direnmenin ülkemizi, topraklarımızı,
hayvanlarımızı, evlerimizi, köylerimizi korumanın tek
yolu olduğunu biliyoruz.

Bizi seçim vaadleriyle kandıramaz, zulümlerinin
üstünü örtemezler. Bizi aşağılayanlar hesap vermesi
gerekenlerdir. Ülkede her türlü üretimi bitiren Dehak,
seçim öncesi panikle ucuz gıda için seyyar Tanzim
Satış Noktaları kuruyor. Mobil araçlarla yapılan tanzim
satışlarda, satılan her şey için bir de satış kotası
var. Her üründen en fazla 2 kilo alınabiliyor. Daha
ucuza yiyecek almak için kuyruklar oluşturan halk
kota uygulamasından şikayetçi. AKP halkı karneli,
kotalı satışa mahkum etti, tıpkı savaş dönemindeki
gibi.

Efsanede sözü edilen ülke, bana sorarsanız güzel
Anadolumuz’dur. Anadolu tarihi isyanlar, direnişler
tarihidir. Anadolu halklarının Dehak’lara karşı direnişi
bin yıllardır var. Zalimin karşısında hiçbir zaman eğil-
memiştir. Biz cuntacı Kenan Evrenler’i gördük,
sonraki hükümetleri gördük, bugünün Dehak’ı,
faşist Tayyip Erdoğan karşısında da eğilmeyece-
ğiz!

Gençlerimiz Mahallelerinde
Yozlaşmaya Geçit Vermiyor!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi
bünyesinde çalışmalarını yürüten
Gençlik ve Güvenlik Komisyonu,
son olarak 7 Şubat’ta 12 kişi ile bir-
likte sopalarla çıkılan devriyede her
türlü yozlaşmaya karşı savaşını ka-
rarlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
Çalışma esnasında, polis karako-
lunun hemen arkasında, Anadolu
Parkı bölgesinde bulunanlara mü-
dahale sırasında oradan geçmekte
olan halk; “şuraya bakın, polisin
kapısını bile temizliyorlar…” diyerek
Gençlik ve Güvenlik Komisyonu
üyelerini tebrik etti. Son olarak;
“Pisliği, Pisliğin İçinde Yüzen Fa-
şizmin Kollukları Değil, Halk Ço-
cukları Temizler!” denilerek çalışma
iradi olarak sonlandırıldı.

TAYAD’lı Aileler:
“Alçak, Şerefsiz Ve Onursuzsunuz!”
TAYAD’lı Aileler, 17

Şubat’ta Ankara Sakarya
Caddesi’nde Özgür Tut-
saklar için yapılmak is-
tenen basın açıklaması
sırasında gözaltına alı-
nan Merve Demirel’e ya-
pılan polis taciziyle ilgili
18 Şubat’ta yazılı açık-
lama yayınlayarak şu
sözlere yer verdi;

“Çok iyi tanıyoruz biz
bu pislikleri, bu pislik o
polise özel değil. Polisin olduğu yerde her türlü ahlaksızlık, na-
mussuzluk olur. Geçtiğimiz aylarda Adana’da bir kadın polisin,
kendisi gibi polis olan arkadaşını erkeklere pazarladığı çıktı ga-
zetelerde, televizyonlarda. Biz bu pislik sürülerini genç kızlarımıza
işkencehanelerde tecavüz etmelerinden tanıyoruz. Bağlı oldukları
kişi Soysuz olunca soysuzlukta sınır tanımıyorlar.” diyerek onur-
suzluğu kabul etmeyeceğini söyledi. 

Sayı: 107 24 Şubat 2019
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Yürüyüş: Listelerinize bestelerimizle cevap
veriyoruz kampanyasından bahseder misiniz?

Eren Akar: Grup Yorum, kurulduğu 1985 yılından
beridir çoğu kez üyeleri tutuklanan, işkenceye uğ-
rayan, konser ve miting yasaklarıyla karşı karşıya
kalmış bir grup olmuştur.

Aynı zamanda Grup Yorum milyonların sesi
olmuş, sınıf mücadelesini sanat alanında sürdürerek,
kitlelerin öncüsü olmuştur. Halkımızın acılarını, duy-
gularını, öfkelerini, hayallerini sahiplenip türkülerinde
dile getirip, halaylarda birleştirmiştir. Bu mücadele
tarihinde tarafını en militan şekilde savunup, faşizmin
tüm baskı ve yıldırma politikalarına göğüs germiştir.
Faşizmin politikalarına karşı politika üretmiş, bunu
özgücüyle yani halkla hayata geçirip tüm dünya
halklarına mal etmiştir.

Faşizm kendine tehlike olarak gördüğü her şeye
saldırmakta, şu anda da olduğu gibi yeni bir saldırı
biçimi ile karşı karşıyayız. AKP faşizmi, yönetememe
krizi ile birlikte, sömürü politikalarına karşı halkı
örgütleyen türküleri artık tamamen susturmak
için yeni bir saldırıya geçti. Bu saldırılar Grup Yo-
rum’a meydanları, salonları, albüm yapmayı, miting
yapmayı her biçimde sanat yapmayı yasaklamakla
başladı.

Varoluşumuzdan bu yana süren irade savaşının
yeni bir sürecine böylece girmiş olduk. AKP faşizmi,
34 yılı, 25 albümü, yüzlerce konseri, milyonlarca
dinleyiciyi yok etmek istiyor. Bunu İdil Kültür
Merkezi’mizi bir yıl içinde 6 defa basarak yapmak
istedi! Defalarca bastığı kurumlarımızda albümlerimiz
kurşunlandı, enstrümanlarımız kırıldı, şehitlerimizin
resimlerinin gözleri oyuldu. Sanatımızı icra etme-
memiz için arkadaşlarımıza işkence yapıldı. Ber-
gün’ün saçları kökünden yolundu.

Arkadaşlarımızın omuzları, kolları ve bilekleri
kasten kırıldı. Sultan’ın dudağına defalarca vurularak
8 santim büyüklüğünde şişlik oluştu. Dilan’ın kulağına
defalarca vurarak kulak zarı patlatıldı. AKP’nin
korkusu o denli büyüktür ki, arkadaşlarımıza işkence
yaparak tutukladı. Çünkü biz milyonlarla birlikte,
konser konser, miting miting AKP faşizmini teşhir
ediyoruz.

AKP’nin korkusu o kadar büyüktür ki, kemanımıza,
gitarımıza, sazımıza saldırıp kırmıştır, çünkü biliyor
ki enstrümanlarımız ‘BU MAHALLE BİZİM’i çaldı-
ğında iktidarı sarsılıyor. İşte bu saldırılar sürecinde
AKP faşizmi yeni bir politika olarak hayata geçirdiği
saldırılarla, arkadaşlarımızın başlarına para ödülleri
koyup, tek tek isimleri ve fotoğraflarıyla birlikte
“terör” listelerine almak oldu. AKP’nin amacı
Grup Yorum’u terörize ederek halkla olan bağını
kopartıp, tecrit edip yalnızlaştırıp, terörize ederek
de imha etmektir.

Amaç, isimlerimizi terör listelerine alarak bizi
susturmaya, korkutmaya çalışmaktır. Bize korku
salamadıklarını, bizi teslim alamayacaklarını, ne
hapis ne de listelerden korkmadığımızı kendimize
olan güvenle, siyasal ve tarihsel haklılığımızla
cevap verdik. “Listelerinize Bestelerimizle Cevap
Vereceğiz” kampanyamızı böylece başlattık. Bu
kampanya sürecinde 27 şarkı ürettik. Ülkede 3
internet konseri gerçekleştirdik, Avrupa’nın dört
bir yanında 22 konser verdik.

Terör listelerinde afişlenen arkadaşlarımızın isim-
lerine karşı, Grup YORUM’un tükenmeyecek bir
kaynaktan beslendiğini göstererek isimlerimizi açık-
ladık. Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, İbrahim
Gökçek, Emel Yeşilırmak ve İhsan Cibelik isimlerine
Umut Gültekin, Ege Yılmaz, Eren Akar’ı ekledik.
Bu listeyi dolduramayacak kadar derin ve büyük
bir kaynağa sahiptir Grup Yorum.

Yürüyüş: Bu kampanyanın kazanımları neler
oldu?

Eren A.: Başlıca kazanımlardan birisi, devletin
bize yönelik saldırı politikalarına karşı, politikasız,
cevapsız kalmadık. AKP faşizmi, bizi her yönden

Grup YORUM Üyesi Eren AKAR: “Sanat, Sadece Üstün Yetenekli Ve
Eğitimlilerin İşi Değildir! Tüm Ustalarımıza, Halkımıza Teşekkür Ediyor,

Tüm Yoksul Kondulardaki Halk Çocuklarını Bize Katılmaya Çağırıyoruz!”

Grup Yorum üyesi Eren Akar, ‘Listelerinize
Bestelerimizle Cevap Veriyoruz’ Kam‐
panyasını ve Bu Kampanya Sürecinde

Şarkıları Nasıl Yaptıklarını Anlatıyor.

Röportaj
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kuşatmaya çalışırken biz savunmada kalmayıp;
çıkıp bestelerimizle 27 defa, konserlerimizle 25
defa tokat gibi çarptık yüzüne. Gördük ki, bize
karşı olan saldırı ne kadar büyük olursa olsun biz
kat be kat daha güçlü cevaplar vereceğiz.

Bir diğer kazanım ise, tüm baskılara rağmen
sahnede olabilmemiz, halkımızla birlikte olabilme-
mizdir. Bu kampanya ile tekrar kanıtladık ki, “Grup
Yorum Halktır, Susturulamaz” sözleri sadece
bir slogan değil, gücümüzün, bitmez bir kaynağın
ifadesidir. Üyelerimizin neredeyse tümü tutukluyken
veya aranır durumda olduğu için konsere çıkamadığı
bir süreçte, Grup Yorum’un dinleyicileri, sevenleri,
halkımız, ele ele vererek yeni bir ekiple çıktık
sahneye. Hatırlayalım, “Grup Yorum Bizim Evde”
diyen halkımız Grup Yorum olup evlerinden çıkıp
sahnemizde yer aldılar. Halkımızla birlikte Grup
Yorum artık her yerdeydi! 

Yürüyüş: Hangi koşullar altında ürettiniz?

Eren A.: Biz en basit ve aynı zamanda en
yaratıcı şartlar altında üretimlerimize başladık.
Bunun yapılabilmesinin de başlıca nedeni ideolojimize
olan inancımız, politikasız kalmamanın zorunlulu-
ğuydu. 

Zorunluluklarımız, Grup Yorum’a yönelik saldırılara
cevap vermek, iktidarın politikalarını boşa çıkarmaktı.
Sorunumuz; bilgimiz olmadan politikalarımızı nasıl
hayata geçireceğimizdi. Çözümlerimiz; kolektivizm,
yaratıcılık, ısrar ve inanç. Koşullarımız ise çok
basitti. Öncelikle bir şarkıyı düzenlemek için neler
gerekli olduğuna baktık. Bunun üzerine bize gerekli
olanlar şunlardı:

- Kayıt yapabildiğimiz ve dijital seslerden düzen-
lemeler yapabilmek için bir program. Biz Cubase
5’i kullandık tüm üretim süreçlerinde.

- Bir harici ses kartı. Bu, mikrofon ve bilgisayar
arasında daha temiz ses alabilmek için kullanılır.
Bazı mikrofonlarda bu ses kartı entegre edilmiştir.
Bizim kullandığımız mikrofonda olduğu gibi.

- Bir bilgisayar. 
- Bir de mikrofon. Bizim mikrofonumuz 100-150

euro civarındaydı. Bunların daha ucuzları da mev-
cuttur.

Bunları temin ettikten sonra çalışmalarımıza baş-
ladık. Böylece ilk deneme kayıtlarımızı, teknik olarak
asgari şekilde kayıt yapmayı öğrendik. Bilgimizi,
okuyarak ve denemeler yaparak geliştiriyorduk.
Klasik bilinen bir stüdyomuz yoktu.

Bir bodrum katından bozma bir evde, masanın
üstüne koyduğumuz çamaşır sepetinin üstüne mik-
rofonumuzu yerleştirdik. Akustiği sağlamak için de
duvarlara yatak süngerleri, yorgan ve yastıklar dö-
şüyorduk. İlk başta mikrofonumuzu bilgisayara bağ-
ladık ve Cubase 5 ile bağlamamıza rağmen kayıt
yapamadık. Önce bu sorunları çözdük. 

Önümüze farklı farklı sorunları çıkıyor, her birini
öğrenerek aşıp yolumuza devam ediyorduk. Stüd-
yomuz belki milyonlara konser veren bir gruba layık
değil diye düşünülebilirdi; fakat halkımızın bize öğ-
rettiği yaratıcılığı ile birlikte, ısrar ve inancımızı
birleştirerek idealizmi ezip geçtik. Kendim ve
tüm arkadaşlarım için söyleyebilirim ki, bizim için
çok öğretici, çok neşeli ve coşkulu bir süreçti.

Yürüyüş: Grup Yorum kendini nasıl yeniliyor?

Eren A.: “Grup Yorum Halktır, Susturulamaz!”
bir sloganla kalmamış, Grup Yorum’un kaynağı ve
gelişmesinin, yok edilememesinin nedeni olmuştur.

Biz halkımıza, halk çocuklarına güveniriz. Biliriz
ki, halkımız kendi çocuklarına sahip çıkar. Biz de
buna inanıyoruz, bu inacımız da hiçbir zaman boşa
çıkmadı. Bize bu güveni veren ideolojimizdir. 

İdeolojimiz diyor ki, yaptığımız her işin odağında
halk yoksa, yok oluruz. İşte bu ideolojimize olan
güven, yeniyi yaratma, hep bir adım daha ileri atma
cüreti ile birleşince, yeniliyoruz kendimizi. Halkımızla
birlikte söylüyoruz türkülerimizi, birlikte halaya du-
ruyoruz. Biz halkımızın acılarını, gözyaşlarını,
gülüşlerini, hayallerini, düşüncelerini, özlemlerini
alıp; yeniyi yaratma iddiamızla birleştirip çözümün
mücadelede olduğunu, mücadele edenlerin ya-
nında olmak gerektiğini anlatıyoruz.

Yürüyüş: Bize üretimleriniz üzerinden somut
örneklerle bir şarkınızın, mesela Diren Yoldaş’ın
üretim aşamasını anlatabilir misiniz?

Eren A.: Gelelim ilk şarkımızı nasıl düzenlediği-
mize. Artık bir şarkıyı baştan sona düzenleme
zamanı gelmişti. Hedefimiz bir şarkı düzenlemekti.
Bunun için Grup Yorum üyeleri, öğretmenlerimiz,
yoldaşlarımız İnan Abi, Selma Abla ve İhsan Abi ile
birlikte bir eğitim sürecine girdik. Grup Yorum’u bu-

Röportaj
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güne taşıyanlarla birlikte, büyük deneyimler edinen
hocalarımızla birlikte “Yoldaş Konservatuvarı”nı
kurduk. 

Konservatuvar olarak adlandırdığımız yoğun-
laştırılmış eğitim sürecinde kendimizde bir kez
daha gördük ki, müzik burjuvaziye ait değildir,
halk çocuklarına imkansız olarak gösterilen, sa-
dece seçkin insanların işi değildir. Bu eğitim sü-
recinde birlikte şan, solfej, enstrüman ve düzenleme
yapmayı öğrendik ve Grup Yorum tarihinde yaşanılan
hikayeleri de dinledik.

Başlarken, öncelikle bir konu belirleyelim dedik.
Süreci gözden geçirdik, ihtiyaç doğrultusunda hangi
konuyu nasıl işleyelim diye düşündük. Süreç bas-
kıların çok yoğun olduğu, arkadaşlarımızın tutuklu
veya aranır durumda olduğu, kurumlarımızın defalarca
basılıp talan edildiği, yoldaşlarımızın içeride ve dı-
şarıda işkencelere maruz kaldıkları bir süreçti. 

Tutsak arkadaşlarımız, habersizce defalarca sür-
gün ediliyor, en küçük hak alma bir irade savaşına
dönüşüyordu. Onlara umut olmak istedik, morallerini
ve motivasyonlarını canlı tutmak istedik. Her yol-
daşımıza; ne olursa olsun, tek kalsan bile
“DİREN” demek istedik.

Böylece DİREN YOLDAŞ şarkımızı düzenlemeye
başladık. Hemen işe koyulduk, yapılacak çok iş
vardı. Akılda kalıcı bir ezgi bulmalıydık, ezgiye
uygun söz bulmalıydık, hangi enstrümanları nerede
nasıl kullanabiliriz diye düşünmeliydik ve en önemlisi
düzenlemeyi nasıl ele alacağız, teknik olarak nasıl
hayata geçireceğiz sorularına cevap bulmalıydık.

Bu kadar işi, bu kısa süre içinde ancak kol-
lektivizmle çözebilirdik, öyle de yaptık. Selma
Abla ve İhsan Abi sözler araştırmaya, ustalarımızın
şiirlerini çıkartıp, fikirler edinip, sözleri yazmaya
başladılar. Zaman zaman bir mısra, bir kelime üze-
rinde dakikalarca tartışıp konuştuklarını gözlüyorduk.
Ki Grup Yorum’un tüm besteleri bu tartışmalar so-
nucunda oluşmuştur. Emeğin ve özverinin en
yoğun hali ile sözler yazılıyordu. Onları gözlem-
lediğimizi fark ettiklerinde birlikte gülüyorduk.

Biz de İnan Abi ile Cubase programında düzen-
lemeyi, dijital çalınan enstrümanların partisyonlarını
yazmaya koyulmuştuk. Bu çalışma bizim bugün
yapımcılardan, aranjörlerden, düzenlemecilerden
bağımsız bir şekilde çalışabilmemizin nedenidir.
Öncelikle ezgimizi bir dijital bir piyano sesiyle
pilotunu yazdık. Pilot, bir düzenlemeyi yapmak için
bir kılavuzdur. Bu kılavuzu doğru ses ve ölçüleriyle
programa geçirmeliydik; çünkü bu kılavuz üzerine
tüm şarkıyı adım adım geliştirecektik.

Pilotu yazdıktan sonra ezgimizin akorlarını
çıkardık, birbirine en uyumlu akorları birlikte çıkartıp
düzenlememize koyulduk. Hangi seslerin birbirine
uyduğunu, her akor için yoğun bir şekilde düşündük

ve birlikte karar verdik. Ardından altyapı enstrü-
manlarını belirleyip yazmaya başladık. 

Altyapı için belirlediğimiz enstrümanlar bateri,
basgitar ve gitar oldu. Öncelikle ritimimizi bateri ile
yazmaya başladık. Hareketli ve dinamik olması ge-
rektiği kanaatine vardık. Bas sesleri yazarken, Bas-
gitar nasıl kullanılır, hangi sesleri esas alır konusunda
da bilgi edindik. Çıkardığımız akorları da gitar ile
çaldık. Tabii bu dediklerim mekanik bir şekilde ya-
pılmıyor, sürekli üzerinde düşündüğümüz, nasıl
daha iyi yapabiliriz sorusuna cevap aradığımız bir
çalışma tarzına sahiptik.

Yani çalışmalarla birlikte düzenlememiz de sürekli
zenginleşti. Bateri, basgitar ve sazlarla birlikte
şarkımız şekil almaya başladı, bunu yapabilmenin
coşkusunu ve heyecanını hala yaşıyoruz. Sıra geldi
kaval ve bağlamanın çalınmasına. Kaval partis-
yonlarını İhsan Abi çaldı. Kavalımız, İhsan Abi’nin
inşaatlarda kullanılan, plastikten üretilen, elektrik
borularından yaptığı bir kavaldı. Ölçülere göre
delikler oyup ağız bölümünü de zımpara ile iş-
ledikten sonra kavalımız hazırdı.

Bağlama bölümünü de ben çaldım, yoğun bir
şekilde çalışıp bu kayıtları da aldık. Bu çalışmaların
içinde Selma Abla bize şan dersi veriyordu. Eksik-
lerimizi tespit edip, yöntem bularak şanımızı geliştirdi.
Başlangıçta ‘Fo’ diye adlandırdığımız sesler – çünkü
temiz ses çıkartmayı henüz öğrenmemiştik – artık
şekil alarak ‘Fa’ sesine dönüşüyordu.

Düzenlememizin sonunda Umut ve Ege şanları
okudular. Şarkımızın coşkusunu taçlandırmak için
sonundaki ‘raaaa..’ bölümlerini ekledik. Bunlar şar-
kımızı daha da güçlendirdi. Tutsak yoldaşlarımızı
da girişteki bir şiir ile selamladık.

Bu üretim sürecinde tekrar gösterdik ki; sanat
sadece burjuvaziye ait, üstün insanların hega-
monyasında olan bir şey değildir. Bize imkansız
olarak gösterilen sanatı, sadece büyük yatırımlarla,
5 yıllık konservatuar eğitimi ile, üstün teknik donanımla
yapılabilirmiş gibi anlatıyorlar. 

Yetenek sahibi olunmalı anlayışını, biz isteğimizle,
yoldaşlarımızın bize verdiği sorumluluk duygusuyla,
yoldaşlarımızın bildiklerini bize öğretmeleriyle aştık.
Grup Yorum’la, ideolojimize olan inancımızla, siyasal
ve tarihsel haklılığımızla, emeğimizle, halkımızla
her engeli aşıp, her işin altından kalkabiliriz!

Tüm ustalarımıza, halkımıza teşekkür ediyor,
tüm yoksul kondulardaki halk çocuklarını bize
katılmaya çağırıyoruz! Söylediğimiz türkülerde
sizin de sesiniz olmalı, her halayımızda sizin
ayak sesleri sarsmalı düşmanın saraylarını!

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, yeni çalışmaları-
nızda başarılar diliyoruz.
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Halkın avukatlığı nerede ve nasıl olursa olsun zulme,
haksızlığa, adaletsizliğe karşı durma geleneğidir. Bunun

için yeri gelir meydanlarda dövüşülür, dişe diş; yeri gelir açlığın koynunda
direnilir gün gün... İşte bu yüzden

HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

Yeri gelir bir saz, bir gitar 
Bütün haksızlıklara, zulme kafa tutar
Davulu kavalı bilcümle sazı eşlik edip

Sözü söze, ezgiyi ezgiye ulayıp
Bir türkü tutturur:

TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!

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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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

"DİRENİŞ, SERÇENİN GAGASINDAN
DÖKÜLEN BİR SEVDA TÜRKÜSÜDÜR"
“Köyümde açmıştır şimdi nar çiçekleri özlem özlem.

/ Yüreğimden sevda sevda türkümü söylesem sana /
tel örgüler arkasından kuş sesinden / dağ yelinden
ulaşır sana”

Bu şarkıyı telefondan sevgili eşim Didem’in sesinden
dinliyorum. Dinlediğimde ikimiz de hapishanedeydik.
Halkımızın avukatlığını yaptığımız için tutsak edildik.
Anadolu’nun farklı hapishanelerine gönderildik.

Birbirimizden tecrit etmeye çalıştılar. Eşlerin aynı
hapishanede kalması gerekirken ayrı hapishane-
lerde birbirimizden yüzlerce km uzakta; Burhaniye
ve Karabük’te tutulduk. Ama bizi ayıramadılar!

Anadolu’da sevda değerlidir. Hassas ve incedir.
Hassasiyet ve incelik, değer ölçüsünde açığa çıkar.
Halk; değer verdiğine zarar gelsin istemez, üzerine
titrer. Bazen yârin bir mendili ya da yazması yıllarca
saklanır. Elini tutabilmek, sesini duymak için nice en-
geller aşılır. Yıllarca bize ‘ilkellik’ olarak gösterilmeye
çalışılan bu güçlü duygularda, bilgelik vardır. Tutsaklık
koşullarında bu durum daha iyi anlaşılır.

Biz de eşimle uzak hapishanelerden birbirimizin
sesini duymak istedik. Eşlerin birbirini hapishaneler
arası arama hakkı olması gerekirken “yasak” de-
diler, “birbirinizin sesini duyamazsınız”. Engel ol-
dular. Yar sesini sansürlemeye çalıştılar. Kabul etmedik.
Sadece birbirimizin sesini duyabilmek için direndik.
Dövdük zulmün kapılarını. Haykırdık dört bir yana
sevdamızı.

Bu sefer de cezalandırdılar. “Mümkün değil hapis-
haneden hapishaneye telefonla konuşamazsınız” de-
diler. “Ananızı, babanızı da göstermeyiz” dediler.
“Ananızı babanızı da göstermeyiz, direnmeyin”
dediler. “hücrelere kapatırız” dediler. Ama olmadı,
vazgeçiremediler. Bedel ödedikçe öfkemiz, engellen-
dikçe hasretimiz arttı. Ve şairin dediği gibi hasretle
vuslat arasında aşk vardı. Hasretimiz çölü aşan
dervişin ayağındaki kuvvet oldu. Sabırla yürüdük.

Gücümüzü acılardan alıp devam ettik yürümeye.
Tebessümümüze yasak koydular, yola gelmez kah-
kahalar attık. Sevdaya yasak koymaya çalıştılar, sev-
daya yasak koyanın dünyada yeri yoktu, sevdamızın
şiirini yazdık. Ve sonunda, yorulan onlar oldu. “Tamam
konuşabilirsiniz.” demek zorunda kaldılar. Duydum
Didem’imin sesini. Yukarıdaki şarkıyı da Didem’in

sesinden dinledim. O gün bugün hapishaneden
hapishaneye sevenlerin konuşabilmesinin gururu
ve bahtiyarlığı bizdedir!

Didem telefonda, Karabük’ten şarkısını haykırınca
dağlarca Anadolu sevdamızla dayanışmaya başladı:
Kuşuyla, çiçeğiyle, dağıyla, taşıyla. Bir gün hücrenin
havalandırmasında oturuyordum. Hani havalandırma
deyince büyük beklentilere girmemek gerekir. Havanın
kare içine alındığı, yüksek duvarlı, dikenli telli
büyükçe bir kuyudur. Havalandırma denilen de
bu kuyuda hava alma hakkıdır. Neyse, işte otururken
bu havalandırmada tepemdeki dikenli tellere minik
bir serçe kondu. 

Ağzında da sarı bir dağ çiçeği. Bekledi bir süre
tellerde sonra gagasından üzerime bıraktı bu çiçeği.
Yani şarkıda dediği gibi sevda sevda söylenen türkü
bu çiçekle ulaştı bana. Sonra serçenin ağzında öz-
lemleri, hasreti, emeği, sevdayı sembolleyen sarı
dağ çiçeğini mektupla geri göndermek istedim Didem’e.
Yazdım “Evet, ulaştı mesajın hem de bir serçenin ağ-
zından. Seferber olmuş serçe, yuvasını kurmak için
ayırdığı çiçeği paylaştı bizimle” dedim. Ama mektu-
bumdaki çiçek de yasaklandı, verilmedi Didem’e.

Ne yapsalar da engelleyemediler sevdamızı. Çünkü
beslendiği kaynak güçlüydü. Bedelle büyüdü, daha
da güçlendi, anlamı derinleşti. Tüm bunlardan sonra
çokça teşhir oldular. Bu yüzden Didem’i benim bu-
lunduğum hapishaneye getirdiler. Bu sefer de aynı

Halkın Tutsak Avukatlarından Aytaç Ünsal’dan,
Direnişçi Meslektaşı ve Sevdası Didem Baydar Ünsal’a



yerdeydik ama 100 metre mesafede farklı hücrelerde
tecrit edildik. Görüşmemiz engellenmeye çalışıldı. Ya
ailenizi ya birbirinizi görebilirsiniz denildi. Camın
arkasından bile olsa görmek için birbirimizi mü-
cadele ettik. Hücrenin duvarı varsa, varsa demir
parmaklıkları, arada camları, yok ama sevdanın
sınırları dedik.

1 yıl böyle geçti; tecritle, engellerle, hasretle ve
kavuşmayla. Aile birliğini Anayasayla koruduklarını
iddia edenler, söz konusu devrimcilerin aileleri
olunca ayırmak için her şeyi yaptılar!

1 yıl sonra mahkemeye çıktık ve tahliye edildik.
Duvarlar ve demir parmaklıklardan oluşan fiziki engeller
aşılmıştı. Yoksa zaten, sevdamız gözden ırak olanın
her zaman gönülden de ırak olmayacağını kanıtla-
mıştı.

Kavuştuk birbirimize hapishane kapısında. Ve
birkaç saat geçirmiştik ki yan yana. Bu zaman bile
çok görüldü. Koparıldık tekrar birbirimizden. Bu
sefer Didem dışarıda ben içeride. Bu sefer onun
yüreği hapishanede atıyor, benim ki de içeride. Yine
düştük hasretlik yollarına. Yine özlemleri, sevdaları,
acıları katık edip güçlenerek yürüdük.

Ve Didem, yârim, sevdam, yoldaşım, meslek-
taşım üzerine kırmızı önlüğü ve cübbesini giyip
çıktı alanlara. “Meslektaşlarımı, arkadaşlarımı,
eşimi, Halkın Avukatlarını Serbest Bırakın” diye
haykırdı. “Hayatı paylaştığım eşim tecrit hücrele-
rindeyken, canımın yarısı zulüm altındayken, ben
nasıl hiçbir şey olmamış gibi yaşayabilirim?” Hay-
kırışı yüzlerce kilometreyi, demir kapıları, duvarları
aşarak yüreğime girdi. Bu sevdanın önüne çıkacak
yeni engelleri aşacağını da gösterdi. 

Öğretti yine. Dört yıllık hayat arkadaşım bu kısa
zamanın her anında öğretmiştir. Yaşadığımız düzende
erkek, hayata ilgisiz ve yüzeyseldir. Bu ilgisizliğine ve
emeksizliğine rağmen hayatın kontrolünü elinde tutmak
ister. Kendini güçlü zanneder. Kof bir güveni vardır.
Halk saflarındaki milyonlarca erkeğin ortak özellikleri
ve hikayesidir bu.

Benim için de çok farklı değildi. Ve Didem öğretti
bana hayatın abecesini. Duyarlılığın, ilginin, sevginin
anlamını ve değerini. Sevginin değiştirici gücünü
onunla anladım. Ben, bir insan söylediğimi anlamazsa
“nasıl anlamaz, anlaması gerekir.” diye kızdığımda
onunla, karşımdakinin duygularını hissetmeyi öğrendim.
Ve ikimiz de birlikte el ele yürüyerek halkın kav-
gasından öğrendik. Halkımızın ve canım Anado-
lu’muzun bilgece değerleri ile yoğurduk bu sevdayı.

Ve yine öğretiyor Didem. Sevmek, sevdiğinin
iyiliğini istemek ve gereğini yapmaktır diyor. Sevmek
sahiplenmektir diyor. Sevmek, gereğini yapmak,
sevdan için savaşmaktır diyor. 

Hücremdeyim. Didem’in meydanlara çıktığı fotoğ-
rafına bakıyorum. Hava soğuk, dışarıda kar yağıyor.
Ama Didem, tıpkı bazen allı yeşilli, bazen karlı boranlı,
ama her zaman dik olan dağlar gibi dimdik duruyor.
Ve zamana haykırıyor: “Bırakacaksınız dostlarımı,
bırakacaksınız sevdamı!”

Bu dirençten ise zalime gam bize onur kalıyor.
Bir kez daha kanıtlıyor ki halkın inancını, sevgisini,
değerlerini, yenecek bir güç keşfedilmemiştir. Bir
kez daha gösteriyor ki dostluğumuz, kardeşliğimiz,
sevdamız ve halkın avukatlığı geleneğimiz dimdik,
her koşulda can pahasına savunulacaktır!

Almanya-Hamburg Hapishanesi’nden Erdal Gökoğlu’nun Çizimleri



ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

Birinci Anlatım:

Sevgili Devrim’in şehit düştüğünü duyduğumda
şaşırmadım. Şaşırmadım; çünkü herkes
kendi ahlakına uygun olanı yapar.

Faşizm katildir; emperyalizmin işbirlikçisidir, korkaktır.
Ahlakına uygun olanı yaptı. Faşizme karşı mücadele
içinde büyüyen, yüreği bağımsızlık ateşiyle yanan,
halkının yiğit evladı Devrim’i katletti.

Devrim de kendi ahlakına uygun olanı yaptı. Bir
Cepheli gibi yaşadı, bir Cepheli
gibi mücadele etti ve bir Cepheli
gibi şehit düştü. 

Şaşırtmadı bizi, ki her Cephe-
li’nin görevi vatan, onur ve adalet
meydanında yoldaşlarını şaşırt-
mamaktır. 

Devrim’le hapishanede tanıştık.
Daha 18’ini yeni bitirmişti. Genç,
dinamik, ele avuca sığmaz bir
enerjisi vardı. Aylarca tutsak kaldı.
Yalnız kendisiyle yüzyüze görüşe-
medik önce.

Coşkusu notlarına yansıyordu.
Örneği, şehidimiz Selhan Top’tu.
Selhan Top, amcası olurdu. Am-
casının şehitliği, yeğenine miras
kalmıştı.

O dönem babası da tutsaktı.
Babasıyla aynı hücrede kaldılar.
Bu yanlarıyla da örnektiler. Baba-
oğul aynı kavganın neferleri olarak omuz omuzaydılar. 

Onların bulunduğu hücre, en mütevazi yaşayan
hücrelerden biriydi. Devrim’in bir kere bile şikayet-
lendiğine, sızlandığına tanık olmadım. O mütevazi
yaşantıyı babası-yoldaşıyla birlikte sürdürdüler.

Saldırıların yoğun olduğu bir dönemdi. Devrim en
militan yoldaşlarımızdandı. Öyle ki direniş programı
çerçevesinde zaptetmesek hapishane idaresinin çe-
keceği vardı...

Devrim, genç yaşına rağmen toparlayıcı bir arka-
daştı. Aynı dosyadan yargılandığı arkadaşları tanıyordu.
Kimisi başka hapishanede bulunuyordu. Hepsiyle tek
tek ilgilenirdi. Aynı hapishanede onları notsuz bırak-
mazdı. Her birinin durumunu gözetir, ona göre bir
sohbet kurardı. Büyükle büyük, küçükle küçük olmak
denir ya; işte Devrim o genç yaşına rağmen böyle bir
arkadaştı. Mektuplarında, notlarında bu özelliği görmek
mümkündü. 

Satırlarından coşku ve samimiyet taşardı. Bununla
birlikte amaçsız sohbet etmezdi.

Sorumluluk almak için, yeni şeyler öğrenmek için
kendini zorlayan bir yoldaşımızdı. Hatta bizi de
zorlardı. Sürekli sorular sorardı. Hapishaneye yönelik
politikaları sorgular, anlamaya çalışırdı. Gençliğin
verdiği deneyimsizlikle sorularından sanki alınan ka-
rarları beğenmediği anlamı da çıkardı. Ancak uygu-
lamada öyle olmadığı, daha iyi anlamak, kendini
katmak için sorduğu anlaşılırdı.

Devrim yoldaşımız utanmayı
bilen bir yoldaşımızdı. Marks “utan-
mak devrimci bir duygudur” diyor.
Devrim’imizde bu vardı. Bir yandan
her olayın, her olgunun üzerine
iştahla gider, bir yandan da hata
yaptığında utanırdı. Kendini fren-
lerdi.

Bu özelliği onun zaaflarını aş-
masına yardımcı olmuştur. Zaafı,
hatası gösterildiğinde durumu an-
lar, yaptığından veya yapmadı-
ğından utanır, kendini düzeltmeye
çalışırdı. “Aman abla (ya da abi)
böyle bir hata yaptığımı duymasın,
çok ayıp olur valla” derdi mesela.
Amacı bir yanlışı saklamak değil,
ablasının-abisinin kendisine verdiği
emeğe nankörlük etmemektir. Ki
bu duygu, harekete, devrime bağ-
lılığın özüdür. Devrim’de bu olgu

çok güçlüydü.
Devrimcilerin eleştirilmesine ya da bilmeden de

olsa karalanmasına karşı müthiş öfkelenirdi. Bu
yönüyle sınıf bilinci oturmuştu. Her zaman olayı çö-
zümleyecek cümleler kuramazdı; ama yine de tepki
gösterirdi. Bir keresinde bir arkadaş, “falan arkadaş
da temizliğe önem vermiyor. Düzen insanından ne
farkı var?” demişti. Eleştiri haklıydı; ama bir devrimciyle
düzen insanının eşitlenmesi Devrim’i kızdırmıştı. Tep-
kisini koydu, tartıştı. “Bir devrimci bir yanlış yapıyorsa
devrimi bilince çıkarmadığından zaafından yapıyordur.
Ama düzen bozuktur, düzen insanı bir hata yapıyorsa
düzenin çarpıklığındandır. İkisi aynı şey değil” demişti. 

Yoldaşlarının hatalarına karşı, kendi hatalarına
karşı olduğu gibi tavizsizdi. Yine de kırmamaya, dök-
memeye çalışırdı. Benim tanıştığım dönemlerde de-
neyimsizlikten kırdığı-döktüğü de oluyordu. Ama sa-
mimiydi. Dürüstlüğü ve özeleştirel yaklaşımıyla bunu

Özgür Tutsaklar, Anadolu Devriminin Evladı Devrim Top’u Anlatıyor...



telafi ediyordu.

Yıllar sonra Devrim’le başka bir hapishanede kar-
şılaştık. Tecrit işkencesinden dolayı yine kucaklaşa-
madık; ama çok sohbet ettik. Devrim’in devrimciliği
olgunlaşmış, büyümüştü. Samimiyeti, içtenliği ise
bizim Devrim’di yine. 

Tonla sorusu vardı. Cevaplayamadıkları vardı. An-
layamadıkları vardı. Soru üstüne soru sordu. Sorula-
rında, kızgınlıklarında, özlemlerinde tek bir düşünce
vardı: Silahlı mücadelenin büyütülmesi!

Her iki tutsaklığında öne çıkan bir özelliği de;
bedeni içeride, beyni dışarıda olmasıydı. İlk karşılaş-
tığımızda dernekle ilgili, halka gitmekle ilgili, halkı ör-
gütlemekle ilgili durmadan önerilerde bulunuyordu.
Sorular soruyordu. Dışarıya giderken kafasında onlarca
projeyle gitti diyebilirim.

İkinci karşılaşmamızda esas konu, silahlı mücadele
ve illegaliteydi. Yine onlarca sorusu ve önerisi vardı.
Şehitlerimizin hesabını sormanın sorumluluğu, tüm
sorularına yansıyordu. Eminim kafasında yine onlarca
projeyle çıkmıştır. 

Şimdi kendisi sorulacak hesabımızdan biri oldu.
Faşizme karşı sürekli mücadelenin neferlerinden
biriydi; şehitlerinden biri oldu. Şimdi amcası, şehidimiz
Selhan’la gözleri üzerimizde.

Gözün arkada kalmasın Devrim. Özgür tutsaklar
beyninde onlarca projeyle mezunlar vermeye devam
ediyor. Oligarşinin, eli kanlı katillerin korkusu olmaya
devam edeceğiz.

Bu halk senin gibi evlatlar verebiliyorsa örgüt-
lemeyi ve savaşmayı da bilir demektir. Silahlı mü-
cadeleyi bir de senin için büyüteceğiz. Bir de
senin için takırdayacak zafer tarakaları...

Sevgilerimle...

İkinci Anlatım:
Devrim’le aynı dosyada yargılanıyorduk. Tahliye

olduğunu duydum; ama sonrasında ne oldu bilmiyorum.
Bir gün mahallede gördüm, önce tereddüt etti. Son-
rasında sıkıca sarıldık, uzunca sohbete başladık.
Saçı sakalı uzamıştı. Mahallede ona farklı bir isimle
hitap ediyorlardı. Devrim’in önceden de bu mahallede
çalışma yaptığını biliyordum. Ama mahalleli Devrim’i
tanımıyordu.

Devrim her yaştan her meslekten insanla kolayca
iletişim kurabiliyordu. İnsanların dünyasına girebiliyordu.
Bu mahallede yaşanan birçok sorunun çözümünde
Devrim’in katkısının olduğunu duymuştum, görmüştüm;
ama mahalleli Devrim’i tanımıyordu. Bu durum beni
düşündürdü.

Devrim bunu nasıl sağlıyor dedim kendi kendime.
Sonra Devrim’in yaptığı işlerdeki mütevaziliği geldi
aklıma. Devrim yaptığı işlerde kendini ortaya koyuyordu;
ama adı yoktu. Devrim’in hayata geçirdiği programlar
vardı. Devrim pratiği olanca doğallığıyla, sadeliğiyle
yapıyordu. Yaptığı iş kendi işi değildi, devrimin işiydi.

Çevresinde bunu fark ettiriyordu.

Devrim mütevazi yapısıyla devrim hamalıydı, bir
sıra neferiydi. Önemli olan adının kalması değil
hayatın doğrularının kalmasıydı. Nitekim son aldı-
ğımız şehitlik haberinde de bu hayatın doğrularını
gösterdi bize. Fakat bu defa kendi adını, kendi
ölümsüzlüğünde bıraktı.

Devrim’in kaldığı hapishanede sonradan kalma
fırsatım oldu. Yaşadığımız sorunlarda yanımdaki ar-
kadaşlar Devrim’den örnek verirdi. Devrim böyle
bakardı vb. Kısa zamanda orada bıraktığı geleneğin
sayesinde birbirimize kenetlendik ve atılıma geçtik...
Sürekli mektup yazar, bize önerilerde bulunurdu.
Önerileri dostaneydi, samimiydi, en ufak kırılma,
alınma olmazdı eleştirdiği konularda da.

Devrim, devrimin çocuğuydu. Pratiğini doğallıkla
yerine getirdi. Beylik laflar duymazdık ağzından.
Küçükle küçük, büyükle büyüktü. Halka tepeden bak-
maz, karşısındakinin nesnel koşullarını değerlendirerek
iletişim kurardı. Devrim’e bakınca devrimciliğin çok
doğal bir pratik olduğunu görürdüm. Fakat bu
doğallık, sıradanlık değildi. 

Devrim’in gülüşü de kendini çabucak ele verirdi.
Saflığını, temizliğini, mütevazi yapısını, bir tek gülüşüyle
ortaya koyardı. Devrim hep bizimleymiş gibiydi. Hiç
bizden ayrılmayacakmış gibiydi. Şimdi hep bizimle.
Şimdi bizden hiç ayrılmayacak.

Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Üçüncü Anlatım:
Merhaba nasılsınız? Bizler her zaman olduğu gibi

çok iyiyiz.

Bildiğiniz üzere AKP’nin katil polisi bir arkadaşımızı
katletti: İbrahim Devrim Top. Biz ‘dünyada M-L dü-
şünceyi savunan ve silahlı mücadeleyi sürdüren
tek örgütüz’ derken bunu tarihimizin ve şehitlerimizin
bize bıraktığı mirası görerek söylüyoruz. Bugün bunu
düşman saldırılarında bir daha görüyoruz.

Emperyalizmin korkulu rüyası olan M-L ideolojisinin
hala sürdürülmesi, onların söylediği yalanları gün yü-
züne çıkartıyor. Her defasında “bitirdik, bitti artık”
derken karşılarında halen bunun bitmeyeceğini onların
yüzüne korkusuzca haykıran devrimcileri görünce
şaşkınlıkları ve telaşları onları devrimcileri katletmeye
itiyor.

Kendileri bile itiraf ediyorlar; böyle uzun eylemler
mi olur diye. Onlar yedi yıl süren direniş ve zaferden
sonra bunları söyleyebiliyorlar. Onlara bunu söyleten
güçlü bir irade ve devrime olan inançları zerre kadar
düşmemiş P-C savaşçılarıdır.

Onun için katlediyorlar. Çünkü bu iradenin teslim
alınamayacağını biliyorlar, bunu defalarca gördüler.
Mahir’de gördüler, Sabo’da, Sinan’da, Niyazi Dayı’da
ve binlerce şehidimizde gördüler. Bunun en son
örneğini İbrahim Devrim Top’ta gördüler ve görmeye
devam edecekler.



“Halkımızı zehirleyen uyuşturucu çetelerine
mahallemizde izin vermeyeceğiz.” diyen devrimcilere
saldırıp hapishanelere atarak, katlederek bitirebile-
ceklerini zannediyorlar. Devrimciler gerçekleri halka
anlatmaya devam edecek. Her ne koşulda olursa
olsun, ister hapishanede, ister işkencehanede, sizler
devrimcilerin bedenlerini teslim alabilirsiniz; ama dü-
şüncelerini asla!

Dünyada ne kadar güzel şey varsa devrimciler
onları gerçekleştirecektir. Sizin korkunuz bu yüzden;
çünkü saltanatlarınızı yıkacak tek irade, devrimcilerin
o sarsılmaz mücadele ve inancıdır. 

Süleyman Soylu televizyonlarda çıkıp uyuşturucu
çetelerine gözdağı veriyor; ‘Size uyuşturucu sattır-
mayacağız’ diye gerekirse kendi emrindeki polislerin
bacağını kırın diye sözler söylüyor; ama devrimci
mahallelerde uyuşturucuyu bizzat kendi elleriyle
sattırıyorlar.

Bunlarla mücadele eden P-C’li savaşçıları da kat-
lediyorlar. Çünkü kendileri yalan söylüyorlar, onlar
uyuşturucunun kendi denetimleri altında yapıl-
masını istiyorlar. Yoksa uyuşturucu çeteleriyle bir
sorunu yok, gül gibi geçinip gidiyorlar.

Hasan Ferit Gedik’i de uyuşturucuya karşı verdiği
mücadele için öldürmediler mi, yüzlerce devrimciyi
bunun için hapse atmadılar mı? Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’ni basıp insanlara işkence etmediler
mi? Hepsi gün yüzünde aynı şey; bir devrimciyi, bir
Parti-Cephe savaşçısını, uyuşturucu satıcısını ceza-
landırdığı için katletmediler mi?

Madem uyuşturucu çetelerine karşısınız, uyuştu-
rucuya karşısınız, o zaman neden İbrahim Devrim

Top’u katlettiniz?
Katlettiniz; çünkü sizler emperyalizmin birer kuk-

lasısınız. O yüzden siz halkın iyiliğini düşünemez,
sadece emperyalist çıkarları savunursunuz.

Halkın çıkarlarını savunan sadece devrimcilerdir.
Siz ne kadar kendinizi paralasanız da bu topraklarda
eninde sonunda emperyalizmin işbirlikçi iktidarları ve
tekelleri yıkılacak. Yerine adaleti, özgürlüğü, bağımsız
bir vatanı savunan devrimci halk iktidarı kurula-
caktır.

İBRAHİM DEVRİM TOP ÖLÜMSÜZDÜR!
DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

Devrimci memurların ödediği bedellerle kurulan
KESK, AKP işbirlikçisi reformist-oportünist Kürt milli-
yetçisi “şarapçılar”ın eline kalmıştır.

Yüksel Direnişi, AKP kadar “şarapçılar”ın da sta-
tüsünü bozmaktadır.

438 üyesi AKP’nin Kanun Hükmünde Kararnameleri
ile ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası (BES) Yö-
netim Kurulu, ihraç edilen üyelerinin işe iadeleri için
hiçbir şey yapmazken, ihraçlara karşı direnen Yüksel
Direnişçisi Nazan Bozkurt ve Emre Kesikhalı hakkında
“hedef gösterme, karalama, itibarsızlaştırma, küfür,

hakaret, manipülas-
yon, iftira, aşağılama”
gibi gerekçelerle di-
siplin soruşturması aç-
mış.

Bir sendikanın iti-
barını, direnen üye-
leri düşürmez!

Haksızlıklara, zulme karşı direnmek, işi ekmeği
için direnmek dünyanın her yerinde en onurlu olandır.
Direnen üyelerine bu tür suçlamalarla soruşturma
açan bir sendika, emekçilerin sendikası olamaz.

Nitekim kimin sendikası oldukları da 25 Ocak’ta
Uludağ’da yapacakları “Mangal kömüründe sucuk
ve sıcak şarap gezisi”nden anlaşılmaktadır.

Yüzlerce üyesi işten ihraç edilirken direniş ör-
gütlemeyip “Mangal kömüründe sucuk ve sıcak
şarap gezileri” düzenleyenler, onurdan, itibardan
bahsedemezler!

Kamu emekçileri;
Bedellerle kurduğumuz sendikalarımızın yöne-

timlerine AKP ihbarcısı, işbirlikçi şarapçılar çöreklenmiş.
İşbirlikçi, ihbarcı, şarapçı sendikacılardan hesap
sorun!

28.10.2018
Yunanistan Özgür Tutsakları

Yunanistan’daki Özgür Tutsakların; Faşist AKP’nin Hizmetindeki
Tasfiyeci KESK Yönetiminin, Yüksel Direnişçileri’ne ve

Direnişe Destek Verenlere Açtığı Soruşturmaya İlişkin Açıklama

Faşizmin Adaletsizliğini Teşhir Ediyoruz
İstanbul Gazi Ma-

hallesi Liseli Dev-
Genç'liler, 19 Şu-
bat'ta Son Durak böl-
gesinde halkın mat-
baası duvarlara
"Adalet İstiyoruz!" ya-
zılamalarını işledi.

Ayrıca yaptıkları yazılamalarla Halkın Avukatları'nı
selamladıklarını belirttiler.
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VEYSEL ŞAHİN
Adana'nın Yüreğir'den 53 yaşında bir

devrimci sanatçıdır.

En son İdil Halk Tiyatrosu'nun “Bed-
reddin'den Berkin’e” isimli oyununu sah-
neliyordu.

‘Hakkında çok önemli gizli iddialar var’
denilerek gözaltına alındı, tutuklandı.

Aylarca hakkındaki suçlama ile ilgili
bir şey öğrenemedi.

Hakkında defalarca soruşturma açmış
olmalarına rağmen gizli tanık ifadelerinden
başka bir şey bulamamışlardı.

Mahkeme örgüt yöneticisi olduklarına
dair delil bulamadı. Yine de aynı deliller
ile dava arkadaşı Metin Yavuz'a 8 yıl 9
ay, Veysel Şahin'e daha önce iki kez tu-

tuklanıp suçu kesintiye uğrattığı için 18 yıl ceza verdi.

Hakkındaki tek somut iddia Adliye önünde:

'HASAN FERİT İÇİN ADALET İSTİYORUZ' pankartı açmaktı.



SUSSAK NEREYE KADAR?
YOK SAYSAK KİME YARAR?
UNUTSAK HALKA ZARAR!
YETER ARTIK, BIÇAK KEMİKTE
ADALET İSTEMEKTİR KARAR!

*
Turhal Çocuk Sevgi Evleri’nde yaşamak zo-
runda kalan 7-10 yaşları arasındaki 30 çocuğa,
müdür, müdür yardımcısı ve 3 bakıcı tarafından

işkence yapıldı. 2019 Ocak ayı ortalarında yaşanan
olayın ardından işkenceciler tutuklandı. Fakat olan
30 çocuğumuza oldu. Vücutlarında sıcak su yanıkları,
darp izleri bulunan çocukların bilinçlerinde bıraktıkları
iz ise en derini. Öyle ki çocuklar, işkence gördükleri
sırada ağlamıyorlardı. Çocuklarımızın gördüğü her
bir işkencenin sorumlusu DEVLET’tir. 

30 ÇOCUĞUMUZUN BİLİNCİNDE BIRAKILAN
İŞKENCE İZLERİNİN HESABINI SORACAĞIZ. ÇO-
CUKLARIMIZIN YÜZÜNDEN GÜLMEYİ ÇALAN
DÜZENE KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

* Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek
maden ocağında 27 Ocak 2019 tarihinde göçük
meydana geldi. Linyit madeninde çalışan 4 işçi ya-
ralandı. Bu sefer yaralı olarak kurtuldular; fakat Yeni
Çeltek adını biz yakından biliyoruz. Yeni Çeltek ma-
dencilere mezar olmuş bir madendir. Yıllar da geçse
madencilerin kaderi değişmiyor. Madenciler ölmesin
istiyorsak, iş güvenliğini almayan işletmeler ve işlet-
meleri denetlemeyen DEVLET sorumludur.

Sobalarımızda kömür yerine ömür yakmak is-
temiyoruz, ADALET İSTİYORUZ!

* 28 Ocak’ta Tuzla Gemi Tersanesi’nde yangın
çıktı. Olan yine işçilere oldu. 10’un üzerinde işçi ya-
ralandı. 2 işçi öldü. Mehmet Tütüncü ile Muhammet
Ali Yılmaz’ın katili bu düzendir.

Neden önlem alınmıyor? HAYATIMIZI PARA
HARCAR GİBİ HARCAYAN BU BOZUK DÜZENE
KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

* Son bir aydır ilaçlarını alamayan SMA hastası 5
kişi hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümüne seyirci
kalamayan aileler, Sağlık Bakanlığı önünde nöbet
eylemi de başlatmışlardı. SMA tip 2 ve 3 hastalarının
ilaçları çok pahalı ve piyasada bulunmuyor. Hastalar
ilaç bulamıyorsa, ilaç olmadığı için acı çekiyor,

hayatını kaybediyorsa, bunun
sorumlusu halkın sağlığını pazar
alanı haline getiren düzenin ken-
disidir. 

HALKIN SAĞLIĞINI KAR
ETME ARACI OLARAK GÖ-
REN DÜZENE KARŞI ADALET
İSTİYORUZ!

* İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “Ocak Ayı İş
Cinayetleri Raporu’na göre Ocak ayında iş kazaları
sonucu en az 155 işçi hayatını kaybetti. İşçiler en
çok zehirlenme-boğulma, ezilme-göçük, trafik-servis
kazası, kalp krizi ve yüksekten düşme sebebiyle
can verdi. Ölümlerin yüzde 97’sinin sendikal örgüt-
lenmenin olmadığı işyerlerinde olduğu açıklandı.
155 işçinin katili bu düzendir. 

155 KEZ ADALET İSTİYORUZ!

* Diyarbakır’da İŞKUR’un, kamu kurumları için 6
aylık geçici 2000 işçi alımı yapılacağını duyan halk
iş bulma kuyruğuna girdi. Binlerce işçiyi çaresizce
kuyruklarda bekleten, işsiz bırakan bu düzene karşı
adalet istiyoruz. 

İŞ LÜTUF DEĞİL; ÇALIŞMA HAKKIMIZDIR.
ÇALIŞMA HAKKIMIZI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

* Halkımız pat-
lıcan ve biber yi-
yemiyor. Patlıcanın
kilosu 12-13 liraya
kadar çıktı. Tohum
tekellerinin insafına
bırakılmışız. İthal
tohumların geneti-
ğiyle oynanıyor ve
bu tohumdan yeni  bir ekim için tohumluk çıkamıyor.
Bu nedenle tohumdaki bağımlılık bizim gibi ovaları
zengin bir ülkede patlıcanı soframızdan çalıyor. 

PATLICAN YEMEMİZİ ENGELLEYEN BU DÜ-
ZENE KARŞI ADAELET İSTİYORUZ!

* Antalya’da çıkan hortumda 13 yaşındaki işçi
Berivan öldü. Berivan hortumdan değil; sağlamlaştı-
rılmamış bir sacın hortumun etkisiyle savrulması
nedeniyle öldü. 13’ündeki Berivan neden çalışıyor?
Hadi 13 yaşındaki bir çocuğun emeğini çalıyorsunuz,
hayallerini çalıyorsunuz. Neden güvenliği sağlanmıyor?
Çocuklarımız çalışırken ölüyor, yurtta dövülüyor, ba-
baları işsiz bırakılıyor... Bozuk bu düzen nereye
kadar sürecek?

ADALET TALEBİMİZİ KİMSE SUSTURAMAZ! 
ADALET  İSTİYORUZ !

Berivan’ın Mezarı

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Motorlu araçların belli
aralıklarla araçlarını
zorunlu olarak mua-

yene edildikleri iş yerlerine araç
muayene istasyonu deniyor. Bu
istasyonların 2008’de yüzde 50’si
özelleştirildi. Özelleştirilen yüzde
elliyi Alman ortaklı Tüvtürk ile Rey-
saş paylaştı.

Türkiye’de 3000 araç muayene
işçisi var. Muğla ve Urfa Tüvtürk
istasyonlarında çalışan işçiler Nak-
liyat-İş’e üye olduktan sonra ‘per-
formans düşüklüğü’ gerekçesiyle
işten atıldılar. Eskişehir’de aynısı
Reysaş işçilerinin başına geldi.
İşten atılmayanlara da para kar-
şılığı istifa dayatması başladı.

İşçiler, işlerini tekrar kazanmak
için direnişe başladılar. Muğla’da
iki yüz güne, Urfa ve Eskişehir’de
yüz güne yakın zamandır direni-
yorlar.  

Muğla’da patron, işçilerin istifa
etmesi için türlü baskılar uyguladı.
Patron, işçileri silahla tehdit ettikten
sonra da beklediği istifalar gel-
meyince işten atmalar başladı.
Başka illerdeki işçileri getirip işi
yürütmeye çalıştıysa da başarısız
oldu.

İşçilerin işe iade davası ise
patronun, şehir dışında gerçek
olmayan tanıklar göstermesi ne-
deniyle karara bağlanamıyor.

Muğla istasyon işçileri çalışma
şartlarını şöyle anlatıyor:

“Muayene istasyonunda egzoz
emisyon işi ile uğraştığımız için
sürekli zehirlenme tehdidi altında
çalışıyorduk. İşverenin buna çö-
zümü sadece ayran vermek olu-
yordu. Havalandırmanın yetersiz

olduğu ile ilgili defalarca görüştük
fakat ondan da bir sonuç alamadık.
Aydınlatma eksik olduğu için, ciddi
bir iş kazası geçirdim.” 

İşte 1800 liraya yapılan iş!

Eskişehir’de işçiler ilkin, Şubat
2018’de işten atıldı. 45 gün bo-
yunca sürdürdükleri direnişin so-
nunda işe geri alındı. İşçiler, ça-
lıştıkları süre boyunca yönetim ta-
rafından ‘Size burada ekmek ye-
dirmeyeceğiz’ diyerek tehdit edildi.
Yönetimin sendikaya açtığı yetki
itirazı davası sürerken, kasım ayın-
da tekrar işten atıldılar. Patronun
sınıf kini, işçilerin direnişini affet-
memiş, unutmamıştı. 

İşçiler iş yerinin önünde, Rey-
saş’a ait depoların önünde diren-
diler. Direnişlerini patrona ait Hilton
Oteli’nin önüne taşımak istediler.
Aileleriyle birlikte yapacakları ey-
leme polis engel oldu. İşçiler ‘Bir
kere de bizi koruyun’ dediyse de
dinletemedi. Burjuvazinin bu gör-
kemli şatosuna giremediler.

Urfa’da 11 işçi tazminatsız işten
atıldı. Ardından şirketle yapılan
görüşmede istifa ederlerse işe geri
alınacakları söylendi. İşçiler bu
dayatmayı kabul etmeyip kasım
ayında iş yerinin önünde direnişe
başladı. O günden bu yana dire-
niyorlar.

Tüvtürk işçileri, ülkenin dört
yanında kararlılıkla direniyor. Ül-
kemizin her köşesinde hakkını
arayanlar var. Bu hak arama mü-
cadeleleri bir araya geldiğinde
karşısında ne patron ne devlet
ne de onların kapıkulları dura-
bilir.

Tek başına bir işçiden bile kor-
kuları büyüktür. Hele hakkını ara-
mış ve kazanmış işçiden korkuları
daha da büyüktür.

Boşuna değil Türkan Albayrak’ı
8,5 sene sonra işten atmaları, bo-
şuna değil Eskişehir Reysaş işçi-
lerinin iki kere işten atılması. Bo-
şuna değil her gün Yüksel Dire-
nişçileri’ni gözaltına almaları. Di-
renişlerin bir çatı altında bir araya
gelmesi bu yüzden çok önemlidir.
Birbirlerinden güç alan, tecrübe-
lerinden öğrenen direnişlerin güç-
lenmesi zafer yolunda önemli bir
adımdır.

Direnişler Meclisi olarak bunun
için ülkemizin bütün direnişlerine,
bütün direnenlerine sesleniyoruz.
Mücadelemiz ve dayanışmamız
bizi mutlak kurtaracaktır. Biz her
ikisini de ne kadar çok ve ne kadar
çabuk büyütürsek o kadar kısa
sürede hakkımız olanı alacağız.

DİRENİYOR İŞÇİLER, YÜZLERCE GÜNDÜR DİRENİYORLAR!

DİRENİŞLER, DİRENİŞLER MECLİSİ İÇİNDE
GÜÇ HALİNE GELECEK,

YAPILANLARIN HESABINI SORACAK, KAZANACAK!

gelin canlar bir olalım 
zalime kılıç çalalım 
yoksulun hakkın alalım 
kula kulluk bitsin artık 
bu keşmekeş bitsin artık 

özü öze bağlayalım 
sular gibi çağlayalım 
bir yürüyüş eyleyelim 
kula kulluk bitsin artık 
bu keşmekeş bitsin artık 

açalım kızıl sancağı 
geçsin zalimlerin çağı 
elimizde dost bıçağı 
kula kulluk bitsin artık 
bu keşmekeş bitsin artık 

Pir Sultan'ım geldi cuşa 
zalimlerin aklı şaşa 
haklı olan gelsin başa 
kula kulluk bitsin artık 
bu keşmekeş bitsin artık
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Kazova direnişinin başla-
dığı günden bu yana,
dayanışma en önemli

unsur olmuştur. 
Fabrikadaki bozuk makinaların

onarılması dayanışma ile gerçek-
leşti. Etkinlikler gerçekleştirdik. Ma-
kinaların tamiri ve eksik parçaların
giderilmesi için maddi ihtiyacı kar-
şılamak ve Kazova’yı halkla bü-
tünleştirmek için yapıldı etkinlik.

Fabrikayı ele ge-
çirdikten sonra, eli-
mizde ürünler kalmış-
tı. Ürünleri fabrika
önünde kermes ya-
parak satışa sunduk.

Bazı kazakların
yakası, bazılarının
kolları eksikti. Buna
rağmen sadece da-
yanışma ruhuyla
ürünler satın alındı.
Daha sonra yapılan
gecede çeşitli sanat-
çıların defileye çıkıp
Kazova ürünlerini ta-
nıtması sahiplenmeyi
artırdı. 

Mağazanın açılı-
şında büyüyen, gelişen dayanışma
ağıyla neler yapabileceğimizi gös-
terdik. Mağazanın açılışında da
sokak defilesi yapılarak çeşitli sa-
natçıların katılımı ile mağaza açılışı
yapıldı. 

Halkın her kesimi Kazova ile
dayanışma içerisinde iken, aynı
şekilde Kazova emekçileri de halkın
yanında oldular, acılarını, mutlu-
luklarını paylaştılar.

Nerede direniş, katliam varsa
Kazova emekçileri oradaydı.

Örneğin Soma’da yaşanan kat-
liamda Kazova emekçileri halkın

acılarını paylaştı. Katillere olan öf-
keyi haykırmak için maden ocak-
larının önündeydiler. 

Hopa'da yaşanan sel felaketinde
Kazova emekçileri her şeyi kay-
betmiş olan halkın yaralarını sarmak
için ürünlerini halka dağıtarak Ho-
palılar’la dayanışmanın güzel bir
örneğini gösterdiler. Halkla, halkın
acıları, ezilmişliği ile Kazova içe
içeydi. 

Kazova halkla bütünleşiyor, ül-
kenin dört bir yanından ve Avru-
pa’dan destek görüyordu. 

En son Kazova üretmeye devam
ettiğini göstermek için 27 Ocak
günü İstanbul'da bir dayanışma
yemeği örgütledi.

Verilen yemek, Kazova’nın in-
sanlar üzerinde özel bir etki bırak-
tığını göstermiştir.  Yemeğin tüm
malzemeleri dayanışma içerisinde
temin edilmiştir. El birliği ile hazır-
lanması da güzel bir görüntüydü.

Yemekte uzun zamandır görüş-
meyen insanlar bir araya gelmişti.

Çalışmanın azlığına rağmen Ka-
zova insanları bir araya toplaya-
bilmişti.

Bu yemek bize gösteriyor ki,
halk Kazova’ya her zaman sahip
çıkıyor. Yeter ki halka gidelim, on-
lardan yapılabilecek her şeyi iste-
yelim. Sonuç almamız hayal değil.
Kazova bugüne kadar dayanışma
ile yürüdü. Bundan sonra daya-
nışmayı büyütüp meclislerle id-

diasını ve faaliyetle-
rini büyütecektir. 

Yemeğe katabildi-
ğimiz ve ulaşamadığı-
mız emekçilerin; Ka-
zova’yı daha da sa-
hiplenmesi, üretime ka-
tılması konusunda bi-
linç yaratacağız.

Kazova’yı Büyüt-
menin Tek Yolu, Ka-
zova Meclisi’ni Kura-
rak Geniş Kitlelere
Ulaşmak, Halkla Bir-
likte, Halk İçin Üretimi
Yaygınlaştırmaktır!

Kazova üretimi için-
de herkesin yapabile-

ceği bir şey vardır. 
Üretimden pazarlamaya, tanı-

tımına kadar her alanda ev kadını,
yaşlısı, genci, erkeği kadını ile her-
kesin katkısı, emeği, çabası ile bü-
yütüp geliştirebiliriz. Bunun yolu
Kazova Meclisi’nde buluşmaktır. 

Meclislerde örgütlenecek, ihti-
yaçlarımızı da, sorunlarımızı da
orada çözeceğiz.

Hayallerimizi birlikte kuracak, mec-
lisler aracılığı ile gerçeğe dönüştü-
receğiz! 

Halkın en büyük gücü mec-
lislerdir.  Meclislerde örgütlene-
lim, meclisleri büyütelim! 

KAZOVA’DA ZORLUKLARI DAYANIŞMA İLE AŞTIK,
DAYANIŞMA İLE GELİŞMEYE DEVAM EDİYORUZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Maden Kanunu ile bazı
kanun ve KHK’larda de-
ğişiklik öngören kanun

teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilerek 14 Şubat 2019 günü
yasalaştı.

AKP; iktidarı boyunca Maden
Kanunu dört kez köklü olmak
üzere, toplamda 15. kez değiş-
tirmiş oldu. Her yıl değiştirilmiş
olmasına rağmen, ne madenlerde
çalışan işçi ve memurların so-
runlarını, ne de meslek örgütle-
rinin dikkat çektikleri noktaları,
yaşanan katliamları önleyeme-
miştir.

Değişiklikler bugüne kadar hep
AKP yandaşlarının ihtiyacına göre
yapılmıştır. Maden, yer altı varlık-
larının bir şekilde paraya dönüştü-
rülme halidir. Büyük rant geliri
vardır. Bu nedenle Cengiz Holding
gibi yandaşlar inşaat alanından
sonra bu alanlara da el atmaya
başladılar.

Şu an çok sayıda maden ocağı
Cengiz Holding tarafından işletil-
mektedir. En son Şirvan’da 16
madencinin yaşamını yitirdiği ve
sorumlularının hala cezalandı-
rılmadığı bakır madeni, Cengiz
Holding’e devredildi ve faaliyete
başladı. 

Sadece Cengiz Holding değil,
yabancıların da en çok yatırım
yaptıkları alanlar madencilik alan-
larıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez’in bir soru
önergesine verdiği yanıta göre; şu
an Türkiye’de 118 yabancı fir-
maya ait 593 maden ruhsatı bu-
lunmaktaymış. 

Mevcut durum itibariyle yürür-
lükte olan maden ruhsat sahala-
rından 206 adet ruhsat, Türk Ti-
caret Kanunu’na göre kurulmuş
yabancı şirketler tarafından ihale
yolu ile alınmıştır. 

Yabancı yatırımcı şirketler ta-
rafından ihalesi kazanılan 14 adet
saha için ise işletme projesi verilmiş
olup işlemleri devam etmektedir.

Yapılan yasal değişiklik, Maden

İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetki-
lerini azaltmakta, maden çalışma
alanlarının genişletilmesini sağla-
makta, yabancı ve yerli işletmelere
devrini kolaylaştırmaktadır. 

Maden alanındaki iş güvenliği
ve iş sağlığına ilişkin bir düzenleme
yapılmamıştır. Sadece belli denet-
çilere para cezası yaptırımı getir-
miştir. 

Hemen her hafta maden ocak-
larının birinde bir göçük, işçi ölümü
yaşanıyor.

Bir işletmede kar oranı ne ka-

dar fazla ise, işçi ölümleri de o
kadar çok yaşanıyor ve bu du-
rumdan ne patronlar ne de devlet
rahatsızdır.

İşçilerin ölümü o kadar ucuz ki,
bu nedenle umursamıyorlar. Sa-
dece işçiler değil, maden sahala-
rındaki toprak, doğa, sular da tehlike
altına giriyor. 

Kar için her şeyi katlediyorlar. 
Maden Kanunu’nda değişiklik

yapıldı; ancak ne TMMOB, ne Ma-
den Mühendisleri Odası, Ne maden
işçilerinin örgütlendiği sendikalar

MMADEN KANUNU, HALKIN DEĞİL AKP YANDAŞI
ŞİRKETLERİN ÇIKARI İÇİN YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ!

CENGİZ HOLDİNG
KAZANSIN DA HALK
SUSUZ KALIP
ZEHİRLENSİN...
AKP HALK DÜŞMANIDIR!

Cerattepe’deki maden faaliyet-
leri bölgenin can suyu kaynağı
olan Büyük Dere’den 10 yıl su
çekecekmiş. 

Devlet Su İşleri (DSİ), Artvin’in
doğa harikası Cerattepe Kafkasör
Yaylası’nın kalbinde süren ma-
dencilik faaliyetleri için 4 mahal-
lenin tarlalarını suladığı Büyük
Dere’den (Gavur deresi) 10 yıl
süreyle firmanın su almasına izin
vermiş.

Artvin Taşlıca köyü muhtarlığı
5 Aralık 2018 tarihinde Büyük
Dere’nin madencilik faaliyetleri
nedeniyle kirlendiğini, kirlenen
dere suyunu halkın bir daha kul-
lanamayacağını belirterek  vali-
likten bunun önlenmesi istemiyle
başvuruda bulunmuştu.

Valilik  Muhtarlığa verdiği ce-
vapta Büyük Dere’den su alınma-
sıyla ilgili olarak Su İsale Hattı
projesinin (4 bin 250 metre) 23
Mayıs 2018’de ÇED kapsamı dı-
şında değerlendirildiği belirtildi.
DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler
Dairesi suyun 10 yıl süre ile ma-
dencilik faaliyetlerinde kullanıl-

masında sakınca bulunmadığı be-
lirtilmiş. 

Madencilerin halkın suyunu
kullanıp, köylülerin kullanamaya-
cağı hale sokabilirler, türlü gerek-
çelerle halkın suyunu zehirlemenin
gerekçesini yaratabilirler, kanunlar
çıkartabilirler. 

Artvin halkı buna direnmelidir.
Kan emici bir zenginin halkın su-
yuna göz dikmesi, doğayı, havayı
zehirlemesi meşru değildir. 

Yasa doğayı, suyu, havayı ko-
ruyamıyorsa, devlet koruyamıyor-
sa, halk el birliği ile koruyabilir,
ocakların suyu kullanmasının önü-
ne geçebilir. Halk yaratıcılığı kul-
lanıp bunun önüne geçebilir. 

Devletten çözüm beklemek ye-
rine halk isterse kendi çözümünü
bulabilir. 

Kan emici asalaklara, halkın
gücünü, halkın birliğinin ne oldu-
ğunu gösterebiliriz. Daha önce
nasıl göstermişsek, aynı şekilde
örgütlü bir halkın kim olduğunu
onlara gösterebiliriz. 

Her şey bir araya gelmek ve
suyumuzu zehirleyenleri nasıl
engelleyeceğimizi düşünmekle
başlar.

Halk karar verdi mi onu en-
gelleyecek bir güç yoktur. 

Kimse halkın akan selini dur-
duramaz. Yeter ki karar versin!
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açıklama bile yapmadılar. Tepki göstermeyi
bir yana bırakın, halka gerçekleri açıkla-
yacak bir açıklama yayınlamadılar. 

Patronlar, böyle rahat, böyle keyiflice
halkımızı, doğamızı katledemezler. Yoksul,
emeği ve ekmeği çalınan işçiler hesap so-
racaktır. 

Halktan çalınan her lokmanın, kanını
döktüğünüz işçilerin, aç ve yoksul bı-
raktığınız halkımızın hesabını soracak-
tır!

MADEN SAHALARININ ZARARLARI
Bakır madeninin çıkarıldığı Maden köylerinde tarım ve

mera arazileri yok edilerek, köyde yaşayanlara madencilikten
başka bir alternatif bırakılmamaktadır.

Köylüler maden sahalarında çalışmaya itilmektedir. Bir çok
maden bölgesinde işçilerin çalışabilecekleri tek alan maden iş-
çiliğidir. Ayrıca maden sahası olarak ilan edilen bölgelerdeki
halkın evine, bağına, bahçesine, tarlasına, zeytinliğe haberi ol-
madan tapularının üzerine şerh düşerek kullanılamaz hale gel-
mektedir. 

Haksız yere işinden atılan te-
mizlik işçisi Türkan Albayrak, işine
geri dönmek için aylardır direnişini
kararlılıkla sürdürüyor. Albayrak’ın
direniş günlüklerinden derledik-
lerimizi okurlarımızla paylaşıyo-
ruz;

12 Şubat – 162. Gün:
Tarabya karakolundan 100 TL

ceza yazılarak bırakıldım. Artık
çelik korsemi direniş alanımda
takıyorum, bel kemiğimdeki problemler daha fazla
artmamalı, belimi korumalıyım, buna az da olsa
çelik korse yardımcı oluyor. Faşizm beni sakat bırakıp
evde oturtmak istiyor. Bu nedenle 55 yaşındaki
kadını her gün işini istediği için işkenceyle gözaltına
alıyor. Yıllarca emek ve sağlığımı verdiğim işimi
elimden almak ona yeterli gelmiyor, şimdi de felç bı-
rakıp tamamen yok etmek için uğraşıyor.

13 Şubat – 163. Gün:
Bugün Direnişler Meclisi olarak Armutlu Cemevi’nde

Kezban ananın direnişinin 200. gününde, Tutsak
avukatlarımızın açlığını paylaşmak için bir günlük
açlık grevindeyiz. İstanbul’da bulunan direnişçiler
ve Bodrum direnişçisi Öğretmen Engin Karataş, Ali

Bircan, Armutlu halkı da var. 10
gündür destek açlık grevinde
olan Engin Gökoğlu’nun eşi Meral
ve annesi de bizimle birlikteydi.
Tutsak ve açlık grevindeki avu-
katlarımıza toplu mektup yazdık,
direnişleri konuştuk. Selçuk Koz-
ağaçlı’nın Nuriye ve Semih’in
açlık grevleri sırasında yaptığı
konuşmayı dinledik. Kezban ana-
nın direnişinin açılış ve kapanış
sloganlarına birlikte katıldık. Bizim

orada olmamız Kezban anaya da moral oldu, slo-
ganlara daha gür sesiyle katıldı.

Bugün DİSK’in kuruluş yıldönümü, kutlamayı Sa-
raçhane’de yapıyorlar. Birçok işçi direnişinin olduğu
bugünlerde kutlama neden direnişçilerle yapılmaz?
Görev tanımlarında işçiler değil patronlar olduğu için.
Yazık, hala insanların umudu olan sendikaların getirildiği
durumlara bak. Kırmızı fularları, kazakları, önlükleri,
süsleri sırtlarında, mücadele ağızlarında, yürekleri pat-
ronlarda.

14 Şubat – 164. Gün:
Gözaltı çıkışımda üniversite öğrencisi bir genç

bana direniş çiçeği getirmiş. Otobüsle eve dönerken
halk çiçeği kim dağıtıyordu diye soruyor. Malum
seçim var, bugün de sevgililer günü. Partiler sokaklarda
çiçek dağıtıyor. Her şey kapitalizme hizmet için var,
halkın üç kuruş parasına göz dikmişler, abuk sabuk
günler icat edip yozlaştırıyorlar. Bir ay önceden rek-
lamlara başlıyorlar, anneler günü, babalar günü,
sevgililer günü, doğum günü böyle gidiyor. Sürekli
elleri cebimizde ve beynimizde.

15 Şubat – 165. Gün:
Bu kez İstinye Devlet Hastanesi’nden bıraktılar,

bir an şaşırdım, neden karakola geri getirmediler
dedim. Gözaltı çıkışımda ziyaretçiler olması onları
rahatsız etti demek ki…

TÜRKAN ALBAYRAK;
İŞ, EMEK, ONUR MÜCADELESİNİ, HER GÜN BÜYÜYEN SAHİPLENMEYLE SÜRDÜRÜYOR!

DİRENİŞLERİMİZİN BÜYÜMESİ FAŞİZMİN KORKUSUDUR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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DİSK’in tarihi, TÜRK-İŞ’
ten kopması ile başladı.
Bu kopuş 1966 yılında

yaşanan Paşabahçe İşçilerinin grevi
ile devam etti. 

TÜRK-İŞ’in Amerikancı sendi-
kacılığına karşı DİSK, sınıf kitle
sendikacılığını savunarak kurul-
du. İşçileri, emekçileri sömürüsüz
bir düzen için mücadeleye ça-
ğırdı. 

DİSK kurulurken belirlediği temel
ilkelerin başında; emperyalizm ve
işbirlikçilerine karşı Türk ve Kürt
halkının kardeşliği, işçi sınıfının
birliği ve kardeşliği gelir. 

DİSK, bu ilkeler üzerinde mü-
cadelesini şekillendirerek hızla kit-
leselleşti. İşçi sınıfının mücadele-
sinin bir dönemine damgasını vurdu
diyebiliriz. 

Bunların başında 15-16 Haziran
işçi direnişi gelir. 14 Haziran DİSK’in
başvurusu ile yapılacak mitingin
yasaklanması ile 100 bin işçi Geb-
ze, İstanbul ve İzmit’te sokaklara,
meydanlara çıkarak 15-16 Hazi-
ran işçi direnişinin fitilini ateş-
ledi.

Yüzbinlerce işçi, iktidardan he-
sap sorarken, şehitler verirken,
DİSK yöneticileri; işçilerin kararlı-
lıklarına aynı oranda cevap vere-
medi ve işçilere “Evlerinize dö-
nün” diye çağrılar yapmaya baş-
ladılar. İşçi Yaşar Yıldırım, Mustafa
Baylan ve Mehmet Gıdak’ın kanları
yerde iken DİSK yöneticileri uz-
laşmacı tavırlarıyla tarihe geçtiler.

15-16 Haziran direnişinde ortaya
çıkan uzlaşmacı tavrı, DİSK’te bir
kırılma noktası oldu. Ve bundan
sonra DİSK’in örgütlediği direniş-
lerde, bu uzlaşmacılık ve geri tavır
bir şekilde ortaya çıktı ve direniş-
lerinin zaferle sonuçlanmasının

önüne geçti. Bu uzlaşmacı tavır;

12 Eylül 1980 faşist cuntasının
işbaşına gelmesi ile birlikte tesli-
miyete dönüştü. Yüzlerce DİSK
yöneticisi cuntaya karşı direnmek
yerine Selimiye Kışlası’nın önünde
kuyruğa girerek cuntanın “adale-
tine” teslim olarak işçi sınıfının
mücadelesine ihanet ettiler!

Cuntaya karşı direnmek yerine
teslimiyeti seçen DİSK yöneticileri,
tutsaklık koşullarında da teslimiyetçi
tavırlarını sürdürdüler. Direnen dev-
rimci tutsakların yanında yer al-
mayarak tek tip elbise giydiler, cun-
tanın onbaşılarına “komutanım”
diyerek cuntanın teslim alma poli-
tikalarına boyun eğdiler.

Buraya kadar yazdıklarımızı
özetlersek: TÜRK-İŞ’ e karşı sınıf
ve kitle sendikacılığını savunarak
ortaya çıkan DİSK bu tavrını sür-
düremedi ve hızla uzlaşmacı bir
sendikal anlayışa savruldu.

Sonrası, sonrası malum!

“Çağdaş sendikacılık”, “MGK
sendikacılığı”, “Patron sendikacılığı”
ile bütünleşmiş bir DİSK karşımızda
duruyor.

DİSK’in
Bugünkü Durumu Ne?
Kendi kendini yok eden,

nerede mücadele varsa oradan
kaçan,

nerede grev varsa satan,

varolan direnişlere destek ver-
mek yerine kara çalan, 

taşeronlaşmayı seyreden,

asgari ücret karşısında açıklama
yapmakla yetinen,

işsizlik 6 milyonlara dayanmış-
ken, sadece işsizlerin sayısını açık-
lamakla yetinen,

OHAL uygulamaları karşısında
kafasını kuma gömen,

kendi işçisi OYA BAYDAK’ı işten
atan, hakkını arayınca linç eden, 

işinden atılan ve direnen TÜR-
KAN ALBAYRAK’I sahiplenme-
yen bir DİSK; NE TARİHİNİ NE
DE İŞÇİLERİN HAKLARINI SA-
VUNABİLİR!

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğ-
lu’nun 52. Yılına İlişkin Yaptığı
Açıklamada; “Türkiye işçi sınıfının
1961’de ayağa kalktığı yer olan
Saraçhane Meydanı’nda, 58 yıl
sonra bir kez daha ifade etmek is-
teriz ki; vakit işçi sınıfı için yeniden
ayağa kalkış vaktidir. Çünkü ülkemiz
ve dünyamız büyük bir felaketle
karşı karşıyadır” diye nutuk çek-
mesinin hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Ülkemiz “büyük bir felaket” ile
karşı karşıya ise DİSK OLARAK
ne yapıyorsunuz?

Hangi direnişi örgütlüyorsunuz?
Varolan hangi direnişi destekliyor-
sunuz?

Neden 52. kuruluş yıldönümünü
direnen işçilerle kutlamadınız?

Neden onların mücadelesine
omuz vermediniz?

Bu soruları çoğaltarak sormaya
devam edebiliriz; ama bugün DİSK
yöneticileri nezdinde bunlara cevap
verecek tek bir yönetici çıkmaz.

Onun için biz bir yandan
DİSK'ten hesap sormaya devam
ederken, diğer yandan işçileri emek-
çileri örgütlemeliyiz. onları; dire-
nişten başka yol olmadığına, zaferi
direnerek kazanacağımıza biz ikna
etmeliyiz!

BUNUN İÇİN İŞÇİ MECLİSLE-
Rİ’NDE ÖRGÜTLENMELİ, DİRE-
NİŞLER MECLİSİ’NDE MÜCA-
DELE ETMELİYİZ!

DİSK, KENDİ TARİHİNİ İNKAR EDEREK
52. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI!
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Tanım:

Bencillik; adından da an-
laşıldığı gibi sadece
‘ben’ duygusuyla ha-

reket eden, kendi çıkarını herkes-
ten ve her şeyden üstün tutan bi-
reyin durumudur. Diğer bir tanımla
egoist de denilir.

Buna bağlı olarak popülizm
ve kariyerizm de aynı duyguları
canlandırır. Kişi sadece kendi var-
lığı için emek harcar. Kendi dediği
olacak, kendi istediğini yapacak,
rahatına düşkün, fedakarlıktan ve
ortaklaşa iş yapmaktan uzak.
Özentili ve bizim olmayan düşün-
ceye yakınlık başlar.

Kolektivizm ise hep beraber,
dayanışmayla, paylaşarak, sonuç
ve verim alarak yaptığımız ey-
lemdir.

İlkemiz:
Burjuvazi ve proletarya iki kar-

şıt, yani çıkarları birbirinden tü-
müyle farklı iki sınıftır.

Ahlak anlayışları da böyledir.
Burjuvazinin bireyciliğinin ve
bencilliğinin  karşısında prole-
tarya kolektivizmin,

burjuvazinin sömürücülüğü-
nün karşısında proletarya sö-
mürüsüz bir dünyanın savunu-
cusudur.

Adaletsizliğe karşı adaletin sa-
vunucusudur. Proleter ahlakın özü-
nü de bunlar oluşturur. 

“Ben”Deki Her Ölüm, Eriyen
Her Hücre, Burjuva Kültüre Vu-
rulan Bir Darbe, Sosyalist Kül-
türe Konulan Bir Tuğladır

Direniş hem sosyalist inanç
ve kültürün bir sonucu, hem sos-
yalist kültüre yapılan bir katkıdır.
Devrimcilik, sosyalistlik, yüzlerce
yıllık mücadeleler içinde oluşmuş
sosyalist kültürden ayrı düşünü-
lemez.

O kültür; kollektivizmi içerir, o
kültür fedakarlığı içerir, o kültür
halka ve devrime sarsılmaz bir
bağlılığı içerir. Kolektivizm, yaptı-
ğımız bütün işlerimizde hayata
geçirilmesi önemli ve temel dü-
şüncedir. Her işimizde kolektivizmi
hakim kılacağız.

Düzen içi düşünce tarzında
fedakarlık değil, kolaycılık-tembellik
vardır. Kolektivizm değil, bireycilik
vardır.

Bencillik devrimciliğe, devrimci
yaşama ters bir davranıştır, mah-
kum etmeliyiz. Bencilliğin olduğu
yerde sevgi, saygı, değerler hiçe
sayılır, bu nedenle her şeyde, her
yerde paylaşımı, ortak yaşamı ha-
yata geçirmeliyiz.

Popülizm-Kariyerizm insanın
düşüncelerine giren bir hastalıktır.
Kabul etmemeliyiz. Bizi geriletir,
değerlerimizden uzaklaştırır, dev-
rimciliğimizi yavaş yavaş öldürür.
Bunu bilerek hareket etmeliyiz ve
popülizmi-kariyerizmi saflarımıza
yerleştirmemeliyiz.

Kurallarımız:
Bencillik burjuva ideolojisidir,

saflarımızda yeri yoktur.
Bencilliği saflarımızdan ata-

cağız.
Popülizm, burjuva özenticili-

ğidir, bizim değerlerimizle hiçbir
alakası yoktur. Popülizmi içimizden
atacağız. Devrimcilik yapmak is-
tiyorsak; düşünce ve yaşam biçi-
mimizi de üslubumuzu da ona
göre şekillendireceğiz.

Kariyerizm düzen yaşamında
insana dayatılan, çürümeye götüren
bir hastalıktır. Burjuvazi ise; bu ben-
cil, bireyci, yapayalnız, güçsüz ve

aciz insanları pohpohlar. Dahası
örnek gösterir “Kendi ayakları üze-
rinde duran insan” diyerek.

Bireyi yüceltmeye yönlendiren
ve aslında halkları bölüp parçala-
yan, güçsüz ve zavallı hale getiren
bir düşüncedir. Devrimci yaşamda
kariyerizm olamaz. Aslolan kolektif
aklı, kolektif emeği ortaya koyarak
en yüksek verimliliği sağlamaktır.
Oysa bireyin bu verimliliği sağlama
şansı zaten yoktur!

Dahası yalnızca verim almak,
başarı sağlamak gibi pratik sonuçlar
elde etmek için değil, inandığımız
için kolektivizmi işletmeliyiz.

Kapitalizmin bireyciliği karşı-
sında sosyalizmin kolektivizmi bir
tercihtir. İdeolojik tercihimizden
ötürü komite kurmalı, işlerimizi
kolektif örgütlemeli ve kolektivizmi
işletmeliyiz.

Biz halkımız için mücadele
ediyoruz, onlar için bedel ödüyor,
ödetiyoruz. Devrimciliği bir kariyer
sahibi olmak için değil, halkımızın
ve vatanımızın kurtuluşu, bağım-
sızlığı için yapıyoruz. Kariyerizm
düşüncesini aklımızdan çıkartma-
lıyız.

Başarılı olmak, yararlı işler
yapmak istiyorsak, bunun tek yolu
devrimciliktir. Çünkü, insanın insan
tarafından sömürülmesine son
vermek için savaşıyoruz. Bundan
daha üstün, daha onurlu, daha
yararlı bir iş olabilir mi?

Kolektivizmi yaptığımız her
işte yaşatmalıyız. “Birlikten kuvvet
doğar”, “Bir elin nesi var, iki elin
sesi var” der atalarımız. Bugüne
kadar yaratılan bütün güzellikler
kolektivizmin ürünüdür. İnsanların
ortaklaşa düşündüğü, yaptığı bize
bıraktığı her şey kolektivizmin so-
nucudur. Bu nedenle vazgeçilme-
zimizdir.

Yozlaşma:
Bir devrimci ‘ben’ yerine ‘biz’i

koymadıysa bu çürümeye götürür,
asalaklaştırır. Yaptığımız tüm işleri
“bu devrimin işidir” diyerek sahip-
lenmeliyiz. Bu işleri, bir kalıba sığ-
dırabilmemiz ya da sınırlarını çi-

Bencilliği, Popülizmi, Kariyerizmi Değil,
Bizim Olan Kolektivizmi Yaşatacağız...

İLKE-KURAL-GELENEK
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zebilmemiz mümkün değildir.
Çünkü devrim büyük, çok yönlü
çabalarla ulaşılacak bir hedeftir;
işleri de ona göre çoktur.

Devrimci yaşamımız boyun-
ca yaptığımız tüm işler devrim
içindir ve bu işler karşısında
“nasıl olsa biri yapar” demek,
devrimin işlerinden kaçmak, bu
sorumluluğu başkalarının omuz-
larına yüklemektir.

Bu düşünce tarzı bir an-
lamda yaşamda bıraktığımız
boşluklardır ve hayat hiçbir boş-
luğu affetmiyor. İşte bu nedenle
Bencillik, Popülizm-Kariyerizm
hastalıktır, yozlaşmanın belirti-
sidir.

Bizi devrimden uzaklaştırır,
düzenin bataklığına götürür. Bu
birden olmaz tabi, zamanla, ya-
vaş yavaş; ama sonunda mu-
hakkak bataklığa alır bizi. Or-
taklaşa yapmadığımız, düşün-
mediğimiz işler, ‘iş’ olmaktan
çıkar, sadece o zamanı kurtar-
ma işi olur.

Kaldı ki bireysel kurtuluş
diye bir şey olmadığına göre;
devrim aynı zamanda kendi bi-
reysel kurtuluşumuzun da gör-
evidir. Yani devrimciliği de kendi
kurtuluşumuz için yapıyoruz.
Vatanımızı, halkımızı, gelece-
ğimizi kurtarmanın mücadelesini
vermek, zaten kendi kurtuluş
mücadelemizi vermektir.

Yani devrimin her işi bizim
işimizdir. Yaptığımız her şeyde,
uzandığımız her işte aklımıza
ilk gelen komite kurmak olacak.
Yozlaşma, değersizleşme tam

da bunu yapmadığımız noktada
boy vermeye başlıyor.

Çünkü emek vermek yoktur
artık, başkalarını katmak, dev-
rimin işlerini sahiplendirmek
yoktur. Ve emekten kopan her-
kes, kaçınılmaz olarak yozla-
şır.

Gelenek:
“Bireycileştirme”, bir dev-

rimciyi veya tutsağı sosyalist,
bağımsızlıktan yana düşünce-
lerinden soyundurmakta “temel
araç”tır. Oligarşinin “Bireycileş-
tirmek istiyoruz” dediği noktada,
ayrıca “devrimci düşüncelerin-
den vazgeçirmek istiyoruz” de-
mesine gerek yoktur. Çünkü
ikisi özde aynıdır. 

Bireycileştirilmiş kişi, sos-
yalizmden vazgeçirilmiş kişi de-
mektir. Bu, bir dayatmanın, içe-
ride veya dışarıda, beyinlerinde
hakim kılınmak istenen ideolo-
jinin, yaşama hakim kılınmak
istenen kültürün bir özetidir.

Bireycileştirmeye karşı di-
reniş, bağımlılığa, faşizme karşı
direniştir. Bireycilik karşısında
örgütlülüğü, kolektivizmi savun-
mak, sosyalizmi savunmaktır.

Çünkü devrimci örgüt, tüm
bir halkın kurtuluşunu, özgür-
lüğünü, eşitliğini sağlamak, ya-
şamı her yanıyla güzelleştirmek
için vardır. Devrimciliğin çıkış
noktası düzenin yarattığı bütün
sonuçları ortadan kaldırmaktır. 

Bireyciliğin karşısında ko-
lektivizmi hayata geçireceğiz!

TAYAD’lı Aileler “Adalet İstiyo-
ruz!” kampanyası dahilinde dü-
zenledikleri kahvaltılarını sürdürü-
yor. 18 Şubat’ta İstanbul Gazi Şe-
hitleri Cemevi’nde bir araya gelen
TAYAD’lılar, adalet talebi üzerine
yapılan bir konuşma ile program-
larına başladı. Kahvaltının ardından
hep bir ağızdan türküler söylendi.
Sonrasında ise Av. Berrak Çağlar,
Halkın Avukatları’nın mahsur kaldığı

adaletsizlik ve dava süreci ile ilgili
bilgilendirme konuşması yaptı ve
tabi Halkın Avukatları’nın açlık
grevlerine vurgu yaptı. Son-
rasında 18-21 Mart’ta Silivri
Hapishanesi Adliyesi’nde ya-
pılacak olan duruşmaya çağrı
yaptı.

Düzenlenen kahvaltı prog-
ramına; Gazi Halk Meclisi,
Dev-Genç’liler, İdil Kültür Mer-

kezi, Halkın Hukuk Bürosu ve Ali-
beyköy Halk Cephesi çalışanları
katıldı.

TAYAD, HAFTALIK ADALET İSTİYORUZ KAHVALTILARINA DEVAM EDİYOR!
BİRLİKTE, ADALET İSTEĞİMİZLE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ!
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AKP’nin Mahkemeleri
Devrimcileri Yargılayamaz!

Ankara TAYAD’lı Aileler, Ankara’nın;
Batıkent, Mamak, Natoyolu Caddesi, Dik-
men bölgelerinde afiş çalışması yaptı.
Asılan afişlerde; “Semiha Eyilik 15 Yıl,
İlhan Kaya 10 Yıl, Orhan Namlı 10 Yıl,
Buket Yılmaz 7 Yıl, Damla Türkyılmaz 7
Yıl, Belgin Aydın 7 Yıl! Adalet İstiyoruz!”
yazılarak faşizmin adaletsiz mahkemeleri
teşhir edildi.

Devrimci İşçiler On Yıllara Varan
Cezalar Aldı

Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 15
Şubat’ta mahkemeleri görülen tutuklu
DİH’lilerin mahkemesine katılım sağladı.
Mahkemede yargılanan devrimci işçiler-
den Semiha Eyilik yaptığı savunmasında;
DİH’li bir işçi olduğunu ve DİSK nasıl
ise DİH’in de örgütlenmesini tamamladığı
zaman işçiler içinde kitlesel bir örgütlenme
olacağını vurguladı. Bunun üzerine tutuklu
sanıklardan Belgin Aydın, Damla Türk-
yılmaz 7’şer yıl ceza alarak tahliye olur-
ken, Semiha Eyilik 15 yıl ceza aldı ve
tahliye edilmedi.



İmza Toplamak Deyip Geçmeyin!

Gazi Halk Meclisi’nin ilk kurulduğu aylardı.
Büyük toplantıda mahallenin sorunları tek
tek ele alınmış, öncelikli konularla ilgili ko-

misyonlar oluşturulmuştu. Bunlardan biri de mahallenin
elektrik sorununu çözmek için kurulan komisyondu.

İlk komisyon toplantısında, mahalleliyi çözüme
katmak için imza toplanmasına karar verildi. İmza
kağıtları hazırlandı, çoğaltıldı, kendi aramızda işbölümü
yaptık, kim hangi sokakları, hangi caddeleri gezecek
belirlendi.

Cumartesi günü, üniversiteli bir genç ile birlikte
ben, bir ekip olarak imza toplamaya çıktık. Eski kara-
kolun arka tarafındaki esnafları ve evleri dolaşacaktık.
Sorun çok basitti. Herkesin imza vereceğini sanı-
yorduk. Ancak insanlar, imza metnini okuyorlar,
tam anlamıyorlar, “biraz düşünmem lazım” deyip
imzalamıyorlardı. Başlarını belaya sokacak bir ayrıntı
olup olmadığından emin olamıyorlardı. Halk bizi ye-
terince tanımıyordu.

O zamanlar İbrahim Tatlises’in de imza atıp sonra
da geri çektiği Aydınlar Dilekçesi konusu gündemdeydi.
Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı imzacı aydınlara
dava açmıştı. Gazeteler bunu yazıyordu.

Akşama kadar esnafları, kahveleri ve evleri tek
tek dolaşmamıza rağmen 40 kadar imza ancak top-
layabildik. Bu işin bu kadar zor olabileceği aklımıza
gelmemişti. 

Pazar günü, üniversiteli arkadaşın bir işi çıktığı
için gelemedi. İmza toplamaya devam edebilmek için
Halk Meclisi toplantılarına gelen 60 yaşlarında bir
abimizi çağırdım. Adı Hüseyin idi. Karayollarından
yeni emekli olmuştu, mahallenin kırk yıllık insanlarından
biriydi. “Tabii gelirim” dedi.

Esnaflar kapalı idi, kahvehaneleri ve evleri dolaşmaya
başladık. Daha ilk dakikalarda bugün çok imza top-
layacağımızı anladım. Kime sorsak imzalıyordu. 

Hatta bir kahvehaneye girdik. İçerisi tıklım tıklım dolu
idi.  Hüseyin Abi kahveciden televizyonun sesini bir
dakika kesmesini rica etti. Kahveci “Tabii abi hemen”
deyip kesti. Sonraki gelişmeler aynen şöyle oldu.

Televizyonun sesi kesilince Hüseyin Abi bana
döndü “Konuş bakalım” dedi. 

Ben ise “Abi sen konuş, seni dinlerler” dedim. İki-
letmedi;

- “Arkadaşlar, bir dakikanızı bana ayırın, oyu-
nunuza sonra devam edersiniz” dedi.

Biraz bekledi, herkes bize bakmaya başladı.
Hüseyin Abi devam etti. 

- “Şimdi bu arkadaş bir imza metni dolaştıracak
aranızda. Hepiniz imzalayacaksınız. Elektrik so-
runu için. Herkes imzalayacak.” dedi.

Bana da dönüp “Hadi masaları dolaş” dedi.
Ben hemen elimde kağıtlar ve kalem, masa

masa dolaşarak herkesten 5 dakika içinde birer
imza aldım. Kimse imza ile ilgili bir şey sormadı.

En son çıkarken Hüseyin Abi herkese teşekkür etti,
arkasından da espri olsun diye gülerek; “Polis sorarsa
İbrahim Tatlıses gibi yan çizmeyin haa” dedi. 

Biz dışarı çıkarken; “Yahu imzaladığımız şeyi
tam olarak okuyan var mı?” diye birbirlerine soru-
yorlardı. Ama Hüseyin Abi’ye güvendikleri için dert
eden yoktu. 

Bir imza kağıdını da kahvede bırakıp çıkıp gittik.
Birlikte iki ya da üç saat içinde topladığımız imza
100’ü geçti. 

Önceki gün, “üniversiteli”, “bilinçli” ve dahi “militan”
iki kişi olarak halkı ikna edip doğru düzgün imza top-
layamamıştık. Ama mahalleli Hüseyin Abi ile her şey
çok hızlı gelişmişti. 

Halk onu tanıyor, ona güveniyordu. 
O gün gördük ki; halka gitmek, halk ile birlikte

hareket etmek, onları mücadelemizin asli unsuru
yapmak, bizi sandığımızdan çok daha fazla güç-
lendiriyordu.

Hissemize Düşen;
Güvenmek ve sevmek, tanımakla olur. Halkımıza

kim olduğumuzu ve ne istediğimizi bitmek bilmeyen
bir enerjiyle anlatacağız.

Sadece doğru stratejiyi savunmak yetmez, onu
doğru politika ve taktiklerle hayata uygulayacağız.
Somut durumun somut tahlilini yapacağız.

Devrimciliğimizi sürekli kılmak için de halkımızı ve
vatanımızı iyi tanıyacak ve sevgimizi sınıf bilincimizle
besleyeceğiz. Halk, vatan ve yoldaş sevgimiz ne kadar
güçlüyse, kinimiz de o kadar güçlü olur.

Bize duyulan güveni umuda çevirmek, boynumuzun
borcudur!

Geçen hafta
başlattığımız

“Yaşadıklarımızdan
Öğrendiklerimiz”

köşemizde okuyacağınız
her yazı, yaşayanın
kendisi tarafından

kaleme alınmaktadır.
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Faşizmin Adaletsizliğini Yozluğunu

Dergimizle Halka Duyuruyoruz
İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler 11 ve 14

Şubat tarihlerinde, Kıraç, Yenimahalle, Merkez
ve Esenyurt’ta yaptıkları çalışmalarda Umudun
Sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Çalışmada,
halkın çoğunluğu mahalledeki uyuşturucu ve
genel olarak artan yozlaşmadan şikayetlerini
dile getirdi. 45 dergi dağıtıldı.



Biz kimiz? Devrimciyiz! Liseli Dev-Genç'liyiz!
Neden? Çünkü; emperyalizme karşı bağım-
sızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme

karşı sosyalizm istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. 
Tek tek parmaklar kırılabilir; ama

yumruk olursak, kimse bizi kıramaz.
Yumruk olmak örgütlenmek de-
mektir.

Örgütlenmek için ne yapacağız?
Gençliğin olduğu yerlere giderek,

onlarla tanışacak ve yakından tanı-
yacağız. Sorunlarının çözümünün, ör-
gütlenerek mücadele etmekte oldu-
ğunu göstereceğiz. 

Gençliğin mahallelerde toplandığı,
ziyaret ettiği yerler vardır. Buralara
gitmeli ve zamanımızın önemli bir
kısmını orada geçirmeliyiz. 

İnsan örgütlemek, faaliyet ör-
gütlemektir. Ne tür faaliyetler örgüt-
leyebiliriz? 

Futbol maçları düzenleyebiliriz,
hatta turnuva yapabiliriz. Film izleme
grupları oluşturabiliriz. Okuma grupları
kurabiliriz ve bunların her biri için çev-
remizdeki gençlere görev verebiliriz.
Yani her şeyi biz yaparsak kimseyi
örgütleyemeyiz. Ama diyelim ki film
izleyeceğiz, filmi izleyeceğimiz yeri
bulmalarını isteyebiliriz. Film izlemeye
gelirken yanında bir kişiyi getirmesini
isteyebiliriz. Yani her işi birlikte ör-
gütlemeliyiz. 

Sorunumuz ne ise ona göre faali-
yetleri belirleyebiliriz. Örneğin okulu-
muzun önünde torbacılar mı var, hatta
içeride mi var?

Torbacıları okulumuza sokmamak
için birlikte bir çalışma yürütebiliriz.
Sınıf komitelerini kurarak, öğrencileri
aşağılayan öğretmenlere karşı teşhir
faaliyeti yürütebiliriz. “Söz Karar Ör-
gütlenme Hakkımızı İstiyoruz Alacağız”
kampanyasının bildirilerini dağıtabiliriz.

Gençliğe gitmeli ve gecikmeksizin
pratik içerisinde örgütlenmenin bir ucun-
dan tutması için yol göstermeliyiz. Genç-
leri halkın ve vatanın kurtuluş müca-
delesine katmak zor değildir. Eğer an-
latırsak, gösterirsek gelecektir.

Gençliğin politikleşmesi süreci nasıl
gelişir?

1- Kişisel Sorunların, Çelişkilerin Çözümüyle Baş-
lar!

2- Mesleki Ve Yaşadığı Alana İlişkin Sorunların-Çe-
lişkilerin Çözümüyle Derinleşir!

3- Ülkenin ve Dünyanın Sorunları-
nın-Çelişkilerinin Çözüm Mücadelesine
Katılmakla Süreklileşir!

Biz de bu sırayı takip etmeliyiz.
“Ben”den “Biz”e giden yolu göster-
meliyiz. 

Türkiye İstatistik Kurumu 15 Şubat’ta
işgücü verilerini açıkladı. Buna göre;
15-24 yaş grubundaki 11 milyon 716
bin gençten sadece 5 milyon 101 bini
çalışıyor. Yani %43.5’i çalışıyor. Aynı
yaş grubunda olup da okula gitmeyen,
çalışmayan ise 2.9 milyon genç var.
Yani genç nüfusun %24.3’ü ne çalışıyor
ne de okula gidiyor. 

Yaklaşık 3 milyon gencin emeği
değerlendirilmiyor. 3 milyon gencin
yapacak bir işi yok! 3 milyon gencin
devrimi istemek için çok fazla sebebi
var. Biz de bu gençlere gitmeli ve
onları örgütlemeliyiz.

Örgütlemek Görev Vermektir!
Kendi mahallesinde, kendi okulun-

da, kendi işyerinde, kendi kapısının
önünde elinden ne geliyorsa onu yap-
masını istemeliyiz. Bu bildiri dağıtmak
olur, kitap okuma grubuna gelmek
olur... Ne olacağına koşullarımıza ve
ihtiyaçlarımıza göre karar verebiliriz.
Önemli olan istikrarlı bir şekilde aldı-
ğımız kararı hayata geçirmek, bir işi
birlikte örgütlemektir. Neden?

Çünkü; kendisi işin içine girerse
yapabileceğini görecektir. Düzenin eği-
tim sistemi ile aptallaştırmak istediği
gençliğin kendi gücünü görmesi çok
önemlidir.  Bir işin ucundan tutmak
sorumluluk duygusunu geliştirir,
büyütür. Faaliyetler kolektif emekle
daha hızlı örgütlenir. Daha çabuk
sonuç alırız.

Sonuç olarak;
Liseli Dev-Genç'liler bulundukları

her yerde örgütlenmeyi büyütmek için
yanında çevresinde kim varsa onlara
gitmeli ve birlikte bir iş örgütlemeli-
dir.

ÖRGÜTLEMEK, GÖREV VERMEKTİR!

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: 107 24 Şubat 2019
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İstanbul TAYAD’lı Aileler’in Adalet Nöbeti
günlüklerinden derlediklerimiz ise şu şekil-
dedir;

13 Şubat – 59. Gün:
Adalet nöbetimizi bugün Mehmet Amca

tuttu. Ziyarete gelenlerle sohbetlerle geçen
oturma eylemimiz saat 16.00’da sona erdi.

14 Şubat – 60. Gün:
Adalet nöbetimizi bugün Nesimi Abi dev-

raldı. Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi
çalışanları desteğe geldiler. Oturma eyle-
mimiz boyunca yanımızdaydılar.

15 Şubat – 61. Gün:
Adalet nöbetimize Mehmet Amca başladı.

Rahatsızlandığından kaynaklı erken çıkmak
zorunda kalınca nöbeti diğer arkadaşlarımız
tamamladı.

16 Şubat – 62. Gün:
Adalet nöbetimizi bugün TAYAD’lı Zeynal devraldı.

Gazi Mahallesi’nden ve Eskişehir’den gelen ziyaret-
çilerimiz ile sohbet edildi. 

TAYAD’dan Ziyaretler
TAYAD'lı Aileler, iyi ve kötü günde birlikteler. İki

Özgür Tutsağın annesi olan Neriman Keskin,
İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Bunun üzerine TAYAD’lılar 17 Şubat’ta kendisini
ziyaret etti. Ardından ise Özgür Tutsak Ufuk ve
Yıldız Keskin’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi-
ler.

Ayrıca, trafik kazası geçiren TAYAD’lı Gonca da
tedavi gördüğü Samatya Hastanesi’nde 18 Şubat’ta
ziyaret edildi ve TAYAD’lı Aileler tarafından geçmiş
olsun dilekleri sunuldu.

Halkın Avukatlarının Açlığını
Dört Bir Yana Duyuracağız

Mersin Halk Cephe-
liler 15 Şubat’ta, Pozcu,
Çarşı, Demirtaş mahal-
lelerinde, üzerinde; “Hal-
kın Avukatları Onuru-
muzdur! Halkın Avu-
katları Yalnız Değildir!”
sloganlarının yazılı ol-
duğu pullamalardan çok
sayıda yapıştırdı.

***

Halkın Avukatlarını Susturamayacaklar!
Ankara Halk Cepheliler 24 Ocak’tan beri açlık

grevinde olan Halkın Avukatları için, 18 Şubat’ta
Feyzullah Çınar Parkı, Batıkent otobüs durağı,
Nato Yolu, Dikmen Sokulu, İlken caddelerinde ve
Ahmet Arif Parkı’nda afiş çalışması yaptı. Halkın
Avukatları’nın isimlerinin yazılı olduğu afişlerde
ayrıca “Halkın Avukatları Onurumuzdur! Yaşasın
Açlık Grevi Direnişi!” sloganı işlenmişti. 

AKP Faşizminin Mahkemeleri
Devrimcileri Yargılayamaz

İstanbul Bahçeliev-
ler Halk Cephesi, 10
Şubat’ta Zafer ve Ko-
casinan mahallelerin-
de, üzerinde; “AKP’nin
Mahkemeleri Devrim-
cileri Yargılayamaz!”
sloganının yazılı oldu-
ğu afişlerden astı. 

Adaletsizliğe Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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� ALMANYA
Darmstadt:
16 Şubat günü bir araya gelen

Halk Cepheliler, Kezban Ana’ya
destek eylemi yaptı.

Hamburg:
Alltona Merkado önünde ku-

rulan çadırda “Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu’na Özgürlük”
bildirileri dağıtıldı. Ayrıca 14, 15,
16 Şubat tarihlerinde Türkiye’deki
Halkın Avukatlarının açlık dire-
nişine destek amacıyla 3 günlük
açlık grevi yapıldı. 

Stuttgart:
Halk Meclisi tarafından 16 Şu-

bat günü, Bad Cannstadt sem-
tinde uyuşturucuya ve kumara
karşı yapılan çalışmada 20 kişiye
HFG çalışmaları anlatıldı ve bro-
şür dağıtıldı.

Köln:
Halk Meclisi tarafından, Halkın

Avukatları  için, 16 Şubat günü
açlık grevi yapıldı.

Alzey:
Halk Meclisi, şehir merkezinde

artan kumar makinelerinin kal-
dırılması için başlattığı imza kam-
panyasını sürdürdü. 15 Şubat
günü ise, şehir meydanında çadır
açarak Halkın Avukatları için iki
günlük açlık grevi yapıldı.

Schwetzingen:
Cemaat Ocak 20. hafta da

“oturum hakkımı geri istiyo-
rum” direnişine devam etti. 

Düsseldorf:
İçişleri Bakanlığı önündeki ça-

dır eylemi, 15. haftasında aynı
taleplerle devam etti. 

� AVUSTURYA
Viyana:
16 Şubat’ta Avusturya Komü-

nist Partisi ve diğer sol örgütlerin
düzenlediği Şubat eylemleri anma
akşamına katılan Anadolu Fe-
derasyonu üyeleri, toplantıda bir

konuşma yaptı.
Toplantıda iki
Grup Yorum üye-
si de söz alarak
yasakları anlattı.

İnnsbruck:
Grup Yorum konserinin Be-

lediye yetkilileri ve Anayasayı
Koruma Örgütü tarafından ya-
saklandığının söylenmesi üzerine
Grup Yorum gönüllüleri tarafından
her gün Franziskanerplatz’ta
masa açılarak bildiri dağıtılıyor.
Yasak kalkana  kadar teşhire
devam edilecek.

� İSVİÇRE
Basel:
İsviçre Halk Meclisi girişimi,

16 Şubat’ta yapılan toplantıda
Grup Yorum konseri hazırlıkları
konuşuldu. 17 Şubat’ta  Boran
Kültür Merkezi’nde gençlik bu-
luşması yapılarak film izlendi.
Ardından Türkiye hapishanele-
rinde yaşananlar ve avukatların
açlık grevi konuşuldu. 

Zürih:
Stauffacher Meydan’ında 16

şubat günü açılan çadır ile Musa
Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’na
özgürlük talebi dile getirildi. Ça-
dıra tutsakların ve Türkiye’de
açlık grevinde olan halkın avu-
katlarının resimleri asıldı.

� FRANSA
Nancy Halk Cephesi tarafın-

dan yapılan açıklamada, Anka-
ra’da TAYAD etkinliğine destek
vermek isterken polisin tacizine
maruz kalan Merve’ye sahip çı-
kılarak, polisin ahlaksız ve onur-
suz tavrı kınandı. 

� BELÇİKA
Belçika ve Hollanda Grup Yo-

rum gönüllüleri, 14 Nisan'da,
Anvers’te yapılması planlanan
Adalet İstiyoruz Grup Yorum
konseri için ilk toplantılarını yaptı.
17 Şubat günü Anvers’te 22 ki-
şinin katılımıyla yapılan toplantıda
hazırlıkların programı yapılarak
kararlar alındı, işbölümü yapıldı. 

Av ru pa’da
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Genellikle nasıl yapılır röportajlar? Bir gazeteci sorar,
karşıdaki cevaplar. O, “objektif”tir, en azından gazetecilik okul-
larında öyle olmaları istenir. Ama bu farklıdır. Burada bir
gazeteci yok. Burada röportajı yapan da, yapılan da tutsak.
Aynı hücrede, aynı tecriti paylaşıyorlar. Burada, röportajı
yapan ve yapılan, SİZ okuyasınız, SİZ öğrenesiniz diye ko-
nuştular birbirleriyle…

Soru: Biliyorsun, zorla müdahale ile birçok insan sakat bı-
rakıldı. Hafızalarını kaybetti. Bütün bunlarla kendinin de kar-
şılaşacağını düşünmüşsündür elbet. Bunlara karşı ne gibi
tavır alacaksın?

Yusuf Kutlu: …Yaşamayı ölesiye seviyorum ve burada bu-
lunan, direnişimizi soluyan herkes, inanıyorum ki benim kadar
seviyor. Ancak 8 ay 4 mevsimdir insanca bir arada yaşamak için
ölüyoruz. Direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çok basit bir örnek
vereceğim; adımıza gelen kitaplarımız için dilekçe verdik, üç
yerine iki kitap getirdiler. “Haftada bir gelecek misiniz değiştirmek
için” sözümüze ... (karalanmış) ...cevabı verildi. Tecrit, izolasyon
ve baskı altında yaşamak istemiyorum. İnsan yüzü görmek,
sohbet etmek, dertleşmek istiyorum. Ben hayvan değilim ki…

Soru: İki ay görüş cezası, bir ay da mektup cezası aldın.
Aileni ölüme yürürken görememek nasıl etkiliyor seni?

Yusuf Kutlu: Ölüm yolculuğumda ailemi görmeme bile
izin yok. Eh ne yapalım, kısmette bu da varmış. Ne diyelim.
Görüş cezam bitince 60’lı günlerde olacağım. Görme ihtimalim
olur mu? Bilemem.

... Ecevit “F tiplerini IMF istiyor” demişti. Doğru. Emperyalizm
Anadolu’da devrimciliğin bitmesini istiyor. Çünkü halkı örgütleyip
emperyalizmi ülkemizden kovacak tek güç devrimciler. Aslında
F tiplerinde ve devletin tavrındaki asıl amaç da bu. Yani
talepler meselesi ile sınırlı değil. Onlar; yani emperyalistler ve
işbirlikçileri Anadolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri
yok etmek istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz.

Soru: Dışarıda ölüm orucuna karşı DKÖ’lerin, sendikaların,
partilerin tutumunu nasıl buluyorsun? Sence bu tavırlarının
nedeni ne?

Yusuf Kutlu: Dışarıda bazı kurumlar ölüm orucu yapan aile-
lerimize kapılarını kapattı. Tabii bu nasıl demokratlık, insan hakları
mücadelesi diye soruyor insan. Biz onları tanıyorduk. Ancak şimdi
halk da tanıdı. Siz kimden yanasınız sorusunu sordu en azından.
İnsanlar ölürken, derneklerinin baskı görüp, kapatılacağı kor-
kusu, telaşı içindeler. Reformizmin sonu bataklıktır. Böylesi
zor dönemlerde çırpınır durur. Statükosunu bir şekilde koru-
maya çalışır. Herkes yaşayarak öğreniyor.

Soru: Halkımıza ve yoldaşlarımıza söylemek istediğin bir
şeyler var mı?

Yusuf Kutlu: Umudu büyüttük şu ana kadar. Kaldı meyveleri
toplamak. Umut diye bakanları fazla bekletmeyeceğim. “Yolun
açık olsun” diyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hoş-
çakalın, sevgiyle kalın...

4 Mart - 10 Mart

“İnsanın beyin ve kol emeğinin ilk birleştiği yer devrimciliktir
derler. Ve beynin ve yüreğin birlikte attığı yer de burası.
Sizleri seviyorum. Çok sevdim.” Günay Öğrener

Günay ÖĞRENER:
Büyük Direnişin 109. şehi-

didir Günay Öğrener. Günay,
18 Kasım 1973ʼte Mersin'de
doğdu. 

Erdemi ve adaleti savun-
mak için devrimci oldu. Ege
Bölgesi’nde illegal alanda çe-

şitli görevler aldı. 1995ʼte tutuklandı. 9 yıldır
tutsaktı. Tutsaklığı süresince üç yoldaşının
katledildiği Buca Katliamına tanık oldu. 19
Aralık 2000'deki katliamda Uşak Hapishane-
si'ndeydi. Yoldaşlarından Yasemin Cancı ve
Berrin Bıçkılar yanında şehit düştü. Günay
aynı hapishanede alnına kızıl bandı takıp,
zulme karşı bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti.
Tahliye olmasına sadece 6 ay kalmışken ger-
çekleştirdi feda eylemini. 4 Mart 2004ʼte dev-
rime meşale oldu.

Koray DOĞAN:
12 Mart döneminin baskı ve tenkil koşullarında, devrimci

görevlerini yerine getirirken, polis tarafından 8 Mart 1972’de
sırtından vurularak katledildi. ODTÜ öğrencisi olan Koray
Doğan, gençlik mücadelesi içinde yer aldı. Bu süreçte THKP-
C’li oldu. Ankara'da Dev-Genç içinde çeşitli eylemlere katıldı,
görevler üstlendi. Mahir Çayanlar'ın Maltepe Hapishanesi'nden
firar etmesinden sonra onlara yer bulma, ilişki kurma gibi gö-

revler üstlendi... THKP-C'nin genç militanlarından biri olarak ölümsüzleşti.

Koray Doğan

Günay Öğrener

Yusuf KUTLU:
Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde doğdu.

Arap Alevilerindendi. Yaşamını bir emekçi olarak kazandı
yıllarca. Oto boyacısıydı. Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak
devrimci mücadeleye katıldı. 1995’te tutsak düştü. 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi.
Katliamın ardından Sincan F Tipi hücrelerine atıldı. 5. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer aldı. Direnişini 279 gün boyunca kararlılıkla

sürdürdü. 9 Mart 2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

Yusuf Kutlu

Şenol ŞENER:
Yıldız İDMMA’da sürdürülen anti-faşist

mücadelede büyük bir coşkuyla yer aldı
Şenol. Mücadeleye dört elle sarıldı. Polisin,
kaldığı eve yaptığı baskın sırasında rahat-
sızlanarak 8 Mart 1979'da aramızdan ayrıl-
dı.Şenol Şener

Yusuf Kutlu ile Röportaj: “Tecrit, izolasyon ve
baskı altında yaşamak istemiyorum”

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bulunduğu alanda
mücadelenin gelişmesi ve
kitleselleşmesi önündeki

engelleri bilmeyen,
bunları nasıl yok edeceğini

tasarlamayan
bir yönetici kadromuz,

dar faaliyete hapsolup kalacak,
örgütlenmesini bu öngörü ile

hazırlamadığı için de
ya şaşkınlığa düşüp bocalayacak

ya da nesnelliğe teslim olup
yaptıklarıyla yetinir duruma

gelecektir. 



* Kenan Emre Üstündağ
* Olcay Abalay

* Cem Dursun

Bilgi ve Birikimlerini
Halkın İhtiyaçlarına

Sundular,
Halkın Yararına Ürettikleri

İçin Tutuklandılar!

HALKIN TUTSAK MÜHENDİS
MİMARLARINA
ÖZGÜRLÜK!

Halkın Mühendis Mimarları Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 107

24 Şubat 2019
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)
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Silivri 9 No’lu Hapishanesi
Özgür Tutsakları’nın

Halkın Mühendis-Mimarları İçin
Bestelediği Marşın Sözleri:

HMM MARŞI

Çocuklara umut olmasak,
toprağa tohum olmasak
Yoksula çare olmasak,
dost kapısını çalmasak
Düşene el olmasak, halklara yoldaş olmasak
Haram bize ateş, su, hava, toprak!

Biz ki mühendisiyiz
Özgürlük dokuyan makinaların,
Biz ki mimarıyız
Düşünü kurduğumuz vatanın.

Tutuşup birlik oldu eller makine başında
Yeni bir gün doğdu kondunun sokaklarına
Üretmek umut oldu çıktık zorlu bir yola
Bilcümle hareket, yasa bizden yana!



Halkın Mühendis Mimarları, aylardır haksız-
hukuksuz olarak, keyfi biçimde tutsak edilmiş
durumdalar. Berkin Elvan’ın cenazesine

katılan 3.5 milyon kişiden biri olan ve bu gerekçeyle
Aralık 2017’de tutuklanan Halkın Mühendis Mimarla-
rı’ndan Ali Olcayto Öğretmen, geçen ay, görülen 5.
duruşmasında tahliye oldu. Berk Ercan isimli bir
yalancı tanığın yalanlarıyla Ekim 2017’den beri tutsak
edilen Kenan Emre Üstündağ, 3 duruşmadır tahliye
edilmiyor. Bir sonraki duruşması ise 2.5 ay sonra, 30
Nisan tarihinde görülecek. Geçen yıl Nisan ayında
tutuklanan Olcay Abalay ve Temmuz ayında tutuklanan
Cem Dursun hakkında ise henüz dava bile açılmadı.
Meslektaşlarımız, ne ile suçlandığını bilmeden aylardır
tutsak edilmiş durumdalar.

Aynı zamanda canlı tanığı olduğumuz bu son sü-
reçte; birçok insanın, devrimci düşünceleri sebebiyle
on yıllara varan cezalar aldıklarını görüyoruz. 3-5
tane gizli tanık bulup, onun yalanlarıyla sahte deliller
yaratıyorlar. Ve düşüncelerini teslim alamadıkları in-
sanlara intikam alırcasına cezalar veriyorlar...

Aynı zamanda görüyoruz ki, bu süreçte direnmeden
hiçbir hakkımızı elde edemiyoruz. İşimizi geri almak
için, toplantı ve gösteri hakkımızı kazanmak için,
haksız yere tutuklanan arkadaşlarımızı almak için,
karşılaştığımız hak gasplarını engellemek için... Birçok
şey için direniyoruz, direnmek zorundayız. Kah cem-
evinde, kah parti binaları önünde... Kah Yüksel Cad-
desi’nde, kah Bakırköy Meydanı’nda... Kah Düzce’de,

kah Bodrum’da...  Kah adliye önünde, kah hapisha-
nede...

Faşizmin şakası olmadığını görüyoruz. İşte mes-
lektaşımız Kenan Emre Üstündağ’ı, hiçbir suçlama
olmadan 1.5 yıldır tutsak ediyorlar. Olcay Abalay’ı
aynı gerekçeyle 1 yılda 2 kez tutukluyorlar. Arkadaş-
larımız hakkında iddianame hazırlamaları bile 1 yılı
geçiyor...

Şunu da görüyoruz ki; tutsak HMM’liler için hiçbir
şey yapmazsak, kendi kendilerine tahliye edilmeye-
cekler. Hatta bırakalım tahliye edilmelerini, yıllara
varan cezalar alacaklar. Çünkü hakiminin de, savcısının
da AKP faşizmine kulluk etmekte yarıştığı, hukuk adı
altında adaletin paspas yapıldığı bir ülkedeyiz.

Bugün 3 arkadaşımız; devrimci düşüncelerinin ve
mesleklerini halk için yapmalarının bedelini alınlarının
ak cefasıyla, tutsaklıklarıyla ödüyorlar. Onlar tutsak
düştüler, bugün onları faşizmin elinden çekip çıkarma
sorumluluğu ise bizim omuzlarımızda...

TUTSAK HMM’LİLER İÇİN
NE YAPABİLİRİZ?
HERKESİN YAPABİLECEĞİ
BİR ŞEY VARDIR...
İlk olarak; AKP faşizminin tutsaklıklarla teslim alma

politikasını kendi kafamızda meşrulaştırmamamız ge-
rekiyor. Bu saldırının hukuksuz, gayrı meşru olduğuna,
bizim açımızdan hükümsüz olduğuna inanmamız ge-

HALKIN TUTSAK MÜHENDİS MİMARLARI ONURUMUZDUR!
HMM’LİLER!  TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ!  AİLELERİMİZ!

TUTSAKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM, ONURUMUZA SAHİP ÇIKALIM!
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rekiyor. Ve mücadele edersek bu saldırıyı durdurabi-
leceğimize, tutsaklarımızı faşizmin elinden çekip ala-
bileceğimize inanmamız gerekiyor. Yani yapabilecek-
lerimizin sınırını, düşüncelerimiz belirliyor...

Avukatlarımızın içeride açlık greviyle, dışarıda
adalet nöbetiyle yaptıkları eylemler, TAYAD’lı ana-
babalarımızın tutsak evlatları için yaptıkları eylemler,
Yüksel direnişçilerinin tutsak kamu emekçileri için
yaptıkları eylemler... Bu ve diğer eylemlerle, özgür
tutsaklarımız özgürlüklerine kavuşmaya başladı, yeni
tutsaklıkların önüne geçilmiş oldu. Hepsi, direnerek
düşmana geri adım attırabileceğimizin somut kanıtı
oldu. Şimdi sıra HMM’de...

Tutsak Grup Yorum üyelerinin ailelerinin, tutsak
avukatların ailelerinin evlatları için mücadele etmelerinin
de ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz.
Tutsak ana-babalar; yeri geliyor uykusuz kalıyor, yeri
geliyor evlatları için kurumları,
basını kapı kapı dolaşıyor...
Biz de tutsak mühendis-mimar
arkadaşlarımızın ailelerini ha-
rekete geçirmeli, tutsaklarımız
için atacağımız her adımda on-
ları da yanımıza almalıyız.

Yapabileceğimiz o kadar çok
şey var ki... Armutlu’da Kezban
ananın, Gazi’de TAYAD’lı ana-
babalarımızın yanında bir gün
olsa bile direnerek başlayabiliriz.
Tutsak arkadaşlarımızın bulun-
duğu odaların basın açıklaması
yapmasını zorlayabiliriz... Bir
dosya hazırlayıp, hazırladığımız
dosyayla gazete ve TV kanal-
larına, internet medyasına gidip,
haber yapmalarını isteyebiliriz...
“Tutsak HMM’lilere özgürlük”
yazılı pullamalar çıkarıp, geç-
tiğimiz tüm sokaklara yapıştı-
rabiliriz...

Hiçbirini mi yapamıyoruz; o
zaman sosyal medyada tut-
saklarımıza özgürlük talebiyle
mesajlar, tweet’ler paylaşabiliriz.
Tutsaklarımıza mektuplar yol-
layabilir, tecriti kırabiliriz...

TÜM HALKIN
MÜHENDİS
MİMARLARI,
HMM DOSTLARI,
TUTSAK AİLELERİMİZ!
Şunu bilelim ki, tutsakları-

mızın özgürlüğü bizim elleri-
mizde... Bizim atacağımız adım-
lara, bizim örgütleyeceğimiz di-
renişlere, bizim emeğimize bağ-

lı...

Yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, evlatlarımızın
yıllara varan cezalar almasını istemiyorsak, haksız
yere bir gün daha tutsak kalmasını içimize sindiremi-
yorsak,

Tutsaklarımızın elinde yükselen direniş bayrağını
yere düşürmek istemiyorsak, onların onuruna sahip
çıkmak, sesine ses, nefesine nefes olmak istiyorsak;

Tutsaklarımızı çekip almak için “Tutsak Halkın Mü-
hendis Mimarları’na Özgürlük” şiarıyla harekete ge-
çelim!

Tutsak Halkın Mühendis Mimarları Kenan Emre
Üstündağ, Olcay Abalay, Cem Dursun Onurumuz-
dur! Onurumuza Sahip Çıkalım!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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5Şubat günü Çorum’da bir meslektaşımız
daha yaşamına son verdi. İşsizliğin yarattığı
ekonomik sorunların bunalıma sürüklediği

27 yaşındaki inşaat mühendisi Abdullah Kaan Özbay,
Çomar Barajı yakınlarında park halindeki otomobilinde
silahla intihar etti.

Bir yandan OHAL sürecinde yüz binleri aşan işten
çıkarmalar, diğer yandan ekonomik krizin büyüttüğü
işsizlik nedeniyle, son yıllarda sadece mühendis-
mimar değil, birçok farklı meslek grubundan yüzlerce
insan intihar etti, etmeye de devam ediyor. Abdullah
Kaan Özbay, AKP’nin ölümüne sebep olduğu insan-
larımızdan yalnızca biri...

Ülkemizde sadece TÜİK ve İŞKUR gibi kurumların
aylık istatistiklerine baktığımızda bile AKP iktidarının
halkı nasıl bir açlığa, sefalete sürüklediğini görüyoruz:

• Ajans Press’in 2018’de Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere
göre, Türkiye’de 3 milyon 275 bin işsiz var.

• İŞKUR’un işsizlik verilerine göre Türkiye’de son
bir yılda 1.3 milyon kişi, son bir ayda ise 381 bin kişi
daha işsiz kalmış.

• TÜİK’in Ekim 2018 verilerine göre 1 milyon 30
bin üniversite mezunu işsiz. Bu sayı, toplam işsizlere
oranıyla kıyasladığında yüzde 28 olarak ölçüldü. Bu
sayı aynı zamanda Türkiye’deki 61 ilin nüfusundan
daha fazla.

• TÜİK Haziran 2018 işgücü istatistiklerine göre
üniversite mezunlarının yüzde 12’si işsiz.

Ülkemizdeki işsizlik tablosu ve işsiz üniversite me-
zunlarının durumunu bu istatistiklerle görüyoruz. AKP,
üniversite mezunlarını diplomalı işsizler ordusu haline
getiriyor adeta.

Peki mühendislik-mimarlık alanındaki durum farklı
mı? Bir de meslek alanımızdaki rakamlara bakalım:

• Yine TÜİK’in 2018 istatistiklerine göre, işsizliğin
en fazla olduğu meslek grubu, 73 bin kişiyle mühen-
dislik. İşsiz mimar ve şehir plancılarını da dahil ettiği-
mizde bu sayı 100 bini aşıyor. İş bulabilen mühendis-
mimarlar ise çoğunlukla asgari ücretle çalışmak
zorunda bırakılıyor.

• Elektrik Mühendisleri Odası’nın 2016 yılında
yaptığı profil araştırmasına göre mühendislerin yüzde
19’u işsiz.

• Yine aynı araştırmaya göre yaşları 31 veya daha
küçük olan genç mühendislerin ise yüzde 27’si işsiz.

İşte düzenin bir zamanlar “gözde meslek” diye
sunduğu, anne-babalarımızın “oku da iş güç sahibi
ol” diyerek olmamızı istediği ve bizim de diplomamızı
alarak meslek edindiğimiz mühendislik-mimarlığın ül-
kemizdeki durumu. Çoğu meslek grubunda olduğundan

daha fazla yoksullaşıyor
mühendis-mimarlar. İşsiz
meslektaşlarımız gün geç-
tikçe artıyor, “hasbelkader”
bir iş sahibi olabilenlerimiz
ise asgari ücretle, gece
yatağa aç girerek çalışı-
yor...

İşte meslektaşlarımı-
zın, pırıl pırıl gençlerimizin
umudunu böyle tüketiyor-
lar. Geleceklerini ellerinden alıyorlar, çözümsüz bıra-
kıyorlar ve adım adım ölüme sürüklüyorlar...

İşte AKP budur... Ne halka, ne de mühendis-
mimar meslektaşlarımıza verebileceği hiçbir şey yok-
tur.

AKP demek; işsizlik, yoksulluk, açlık demektir...

AKP demek; acı, gözyaşı, üzüntü demektir...

AKP demek; çaresizlik, umutsuzluk, bunalım de-
mektir...

AKP demek; intihar demektir...

Düzenin istediği tam olarak da budur. Güçsüz, ça-
resiz, korkuları ve kaygılarına teslim olmuş, umutsuz,
yılgın insanlar yığını yaratmak istiyor AKP. Ve yarattığı
bu insanları da günbegün ölüme götürüyor.

Mühendis Mimarlar!
Çaresiz, Çözümsüz Değiliz!
Gücümüz, Örgütlülüğümüzden Geçer!
Biz ise AKP’nin istediği insan tipi olmamalıyız.

Güçlü olmamız, umutlu olmamız, korkularımızı yene-
bilmemiz için çözümümüz, kurtuluşumuz kendi elleri-
mizdedir. Kurtuluş; ne zalime boyun eğmektir, ne de
hayattan umudumuzu kesip kendi canımıza kıyma-
mızdır. Çözüm; direnmektir. Aç ve işsiz bırakılmamıza,
uğradığımız tüm haksızlıklara, adaletsizliklere baş
eğmemektir.

Çözüm; tıpkı yurdumuzun dört bir yanında direnen
Yüksel direnişçileri gibi, Türkan Albayrak gibi, Kezban
ana gibi, halkın öğretmenleri, halkın avukatları gibi
zulmün karşısına dikilmektir, zalimden hesap sor-
maktır.

Çözüm; Düzce’de 2 yılı aşkın süredir direnen mes-
lektaşımız Alev Şahin olmaktır, her yeni direniş
gününde umudumuzu, coşkumuzu, kazanacağımıza
olan inancımızı büyütmektir.

Çözüm; Direnişler Meclisi gibi, dayanışma içinde
olmaktır, direnişleri ortaklaştırmak, birbirimizden güç
almaktır.

Meslektaşımız Abdullah Kaan Özbay’ın katili; onu

AKP; İŞSİZLİK, YOKSULLUK, BUNALIM, ÇÖZÜMSÜZLÜK, İNTİHAR DEMEKTİR!
ÇÖZÜM İNTİHAR DEĞİL;

İŞSİZLİĞE, AÇLIĞA KARŞI HESAP SORMAK, ÖRGÜTLENMEKTİR!
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işsiz, umutsuz, çaresiz bırakan AKP iktidarıdır. Halkın

Mühendis Mimarları olarak, Abdullah Kaan Özbay’ın

yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı

diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. 

Ve son olarak; işsiz bırakılan, düşük ücretle çalış-

maya mahkum edilen, umudu yok edilmek istenen
tüm meslektaşlarımızı Halkın Mühendis Mimarları
saflarında, düzene karşı halkın safında mühendislik-
mimarlık yapmaya çağırıyoruz. Düzenin bizi açlığa,
işsizliğe mahkum etmesine karşı birleşelim, mücadele
edelim, kazanalım!

AKP’NİN İMAR AFFI, KARTAL’DA 
21 İNSANIMIZI KATLETTİ! HESABINI SORACAĞIZ!

6Şubat günü saat 16.00’da İstanbul’un Kartal
ilçesine bağlı Orhantepe Mahallesi Bankalar
Caddesi Sema Sokak’ta bulunan 14 daireli,

8 katlı Yeşilyurt apartmanı çöktü. Çöken binada bulu-
nanlardan 21’i hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı
olarak binadan çıkarıldı. Ayrıca bina için kurulan kriz
merkezinde bekleyen bir kişi de kalp krizi geçirerek
yaşamını yitirdi.

Olayın hemen ardından, 2 saat içinde RTÜK tara-
fından yayın yasağı getirildi. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum; enkaz altında kalanların sayısını
bildiklerini, ama ‘gereksiz sayı’ vermenin kimseye bir
faydasının olmadığını söylerken; İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ise benzer şekilde enkazda kaç kişinin
olduğuna dair ellerinde bir sayı olduğunu, ancak açık-
lamayacaklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise binanın 5 katlı
olarak ruhsatının alındığını; ama sonra kaçak olarak
3 kat daha yapıldığını, ayrıca binanın zemin katında
ruhsatsız bir tekstil atölyesi oılduğunu söyledi. Ayrıca
bina için imar affına başvurulduğu öğrenildi.

Sol Haber’in aktardığına göre mahalle sakinleri,
olayın yaşandığı tarihten bir gün öncesinde binada
bir sarsıntı olduğunu, duvarlarda çatlak oluştuğunu
belirttiler. Artı Gerçek’te yer alan habere göre ise;
binanın zemin katında bulunan dükkânda 13 yıl kalan
esnaf Gökçe Mete, binada bulunan dairelerin camlarının
kendiliğinden kırıldığını ve binanın durmadan su
aldığını söyledi: “Bodrum katında bir mobilyacı vardı.
Mobilyacı o dükkandan çıktıktan sonra oraları su
bastı. Su aldıkça kolonlar çürüdü. Bina bundan dolayı
da çökmüş olabilir. Zaten binaya bir yenileme de ya-
pılmadı. Sadece dışarıya bir mantolama yaptılar.”

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise; çöken
binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış
ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, içinde deniz
kabuklarının olduğu; bu nedenle kalitesiz olduğu,
projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, ön-
görülenin yaklaşık yarı dayanımında olduğu, TSE

standartlarına uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca inşaat
demirlerinin korozyona uğradığı ve kolon güçlendir-
mesinin hiçbir plan-proje hazırlanmadan, hiçbir he-
saplama yapılmadan yapıldığı ifade edildi.

İmar Affı Ölüm Demektir!
Çözüm, Evlerimizi Yıktırmamak, Direnmektir!

AKP iktidarı; “imar affı” diyerek halkı kandırıyor.
Yıkılması gereken kaçak, dayanıksız binaları parasıyla
affediyorlar, kendileri ise ellerine geçecek olan sıcak
paraya bakıyorlar. Yoksulun tepesine 8 katlı binanın
çökmesi hiçbirinin umurlarında değil, tuzları kuru çün-
kü...

Diğer yandan ise; Küçükarmutlu’daki, Gülsuyu’ndaki
gibi yoksul halkın emeğiyle yaptırdığı, zaman içinde
de güçlendirerek dayanıklı hale getirdiği gecekonduları
ise yıkacağız diyorlar... Çünkü buraların rantı, ağızlarının
suyunu akıtıyor...

İşte bu rant için; Kartal’da malzemeden çalınan,
kaçak kat dikilen, ruhsatsız atölye çalıştırılan bir
binaya imar affı çıkarıyorlar, binayı yasal hale getiriyorlar,
ve 22 insanımızı katlediyorlar...

İşte imar affıyla bunun gibi binlerce dayanıksız,
kaçak evi yasal hale getiriyorlar, halkı göz göre göre
ölüme gönderiyorlar...

Bu katliamın sorumluları; beton diye deniz kumu,
deniz kabuğu gibi dayanıksız malzemeler kullanan,
usulüne uygun olmadan binaya kaçak kat çıkan mü-
teahhitten başlayarak, “imar barışı”yla bu ve benzeri
binaları yasal hale getiren AKP iktidarının çevre ve
şehircilik bakanına, iktidarın başına kadar uzanıyor...
Ve suçlarını bildikleri için de, halktan gizlemek için,
bina çöktükten hemen sonra yayın yasağı getiriyor-
lar...

Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin ya-
kınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Ya-
ralananlara acil şifalar diliyoruz.

Son olarak; halkımıza diyoruz ki; imar affı için
başvurmayalım, evlerinizi yıkmak isteyenlerle barış-
mayalım... Onların eli kanlıdır... Evlerimiz dayanıksız
ise, yerinde iyileştirebiliriz, kendimiz en güzel hale
getirebiliriz. Onların “af”larına, “barış”larına ihtiyacımız
yok!

Evlerimize sahip çıkalım, yıktırmayalım, direne-
lim!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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HALKIMIZDAN ÖĞRENİYORUZ

1- Elektrik faturasını azaltan cihaz ge-
liştiren teknisyen: İnsanoğlunun ya-
pamayacağı şey yoktur

Erzurum’da
‘Dadaş mucit’ la-
kaplı 57 yaşında-
ki elektrik teknis-
yen i  Ebubek i r
Taşbaşı, elektrik
s a y a ç l a r ı n d a
yüzde 25 tasarruf
sağlayan cihaz
geliştirdi. Taşbaşı,

“Aklımda birçok buluş var. Fakat maddi ve manevi
desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamayacağı
şey yoktur” dedi.

Evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde
artan elektrik faturalarını azaltmak için yüzde 25
tasarruf sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar
yaptığını söyleyen Taşbaşı, ‘Akıllı kutu’ adını verdiği
45. buluşu sayesinde artık faturaların yüzde 25 daha
ucuz geleceğini belirtti.

Dadaş Mucit, böylelikle hem ülkenin hem de va-
tandaşın tasarruf etmiş olacağını söyledi. Taşbaşı ci-
hazla ilgili şu detayları verdi:

“Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden
gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kul-
lanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları
yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve iş-
yerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için
faturalar kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın
devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150
liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan
ödediği para cebinde kalacak” diye konuştu.

‘Aklımda birçok buluş var, fakat maddi ve
manevi desteğe ihtiyacım var’

Taşbaşı, “ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Ak-
lımda birçok buluş var. Onları da hayata geçirmek is-
tiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım
var. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur” dedi.
(Sputnik, 6 Şubat)

*** Bu soygun düzeninde; ayda bir elektrik fa-
turalarına yaptıkları zamlar yetmiyor. Binbir hile-
hurda ile halkımızın cebindeki son kuruşu bile al-
maya çalışıyorlar... Yüksek akım verip, sayacın
hızlı dönmesine neden olup faturaları yüksek gös-
teriyorlar... Ama işte halkımız, hayatlarındaki maddi
sorunlara dair çözümleri isteyince bulabiliyor.
Yeni şeyler üretmek, insanda materyalist düşünceyi
daha da pekiştiriyor. ‘Dadaş mucit’in dediği “in-
sanoğlunun yapamayacağı şey yoktur” sözü de
bunun kanıtı.

2- Sebze pahalı deyip evinin salonuna
sera kurdu

Kahraman-
maraş’ta berber-
lik yapan Harun
Altınsoylu, sebze
fiyatları artınca
evinin salonunu
seraya çevirdi.
Altınsoylu, bin 42
pet bardağa ek-
tiği tohumların
900’ünün fide
verdiğini söyledi.

Onikişubat ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk
babası Harun Altınsoylu, son zamanlarda sebze fi-
yatlarının artması üzerine sebzeleri kendi evinde ye-
tiştirmeye karar verdi. Apartmanda yaşayan Altınsoylu,
bahçesi olmadığı için 600 lira harcayarak evin salonunu
seraya dönüştürdü.

Bin 42 tane pet bardağa domates, salatalık, biber
ve kornişon tohumları eken Altınsoylu, sera kurmasının
sebebinin artan sebze fiyatları olduğunu ifade etti.

Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya
aldığını belirten Altınsoylu, “Bu yıl sebze ve meyve
fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bu-
lunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık
900 fidemiz oldu, yüzde 85-90 oranında sonuç aldık.
Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim” diye
konuştu.

Serayı kurarken ziraat mühendisi arkadaşlarından
ve üniversite öğrencilerinden destek aldığını belirten
Harun Altınsoylu, en büyük destekçisinin eşi Fatmagül
Altınsoylu olduğunu ifade ederek, “Burası evimizin
salonu. Eşim naif bir insan olduğu için ilk başta olur
mu öyle şey diye sordu önce, sonra ‘Sen yaptıktan
sonra güzel yaparsın zaten’ dedi sağ olsun, Allah
razı olsun en baştan beri onun da desteği var. Ben
olmadığım zaman eşim bakımını yaptı, kızım suyunu
taşıdı. Esasen ticari bağlamda değil de hobi olarak
yapmaya karar vermiştik en başında” dedi.

(DHA, 6 Şubat)

***Bu düzenin ateş pahası yiyeceklerine, tanzim
satışlarına muhtaç değiliz... Tıpkı bizim halk bah-
çelerimiz gibi; halkımız da açlığa, pahalı yiyeceğe
karşı çözüm buluyor... Kendi bahçelerini, kendi
seralarını yetiştiriyorlar. Emek veriyorlar, çocukları
gibi bakıyorlar.

Çözüm, halkın dayanışmasındadır. Bu örnekleri
çoğaltmalı, yaygınlaştırmalı, bireysellikten çıkarıp
kolektif üretime dönüştürmeliyiz. Halkın alternatif
üretim merkezlerini yaratmalıyız...
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TARİHİMİZDEN HALK İÇİN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ÖRNEĞİ:

ÇAYAN MAHALLESİ’NİN KURULUŞU

Dayı’nın önderliğindeki Dev-Genç’liler, Ma-
hirler’den aldıkları bayrağı onurla dalga-
landırırken, hayatın her alanında olmanın

savaşını da veriyorlardı. Bu savaşın en büyüklerinden
birisi de, yoksul halkın barınma sorununu çözmek,
yeni bir mahalle yaratarak, özlemi duyulan geleceğe
dair yaşamın izlerini pratik yönüyle gösterebilmekti.
Topu topu 23 evin bulunduğu, ancak devrimcilerin
kararlı duruşu ve çatışmaları sonucu ortaya çıkarılan
yeni gecekondularla, daha iradi, daha programlı ve
daha örgütlü bir yapılaşmanın adımları da 1970’lerin
sonlarında atılmaya başlanıyordu.

Örgütlü hareket etmenin anlamını bilmeyenler
bunu öğreniyor, kazanımlar sonucu elde edilen top-
raklara gelişi güzel yerleşenler bunun anlamsızlığını
kavrıyor. Hep birlikte hareket edilip ortak bir iradenin
gücüyle yol alındığında nelerin başarılabileceği de
hissediliyordu. O irade, Dayı’nın önderliğindeki Dev-
Genç’liler’den oluşuyordu.

Hepsi üniversite öğrencisiydi. Gecekondu yapı-
mında pratiği bulunanlar da oluyordu, ilk kez deneyim
kazanacaklar da. Direnişler içinde çelikleşenler de
bulunuyordu, çeliğe ilk kez su verilecekler de. Ge-
cekondu evleri yapmak görünürde zor değildi, ancak
daha sağlam yapılar inşa etmek, yeni bir mahalle
kurmak, o mahallenin her köşesini planlamak öyle
kolay bir şey değildi. Devrimcinin görevi de kolay
değil, zor olanı alt edip istenilene ulaşma azmi ve
kararlılığına sahip olmaktı.

Önce bir araya geldiler. Düşüncelerini tek tek
ortaya koydular. Geçmiş deneyimlerin, bilimsel da-
yanakların ve somut gerçekliklerin ışığında ortaya
bir şeyler çıkardılar. Bilginin üzerine yeni fikirler ek-
lediler. Yeni fikirlerden yola çıkıp yeni düşüncelere
ulaştılar. Bu onlar için pek de zor değildi. Üretmenin,
düşünmenin, yoğunlaşmanın, araştırmanın ve bilginin
gücüyle en ulaşılmaz görülen ama hayata geçiril-
mesinde kuşku duyulmayacak sonuçları böyle elde
ediyorlardı.

Çünkü onlar Marksist-Leninist devrimcilerdi. Mark-
sist-Leninist düşünceye sahip olmanın gücüyle,
olayları diyalektik şekilde inceliyor, anlamaya çalışıyor,
iç çelişki ve değişimlerini ortaya çıkarıyor, materyalist
şekilde onları yorumluyor, değerlendiriyor, plan prog-
ram oluşturuyor, Leninist iradenin gücüyle teoriyi
pratiğe çevirmenin coşkunluğunu yaşıyorlardı. Onlar
için soyut hiçbir şey yoktu. Her şey somut bilgi ve
analizler üzerinden şekilleniyordu. Sadece o anı
değil, sonraki aşamalarını da hesap ediyor, ortaya

çıkacak sorunları da öngörerek çözümler üretmeye
çalışıyorlardı.

Yeni bir mahalle bu düşüncelerin ışığında yaratı-
lıyordu. Bir anlamda ortakça yaşamın, sosyalist dü-
zenin küçük ama mütevazi bir adımı atılıyordu. Elde
edilecek sonucun yaratacağı etkiler düşünüldüğünde
her işe daha bir güçle sarılıyorlardı. Eline hiç kazma
kürek almamış olanlar, evlerin nasıl yapıldığını bil-
meyenler, gerçeğe çevirebilecekleri düşün heyecanıyla
atılıyorlardı öne.

Mühendis, makinist, teknisyen, öğretmen, mimar
olarak değil; bilgi birikime sahip olmanın farkıyla da
değil; halk ile birlikte, deneyim sahibi olanlardan öğ-
renmenin gücüyle bunların üstesinden gelineceğini
biliyorlardı. Bunun için kolektif bir çalışmanın esas
alınacağı, elde edilen bilgiler sonucunda halk ile
birlikte son halinin verileceği bir plan oluşturulacağı
karara bağlanıyordu.

Plan program olmadan ve bu planı programı
hayata geçirecek bir mekanizma bulunmadan ne
örgütlü hareket edilebilirdi ne de istenen sonuç elde
edilebilirdi. Çünkü hayatta belirsizliğe, boşluğa yer
yoktu.

(...) Mahalleye su lazımdı, kanalizasyon lazımdı.
Devlet, bu ihtiyaçları karşılamama yoluna giderek
halkı cezalandırmaya çalışıyordu. Her şeyi göze alıp
direnen, direnişler sonucu kazanımlar elde eden
irade, bu kez de anayasal haklar içinde yer alan,
yerel yönetimlerin çözmesi gereken sorunları kendi
meşru yöntemleriyle elde etme yoluna gidiyordu.

Belediye talepleri karşılamayınca iradi olarak ma-
halleye bir kepçe getirildi, halkın geniş katılımı ile
kepçenin açtığı yerlerde çalışma başlatıldı.

Kanalizasyon hattı için kürek ve T şeklinde borulara
ihtiyaç vardı. Belediyenin kayıtsız kalması üzerine,
“Sorun varsa çözüm de vardır” diyen devrimci iradenin
meşruluğuyla belediyeye ait depoya gidilerek ihtiyaç
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olan kürek ve T borular, halk ile birlikte alınarak ma-
halleye taşındı ve sorun çözüme kavuşturuldu.

Yaşanan tablo, çok doğal bir şeymiş gibi hayata
geçirildi. Ama doğal gözüken bu tablonun öncesinde
benzer bir örneği yoktu. Halk yeni bir sorunu çözmenin
mutluluğunu yaşarken sorunu çözmesi gereken be-
lediye çalışanları ise şaşkın ve çaresiz yüzlerle ya-
şananları seyretmekle kalıyordu.

İşte bu; sosyalizm ile kapitalizmin çatışmasında,
haklı ve haksız olanın, meşru ve gayrı meşru olanın
kavgasında küçük ama anlamı büyük bir örnek teşkil
ediyordu.

Mahallenin önemli bir sorunu da su ihtiyacıydı.
Evlerin yapım sürecinde var olan su ihtiyacı halkın
içmesi ve temizliği için daha yakıcı hal alıyordu.
Evlerin inşa sürecinde yakın bölgelerden su taşınarak,
kuyular açılarak ve boru hatlarından su temin edilerek
geçici çözümler yaratılsa da kalıcı çözümlere ve
temiz suya ihtiyaç vardı. Temiz su temin etmek ise
kolay değildi. Aynı şekilde onun için de mücadele
vermek gerekiyordu.

Taleplerin karşılanmaması üzerine, şehir şebe-
kesinin bulunduğu mahalle geçiş güzergahındaki
borular deliniyor, sular idaresi olarak bilinen bölgede
İSKİ’ye ait depoya ve açık araziye giriliyor, suyun ta-
şınması için boru ve kanallar temin ediliyordu. Her
ne kadar direkt evlere bağlanan kalıcı çözüm içeren
bir girişim olmasa da mahallenin değişik yerlerine
temiz su ulaştırılıyor, çeşmeler aracılığıyla evlere su
taşınması kolay hale getiriliyordu.

Suyun bu şekilde temin edilmesi kolaylık sağlasa
da, suyun sağlıklı olup olmadığının kontrolü de ya-
pılıyor, temizlikte içmede nasıl kullanılacağı toplantılarla
halka anlatılıyordu. Kırdan köyden göç eden, oranın
doğal yaşamına alışan insanlar açısından şehir
hayatı ve onun ortaya çıkardığı farklılıklar böylesi
bilgilendirme toplantılarıyla ortadan kaldırılıyordu.
Suyun nasıl taşınması gerektiğine kimse yabancı
değildir. Omuza asılan bir sopa, iki ucuna asılan su
bidonlarıyla ya da el arabalarıyla taşıma en sağlıklı
yöntemdi.

Salgın hastalıkları önlemek, tuvalet temizliğini
sağlamak ve içme suyunu dezenfekte edip klorlamak
için bilgi gerekiyordu. Yine hangi suların nerede tu-
tulacağı, neden ayrı ayrı yerlerde bulunması gerektiği
örnekleriyle birlikte anlatılıyordu.

Bilgilendirme toplantıları bilgi ve birikimler üzerinden
hayata geçirilirken aynı zamanda öğrenmenin olumlu
örnekleri yaratılıyordu. Halkın kendi öz gücüyle elde
ettiği her kazanım, sorunu çözmesi gereken kurum-
larca eli kolu bağlı şekilde izleniyordu. Sonunda
haklı olan talepler biraz da zorunluluktan karşılanmaya
başlıyordu.

Suyu vermeyen, taleplere kayıtsız kalan İSKİ,
delinen borulardan ve açılan kanallardan akan suların
yarattığı sorunları da düşünerek kimi yerlere çeşme
hattı sağlıyor, kendince bir düzen kurmaya çalışı-
yordu.

(Kaynak: Yürüyüş Dergisi, sayı 431)

Sayı: 107 24 Şubat 2019

31 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE! ADALET İSTİYORUZ! 336


