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“TÜRKİYE SORUMLUSU” YALAN,
TÜRKÜLERİMİZ GERÇEK!

“GENEL SEKRETER” YALAN,
GRUP YORUM GERÇEK!

Faşizme Karşı Mücadelede; Tıpkı Vietnam’daki Gibi
Sığınaklarımız da Tünellerimiz De Olacak, Olmalıdır!

Ancak Orası Sığınak Değil, Grup Yorum’un Çalışmalarını Yaptığı
Kültür Merkezidir!

İdil Kültür Merkezi, 35 Yıllık Emeğimizdir!
Çatısı da, Bodrumu da, Her Santimiyle Bizimdir, Mevzimizdir!

Grup Yorum, Mevzisini Terk Etmedi, Etmeyecek!

Yine İşkence,
Yine Terör Demagojisi,

Yine Uydurma Haberler,
Yine “Ağır Darbe” Nakaratı,

Yine “Türkiye Sorumlusu” Yalanı...

HALKIMIZ;
Faşizmin Adaletine Teslim Olmadık;

Siz de Teslim Olmayın!

Faşizme Karşı Mücadelede; Tıpkı Vietnam’daki Gibi
Sığınaklarımız da Tünellerimiz De Olacak, Olmalıdır!

Ancak Orası Sığınak Değil, Grup Yorum’un Çalışmalarını Yaptığı
Kültür Merkezidir!

İdil Kültür Merkezi, 35 Yıllık Emeğimizdir!
Çatısı da, Bodrumu da, Her Santimiyle Bizimdir, Mevzimizdir!

Grup Yorum, Mevzisini Terk Etmedi, Etmeyecek!
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“HALK AÇSA, HALKIN AVUKATLARI DA AÇTIR” DİYEN HHB’NİN
ADALET MÜCADELESİ DIŞARIDA DA BÜYÜYOR!

MESLEKTAŞLARI, MÜVEKKİLLERİ, HALKIMIZ
DESTEK AÇLIK GREVLERİNİ SÜRDÜRÜYOR!

TUTSAKLARIN AÇLIK GREVİNİN 30. GÜNÜNDE, BEŞİKTAŞ’TA
DİLEK FENERİ UÇURMAK İSTEYEN AVUKATLARA İŞKENCE!
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Faş�st AKP, OHAL �lan ett�ğ� 21 Temmuz
2016’dan bu yana, derg�m�z� altıncı kez bastı!

26 N�san 2017, 2 Ağustos 2017, 7 Mart 2018,
24 Ek�m 2018, 1 Kasım 2018 ve son olarak 25
Şubat 2019’da; �şkencec�, kat�l, faş�st pol�sler�yle
yen�den dayandılar kapılarımıza.

Baskında gözaltına alınan Tahs�n Sağaltıcı,
Turgut Onur,  Necat� ve Cem�l Kurt. İşkenceyle
zorla alındılar ve hala gözaltında tutuluyorlar.

Bu baskında da, devr�mc�ler� tesl�m almak, der-
g�m�z� susturmak dışında b�r amaçları yoktu.
Onlarca kez söyled�ğ�m�z g�b� gururla y�nel�yoruz k�;
ne baskınlarınız, ne �şkenceler�n�z, ne tutukla-
malarınız ne para cezalarınız, ne toplatmaları-
nız ne hap�shaneler�n�z b�z� yolumuzdan dön-
düremeyecek! B�z halkımıza gerçekler� anlatma-
nın bedel�n� seve seve ödüyoruz.

Grup Yorum’a da; 34 yıldır halkın sanatını yap-
manın, devr�mc� sanatçılığın bedel� ödet�lmeye
çalışılıyor. 30 Mayıs 2017, 24 Eylül 2017, 4 Ek�m
2018, 9 Kasım 2018 ve 26 Şubat 2019’da yen�den
basıldı.

Baskınlar, telev�zyonlardan gen�ş gen�ş ver�ld�.
İç�şler� Bakanı sıfatıyla, kamera karşısına her geç�-
ş�nde Süleyman Soylu “ne kadar başarılı” ope-
rasyon yaptığından dem vurdu. “Türk�ye sorumlu-

su”, “Genel Sekreter”,
“peşler�ndeyd�k, kıs-
kıvrak yakaladık”
nakaratını tekrarladı
y�ne!

Ortada başarı değ�l,
devlet terörü vardır!

Demokrat�k kurumların yıkılıp yağmalanması
vardır!

Devr�mc�lere �şkence suçu vardır!

“BAŞARI” NEDİR?

GRUP YORUM’UN 34 YILLIK EMEĞİ, 24
SAAT BOYUNCA HALKA AÇIK OLAN İDİL KÜL-
TÜR MERKEZİ’Nİ ADETA BİR POLİS ORDUSUY-
LA BASMAK MI?

DEVRİMCİ AVUKATI, SANATÇIYI, MÜHENDİ-
Sİ, KÜLTÜR MERKEZİ’NDE “YAKALAMAK”MI?

Kullanılan sözcükler b�le yalan ve çarpıtmadır.
Ortada “yakalanan” yoktur; çünkü kaçan yok-
tur. Faş�zm�n en çet�n şartlarında mücadele
vardır.

Yalnızca �ft�racı �t�rafçıların �fadeler�yle, haksız
b�ç�mde aranır duruma düşürülen devr�mc�ler�n,
çalışmalarını g�zl�l�kte sürdürmeler� vardır. 

Devr�mc�ler, faş�zme karşı g�zl�l�k haklarını kul-
lanmıştır. Grup Yorum üyeler�n�n; faş�zm�n l�ste-
ler�ne, kend� kültür merkez�nde besteler�yle
cevap vermes�nden daha doğal, daha meşru ne
olab�l�r?

Daha önce de “11 çel�k kapı, kozm�k oda”
dem�şlerd�. Bu yalanların �nandırıcılığı kalmayınca
ş�md� de “sığınak” demagoj�s� yapıyorlar.

Kurumlarımızın altı da üstü de, her metreka-
res�yle b�z�md�r! Çatısı da, bodrumu da, balko-
nu da merd�ven� de her karışı b�z�md�r.
İsted�ğ�m�z şek�lde, �ht�yacımıza göre kullanırız.
Burada k�mse suç olduğunu �dd�a edemez!

24 SAAT ARAYLA YÜRÜYÜŞ DERGİSİ ve
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ BASILDI!

DEVREYE YALANLAR ve TERÖR DEMAGOJİLERİ GİRDİ!

Bırakın Yalanları, Terör Demagoj�ler�n�!
Bu Kaçıncı Ağır Darbe, Kaçıncı B�t�rmen�z?

Bu Kaçıncı Çel�k Kapı, Kozm�k Oda, G�zl� Bölme?
S�ze Bunca Korku Salan Yürüyüş Derg�s�’ne,

Grup Yorum’a, Halkın Avukatları’na,
Halkın Mühend�s M�marları’na Saldırmanız

Sonuç Vermed�! Tek B�r Devr�mc� Faş�zme Tesl�m Olmadı!

YİNE BAŞARAMADINIZ TESLİM ALMAYI, SUSTURMAYI,
HALKLA DEVRİMCİLERİN BAĞINI KESMEYİ!

HAKLI OLAN KAZANACAK, BİZ KAZANACAĞIZ!

Yürüyüş Dergisi

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

GİZLİLİK SUÇ DEĞİL HAKTIR!4



Gerekl� görülürse sığınak da kazılır, çatıya da
çıkılır. Ancak orası “sığınak” değ�l, Grup
Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İd�l Kültür
Merkez�’d�r.

Çalışmalarımızı engellemek, eşyalarımızı par-
çalamak, yağmalamak, �nsanlarımıza �şkence yap-
mak, tutuklamak �ç�n gel�şler�n� engellemek �ç�n
elbette çel�k kapılarımız olacak.

Elbette, kat�l ve ahlaksız pol�s� �çer�ye buyur
etmeyeceğ�z. Elbette sabaha karşı, oks�jenle
kapılarımızın kes�lmes�ne, �ş mak�nalarıyla yıkılma-
sına karşı d�reneceğ�z!

Devlet terörüne boyun eğmed�ğ�m�z �ç�n kat�l
pol�s böyle dayanıyor kapılarımıza. Devr�mc� bası-
nı, devr�mc� sanatçılığı, halk �ç�n üret�mler�m�z�,
gerçekler� halka taşımamızı engellemek �ç�n her
türlü terör “meşru”; fakat devr�mc�ler�n kend�
kurumlarını korumaları “terör”, öyle m�?

Elbette hayır! 

BİLİNDİK TERÖR DEMAGOJİLERİ; “AĞIR
DARBE”, “TÜRKİYE SORUMLUSU”, “GENEL
SEKRETER” YALANLARI…

BU KAÇINCI TÜRKİYE SORUMLUSU?

BU KAÇINCI GENEL SEKRETER?

Devr�mc� kurumlara yapılan her baskının ardın-
dan, b�r umutla hep aynı şey� söylüyor faş�zm. Bu
kez de “DHKP-C’n�n Türk�ye sorumlusu” d�ye
haberler yaptırdılar.

B�r�nc�s�, b�r �llegal örgütün yönet�m mekan�z-
masının k�mlerden oluştuğu g�zl�d�r. İllegal olma-
nın kuralıdır bu. Marks�st-Len�n�st b�r örgüt, açıkla-
madığı sürece, sorumluların �sm� b�l�nemez.
Elbette AKP faş�zm� de DHKP-C’n�n yönet�c�ler�-
n�n, Türk�ye sorumlusunun k�m olduğunu b�lme-
mekted�r.

İk�nc�s�; AKP, demokrat�k b�r kuruma sabaha
karşı baskın yapıp, orada bulunanları “terör�st” �lan
ederek suç �şlemekted�r. Üstel�k yaptığını öyle
yüzüne gözüne bulaştırmıştır k�; gözaltındak� k�ş�-
ler�n bazılarının �s�mler�, fotoğrafları b�le basına
yanlış serv�s ed�lm�şt�r.

Yaptığı baskında, yıllarca tutsaklık yaşamış,
ölüm orucu gaz�s� Cafer� Sadık Eroğlu’nu Türk�ye
sorumlusu �lan edecek kadar “yaratıcı” olab�lm�şt�r.

İd�l Kültür Merkez�’nde gözaltına alma “başarı”sı
gösterd�ğ� d�ğer �s�mlere bakın:

Ömrü faş�zm�n hap�shaneler�nde ve d�ren�şlerle
geçm�ş devr�mc� şa�r Üm�t İlter, Grup Yorum üye-
ler� İbrah�m Gökçek, Sultan Gökçek, Emel
Yeş�lırmak, Betül Varan, Barış Yüksel ve
müvekk�ller�n�n yanındak�, Halkın Hukuk
Bürosu avukatı Barkın T�mt�k.

Faş�zm�n adalets�zl�ğ�ne tesl�m olmayan devr�m-
c�ler�, tutuklayıp yıllarca hap�shanede tutab�lmek
�ç�n uydurulan yalanlardan öte b�r şey yoktur! İşte
AKP’n�n “başarısı ve yaratıcılığı” bu kadardır!

FAŞİZMİN ADALETSİZLİĞİNE TESLİM
OLMADIK, OLMAYACAĞIZ!

HALKIMIZA, FAŞİZMİN ZULMÜNE UĞRAYAN
AYDINLARA, SANATÇILARA, AKADEMİSYEN-
LERE ÇAĞRIMIZDIR: TERÖRİST DEVLETİN
SALDIRILARINA TESLİM OLMAYIN!

FAŞİZM KOŞULLARINDA GİZLİLİK SUÇ
DEĞİL, HAKTIR!

Terör�st olan devlett�r! Vatanımızı parsel parsel
satan, 81 m�lyon halkı açlığa ve yoksulluğa mah-
kum eden, �şs�z bırakan, hakkını arayan halka
“terör�st” d�yen hırsız, tecavüzcü b�r düzen gayr�
meşrudur. H�ç k�mse, bu düzen�n adalets�zl�ğ�ne
saygı duymaya, yasalarına uymaya zorlanamaz!

Ülkem�z�n her karakolu, her hap�shanes� b�rer
�şkencehaned�r. Düşünceler�n� değ�şt�reb�lmek �ç�n
devr�mc�ler� tecr�t hücreler�nde sess�z �mha pol�t�ka-
sıyla katled�lmeye çalışılır.

Devlet terörünün resm�, b�ld�k hal�d�r bu. Yalnız
unuttukları b�r şey var k�; karşılarında ASLA tesl�m
olan devr�mc�ler� bulamayacaklar!

“OHAL var, faş�zm şartları çet�n, ne yapab�l�-
r�z” demed�ler! Bunca saldırı altında, h�çb�r yere
kaçmadı onlar. İşler�n� yapmaya, hem de kend�
kurumlarında yapmaya devam ett�ler. İşte bu da
meşruluğun resm�d�r.

Bu ülkede yarım asırdır, faş�zme tesl�m olmuyor
devr�mc�ler. 34 yıldır tesl�m alınamıyor Grup
Yorum. B�t�r�lem�yor Halkın Hukuk Bürosu. B�z tes-
l�m olmadık, h�çk�mse tesl�m olmamalıdır. 

HALKIN AVUKATLARI VE SANATÇILARI
FAŞİZME DİRENMEYE,

HALKIMIZ, KURUMLARINI SAHİPLENMEYE,

KENDİ KÜLTÜR
MERKEZLERİNDE
SANAT YAPTIKLARI
İÇİN TERÖRİSTLİK-
LE SUÇLANAN
GRUP YORUM’U
BAĞRINA BASMA-
YA DEVAM EDİYOR!

İd�l Kültür Mer -
kez�’n�n kapısı oks�-
jenle kes�ld�, duvarlar
kırıldı, kurum talan
ed�ld�. İşkenceyle
gözaltına alındı 8 k�ş�.

Sayı: 108 3 Mart 2019

FAŞİZMİN ADALETİNE TESLİM OLMADIK, OLMAYACAĞIZ! 5



K�m� aranır durumda k�m� açıkta olan ve heps� de
pol�s�n �s�m �s�m b�ld�ğ�, tanıdığı �nsanlardı. Bu
nedenle �lk andan �t�baren eller� arkadan kelep-
çelend� ve saatlerce bu şek�lde tutularak �şken-
ce gördüler.

Yüzler�nde �şkence �zler� görülüyordu ve avukat-
larıyla görüştürülmed�ler 24 saat. S�yas� pol�s�n,
avukatlık prat�ğ�nden tanıdığı halkın avukatı Barkın
T�mt�k’e özel b�r k�nle yüklend�ler. Yaşadığı �şken-
cey� öğrenen Halkın Hukuk Bürosu, şu b�lg�y� verd�:

“Büromuz avukatı Barkın T�mt�k ‘D�renmeye, her
koşulda mücadele etmeye devam edeceğ�z, tüm
dünya halkları d�ren�ş�m�ze tanık olacak.’ ded�.”

Baskın haber�n� alır almaz hem derg� büromuza
hem de İd�l Kültür Merkez�’ne koştu halkımız. K�m�
yemek get�rd�, k�m� telefon ett�, �ht�yaçlarımızı
sordu. Hemen toplanmaya, yıkılan-kırılan eşyaları-
mızı b�rl�kte onarmaya başladık.

25 Şubat’ta Dev-Gençl�ler, yazılamalar ve dö -
v�z lerle derg�m�z� sah�plend�. Farklı alanlardan ve
yurt dışından sah�plenme ve destek açıklamaları
yapıldı.

Bugüne kadar h�çb�r baskında, derg�m�z� b�r
sayı b�le aksamadan çıkarmayı başardık. İşte
b�z 108. sayımızı halkımıza sunuyoruz. AKP, �se
gayr� meşruluğunu ve terörünü!

26 Şubat yan� baskın günü Grup Yorum üyeler�
Seher Adıgüzel ve Bergün Varan, desteğe gelen-
lerle b�rl�kte açıklama yaparak Grup Yorum’un b�t�-
r�lemeyeceğ�n� ve İd�l Kültür Merkez�’n�n açık oldu-
ğunu b�ld�rd�.

İşte Grup Yorum üyeler� “Her b�r�m�z� tutukla-
salar da b�tmey�z. Çünkü Grup Yorum halktır”
d�yorlar.

DEVLET TERÖRÜNE, BASKINLARA,
YASAKLARA AŞILIYIZ!

AKP’NİN OPERASYONLARI, GÖZALTI ve
TUTUKLAMALARI BİZİ GÜÇTEN DÜŞÜREMEZ!

ANCAK YAPILAN HİÇBİR OPERASYONU,
GÖZALTINI, TUTUKLAMAYI, BASKIYI KANIK-
SAMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ!

YAPTIĞINIZ HER ADALETSİZLİĞİN HESABI-
NI VERECEKSİNİZ!

Faş�zm; baskı, yasak, �şkence, tutuklama olma-
dan yönetemez. AKP faş�zm� de �şled�ğ� suçların
üstünü bastırmak, �kt�darının ömrünü uzatmak �ç�n
baskısını artırmak zorundadır. Başka türlü ayakta
kalamaz!

Kend� ç�zd�ğ� �cazet sınırları dışına çıkan avuka-
tı, sanatçıyı, mühend�s�, kamu emekç�s�n�, �şç�y�,
öğrenc�y� ezmek, h�zaya get�rmek �ç�n kend� koydu-
ğu yasaları b�le ayaklar altına alır.

Yaptığı operasyonlar, yasal
kurumlara gel�ş şekl�, arkadan
kelepçe, �şkence, avukat hakkını
engellemes� hukuk� değ�l keyf�d�r.
Bu keyf�l�kler� kabul etmed�kle-
r� �ç�n heps� hala açlık grev�n-
de. Tesl�m olmuyor, d�renmeye
devam ed�yorlar.

Asgar� ücret�n açlık sınırının
altında olduğu, her gün �şç�ler�n
çalışırken katled�ld�ğ�, b�r gecede yılların emeğ�n�
h�çe sayılarak kamu emekç�ler�n�n �şler�nden atıldı-
ğı, grevler�n yasaklandığı, �ş�n� onuruyla yapan sa -
natçıların, gazetec�ler�n, akadem�syenler�n tutuk -
lan dığı b�r ülkede; halkın faş�zme karşı her türlü
d�ren�ş� meşrudur!

“Hukuk devlet�y�z, demokras� var” yalanlarına
�nandıramıyorlar artık halkı. Faş�zm�n olduğu yerde
demokras� olmaz. Mızrak çuvala sığmıyor.

S�stem adalets�zl�k üret�yor. Adalet� �se ancak
devr�mc�ler sağlayab�l�r.

Gayr� meşru b�r düzende devr�mc�l�k yapmak,
faş�zme karşı mücadele etmek suç değ�l görevd�r!
Bu görev� yer�ne get�rmey� onur b�l�yoruz.

Devr�mc�l�k dünyanın en ahlaklı �ş�d�r; çünkü
sömürüye ve adalets�zl�ğe karşıdır. Tar�hsel ve s�ya-
sal olarak haklı olan ve kazanacak olan b�zler�z.

Derg�m�z� ve kurumlarımızı daha b�r cüretle
savunacak, düşünce, örgütlenme ve düşünceler�-
m�z� halka yayma özgürlüğümüzü savunacağız!
Kurumlarımız mevz�ler�m�zd�r, h�çb�r koşulda terk
etmeyeceğ�z!

Bütün adalets�zl�kler�, zulümler�, �şkenceler�,
tac�zler� ve sömürüsüyle tar�h�n çöplüğüne gömü-
len sömürü düzen� olacak! Faş�st �kt�darları dünya
halkları lanetle anacak! Kazanan BİZ Olacağız!

İşkence Yapmak Şerefs�zl�kt�r!

Halkın Sanatçılarına Özgürlük!

Halkın Avukatlarına Özgürlük!

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

Yürüyüş Derg�s� Ve İd�l Kültür Merkez�’nden
İşkenceyle Gözaltına Alınanlar Derhal Serbest
Bırakılsın!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Faşizm, kurumlarımızı terörize ederek, demagojilerle,
yalanlarla, halkın sanatçılarına operasyonlar, gözaltılar,
tutuklamalarla yok etmeye çalışıyor.

Yetmeyince kuşatmasını sürdürerek zulmüne devam
ediyor. Devrimcileri önce tecrit edip yalnızlaştırmak
sonra da terörize ederek imha etmeye çalışıyor. Bu,
düşmanın teşhir ettiğimiz bir politikasıdır.

Yetmedi; ilk defa sanatçıların adı terör listelerine
yazıldı, başlarına ödül konularak arama kararları çı-
kartıldı ve 11 üyesi tutuklandı!

Peki biz ne yapacaktık? Kapılarımızı açıp, kollarımızı
kavuşturup bekleyecek miydik? Elbette hayır! Önce
“Listelerinize Bestelerimizle Cevap Vereceğiz”
adıyla bir kampanya başlattı. Ödül konulan, aranan
hiçbir Grup Yorum üyesi, faşizmin adaletsizliğine
teslim olmadı! Çalışmalarını gizlilikte sürdürdü!

Kaç Kez Bastınız, Kaç Kez Yıktınız? Ama Yine
Üretmekten Yine Halkın Sanatçılığını, Halkın Avu-
katlığını Yapmaktan Vazgeçmedik Ve Asla Vaz-
geçmeyeceğiz!

İşgalci emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin halklar
karşısında hiçbir hükmü yoktur!

Nasıl ki ABD emperyalizmi, işgal ederken günde 1
ton bomba atarak Vietnam halkını teslim almaya ça-
lıştığında yenilgiye uğradıysa, bugün de durumu
aynıdır. Dünya halklarının baş düşmanı ABD emper-
yalizmini hezimete uğratan Vietnam halkının ellerinde
hiçbir teknolojik üstünlük yoktu.

Emperyalizme karşı savaşta;

- 83 bin sakat,

- 8 bin felç,

- 30 bin kör,

- 10 bin sağır,

- 13 milyon 457 bin 822 şehit verilmiştir.

Ve bu acılı halka mayınlar ve napalmlarla, zehirli
silahlarla harap edilmiş topraklarıyla bir Vietnam kal-
mıştır. Ama bu Vietnam, her şeye rağmen emperyalizme
karşı zafer kazanmış, özgür bir Vietnam oldu. 

Vietnam liderlerinden Ho Şi Minh diyor ki; “Her za-
man bizim dağlarımız, bizim nehirlerimiz, bizim in-
sanlarımız var olacak... Amerikan istilacıları yenilecek.
Yeni baştan kuracağız ülkemizi, bin defa daha gü-
zel!”

Vietnam halkı tüneller, sığınaklar yaparak, bu
eşit olmayan koşullar altında kazandı savaşı.

Çünkü savaşlarda haklı ve haksız olan taraf vardır.
Haklı olan dünya halkları, haksız olan emperyalizm
ve işbirlikçileridir.

İşte bizim ülkemizde de emperyalizm ve işbirlikçi
oligarşi ile Anadolu halklarının savaşı bu kadar
keskindir. Biz de gizlilikte büyütüyoruz mücadeleyi.
Bu, faşizm koşullarında bir tercih değil, zorunlu-
luktur. Şayet savaşma kararlılığındaysanız, illegal
çalışacaksınız, başka yol bırakılmamışsa o yoldan
ilerlersiniz.

Tünellerimiz de sığınaklarımız da olabilir, çelikten
kapılarımız da! Vietnam halkı nasıl ki tüneller yaparak
ülkesini savunduysa biz de her yolla savunacağız.
Bunun meşruluğu tartışılmaz!

Ama bir kültür merkezini terör sığınağı gibi gösterip,
örgütün şu sorumlusunu yakaladık yalanlarını bırakın!
Bu demagojiler ve yalanlarınıza kimse inanmaz! Biz
halkı, haklıyı temsil ediyoruz ve meşruyuz!

Siz katleden, sömüren, açlığın, yoksulluğun tem-
silcilerisiniz. Bizler Pir Sultanlar’ın temsilcileriyiz. Bu
nedenle kimse inanmadı sizin yalanlarınıza, halkımız
tanımadı sizin ödüllerinizi listelerinizi! Ve sahiplendi:
“Grup Yorum Bizim Evde!”

Genel Sekreter dediğiniz Ümit İlter, Grup Yorum’un
parçasıdır. Şiirleri, besteleri ile herkesin bildiği, ömrünü
hapishanelerde geçirmiş bir devrimcidir.

Faşizm her yerde aynıdır. Dünyaca tanınan Halkın
şairi Şilili Neruda diyor ki; “Hemen hemen her gün
başka yerde kalıyordum, her yerde beni saklayacak
insanlar kapılarını seve seve açıyordu. Bunların çoğu
hiç tanımadığım kimselerdi, birkaç gün için de olsa
beni saklamayı arzu ettiklerini söylüyorlardı. İster bir
saat, isterse bir hafta için olsun vatandaşlarım bana
kollarını açıyordu! Böylece saklandım; limanlarda,
tarlalarda, şehirlerde, depolarda, köylülerin, mühen -
dislerin, avukatların, denizcilerin, doktorların ve maden
ocağında çalışan işçilerin.”

Yani anlayacağınız devrimciler her yerdedir. Halkın
sanatçıları da her yerde
karşınıza çıkacak. Kor-
kunuz da bu zaten, bizim
her yerde olmamız! Bu
nedenle Soysuz Süley-
manlar demagojiler ya-
parak halkımızla güçlü
bağımızı koparmaya ça-
balıyor.

İbrahim, Sultan, Betül,
Yorum kendisidir. Sultan,
Betül solisttir, İbrahim
gitaristidir. Umudun tür-
külerini söylemek onlar
için onurdur.  Diyor ki

GRUP YORUM, İDİL KÜLTÜR MERKEZİ GRUP YORUM, İDİL KÜLTÜR MERKEZİ 
UMUDUN MERKEZLERİNDENDİR!UMUDUN MERKEZLERİNDENDİR!

Ne Yapacaktık? Kapılarımızı Açıp, Kollarımızı Bağlayıp Bekleyecek miydik?
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Halkımız İbrahim Gökçek
için “Grup Yorum ‘un Bas
Gitaristi İbrahim Gökçek
O öyle bir gitar çalar ki,
sahneye her çıkışında yıl-
dızını takar sol göğsün
üstüne. Oradan çıkarır
armonisini ona terörist
diyenlerin korkuları bun-
dandır.”

Sultan Gökçek çıktı mı
sahneye, halkın gelini umu-
dun türküsüne dönüşür.
Daha 1 ay olmadı zulmün
hapishanelerinden çıkalı.

Yine bir operasyonla gözaltına aldınız. Sultan yine
çıkacak halkın karşısına.

Betül Varan, Avrupa’nın yoz kültürüne karşı çıkarak
halkın sanatçısı olmayı seçti. Betül de henüz bir ay
olmuştu tahliye olalı. Vatanında türkülerini söylemekten
asla vazgeçiremeyeceksiniz!

Emel Yeşilırmak, Tavır çalışanı ve Grup Yorum
üyesidir. Halkın şairlerinin, yazarlarının, sanatçılarının
bugünkü temsilcilerindendir.

CIA, 800 tane dergiyi bizzat kendisi çıkararak
halkın değerlerini yok etmeye çalışıyor. Bunun karşı-
sında Emel İdil Kültür Merkezin çatısı altında Tavır
Dergisi ile cevap veriyor emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşiye korkunuzun nedeni ödülü Listelerinizde
koymanızın nedeni de budur.

Barış Yüksel halkın mühendisidir. AKP; yaptığı
havalimanlarında, metro inşatlarında, madenlerde,
trenlerde vb katlederken; halkı elektriksiz, gıdasız,
evsiz bırakırken; o halkın mühendisi olmayı seçti. 

O, halk için üreten mühendistir. Halk bahçesi,
rüzgar türbini, Ferhat Gerçek yürüteçlerin mühendisidir.
Barış Yüksel aynı zamanda Yorum’un baterisiti olarak
halkın sanatçısıdır.

Barkın Timtik, halkın avukatıdır. AKP’nin katlettiği
halk çocuklarının hesabını soran, AKP’nin katillerini
kendi mahkemelerinde yargılayan HALKIN AVU-
KATIDIR! Barkın Timtik; Berkin’in, Soma’nın, Nuriye’nin
Semih’in, Dilek Doğan’ın, Hasan Ferit Gedik’in, Özgür
Tutsakların, İşçilerin, Öğrencilerin, Gecekondu halkının
avukatıdır. 

Caferi Sadık Eroğlu sizin sömürdüğünüz, katlet-
tiğiniz halk çocuklarının temsilcisidir. Hiç yerine koy-
duğunuz gecekonduluların temsilcisidir. Bir ömür boyu
devrimciliktir Sadık Eroğlu.

UNUTMAYIN saydığımız 8 isim de DEVRİMCİDİR!
Yani bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde bedeller
ödeyerek yollarından şaşmadan yürüyenlerdir. Sizin
“11 çelik kapı, kozmik oda, sığınak” demagojileriniz
boştur, koftur!

YERALTI SIĞINAĞI ARIYORSANIZ, 

AYTEN’E İŞKENCE YAPTIĞINIZ YERE BAKIN!

Daha birkaç ay olmadı Ayten Öztürk’e yaptıklarınız
Ankara’nın tam ortasında, 6 ay boyunca işkence yap-
tığınız. Sizlerin yeraltı işkencehanelerinizi biliyoruz,
Ayten’in 868 yarası daha iyileşmedi, hesabını ver-
mediğiniz sürece de iyileşmeyecek!

Sizin yeraltı işkencehaneleriniz meşru öyle mi?
Sizin Berkin Elvan’a gaz kapsülü atarak katletmeniz,
eylemlerde kadın ve erkek yoldaşlarımızı taciz etmeniz,
hesap vermekten kaçmanız meşru öyle mi?

Ayten’i 6 ay boyunca 1.5 metreye 2 metre bir yere
kapattınız. Gözlerini bağlayıp elektrik verdiniz, akla
hayale gelmeyecek işkenceler yaptınız işkence ha-
nenizde! Ayten’e çeşitli işkenceler yaptınız yeraltı iş-
kence hanelerinizde. Unuttuk mu sandınız, halkımız
unutacak mı sanıyorsunuz?

Asla unutmayacağız!

AKP ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin
kimseyi inandıramayacak!

BİZ YİNE OLDUĞUMUZ YERDE DURACAĞIZ! 

YİNE HALKIN MÜHENDİSLERİ, AVUKATLARI,
SANATÇILARI OLARAK MÜCADELE EDECEĞİZ!

ASLA TESLİM ALAMAYACAK, BİTİREMEYE-
CEKSİNİZ!

EGE'DEKİ ÇELİŞKİYE DAİR...

1..

Ege Denizi, Masmavi uzanmış yine

Ilık bir rüzgar Meltem olmalı

Sabahın tuzlu serinliğinde

Dokunup geçiyor usulden yüzüne

Kıpırdamıyor Ege

Yüz vermez öyle her esen melteme

Hem şimdi yel ile oynaşmak kimin neyine

Bunu deniz bile biliyor

Şimdi yaklaşan bir katliamdır

Ve maviş gözleri kayıtsız

Bakıyor Ege

2...

Aklım bıçağa kesiyor Ferhat

Gördükçe bu dünya manzarasını

Aynı denizde iki farklı dünya

Birisi boğuluyor diğeri eğleniyor

Birine mülteci deniyor

Diğeri burjuvazinin tüylüsü

3...

İngiliz prensi Charles'ın koca karısı Kamila

Ve yanındaki asalaklar güruhu

Dünyanın en lüks yatlarından birisiyle

Mavi yolculuğa çıkmış Ege Denizi'nde



AKP’nin kiralık katil, işkenceci
polisleri 25 Şubat’ta, İstanbul Gazi
Mahallesi’nde bulunan dergimizin
hazırlık çalışmalarının yapıldığı Ozan
Yayıncılık Bürosu’nu bastı ve talan
etti. Baskın ile ilgili yapılan destek
açıklamalarından derlediklerimiz ise
kısaca şu şekilde;

Hatay Halk Cephesi:
“Yürüyüş dergisi emeğin, devrim

şehitlerinin, tutsakların ve ezilen
dünya halklarının sesidir, temsilcisidir.
Bu sebeple Yürüyüş dergisi tarihsel
yürüyüşüne devam edecektir, ta ki
halkın iktidarı kuruluncaya kadar.

Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
yolundaki Yürüyüş dergisinin, Hatay
Halk Cephesi olarak sesi soluğu ol-
maya devam edeceğiz. Gerçekleri
halkımıza ulaştırmaya devam ede-
ceğiz.”

İstanbul 
Alibeyköy Halk Cephesi
Alibeyköy Halk Cepheliler 25 Şu-

bat’ta mahallede, Yürüyüş dergisine
yapılan baskın ile ilgili çalışma yaptı.
Çalışmada halka yönelik sesli ajitas-
yon çekilerek baskın teşhir edildi.

İstanbul 
Kuruçeşme Halk Cephesi
“… Bizler halkın sesiyiz, ne mo-

ralimiz ne de motivasyonumuzu bo-
zabilirsiniz... 

Bizler halkın onurlu evlatları ola-
rak Anadolu’nun dört bir yanına
halkın sesi Yürüyüş dergisini ulaştı-

racağız ne katil köpekleriniz buna
engel olabilecek ne de sizler...”

Ankara Devrimci İşçi Hareketi:
“Yürüyüş dergisi sosyalist basın

bayrağını devraldığı Vatan Dergisi
gibi, Ekmek ve Adalet Dergisi, Mü-
cadele, Kurtuluş, Yeni Çözüm dergi-
leri gibi ne ABD emperyalizmi ne de
onun uşakları olan iktidarlar ile asla
uzlaşmadı ve uzlaşmayacaktır...

Baskın ve tutuklama terörüyle ne
Yürüyüş’ün sesini susturabilirler, ne
de bu Yürüyüş’ü durdurabilirler. Yü-
rüyüş dergisi halka gerçekleri an-
latmaya devam edecektir.”

Samsun Dev Genç:
“Ne yaparsanız yapın Yürüyüş

Dergisini susturamazsınız. Baskın-
larla, saldırılarla, yasaklarla gözaltı
ve tutuklamalarla Yürüyüş Dergisini
halka gerçekleri ulaşmasını engel-
leyemezsiniz.” 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yok yokmuş yatlarında

Nasıl eylenmişler kral kral

Nasıl gülmüşler saray saray

Nasıl keyiflenmişler çirkef çirkef

Nasıl yüzmüşler prens prenses

Gemileri kan denizinde

Gemileri kan denizinde

Gemileri kan denizinde yüzer hep

4...

Mülteciler balık istifi yüklenmiş

Mülteciler balık değil ama

Irak’lı çoğu Filistin’li

Afgan çoğu Suriye’li

Ve tekne su almaya başlayınca

Balık istifi oldukları ambarda

Çoluk çocuk altmışı birden Ferhat

Altmışı birden

Altmışı Ferhat

Ege Denizi yüzünü kapadı

Ve kendi kabuğuna çekildi

Fırtına çıkartıp batırmayı bilmediği için

Prenses Kamila'nın soysuz gemisini

5...

Bu kaltaklar sürüsü işgal işgal

Bu alçaklar güruhu bomba bomba

Yediler benim Kara kafamın ekmeğini

Fırın fırın yediler

Daha tarlasındayken hem de

Başak başak yediler

Petrol petrol içtiler

Denizde boğulmadan önce

Daha vatanındayken hem de

Yediler benim Kara kafamın ömrünü

Yediler ve doymadılar

Yerler ve doymazlar

Yedikçe doymayacaklar

Gözlerini toprak

Gırtlaklarını bıçağımız doyurana dek

6...

Kara kafam bir lokma uğruna

Bilmediği denizler de boğulur gider

Ve lüks yatların soysuz sakinleri

Kara kafamın şişmiş cesedini

Bir tür deniz canlısı sanıp

Türü tükenmesin diye

Altın varaklı küpeştelerinden

Fındık, fıstık atarlar

O kadar da hayvan severdir bu alçaklar...

ÜMİT İLTER, FERHAT İLE VOLTA

Halkın Sesi  Yürüyüş Dergis i ’n i  Bask ınlar la Susturamayacak lar !Halk ın  Sesi  Yürüyüş Dergis i ’n i  Baskınlar la Susturamayacak lar !
Halk ı  Susturamaz lar !  Gerçek ler i  Ha lk ım ıza Ulaş t ırmaya Devam Edeceğiz !Ha lk ı  Susturamaz lar !  Gerçek ler i  Ha lk ımıza  Ulaşt ırmaya  Devam Edeceğiz !



TAYAD, 16 Şubat’ta halkın avukatlarının açlık gre-
v�n�n 24. gününde hukuksuzca tutuklanmalarını pro-
testo etmek �ç�n, Ankara Sakarya Caddes�’nde b�r
basın açıklaması yaptı. 

AKP’n�n faş�st, kat�l, �şkencec� pol�s�; ün�vers�te
öğrenc�s� Merve Dem�rel’� �şkenceyle gözaltına alır-
ken, saldırı sırasında tac�z ett�. 

Merve bu tac�z� şöyle anlattı: 

“Pol�s�n hays�yets�zce yaptığı muamelen�n yarat -
tığı utanç kes�nl�kle pol�se a�tt�r. Bu utanç bana
yüklenemez. Hays�yets�zleşt�r�len, �t�barsızlaştırılan
ben değ�l�m tac�zc� pol�st�r... İşkence yok söylem�
yalan. Tutuklamalar, gözaltılar yetm�yor, �nsan onu-
runa aykırı, çares�zce, ac�zce yöntemlere başvu-
ruyorlar.”

AKP’n�n pol�s� �şte böyle ac�z ve çares�zd�r. Gö -
zaltı ve �şkencen�n hak arama eylemler�n�n önüne
geçememes�n�n hırçınlığıyla tac�z ed�yor. 

AKP’n�n pol�s�n�n Guantanamo’da, Irak Ebu
Gureyb hap�shanes�nde tac�z ve tecavüzü b�r
�şkence aracı olarak kullanan ABD askerler�nden
farkı yoktur.

“C�nsell�k” Ortadoğu’nun müslüman halklarına
kar şı kullanılan b�r �şkence metodudur. İnanç ve kül-
türünü ayaklar altına almak �ç�n bu yöntem� kullanı-
yorlar. ABD’l� ps�kologlar, tac�z ve tecavüzü CIA’ye b�r
metod olarak önerm�şlerd�r.

ABD ordusu tutsaklar üzer�nde moral üstünlük
sağlamak ve �şkence karşısındak� d�rençler�n� kırmak
�ç�n d�n� ve c�nsell�ğ� kullanmıştır. Çünkü tecr�t ve
kaba �şkence, tesl�m almak �ç�n tek başına yeterl�
değ�ld�r. İşkencec�ler f�z�ksel tahr�batın yanında mo -
ral olarak da çökertmek �stemekted�rler. Bu nedenle
de savaşlarda tac�z ve tecavüz; halkların tesl�m�-
yete zorlanması, ulusal onurlarının ayaklar altına
alınması �ç�n hep kullanılmıştır.

İşte bu nedenle �deoloj�k gıdasını ABD’den alan
AKP’n�n pol�s�n�n, ABD’n�n pol�s ve asker�nden f��len
b�r farkı yoktur. F�l�st�n halkına �şkence yapan �şgalc�
İsra�l asker�nden de b�r farkı yoktur. Ülkem�zde 60’lı
yıllardan �t�baren devlet, kend� halkını tesl�m almak
�ç�n pol�s�n� ve asker�n� s�stemat�k olarak �şkencec�
olarak yet�şt�rm�şt�r.

Çünkü Türk�ye’de �kt�dara gelen part�ler�n halkları
yönetmekte zor ve ş�ddetten başka b�r çares�, halklar
�ç�n sunab�leceğ� tek b�r çözümü yoktur. 

Çünkü kap�tal�zm�n kr�z� çok der�nd�r. 

Çünkü emperyal�zm�n g�zl� �şgal� demokras�ye �z�n
vermez. 

Çünkü ol�garş�n�n sömürü ve faş�st pol�t�kalarını
halka zor ve ş�ddet dışında kabul ett�rme şansı yok-
tur. 

Faş�st devlet, tüm kurumlarıyla halka karşı suçlu-
dur. Devr�m mücadeles�n�n önünü kesemeyeceğ�n�
b�len ol�garş� tam da bu nedenle yaygın olarak sokak
ortasında kadınlarımıza, çocuklarımıza alen� olarak
�şkence yapıp, tac�z ed�yor. Tepeden tırnağa s�lahlar-
la donatılmış onlarca pol�s, tek b�r kadını kuşatarak,
gözaltına alıyor. 

Bu ac�zl�k, zavallık değ�l de ned�r? Bu da yetm�yor
d�renen kadınlarımızın onurunu kırmak �ç�n tac�z ve
küfürü kullanıyor. 

Ankara Emn�yet Müdürlüğü ahlaksızlık suçunu
örtbas etmek �ç�n Merve’y� “DHKP-C sempat�zanı”
olarak tanımladı… 

Emn�yet  açıklamasında şöyle den�l�yor: “Çek�len
v�deolarla olay bütünü �le ele alınmayarak sadece b�r
kare üzer�nden Türk pol�s teşk�latını kamuoyu nez-
h�nde yıpratmaya çalışılarak küçük düşürülmek
�stenm�ş”.

Ankara Emn�yet� ahlaksızlıklarının halkta yarata-
cağı tepk�y� engellemek �ç�n sosyal medya üzer�nden
görüntüler� paylaşanlar hakkında da suç duyurusun-
da bulundu. Devlet�n el�nde ne kadar olanak varsa
bu p�sl�ğ�n üstünü örtmek �ç�n kullandılar. 

AKP’n�n �şkencec� pol�s� b�r gün sonra da hızını
alamayarak Yüksel d�ren�şç�ler�nden Nazan Boz -
kurt’u, Merve’ye yönel�k pol�z tac�z�n� el�nde af�şle
teşh�r ederken gözaltına aldı. Bu seferde AKP’n�n
kat�l, tecavüzcü, faş�st pol�s� Nazan’ı tac�z ett�!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tacizci polisini
koruma altında alarak tehditler savurdu:

“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan
sonra karga tulumba gözaltına alınırsınız... Babası
FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın
üzerinden polisi ezmesine müsade etmeyiz...
Mah kemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var
ki bu konunu arkasında duranlar ve bizim evla -
dımıza tacizci diyen alçalar gereğini görecek... Gün -
lerdir bir mensubumuzu „tacizci“ diye niteleyerek
sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve
bunu TBMM’nin gazi çatısı altına getirip orada aynı
hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak
değiliz.”

Bir bakan sokak ortasında, basının gözü önünde
yaşanan ve herkes tarafından lanetlenebilecek bir
tacizi işte böyle savundu. Bu savunma soysuz İçişleri
Bakanının en az işkenceci, tacizci polisler kadar
ahlaksız olduğunun itirafıdır.

Merve bir TAYAD’lıdır. Faşist AKP’ye göre bir
TAYAD’lıysa polisler tarafından dövülebilir, taciz
edilebilir. O’nun başörtülü olması fark etmez!
Tayad’lıysa her şey yapılab�l�r. 

“İşkence Yok” Söylemi Yalan! 
Faşizme Gözaltılar, Tutuklamalar Yetmiyor! İnsan Onuruna Aykırı,

İşkence ve Tacize Başvuruyorlar, Teslim Almaya Çalışıyorlar!
Faşizmin Hiçbir Saldırısını, Tacizini, Ahlaksızlığını Kabul Etmeyecek, Direneceğiz!

Ülkemizde Gençlik
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Yasadışı den�len eylem,  Açlık Grev�nde olan hal-
kın tutsak avukatları �ç�n yapılan b�r dayanışma eyle-
m�d�r. 

Faş�zm �şte tam da budur. Yalan üzer�ne kurulu
ka ba propagandadır.

Soysuz Süleyman tac�zc� pol�s�  “b�z�m evladı-
mız” d�ye savunuyor. Faş�zm �şte tam da böyle b�r en
pes paye türden ahlaksızlıktır. 

Faş�zm �şte böyle b�r ADALETSİZLİKTİR, HAK-
SIZLIKTIR. DEVLET TERÖRÜDÜR.  

Tac�z�n devlet�n en üst düzey�nde bu kadar sah�p-
len�lmes�, bu suçun devlet�n resm� pol�t�kası ol -
duğunun açık �t�rafıdır. 

Faş�zm hem halkı aptal yer�ne koyup aşağılayıp,
s�nd�rmek, hem de d�rend�ğ� noktada  zor ve ş�ddet
uygulayarak ez�p, tesl�m almak �ster. 

Soysuz Bakan “proje kadın” d�yor.  

AKP’den daha ala b�r “ABD PROJESİ” olab�l�r m�?
Daha düne kadar Fetullah Gülenc�lerle kolkola ABD
pol�t�kalarının uygulayıcısı s�z değ�l m�yd�n�z?

ABD emperyal�zm�n�n b�r pol�t�kası olan “Me de -
n�yetler arası, D�nler arası D�ayalog ve  İşb�rl�ğ�” pro-
jeler�n�n f�güranı s�z değ�l m�yd�n�z? 

AKP, ABD’n�n BOP’n�n  (Büyük Ortadoğu Projes�)
Türk�ye ayağıdır. AKP, Erdoğan emperyal�zm�n ılımlı
İslam projes�n�n uygulayıcısı olmak �ç�n �kt�dara get�-
r�lm�şt�r. AKP b�r model olarak tüm Müslüman ülkele-
re sunulmak �stenm�şt�r.

AKP’n�n kend�s� de, tac�zc� pol�s� de, ordusu da;
Amer�kan pol�t�kalarının, projeler�n�n en has uygula-
yıcısıdır. Zaten böyle olduğu �ç�n �kt�dardadır.

İşte AKP �kt�darının gerçek yüzü budur.

AKP İkt�darı Faş�stt�r, İşkencec�d�r, Tac�zc�d�r,
Tecavüzcüdür!

Faş�st devlet�n �şkencec� pol�sler� devr�mc� kadın-
ları yıllarca her gözaltında �şte böyle tac�z ett�ler,
tecavüzle tehd�t ett�ler ve hatta tecavüz ett�ler. 

İşkencec�, kat�l pol�s�n tac�z etmed�ğ� b�r tek dev-
r�mc� var mıdır? Buna erkekler de dah�l. 

Bu olay kes�nl�kle tek�l b�r olay değ�ld�r. O pol�s tek
“çürük elma” değ�ld�r. Devlet�n bütün kurumları,
baş ta pol�s teşk�latı ve yargı s�stem� olmak üzere
tamamıyla çürümüştür. 

Bu olaydan bir gün sonra gazetelerde şu haber
yer aldı.

Polis tecavüzüne “iyi hal” den indirim!...

“İddianamede S.E.’nin “nitelikli cinsel saldırı”
suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenirken
diğer şüpheli R.Y.’nin de “nitelikli cinsel saldırı suçu-
na yardım etme” ve “kamu görevlisinin suçu bildirme-
mesi suçlarından” 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi
talep ediliyordu. 

İstanbul Beylükdüzü’nde geçen yıl görev başın -
dayken polis aracında P.T. isimli kadına nitelikli
cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen polis
S.E.(27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis

R.Y.’nin (28) yargılandığı davada tutuklu sanık S.E.
“Nitelikli cinsel saldırı” suçundan iyi hal indirimi de
uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  (S.E 6
yıllık polis, R.Y. 15 aylık polis.)

İşte devlet budur! Devlet pol�s�yle, yargısıyla b�r
bütün olarak suçun ve p�sl�ğ�n �ç�nded�r.

Halkın avukatlarını tutuklayan, halkın kızlarına,
oğullarına �şkence yapan ve tac�z eden pol�s� savu-
nan b�r devlet halkına h�çb�r şey veremez. Faş�st
devlet�n gerçek yüzü en çıplak hal�yle budur!  

Bu devlet halkın h�çb�r sorunu çözemez!

Bu dünyada ahlakı da, onuru da, namusu da ger-
çek anlamda yalnızca devr�mc�ler savunab�l�r. 

B�z devr�mc�ler ahlaklı olmaya nasıl bakarız? 

Ahlâk eğ�t�m� kuramının temel�n� atan Len�n,
şöyle söyler:

“Len�n her şeyden önce güya ahlâk�l�ğ� yadsıdığı
�dd�asıyla Marks�zm� aşağılayan burjuva �deologları-
nın g�r�ş�mler�n�n maskes�n� alaşağı ett�. «Konu, sank�
b�z�m ahlâkımız yokmuş g�b� ortaya konuyor. Bur -
juvaz�, güya b�z komün�stler�n her türlü ahlâkı �nkâr
ett�ğ�m�z suçlamasında bulunuyor. Bu, �şç� ve köylü-
ler�n gözünü boyamak �ç�n kavramları karmakarışık
yapan b�r çarktır» (Len�n 1959, s. 280). 

Len�n, komün�st ahlâk �le üret�m araçlarının özel
mülk�yet�ne, �nsanın �nsan tarafından sömürülmes�-
ne, çoğunluğun, azınlık tarafından ez�lmes�ne, b�rey-
sell�ğe ve benc�ll�ğe dayanan burjuva ahlâkı arasın-
dak� �lkesel farklılığı ortaya koydu. Burjuva ahlâkı-
nın karşılıklı güvens�zl�k, düşmanlık, emekç�ler�n
f�z�ksel ve ps�koloj�k köleleşmes� ahlâkı olduğu-
nu kanıtladı.” (Fyopor Krolyov -Len�n ve Eğ�t�m Say.
201)

Len�n’�n de söyled�ğ� g�b� ahlak kavramı b�l�msel
olarak sınıfsaldır. Burjuvaz� halkı sömürdüğü, �deolo-
j�k olarak benc�ll�ğ�n, b�reysell�ğ�n propagandasını
yaptığı �ç�n sınıfsal olarak AHLAKSIZDIR. Bur ju va -
z�n�n ahlak anlayışına göre halkın f�z�ksel ve ps�kolo-
j�k olarak köleleşt�r�lmes�, faş�zmle yönet�lmes� nor-
mald�r. 

İdeoloj�k olarak bey�nler�m�z� tesl�m almak, b�ze
kend� ahlaksızlıklarını kabul ett�rmek �st�yorlar. 

F�z�ksel ve ps�koloj�k olarak köleleşt�remed�kler�
Merve’ler�, Nazan’ları, Nur�ye’ler� de �şte böyle gözal-
tına alıp, tac�z ed�yorlar. Ardından da pol�se karşı
gel�rsen�z sonunuz onlar g�b� olur d�yorlar.  

Faş�st kat�l pol�ste, onları aklayan yargıda burju-
vaz�n�n ahlak anlayışının tems�lc�s�d�r. AKP �kt�darı-
nın ekonom�k, sosyal kr�z� der�nleş�rken yozlaşmanın
bu kadar artması b�r tesadüf değ�ld�r. 

Merve’ye yönel�k tac�z, tecavüzcü “pol�se �y� hal-
den �nd�r�m” haberler�n�n ardından 23 Şubat tar�hl�
gazetelerde b�r haber daha yayınlandı. Haber de
şöyle den�l�yordu:

“İstat�st�klere göre �nternet s�teler�n�n yüzde 12’s�
porno �çer�kl� ve buna maruz kalma yaşı 11’e düştü.
Görüntüler� yayımlanan çocuk sayısı 36 b�n� geçt� ve
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yüzde 77’s� 9 yaş altında…. Son yılda ensese uğra-
yan kayıtlı çocuk sayısı 400 BİNE ULAŞTI.
Sokaklarda yaşayan çocukların çoğu c�nsel �st�sma-
ra uğruyor.”

Faş�st devlet�n çocuklarımıza, kadınlarımıza, tüm
halkımıza reva gördüğü yaşam budur. 

Pornocu, tac�zc�, tecavüzcü, sübyancı, ero�nman
ve SAPIK BİR HALK yaratmak �st�yorlar. Ancak böyle
b�r halk yaratırlarsa, faş�st pol�t�kalarını hayata geç�-
r�p, yöneteb�l�rler. 

Basının gözü önünde ün�vers�te öğrenc� Merve’y�
tac�z eden pol�s h�ç gözünü kırpmadan ün�vers�te
öğrenc�ler�n� de katletm�şt�r.

1992 Eylül’ünde pol�s�n katlett�ğ� öğrenc�lerden
b�r� de Mimar Sinan Üniversitesi’nde okuyan DEV-
GENÇ’li Seher Şahin’dir. Seher üniversitede rehber-
lik ve dayanışma çalışmaları sırasında polis ta ra -
fından saldırıya uğrayıp, üniversitenin üçüncü
katından aşağı atılarak katledilmiştir. 

Tar�h�m�zden ve bugünümüzden öğrend�ğ�m�z tek
b�r şey var:

Bu devlet halka h�çb�r şey veremez.  H�çb�r soru-
numuzu çözemez. 

Bu p�sl�ğ� devr�m tem�zler.

Tek çözüm b�z�z.

Tac�zc�, �şkencec� pol�sler� evladı olarak görüp, ez -
d�rmemek �ç�n göğsünü s�per eden Soysuz’a seslen�-
yoruz!

„Sabantan akşama kadar bizi felç etmeye çalı -
şıyorlar“ diyorsunuz ya... Siz zaten felç olmuş bir
iktidarsınız. 

DEV-GENÇ’l�ler olarak çürümüş devlet�n�z�n teca-
vüzcü, �şkencec� yüzünü bulunduğumuz her yerde
teşh�r edeceğ�z. 

Merve’ler, Nazan’lar, Nur�yeler, Alev’ler b�z�md�r.
Devr�mc� Gençl�k olarak Nur�ye’ler, Alev’ler g�b� ola-
cağız.

Halkımızın yanında, halkımızın aydını, halkımızın
devr�mc�s� olacağız. Çünkü b�z onurlu TAYAD’lıların
çocukları, Nur�yeler’�n, Merveler’�n kardeşler�y�z. 

Halkın çocukları olarak onur, adalet kavgasında
saflarımızı sıklaştıracak ve hesap soracağız. 
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Halkın Avukatları’nın Sesini 
Üniversitelerde Duyuracağız!

Dev-Genç’liler İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde,
açlık grevinde olan Halkın Avukatları için 15 Şubat’ta
kitle çalışması yaptı. Yapılan çalışmada genel olarak,
halkın avukatlarının neden açlık grevinde olduklarını
anlatan 700 adet bildiri dağıtıldı ve 300 adet kuşlama
yapıldı. Üzerinde “Halkın Avukatlarına Özgürlük! Dev-
Genç” yazılı 52 adet afiş üniversitenin birçok yerine asıldı.
Ayrıca üniversitenin birçok yerine; “Soma’nın, Berkin’in,
Dilek’in, Nuriye-Semih’in; Halkın Avukatları 16 Aydır
Faşizmin Hapishanelerinde! Adalete Açlığımızı Açlık
Grevleriyle Dile Getiriyorlar! Halkın Avukatlarına Özgürlük!

Halkın Adalete Açlığını
Açlık Grevleriyle Dile
Getiren Halkın
Avukatlarına Özgürlük!
Halkın Avukatları
Teslim Alınamaz!
Açlıklarına Ses Olalım!
Halkın Avukatları Onu -
rumuzdur! Dev-Genç”
sloganları işlendi.

Ulaş Bardakçı’nın Silahı 
Dev-Genç’lilerin Ellerinde…

İstanbul Boğaziçi
Dev-Genç’liler, 19
Şubat’ta, Ulaş
Bardakçı’nın şehit-
liğinin 47. yıldönü-
münde üzerinde;
“Ulaş’ın Elindeki
Mavzer Ellerimizde!
Dev-Genç” imzalı
pankart asarak
selamladı. Ardından
üniversitenin çeşitli
yerlerine “Mahir
Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar
Savaş! Ulaş
B a r d a k ç ı
Ölümsüzdür!” yazılı
400 adet kuşlama
yaptı.

Umudun Sesini Halkımıza Ulaştırıyoruz
Dev-Genç’liler 10 Şubat’ta İstanbul

Sarıyer Dağevleri’nde umudun sesi olan
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan
çalışmada 50 adet dergi halka ulaştırıldı.
Ardından mahallenin farklı yerlerine,
“Halkın Avukatlarına Özgürlük! Tutsak
Dev-Genç’lilere Özgürlük! Adalet İstiyoruz!
Dev-Genç” imzalı sloganları nakşetti.



Ü
lkem�zde yaklaşık 70 yıllık b�r Amer�kan
�şb�rl�kç�l�ğ� hüküm sürüyor. 70 yıldır em -
peryal�zm�n �şb�rl�kç�s� �kt�darlar tarafından

tüm yaşamımız şek�llend�r�lmeye çalışılıyor.
Emperyal�zme ve ol�garş�ye karşı cepheden ver-

d�ğ�m�z mücadeleye rağmen 70 yıllık �şb�rl�kç�l�k,
hal kımızın belleğ�nde der�n tahr�batlar yaratmıştır.

Ş�md�, 70 yıllık �şb�rl�kç�l�ğ�n ülkem�z gençl�ğ�n� ne
duruma get�rd�ğ�n�ne bakalım.

Gençl�k ülkem�z devr�m�nde yol açıcı b�r m�syo-
nu yüklenm�şt�r 1960’lardan bu yana. Ülkem�zde
Marks�st-Len�n�st anlamda devr�m mücadeles�
genç l�k �le başlamıştır. Bu b�r tesadüf değ�ld�r; genç -
l�ğ�n cesaret�, atılganlığı, bağımsızlık özlem�, yen�l�k
�stemes�, devr�m �stemes� gençl�ğ� mücadelen�n
önüne koymuştur.

Ülkem�z �şç� sınıfının n�cel ve n�tel anlamda ye -
ters�zl�ğ�, köylü hareket�n�n olmayışı da gençl�ğ�n,
zo runlu olarak sınıf mücadeles�n�n meşales�n� yak -
ma görev�n� omuzlamasını sağlamıştır. D�ğer ülke
dev r�mler�nde de gençl�k olmazsa olmaz b�r rol üst-
lenm�şt�r. Başından bu yana gençl�k mücadelede ön
açıcı olmuştur, hareket�n kadro kaynağı olmuştur.
Bu yüzden Dev-Genç, Part�’n�n yedeğ�d�r.

49 yıllık b�r mücadelen�n �ç�nden seslen�yoruz
s�zlere. Ayaklarımız yere basarak, mücadelen�n
�ç�n den, savaşanların d�l�yle konuşuyoruz. B�z ülke-
m�z gençl�ğ�n� ne olursa olsun örgütleyeceğ�z, sa -
vaş tıracağız ve devr�m� tüm dünya halklarına arma-
ğan edeceğ�z! 49 yıl önce ne ded�ysek ş�md� de onu
d�yoruz. B�z devr�m� halkımıza armağan edeceğ�z!

Ülkem�z�n bugününe baktığımızda örgütsüz gen-
çl�ğ�m�z b�r çok sorunla başbaşa, çözümsüz, sorun-
lardan boğulmuş b�r halde.

Gençl�ğ�n; ger�c�, ant�-b�l�msel, paralı eğ�t�m, ba -
rınma, �şs�zl�k, yozlaşma, gelecek kaygısı-gelecek-
s�zl�k, örgütlenme g�b� temel sorunları var. Bu sorun-
larla mücadele ederken de karşısına baskılar, �ş -
kenceler, tutuklamalar vb çıkıyor. Sorunlar çığ g�b�.

Eğ�t�m s�stem�n�n sonucu olarak bunalımlı, yal-
nız, güvens�z, kuşkucu,benc�l, yolunu kaybetm�ş,
dep  res�f, yozluğun batağına sürüklenen b�r gençl�k
ya  ratılmaya çalışıldı.

Neredeyse her �lde ün�vers�te mevcuttur. Gerek
özel gerekse de devlet ün�vers�teler� her yanı sar-
mış durumda. Bu ün�vers�teler�n akadem�k yeterl�l�k-
ler� yok denecek kadar azdır.

Hatta b�l�nd�ğ� g�b� 2016 Temmuz’unda �len ed�len
OHAL ve sonrasında yürürlüğe koyulan KHK’lar �le
devr�mc� demokrat b�r çok öğretmen, akadem�syen,
profesör ün�vers�telerden, �şler�nden �hraç ed�ld�.

Yerler�ne b�l�nçl� olarak faş�st kadrolar yerleşt�r�l-

d�.Yan� eğ�t�m öğret�m b�l�nçl� olarak b�l�msell�kten
uzaklaştırılıyor. Bu ün�vers�telerden mezun olan
gençler ancak b�rer kal�f�ye eleman ya da �şs�z ol -
maya adaydır.

Kayıt dışı yabancı ün�vers�teler apartman da�re-
ler�nde “eğ�t�m” ver�yor. B�nlerce mezun da buralar-
dan çıkıyor.

Özel ve devlet ün�vers�teler�nde neredeyse her-
gün satırlı bıçaklı saldırı haberler� gel�yor. Faş�st ör -
gütlenmeler h�ç olmadıkları kadar serbest. Rahatça
saldırılar örgütlüyor, ün�vers�teler� terör�ze ed�yorlar.
Bunlara karşı çıkan öğrenc�ler, akadem�syenler,
rektörlükler tarafından açılan soruşturmalarla baskı
altına alınıyor. En ufak b�r eyleme, hak taleb�ne ağır
bedeller ödet�lerek cevap ver�l�yor.

Ün�vers�telerde uyuşturucunun önü tamamen
açıldı, özend�r�ld�. Çok rahat b�r t�caret dönüyor
artık.

Adı konulmamış b�r fuhuş ortamı buna paralel
olarak gel�şmekte. Dahası, normalleşt�r�lmeye çalı-
şılıyor. Yozlaşma ve yabancılaşma gençl�ğ�n temel
sorunlarından. Kalabalıklar �ç�nde yalnızlığı, h�çl�-
ğ�, anlamsızlığı, amaçsızlığı yaşıyor gençler.
Gerçek anlamda, gençl�k mutlu, umutlu değ�l.

Bu gerçekl�kten beslenen faş�st, ger�c� örgütlen-
meler, tar�katlar, devlet el�yle güçlend�r�l�yor. Dev -
r�mc� gençl�ğ�n önününü keseb�lmek �ç�n bunla

Tüm bunlar b�r sonuçtur. Ol�garş� bu sonuca
ulaşmak �ç�n yıllarca çalışmıştır. Fakat  çıkarattığı
so nuç yen� çel�şk�ler� de barabar�nde get�r�yor.

Ekonom�k, sosyal, s�yasal, kültürel anlamda ya -
şanan kr�z�n sonucu olarak da müth�ş b�r öfke b�r�k�-
m� �le karşı karşıyayız. En son ver�lere göre ülkem�z-
de her dört gençten b�r� �şs�z. Boşta gezer genç
oranı %27.

Ün�vers�te okusun okumasın her genç, bu ger-
çekle yüzyüze. Ülkemz�de 17 yıldır hükümet olan
AKP’n�n devraldığı ve der�nleşt�rd�ğ� yönetememe
kr�z� artık ol�garş�y� h�çb�r sorunu çözemez duruma
get�rm�şt�r. Çözümsüz kalan bu sorunlar gençl�k-
te c�dd� b�r örgütlenme zem�n�d�r. 

Gençl�k sorunlarının çözümünün öyle ya da böy -
le örgütlenmekten, b�rl�k olmaktan geçt�ğ�n� b�lmek-
ted�r. Örgütsüzlükten yakınmaktadır.

İşte tüm bunlar gençl�ğ�n gerçekl�ğ�d�r. Yan�
genç l�k b�z�, Dev-Genç’l�ler� beklemekted�r. B�z�m
po  l� t�kalarımızı beklemekted�r. B�z� b�ls�n ya da b�l -
me s�n, bu böyled�r. İht�yaç budur!

Sorunlarımızın çözümü, örgütlenmekted�r.
B�z Dev-Genç’l�ler d�yoruz k� her ün�vers�tede,
her l�sede örgütleneceğ�z! Anadolunun tüm gen-
çl�ğ�n� örgütleyeceğ�z!

GENÇLİĞİ  NASIL ÖRGÜTLEYECEĞİZ?GENÇLİĞİ  NASIL ÖRGÜTLEYECEĞİZ?

Ülkemizde Gençlik
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BESTE YILMAZ:
Henüz 20 yaşında idi. 
17 Şubat 2016 günü Dilek Doğan'ın katilinin yargılanacağı Adliye’nin önüne geldi.

Adliye’nin önünde “Dilek Doğan İçin Adalet İstiyoruz” şeklinde slogan atıyor, duruşmanın
sona ermesini bekliyordu. Hiçkimseye bir zararı olmamasına rağmen mahkeme için orada bulu-
nan diğer kişilerle birlikte gözaltına alındı.

Sadece bu yüzden örgüt propagandası yapmaktan hakkında hüküm verildi.
Yetmedi; bir de toplantı gösteri yürüyüşü yapmaktan ceza verildi.
Yetmedi; mafyacıya, çeteciye uygunan erteleme hükümleri bile uygulanmadı onun için.

Çünkü pişmanlık göstermediği gözlenmişti.
Çünkü haklı olduğunu ve yaptığının suç olmadığını söylüyordu.

Hapishanede de sürdü hak gaspları 2 yıllık cezanın infazımı tamamlayıp çıkacağım diye
beklerken tahliye edilmedi. Çünkü kaldığı hapishanede hakkında tutanak tutmuşlardı. “İyi halli
olmamak”la suçladılar O'nu.

İnfazını yakmışlardı!

Adalet aramak için gittiği adliye önünde yargı makamları ile  ile tanıştı ve artık Adalet
istemek için daha fazla sebebi var!
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1- MUSA KURT, Ed�rne F T�p� Hap�shanes�
Müdürü Haydar Al� Ak'ı tehd�t etmekle yargılandı-
ğı Ed�rne 3. Asl�ye Ceza mahkemes�ndek� duruş-
masında şunlar kayded�ld�;

"SEGBİS s�stem� �le sanığın bulunduğu ceza
�nfaz kurumu �le bağlantı yapıldı. Ceza İnfaz
Kurumu görevl�ler�nce sanığın SEGBİS’e katılma-
yacağının b�ld�r�ld�ğ� görüldü. Açık yargılamaya
devam olundu. Sanığa geçen celse 1 nolu ara
kararı gereğ�nce SEGBİS’e katılmaması hal�nde
karar ver�leceğ�ne �l�şk�n gerekl� tebl�ğ yapıldığı
görüldü.

Okundu dosyasına konuldu. Sanığın d�lekçe
gönder�lerek SEGBİS’�n yüz yüzel�k �lkes�ne
aykırı olduğuna ve mahkeme huzurunda �fade
vermek �ç�n d�lekçe gönderd�ğ� görüldü.
Okundu dosyasına konuldu. Sanığın son sözler�
yer�ne öncek� savunmaları okundu. Dosya
okundu. Yapılacak �şlem kalmadığı anlaşıldı."

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Sanığın üzer�ne atılı tehd�t suçunu �şled�ğ�
sab�t olduğundan TCK’nın 61. maddes� gereğ�nce
suçun �şlen�ş şekl�, sanığın k�ş�l�ğ�, suç kastının
yoğunluğu, sosyal ve ekonom�k durumu, geçm�ş�,
suç �şlememe hususundak� olumsuz tutum ve
davranışları, ıslah olmayışı, katılanın cezaev�
müdürü olmasından dolayı tehl�ken�n büyük-
lüğü nazara alınarak eylem�ne uyan TCK 106/1-
1 maddes� gereğ�nce takd�ren ve teşd�den 1 yıl
hap�s CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Katılanın haksız tahr�k teşk�l edeb�lecek her-
hang� b�r f��l� tesp�t ed�lemed�ğ�nden sanık hakkın-
da TCK 29.maddes�n�n uygulanmasına yer olma-
dığına, sanığın dosyaya yansımış olumlu b�r
davranışı bulunmadığı anlaşıldığından �nd�r�m
uygulanmamasına, para cezasına çevr�lme-
mes�ne, ertelenmemes�ne, hükmün açıklan-
masının ger� bırakılması kararı ver�lmes�ne
YER OLMADIĞINA karar ver�ld�.

Musa Kurt İlk Savunmasında Şunları
Söylem�şt�:

“Sabah sayımında, yanına aldığı 25-30 tane
gard�yanla beraber hücreye geld� ve b�r süre
sonra çıktı. Ben de müştek�n�n ‘yapmış olduğu
�şkenceler�n, zulmün hesabını b�r gün mutlaka
vereceğ�n�’ söyled�m.”

Son sözler� �se sorulmadı!

2- Samsun 2. ACM’de yargılanan ÇİĞDEM ŞEN-
YİĞİT ve UTKU AYKAR;

Başka dosyalardan tutuklu olanların mahkemeye
get�r�lme talepler� redded�lerek, SEGBİS üzer�n-
den, esas hakkında savunmaları alınmadan, 6
yıl 3 ay hap�s cezası ver�ld�.

3- Ankara 29. ACM Buket YILMAZ vd.

Ruh hastası b�r kocanın pol�s tarafından ayartıl-
ması �le elde ed�len beyanlara dayanan b�r �dd�ana-
me �le 6 k�ş� tutuklandı.

Buket Yılmaz ve Belg�n Aydın’a b�r öncek� celse
söz verd�ğ�n� söyleyerek ne kend�ler�ne ne de avu-
katlarına söz hakkı vermeyen mahkeme 4. duruş-
mada �ft�racı tanık beyanlarına dayanarak tüm
sanıklar hakkında mahkûm�yet kararı verd�.
Sanıkların h�çb�r� hakkında �nd�r�m uygulanmadı.

4- İstanbul 28 Ağır Ceza Mahkemes� NAİM
FEYZULLAH EMİNOĞLU’nun yargılandığı dava;

İt�rafçı tanık Berk Ercan’ın d�nlen�lmed�ğ� gerekçe
göster�lerek tutukluluğuna devam kararı ver�ld�.

İt�rafçı tanığın d�nlenmemes�n�n sorumluluğu,
Stajyer Avukat Na�m Em�nağaoğlu’na yüklend�,
d�ğer sanıklar �se tahl�ye oldu. Na�m'�n “suç”u,
Kore Demokrat�k Halk Cumhur�yet�’n�n konuğu
olarak Kore'ye g�tmekt�.

5- S�ncan Kadın Kapalı Hap�shanes�’nde avukat
görüşler�n�n �nfaz hak�ml�ğ� kararlarıyla kameralı ve
gard�yan eşl�ğ�nde yapılması yönünde hüküm ver�l-
d�. Tutsakların savunma hakkı sudan gerekçelerle
gasp ed�ld�.

6- MİT tarafından kaçırılarak 6 ay boyunca
�şkencelere maruz kalan AYTEN ÖZTÜRK’ün �lk
duruşması görüldü. Öztürk duruşma salonuna
get�r�lmed�. 

Kend� yargılandığı davaya get�r�lmememes�n�n
gerekçes� Ankara kolluk güçler�n�n güvenl�k
alamaması �d�.

Aynı gerekçe �le SEGBİS �le dah� �fades� alın-
madı. Böyle olduğu halde tutukluluğuna devam
kararı ver�ld�!

Asıl amaç Ayten’�n mahkeme huzuruna çıkıp,
6 ay boyunca gördüğü �şkencey� anlatmaması
�d�. Oysa çoktan yazıldı tar�h�n ve halkın hafızası-
na!

ÖZGÜR TUTSAKLAR İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!

ÖZGÜR TUTSAKLARIN HAPİSHANELERDE YAŞADIĞI ADALETSİZLİKLERDEN...
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Halkın demokrasi ve özgürlük
mücadelesini bastırmak için
OHAL ilan edildi. Tamamen gayrı
meşru  temeller üzerinden ve hiç-
bir meşruiyeti bulunmadan 7 kez
uzatıldı ve 2 yıl devam etti.

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan
edilen OHAL sonrasında yapılan
yar gılamaların bütünü hukuk gü -
venliğini ihlal ettiği gerekçesi ile
kaldırılmalıdır. 

“OHAL kaldırıldı” denilse de
tüm sonuçları ve oluşturulan ku -
rumları ile devam ettiği bir gerçek-
tir. Bu sebeple OHAL sürecinde
ku rulan mahkemeler yasal ve ola-
ğan mahkemeler değildir. Hem
mah kemeler hem de verdikleri
kararlar ortadan kaldırılmalıdır.

21 Şubat 2014 tarihinde kabul
edilen 6526 sayılı yasa ile Terörle
Mücadele Kanunu ve Ceza Mu -
hakemesi Kanunu ile Bazı kanun-
larda değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun ile TMK 10 Maddesi ile
kurulan özel yetkili mahkemeler
de ortadan kaldırıldı. Böylece bu
tür mahkemelerle özel yetiştirilmiş
hâkimler ile ayrımcılık gözeterek
yargılama yapılmasının önündeki
yasal engel ortadan kaldırıldı. 

Tabii bu kanunlara ihtiyaç du -
yan düzen yerinde duruyor ve ha -
kimlerin yargıları hala değişmiş
de ğildi. Herkesin özel muameleye
ta bii tutulmadan doğal yargıcı
önü ne çıkmaya hakkı olduğunu
söy lemeye hakkı vardır.

OHAL ilan edilmesinden sonra
İstanbul’da açılan 14 yeni ağır ce -
za mahkemesi vardır ve bu mah-
kemeler ilan edilmemiş bir DGM
heyeti gibi çalışmaktadırlar. İkti -
dar özel önem verdiği dosyaları
bu mahkemeler içinde en “güven-
dikleri heyetler”e göndermektedir.

Bu sebeplerle;
• Doğal yargılama yeri olmadı-

ğı için OHAL ile İstanbul’da açılan
24 – 37 Ağır Ceza Mahke me -
lerinin ve diğer illerdeki benzer

mahkemelerin kararları hüküm-
süzdür, kaldırılmalıdır!

• OHAL sürecinde verilen bü -
tün kararlar hükümsüzdür ve tüm
sonuçları ile birlikte ortadan kaldı-
rılmalıdır!

Yalnızca son 20 yılda önce
DGM’ler sonra 250 md. ile yetkili
mahkemeler ve en son TMK 10 ile
kurulmuş mahkemeler hukuki ve
meşru olmadığı için kaldırılmıştır.
Bu tip özel mahkemelerin varlığını
artık kimse meşru göremez!

Türk Ceza Muhakemesi Ka nu -
nu 7. Maddesi: Yenilenmesi müm -
 kün olmayanlar dışında, gö revli
olmayan hâkim veya mahkemece
yapılan işlemler hükümsüzdür.

Ayrıca, haklar ve özgürlükler
mücadelesi verenler,  Anayasa ile
ve uluslararası sözleşmelerce ta -
nınmış bu hakları istedikleri, sa -
vundukları ve kullandıkları için
“te rörist” ilan edilemezler.

Öyle bir süreçte yaşıyoruz ki
mevcut anayasada varolan hakla-
rı savunanlar Anayasa’ya karşı
suç işledi denilerek yargılanıyor.

Oysa bugün;
• Eşitlik isteyenler ve ayrımcılı-

ğa karşı koyanlar, (AY madde 10)
• Yaşama, maddî ve manevî

varlığını koruma ve geliştirme
hakkını, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamayacağını savunanlar
(AY m. 17)

• Kişi hürriyetini ve güvenliğini
savunanlar, Adalet İsteyenler (AY
m. 19)

• Evime gece vakti giremezsin
postallarına dolaşamazsın diye-
rek Konut dokunulmazlığını savu-
nanlar (AY m. 21)

• Seyahat ve yerleşme özgür-
lüğünü savunanlar (AY m. 23)

• Düşünce, örgütlenme ve
Toplantı hakkını kullanmak iste-
yenler (AY m. 25, 26,34)

• Basının, bilimin ve sanatın ik -
tidardan bağımsız ve özgür olma-

sını savunanlar ve haklarını ısrar-
la kullananlar, akademisyenler,
gazeteciler (AY m. 27 – 28 - 30)

• Hukuk güvenliği isteyen, hak
arama hürriyetini savunan, sa -
vun ma ve adil yargılanma hakkını
inatla yerine getirmek isteyenler;
(AY m. 36-37-38-39- 40)

Kimseye işkence ve eziyet
yapılamaz; kimse insan haysiye-
tiyle bağdaşmayan bir cezaya
veya muameleye tâbi tutulamaz
(AY m. 17) diyen halkın avukatları 

• Çalışma ve  iş güvenliği hak-
kını, sendikal özgürlüğünü ve
grev hakkını savunanlar (AY m.
48-49-51-54)…..

• ……..

Terörist ilan edilmekte ve Ana -
yasal suçlar savcılığınca soruştu-
rularak yukarıda saydığımız özel
mahkemelerde yargılanmaktadır-
lar. Bu durum kabul edilemez!

HAKLARIMIZI VE ÖZGÜR -
LÜK LERİMİZİ SAVUNANLAR
TE RÖRİST İLAN EDİLEMEZ!

ASIL TERÖRİST BU HAKLA-
RI SİLAH ZORUYLA, AÇLIK
TUTUKLAMA VE İŞSİZLİK TEH-
DİDİYLE GASP EDENLER VE
KULLANILAMAZ HALE GETİ-
RENLERDİR!

OHAL in sona erdiği söylenmiş
olsa bile adına OHAL demeden 3
yıl daha sürdüreceğini ilan ettiği
hukuksuzluklar asla ne yasal ne
de meşru değildir. Bu sürecin
mahkemelere yansıması da şöyle
olmuştur:

Bir kişi bir suçtan, ancak bir
defa yargılanabilir ve bir defa
cezalandırılabilir. Bir insan, yargı-
landığı suçtan keyfi olarak tekrar
cezalandırılamaz. Bu bir ilkedir.
Adı da mükerrer suç ve ceza
olmaz ilkesidir.

Oysa yüzlerce insan sadece
tutuklu bulundurabilmek için mü -
kerrer iddialarla tutuklanmıştır. Ve
bu meseleyi savcının ya da mah-
kemenin yüzüne söyleyememiştir.

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

HAKSIZ TUTUKLAMA VE CEZALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!



Çünkü genellikle savcılar gözaltı-
na alınan yüzlerce insanın ifade-
sini almak yerine mahkemeye
sevk etmekte kolaylık bulmuş
durumdadır. Sulh ceza hakimlikle-
ri ise tutuklama talebinin onaylan-
dığı yer makamına dönüştükleri
için gözaltındaki kişileri dinleme-
mektedir bile.

İade ve sorgu sırasında şüp-
heli ve ya sanıklar özgür iradeleri
ile konuşamamaktadır. Çünkü gö -
zaltında kendilerine işkence ya -
pan ya da baskı uygulayan siyasi
polisler mahkeme salonlarının içi -
ne girerek şüphelileri ve mahke-
meleri izlemekte ve baskı altına
almaktadırlar.

Kanunun açıkça suç saymadı-
ğı bir fiil için kimseye ceza verile-
mez ve güvenlik tedbiri uygulana-
maz. Ceza kanunları, “ancak le -
he olduğunda geçmişe etkili
uy gulanır.” denmektedir. Fakat
beş sene önce mahkemelerce
suç sayılmayan, polislerin izin
ver diği bir basın açıklaması bile
yıllar sonra tutuklama ve yargılan-
ma sebebi olmaktadır. Kanunsuz
suç ve ceza olmaz!

Sorumluluğun Şahsiliği bir ilke
olsa da iddianamelerde kişilerin
bir fiilleri suç olarak gösterilme-
mekte grupla beraber yürüme ve
grupla hareket etme gibi suç tarif-
leri yapıldığı görülmektedir. Oysa
kimse kendi işlemediği bir fiilden
dolayı suçlu ilan edilemez. Her -
kes kendi işlem ve eyleminden
so rumludur. Başkalarının işlem ve
eyleminden sorumluluğu mümkün
kılacak kolektif ceza sorumlulu-
ğu kabul edilemez!

Oysa Klan hukuku uygulan-
makta ve kişiler eş ve aile duru-
mundan ya davalara ya da soruş-
turmalara tabi tutulmaktadır.

Kusursuz suç ve ceza olmaz
bir hukuk ilkesidir. Fiilde kusurun
yokluğu, suç ve cezayı kaldırır.
Oysa kişiler “senin hakkında
haber çıktı. Şu kişi seni sahiplen-
di” denilerek tutuklanıyorlar

Hukuk Devleti ilkesi devlet
kurumlarına Hukuk kurallarına
önce kendisi uyan, keyfi yetki kul-

lanımına izin vermeyen, işlem ve
eylemlerini hukukilik denetimine
tabi tutulmasını engellemeyen
devlet olma sorumluluğu yükle-
miştir. Oysa kendi uymadıkları
kurallara halkın uymasını bek-
lemektedir.

Herkes Adil Yargılanma hakkı-
na Savunma Hakkına sahiptir.
Kişi, iddiaları bilip anladığı dilde
öğrenme, bağımsız ve tarafsız
yargılanma hakkına sahip olduğu
mahkeme huzuruna çıkarak sa -
vunma yapıp, makul sürede yar-
gılanma hakkına sahiptir. 

Oysa şüpheli veya tutukluyu
mahkeme önüne getirmek bir
yana SEGBİS marifetiyle dinleye-
rek yüz yüzelik ve doğrudan doğ-
ruyalık ilkelerini ihlal ediyorlar.

Yine dosyalarda tanık olarak
gösterilen kişiler mahkemeye
getirilmeyip uzaktan dinlenebili-
yor. Deliller hiçbir zaman mahke-
me huzuruna getirilmiyor. Özel -
likle SEGBİS gibi bir usul ile
kişilerin savunma yapması bek-
lenemez. Sırf SEGBİS ile ifade
vermedi diye sanıklar tahliye bile
edilmemektedir. Bir kez bile ifa-
desi alınmamış savunma yapa-
mamış kişiler hakkında ceza
verilebilmektedir. 

Oysa Ceza Muhakemesi
Kanunu 217 maddesinde açıkça
diyor ki; Hâkim, kararını ancak
duruşmaya getirilmiş ve huzurun-
da tartışılmış delillere dayandıra-
bilir. Bu deliller hâkimin vicdanî
kanaatiyle serbestçe takdir edilir.
Yüklenen suç, hukuka uygun bir
şekilde elde edilmiş her türlü delil-
le ispat edilebilir.

Yargılamayı yapan hakimler
sanığı, mağdur, tanık
ve bilirkişiyi dinlemeli,
keşif yapmalı ve yargı-
lama ya pan ile hüküm
veren aynı yargıç olma-
lıdır. Baskıyla işken-
ceyle, tehdit ederek
aldatarak alınmış bir
be yan asla hukuka
uy gun değildir ve bu
yüz den de delil olarak
kullanılamaz!

Herkes, iddiasını hukuka uy -
gun yol ve yöntemlerle elde edilen
deliller ile kanıtlamak zorundadır.
İddia peşinen doğru kabul edilip,
aksinin ispatının aleyhinde iddia
olunan tarafa yüklenemez. Oysa
savcılar iddialarını ispat edecek
de lil öne sürmeden tutuklama ta -
lep etmektedir. Suçsuzluğunu
is patlama yükümlülüğü sanığa
yüklenmektedir. Böyle bir yar-
gılama olamaz!

Hakimler kararlarını somut ge -
rekçelere dayalı olarak yazmalı-
dır. Oysa maddi ve hukuksal ge -
rekçe yazan hakimler mahkeme-
ler neredeyse yok gibidir.

Bu koşulların gerçekleşme-
diği bir yargılama olamaz.
Olduysa meşru değildir, yasal
değildir, geçerli değildir. Yar gı -
tay böyle yargılamaları onayla-
mamalıdır. AYM hak ihlali ol -
duğunu tespit etmelidir.

Ama eğer biz bu hukuka aykı-
rılıkları kanıksarsak onlar da ka -
nıksar. Biz kabul edersek onlar
görmezden gelir. Biz susarsak hu -
kuka aykırı kararlar onaylanır ve
hüküm haline gelerek infaz edil-
meye başlar.

Biz bir kez daha ve yüksek
sesle söylüyoruz ki hukuka aykırı
kararları kabul etmiyoruz, hukuk-
suzluğu kanıksamıyoruz! Halkın
Avukatları bu yüzden açlık grevin-
dedir. Yalnızca kendileri için değil
müvekkilleri için, tüm hukuka ay -
kırılıkları göstermek için açlık gre -
vi yapmaktadırlar.

Hak verilmez alınır biliyoruz.
Adil yargılanma hakkımız için
de mücadeleyi bırakmayacağız!
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BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... BİZDEN... 
BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...BİZDEN...



HALKIN MİMARI ALEV ŞAHİN, DİRENİŞİN 
2. YILINI, ETKİNLİKLE DÜZCELİLER VE 
DİRENENLERLE BİRLİKTE KUTLADI!

Yüksel Direnişi’nin başlamasından kısa süre
sonra Düzce'den duyuldu Alev Şahin'in sesi.
Düzce'de tek başına bir direniş başlattı. Tek başı-
na, işine, emeğine, onuruna sahip çıkan bir
kadın. KESK, TMMOB'un üç maymunları oyna -
dığı günlerde başladı direniş.

Direniş,  gücünü meşruluğundan, haklılığın-
dan alıyordu. Alev, bunu kendi ifadesiyle "Hırsız
değilim, katil dağilim, darbeci değilim" diyerek
haykırdı Düzce halkına.

Bir mimardı Alev Şahin, 1999 depremini yaşa-
mış Düzce'de mimarlık yapıyordu.Halkını seven,
dürüst bir mimar olduğu için işten atıldı. İşten atıl-
dıktan sonra susmadı, emeğine, ekmeğine sahip
çıktı. Düzce halkına neden işten atıldığını anlattı. 

Direnişi kırmak için yapılan tüm saldırılara ve
provokasyonlara rağmen, Alev Şahin'in direnişi
ikinci yılını doldurdu. Direniş sürüyor. 

Çünkü; Direniş Düzce halkının bir parçası ol du.
Çünkü; Düzce halkı direnişi sahipleniyor. 
Çünkü; 1999 depremini yaşamış, depremde

yüzlerce cenaze kaldıran Düzce halkı, Alev Şa -
hin'in kendileri için de direndiğini biliyorlar.

Alev Şahin, Düzce halkına sahip çıktığı için
işi ni-ekmeğini kaybetti. Ama onurlu Düzce halkı-
nı, onların sevgisini kazandı. Geçtiğimiz günler-
de Alev Şahin'in direnişinin 2. Yılı için Dayanışma
Yemeği yapıldı. 

"Ekmek Kavgamız 2. Yılında Kutlu Olsun"
pan kartının asıldığı salonda, Grup Yorum türkü-
leri söylendi. Direnişler Meclisi' ve Cargill işçileri-
nin de katıldğı Dayanışma Yemeğinde, Grup Yo -
rum, Alev Şahin'in çalıştırdığı Çocuk Korosu ve
yöresel sanatçılar katıldılar. Çocuk korosu, dire-
nişi anlatan bir parçayı söyledi. Alev Şahin'in
yaptığı çekilişle, yemeğe katılanlara çekilişle he -
diyeler dağıtıldı. 17 Şubat 2017 tarihinde yapılan
2. Yıl Etkinliğine 400 kişi katıldı.

Alev Şahin'in direnişini ikinci yılında selamlı-
yoruz.

HALKIN AVUKATLARI AÇLIK GREVİ’NİN
38. GÜNÜNDE SÜRÜYOR!

AÇLIK GREVİNE DESTEK EYLEMLERİ
BÜYÜYOR!

Halkın avukatlarının,
adalete olan açlığı, halkı-
mızın açlığıyla birleşerek
büyüyor. Aynı zamanda
meslektaşları ve öğrenci-
leri de hem eylemler hem de destek açlık grevleriy-
le adalet talebini yükseltiyor.

Tutsak avukatların açlığının 30. gününde Be -
şiktaş’ta Dilek Feneri uçurmak istediler. Ancak
daha başlayamadan polis tahammülsüzlüğünü
gösterdi.

ÇHD üyesi 7 avukat, tartaklanarak, işkence ile
gözaltına alındı. Avukatlar, işkenceden kaynaklı
çeşitli yerlerinden yaralandılar. Avukat Yaprak
Türkmen, duvara vurulduğu için gözü morardı.

Gözaltında arkadan kelepçeli olarak bekletilen
ve ayrı ayrı karakollarda tutulan avukatlar, gözaltı
çıkışında açıklama yaptılar.

Gözaltı sırasında yoğun işkence gören, vücutla-
rında ve yüzlerinde görünür şekilde işkence izleri
belli olan avukatlar, daha sonra adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldılar.

Gözaltından çıkan avukatlar, meslektaşları tara-
fından sahiplenildi. Yaptıkları açıklamada tek tek
söz alan Yaprak Türkmen, Oğuzhan Topalkara,
Seda Saraldı, Canan Gözcü, Barzan Demirhan,
Gökmen Yeşil ve Ayşegül Çağatay uğradıkları sal-
dırıyı anlattı.

Açlık grevindeki tutsak meslektaşlarının dışarı-
daki sesi olacaklarını söyleyerek, dayanışmaya
gelen avukatlara teşekkür ettiler.

Yine Beşiktaş’ta destek açlık grevi yapan
Batuhan ve Cansu isimli öğrenciler de gözaltına
alındı. Ertesi gün, TOMA’larla yine alanı dolduran
polislerin saldırısına rağmen seslerini duyurdular.

Dışarıdaki avukatların birbirlerine devrederek
yaptıkları destek açlık grevi sürüyor.

***

Halkın avukatlarının açlığına, kendi açlığıyla
destek olanların sayısı her gün artıyor:  TAYAD’lı
Aileler 1 günlük açlık grevi yaparak halkın avukat-
larına destek oldular.

Üniversite öğrencilerinden ev kadınlarına kadar,
açlık grevine başladıklarını, videolarıyla, internet-
ten bildirenler
avukatlarına sa -
hip çıktıklarını,
yal nız bırakma-
yacaklarını bir
kez daha göster-
di.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

18 GİZLİLİK SUÇ DEĞİL HAKTIR!



HALKIN SANATÇILARINA
ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA
ÖZGÜRLÜK

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

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan ÇİÇEK, Aytaç ÜNSAL, Behiç AŞÇI, Engin GÖKOĞLU,         
Naim Feyzullah EMİNOĞLU, Selçuk KOZAĞAÇLI

“Yeri gelir her şeye değdi“Yeri gelir her şeye değdi
denir denir 

Her şeye... Her şeye... 
Ve yeri gelince Ve yeri gelince 

Ancak böyle diyebilenlerinAncak böyle diyebilenlerin
yüzünde yüzünde 

Dolaşır sancak sancak tebesDolaşır sancak sancak tebes--
sümler sümler 

Halk işte böyle güler...”Halk işte böyle güler...”
Ve sancak geçince birVe sancak geçince bir

çocuğun eline, gelecek güzelçocuğun eline, gelecek güzel
günlerin muştusudur... Vegünlerin muştusudur... Ve
artık her şeye değmiştir.artık her şeye değmiştir.

Bu yüzden Bu yüzden 
HALKIN AVUKATLARI TESLİMHALKIN AVUKATLARI TESLİM

ALINAMAZ!ALINAMAZ!

Yeri gelir içinde yeri gelir önünde bir zindanın Yeri gelir içinde yeri gelir önünde bir zindanın 
Bir türkü tutturulur umuda, kavgaya dairBir türkü tutturulur umuda, kavgaya dair

Umuda, kavgaya adanmış yüreklere Umuda, kavgaya adanmış yüreklere 
İçerisi de bir olur dışarısı da bir...İçerisi de bir olur dışarısı da bir...

Attıkça umut dolu yüreklerAttıkça umut dolu yürekler
Zulmün tanrıları bu ses karşısında çaresizdir; Zulmün tanrıları bu ses karşısında çaresizdir; 

TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!
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1500 �şç�n�n çalıştığı Uzel
Traktör fabr�kası 11 yıl önce �flas
ett�. Ş�rket �flas ett�ğ�nde �şç�ler�n 5
aylık maaşı ödenmem�şt�. 5 aylık
maaşları �ç�n �şç�ler eyleme başla-
dı, 16 günün sonunda Türk-Metal
Send�kası �şç�lere 500 l�ra dağıtıp
b�r avukat get�rd�. Bu avukatın da
yönlend�rmes�yle �şç�ler �ş sözleş-
meler�n� feshettt�.

Türk-Metal de �şç�lere hakla-
rını alacaklarına da�r namus
sözü verd�. İşç�ler send�kanın
eylem� nasıl b�t�rd�ğ�n� şöyle anla-
tıyor; “Send�ka geld�, b�ze destek
ver�r g�b� göründü; ama b�z� yarı
yolda bıraktı. Hem Pevrul Kavlak
hem de Murat Salar b�ze söz ver-
d�ler, ‘s�z�n paranızı 6 ayda alaca-
ğız, buradan çıkın’ ded�ler. Eylem
sonlandı.”

Fabr�kanın araz�s� veya �ç�nde
kalan mak�neler satılmış olsaydı
�şç�ler�n alacakları rahatlıkla öde-
neb�l�rd�. Patron Önder Uzel para-
van ş�rketler, h�lel� �halelerle satış-
ların önüne geçt�. En sonunda
kurduğu yan ş�rketlerden b�r�,
�şç�lere para kalmayacak şek�l-
de ayarlanan parayla fabr�kanın
arsasını satın aldı.

İflas sürec�n� b�r �şç�den d�nle-
yel�m: “2013 yılında Uzel resm�
olarak �flas ett�. 2013 yılında �flas
ver�lmes� üzer�ne, Türk Metal sen-
d�kası dava açacağını söyled�.
B�z dava açsaydık ve �poteğe
g�tseyd�k, alacaklarımızı alır-
dık.”

İşç�ler�n haklarını mahkeme-
lerde aramasının b�le önüne
geçen b�r send�ka!

İşç�ler 11 sene sonra hak
arama mücadeleler�n�n büyüme-
s�nden güç alıp her Pazar İstanbul

Bayrampaşa'da bulunan fabr�ka
önünde d�renmeye başladı.
Ancak �şç�ler d�renmeye başlayın-
ca Türk Metal y�ne boş durmadı.

Pol�se g�d�p; “Uzel’�n önünde-
k�ler çapulcu, Uzel’de çalışan-
lar değ�l; gereken� yapın.”
d�yor. Türk Metal d�ren�şe des-
teğe g�decek olanları arayıp,
“Orada provokatörler var g�t-
mey�n” demekten utanmıyor.

Patron fabr�kanın �ç�n� g�zl�ce
boşaltıp kend�s�ne a�t başka b�r
fabr�kada üret�me devam ett�.
Hala da ad� hırsızlık olarak göste-
r�len bu boşaltma devam ed�yor.
40 m�lyonluk dem�rbaşın çalındı-
ğını bel�rten �şç�ler, fabr�kada
nöbet tutmaya başladı. 

İşç�ler, yağmalanmadan so -
rumlu tuttukları �flas da�res� müdü-
rü �le �flas �dares� memurları hak-
kında savcılığa ş�kayette bulundu.
Tab� bu ş�kayetlerden b�r sonuç
alamadılar.

İşç�lere göre patronun amacı
fabr�kanın değer�n� düşürmek
ve �sted�ğ� parada –�şç� alacak-
larının ödenmeyeceğ� m�ktar-
da- tekrar satın almak.

İşç�ler AKP İstanbul İl Başkan
Yardımcısıyla görüştükler�nde al -
dıkları cevap: “G�d�n, başınızın
çares�ne bakın” oldu. Devlet, pat-
ron, send�ka heps� aynı tarafta
b�rleşt�ler; çünkü çıkarları or -
tak. İşç�ler de çıkarları kend�le-
r�yle ortak olan d�ren�şç�lerle
b�r araya gelmel�d�r.

Uzel İşç�ler�, nasıl d�renenler-
den güç aldılarsa; d�renenlere güç
vereceklerd�r. Haklarını almak
�steyen �şç�lere yol göster�c� ola-
caklardır. OHAL’de d�renen ve
bugün Türk�ye’n�n her yer�ndek�
d�ren�şler�n ön açıcısı olan D� -
ren�şler Mecl�s� �le b�rl�kte olmak
Uzel İşç�ler�’n� güçlend�recekt�r. 

Aldıkları maaşlar dudak uçuk-
latan send�kacılar b�r aylık maaşı-
nı zamanında almadığında �k�
yakası b�r araya gelmeyen �şç�y�
anlayamaz. 

Yoksulların hal�n� yoksullar,
d�renenler�n hal�n� d�renenler
b�l�r. D�ren�şler b�rb�r�n� tanıyıp b�r
araya geld�kçe güçlenecekt�r. Tek
b�r �şç�, tek b�r d�ren�ş b�le patron-
ları, sarı send�kacıları böyle kor-
kutuyorsa b�z�m en büyük �steğ�-
m�z bu d�ren�şler�n b�r araya gel-
mes� ve ortak mücadele etmes�-
d�r. Zafer�n anahtarı buradadır.
Safını �y�ce b�l�p aynılar aynı yere,
ayrılar ayrı yere d�yerek kazanıla-
caktır. 

D�ren�şler Mecl�s�, d�renenle-
r� aynı yere çağırıyor. B�rle -
şel�m, Kazanalım!

En Az Patronlar Kadar Örgütlü Olmadan
Haklarımızı Alamayız!

ANKARA DİH: Yürüyüş Halkın
Ses�d�r, Halkı Susturamazsınız!

25 Şubat günü öğle saatler�nde
Yürüyüş Derg�s�’n�n hazırlıklarının
yapıldığı Ozan Yayıncılık b�rkez
daha pol�s tarafından basıldı ve
dört Yürüyüş Derg�s� çalışanı gözal-
tına alındı.

Yürüyüş Derg�s�’n�n geld�ğ� sos-
yal�st basın geleneğ� emperyal�zme
karşı bağımsızlığı, faş�zme karşı
demokras�y� ve kap�tal�zme karşı
sosyal�zm� savunmakta ve halka
gerçekler� anlatmaktadır.

Gerçekler �şyerler�m�zde ölen
bedenler�m�zd�r, gerçekler Soma’da
katled�len 301 madenc�n�n hayatına
karşı ver�len kom�k hap�s cezaları
hatta beraatlerd�r. Gerçekler atama-
sı yapılmadığı �ç�n �nt�har eden
öğretmenlerd�r. Gerçekler uydurma
gerekçelerle �şler�nden atılan �şç�ler,
emekç�lerd�r. Gerçekler AKP’n�n
özel tal�matı �le tutuklanan halkın
avukatlarının 33 gündür adalete
olan açlıklarıdır. Gerçekler �şten
atıldığı �ç�n 175 gündür d�renen
Türkan Albayrak’tır. Gerçekler b�r
gecede KHK �le �şler�nden atılan ve
839 gündür d�renen kamu emekç�-
ler�d�r. Gerçekler göçük altında
kalan bedenler�m�zd�r. 

Baskın ve tutuklama terörüyle
ne Yürüyüş’ün ses�n� susturab�l�rler,
ne de bu Yürüyüş’ü durdurab�l�rler.
Yürüyüş Derg�s� halka gerçekler�
anlatmaya devam edecekt�r.
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İ
şç� ve emekç�lere yönel�k
çok c�dd� saldırılar yaşanı-
yor. Açlık, yoksulluk, �şs�zl�k

almış başını yürüyor. Hak gaspla-
rı devam etmekte.

İşç�ler send�kalara rağmen
d�ren�yor; ama d�ren�şler�n zafe-
re dönüşmes�n�n önünde y�ne
send�kalar var.

İster devlet send�kaları olsun,
�sterse DİSK g�b� tar�h� b�r m�rasa
sah�p olan, adında ‘devr�mc�’ sıfatı
bulunan send�kalar olsun; bu sen-
d�kaların �şç� sınıfının mücadeles�-
ne h�çb�r katkıları olamaz, olma-
mıştır. Send�kalar bu haller�yle,
send�ka yönet�mler�ne çöreklenen
send�ka ağalarının geç�m kapısı
durumundadırlar.

Umut-Sen Örgütlenme Koord� -
natörü Başaran Aksu, 21 Şubat
günü k�ş�sel sosyal medya hesabı
üzer�nden DİSK Genel Sekreter�
Cafer Konca, Türk-İş Genel
Sekreter� Pevrul Kavlak ve Hak-İş
Genel Sekreter� Osman Yıldız’ın
aldıkları ekstrem maaş tutarlarını
açıkladı.

Buna göre;
- Hak-İş Genel Sekreter� 90 b�n

TL,
- Türk-İş Genel Sekreter� 73

b�n TL ,
- DİSK Genel Sekreter� 22 b�n

TL maaş alıyormuş.
Tok açın hal�nden anlamaz

d�ye b�r atasözümüz vardır. İş -
ç�ler�n yaşadığı zorlukları, acıları,
yoksulluğu, adalets�zl�ğ� yaşama-
yan send�ka yönet�c�ler�n�n, �şç�ler
�ç�n yapab�leceğ� h�çb�r şey yoktur. 

KİM BU SENDİKALAR?

HAK-İŞ: S�yas� anlayış olarak
da, doğrudan AKP’ye h�zmet

eden b�r send�kadır. AKP’ye daya-
narak örgütlenen ve AKP tarafın-
dan açıkça desteklenen b�r send�-
kadır.

D�ğer send�kalar üye kaybe-
derken, �kt�darın desteğ�yle üye
sayısını artırmıştır. İşç� sınıfının
düşmanıdır. Bu send�kaların yö -
net�c�ler�, İkt�darın desteğ� nede-
n�yle, �şç�ler açlık çekerken onlar
da rahat b�r hayat sürmekted�rler.

TÜRK-İŞ: Kuruluşundan ber�
devlet send�kası olarak �şlev
görmüştür. Devlet� zora sokacak
h�çb�r d�ren�ş� örgütlemem�şt�r. 

Hava-�ş, Petrol İş, TÜMTİS,
HABER-İŞ g�b� reform�st solun da
yönet�mlerde olduğu Türk-İş’e
bağlı send�kalar vardır. Ancak
bunlar da öz �t�bar�yle send�kaları
geç�m kapısı olarak gören k�ş�ler-
d�r. H�çb�r�n�n sınıf mücadeles�n�
gel�şt�rmek g�b� b�r kaygısı ve
hedef� yoktur. Heps� de �şç� sınıfı-
nın gel�ş�m� ve haklarını alması
önünde engeld�r. 

Örneğ�n Flormar �şç�ler�,
Petrol-İş send�kasına üye oldukla-
rı �ç�n �şten atıldılar. Flormar �şç�-
ler� d�ren�yor, Petrol-İş �se d�re-
n�ş� düzen�n söyled�ğ� sınırlar
�çer�s�nde tutmaya çalışıyor.
Send�ka dışında hareket edecek
�şç�ye �se send�kanın yardım
etmeyeceğ�n� söyleyerek tehd�t
ed�yorlar.

. 
DİSK: DİSK’�n de 12 Eylül’den

sonrak� anlayışının Türk-İş’ten b�r
farkı olmamıştır. Send�kacılık an -
layışını da k�tle send�kacılığı
değ�l, “Çağdaş send�kacılık”
ola rak açıklamıştır. Yan� patron-
larla kavga eden değ�l, uzlaşan b�r
send�kacılık. ‘Patronlar çok kaza-

nırsa, �şç�s�ne de çok para ver�r’
anlayışını savunuyorlar.

Çağdaş send�kacılık;  �şç� d�re -
n�şler�, �şç�ler�n açlıktan kend�ler�n�
yakmaları, yasal düzenlemeler
karşısında �se sadece rapor
düzenley�p açıklamalar yapmakla
yet�nmekted�r.

Bugün, DİSK  de TÜRK-İŞ’ leş -
m�şt�r. En son İZBAN grev�nde
devletten yana tavır almış, grev
ka rarları neden�yle �şç�ler� suçla-
mışlardır. Bunca saldırıya rağmen
h�çb�r d�ren�ş örgütlemem�şler-
d�r.

Günümüzde, send�kacıların
aldıkları ücretler�n en düşük
olanı, asgar� ücretl� b�r �şç�n�n
10 katını kadardır. Yaşam b�ç�m�
olarak b�r �şç�n�n yaşadıklarının
çok uzağındadırlar. Durum böy-
leyken �şç�ler �ç�n h�çb�r hak müca-
deles� �ç�ne g�rmezler. Ve bu tavır-
ları �le AKP pol�t�kalarına h�zmet
ederler.

D�renmeden, 
Bedeller� Göze Almadan 
H�çb�r Hak Kazanılamaz!
Sah�p olduğun mevz�ler, haklar

korunamaz. Send�kalar bunun
farkındadır, bedel ödememek �ç�n
patronlarla uzlaşıyorlar. Dahası
�şç�ler� korumaya çalışıyorlar. 

Send�kalar mücadelen�n önün-
de engel durumdadırlar. “En kötü
send�ka send�kasızlıktan �y�d�r”
anlayışına tutunmaya çalışıyorlar.
Ancak bu anlayış yanlıştır. İşç�ler
sömürüyü, açlığı �l�kler�ne kadar
h�ssett�ğ� �ç�n örgütlenmeye de,
d�renmeye de açıktır. Düzen sen-
d�kaları �şç�ler�n d�renme d�nam�k-
ler�n� de yok etmekted�r.

Örneğ�n;  Aydın S�baş �şç�ler�,
Tek Gıda-İş �çer�s�nde örgütlüdür.

PATRON SENDİKACILARININ, İŞÇİLERİN ALINTERİNİN

SEFASINI SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
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Send�ka, “OHAL dönem�nde
d�ren�ş olmaz” d�yerek �şç�ler�n
d�ren�ş�n� durdurmuştur.

AKP’n�n onca saldırılarına rağ-
men, üyeler�n�n �şten atılmasına
rağmen send�kaların yaptığı
eylemler, hak alma b�l�nc� �le
örgütlenmemekted�r. İşç�ler, sen-
d�kalarına rağmen d�ren�ş ka -
rarları alıp d�renmekted�rler. D� -
ren�şler b�raz uzayınca, bedel
ödeme noktasına gel�nce onu da
tasf�ye ed�yorlar. 

Bu send�kaların görevler� �şç�-
ler�n mücadeles�n� düzen �ç�ne

çekmek, düzen �ç�nde, kontrol
altında tutmaktır.

B�rçok �ş yer�nde �şç�ler aylarca
maaşlarını alamamaktadır. Her
gün onlarca �şç� çok bas�t neden-
lerle, �ş güvenl�ğ� sağlanmadığı
�ç�n “�ş kazası” adı altında katled�-
l�yor. İşç� katl�amları yağmur g� -
b� yağarken, send�kaların ses�
çıkmıyor. İşs�zl�k fonu patronla-
ra göre düzenlen�yor, send�kalar
y�ne sess�zler. 

Send�kalar bu tablonun oluş -
masından sorumludurlar. AKP
�kt�darı da, patronlar da bu sen -
d�kalardan güç almakta, ra hatça
sömürüyü ağırlaştırmaktadır.

Send�kacılar rahat b�r yaşam
ve doygun b�r maaş karşılığında
�şç�ler� satmışlardır. Sadece
�şç�ler� değ�l, �şç�ler�n kazanmış
oldukları hakları da, �şç�ler�n
geleceğ�n� de satmışlardır.

Bu nedenle İşç� Mec l�s -
ler�’nde örgütlenmel�y�z! Sen d� -
kalardak� örgütlülüğümüz sadece
send�ka ağalarını zeng�nleşt�r-
mekted�r. 

Send�kalara değ�l kend� öz
gücümüze güvenmel�, d�ren�ş-
ler örgütlemel�, d�ren�şler arası
b�rl�ğ�m�z� güçlend�rmel�y�z!

Direnişlerimizi Büyüteceğiz, 

Zaferler Kazanacağız!
18 Şubat – 168. Gün:
Gözaltı çıkışımda Şişli işçileri

Yücel Hanoğlu, Mustafa Can, Şişli
Belediyesi işçilerinin baş temsilcisi
Durmuş vardı. Şişli işçilerinin İs-
tanbul’da çalışan belediye işçilerine
göre sosyal hakları ve maaşları, daha
iyi durumda.

Bunu yıllardır eksik olsa da
örgütlü mücadelelerine borçlular.
Şimdilerde maaşlarını alamama so-
runu yaşıyorlar. CHP’li Belediye
Başkanı “kasada para yok, partimizi
yıpratmayın” diyerek işçileri oyalı-
yor. Sendika da bu durumu görmez-
den geliyor.

İşçiler DİSK Genel-İş’te örgütlü,
yıllardır sendikanın yanlış politika-

larına karşı da mücadele verdiler. 
İşçi Meclisleri’ni oluşturdular,

sürekli türlü oyunlarla bu birlik-
telikleri bozulsa da patrona ve
sendikaya karşı bir güç olarak
Şiş li İşçi Meclisi hala varlığını ko-
ruyor.

Gözaltı çıkışı Beşiktaş’ta Halkın
Avukatları’nın açlık grevine destek
olmak için üç günlük açlık grevine
başlayan direniş dostları, Batuhan
ve Cansu’yu ziyaret için yola çıktım.
Yolda gözaltına alındıklarını öğren-
dim.

Alanları meydanları yasaklayan
zihniyet gencecik çocuklarımızı göz-
altına alıyor, saatlerce ters kelepçeyle
karakolda tutuyor. Böyle yaparak
adaletsizliklerini gizleyeceklerini sa-
nıyorlar. Oysa bu toprakların, hala

yok edemedikleri direngen damar-
ları var ve var olmaya devam ede-
cek.

Beşiktaş’taki Mephisto işçilerinin
direnişini tekrar ziyaret ettim. Kala-
balık başlarına toplanmış. Direnişi
ve neden direndiklerini soran halk
biraz şaşkın. Hem bir kitap evine
karşı direnmenin şaşkınlığı hem de
unutulan direniş kültürüne karşı şaş-
kınlık...

Enerjinizi başka yerde harcayın
diyen bir entelektüel, başka iş bulun
diyen bir işçi ve şaşkın gözlerle di-
renişçileri gözleyen insanlar. Daha
önce Mephisto’da çalışıp atılan veya
kendi çıkan işçiler ziyarete geliyor-
muş birlikte toplantılar yaptıklarını
söyleyen işçiler direnişlerini büyüt-
meye kararlılar.

Ekmeği ve Onuru İçin Direnen Türkan Albayrak’ın Direniş Günlükleri’nden

Türkan Albayrak'ın Sesini
Her Alana Taşıyacağız!

Uydurma gerekçelerle
işinden atılan Türkan Albay-
rak’ın direnişinin sesi olmak
için 18 Şubat günü Anka-
ra’da Devrimci İşçi Hareketi
tarafından afiş çalışması ya-
pıldı.

Yapılan afişlerde Türkan
Albayrak’ın yalnız olmadığı
belirtildi. Mamak Natoyolu
Caddesi, Batıkent Ali Dinçer
Parkı, Dikmen İlker Mahallesi
olmak üzere 5 adet afiş asıl-
dı.

Devrimci İşçi
Semiha Eyilik Onurumuzdur!

AKP polisi ve yargısının iş
birliği sonucunda 15 yıl ceza
verilen Semiha Eyilik’e verilen
cezanın teşhir edilmesi için 18
Şubat günü Ankara Devrimci
İşçi Hareketi tarafından afiş ça-
lışması yapıldı.

Mamak Natoyolu Caddesi,
Batıkent Ali Dinçer Parkı, Vedat
Dolakay Parkı, Dikmen İlker
mahallelerine toplam 5 adet afiş
asıldı.

DİH: Halkın Avukatlarının Sesini Duymayan
Kalmayacak

Ankara Devrimci İşçi Hareketi tarafından Halkın
Avukatlarının açlık grevini halka daha çok duyurmak
için 18,19 ve 20 Şubat tarihlerinde afiş ve pullama
çalışması yapıldı.

Afiş ve pullamalar, Altındağ Siteler ve Ulucanlar
Mahalleri, Kızılay Ziya Gökalp Caddesi, Mamak’ta
Misket Mahallesi, Natoyolu Caddesi, Tekmezar ve
Feyzullah Çınar parkları, Batıkent’te Vedat Dolakay
ve Ali Dinçer parkları ile İlkyerleşim Mahallesi
otobüs durakları ile Dikmen’de İlker Mahallesi,
Sinan Caddesi ve Ahmed Arif Parkı başta olmak
üzere çevre otobüs duraklarına yapıştırıldı. Toplamda
550 pullama ve 10 ozalit asıldı.
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B�z Dev-Genç'l�ler, okuma
gruplarını neden bu kadar temel
alıyoruz? Çünkü örgütlenmek,
yen� �nsanlara ulaşmak, yen�
alanlara açılmak �st�yoruz; bunu
yaparken de sağlam temellerde
yapmak zorundayız.

Yan� kalıcı örgütlenmeler ya -
ratmak �st�yoruz. Kalıcılık, �nsan-
larda bıraktığımız �zlerle başlar.
Kalıcılığı yaratan �nsanlardır.
Ş�md� �nsanlarımıza her zaman-
k�nden daha fazla emek vermek
zorundayız. Çevrem�zde k�m var
k�m yoksa heps�ne kadrolaştırma
hedef�yle yaklaşmalıyız.

Yen� kadrolar, yen� yönet�c�ler
çıkarmalıyız. Yen� �nsanları örgüt-
lemel�y�z. Ve okuma gruplarını,
�şte buradan hareketle b�r eğ�t�m
grubu, prat�k çalışma grubu,
küçük b�r örgüt, b�r kom�te, b�r
pol�t�ka üret�m merkez�, b�r arka-
daşlık, yoldaşlık ortamı olarak ele
alıyoruz.

Okuma grupları, örgütlenme-
m�z�n en bas�t halkasıdır. Adı �lla
‘okuma grubu’ da olmayab�l�r, f�lm
�zleme grubu da olab�l�r. Öneml�
olan b�z�m �çer�ğ�n� nasıl doldur-
duğumuzdur. 

Gençler�m�z eğ�t�me, değer
görmeye, sah�plen�lmeye, sevg�-
ye muhtaçtır. Bunları düzende
değ�l; ancak ve ancak devr�mde
bulab�lecekt�r. 

Okuma gruplarına katılan ar -
ka daşlarımız, yaşam b�ç�mler�n�
değ�şt�receklerd�r; yaşamı devr�-
me, devr�m�n �ht�yaçlarına göre
şek�llenecekt�r. 

Okuma gruplarında sınıf b�l�nc�
kazandırmalıyız. Bu nedenle çok
öneml�d�r.

Yaşamlarına anlam katacak,
onları pol�t�klet�recek b�r araçtır
okuma grupları. Okuma grupları-

nı kuracağız, ısrarla sürdürücüsü
olacağız. B�r hafta buluşamadık
mı, asla peşler�n� bırakmayaca-
ğız, eğer b�r sorunları varsa çöz-
mek �ç�n çabalayacağız.

Okuma gruplarını �deal�ze et -
meyeceğ�z. Yanımızda k�m var -
sa onunla başlamalıyız. Bek -
lemek ölümdür!

Örneğ�n b�r arkadaşımız var-
dır, onunla eğ�t�m çalışmalarımızı
yapmışızdır, pol�t�kalarımızı an -
lat mışızdır ve artık o kend�ne
'Ben Dev-Genç'l�y�m' dem�şt�r.

O zaman h�ç beklemeden
onun çevres�nde k�mler var, k�m-
ler �ler�, k�mler ger�, k�m�nle �lg�le-
neb�l�r�z, bunları bel�rleyel�m.
Okulunda tanıştığı pol�t�k b�r ar -
kadaşı olab�l�r veya uzun zaman-
dır tanıdığı sıradan b�r �nsan,
kuzen�, komşusu fark etmez.
Ded�ğ�m�z g�b� �dealleşt�rmeyece-
ğ�z, �k� k�ş�y� b�r araya get�r�p
okuma gruplarını kuracağız. 

Burada beklemeyeceğ�z, ne
kadar çok k�ş�y� katab�l�rsek o
kadar �y�d�r. Çünkü �deal planlar,
düşünceler ancak prat�ğe geç�ld�-
ğ�nde kend�n� kanıtlayacaktır.
Dere kenarında bekleyerek
yüzme öğrenemey�z, karşı kıyı-
ya geçemey�z. Okuma grubunu
kurduğumuzda aynı zamanda
kü çük b�r örgüt kurmuş da oluyo-
ruz.Bu örgütün per�yod�k toplantı-
ları, eğ�t�mler�, prat�k faal�yetler�
olacaktır. 

Her okuma grubunun b�r so -
rumlusu olacaktır. Grubun �ç�n-
de demokrat�k merkez�yetç�l�k
�şleyecekt�r. Okunacak k�taplar
konusunda �kna esas alınmalıdır.
B�z�m k�taplarımız dünya ve
Türk�ye devr�m�n� anlatıyor.

Okuma gruplarında örgütümü-
zü, �deoloj�m�z� tanıtacak, �nsan-

GENÇLIĞI ÖRGÜTLEMEDE EN ÖNEMLI ARAÇLARIMIZDAN BIRI:GENÇLIĞI ÖRGÜTLEMEDE EN ÖNEMLI ARAÇLARIMIZDAN BIRI:
OKUMA GRUPLARIOKUMA GRUPLARI

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

Biz Liseli
Dev-Gençliler’iz

 Çürümenin içinde bü yü -
mek istemiyoruz.

 Uyuşturucu ba tak lığın -
da büyümek istemiyoruz.

 Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

 Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak is -
temiyoruz

 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 yürekle ri -
miz büyük ama erken
olgunlaşıyoruz biz bu ül ke,
bu düzen erken bü yü mek
zorunda bı ra kıyor bizi.

İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu kavgada 
biz de varız

Sayı: 108 3 Mart 2019
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Liseliyiz Biz        
ları mücadele konusunda net-
leşt�recek k�taplar okutmalıyız.
Fakat b�r k�ş� farklı düşünüyor d� -
ye tüm okuma grubunun okuma
programı da değ�şt�r�lemez. 

Her şey� okuma gruplarında
okuma g�b� b�r gerçekl�ğ�m�z ola-
mayacağında, k�ş�lere özel
programlarımız da olmalıdır k�,
her şey� gruplarımızda tartışma-
yalım, pol�t�kleşme süreçler� tüm
b�r yaşamına yansısın. 

Okuma gruplarını durağan b�r
şeym�ş g�b� ele alamayız.
Amacımız okumak değ�l, dev-
r�md�r. K�ş�ler�n örgütlenmes�,
yen� örgütçüler olmasıdır. 

Hatta yer� yen� gruplar kur-
malıyız. Okuma gruplarındak�

herkes kend� gruplarını kurmalı-
dır. Bu grupların �lla k� okuma
grubu olmasına gerek yoktur.
Bunlar derg� grubu, f�lm �zleme
grubu, b�ld�r� grubu, d�ren�şler�
z�yaret grubu vb. şek�lde çoğala-
b�l�r.

Her grubun her hafta bel�rl�
görevler� olmalıdır. K�tap b�t�m�n-
de k�tap değerlend�rmes� yaz -
ma, en az b�r k�ş�ye daha okut-
ma g�b�.

Örneğ�n haftalık 100 sayfa
okuduk d�yel�m, k�tapta anlatı-
lan tar�hsel olayı 5 k�ş�ye anla-
tab�l�r herkes. Sonrak� hedef�
bu k�ş�lere o k�tabı okutma olab�-
l�r. Sürec�m�z�n �ht�yaçları da
düşünülmel�d�r, hal�hazırda sü -

ren d�ren�şler�m�z� z�yarete g�d�-
leb�l�r, oraya farklı �nsanlar get�r-
me hedef� konulab�l�r, destek aç -
lık grevler� örgütleneb�l�r.

SONUÇ OLARAK;

Okuma grupları kurmalı ve
yaygınlaştırmalıyız. Bu gruplar
b�z�m devr�m� örgütled�ğ�m�z en
küçük b�r�mlerd�r.

K�tap Öner�ler�:

- Mah�r Hüsey�n Ulaş

- Canan ve Zehra

- Adalılar’ın Türküsü

- Canım Feda

- Part� Sırrı

Tacizci Polislerin Ellerini Kıracağız!

Hatay Halk Cephesi 21 Şubat’ta, TAYAD’ın Ankara
Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylem sırasında gözaltına
alınan ve o sırada ahlaksız polisin tacizine maruz
kalan Merve Demirel ile ilgili yaptığı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi;

“Faşist devletin polisi, gazetecisi, soysuz, sopsuz
bakanlarının açıklamaları, Merve Demirel şahsında
emekçi kadınlara ve tüm halkımıza düşmanca yakla-
şımlarını bir kere daha göstermiştir. Faşist devletin
tarihi işkence, tecavüz, taciz, sürgünler ve katliamlarla
doludur. Halkımız tüm saldırılara rağmen bu namertler
karşısında asla boyun eğmemiştir. Anti emperyalist
kurtuluş savaşındaki Nene Hatunlardan Sabah Karataş’a,
Elif Sultan Kalsen’lere uzanan bu tarih, emperyalizme

ve onun işbirlikçi-
lerine direnen onur-
lu Anadolu kadın-
larının mücadele
tarihidir. Merve
Demirel’de bu tari-
hin bir parçası ve
onurudur. Merve
Demirel’e yapılan
bu saldırıyı binler-
ce kez lanetliyor

ve ezilen tüm Anadolu kadınlarını adaletsizliğe karşı
mücadeleye çağırıyoruz.”

***

Kirli Düzeninizi Halkın Devrimci Mücadelesiyle
Yıkacağız!

İstanbul Kuruçeşme Halk Cephesi 21 Şubat’ta
yayınladığı yazılı açıklama ile, 17 Şubat’ta Ankara
Sakarya Caddesi’nde polis tacizine uğrayan Merve
De mirel’e yapılan ahlaksızlığı teşhir etti. Yapılan açık-
lamada kısaca şu sözlere yer verildi;

“Bizler bu namussuzları, pislikleri çok iyi tanıyoruz.
Sadece Merve Demirel’e yapılan bu olaydan değil,
AKP’nin ve Soysuz Süleyman’ın polisleri Bey -
likdüzü’nde bir kadına arabada tecavüz edip yol
kenarına atmıştır, Adana’da bir kadın polisin, arka-
daşlarını erkeklere pazarladığı ortaya çıkmıştır ve daha
binlercesi. Bizler bunları çok iyi tanıyoruz, mazlumun
karşısında aslan kesilenleri.

Sütçü İmam Müfrezesi savaşçıları karşısında ağlama
krizlerine girmelerinden tanıyoruz. Bizler bunlar o
kadar iyi tanıyoruz ki, pislik üreten Soysuz Süleyman’ın
polisleri işkence hanelerinde genç kızlarımıza ve genç-
lerimize tecavüz etmelerinden tutunda her türlü işken-
celerine, pisliklerine. Ne yaparsanız yapın her türlü
pisliklerinize karşı mücadelemizde bir adım bile geri
attıramayacaksınız!”

İŞKENCE, TACİZ, TECAVÜZ, KATLİAM...
MÜNFERİT DEĞİL, FAŞİST POLİSİN KARARTERİDİR!

İŞKENCECİ KATİL SAPIK POLİSLER, TACİZİN HESABINI VERECEK!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

KANIKSAMAK

Kanıksamak, yan� b�r şeye, b�r
duruma, b�r olguya alışmak, artık
şaşırmamak, hatta artık bıkmak,
�lg�lenmemek, sıradan b�r şey ola-
rak görmek vb…

Kanıksadığınız şey s�z�n k�ş�-
sel yaşamınızla �lg�l�yse, bu s�z�n
kend� sorunuzdur. 

Fakat söz konusu olan toplum-
sal b�r olay, herkes� �lg�lend�ren-
�lg�lend�rmes� gereken b�r konuş-
sa, bıkmaya, kanıksamaya hakkı-
nız olamaz.

Bu g�r�ş cümleler�n�, b�r� yazı
masamın çekmeces�nden bekle-
yen, ötek� bugün (pzt.) gazetedek�
posta kutumda bulduğum �k�
cezaev� mektubu neden�yle yaz-
dım.

Cezaevler�n�n F t�p�ne dönüş-
türülmes� süreçler�nde gelen
cezaev� mektupları klasörler dol-
durmuştu. 

O hız zamanla kes�ld�, fakat
y�ne de neredeyse her hafta en az
b�r �k� cezaev� mektubu alıyorum.

Kanıksadığımı g�zleyemem.
Bu na kuşkusuz beklent�ler�, umut-
ları karşılayamayışın sıkıntısı da
eklen�yor. 

Fakat ne yazar olarak b�zler�n,
ne de okurların toplumun acıları-
nın d�le get�r�lmes�n� kanıksamaya
hakkı olab�l�r.

Bu nedenle, bana cezaevler�n-
den gelen her mektubu el�mden
geld�ğ�nce duyurmayı sürdürece-
ğ�m, sürdürmem gerekt�ğ�n� b�l�yo-
rum.

Bugün sözünü edeceğ�m mek-
tuplardan �lk�, Van “Yüksek gü -
venl�kl� kapalı cezaev�”nden
gel�yor. Yazarı, Taner Korkmaz.

Mektup, gazetem�zde, kısa
süre önce yayınlanan “D� re -
nenler” başlıklı d�z�yle �lg�l�.

Taner Korkmaz’ın mektubun-
dak� �lk paragrafları, kend�s�ne
�çten teşekkürler�mle, aynen alı-
yorum.

“Uzun yıllardır hap�shanede
ş��rler�n�z g�b� umut veren yazıları-
nızı tak�p ed�yoruz. Hazırladığınız
‘d�renenler’ d�z�s�n� de �lg�yle,
beğenerek tak�p ett�k. D� re nen -
ler�n “kader�ne ortak olma” duygu-
suyla yürek süzgec�nden geçm�ş
olan cümleler� coşkuyla okuduk. 

Halkın her kes�m�n�n baskı ve
zulümle kuşandığı böyle b�r
süreçte bu d�z�, sess�zl�k �ç�nde
boğulmak �stenen d�renenler�n b�r
kısmının haklılığının ve kararlılığı-
nın daha gen�ş kes�mler tarafın-
dan görülmes�ne, sesler�n�n ve
talepler�n�n duyulmasına ves�le
oldu. El�n�ze, yüreğ�n�ze sağlık.”

Taner Korkmaz bu d�z�n�n
başka d�renenler, bütün d�renen-
ler �ç�n devam etmes�n� d�l�yor ve
onları b�r b�r sıralıyor: 

Tıpkı d�renen �şç�ler g�b�, evlat-
ları, hakları, �şler�, ekmekler� onur-
ları ve köyler� �ç�n d�ren�şte olan-
lar…

Armutlu Cemev� önünde tek
başına oturma eylem� yapan 80
yaşındak� Kezban Bektaş
Ana…

Çağlayan Adl�yes� önündek�
avukat D�dem Ünsal…

Yüksel Caddes�’nde ısrarla
d�ren�ş�n� sürdüren Acun Ho -
ca…

Düzce’de m�mar Alev Şa -
h�n…

Sarıyer’dek� emekç� Türkan
Albayrak…

Bakırköy Özgürlük Mey da -
nı’nda öğretmen Selv� Po -
latlar…

Bursa’dak� Karayağız köylü-
ler�…

Ve başkaca d�renenler…

Taner Korkmaz, bu sonsuzca
uzatılab�lecek l�steye “sohbet,
tedav� ve k�tap-yayın hakkı �ç�n
Temmuz 2016’dan bu yana
d�ren�şte olan b�z tutsaklar”
d�yerek kend�ler�n� de ekl�yor.

Bu l�steye, d�renenler�n yanı
sıra, d�renemeyen, ez�len, ez�ld�-

ğ�n�n belk� farkında da olmayan
y�ne sayısız �nsanımızı da ben
ekleyey�m.

Örneğ�n çöplüklerden kâğıt
toplayanlar…

S�gortasız, sözleşmes�z, gü -
ven ces�z, m�lyonlarca �nsanımız…

Çocuk �şç�ler…

Başlı başına b�r sorun olan bu
“yüksek güvenl�kl� cezaevler�”
vb…

Bu konularda da tasarılarımız,
çalışmalarımız olduğunu değerl�
okuruma b�ld�rm�ş olayım…

İk�nc� mektubun yazarı Okan
Özer Burhan�ye-Balıkes�r T T�p�
Hap�shanes�’nden yazıyor…

Bell� k� çok genç b�r okurumuz.

Hayal�n�n gazetec�l�k olduğu-
nu, fakat k�taplığında bulunan
Komün�st Man�festo, Mah�r
Çayan, İbrah�m Kaypakkaya, H�k -
met Kıvılcımlı b�yograf�ler� suç
unsuru sayılarak tutuklanıp öğre-
n�m�n� de sürdüremed�ğ�n� söylü-
yor.

Okan Özer kend� sorunlarını
b�r yana bırakıp açlık grev�ndek�
devr�mc� avukatların sorununa
d�kkat çekmek �st�yor. 

Bu kez onun sözler�yle sürdü-
rey�m:

“Hücre arkadaşım karşı ran-
zada günden güne er�yor. Eş�
�se her Salı Çağlayan Adl�yes�
önünde özgürlük taleb�yle otur-
ma eylem�nde.”

Okan Özer şöyle devam ed�-
yor:

“Ben�m tutuklu b�r gazetec�l�k
öğrenc�s� olarak el�mden ş�md�l�k
bu gel�yor. Yan� bu adalets�zl�k ve
ona karşı g�r�ş�len bu mücadelele-
r�n duyulmasını sağlamak.”

Sevg�l� okurlarım… İşte s�ze �k�
mektup ve b�rb�r�n� tamamlayan �k�
Türk�ye fotoğrafı…

Ne ders�n�z?

Kanıksamaya hakkımız var
mı?

(27.02.2019, Cumhur�yet) 

Şa�r Ve Yazar Ataol Behramoğlu'nun  Kanıksamak Adlı Yazısını Yayınlıyoruz;BASINDAN
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Köylerden kentlere
yoğun göçler�n yaşan-
dığı 1979 yılında,
Devr�mc� Sol, halkımı-
zın ev sah�b� olması

sorununa el at mış tı.

Nurtepe’de gen�ş b�r alan şant�ye yer� g�b�yd�. Ya -
 pımı bell� aşamaya gelm�ş, ya da yapımına yen� baş-
lanmış gecekondulara her gün b�r yen�s� eklen�yordu.

B�z l�sel�yd�k. Sorumlumuz İbrah�m Yalçın Arı -
kan söz edene kadar da Nurtepe’den haber�m�z
yoktu. Nurtepe’de gecekondu yapımına gençl�k ola-
rak yardım edeceğ�m�z� söyled�. 

Gündüzler� çalışmaya g�denler de olacaktı; an -
cak b�z l�sel�ler, haftada b�r gün, gece nöbet� tutmaya
g�decekt�k.

O zamanlar, s�v�l faş�stler�n en saldırgan olduğu
dönemd�. Zabıta ve pol�s�n yıkım �ç�n gelme �ht�mal�
de her zaman gündemdeyd�. Bu nedenlerle geceler�
nöbet tutuluyordu.

Mahalleye g�tt�ğ�m�zde, gecekondu bölges�n�n or -
tasına yapılmış dernek b�nasını bulmakta zorlanma-
dık. G�r�ş kapısının �k� tarafındak� büyük boy Mah�r
Çayan ve Che Guevara res�mler� d�kkat çek�c�yd�.

Sağda solda yapımı süren gecekondular vardı.
K�m�s� nerede �se b�tm�şt�. Yollar toz topraktı. Der -
neğ�n �ç�ne g�rd�k. B�z� k�m�n gönderd�ğ�n� ve ne �ç�n
geld�ğ�m�z� söyled�k. Oturduk.

Saz çalıp türküler söylen�yordu. “Üstümüzde sarı
sıcak” türküsünün bu kadar güzel olduğunu �lk ora -
da d�nley�nce fark etm�şt�m. Sank� hep�m�z tütün �şç�-
ler�yd�k.  

En az 20 k�ş�, hep b�rl�kte teps�de yapılan mene -
me n� yed�k. Çaylar �ç�ld�. Saat hayl� �lerlem�şt�. Nöbet
grupları ayarlandı.

İk�şer k�ş�l�k gruplar hal�nde yanılmıyorsam 10 k� -
ş�, gecekondu yapım alanının 5 noktasına g�d�p nö -
bete başladık. Ben�m nöbet arkadaşım, mahallen�n
gençler�nden b�r�s�yd�. Dışardan gelen�n yanına b�r
de mahalleden b�r k�ş�y� ver�yorlardı. 

Duvarları yen�ce örülmüş, üstü açık b�r gecekon-
dunun �ç�ne g�derek, kum ve ç�mento torbalarının
üzer�ne oturup nöbet�m�ze başladık. 

B�r yandan z�f�r� karanlık �ç�nde her hareket� gör-
meye çalışıyor, b�r taraftan da kend� aramızda soh-
bet ed�yorduk. B�r adet 7.65 s�lahımız vardı. Ka la -
balık b�r saldırı olursa, en az 20 k�ş� dernek b�nasın-
dan ve d�ğer nöbet yerler�nden yardıma geleb�l�rler-
d�.

Mahallel� arkadaş �le konuşmadığımız konu kal-
mamıştı. Gece saat 3 g�b� �k�m�z�n de uykusu geld�.

Uykuya b�r süre d�rend�k.
Sonra aklımıza b�r f�k�r gel d�.
B�rb�r�m�z� b�rer saat d�nlend�r-

meye karar verd�k.

Önce ben, b�r saat uyumak üzere, g�d�p kumların
üzer�ne yattım. Arkadaşım �se pencere kenarında
ç�mento torbalarının üzer�nde oturmaya devam ed�-
yordu. Kaç saat geçm�şt� b�lm�yorum, gün ağarmak
üzereyd�. Arkadaşım telaşla b�r şeyler arıyordu,
uyandım. Ne aradığını sordum. B�ze emanet ed�len
s�lahı arıyordu. Benden sonra o da oturduğu yerde
uyuya kalmış, uyandığında bel�ndek� s�lahın olmadı-
ğını fark etm�şt�. 

Ben de hızla kalktım, oturduğumuz yer�n altını
üs  tüne get�rd�k ama s�lahı bulamadık. 

Artık yapılacak tek şey kalmıştı, Dernek b�nasına
g�d�p arkadaşlara haber vermek. 

Dernek b�nasına vardığımızda gördük k�, herkes
uyanmış, toparlanmış, ocağa çay konulmuştu. So -
rumlu arkadaş b�r�s�yle konuşuyordu. Hemen yanına
g�t t�k. 

Kısa b�r selamlaşmadan sonra hemen konuya
g�rd�k; 

- “B�r sorun var, özel olarak konuşab�l�r m�y�z?”
ded�k.

- ”Buyrun söyley�n” ded�.

Herkes�n �ç�nde konuşmaya utandık.

- ”Özel konuşab�l�r m�y�z?” d�ye tekrar ett�ysek
de, sorumlu arkadaş derd�m�z� pek anlamaz görü-
nüyordu.

- “Burada yabancı yok, anlatab�l�rs�n�z” d�ye ısrar
ed�nce mecbur kaldık anlattık. 

Uyuyakaldığımızı, uyanınca s�lahımızın da kayıp
olduğunu böylece herkes öğrend�. K�msen�n yüzüne
bakamıyorduk.

Sorumlu arkadaşın kızıp bağıracağını sanıyor-
duk; ama o sak�n sak�n b�ze dönüp;

- ”S�lahını kaybetmek ne demek b�l�yor musu-
nuz?” d�ye sordu.

K�m b�lmez k�; ama söylemes� zordu. B�z sustuk,
sorumlu arkadaş söyled�: “S�lah namustur, bunu
b�r daha unutmayacaksınız!”

İk�nc� olarak sorusu şuydu:

-”İk� k�ş� nöbet tutmak kuraldır. S�z n�ye bu kuralı
değ�şt�rd�n�z?”

B�z y�ne mazeret düşünürken, sorumlu arkadaş,
cevabını verd�. “Kurallar s�ze ez�yet olsun d�ye
konulmaz, konulmuşsa b�r sebeb� vardır, sorma-
dan değ�şt�r�lmez” ded�.

“S�z�n bulunduğunuz yere faş�stler gelseyd�,
önce s�z� sonra da dernek b�nasındak�ler� öldüreb�-
l�rlerd�. B�r dahak� sefere kurallarımıza uyacaksı-
nız!”

Nurtepe’de Gece Nöbeti
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Sanıyorum, b�z�m yaptığımız yanlışlık nezd�nde
herkese ders ver�yordu. Tab�� en çok da b�ze. 

B�ze b�r de s�lahın f�yatı kadar b�r para cezası
ver�ld�. “G�d�p b�r yerlerde çalışıp bu parayı get�r�n”
dend�. 

Kend� alanıma döndükten b�r süre sonra olan
b�ten� İbrah�m Ab�’ye anlattım. Sanıyorum o daha
fazlasını öğrenm�şt�. Gülümsed�.

- “B�r daha böyle hata yapmazsın artık” ded�.
Onun öğrend�ğ� şey� ben çok sonraları öğrend�m.
Gece nöbetç�ler�n� denetleyen gez�c� ek�p, b�z�m
yanımıza gel�nce, b�z�m uyuduğumuzu görmüş ve
s�lahımızı alarak, yan taraftak� b�naya başka b�r
ek�p yerleşt�rm�şt�. B�z� de uyumaya bırakmışlardı.
İbrah�m Ab�’n�n gülümsemes� ben� rahatlattı.

Ama sorumlu arkadaşın verd�ğ� ders� de h�çb�r
zaman unutmadım. Kurallar b�r deney�m�n ürünü-
dür, kafana göre değ�şt�rmemel�s�n!

Hissemize Düşen;

“Kurallar size eziyet olsun diye konulmaz,
konulmuşsa bir sebebi vardır, sormadan
değiştirilmez."

Biz bir savaş örgütüyüz. Konulan her kuralın
bir nedeni vardır: Mücadele içerisinde, daha
önce yaşanmış deneyimlerin sonucudur kural-
lar. Herkes kendi deneyini yaşamasın diye, ku -
rallara uyarız.

Kurallı yaşarız, kurallı savaşırız.

Emperyalizmin NATO’su, IMF’si ve Dünya Bankasıyla;
sömürü, işgal, katliam, açlık ve yoksulluk üzerine kurulu
düzenine karşı dünya halklarının alternatifi olarak kurulan
Anti-Emperyalist Cephe, 23 ve 24 Şubat 2019 tarihlerinde
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.

AEC Toplantısının 1. Günü:
46 ülkeden katılan temsilciden oluşan Anti-Emperyalist

Cephe üyeleri, bu toplantıda emperyalizmin saldırılarına
karşı nasıl örgütlenilebileceğini, emperyalizmin politikalarına
karşı nasıl direnileceğini konuştu. Sabah saatlerinde toplantı
yerinde bir araya gelen konuklar daha sonra 1. ve 2. otu -
rumda somut kararlar almak üzere görüşlerini paylaştılar.

Daha sonra Lübnan devleti tarafından hukuka aykırı
bir şekilde Türkiye faşizmine iade edilen ve orada kontr-
gerillanın gizli bir işkence merkezinde 6 ay boyunca
çeşitli fiziki ve psikolojik işkencelere maruz kalan dev-
rimci Ayten Öztürk için Lübnan Konsolosluğu önünde
yaklaşık bir saatlik eylem gerçekleştirildi. Eylem boyunca
Almanca, Arapça, Süryanice, Türkçe, Rusça, İngilizce ve
Bulgarca sloganlar atılarak uluslararası halkların ortak
öfkesini işbirlikçi Lübnan devletin temsilciliğine yönelt-
tik.

Eylemden sonra Marks ve Engels’in heykeli önüne
gidildi ve ideolojimizin kurucuları selamlandı. Burada
eylemden dönüldüğü için ellerde taşınılan bayraklardan
kaynaklı “halkı rahatsız ediyorsunuz” diyen polis ekipleri
geldi. 3 çevik polis ekibiyle gelen polis amirine bir AEC
üyesi tarafından gereken cevap verildi ve bir sonraki
oturumu başlatmak üzere toplantı yerine dönüldü.

Çevik polisler, metro durağının içine kadar takip ederek
acizliğini açıktan ortaya koymuş oldu.

Yaklaşık 2 saat süren son oturumdan sonra toplantıya
katılanlar oyunlar oynayıp küçük bir türkü gecesiyle top-
lantının ilk gününü sonlandırdı. Türkü gecesinde katılımcılar
kendi kültürlerinin simgesi olan türküler ve marşlar söyle-
diler.

AEC Toplantısının 2. Günü:
Toplantının 2. gününde ilk günde alınan kararlar somut-

lanarak katılımcılara sunuldu. İlk oturum başlamadan önce
çalışma gruplarının vardığı sonuçlar açıklanıp onaylandı.
İkinci günün birinci oturumunda önümüzdeki sürece dair
yapılacaklar üzerine konuşulup kararlar alındı. Öğle yemeği
yenildikten sonra halkımızın da katıldığı son oturum ger-
çekleştirildi.

Bu oturumda konu olarak “Emperyalizm, En ter nas -
yonalizm ve Anti-Emperyalizm” ve “Kürt Milliyetçiliği ve
ABD ile yaptığı işbirliği” başlıklı konular hakkında sunum
yapıldı. Sunumdan sonra soru-cevap şeklinde gelişen bir
sohbetle toplantı sona erdi.

Toplantıdan sonra Berlin gezisi düzenlendi. Checkpoint
Charlie gibi Berlin duvarını simgeleyen bazı yerlere gidildi,
Brandenburg kapısı önünde toplu resim çekildi. Daha
sonra Reichstag önüne gidilip ustalarımızdan Bulgar
devrimci Dimitrov anıldı. Dönüşte Hitlerin, Sovyetler’in
Berlin’deki direnişi kırıp şehri ele geçirmesiyle birlikte
intihar ettiği yere gidildi. Orada Hitler, faşizm ve devrim-
cilerin büyük anavatan savaşı konusunda konuşuldu.
Gezimiz çay sohbetiyle sona erdi.

Toplantıya Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, İtalya,
Sırbistan, İspanya, Belçika, İrlanda ve Almanya’nın
Augsburg, Berlin, NRW ve Hamburg bölgelerinden AEC
üyeleri ve diğer katılımcılar yer aldı.

Anti-Emperyalist Cephe (AEC)

Emperyalizmin Saldırılarına Karşı AntiEmperyalist Cephe’mizi Büyüteceğiz!



Tanım:

Burjuva Adaleti, Burjuva
Hukuku

B
urjuva hukuku ve ada -
leti  düzenin devamını
sağlamak için vardır.

Onun adaleti, sadece egemen
sınıflar içindir.

Burjuva yasalcılığı, esas ola -
rak egemen sınıfların yaşam -
larını rahat bir biçimde sürdür -
melerini sağlama ve kendilerini
güvenceye alma işleviyle yük -
len miştir. Bu düzende bunlara
karşı çıkmak yasaktır.

Oligarşi, kendi çizdiği sınırlar
içinde hareket edilmesini ister.
Bu sınırların dışına çıkıldığında,
gerektiğinde kendi yasalarını
bile ayaklar altına alarak, her
türlü zor ve vahşet yöntemine
başvurur. İşte bu noktada
demokratik mücadele ile yasal -
cılık, meşruluk ile düzen sınırları
içinde hareket etmek arasındaki
sınırı iyi belirlemek gerekir.

Yasal-demokratik çalışma,
faşizm koşullarında da dev -
rimcilerin temel mücadele biçim -
lerindendir. Çünkü halkla bağı,
başka bir ifadeyle yaşaması için
gerekli soluk borularıdır. Demok -
ratik koşulların darlığı ya da ge -
niş liği, sadece bu çalışmanın
biçim ve yöntemlerinin araçlarını
değiştirir. Ancak bu çalışmadan
yararlanmayı hiçbir zaman orta -
dan kaldırmaz.

Devrimciler, yasal çalış tık -
larında da meşruluk bilinciyle

hareket eder, burjuvazinin sı nır -
larını kabullenmezler.

İşte burjuvazinin adaleti bu -
rada biter! Çünkü o, yoksul halk
için değil, tekeller için hukuk
istemektedir.

Devrimci Adalet

Güçlünün güçsüzü ezdiği,
zenginin yoksulu horladığı,
yeraltı ve yerüstü zen gin -
liklerimizin emperyalizme peş -
keş çekildiği, yağma ve talan
edildiği, emekçi halkların her
türlü hak ve özgürlüklerinin
elinden alındığı, baskıcı, faşist
bir ülkede yaşıyoruz.

Her şeyin adaletsizlik üzerine
kurulduğu bu düzende; adaleti,
hak ve hukuku, cüretle, doğru
bildiğinden taviz vermeyen
devrimci çizgiye sıkı sıkıya
tutunabilen, halk için adaleti
savunan Devrimci adalet ve
HALKIN AVUKATLARI vardır. 

Düzenin adalet dediği ken -
di keyfiyetidir. Gerçek adalet
ise uğruna savaşılacak bir
kavramdır; çünkü odağında
milyarlarca insanın geleceği
mücadelesi vardır, dünya
halkları vardır.

Bu nedenle halkın avukatları,
adalet mücadelesini yasalarla,
duruşma salonlarına hapset -
mezler! Halkın çıkarlarına uygun
olmayan, halktan yana olmayan
hiçbir şey adil değildir devrimci
adalet için. Halk, HALKIN
AVUKATLARI var olduğu süre -
ce adaletsiz kalmayacaktır!

İlkemiz:

“Hukukçular, halkın hiz me -
tinde olmalıdırlar; düzenin avu   -
katlığını bırakıp halkı sa vun -
 malıdırlar.” Halkın Avukat ları 

Hukukun ve adaletin yok

edildiği bir dünyada; hukuk ve
adalet için direnmekten, savaş -
maktan başka yolumuz yoktur.
Halkın avukatlarıyla birlikte halk
için adaleti savunacağız!

Adaletimiz geleceğin gü -
ven cesidir. Adaletimiz onu ru -
muzdur.

Elbette halk için adaleti sa -
vunmanın bedelleri de vardır ve
bunu bilerek adaletsizlige karşı
adaletin savunuculuğunu ya -
parlar. Meşruluk, temelini ada -
letsizlik üzerine kurar. Adalet
yoksa meşruluk vardır. Halkın
avukatlığını yapanların meş ru -
luklarındaki temel, tarihsel ve
siyasal haklılıklarıdır.

Paranın avukatı paranın
önünde, halkın avukatı ise
sadece halkın önünde eğilir.
Halkın avukatı ezilenlerin, yasal,
meşru, tarihsel, sınıfsal tüm
haklarının savunucusudur. 

Zenginlerin, egemenlerin
ada letini polis, ordu, yargı yani
örgütlü bir güç korurken; halkın
adaletini ise sadece ve sadece
halkın avukatları korur. 

Kurallarımız:

Adaletsizlik varsa eğer ona
karşı mücadele edenler de
olacaktır. Baskıya, zulme karşı
direnme hakkı, halkların binlerce
yıllık mücadele tarihi içinde
oluşmuştur. 

Nasıl ki yaşamak için ekmek
bize gerekliyse adalet de
gereklidir. Adalet, ekmek su
kadar temel bir ihtiyaçtır. Adalet
savaşı vermek; hem ihtiyaç hem
de zorunluluktur.

Halkın avukatlığını yapmak,
sınıf bilinci ve ideolojik netlik
gerektirir. Bunların sağladığı
cüretle savunurlar müvekkillerini.
Militan avukatlık her koşulda

İLKE-KURAL-GELENEK

Burjuva Adaleti, Burjuva Hukuku;
Devrimci Adaleti Yenemez!

Açlıklarıyla Direnen Devrimci
Avukatları Susturamaz!

EEmmppeerryyaalliizzmmee  vvee  OOlliiggaarrşşiiyyee  KKaarrşşıı  YYüürrüüyyüüşş
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halkın çıkarlarını her tür bedel
pahasına savunmaktır. Em per -
yalizmle ve faşizm ile uz laş -
mazlıktır. Faşizmin keyfiyetine
boyun eğmemektir. Halkın avu -
katları, müvekkillerinin mezara
kadar savunucusudurlar. Hapis -
hanede, hastanede, çatışmada,
işkencede hatta öldükten sonra
mezar hakkı için direnerek
yaparlar mesleklerini. İşte halkın
avukatlarıyla halk arasındaki
böyle kopmaz güçlü bir bağdır.

Yozlaşma:

Burjuvazi ve proletarya,
çıkarları taban tabana zıt iki
sınıftır. Adalet anlayışları da
böyledir. Faşist, baskıcı iktidarlar
en başta halkı adaletsiz bırakmak
ister, sonra da onlara karşı
direnenleri yok etmek isterler.
Oysa zulmün olduğu her yerde
direniş vardır, direnme hakkı
kutsaldır, yok edilemez. 

“Adaletsizliğe, hukuk suz -
luğa, baskıya karşı direnme
hakkı; insanın en doğal, vaz -
geçilmez, yasaklanamaz hak -
kıdır. Direnme hakkı yoksa,
hiçbir hak kazanılamaz ve
korunamaz demektir.

Burjuva hukuku, burjuva
yasalcılığı, esas olarak egemen
sınıfların yaşamlarını rahat bir
biçimde sürdürmelerini sağlama
ve kendilerini güvenceye alma
işleviyle vardır.

Ülkemizde sürekli faşizm var.
Türkiye’de mevcut yasalar işle -
miyor, yasalar, en başta onu
koyanlar tarafından çiğneniyor.
Hak ve özgürlüklerin hiçbir değeri
yok. En temel hakkını istemek
bile suç sayılıyor.

Çünkü oligarşi çok güçsüzdür,
düzen içi muhalefete bile taham -
mülü yoktur, şiddetle bastırır.
Çünkü burjuvazi; gecekon -
dulardan gelenlerin gırtlaklarına
çökeceklerini çok iyi bilmektedir.

Bunun korkusuyla yatıp
kalkarlar. Korktukları halkı, imha
etmeye çalışır. Onu zararsız hale
getirmek için, halkı böler parçalar,
arasındaki dayanışmayı yok eder,
özüne yabancılaştırır, yozlaştırır.

Burjuva “adaletinin” karşısına
halkın adaletini, adaleti savun -
mayanların karşısına halk için
avukatlık yapan halkın avu kat -
larını koymalıyız. 

Gelenek:

Baskı varsa direneceksin,
düşman varsa çatışacaksın!

Baskının, adaletsizliğin, sö -
mü rünün, olduğu her yerde dire -
nenler de mutlaka olmuştur,
olacaktır.

Burjuva yasallığına karşı,
halkın haklılıktan aldığı meşru
gücünün temsilcisidir halkın avu -
katı. Halkı adaletsiz bırakmaz!

Adaleti kendi meşruluğumuz,
haklılığımızla sağlayacağız. So -
nuna, sonsuza, sonuncumuza
kadar adaletsizliğin karşısında
adaleti, burjuva avukatlığın
karşısında devrimci avukatlığı
savunacağız. Düzenden adalet
beklemeyeceğiz, adaletsizlikleri
teşhir edip, nasıl olması gerek -
tiğini göstereceğiz.

Direnme hakkını; dünya halk -
ları direnerek kazanmıştır, dire -
nerek korumalıyız. 

Adaletsizliğin,açlığın ve zul -
mün olduğu her yerde direnildi,
direnilmeye devam edilecektir...
Bizler de faşizme direnen halkın
avukatlarının yanında olmalı, on -
la rı sonuna kadar sahip len -
meliyiz!

Tutsak Halkın Avukatlarıyla
dayanışmayı büyütmek için dışa-
rıdaki Halkın Avukatları, tutsak
avukatlarının açlık grevlerinin 30.
gününde destek açlık grevine
başladılar…

ÇHD İstanbul Şube Başkanı
Gökmen Yeşil bir günlük destek
açlık greviyle katılırken, Av.
Ayşegül Çağatay 4 günlük destek
açlık grevi, Av. Güçlü Sevimli,
Halkın Avukatları’nın açlığını pay-
laşmak için bir günlük destek
açlık grevi yaptı.

Destek açlık grevinin 3. günün-
de öğrenci ve stajyer arkadaşları
ziyarete geldi, tutsak Halkın
Avukatları için hep birlikte Grup
Yorum’un “Bir Mevsim” isimli tür-

küsünü söylediler.
“Bir mevsim aç olacağız, her

mevsim onurlu olmak için…”
Çağdaş Hukukçular Derneği

İstanbul Şubesi, yaptığı duyuruyla
açlık grevini ve açlık grevinin
amacını ifade ettiği metninde kısa-
ca şu sözlere yer verildi:

“Çağdaş Hukukçular Derneği
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı,
dernek üye-yöneticisi ve Halkın
Hukuk Bürosu avukatları Ayçan
Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu
ve Aytaç Ünsal’ın 22 Şubat’ta
açlıklarının 30. günü! Dayanışmayı
büyütmek, seslerine ses katmak
için başlatılan destek açlık grevleri
devam ediyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği

İstanbul Şube Başkanı Gökmen
Yeşil, 22.02.2019 Cuma günü 1
günlük destek açlık grevinde ola-
cak.

Açlık grevlerinin 30. gününde
destek açlık grevinde olan mes-
lektaşlarımızla birlikte basın top-
lantısı düzenliyoruz.

Tüm basını, kamuoyunu ve
meslektaşlarımızı basın toplan-
tımıza bekliyoruz.”

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nden
Halkın Tutsak Avukatları İçin Destek Açlık Grevi
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Almanya’da bağımlılık ile mücadele denildiğinde
uyuşturucu yanı sıra ilk akla gelen otomatlar oluyor.
Almancası “Spielhallen” diye hitap edilen “oyun
salonları” var. Ancak “oyun” denildiği için akıllara
masum bir şey gelmesin. Gerçekte mevzu bahis
olan kumar, oyun salonu ise “kumarhane”dir. 

Kumarın da çok çeşitli türleri vardır. Çok klasik ve
bilindik kumar, geçmişte kaldı Almanya’da artık pek
yok. Eskiden kağıt oynanırdı, biraz parası olan belki
“Casino”ya giderdi. 

Şimdi artık çeşit çeşit, seç beğen kullan.
“Herkese, her bütçeye hitap edebilecek” kumar
çeşitleri var. 

Mesela pıtrak gibi çıkan “bahis büroları” var, t-
Tipico bunun en bilindik örneklerinden. Tüm
Avrupa’da ve ülkemizde de vardır. Hatta artık tek -
nolojinin nimetlerinden kumar için de yarar la -
nıyorlar, internet üzerinden de oynanabiliyor kumar.

Parayı insanın cebinden değil, hesabından
alıyor. Veya işte sözünü ettiğimiz “oyun salonları”.
Oyun salonlarında “otomatlar” ile kumar oynanır. 

Aslında herkes, en başta da bağımlıların kendi-
leri bilir, onlar ne yaparsa yapsın, “kaybeden” tarafta
olacaklar. Belki bir iki kere, alıştırmak için verilen
ufak miktarlarla heyecanlanacaktır. Ama bu yalnızca
bir aldatmacadır, gerçekte defalarca kaybedecek,
elinde-avucunda ne varsa yitirecektir. Başka türlüsü
mümkün değil, çünkü otomatlar bunun üzerine
kurgulanıp üretilmiştir. Yani en baştan amaç, ha -
yatları mahvetmektir. 

Emperyalizm; Fuhuşla Bedenimizi, Kumarla
Emeğimizi, Uyuşturucuyla Beynimizi Çalıyor!

Kumar emeğimizi çalıyor, çoluk-çocuğumuzun
rızkını çarçur etmemizi birlikte getiriyor. Kumar
oynayan kişiyi her anlamda mahvediyor, her
bağımlılıkta olduğu gibi, tam bir tahribat yaratıyor. 

Artık aklı-fikri, tüm düşünceleri o “oyun” etrafında
dönüyor. Oynamadığı zaman huzursuz, mutsuz,
saldırgan oluyor, yoksunluk belirtileri gösteriyor. Aile
ve “oyuncu” üzerinde maddi anlamda bir çöküş
yaşanıyor, çünkü yaşamı için idame ettirmesi
gereken parayı otomat denilen kumar makinalarında
çarçur ediyor.

Ancak asıl olarak manevi çöküş yaşanıyor. Kişi
eşini, çocuğunu, dostunu, ailesini göremez oluyor,
işini gücünü de düşünemiyor. Çünkü günlerce
başından kalkmadığı oluyor insanların. Hele

yaşadığı haksızlığa, zulme, sömürüye karşı koy-
mak, direnmek hiç mevzu bahis bile olamaz. Artık o
haliyle bırakın çocuklarına, ailesine, vatanına,
kendine bile hayrı yoktur. Hayrı olmadığı gibi, insan-
lara yük olur, bela olur, her yerde sorun yaratır. 

Bu kumarı oynamak için özel olarak kumarhan-
eye gitmek veya çok para sahibi olmanız gerekmiy-
or. Diyelim öğlen karnınız acıktı ve Almanya’daki en
ucuz ve yaygın yiyecek olan döner yiyeceksiniz.
Almanya’da artık neredeyse her dönercide,
restoranda, kafede, hatta kimi Türkiyeli yöre dernek-
lerinde otomatlar bulunuyor.

Elinizdeki bozuk parayla kumara başla ya bi -
lirsiniz. Adeta kaçış yok denilebilir; dört bir yandan
kuşatılmışsınızdır. Her yerde o makinaların seslerini
duyar, ışıklarını görürsünüz.. Sağa, sola, nereye
bak sanız otomatlar var.

Peki böylesi tahrip eden bir şeye karşı devlet ne
yapıyor? Alman emperyalizmi teşvik ediyor tabi
ki. Çünkü devlet halkın değil, tekellerin devleti. 

Son haftalarda, bütün billboardları kaplayan bir
afiş var. Almanya’nın her köşesinde, her durağında
yukarda görülen bu reklama her yerde rastlamak
mümkün. Peki bu kadar yaygın yapıştırılan bu afişte
ne var?

Siyah beyaz bir fotoğraf, ünlü Alman futbolcusu
Bastian Schweinsteiger’in yüzü. Reklam sloganında
şu yazıyor: “En önemlisi, temiz oynaman, nerede
ve ne oynuyorsan oyna.”

Ardından 5 “oyun” kuralını sıralıyor: 18 yaşından
küçükleri içeri alma, alkol dağıtma, oyuncuları
koru, eğitimli personel, belli bir kalite standartı.

Meşhur ve sevilen bir sporcuyu kendine reklam
yüzü yaparak, çok aleni bir şekilde KUMAR reklamı
yapılıyor. Üstelik kumarı masum ve normal bir
şeymiş gibi göstererek. Sanki otomat oynamak
ile futbol oynamak AYNI ŞEYMİŞ gibi gösteriyor,
aynı kefeye koyuyor.

Yani kumar oynayabilirsin, oyun salonuna gide-
bilirsin, ama o 5 kurala uyarak. Ha futbol oy -
namışsın, ha kumar oynamışsın... Kumarı böyle
insanların hayatına yerleştiriyorlar, kumarı böyle
normal bir şey gibi gösteriyorlar. 

Hayır! Futbol oynamak ile kumar oynamak aynı
şey değildir! Para için böyle bir reklamı kabul eden
dünya ölçeğinde bir “sporcu” olan Schweinsteiger’in
yaptığı çok ayrı bir nokta. Ancak kumarı böylesine
doğallaştırmaya çalışmaları çok daha ayrı bir mese-
le. 

Kumar ne normaldir, ne doğaldır, ne masumdur.
İnsanları maddi ve manevi olarak çökertir,
yozlaştırır, aileleri parçalar, insanı onursuzlaştırır.
Emperyalizmin yapmak istediği tam da budur!

Kumara karşı mücadele edelim, böylesine
kampanyaları da teşhir edelim. Kumara, Fuhuşa,
Uyuşturucuya Hayır!

ALMANYA’DA DEVLET TEŞVİKLİ KUMAR!

GİZLİLİK SUÇ DEĞİL HAKTIR!
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Avukatlarımız sözde tanıklarla, düz mece belgelerle
tutuklandı, tahliye edildi, hukuksuzca tekrar tutuklama
kararı çıktı. 6 avukatımız tutuklandı, 6 avukatımız ise
aranır duruma düşürüldü…

Avukatlarımız bu adaletsizlikleri kabul etmeyeceklerini
söylediler. Halk için adalet talebiyle, 24 Ocak tehlikedeki
avukatlar gününden beri açlık grevindeler…

Bizden güç alarak,
Bize inanarak,
Bu eylemi yapıyorlar…
Biz onların sesine kulak verelim…
Bu ses, haklılığın doğruluğun kardeşliğin güvenin ve

adaletin sesidir…
Bu ses, emeğin ve onurun sesidir…
Hepimiz avukatlarımızın açlığını paylaşalım…
Adaletsizliğe karşı açlığımızla adalet isteğimizi hay-

kıralım!

Bizi aç, işsiz, yoksul bırakan bu düzene biz de açlığı-
mızla cevap verelim!

Adaletsizliğe ancak adaletsizliğe uğrayanlar son vere-
bilir! Bunun ilk adımı da Halkın Avukatlarına sahip
çıkmak olacaktır!

Yoksul Halkımız, İşçiler, Avukatlar, Mimarlar,
Mühendisler, Gazeteciler, Sanatçılar, Öğrenciler,
Akademisyenler, Öğretmenler, Sağlıkçılar…

Hepinizi bulunduğunuz her yerde 11 Mart’tan
avukatlarımızın duruşma günü olan 18 Mart’a kadar
açlık grevinde olmaya çağırıyoruz… 

Hepinizi, 1 Hafta, 1 Gün, 2 Gün veya kaç gün
yapabiliyorsak, destek açlık grevi yapmaya çağırıyo-
ruz!

Duruşmalarında Açlık Grevimizle Adalete Açlığımızı
Haykıralım!

HALK CEPHESİ

Pol is  İşbir l i kçis i  Şerefsiz ler i
Af fe tmeyeceği z ,  

Mahal lele rimi z i  Dar  Edeceğ iz!

İstanbul İkitelli Mahallesi Cephe Milisleri 23 Şubat’ta
yayınladıkları açıklama ile bir polis işbirlikçisini uyar-
dıklarını ve cezalandırdıklarını belirtti. Yapılan açıklamada
genel olarak şu sözlere yer verildi;

“...Buradan tüm halk düşmanlarını ve işbirlikçilik
yapan köpekleri uyarıyoruz! Biz bir Halk Hareketiyiz.
Her dönemde olduğu gibi halkımızla olan bağlarımız
daha da kuvvetlenerek güçleniyor. Bu sebeple faşizmin
hiç bir saldırısı bizi ve mahallelerimizi teslim alamaz.
Mahallelerimiz sahipsiz değil. Onu koruyacak savunacak
onurlu halkın
evlatları, mahal-
lelerin Şahanları
var. Bir daha
mahallelerimize
girmeyi düşün-
meyin aklınız-
dan dahi geçir-
meyin!”

Halkın Avukatları 30 Gündür Açlık Grevindeler. 
Hepimiz için Hapishanelerde Direniyorlar!

Biz de Dışarıda Onların Sesi Olalım Direnişlerinin Bir Parçası Olalım!

Devrimci Sanatı 
Yok Edemezsiniz! 
Gözaltılar 
Tutuklamalar 
Baskınlar 
Bizi Yıldıramaz!
TAYAD’lı  Aileler yaptıkları

açıklama ile dergimizin teknik hazırlıklarının yapıldığı
Ozan Yayıncılık ve İdil Kütlür Merkezi’ne yapılan
polis baskınlarını protesto etti. Yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “Kaç baskın yaparsanız yapın
zulmünüzü, adaletsizliğinizi halka anlatan sesimizi sus-
turamazsınız. Talan ettiğiniz kurumlarımızı, yeniden,
daha da güzel hale getireceğiz. Yıktığınız duvarları
tekrar dikeceğiz. Yürüyüş Dergisi halka gerçekleri anlat-
maya devam edecek. Grup Yorum halkın türkülerini
söylemeye devam edecek. Grup Yorum Halktır! Yürüyüş
Dergisi Halktır! Bizi susturamayacaksınız. Faşizmi
yeneceğiz, biz kazanacağız!”

Grup Yorum Halktır Her Yerdedir!

İstanbul Kuruçeşme Halk Cephesi, 24 Şubat'ta
mahallede bir ailenin sünnet düğününe katıldı. Konuyla
ilgili yapılan açıklamada şunlara değindi: "Halk
Cepheliler olarak gittiğimiz her yerde büyük ailemizin
insanlarıyla karşılaşmaktan onur duyuyoruz! Halkımız
her zaman olduğu gibi bizimle yanımızda. Grup Yorum
üyelerinin başlarına ödül koyanlar İdil Kültür Merkezi'ni
defalarca basanlar bilsin ki Grup Yorum Halkın olduğu
her yerdedir. Bitirmeye gücünüz yetmez!"

Kuruçeşme Mahallesi'nde Yazılama Yapıldı

Kuruçeşme Mahallesi'nde 20 Şubat’ta Halkın
Avukatlarını sahiplenmek için Halk Cepheliler tara-
fından Halkın matbaası duvarlara "Halkın Avukatlarına
Özgürlük! Halkın Avukatları Onurumuzdur! Halk
Cephesi” imzalı yazılamalar yapıldı.
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Ailelerimizle Dayanışmayı Büyütüyoruz

Kuruçeşme Halk Cephesi burjuvazinin bireyci,
bencil, yoz kültürüne karşı dayanışmayı, kolektivizmi
hayata geçirmeye devam ediyor. Halk Cepheliler tara-
fından 21 Şubat'ta mahallede emekçi bir ailenin evi
ziyaret edilip sohbet edildi.

Tutsak Halkın Avukatları İçin 
Avukatlardan Destek Açlık Grevi

Tutsak Halkın Avukatlarıyla dayanışmayı büyütmek
için dışarıdaki Halkın Avukatları, tutsak avukatlarının
açlık grevlerinin 30. gününde destek açlık grevine
başladılar…

ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil bir
günlük destek açlık greviyle katılırken, Av. Ayşegül
Çağatay 4 günlük destek açlık grevi, Av. Güçlü
Sevimli, Halkın Avukatları’nın açlığını paylaşmak
için bir günlük destek açlık grevi yaptı.

Destek açlık grevinin 3. gününde öğrenci ve
stajyer arkadaşları ziyarete geldi, tutsak Halkın
Avukatları için hep birlikte Grup Yorum’un “Bir
Mevsim” isimli türküsünü söylediler.

“Bir mevsim aç olacağız, her mevsim onurlu
olmak için…”

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi,
yaptığı duyuruyla açlık grevini ve açlık grevinin
amacını ifade etti. 

Zam ve Zulme Örgütlü Gücümüzle 
Karşı Durabiliriz

Okmeydanı Halk Meclisi “Zam, Zulüm, İşkence
İşte AKP!” kampanya çalışmalarına devam ediyor.
Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri 18 Şubat'ta Kuruçay
Caddesi üzerinde bulunan kahvelere girerek konuşmalar
eşliğinde kampanya bildirisi dağıttı. Ardından Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi sokaklarında ajitasyonlar çeki-
lirken akabinde ise kuşlamalar yapıldı. Çalışmada
toplam 200 bildiri dağıtıldı.

Direnişlerimizi Büyüteceğiz, 
Zaferler Kazanacağız!

İşi için haftalardır direnen işçi Türkan  Albayrak’ın
direniş günlüklerinden derlediklerimiz kısaca şu şekil-
de;

İşi İçin Direnen Türkan Albayrak'ın Sesini Her
Alana Taşıyacağız

Uydurma gerekçelerle işinden atılan Türkan
Albayrak’ın direnişinin sesi olmak için 18 Şubat günü
Ankara’da Devrimci İşçi Hareketi tarafından afiş çalış-
ması yapıldı. Yapılan afiş-
lerde Türkan Albayrak’ın
yalnız olmadığı belirtildi.
Mamak Natoyolu Caddesi,
Batıkent Ali Dinçer Parkı,
Dikmen İlker Mahallesi
olmak üzere 5 adet afiş asıldı. 

Halkın Avukatlarının
Sesini Duymayan

Kalmayacak

Ankara Devrimci İşçi
Hareketi tarafından Halkın
Avukatlarının açlık grevini
halka daha çok duyurmak
için 18,19 ve 20 Şubat tarih-
lerinde afiş ve pullama çalış-
ması yapıldı. Afiş ve pulla-
malar, Altındağ Siteler ve

Ulucanlar Mahalleri, Kızılay Ziya Gökalp Caddesi,
Mamak’ta Misket Mahallesi, Natoyolu Caddesi,
Tekmezar ve Feyzullah Çınar parkları, Batıkent’te
Vedat Dolakay ve Ali Dinçer parkları ile İlkyerleşim
Mahallesi otobüs durakları ile Dikmen’de İlker
Mahallesi, Sinan Caddesi ve Ahmed Arif Parkı
başta olmak üzere çevre otobüs duraklarına yapış-
tırıldı. Toplamda 550 pullama ve 10 ozalit asıldı.

Alev Şahin 
TMMOB’de 
Oturma 
Eyleminin 
44. Haftasında 
Seslendi

Düzce Direnişçisi
Mimar Alev Şahin, TMMOB binasında her hafta düzenli
olarak yaptığı oturma eyleminin 44'üncü haftasında
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer ver-
di;

“Beton firmalarına karşı mücadele ettiği için atılan
ve sermaye işbirlikçisi iktidara karşı direnen mimar
olarak, Kartal’da kalitesiz beton nedeniyle çöken
binanın altında kalanların anısına direnmeye devam
ediyor meslek örgütümü üyesine sahip çıkmaya çağırı-
yorum.”



Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Anadolu Federasyonu üye ve yöneticilerinin
yargılanan değil yargılayan olduğu ana davanın bir-
inci günü 26.02.2019 saat 09.45´te başladı. 

Mahkeme binası önünde sabah 08.00‘dan
itibaren toplanmaya başlayan Halk 09.00‘da içeri
alınmaya başlandı. Mahkeme salonundaki duruşma
yoğun bir polis ablukası altında yapıldı.

Avusturya‘da özel harekat timi olarak bilinen
WEGA´lar uzun namlulu silahlarla salonda bek-
lerken aslında Avusturya devletinin mahkemeye
bakış açısını ve nasıl büyük bir korku yaşadığını
açık bir şekilde gösteriyordu.

Savcının iddianemesini okumasının ardından
federasyon başkanı Ercan Çuhadar´la savunmaya
geçildi. Özelikle mahkeme heyetinin derneğin
başkanı üzerinden sanki yasa dışı bir faaliyet
yürütülüyormuş gibi bir hava yaratmaya çalıştı.
Sorulan sorular mahkemeye katılan halk tarafından
da komik bulundu. Örneğin;

- 1 Mayıs’ta tek tip elbise ve kızıl bayrakla
yürümüşsün neden?

- 1 Mayıs´taki yürüyüşe katılanlarla derneğe
gelenler aynı mı?

- Halk Cephesi ile birlikte yürümüşsün neden?
- Mahir Çayan, Dursun Karataş, Elif Şafak

Bahtiyar resimlerini taşımışsınız neden?
- Türkiye´de yapılan savcı eyleminde giyilen

elbiseyle 1 Mayıs’ta giydiğiniz elbise aynı. Ne
düşünüyorsun bu konu hakkında?

- Grup Yorum´u tanıyor musunuz?
- Herhangi bir konseri, yürüyüşü, etkinliği, an -

mayı organize ettiniz mi?

Ercan Çuhadar´ın ardından savunma için söz
hakkı Hatime Azak´a verildi. Sözüne Avusturya
Anayasa Koruma Örgütünün dışarı çıkmasını iste -
yerek başladı. Anadolu Federasyonu ile alakalı
neredeyse hiçbir soru sorulmamasına tepki
gösteren Hatime Azak savunmasında: Avusturya
devletinin yargısının Türkiye faşizminden
bağımsız olmadığını ve bu mahkeme ile ilgili
aslında kapalı kapılar arkasında hali hazırda bir
karar olduğu yargılamanın ise formalite icabı
yapıldığını anlattı. Mahkeme heyetinin bir tiyatro
oynadığını belirtti.

Sonrasında avukat beyanlarına geçildi.
Avukatlarda davanın Avusturya yasalarına aykırı
olduğunu, futbol turnuvasının Avusturya devletine
ne gibi bir zararı olabileceğine değindi ve böyle bir

suçlamanın kabul edilemez
olduğunu ve neden bu
davanın dernekler kanun-
da değil de neden burada
ağır ceza mahkemesinde
görüldüğünü anla ma dığı -
nı ifade etti.

Toplamda 70 kişinin katıldığı mahkemenin ilk
günü 14.30’da sona erdi.

İkinci gün, 27 Şubat günü saat 09.30’da başlayan
duruşmaya yaklaşık 40 kişi katıldı. İkinci duruşma
Anadolu Federasyonu davasında yargılanan
üçüncü ve dördüncü kişilerin savunması ile geçti.

Yine aynı şekilde ilk duruşmada yargılananlara
sorulan sorular soruldu. Mahkeme heyeti Anadolu
Federasyonu’nu kriminalize ederek örgüt bağı kur-
maya çalıştı. Savunmada faaliyetlerin hepsinin
yasal ve demokratik çerçevede olmasına vurgu
yapıldı ve meşruluğumuz savunuldu.

Avusturya devleti yasal olan Yürüyüş dergisi,
Grup Yorum türküleri ve konserleri ile Anadolu
Federasyonu üyelerini ve yöneticilerini yargılamaya
çalışıyor. Savunmada ise tekrar tekrar Yürüyüş der-
gisinin okunması ve dağıtılması, Grup Yorum
üyelerin vizeleri ve konserlerin izinleri bu devlet
tarafından verildiğini anlatarak savunuldu. 

Mahkemenin tüm suçlamalarını boşa çıkartarak
yargılananlar, yargılayan oldular. Mahkeme heyeti
Cömert Polat’a 1 Mayıs’ta neden Halk Cephesi ile
yürüdüğünü sorunca cevabı: “Halk Cephesi yasak
bir örgütlenme değildir ve 1 Mayıs’ta kimin ile
yürüyeceğime ben karar veririm” diyerek bu
suçlamayı çürüttü. Mahkeme heyeti Halk
Cephesi’ni DHKP-C’nin askeri kadro kaynağı
diye adlandırdı. “Bunu kanıtlayamadığınız
sürece bizleri bu suçlama bağlamaz ve ayrıca
Halk Cephesi ile yargılanmıyoruz. Halk Cephesi
genel bir halk örgütlenmesidir ve içinde avukatı,
mimarı, mühendisi, işçisi ve esnafı bulunur”
diye rek bu suçlamaya cevap verdi.

Mahkeme sonrasında kapıda Avusturya Anadolu
Federasyonu adına bir kişi kısa bir açıklama yaptı.
Açıklamada bu saldırıların asıl olarak dü şün -
celerimize yapılan bir saldırı olduğu anlatıldı.
Demokratik faaliyetler üzerinden kriminalize etmek
istediklerini anlattı ve bugün bu mahkemeleri sa hip -
lenmezsek yarın çok basit bir şekilde yar gı la -
yabileceklerini anlattı. 

Ardından Grup Yorum adına grubun bir üyesi
açıklama yaptı. Açıklamasında bu saldırıların
devrimcilere, devrimci düşüncelere ve devrimci-
leri sahiplenen halka olan bir saldırı olduğunu
söyledi. Yani bu dava ile sadece devrimcileri değil
devrimcileri sahiplenen halkı da yargılıyorlar dedi.

Ardından kriminalize etme çabalarına karşı daha
meşru bir şekilde Elif, Şafak ve Bahtiyar’ı, Halk
Cephesi’ni, Tek Tip Elbise ile yürüyüşü, anmaları
savunmak zorunda olduğumuzu anlattı. Kon ser -
lerimizi daha fazla sahiplenmek zorunda ol -
duğumuzu, çünkü meşru olan bizlerin olduğunu
anlatarak bitirdi.

AVUSTURYA ANADOLU FEDERASYONU DAVASI GÖRÜLDÜ!
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 ALMANYA:
Düsseldorf 
İç�şler� Bakanlığı önünde, 5

devr�mc�n�n gerçekleşt�rd�ğ� d�re-
n�ş 17. haftasını ger�de bıraktı.
Pol�s �se devr�mc�lere mektup
göndererek yen� kısıtlamalarla
d�ren�ş� b�t�rmeye çalışıyor.  

Hakları eller�nden alınan ve
kısıtlanan devr�mc�ler, Alman dev-
let�n�n yasakçı pol�t�kalarını teşh�r
etmeye ve çadır açarak haklarını
savunmaya devam edecekler�n�,
baskının olduğu yerde d�renmen�n
hak olduğunu söyled�ler. 

Oturum hakkının ver�lmes�, 30
km sınırının ve �mza zorunluluğu-
nun kaldırılması talepler�, esas
olarak tüm göçmenler�n s�yasal
düşünceler�n� �fade etme ve örgüt-
lenme özgürlünün savunulması
anlamına gel�yor.

Schwetz�ngen
Cemaat Ocak 22 hafta önce

başladığı d�ren�ş�ne haftada üç
gün stand açıp b�ld�r� dağıtarak
devam ed�yor.

Frankfurt
Avrupa D�ren�şc�ler Mecl�s�,

Avusturya Anadolu Federasyonu
üyeler�n�n yargılanmaya başlama-
sı protesto etmek �ç�n, Frankfurt
Avusturya Konsolosluğu önünde
oturma eylem� yaptılar.

Stuttgart
Halk Mecl�s� Kumara ve Uyuş -

turucuya karşı k�tle çalışmasına
devam ett�. B�r cam�n�n avlusunda
stand açan Mecl�s üyeler� �lg� �le
karşılandılar, 60 �mza aldılar.
Kahvehaneler dolaşılarak b�l d� r�
ve broşürler dağıtıldı. Res tau -
rantlardak� kumar mak�neler�n�n
kaldırılması �ç�n destek �stend�.

Stuttgart Halk Kültür Ev�nde
yapılan Zeybekler Buluşmasında
�se, Hakan Akmaz ve İhsan
C�bel�k türküler söyled�ler.
Efeler�n hayatını anlattılar. 3 saat
süren etk�nl�ğe 80 k�ş� katıldı.

İŞVİÇRE

Luzern’de 17-18 Şubat
günler� esnafları dolaşan Grup
Yorum gönüllüler� 17 Mart Grup
Yorum konser� �ç�n b�let sattılar,
af�ş çalışması yaptılar. Konser çalış-
ması İsv�çren�n d�ğer şeh�rler�nde
de devam ed�yor. 

YUNANİSTAN
At�na:
Türk�yel� devr�mc� tutsakların 1

mart’ta görülecek duruşmaları
�ç�n, Yunan�stan Halk Cephes�,
At�na’da Eksher�a bölges�ne ve
�şlek caddelere, 1 adet pankart ve
b�rçok af�ş asarak tüm duyarlı
�nsanları duruşmaya davet eder-
ken, temel taleb�n� de �lan ett�:

“Devr�mc� Tutsaklar Serbest
Bırakılsın!”

 AVUSTURYA
V�yana
Anadolu Federasyonu üyele-

r�n�n yargılandığı dava 26 şubatta
başladı. Duruşma, Yargıcın, �dd�a-
namede yer alan çeş�tl� etk�nl�kle-
re �l�şk�n sorduğu sorularla başla-
dı. Ve �zleyenler tarafından görül-
dü k�, s�yas� göçmenler�n 30 yıldır
yasal olarak yaptığı tüm etk�nl�kler
son yıllarda suç kapsamına alın-
mış. B�r mayıs yürüyüşler�, anma-
lar, p�kn�kler, yasal derg�n�n alınıp
okunması ve hatta futbol turnuva-
ları sank� yasadışı �m�ş g�b� soru
konusu yapıldı.

Yargılanan devr�mc�ler �se
düşünceler�n� ve pol�t�k etk�nl�kler�-
n� savundular.

Avukatlar da söz alarak bu
davanın Avusturya yasalarına
aykırı olduğunu, Dernekler kanu-
nuna göre değ�l de Ağır Ceza
Mahkemes�nde görülmes�n�n
anlaşılmaz olduğunu söyled�ler. 

İlk duruşmayı 70 k�ş� �zled�. 

İnnsbruck
“Irkçılığa ve Yozlaşmaya

Karşı Tek Ses Tek Yürek” kon-
ser�, tüm engelleme g�r�ş�mler�ne
rağmen, 23 Şubat’ta Grup
Yorum’un da katılımı �le Messe

Halle salonunda gerçekleşt�.
Sahneye ‘Haklarımız İç�n

Örgütlenmekten ve Mücadele
Etmekten Vazgeçmeyeceğ�z!
Anadolu Federasyonu Üzer�ndek�
Baskılara Son!’, ‘Halkın Avu kat -
larına ve Halkın Sanat çılarına
Özgürlük!’, ‘Grup Yo rum’a Öz -
gür lük!’ pankartları asıldı. 

Önce yerel sanatçıların çıktığı
konserde, Anadolu Fede ras -
yonu ve Halk Cephes� adına
çeş�tl� konuşmalar yapıldı. Daha
sonra Grup Yorum sahne alarak
d�ren�ş ve kavga türküler� �le katı-
lanları coşturdu. Konsere 450 k�ş�
katıldı

BELÇİKA
Brüksel 
Belç�kalı ve Lat�n Amer�kalı sol

gruplarla b�rl�kte Halk Cephes�,
Venezuela’ya yönel�k emperyal�st
tert�pler� protesto etmek �ç�n 23
Şubat günü ABD elç�l�ğ�n�n önün-
de b�r eylem düzenled�ler. 200 k� -
ş�n�n katıldığı eylemde ABD em -
peryal�zm�ne destek olan Avrupa
Emperyal�zm� de teşh�r ed�ld�.

L�ege:
24 Şubat günü b�r halk toplan-

tısı yapıldı. Gündemde bağımlılık-
la mücadele �ç�n HFG merkez�
açılması ve 14 N�san’da düzenle-
necek “Adalet İst�yoruz” konser�
çalışmaları vardı.

20 k�ş�n�n katıldığı toplantıda
yapılacak �şler kararlaştırıldı ve
görev paylaşımı yapıldı.

L�mburg:
Ber�ngen Den�z kahves�nde

Halk Cephel�ler tarafından 24
Şubat pazar günü düzenlenen
toplantıda, önce Neb� Albay -
oğlu’nun ölümümün yıldönümü
ves�les�yle b�r anma yapıldı.

Ardından “Adalet İst�yoruz”
konser�ne halkı çağırmak �ç�n ya -
pılacak çalışmalar programlandı.

Av ru pa’da

GİZLİLİK SUÇ DEĞİL HAKTIR!34



“Ben varken yoldaşlarımın beyinlerini yokedemeye-
ceksiniz, halkımızı teslim alamayacaksınız, yurdumuzu
emperyalistlere satamayacaksınız” 

Doğan Tokmak

11 Mart - 17 Mart

Erbil Sarı:
1969 Trabzon Çaykara doğumlu. Hep hak-

sızlıklara karşı mücadele etti. Bu mücadele için-
de devrimci hareketle tanıştı. 15 Mart 1992‘de
Zonguldak’ta Kozlu katliamının sorumlularına
kar şı bir eylemin son hazırlıklarını yaparken,
kaza sonucu bombanın patlamasıyla şehit
düştü. Erbil Sarı

Doğan Tokmak:
Doğan Tokmak, 1972, Sivas Hafik Emre

Köyü doğumludur. Devrimci hareketle örgütlü
ilişkileri 1989’da başladı. İstanbul Okmeydanı
bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Milis
örgütlenmesinde yer aldı. 19-22 Aralık’ta
Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. 

3 Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin tecrit
hücrelerindeyken, Ölüm Orucunda düşenlerin

bayrağını devraldı. Zorla tıbbi müdahale işkencesi için kaldırıl-
dığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart’ta şehit düştü.

Doğan Tokmak

Berkin Elvan:
Ülkemiz tarihine Haziran Ayaklanması

olarak geçen Haziran 2014 yılındaki eylem-
lerde Umudun çocuğu Berkin de yer aldı. 16
Haziran sabah erken saatlerinde evinden
ekmek almak üzere çıkan Berkin başından
gaz bombası ile vuruldu.  Dokuz ay direndi.
14 yaşında vuruldu, 15 yaşına komada girdi.
16 kiloya kadar düşen bedeni uyudukça hal-

kın adalet açlığı uyandı, büyüdü. Katilleri halen cezalandı-
rılmadı, adalet yerini bulmadı. 269 gün komada kalan
Berkin Elvan 11 Mart 2014 tarihinde şehit düştü.

Berkin Elvan

Ali Faik Özkan,
Barış Atalay,
İrfan Yenilmez,
Yavuz Yazlı,
Yücel Maral:

Yücel Maral
komutasındaki 5

kişilik gerilla grubu, 12 Mart 1994'te, Ordu’nun
Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki
Döşeme Ormanları’nda düşman kuşatmasına
düştü. Çıkan çatışmada Yücel Maral, Barış
Atalay, Yavuz Yazlı, Ali Faik Özkan ve İrfan
Yenilmez şehit düştüler.

Yücel Maral, Ordu-Ünye, Çiğdem Köyü
doğumludur. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğu-
dur.  1988’de Dev-Genç saflarında mücade-
leye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya katılması
darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir
süre sonra Karadeniz’e gideceği ve gerilla
için altyapı çalışmaları yapacağı bildirildi.
Ko mutanı şehit düşen Karadeniz Kır
Birliği’nin komutanlığını üstlenerek, Ka ra -
deniz dağlarında umudun bayrağını dalgalan-

dırmaya devam etti.

Yavuz Yazlı, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur.

Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik
Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı.Kısa bir süre
önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katılmıştı.

İrfan Yenilmez, Artvin Şavşatlıdır. 1988’de öğrenim gör-
düğü Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle tanıştı.
‘89’da Yeni Çözüm Dergisi Bursa temsilciliği, ‘90’da UL-DER
yöneticiliği yaptı. Atılım yıllarında hareketin Karadeniz örgüt-
lenmesini oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte görev-
lendirildi. Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğunu üstlendi.
‘92’de kır gerillası hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlen-
dirildi. 17 Nisan sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında
Karadeniz Kır Birliği’ne bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir
savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Ali Faik Özkan, Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü
doğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi
çalışmalarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki
kurarak mücadeleye katıldı.  Kır Gerilla Birliği'ne katılma tek-
lifini hiç tereddüt etmeden kabul ederek, '93 Aralık ayında bir-
liğine ulaştı.  Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyüt-
mek için son nefesine kadar savaştı.

Barış Atalay, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut Köyü
doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından
biriydi.  Devrimci mücadeleye ’92 yılında katıldı. Gü müş -
hacıköy’de devrimci hareketin örgütlenme çalışmalarında,
Halkevi çalışmalarında, tütün emekçilerinin örgütlenmesinde
aktif olarak yer aldı.  ‘93 Aralık ayında Karadeniz Kır Gerilla
Birliği’ne katıldı.

A. Faik Özkan

Hatice Özen:
Bir Dev-Genç’liydi o. Özgürlüğün kavgada

kazanıldığını bilen militan bir kadındı. 16 Mart
1978’de İstanbul Üniversitesi önünde kontrge-
rilla tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı-
da, 6 kişiyle birlikte şehit düştü.. 

Kahraman Altun 
1967 yılında Kayseri’de doğdu. Liseli

Dev-Genç saflarında çalıştı. Daha sonraları
SDB üyesi oldu. 16 Mart 1991’de, İzmir’de
ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye gelişini
protesto için yapılan bir eylem sırasında
elinde bomba patlaması sonucu şehit
düştü.

Barış Atalay İrfan Yenilmez

Yücel Maral

Yavuz Yazlı

Hatice ÖzenKahraman Altun



Merhaba yoldaşım;
Seninle liseden tanışıyorduk. 
Seni hep kavgacı, müdürleri döven, dünyada ne oluyor umu-

runda olmayan bir kişi olarak tanıyordum. 
"İstediğim gibi yaşarım" havasını veriyordun. Üniversiteyi

kazanmak için Malatya'ya dershaneye gitmiştin. Okuldaki arka-
daşlar seni anlatıyordu. Çok değişikti bu anlatımlar.

Yaz tatilinde ablamla birlikte sizin evin yakınlarından geçer-
ken birden karşımıza çıktın. Bizi eve çay içmeye davet ettin.
Büyük bir özenle çayı hazırladın. "Yorulmuşsunuzdur siz oturun"
deyip sana yardım etmemize izin vermedin. Gerçekten çok fark-

lıydın. Karşılaştığımız sen miydin? Nasıl da şaşırtmıştın bizi.
Doyamadık sohbetlerine. Ülkemizde yaşananları anlatıp savaş-
tan, kavgadan bahsediyordun. Biliyorduk kavgacıydın ama bu
sefer farklıydı bahsettiğin kavga. Uzunca sohbet ettik. Senden
ayrıldıktan sonra uzunca seni konuştuk. Seni köylülerin ağzından
da dinliyorduk. Hayranlıkla anlatıyorlardı seni.

Can yoldaşım çok kısa bir sürede halk sevgisini, halka bağlı-
lığı, halktan insan olmayı öğrenmiştin. Kendini kısa sürede yeni-
lemen bizleri imrendirmişti. .  Köydeki gençler için çok emek har-
cardın.  İnsanlara gazetemizi ulaştırmak için saatlerce yol yürür-
dün. Okulumuzda "öğrencilerin başı" diye adlandırılmıştın. Her
yaşanan olayda seni bulurduk insanların arasında. 

Grup Yorum'un konserinde koşturup duruyordun. Büyük bir
özenle ve coşkuyla yapıyordun sana verilen görevleri. Bizler yeri-
mizde duramazken tam da sen geldin o anda. "Birlikte çekelim
halaylarımızı" dedin. Birlikte durduk halaya, sloganlarımıza.
Malatya sokaklarında kuşlamalar, afişlemeler, pankartlar.
İşkence tezgâhlarında polisi çileden çıkarışın. '91, 1 Mayıs'ında
direnerek selamladın bizleri ve kavgamızı.

Bir yoldaşı Hasan Erkuş’u anlatıyor: 
“Anlamıştık ki halkımız için canını
adamaya hazırdı Hasan”

Erbil Sarı:
1969 Trabzon Çaykara doğumlu.

Hep haksızlıklara karşı mücadele
etti. Bu mücadele içinde devrimci
hareketle tanıştı. 15 Mart 1992‘de
Zonguldak’ta Kozlu katliamının
sorumlularına karşı bir eylemin son
hazırlıklarını yaparken, kaza sonucu
bombanın patlamasıyla şehit düştü. 

Karl Marks:
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğdu.

Hukuk öğrenimi gördü. Mücadele içindeki rolüyle, dünya
proletaryasının, ezilen halkların öğretmeni, sosyalizmin teo-
risyeni, tarihin yönünü gösteren bir pusula oldu. Adıyla,
yaşamıyla, öğretileriyle, 1847'de kuruluşuna önderlik ettiği
Komünist Birliği'nden bu yana tam 163 yıldır burjuvazinin
korkulu rüyasıdır. 

1848’de yoldaşı, dava arkadaşı Engels ile Komünist
Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden
sürgün edildi. Marks, 14 Mart 1883’te, İngiltere’nin başkenti Londra’da
dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak ölümsüzleşti...

KAYBEDİLDİ:
Yusuf Erişti:
Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuy-

du. Yusuf, 12 Eylül öncesi devrimci mücade-
leye katıldı. Defalarca işkencelerden geçirildi
ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlar-
da görevler üstlendi. 12 Eylül'ün ar dın dan
tutsak düştü. Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı.

Sonra yine cuntaya karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de
yine işkencehanelere götürüldü ve yine direnerek çıktı ora-
dan... Son olarak bir savaşçıydı. O, işkence altında konuş-
mayı reddetti ve sorulan tüm sorulara "hayır" ce vabını
verdi. 14 Mart 1991'de gözaltına alındı ve kaybedildi.

Yakov Mihailoviç Sverdlov:
Sovyet devriminin önderlerindendi. Daha 16

yaşında katılmıştı devrimci harekete. Bolşevik yer-
altı örgütlenmesinin en deneyimli isimlerinden
biriydi. Devrimin arifesinde Merkez Komitesi üyeli-
ğine getirildi. İlk proleter devrimin kurulmasını sağ-
layacak ayaklanmanın pratik önderliğini üstlendi.
Lenin’in politikalarını en iyi kavrayıp uygulayanlar-
dan biriydi. Bu nedenle girdiği her kavgada

Lenin’le yan yana oldu. Sosyalizmin inşasında da birçok görev-
ler aldı. Yorucu devrim kavgasının zayıflattığı bünyesi, yakalan-
dığı İspanyol nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart 1919’da
hayatını kaybetti. Devrim onu çok erken kaybetti.

Hasan  Erkuş,
Mustafa Kemal İnan,
Sabit Ertürk,
Şerafettin Şirin,
Tuncay Geyik:
Devrim ve sosyalizm umudunu büyütmek için Kır Silahlı

Devrimci Birlikleri içinde yer aldılar. Umudun bayrağını taşıya-
cakları yer Malatya dağlarıydı. 17 Mart 1992’de oligarşinin
askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. 5 saat boyunca halk düş-
manlarıyla çatışarak şehit düştüler.

Hasan Erkuş; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi Gürkaynak
Köyü doğumluydu. Lisede mücadeleye katıldı. İşkencelerden

geçirildi, yılmadı. Köyü ve çevresinde çeşitli faaliyetler yürüt-
tükten sonra gerillaya katıldı.

Sabit Ertürk; 1962’de İstanbul Gültepe’de doğdu. ‘78’de
mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında, yine mücadelenin
içindeydi. 1984’te tutuklandı. 1988'de tahliye edildikten sonra
da yine mücadele içinde görevler üstlenmeye devam etti.

Tuncay Geyik; 1967’de Sivas’ta doğdu. 1988'de bu kav-
ganın bilinçli bir militanıydı. Gazi Mahallesi’nde görevler üst-
lendi. GOP-KAD kurucularındandı.

Şerafettin Şirin; 1961 Yugoslavya doğumluydu. 1977’de
İstanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara katıldı. 1980’de
tutuklandı ve 5 yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden sonra devrim
bayrağını taşımaya devam etti.

Mustafa Kemal İnan; 1971’de Malatya’nın Akçadağ İlçesi
Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Genç yaşta devrimci oldu.
İstanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden Malatya'ya
gelerek mücadelesine burada devam etti.

Erbil Sarı

Yusuf Erişti Yakov Sverdlov

Karl Marks

Hasan Erkuş M.Kemal İnan Sabit Ertürk Şerafettin Şirin Tuncay Geyik

Anıları Mirasımız



Bir işi kendiliğindenciliğe bırakmak
yenilgi ile aynı anlama gelir.

Bu nedenle hiçbir işini
kendiliğindenciliğe bırakma!

Asla rehavete ve
moral bozuklukluğuna düşme!

Emek vermeye devam et!

ASLA aklından çıkarma:
MUTLAKA ikinci bir yol vardır.

MUTLAKA ikinci bir çözüm vardır!

ÖÖğretmenimizğretmenimiz
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Halkın Sanatçıları Özel Bölümü

Listeleriniz, Tecritiniz,
Baskınlarınız, İşkenceleriniz ve

Yasaklarınız Karşısında
Bestelerimizle, Türkülerimizle,
Konserlerimizle Direniyoruz! 
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Okmeydanı halkı 26 Şubat günü sabaha karşı y�ne
pol�s terörüyle uyandı. Süleyman Soylu’nun kat�ller
sürüsü, �şgal ordusu g�b� g�rd�, Okmeydanı’nın yok-
sul sokaklarına. Eller�nde uzun namlulu s�lahlarla
teneke kutularından �nenler�n, baskına g�tt�kler� yer
İd�l Kültür Merkez�’yd�.

İstanbul’un merkez�nde bulunan b�r kültür merke-
z�, neden 2-3 ayda b�r basılıp yakılıp yıkılır? Neden
ortalık talan ed�l�r? Ve neden halkın sanatçıları terö-
r�st �lan ed�l�r? 

Yapılan tüm baskınlarda kurumumuzda bulunan
tüm müz�k aletler�m�z parçalanmış, kırılıp dökülmüş-
tür. Bununla da yet�nmeyen pol�s, kurumumuzu kr�-
m�nal�ze etmek �ç�n yalan haberlere dayanan açıkla-
malar yapmıştır: Dün Grup Yorum’un stüdyosunu
“Kozm�k Oda” olarak basına gösteren pol�s, bugün
çalışma odamızı  “Sığınak” d�ye sundu tüm TV ve
basın kurumlarına. 

B�z halkın sanatçılarıyız. B�z�m b�r tek sığınağı-
mız vardır: HALKIN YANIDIR, HALKIN EVİ-
DİR.

Anadolu’muzda yüzyıllardır halklar üzüntüler�n�,
sev�nçler�n�, paylaşımlarını ağıtlarla-türkülerle anlat-
mıştır. Devlet�n tüm yasaklarına, tüm baskılarına rağ-
men bunlar kuşaktan kuşağa bugünlere kadar gelm�ş-
t�r. P�r Sultanlar’ı, Köroğlu’nu, Dadaloğlunu’nu,
Hek�moğlu’nu b�z faş�zm�n çarpıttığı tar�hten değ�l,
halkımızdan d�nled�kler�m�zle öğrend�k.

K�m� zaman düğünlerde söylenen türkülerd�, k�m�
zaman oyunlardı, k�m� zaman cenazelerde yakılan
ağıtlardı halkın sanatını b�zlere ulaştıran. Grup
Yorum da Anadolu halklarından öğrend�kler� ve
öğrett�kler�yle mücadele ett� 34 yıldır.

Tam 34 yıldır Grup Yorum halkın olduğu her yer-

ded�r. K�m� zaman �şç� grev�nded�r, k�m� zaman gece-
kondu yıkımında d�renen gecekondu halkının yanın-
dadır. Düzen�n sanatçılarının m�lyon dolarlarla topla-
yamadığı d�nley�c� k�tles�ne konserler verm�şt�r Grup
Yorum. Hang� sanatçı 1 m�lyon k�ş�ye konser vereb�l-
m�şt�r? 

İşte bu yüzden Grup Yorum üyeler� olarak, başımı-
za ödül konmasına rağmen kaçmadık, saklanmadık.
Faş�zm�n kurumumuza, üyeler�m�ze yönel�k saldırıla-
rına besteler�m�zle, üret�mler�m�zle cevap verd�k. 

Kurumumuzu defalarca bastınız, talan ett�n�z.
Halkımızın desteğ�yle yen�den, yen�den yaptık.
Bugün y�ne aynısı olacaktır. İd�l Kültür Merkez�n�
yoksul halkımızın desteğ�yle esk�s�nden daha �y� ola-
rak yen�den kuracağız. Ve üret�mler�m�ze devam
edeceğ�z.

İd�l Kültür Merkez�,  26 Şubat gecen�n �lerleyen
saat ler�nde basıldı. Aradan b�rkaç saat geçmeden
Okmeydanı halkı halkın sanatçılarının yanındaydı.
Sıcak yemekler�yle, çaylarıyla onları sarıp sarmaladı.
Onlar en güzel cevabı verd� Soysuz Süleyman’a…

Çünkü; 

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULA-
MAZ!

BASKINLARINIZA, LİSTELERİNİZE YENİ
BESTELERİMİZLE CEVAP VERMEYE
DEVAM EDECEĞİZ!

HALKIN SANATINI YAPANLARIN KÖKÜ
VATAN TOPRAĞINDADIR!

TARİH BOYUNCA BU KÖKLERİ KURUTMAYA
GÜCÜNÜZ YETMEDİ, YİNE YETMEYECEK!
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26 Şubat 2019 tar�h�nde pol�s tarafından bası-
lan, duvarları kırılan İd�l Kültür Merkez�, gelen
m�saf�rlerle toplanıp tem�zlend�. Ardından Grup
Yorum üyes� Bergün Varan şöyle konuştu:

Bergün Varan:

Gece saatler�nde kurumumuzu bastılar ve
arkadaşlarımızı �şkence �le gözaltına aldılar.
Son 3 sened�r, her yıl 7-8 defa kurumumuz
basıldı. 

Kurumumuzu basarak pol�sler b�z� terör�ze
etmek �st�yorlar. Faal�yetler�m�z�n durmasını,
halk �ç�n müz�k yapmayalım �st�yorlar. Ve her
türlü demogoj�yle, burayı halktan uzaklaştır-
maya, halktan koparmaya çalışıyorlar. Ama
başaramayacaklar, b�z y�ne buradayız. Y�ne
kalabalığız, y�ne kurumumuz her şek�lde
sah�plen�l�yor halk tarafından.

B�z halkız, bunu her defasında söylüyoruz.
Bu sloganı her yerde de söylüyoruz. Bunu
söylemem�z�n b�r sebeb� var. Grup Yorum
halktır ve her da�m hang� baskı olursa olsun,
ne �şkenceler olursa olsun, tutuklamalar olur-
sa olsun, b�z kes�nl�kle b�tm�yoruz, b�tmey�z.

Çünkü Grup Yorum 80 m�lyon halksa eğer,
b�z yoksak, ben yoksam, o yoksa mutlaka m�l-
yonlar gelecekt�r, bu kurumu sah�plenecekt�r.

B�z y�ne buradayız. B�z�m ses�m�z� keseme-
yecekler, susmayacağız.

Susmak, bu süreçte çürümekt�r. D�re n� yo -
ruz, her koşulda da d�reneceğ�z.

TESLİM OLMAYACAĞIZ!

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

Kes�nl�kle de herkes� sah�plenmeye çağırı-
yoruz.

Beyhan Gün: Herkes� sah�plenmeye çağırı-
yoruz. İd�l Kültür Merkez� yen�den yapılır.
Nereler� kırarsanız kırın, yıkarsanız yıkın,
burası İd�l Kültür Merkez�, y�ne halkımız sah�p
çıktı, y�ne halkımız yanımızda oldu, y�ne halkı-
mızı yanımızda görüyoruz. H�çb�r şey b�z� yıl-
dıramaz.

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

UMUT YOK DİYORLAR YA BİZE...

Umut yok d�yorlar b�ze

Güçsüzsünüz d�yorlar hem de çok

Haklısınız ama d�yorlar

Ama �şte...

Umut yok bu g�d�şle

B�tmeden daha bu cümles� yılgınlığın

Konuşmaya başlıyor o zaman aklımızın �ç�nde 

B�r Uzun Yürüyüş tutturan Mao:

"Başkalarının zayıflık, 

cehalet

ve kölel�kten başka 

b�r şey göremed�ğ� yerde

umudu, sev�nc� 

ve güçlülüğü görmes�n� b�lend�r 

devr�mc�..."

Sonra dudağımızdan hayata yayılan 

tebessüm

aydınlatıyor o upuzun yürüyüşün rotasını...

Umut yok d�yorlar b�ze

Olmaz d�yorlar

Hem az kaldınız d�yorlar, çok az

Sadece b�r avuçsunuz 

Yalnız, yapayalnızsınız der demez onlar

Konuşmaya başlıyor o zaman 

aklımızın �ç�nde 

"Yalnız değ�l�z! 

Tüm dünya halklarıyla b�rl�ktey�z.

Güçsüz değ�l�z; 

Gücümüz �nancımızda, 

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ KATİL, İŞKENCECİ, FAŞİST POLİSLERCE
BASILDIKTAN SAATLER SONRA GRUP YORUM ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI:

“BÖYLE BİR SÜREÇTE SUSMAK ÇÜRÜMEKTİR!
HER KOŞULDA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ!”
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tar�hsel ve s�yasal haklılığımızdadır.

B�z kazanacağız! 

Çünkü b�z halkız ve haklıyız..."

Yürüyor sonra tebessümler�m�z c�handa 

Şanlı coşkusuyla halkların...

Umut yok d�yorlar b�ze

Boşuna d�yorlar

Değmez bunca bedel ödemeye

Hem ne gerek var kend�m�z� üzmeye

Şu üç günlük dünyada

Değer m� halk �ç�n bedel ödemeye

Böyle ded�ler, d�yorlar

Duyduk, duyuyoruz 

Ç�ğnenen o çürük sakızın küflü ses�n�

Cevap �se gel�yor hemen

Aklımızın �ç�ndek� Komutan Che'den:

"Fedakarlığımız b�l�nçl�d�r, 

özgürlüğümüzün bedel�d�r."

Ve sonra hayatın harcına 

B�r tebessüm karışıyor olanca onuruyla...  

Umut yok d�yorlar b�ze

Yapmayın d�yorlar, aman etmey�n

Mücadele ded�ğ�n taş devr�nde kaldı

Artık masaya oturmalı

Artık müzakere zamanı 

D�yorlar, duyuyoruz ve başlıyor 

B�r şelale g�b� konuşmaya

Aklımızın �ç�ndek� F�del:

"... Dövüşmemek �ç�n her dev�rde 

her türden koşul altında

yığınla bahane bulunab�l�r

özgürlüğü elde edememen�n 

tek yolu da hep bu olacaktır."

Sonra dövüşüyor olmanın baht�yarlığı 

Coşkunun ç�çeğ� olup 

açıyor gönlümüzde...

Umut yok d�yorlar b�ze

Elden ne gel�r, 

B�raz da zulmü s�neye çekmek gerek�r

Besbell� çıkış yok demek k�

Tar�h�n yasalarına uymak hepten faydasız

O halde düzen�n yasasına uymak

Çares�z akıl ed�lmel� muhakkak...

Umut yok d�yorlar ya b�ze

Yalan kardeş�m

Umut ded�ğ�n 

acını öfke yapab�lmend�r sen�n

Kend�n g�b�lerle örgütlen�p

Bu yalanlara değ�l 

kend� doğruna �nanmandır

Umut yok dey�şler�yle kuşatıyorlar ya b�z�

Yok etmek �ç�nd�r cümlem�z�

Kulak asma kardeş�m

Hele el�n b�r tet�ğ�ne g�ts�n tar�h�n

Hele yürek ded�ğ�n şu s�lah b�r patlasın

Bak o zaman umut ded�ğ�n 

Şafağına nasıl da güzel doğar halkın  

Nasıl da kıpkırmızı

Umut var ya

Umut var kardeş�m 

Gözler�nde görmüşüm

Aklında 

b�lm�ş�m

Yüreğ�nde 

sevm�ş�m

Umut var...

ÜMİT İLTER
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