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Halkın Hukuk Bürosu Avukatları,
AKP’nin Tetikçi Savcıları-MİT-Polis Eliyle

Yaratılan İftiracı İtirafçılar Nedeniyle
Tutuklanıp, 1 Yılın Sonunda Çıkarıldıkları

Mahkemede Tahliye Edildiler!

Aradan 8 Saat Geçmeden, Haklarında
Tutuklamaya Dönük Yakalama Kararı Çıkarıldı

ve Yeniden Tutsak Edildiler!

SOYSUZ SÜLEYMAN, HALKIN AVUKATLARINI  
DÜZMECE İDDİALAR ve TALİMATLA NASIL DELİLSİZ

TUTUKLATTIKLARINI İTİRAF ETTİ!

9 EKİM GÜNÜ TELEVİZYONDAN,
İSTİNAF MAHKEMESİ’NE BİR TALİMAT DAHA VERDİ

ve HALKIN AVUKATLARINA VERİLEN 159 YILLIK 
HAPİS CEZASI, 15 EKİM GÜNÜ AYNEN ONANDI!

Halkın Avukatları İçin; Sahte Delillerle
Göstermelik Yargılama Değil, ADALET İSTİYORUZ!

Soysuz Süleyman’ın, Akla Ziyan Yalanlarla Süslediği O Talimat:

“DHKP-C’yi Ayakta Tutan, Örgütün Avukatlarıdır. Ne Zaman Örgütün
Avukatlarına Yönelik Bir Operasyon Yapıldı. Örgüt, Hareket Kabiliyetini
Kaybetti. Yani Şu Anda İçeride Olan Bu Avukatlar;
Örgütün Bütün İlişkilerini, Bütün O Uluslararası Bağını,Yurt İçi-Yurt Dışı
Tüm Bağlarını, Kırsal-Şehir Bütün Bağlarını Kuruyorlardı. Avukat
Oldukları İçin de Kendilerine Ait İmtiyaz Alanında Bunu Sağlıyorlardı.”
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HİÇ KİMSE KENDİSİNE

İFTİRA ATILMASINI KABULLENMEZ!

HİÇ KİMSE HAKSIZ YERE MÜEBBET
HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ

SİNEYE ÇEKMEZ!

HİÇ KİMSE ADALETSİZ YAŞAYAMAZ!

MUSTAFA KOÇAK DA

SİNEYE ÇEKMEDİ, KABULLENMEDİ!

HERKESİN ADALETE DOYMASI İÇİN

110 GÜNDÜR ÖLÜM ORUCUNDA!



157 Gündür Süresiz Açlık Grevinde Olan
Grup Yorum’un Talepleri Derhal Kabul Edilsin!

- İdil Kültür Merkezi Basılmasın!
- Ödüllü Listeler Kaldırılsın!

- Konser Yasaklarına Son Verilsin!
- Tutsak Grup Yorum Üyeleri Serbest Bırakılsın!

- Grup Yorum Hakkında Açılan Davalar Düşürülsün!
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Adı SALİH KANZA.
Avrupa’da Büyümüş, Kapitalizmin Yabancılaştırma,

Yozlaştırma ve Yalnızlaştırma Saldırısı Altında
Aşağılanmanın İçinde Uyuşturucu Bağımlısı Oldu.

İstanbul’da Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’nde Bağımlılıktan Kurtulan 400

Gencimizden Biri Oldu.
Dahası Devrimcileşti, Kendisi Gibi Bağımlıları Kurtarmak

İçin Mücadele Etti. Mücadele İçinde Tutsak Düştü,
Tahliyesinin Ardından Yeniden HFG’ye Geldi; Ancak HFG

AKP Faşizmi Tarafından Basılıp Dağıtıldı ve
Bina Kalekola Çevrildi!

Salih, Yeniden Uyuşturucunun Pençesine Düştü ve
Kendini Yakarak İntihar Etti!

Uyuşturucu, Emperyalistler Eliyle Dünya Yoksul Haklarının
Topyekün Zehirlenmesidir!

Salih’in Katili, Uyuşturucuyu Devlet Eliyle Yayan,

Uyuşturucuyla Savaşan Devrimcileri Katleden AKP’dir!
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D
evletin erkleri (güç) olarak ifade edilen
yasama, yürütme ve yargı, devletin üç
gücünü temsil eder. Birbirinden bağımsız

ve birbirini dengeleyen, denetleyen bir işleve sahip
olduğu söylenir ve bunun aksini gösteren bir olay
olduğunda faşizm hemen bunun üstünü örterdi.

Yargının, siyasete bağlı olduğu gerçeği
“Hukukun Üstünlüğü”, “Bağımsız Yargı” gibi yalan-
larla perdelenirdi. Şimdi kalkıp birisi, “Yargı
Bağımsızdır” dese kargaların bile güleceği bir
cümle kurmuş olur. Yargının bağımsız olmadığını,
siyasi çıkarlara göre hareket ettiğini bugün söyle-
meyen yok.

Yargının verdiği kararları, en tepedeki siyasiler
bir yana artık küçük bir ilçenin kaymakamı bile cid-
diye almıyor, mahkemenin kararlarını uygulamıyor-
lar. Adli Yıl açılışının Saray’da yapılmasıyla da yar-
gının kimin hakimiyeti altında olduğunu dünya
aleme ilan ettiler. Bir de buna İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun televizyondan itirafları eklen-
di.

Yargı kararlarına müdahale edildiği itirafını
Bakanların ağzından duymak artık şaşırtıcı değildir.
AKP’nin yönetim şekli, KHK (Kanun Hükmünde
Kararname) ile yasamayı işlevsizleştirme, yargıyı
talimatlarla çalıştırma politikasıdır.

Faşizm, yasa devletidir; yani bütün kurumla-
rıyla halka karşı örgütlenmiştir. Ancak bugüne
kadar bunları üstü kapalı bir şekilde yaparken,
bugün AKP pervasızlık ve rahatlık içinde yapmakta-

dır. Değişen yalnızca
budur.

Yukarıda bahsettiği-
miz itiraf, İçişleri Bakanı
Soysuz Süleyman tara-
fından 9 Ekim 2019 tari-
hinde geldi. CNN
Türk’te Tarafsız Bölge
programına katılan
Soysuz, itirafçı yaratı-
larak yüzlerce devrim-
cinin nasıl tutuklandı-
ğı, halkın avukatlarının, sanatçılarının, mühen-
dis/mimarlarının bu komplolara nasıl dahil ettik-
lerini itiraf etti.

Program aslında Suriye’deki işgali meşru göster-
mek amacıyla yapılmıştı; ancak Soysuz, “terörle
mücadeledeki başarı”larından dem vurdu. Ve
konuşmasında halkın avukatlarına yönelik de bir iti-
rafta bulundu. Halkın tutsak avukatlarının tümü-
nün tahliye edilmesinden saatler sonra müda-
hale edilerek, nasıl tekrar tutuklandıklarını itiraf
etti.

Ve dahası; göstermelik de olsa bir yargılama
yapılmadan verilen 159 yıl hapis cezası için,
İstinaf Mahkemesi’nden karar beklenirken mah-
kemeye, cezayı onaylaması için yeni bir talimat
verdi.

Onlar “terörist”ti ve en ağır şekilde cezalan-
dırılmalıydı. Bunu da çok aleni bir şekilde tel-

“YARGI BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZ MAHKEME” DİYE
BİR ŞEY YOKTUR!

YASAMASI, YÜRÜTMESİ, YARGISIYLA DEVLET;
YA HALKINDIR YA DA HALK DÜŞMANLARININ!

Faşizmle Yönetilen Ülkemizde Devletin Yasaları, Mahkemeleri;
Suçluları Değil, Yalnızca Halkı ve Devrimcileri Cezalandırır!

Yalancı ve Sahtekar AKP Faşizmi, İftiracı Tanıklar Yaratarak ve
Televizyondan Mahkemelere Talimat Vererek

Halkın Avukatlarına 159 Yıl Hapis Cezası Verdirdi!

HALKIN AVUKATLARI İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

AKP’nin İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
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evizyondan meşrulaştırmaya
çalıştı.

O Tutuklu Avukatlar Yok mu,

Uçan Kuştan, Esen Yelden,
Depremlerden

Kıpırdayan Daldan
Sorumludur

Tez Kelleleri Vurula!

Soysuz konuşmasında:

“DHKP-C terör örgütüyle ilgili,
Türkiye hiç olmadığı kadar iyi bir
noktada. Sebebi şu:

2 türlü yapılanması var; Kırsal
ve şehir yapılanması. Kırsal yapı-
lanmasını bitirdik, yok kırsal yapı-
lanması. Şimdi yine romantik bir
şekilde birileri çıkmak istiyorlar;
ama kolay değil. İki; Şehir yapılanması konusunda
da burada sizinle paylaşmam gerekir:

DHKP-C terör örgütünü ayakta tutan, örgütün
avukatlarıdır. Ne zaman örgütün avukatlarına yöne-
lik bir operasyon yapıldı, örgüt hareket kabiliyetini
kaybetti. Bu kadar net. Yani şu anda içeride olan
bu avukatlar; örgütün bütün ilişkilerini, bütün o
uluslararası bağını, yurt içi-yurt dışı tüm bağla-
rını, kırsal-şehir bütün bağlarını kuruyorlardı.
Avukat oldukları için de kendilerine ait imtiyaz
alanında bunu sağlıyorlardı…

Ve çok uzun zamandan beri ilk kez DHKP-C’nin
içerisinde, finans dahil olmak üzere, finans alanı
dahil olmak üzere, operasyon alanı dahil olmak
üzere, çok iyi işler söktük.”

AKP’ye satılmış sözde gazeteciler dahi anlaya-
mıyor ve soruyor: Çok iyi işler?

Soysuz: “Söktük; yani 4-5 tane iyi itirafçı yaka-
ladık ve bütün örgütü bize verdiler (sırıtarak) ve
biz bunu sağlamış olduk. Yani Türkiye’nin attığı
belki de son 3-4 yılda en önemli; çünkü bunlar
şöyle: Türkiye’nin canını sıkan örgütler ve
zaman zaman yaptığı eylemlerle de CANIMIZI
DA ACITAN ÖRGÜTLER!”

Cahil Soysuz Süleyman’ın beceriksizce söyledi-
ği yalanlar bir yana, çok iyi bildiği iki şey vardır:

1- DHKP-C’nin silahlı eylemleri ve özellikle Savcı
eyleminin nasıl örgütlendiğini, silahın içeriye nasıl
sokulduğunu dahi hala çözememişlerdir. Bu neden-
le sahte “tanıklar” üretmiş, itirafçılar yaratmışlardır.

2- Halkın avukatları, faşizmin tüm adaletsizlikleri
karşısında adalet savaşı veren, halka yönelik her
saldırıda en önde barikat olan, halkı yüreklendiren-

lerdir. Bu nedenle en ağır şekilde
cezalandırılmalıdırlar!

İşte yakalayamadığı fırsatı, o
çok övündükleri, “başarı” diye
sundukları budur! Terör uygula-
yarak, şantaj, işkence, tecavüz
ve bir daha gün yüzü gösterme-
me tehdidi veya devlet olanakla-
rıyla sundukları vaatlerle yarattık-
ları iftiracılara bel bağlayacak
kadar güçsüz ve zavallıdırlar.

Soysuz’un yargılama dava-
sında yer almayan, avukatlar
hakkındaki bu suçlamaları,
gerçekleri çarpıtmak, avukatla-
rın barolarca ve dünyanın her
yerinde süren sahiplenilmesin-
den duyulan hazımsızlığın ifa-
desidir.

AKP, FETÖ soruşturmaları kapsamında 500’den
fazla avukatı tutukladı, hiçbirisi halkın avukatlarının
tutuklanmasındaki gibi bir tepkiyle karşılanmadı,
hiçbirisi böyle sahiplenilmedi. Çünkü onlar halkın
avukatlarıdır, yoksul halkın evlatlarıdır, adalet
savaşçılarıdır.

Soysuz’un, aslında konuyla hiç ilgisi yokken, tel-
evizyondan yalanlar üzerine kurulu beyanatları tek-
rar tekrar diline dolaması “başarı”nın değil, başarı-
sızlığın ve halkın avukatlığı geleneğinden duyduğu
korkunun ifadesidir. Halkın avukatlarını tutuklaya-
rak ne bitirebildiler, ne de diz çöktürebildiler.

Bu zavallılıkla, bir örgütün yapabileceğini düşün-
düğü ne varsa, hepsini avukatların yaptığını söyle-
yerek halkı kandıramayacağını biliyor. Zaten onun
amacı; AKP’nin emrinde, cüppelerinde delik ara-
yanlara talimat vermektir.

Yoksa, DHKP-C’nin “hareket kabiliyeti”ni
kaybetmeyeceğini, legal-illegal çalışmalarının
durmayacağını, ‘canlarını acıtmaya devam ede-
ceğini’ en iyi bilenlerdendir Soysuz Süleyman.

HER KOŞULDA DEVAM EDEN

BİR GELENEK; HALKIN AVUKATLIĞI

Halkın avukatları tutuklandıkları andan itibaren,
ayrı ayrı hapishanelerde tutuldular, tecrit edildiler,
disiplin yasakları, işkence ile ıslah etmeye çalıştılar,
faydasız; yöntemleri işe yaramadı.

Soysuz’un sözleri kimi gerçekleri de yansıtıyor.
Halkın avukatları DHKP-C’yi değilse de bu halkı
ayakta tutuyor.

DHKP-C zaten ayakta, bu nedenle tutukladığınız
yüzlerce kişiye rağmen uykularınız kaçıyor, ekrana
her çıktığınızda yerli yersiz ağzınızdan düşürmü-
yorsunuz orası başka.
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Evet gerçek olan Halkın Avukatlarının bu
halkı ayakta tuttuğudur. Halkın avukatları halkın
umudunu ve direncini ayakta tutuyor. Halkın
avukatları, direnenlerin yanındadır.

Direnenleri ayakta tutmayı hedeflemiştir ve hal-
kın birliğini sağlamaya ve bu birliği ayakta tutmaya
çalışır.

Halkın avukatları işten atılan işçinin, evi yıkılmak
istenen yoksulun, uyuşturucu ile zehirlenen, fuhuş
ile yozlaştırılan halkın, kumar ile umutları yıkılanla-
rın mücadelesini, devletin katliamlarına karşı müca-
dele eden aileleri ve onların hesap sorma azmini ve
cüretini ayakta tuttu, tutuyor.

Ve sizin hiçbir baskınız bunları engelleyemeye-
cek. Çünkü halkın avukatları kişilerden ibaret
değildir, bir geleneğin ve kültürün hukuk alanın-
da yarattığı mücadelenin, tarzın ismidir.

Bugün avukatlar ve barolar iktidarınıza kafa tutu-
yor, hukuksuzluğunuza ortak olmuyorlarsa bu, hal-
kın avukatlarının adalet mücadelesini ayakta tutma-
larından ileri gelmektedir. Bir tek kişi bile karanlığı
aydınlatabilir, aydınlatıyorlar.

Kaldı ki, önemli olan içeride veya dışarıda
olmak değildir. Adalet mücadelesi direnenlerin
mücadelesidir ve halkın avukatları hapishane-
lerde de direniyor, direnişlerin bir parçası olu-
yorlar. Halkı, avukatları, baroları da besleyen
ayakta tutan budur.

Halkın avukatları “kendilerine ait imtiyaz”ı daha
açık bir ifade ile hak, adalet ve özgürlük konusun-
daki bilinçlerini ve mesleki görevlerini halkın
çıkarı, halkın geleceği, halkın mutluluğu, halkın
mücadelesi için kullanmaktaydılar.

Siz hukuku çiğnerken, adaleti katlederken,
özgürlükleri yok ederken, onlar bu saldırılar karşı-
sında barikat olmaya, tarihsel kazanımları koruma-
ya ve bunun için mücadele etmeye kendilerini ada-
dılar. Asıl rahatsızlığınız budur.

Halkın avukatlarının, hiçbir imtayazı kabul etme-
yeceğini, böyle bir anlayışın tam karşısında olduk-
larını bildiğiniz halde “avukatların imtiyazı” diyerek
bitirmeye çalıştığınız şey; özgürlük ve adalet
mücadelesidir.

Size göre avukatlar; mesleki birikimlerini ve

imkanlarını uyuşturucu
baronları için kullanmalı,
halkı katleden polislerin
suçlarını örtmek için,
işçileri daha fazla kar için
yerin altına gömen pat-
ronları korumak için kul-
lanmalı öyle mi? Halkın
avukatlarının yarattığı
gelenek sayesinde
avukatları teslim alamıyorsunuz, alamayacaksı-
nız!

Ve elbette halkın avukatlarının katillerden, pat-
ronlardan, çetelerden hesap sorma mücadelesi sizi
korkutacak kadar büyüktür. Nuriye ve Semih duruş-
masından iki gün önce sizin verdiğiniz talimat üzeri-
ne operasyon yapıldı.

Korkun öyle büyüktü ki Süleyman Soylu;
gözaltı işlemlerini izlemek ve gözaltına alınan
avukatları izlemek için İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne gittin.

Halkın avukatlarının dosyası hukuksal olarak
çökmüş bir dosyadır, işbirlikçileştirdiğiniz o zavallı
kuklalar, hakimleri ikna edemedi ve ilk celsede tah-
liye edildiler. Ancak talimatlarla onları tekrar tutuk-
lattınız. Ne var ki, tutuklu olmalarının hukuki hiç-
bir yanı yoktur. Davayı izleyen onlarca baro ve
uluslararası kurumun raporları, açıklamaları ile
dosyanın siyasi niteliğe sahip olduğu kanıtlan-
mıştır. Noter işlevi gören hakim ve mahkemele-
riniz ikna edici bir yanı kalmamış, kararları meş-
ruluğunu yitirmiştir.

DEVRİMCİLER ROMANTİKTİR, DEVRİMCİLE-
RİN ROMANTİZMİ DEVRİMİ HALKLARA ARMA-
ĞAN ETMİŞTİR!

Soysuz’un bu konuşması bir başka itirafı barın-
dırmaktadır. Bir yandan devrimci şiddet eylemleri-
nin gücünden nasıl sarsıldıklarını itiraf ediyor bir
yandan da devrimcileri “romantik” diyerek aklısıra
küçümsemeye çalışıyor.

Doğrudur, devrimciler dünyanın en romantik
insanlarıdır. Ancak devrimcilerin romantizmi
burjuvazinin romantizmine benzemez.

Burjuva romantizmi, var olmayan bir dünyayı ve
kahramanları yansıtır. Temelsiz düşsel bir dünya
yaratır ve insanları hayatın çelişkilerinden kaçmaya
ve giderek KATLANMAK gerektiğine ‘böyle gelmiş
böyle gider’e ikna eder. Burjuvazinin romantizmi
halkı pembe hayallerle uyutan ve yavaş yavaş
mezarını da kazan bir romantizmdir.

Devrimcilerin romantizmi ise ayakları sağlam
basan, gerçekçi, materyalist temeldedir.
Devrimci romantizm yaratıcıdır. Bizim romantiz-
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mimiz gerçeklikten yola çıkar ve o gerçekliği
dönüştürüp, geliştirmeyi hedefler. Evet devrim-
ciler hayallerinin peşinden gider. Hayallerimizi
gerçekleştirebilmek için tüm gücüyle mücade-
leye katılır.

Devrimci romantizm, mümkün olanın sınırlarını
zorlar. Değişmez görüneni değiştirebilme gücüne
sahiptir.

Fidel ve arkadaşları romantik oldukları için
Küba’da devrim yapabildiler. Fidel ve arkadaşları
bir kayığa doluşup Küba’ya çıktıklarında 82 kişiydi-
ler. Basıldılar, aralarından sadece 12’si sağ kalabil-
di. Buna rağmen vazgeçmediler,

Nazım Hikmet’in anlattığı gibi,

“Fidel de içlerinde 82’nin 12’si sağ kalmıştı

Fidel de içlerinde 12 kişiydiler 56’nın
Kasım’ında

Fidel de içlerinde 150 kişiydiler aralığında
56’nın

Fidel de içlerinde 500 kişiydiler şubatında 57’nin

Fidel de içlerinde 1000 oldular 5000 oldular
Fidel de içlerinde Fidel de içlerinde bir milyon yüz
milyon bütün insanlık oldular

yıktılar Batista’yı 959’un Ocak’ında ve elli binlik
orduyu ve şekerkamışı milyonerlerini yerlisini de
Yankisini de.”

Rus devrimi cüretkâr romantik devrimcilerin
işidir. Lenin, büyük çoğunluğu köylülerin yaşa-
dığı 150 milyonluk nüfuslu Rusya’da devrim
yapmıştır.

Paris’te, eşitlik, özgürlük, kardeşlik uğruna
genç erkek ve kadınları kurşun yağmuruna
aldırmadan yürüdüler.

Devrimci romantizmde, duyguların, coşkuların
ve hesapsızlığın devrim için mücadeleye dönüş-
mesinin elbette siyasal ideolojik temelleri vardır.
Tarihin derinliğine, Marksizm-Leninizm (ML) bilimi-
nin aydınlığına sahiptir.

Devrimci romantizm, militanlığı içerir. Militanlık,

ortak bir dava etrafında birleş-
mişlik, inanç ve dayanışma
bağları ile kurulan bir mücadele
içinde yer almaktır.

Militanlık kendi içinde
sorumluluk, dürüstlük, mertlik,
sözünün eri olma, kararlılık,
gözüpeklik, alçakgönüllülük
taşır. Mağlubiyet karşısında
boyun eğmez, teslim olmaz.
Şehitlerini, halkının acılarını
her an hissedip onlardan
öğrenir, şehitlerinin bakışla-
rını hep üzerinde hissederek

savaşır.

Bizim romantizmimizin içinde insana inanç var-
dır. En akılcı en pratik en sıkı çalışma ile kahraman-
lığı ve yüce hedefleri birleştirir ve romantizm böyle-
ce hayatın ve mücadelenin ayrılmaz bir parçası
olur.

Bizim romantizmimiz kahramanlar yaratma-
yı bilir, kurtuluşun yolunu gösterir ve halktan
çalınan her şeyi geri almak için hesap sormayı
da. Duygusal ve naif olabildiği kadar öfkeli ve
hiddetlidir. Çünkü bugünü yıkıp, yarını kurma
heyecanı tam bu öfkeye ve hiddete ihtiyaç
duyar.

İşte bu romantizm gözünüzü korkutuyor. Bu
nedenle, 9 Ekim’de verdiğiniz talimatı, 15
Ekim’de istinaf mahkemesine uygulattınız.

Ancak yine başaramadınız! 159 yıl hapisle
yıldırılamaz, bitirilemez halkın avukatları!

İlan ediyoruz: Dünyayı bir kez de
Türkiye’den sarsa-
cağız! “Tam
Bağımsız Türkiye”
şiarını gerçek kılıp,
e m p e r y a l i z m i
Anadolu toprakla-
rından söküp ata-
cağız.

Açlık ve sömü-
rüyü yok edeceğiz.
Dünyayı ezenlere
dar edeceğiz. Ve
işgal ve istila edi-
len topraklarda
“yanan çocukların
acısı kadar acıma-
sız, yananların ahı
kadar adaletli ola-
cağız.” Çizim: Erdal Gökoğlu
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BÜROMUZUN DA AVUKATLARININ İÇİNDE
BULUNDUĞU 18 AVUKATIN YARGILANDIĞI
ÇHD-HHB DAVA DOSYASINDA
İSTİNAF BAŞVURUMUZ REDDEDİLDİ!

1
2 Eylül 2017’de bürolarımızın, evlerimizin
basılmasının ardından ÇHD - HHB’li 18
avukat tutuklandı.

• Avukatlarımız gözaltına alındığında büyük bir
özveri ile çalıştığımız Nuriye GÜLMEN - Semih
ÖZAKÇA davasının ilk duruşmasına iki gün vardı,
KHK ile ihraç edilenlerin, işinden atılan işçilerin,
evlatlarının katilini arayan ailelerin avukatlığını
yapıyorduk. Bugün halen yapmaya devam ediyo-
ruz.

• Avukatlarımız günlerce gözaltında kaldılar,
gözaltında işkence gördüler, bir itirafçı tanığın mes-
netsiz ifadeleri ile tutuklandılar.

• Türkiye’nin dört bir yanında 6 farklı hapishane-
ye dağıtılarak tecrit edilmek istendiler. Avukatımız
Engin GÖKOĞLU’nun hapishanede kolu kırıldı.
Avukatlarımız bulundukları hapishanelerde işken-
ce gördüler, direndiler.

• Tutsak düşmelerinden tam bir yıl sonra 10-14
Eylül tarihinde ilk duruşmaları görüldü. Duruşmaya
SEGBİS ile katılmaları istendi. Açlık grevi ile karara
direnerek duruşmada söz söyleme haklarını istedi-

ler ve kazandılar, duruşma salonuna getirildiler.
Duruşmada darp edildiler, duruşma salonunda
kelepçelendiler.

Duruşmanın son günü duruşma yeri Silivri
Hapishane Kampüsü olarak değiştirildi; dosya
basından, halktan ve meslektaşlarımızdan kaçı-
rılmak istendi.

• Duruşma esnasında avukatlarımızın savun-
malarını paylaşan twitter hesapları ve büromuzun
twitter hesabı kapatıldı.

• İlk celsede tüm avukatlarımız tahliye edildi.
Tahliye kararına rağmen saatlerce hapishaneden
çıkarılmadılar, çıkarıldıklarında ise hapishanenin
uzağında bir tarlaya bırakıldılar.

• Tahliye kararından hemen sonra bir gece vakti
savcılık karara itiraz etti. Nöbetçilik vasfı taşımayan
heyet haftasonu olmasına rağmen ertesi gün yasa-
da ve usulde yeri olmayan tutuklamaya yönelik
yakalama kararı çıkardı.

• Avukatlarımız barodaki tahliye yemeğine katıl-
mak üzere giderken İstanbul Barosunun önünden
gözaltına alındılar. Derhal mahkemeye çıkarılmala-
rı gerekirken gözaltında tutuldular, işkence gördü-
ler. Kaçma şüpheleri olduğu iddiası ile tutuklandı-
lar.

• Avukatımız Selçuk KOZAĞAÇLI adliyeye gel-
diğinde mahkeme salonundan gözaltına alındı,
gözaltında tutuldu, işkence gördü. Kaçma şüphesi
olduğu iddia edilerek, avukatları salondan atılarak,
avukatsız tutuklandı.

• Dosyaya Türkiye’deki demokratlara, muhalifle-
re, akademisyenlere, siyasetçilere cezalar yağdır-
ması ile meşhur olan bir hakim atandı.

• Bu aşamadan sonra dosya görülmemiş bir
hızla karara çıkarıldı. Tanıklar yönlendirilerek din-
lendi, tanıklara sorulan sorular kesildi, bir çok soru-
nun sorulmasına izin verilmedi. 

Yokluğumuzda tanıklar dinlenilmeye devam
edildi. Avukatlarımızın savunmaları, dosya avukat-
larının savunmaları kesildi, defalarca salondan
çıkarılmalarına karar verildi. En nihayetinde usul-
le yasa ile açıklanamayacak hüküm yokluğu-
muzda açıklandı ve avukatlarımıza toplamda
159 yıla varan cezalar verildi.

Yukarıda kısaca açıkladığımız sürecin, bu
kısa maddelerle açıklandığında dahi, hukuka

FAŞİZMİN ADALETİ, HALK İÇİN ADALETSİZLİKTİR!
HALKIN AVUKATLARI, SANATÇILARI, MÜHENDİS MİMARLARI,
DERGİMİZ EMEKÇİLERİ, HALK MECLİSİ ÇALIŞANLARI, FAŞİZMİN

İFTİRACI İTİRAFÇILARIYLA ADALETSİZLİĞE MAHKUM EDİLMEK İSTENEN
TÜM DEVRİMCİLER ve HALKIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

Halkın avukatları, haksız tutuklanmaların-
dan, ancak 1 yıl sonra ilk mahkemeye çıkarıl-
mış ve kanıtsız/delilsiz hukuksuz tutuklama
oyunu bozulmuş ve tahliye edilmişlerdi.

Ancak faşizm, hemen karara müdahale
etmiş, ve halkın avukatlarını yeniden tutuklat-
mıştı.

Kendi elleriyle yarattıkları iftiracılar dışında
hiçbir bilgi-belge-görgü veya kanıta dayanma-
yan iddialar nedeniyle ve halkın adalet müca-
delesinin intikamı alınmak istenmiş ve toplam-
da 149 yıl hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesine yapılan başvurunun
sonucu açıklanmadan önce; İçişleri Bakanı 9
Ekim’de televizyonda halkın avukatlarına itiraf-
çı yaratarak nasıl komplo kurduklarını itiraf etti.
Aynı zamanda da, halkın avukatlarını “terörist”
ilan ederek, istinaf mahkemesine cezayı onama
talimatı verdi.

İstinaf Başvurusu reddedilen Halkın Hukuk
Bürosu’nun ilgili açıklamasını yayınlıyoruz.
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aykırı olduğu gözler önündedir.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, 5 yılın altın-
da ceza alan avukatların cezalarının kesin oldu-
ğunu söyleyerek İstinaf taleplerimizin reddine
karar verdi.

Bu red kararının, hukuki bir inceleme ile alın-
madığını biliyoruz.

Bugüne kadar müvekkillerimiz için adliyelerde,
hapishanelerde, karakollarda, morglarda verdiği-
miz hukuki mücadele hukuka çok güvendiğimiz-
den, hukukun adaleti sağlayacağına olan inancı-
mızdan değil hukuku bir demokratik mücadele
alanı olarak görmemizdendi. Bu yüzden bugün
büromuzun avukatlarının dosyası için de adaletli
bir karar beklemiyoruz.

Ancak faşizmin kendi hukukunu dahi çiğnediği
bu dosyada açıklanan hükmün sadece usuli gerek-
çelerle dahi bozulması gerektiği temel hukuk bilgi-
sine sahip olan herkesin ve özellikle de meslektaş-
larımızın malumudur.

Bölge Adliye Mahkemeleri bugün atanmış
heyetlerle oluşturulan yerel mahkemelerin tasdik
makamıdır. Avukatlarımızın dosyasında verilen
karar ile de bu durum tescillenmiştir.

UMUDUMUZ YARGI PAKETLERİNDE DEĞİL
SESİMİZE SES OLAN MESLEKTAŞLARIMIZDA,
BU MESLEĞİN ONURUNU HALEN AYAKTA
TUTANLARDADIR.

İktidarın iç krizini çözmek için gündeme getirdiği
yasa paketlerine umut bağlamış değiliz. Bu düze-
nin hukukunda halkımızın yaşadığı hukuksuzluklar,
adaletsizlikler bakidir.

Umudumuz halkın parasıyla gününü gün eden-
lerin çıkardığı paketlerde değil yaşadığımız adalet-
sizliği gören meslektaşlarımızda ve uğruna bu
bedelleri ödemeyi göze aldığımız halkımızdadır.

Güvendiğimiz; yeni yasa metinleri ve fazişmin
hukuku değil, tüm bu süreç boyunca yanımızda
olan açlığımıza ses veren ve hala avukatlık mesle-
ğinin onurunu ayakta tutmakta direnen meslektaş-
larımızdır.

AVUKATLARIMIZIN ALDIĞI CEZALAR
SAVUNMAYA, AVUKATLIK MESLEĞİNE YÖNE-
LİK SALDIRILARIN FARKLI BİR BOYUTUDUR.

Avukatlık mesleği piyasalaştırılmak ve halkın
safından uzaklaştırılmak isteniyor. Avukatlık bir
yandan şirketleştirilip bir yandan işçileştiriliyor.
Avukatlar arzuhalciye çevirilmeye çalışılıyor.
Avukatlık mesleği; çetelerin, katillerin, tecavüzcüle-
rin para uğruna akla ve vicdana sığmayacak yalan-
lar söyleyenlerin avukatları ile anılır hale geliyor.

Barolar Birliği
Başkanı iktidar
borazanlığı yapı-
yor. Birçok baro
sessiz kalıyor.

Avukatlarımızın
aldığı cezalar avu-
katlık mesleğinin
dönüştürülmek isten-
mesinin sonucudur.
Aldıkları cezalar halkın her
alanda hakkını savunan avukat-
ların yok edilmek istenmesinin sonucudur.

HALKIN AVUKATLIĞINI YAPMAYA, AVUKAT-
LIK MESLEĞİNİN ONURLU BİR MESLEK OLDU-
ĞUNU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Hayatta her şey zıddı ile var olur. Eğer halk
hukuk aracılığı ile çaresiz-adaletsiz bırakılıyorsa,
işsiz bırakılıyor, evi elinden alınıyorsa; onları savu-
nanlar, avukatlıklarını yapanlar da var olacaktır.
Kişisel cüret ve cesarete, kahramanlığa değil
hayatın gerçeğine inanıyoruz ve cesaretimizi
bundan alıyoruz.

Bizler duyguları olmayan duvarlar, kahramanlar
değiliz. Ancak çağımızın avukatlara yüklediği
sorumluluğun ve bunun bedelinin farkındayız.

Bunca adaletsizlik varken, müvekkillerimiz
adalet diyerek bedenlerini açlığa yatırırken,
şehir meydanlarında adalet isteyerek kendini
yakan insanlarımız varken, ülkemizin dört bir
yanında işlerini isteyen işçiler direnmeye
devam ederken, kamu emekçileri işlerini istedi-
ği için her gün gözaltına alınıyorken, onlara
hukuk aracılığıyla zulmediliyorken onların hak-
lılıklarını bu hukuk düzenine karşı savunmak
gerektiğinin bilincindeyiz.

İşte bu bilinçle bugüne kadar 30 yıldır yaptı-
ğımız gibi halkın avukatlığını yapmaya, devrim-
ci avukatlık yapmaya devam edeceğiz.

“Çektiklerimiz için,

yok ödül filan beklediğimiz

ne de o koca ciltlerinde resmimiz olsun isteriz

Yalnız yalın anlat öykümüzü

geleceğin insanlarına

yerimizi alacaklara anlat

nasıl cesurduk kavgada.”

Nikola VAPTSAROV

BİZLERE VERİLEN CEZALAR HÜKÜMSÜZ-
DÜR!

DEVRİMCİ AVUKATLAR TESLİM ALINAMAZ!

9

Sayı: 141 20 Ekim 2019



Demir Çeneli Melekler filmi, 1912 yılın-
da Philadelphia’da kadınların oy
hakkı için verdiği mücadeleyi anlatır.

Bu mücadeleye katılan kadınlar tutuklanır.
Eylemlere öncülük eden kadın tutsak, direnme
hakkını kullanır ve açlık grevine başlar.

ZORLA MÜDAHALE ÖNCESİ DOKTOR
GÖRÜŞME SAHNESİ:

Gardiyanlar: Ayağa kalk!

AG’deki Tutsak: : Ne yapıyorsun?

Zorla deli gömleği giydirilerek doktora çıkarılır.

Doktor: Ben doktor .... Seninle konuşmamı
hükümet temsilcisi istedi. Nerede olduğunu biliyor
musun?

AG’deki Tutsak: Bölge hapishane hastanesin-
de, akıl hastaları koğuşunda.

Doktor: Yemekleri reddediyorsun. Nedenini
söyler misin?

AG’deki Tutsak: : Açlık grevi, eski
İrlanda’da gelenektir. Hakkın iade edilene
kadar, o kişinin merdivenlerinde aç beklersin.
Adalet yerini bulana kadar.

Doktor: Bana pek etkili bir metod gibi gelmiyor
bu.

AG’deki Tutsak: Kapı girişinde kokmuş bir
ceset mi? Komşular ne der?

Doktor: Ve tabi sen de başkanın kapısınday-
mışsın. Sana çok kötü davrandı değil mi?

AG’deki Tutsak: Kadınlara kötü davranan
yasadır.

Doktor: Ama sen Başkan Wilson’u seçtin, seni
buraya kapatan o.

AG’deki Tutsak: Biz başkanlık makamını boy-
kot ettik. Bu, Başkan Wilson’un şahsıyla değil
bulunduğu makamla ilgili bir şey.

Doktor: Ama burada gördüğün muameleden o
sorumlu. 

AG’deki Tutsak: Ben, bölge savcısı tarafından
gönderildiğime inanıyorum.

Doktor: Kadınlara oy hakkı için çalışıyorsun.

AG’deki Tutsak: Evet.

Doktor: Bana, amacından söz et.  Konuş, ken-
dini ifade et. Soruyu anlıyorsun öyle değil mi?
Umarım söylediğimi anlıyorsundur.

AG’deki Tutsak: Kendimi ifade etmemi söyle-
diniz. Ben, açıklanacak ne var bilmiyorum. Her
şey çok net olmalı. Kendi kalbinize bakın, yemin
ederim benimkinden farklı değil.

Ekmeğinizi kazanacağınız iş ve meslek
edinmek istiyorsunuz; ben de öyle. Kendinize
ifade özgürlüğü istiyorsunuz, kişisel tutkuları-
nızı gerçekleştirmek için fırsatlar; ben de öyle. 

Kontrolünde yaşadığınız idarede bir ses
istiyorsunuz; ben de öyle. Açıklanacak ne var?

Haksız yere tutuklanıp, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verilen Mustafa Koçak, 120 gündür
ölüm orucunda.

Hakkında hiçbir somut kanıt-iddia-belge yok!
Ortada yalnızca, devlet eliyle yaratılan ve mahke-

mede ne söyleyeceği dahi ezberletilen iftiracıların
söyledikleri ve bu iddiaları çürüten Mustafa var.

Ancak mahkeme, Mustafa’nın lehine olan delille-
ri kabul etmediği gibi, Mustafa’nın savunma hakkını
da elinden aldı.

Mustafa adaletsizliği sineye çekmedi, işkenceye
direnerek AKP’nin itirafçılaştırma politikasını boşa
çıkardı.

Önce Süresiz Açlık grevi yaptı.
Bunu hazmedeyen oligarşi, Mustafa’nın moralini

bozmak ve direnişi kırmak istiyor.
Mustafa’yı Sakat Bıraktırmayacağız!
Geçimişinin ve Geleceğinin Çalınmasına İzin

Vermeyeceğiz!
Mustafa’yı Katlettirmeyeceğiz!
Direnme Hakkımızı Her Koşulda Koruyacağız!
Ölüm Orucu Yeniden Doğmaktır!
Ölüm Orucu Gelenektir!
Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!
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HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!

MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!
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BAŞKA BİR GAZİMİZ ANLATIYOR:
2000 ile 2007 yılları arasında Tecrit

İşkencesine Karşı Başlattığımız Açlık Grevi
Direnişimizi 20 Ekim’de Ölüm Orucu Direnişine
dönüştürdüğümüzde dilekçeler yazmıştık.

Hepimizin ailelerimize ve halka yaptığımız
açıklamalar ile belirttiğimiz gibi bilincimizin kaybol-
ması durumunda dahil olmak üzere “yazacağı-
mız ve vereceğimiz bu dilekçe DİKKATE alın-
malıdır” diye defalarca dilekçe yazıp vermeme
rağmen bana da zorla müdahale yapılarak
SAKAT bırakıldım.

Zorla müdahale kişinin haklarına yapılan bir
saldırıdır. İnsan hakları savunucusuyum diyen
herkesin bu noktada sürece dahil olup zorla
müdahale işkencesine karşı çıkmaları gerekiyor.

Çünkü zorla müdahalede öncelikle Mustafa
Koçak üzerinden halklara bir mesaj vermek
istiyorlar. Hiçbir koşulda direnilemeyeceğini
göstermeye çalışıyor, kendi istediklerini yaptı-
ramadığı bizleri ise mücadelenin dışına çıkart-
mak istiyorlar.

“Hayat kurtarma operasyonları” dedikleri zorla
müdahaleler ile yaklaşık 600 insanımızı sakat
bıraktılar, geçmişi ve geleceği olmayan insan-
lar yaratmak istediler, zorla müdahalenin
amacı seni mücadelenin dışına itmektir.

Hapishanelerde kalan ve kendi isteğiyle ölüm
orucuna başlayan bizlere zorla müdahale yapıldı-
ğında öncelikle papaz rolü oynayan doktorlar ile
öncelikle seni teslim almaya çalışıyorlar sana iyi
doktormuş gibi gözüküp ama askerler, gardi-
yanlar, polis ile iş birliği yapan doktorlar ile
öncelikle senin iradeni kırmaya çalışıyorlar.
Sana tedavi uygulaması yapamadıkları zaman
Hapishane koşullarında seni ring araçları ile has-
tanelere taşırlar zaten bu taşımalarının amacı
senin gücünün tüketilmesidir.

RİNG araçları ile 100’lü günleri geride bırakan
direnişçiler vücudun hassaslaşması sonucu gayet
bilinçli bir şekilde sürekli hastanelere taşıyıp
direnmekten vazgeçirmeye çalıştıkları için akla
gelebilecek tüm işkenceleri uygulamaktır.

Hastanede gözlerimi açtığımda ellerim ve
ayaklarım yatağa zincirler ile bağlanmıştım.

Hastaneye yatırıldığın an kesinlikle seni tedavi
etmiyorlar, onlar için senin sağlığının iyi olup
olmaması değil. Müdahaleleri ile sürdürdüğümüz
Ölüm Orucu direnişini kırmak için yani insanlar

üzerinde yapacağımız direnebilirlik inancını, duy-
gularını insanlara halka vereceğimiz mesajın
önüne geçmek için zorla müdahale ederek insan-
ları sakat bırakarak yaşayan ölüler haline getir-
mektir istedikleri. Bunun için zorla müdahale ede-
rek insanları yani bizleri sakat bıraktılar, bunun-
la bizi mücadelenin dışına çıkartmaya çalıştı-
lar; ama başaramadılar!

Müdahale için götürdükleri hastaneler genellik-
le bodrum katlarında hijyen olmayan ortamda
zorla müdahale ediliyordu yatakların ve bulundu-
ğumuz bölümlerde neden orda olduğunu dahi bil-
miyorsun; çünkü bizlere bilinçli yanlış müdaha-
le yapılmıştı. Bilinçli yapılan yanlış müdahale ile
aile ziyaretlerinde müdahale edilen tutsaklar hiç
kimseyi tanımıyordu. Boş gözler ile etrafına bakı-
yorsun…

Beni de sakat bıraktılar yanlış müdahale ile
yaklaşık yirmi yıl kadar oldu yapılan işkenceleri
üzerimizde hissediyoruz yanlış müdahaleden kay-
naklı vücudumu kontrol etmekte zorlanıyorum.
Yani çay, su, yemek, gibi ihtiyaçlarda zorlanıyor-
sunuz. Yaşamınızı idame ettirmede, yoldaşlarınız-
dan yardım almadan merdiven inip çıkarken zorla-
nıyorsunuz. Daha sonrasında gördüklerimiz gibi
daha uzun açlık grevi, ölüm orucu yapanlarda
doğru bir müdahele olduğunda tekrardan kendile-
rini toparlamaları doğru müdahale yapıldığı için
düzeliyorlar.

Yani daha iyi oldukları, zorla müdahalede daha
çok sorun kaldığı açık olarak görülüyor, o süreç
gözlerinin önüne geldiğinde insanın neler yaşadı-
ğını anlatmakta dahi zorlanıyorum. 

Neden? Çünkü çevrende olup bitenlerden
haberdar değilsin yalnızca boş bir kutu gibisiniz,
kendi iradeniz elinizden alınıyor. Ve şunları da
yaşadık zorla müdahale edecekleri direnişçi arka-
daşlarımızın vücudunda damar bulamadıklarında
onun kollarını keserek damar aramak için de
vücutlarında kesikler ve kollarınde kesikler oldu-
ğunu gördüm. O dönemlerde bir çok şehidimizin
cenazesine katıldım, gördüm nasıl müdahalelere
maruz kaldıklarını.

Ve biz de onları bire bir yaşayan direnişçiler
olarak Mustafa Koçak’a yapılacak zorla müda-
halenin önüne geçmek için yapılabilecek zorla
müdahalenin insan haklarına aykırı olduğunu
anlatalım. Zorla müdahaleyi yaşayan bizlere
kulak verilsin!
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Mustafa Koçak tanımadığı insanlar üzerine
yalan ifade vermediği için AKP’nin ha-
kim-savcıları tarafından ağırlaştırılmış mü-

ebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa verilen bu
karara, adaletsizliğe teslim olmadı ve “adil yargılanma”
hakkı için direnişe başladı. Mustafa Koçak açlık greviyle
başlattığı direnişinin 90’ıncı gününde eylemini Ölüm
Orucu’na çevirerek adalet mücadelesini bir adım ileri
taşıdı.

Tüm halkımızı, adaletsizliklere karşı mücadeleye
çağırıyoruz.

Her yerde Mustafa’nın ve direnenlerin sesi olalım!

Ankara DİH: Mustafa Koçak’ın Talepleri Kabul

Edilene Kadar Onun Sesi Olmaya Devam Edeceğiz!
Ankara Devrimci İşçi Hareketi 11 Ekim’de, Koçak’ın

ölüm orucu direnişini halka duyurmak için Mamak
Misket Mahallesi ve Natoyolu Caddesi’nde bulunan
otobüs duraklarına, üzerinde; “Duydunuz mu? Mustafa
Koçak Adalet İçin Ölüm Orucunda!” sloganının yazılı
olduğu ozalitlerden astı.

Eskişehir: Dev-Genç’liler 13 Ekim’de merkezi

yerlerde Mustafa Koçak için yazılama yaptı.

Hatay: Halk Cepheliler 9 Ekim’de Antakya’nın

Saray Caddesi ve çevresinde Mustafa Koçak için toplam
50 adet pullama yaptı.

İzmir: TAYAD’lı Aileler 11 Ekim’de Konak Metro

girişi ve Bahri Baba otobüs duraklarında Mustafa Ko-
çak’ın ölüm orucu direnişi ile ilgili 300 adet bildiri da-
ğıtımı yaptı. 

Yine aynı gün Şakran T 2 Hapishanesi açık görüşü
sonrasında cezaevi önünde, Koçak’ın ailesi ve TA-
YAD’lılar basın açıklaması düzenledi. Basın açıklama-
sında; Koçak’ın, hapishane müdürü Abdullah Demirci
ve Dr. Ertan tarafından sürekli müdahale edilmekle
tehdit edildiğini vurguladı. Ve Mustafa’nın 68 kilodan
37 kiloya düştüğü, B1 vitamininin verilmediğine deği-
nildi.

Ayrıca 12 Ekim’de de Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde de Mustafa için basın açıklaması
yapılarak sesi ve direnişi halka anlatıldı.

İSTANBUL:

Boğaziçi Üniversitesi:
Dev-Genç’liler 14 Ekim’de birçok dersliğe Mustafa

Koçak ve Grup Yorum’un açlık grevi ile ilgili yazılama
yaptı.

Gazi:
Halk Cepheliler 15 Ekim’de gecekondu bölgesinde

adalet mücadelesini konu alan yazılamalar yaptı. Halkın
da destek verdiği çalışmada süren direnişler ve Mustafa
Koçak’ın ölüm orucu direnişi anlatıldı.

Gülsuyu-Gülensu:
Halk Cepheliler 10 Ekim’de Mustafa Koçak için,

üzerinde; “Mustafa Koçak’a Adalet!” sloganını merkezi
yerlere işledi. Ayrıca Grup Yorum için; “Grup Yorum’a
Özgürlük!” yazılaması halkın matbaası duvarlara işlendi.

Sarıyer:
Dev-Genç’liler 14 Ekim’de Mustafa Koçak’ın ve

Grup Yorum’un taleplerini duyurmak ve sesleri olmak
için bölgede duvar gazetesi astı. Asılan duvar gazetesinde;
“Duydunuz mu? Adaletsizliklerle dolu olan ülkemizde
28 yaşında bir genç, Mustafa Koçak adalet için ölüyor!”
sözlerine yer verildi.

İşkenceci Hapishane Müdürlerini 
Teşhir Edeceğiz, 
İşkencelerin Hesabını Soracağız!

İstanbul Çayan:
Şakran 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde Mustafa

Koçak adalet için, adil yargılanma için, devletin muh-
birleştirme, işbirlikçileştirme politikasına karşı Ölüm
Orucu’nda!

Hapishane 1. Müdürü Abdullah Demirci, 2. müdürler
Ölüm Orucu Direnişçisi Mustafa Koçak’ı zorla müdahale
ile tehdit ediyor. Mektuplarını vermeyerek, hakkında
soruşturmalar açarak işkence ediyor.

“Hapishane 1. Müdürü Abdullah Demirci, 2. müdürler
ve işbirlikçi doktor işkencecidir, ahlaksızdır! Adalet
Bakanlığı ve bizzat Faşist AKP iktidarı bu adaletsizlikten
sorumludur!” diyen Halk Cepheliler, 10 Ekim’de ma-
hallenin merkezi bir yerine “Şakran Hapishanesi 1.
Müdürü Abdullah Demirci İşkencecidir! İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız!” sloganının yazılı olduğu
pankart astı.
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Grup Yorum’un Türkülerini Hep Bir Ağızdan 
Söyleyebilmek İçin…

Mustafa’yı Adalete Doyurmak İçin…
Ankara İçin Bir Adım Daha!

Yarın Geç Olmadan Mustafa’nın Sesi Olalım!

Sayı: 83 9 Eylül 2018Sayı: 141 20 Ekim 2019



G
ençler ile
bu luşma
örgütleye-

cektik, üç gün boyunca gençlerle hem eğitim, hem
toplantı yapacaktık. Her bölgeden gençler gele-
cek, üç gün boyunca bir arada yaşayacaktık…

Herkes dört gözle o üç günün gelmesini bek-
liyordu, sonuçta her zaman böyle bir fırsatımız
olmuyor, her birimiz birbirinden uzak bölgelerdey-
dik.

O üç günlük buluşmamızdan birkaç gün

önce gençlerden biri devrimcilik kararı aldı ve

evine gidip ailesine kararını açıklayınca aile

karşı çıktı.

Ailesi arkadaşımızın yaşının küçük olmasını
bahane etti. Devrimcilik yapamaz diye yasak
koyarak, arkadaşımızın evden çıkmasını engelle-
diler. Ailesiyle ilk tartışmalarını yaşayan arkadaşı-
mız için zor bir süreç başlıyordu, ailesinden bu
denli bir tepki beklemiyordu…

Ne aile arkadaşımızı ikna edebildi, ne onu
devrimci olma kararından vazgeçirebildiler.
Tartışmalar sürdü ve aile çareyi kızlarını eve
kapatmakta buldu.

Eve kapatarak kızını bizden koparacağını ve
devrimcilikten vazgeçireceklerini düşündüler. Ama
bu yöntem işe yaramadı.

Bizden uzak düşen arkadaşımız, çok gelmek
istediği üç günlük buluşmamıza gelemedi ailesi
onu eve kapattığı için. Buluşmaya gelen diğer
gençler sürekli onun durumunu konuştular.
Aramızda olmadığı için üzgündüler, bir de ailesi-
nin onu eve kapatmasını anlamıyorlardı; çünkü
sözde aile bizim ailemizdi…

Arkadaşımızla sürekli görüşüyorlar; ama bu
yetmiyor elbette. Birlikte çalışacak, birlikte konu-
şacak, birlikte eğleneceklerdi. Buluşmamıza gel-
miş gençlerden biri öneride bulundu. “Sadece ara-

masak” dedi…

“O gelemedi, çok gelmek istiyordu, bir de

ailesinden bu kadar tepki beklemediği için

şaşkın ve üzgün. Fiziki olarak gelemedi yanı-

mızda değil; ama yanımızda olduğunu hissetti-

relim ona. Ona iş verelim o da bir şeyler yap-

sın kendini burada hissetsin…” deyince hepsi
düşünmeye başladı ne yapabiliriz diye.

İş verelim önerisinde bulunan aynı arkadaşı-
mız, üç günlük buluşmanın haberlerini ona yazdı-
ralım diye önerdi. Nasıl olur, olur mu diye düşü-
nürken, her gün birinin ona ne yaptığımızı anlat-
masına ve haberleri eve kapatılan arkadaşımıza
yaptırmaya karar veriyoruz.

Aynen öyle yapıyoruz. Her günün sonunda

bizden uzak kalan arkadaşımıza ne yaptığımızı

anlatıyoruz. O haberi yazıyor ve yeniden bize

yolluyor, biz de haber sitelerine gönderiyoruz.

O üç gün boyunca devrimcilik kararı alan
arkadaşımız aramızda değildi, devrimcilik kararı
aldığı için ailesi onu eve kapatmıştı. Fakat bir
haber yaptırarak, ona küçük de olsa bir iş vererek
ona o üç gün yanımızdaymış gibi hissettirdik. Biz
de aynı duyguları yaşadık. Bir yandan devrimcilik
yapmasını istemeyen ailesi varken fiziken yanın-
da, diğer yandan onu düşünen, kararını destekle-
yen, uzakta da olsa onun yanında olan yoldaşları
oldu. 

Ve gördük ki, kolektivizm zamanla, mekanla
sınırlı değildir. 

Kolektivizm aynı ruhta, aynı düşüncede bir-
leşmektir. Hiç görmediğin, yaşamadığın anları bile
senin bir parçan olan yoldaşlarının sesinden,
gözünden anlatabilirsin. Tıpkı hiç görmediğin hal-
kın uğruna savaşmak, kendini feda etmek gibi…

GÜCÜMÜZÜN, ORTAK RUHUMUZUN,
COŞKUMUZUN, VEFAMIZIN,

YOLDAŞLIK SEVGİMİZİN HARCI 
AVRUPA’DA DA KOLEKTİVİZMDİR!

Hissemize Düşen;

- Yoldaşlık, bir çift göz olmaktır. Her koşulda,

her şeyin en iyisini en güzelini yoldaşımız için

istemelisin!

- Beni kendine kat ki, güçlü olasın. Kolektif

emek, kolektif akıl; düşüncede ve eylemde kolek-

tivizmi işletmek hataları azaltır, verimliliği arttırır.

- Aileler, çocuklarının devrimcilik yapmasına,

bencilce karşı koyabilirler. Israrla anlatmak, ikna

etmek ve kesinlikle ailenin bu mülkiyetçi ve

düzen yanlarıyla uzlaşmamak ve onlara demo-

kratik ailenin ne olduğu anlatılmalıdır!
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Y
eni bir yazı dizisine başlıyoruz. Bu yazı
dizimizde; faşizmin, halkın devrimci öncü-
lerinden intikam almak için hukuku nasıl

ayaklar altına aldığını, yaşanmış somut olaylar üze-
rinden ele alacağız. 

Faşizmle yönetilen bir ülkede elbette hukukda
faşizmin hukukudur. Anayasada kimi göstermelik
haklar olsa da bunlar sürece göre uygulanır ya da
uygulanmaz. Faşizm kimi dönemler demokrasicilik
oynamaya çalışır. Krizlerinin had safhaya ulaşmadı-
ğı o kısa zaman aralıklarında oynadığı oyunu krizi-
nin depreştiği günlerde ise tamamen rafa kaldırır. 

Tıpkı AKP faşizminin iktidarının ilk yıllarında her-
kesi arkasına almak için demokratlık rolü oynanıp
yönetememe krizinin derinleştiği şu günlerde kendi
burjuva hukukunu da ayaklar altına alması gibi…

Nasıl bir dünyada yaşıyor, nasıl bir ülkede sava-
şıyoruz? Bu sorunun en özlü cevabı; Adaletsiz bir
dünyada yaşıyor ve adalet için savaşıyoruzdur. 

ADALETSİZLİĞE KARŞI DİRENMEK
EN MEŞRU HAKTIR

Hakim Mehmet Gülçek, “Ülkede 150.000 civarı
hukukçu var... Peki adalet neden yok? Kimi kan-
dırıyoruz? Vatandaşları mı? Kendimizi mi? Bu
kadar korkak ve çıkarcı bir topluluk olmak vicda-
nımıza hiç mi ağır gelmiyor? Büyükşehirlerdeki
adliyeler fabrika gibi çalışıyor, adalet, madalet
hak getire! Saat; 10:00’da duruşma, saat
10:05’de hüküm! Ya da zor davalarda, bugün
duruşma, en iyi ihtimalle 3-4 sene sonra karar!
Acınacak haldeyiz, acınacak! Soru çok basit?
Bu ülkede neden adalet yok?”

Düşünün adaleti sağlamakla görevli bir hakim
işte böyle diyor, bu ülkede adalet madalet yok!
Neden olmadığı sorusu elbette bizim için oldukça
net. Ancak buradan bir kez daha anlatalım. Adalet,
sınıfsız ya da sınıflar üstü değildir.

Adalet; iktidarı elinde tutan sınıfın, diğer sınıflara
karşı kullandığı bir silahtır! Bugün ülkemizde burju-
va adaleti dahi uygulanamıyor. Her şey faşizmin ihti-
yacına göre belirleniyor. Adaletde AKP faşizminin
elindeki silah durumunda. İstediği kararları verme-

yen hakimler, savcılar derhal görevden alınıyor,
onların yerine tek tip hakim ve savcılar getiriliyor.
Onların görevi ise AKP’nin talimatlarını yerine getir-
mektir. Halkın Avukatları davasında tahliye kararı
veren heyet, aynı gün kendilerine gelen talimatla
tekrar tutuklama kararı verdiler. İşte adalet siste-
mi bu kadar hurdahaş olmuş durumda.

AKP iktidardaki 17 yılı geride bıraktı. Arkasında
göstermelik bir hukuk ve yargı dahi bırakmadı.
Bugün Yargıtay Başkanı çıkıp, “Halkın adalete olan
güveni %38’e düştü” diyor. Hayır yalan söylüyor.
Halkımızın adalete olan güveni hiç kalmamıştır.
Bugün o adalete inanan birileri varsa o da bu ada-
letsiz düzenden nemalanan, onurunu, haysiyetini
yitirmiş, faşizmin piyonu olanlardır. Bu adaletsiz
düzenin sahipleridir. 

İşte bu düzenin yargısı mahkemeleri dahi göster-
melik yapıyor. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış.
AKP’nin hakim ve savcıları da bugün aynen bunu
yapıyor. Bir itirafçı bulup sonra kopyala yapıştır tak-
tiğiyle cezalandırmak istediklerine on yıllar hatta
ağırlaştırılmış müebbet hapse varan cezalar veriyor-
lar. Delile, kanıta dahi ihtiyaç duymuyorlar çünkü
onlar gerçekten hakim ve savcı değiller. Yargıyla,
hukukla, adaletle hiçbir ilgileri yoktur. Tek yaptıkları
şey AKP faşizminin cellatlığıdır.

Elbette bu durum bugüne özgü değildir. Ezen ve
ezilen sınıflar varolduğu günden bu yana yargı ege-
menlerin elindeki en önemli silahlardan birisi olagel-
miştir. Halk ne zaman isyan etse, düzenin adaleti
mengele gibi çalışır. İşkence tezgahları işler,
idam sehpaları kurulur. Cüppeli cellatlar kendile-
rinden isteneni yapıp devrimcilerin kalemini
kırarlar. Dün neyse bugün de yaptıkları odur. 

Eğer halkların hakları ve özgürlükleri temelinde
bir adalet ve hukuk olursa sömürü, işkence, kayıp,
katliam, dolandırıcılık gibi en ağır suçları, halk düş-
manlığını nasıl gizleyecek, ondan hesap soranları
nasıl susturacak, halkı nasıl cezaevlerine doldura-
caktır? O HALDE “adalet” ve “hukuk”, “adaletsizlik”
ve “hukuksuzluk”la yer değiştirir. 

Peki işçiye, memura alınterinin karşılığını ödese,
köylünün ekininin bedelini verse, halktan topladığı
paraları halkın ihtiyaçları için kullansa, okulları, has-

ADALET İSTİYORUZ!
FAŞİZMİN HUKUKUNDA

HALK İÇİN ADALET YOKTUR!
1
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taneleri, ulaşımı parasız-
laştırsa, her milliyetten
halkların eşitçe yaşamını
sağlayıp, verimli toprakla-
rımızın bereketini, zen-
ginliğini, yoksulluğu ve
sefaleti yok etmek için

değerlendirse o villaları, o yalıları, o yatları, o salta-
natlı yaşamı nasıl sağlayacak? Bir giydiğini bir daha
nasıl giymeyecek, altın suyuna batırılmış kaselerde
çorbalarını nasıl içecek? O HALDE ülke karış karış
ABD’lere, Avrupa’lara satılır, “halkın zenginliği”nin
yerini “halkın yoksullaşması alır; “devlet mafyala-
şır.”

Sadece bunlar da değil elbette. Daha onlarca
örnek verilebilir, zulüm ve sömürü düzeninin, mafya
devletin bize karşı savaş açtığına, halkı nasıl ilikleri-
ne kadar sömürdüğüne dair. Başka nasıl olabilir ki?

NEREDE BU ADALET? 
Ekmeğe bile yetmeyen maaşta mı? Yıkılan gece-

kondumuzda mı? Kaybedilen, katledilen insanları-
mızda mı adalet? Yakılan köylerimizde, toprağımız-
dan kovulmamızda mı adalet? Aracını yanlış yere
parkettiği için kurşunlanan insanlarda mı, dur ihtarı-
na uymadığı için kurşunlanarak katledilenlerde mi,
hapishanedeki insanların katledilmesinde mi?
Katledilenlerin cenazesine gittiği için yargılananlar-
da mı? İşkencehanelerde mi, yolsuzluklar üzerine
hükümetler kurulan Meclis’te mi? Yoksa adalet
sarayda mı? 

Nerede, kimde bu adalet?

Aradığımız adalet bizde. Aradığımız adalet hal-
kın onurluca yaşaması için, ezilmemesi, sömürül-
memesi içinse... Ahlaksızların, işkencecilerin, katli-
amcıların yargılanması içinse... O zaman o, HAL-
KIN ADALETİDİR.

Çünkü mafyadan, uyuşturucudan, fuhuştan, bas-
kıdan, katliamdan, işkenceden, sömürüden, çıkarı
olmayan, aksine en fazla zarar gören, bu kirli, çürü-
müş düzenin en fazla bedelini ödeyen HALK oldu-
ğuna göre, bütün bunların adilce hesabını soracak
olan da HALKTIR.

Artık şu açık ve net olarak görülmüştür.

SUÇLULAR İKTİDARDADIR! BUNDAN
DOLAYIDIR Kİ,  SUÇLULARDAN
HESAP SORABİLECEK TEK GÜÇ DE
HALKTIR!

Ve halk hesap sorduğunda, bu adalet işte o
zaman Halkın Adaleti olur. Aslında tanıyoruz bu
adaleti. Tanığı olduk. Çünkü, şimdilik ancak belli
boyutlarıyla ve belli biçimleriyle sınırlı da olsa halkın

adaletini uygulayanlar var bu ülkede... Bizi kendi
adaletimizi uygulamaya çağıranlar var. 

Mesela, 12 Mart cuntasıyla nice devrimci-demo-
kratı işkenceden geçiren, halka zulmeden Nihat
Erim karşılaştı bu adaletle. Kontrgerilla şefi Hiram
Abbas karşılaştı. 

Adı Kürdistan Kasabı diye bilinen, Kürt halkını
katleden, köyleri yakan-yıkan Hulusi Sayın da karşı-
laştı aynı adaletle. Binlerce işçiyi sömüren, vatanı
karış karış satan Sabancılar da karşılaştı...
İşkenceci şefler, muhbirler de tanıdı bu adaleti.
Berkin’in katillerini koruyan Savcı Selim Kiraz da
tanıştı bu adaletle…

Bu adalet önünde hesap verdiler. 

Bu adalet, devrimin adaletiydi özünde. Bu adalet
halk düşmanlarını korkuturken halkı sevindirdi.
Devrimci adalet o yüzden halkın adaletidir; halkın
arzuladığı, özlem duyduğu adalettir.

ADALET YOK DİYE ADALETSİZLİĞE
MAHKUM OLMAYACAĞIZ!

Adaletsizliğe mahkum olmayacağız. 

Onların bize biçtiği kefeni asla giymeyeceğiz. 

Bu düzen değişmeden, halkın iktidarı kurulma-
dan gerçek adalet de gelmeyecek. Ancak bizler o
gün gelene kadar faşizme karşı mücadelemizi ada-
let alanında da sürdüreceğiz. Ne bizlere haksız
biçimde cezalar yağdıran hakimlerin, savcıların
yakasını bırakacak, ne de ‘yapacak bir şey yok’
deyip kabulleneceğiz. 

Kabullenmek faşizmin istediği hatta amaçladığı
şeydir. Faşizm ister ki; adaletsiz olduğunu bilse de
kimse benim kararlarımı sorgulamasın, teşhir etme-
sin, direnmesin.

Hayır! Bin kere hayır diyeceğiz…

“Haksızlık karşısında eğilmeyiniz, çünkü haksız-
lıkla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz” Hz. Ali…

Bizler ne haksızlık karşında eğilecek ne de şeref-
sizce bir yaşamı kabul edeceğiz. İşte bu nedenle;

Mustafa Koçak 110 gündür,

Grup Yorum 157 gündür,

Yüksel Direnişçileri 1076 gündür,

Mahir Kılıç 153 gündür

Alev Şahin 989 gündür,

Kezban Ana 450 gündür,

Bakırköy Direnişçileri 135 haftadır… 

Direniyorlar!

Ve biz bir yandan direnirken, diğer yandan faşiz-
min adaletsizliğine nasıl kılıf uydurduğunu halkımıza
anlatmaya, faşizmin hukuk oyununu göstermeye
devam edeceğiz.
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E
RK ACARER: İnsanlar açlık grevine
giriyor. Bir grubun üyeleri, işte konser
sırasında gitarla çektikleri fotoğraflar ve

açlık grevi sırasındayken çektirdikleri, kilo kaybının
net göründüğü fotoğraflar...

Bir müzik grubundan söz ediyoruz, Grup
YORUM’dan söz ediyoruz. Aynı zamanda Mustafa
Koçak’ın durumu var, o da ölüm orucunda.

Biraz hatırlatmak isterim Mustafa Koçak’ı.
Mustafa Koçak, aslında Savcı Selim Kiraz dosyasın-
da silahları, savcıyı öldürenlere vermekle suçlanıyor
ve bir ‘tanık’ ifadesi üzerinden. Biliyoruz bu tanığı
biz; Berk Ercan. Pekçok kişi aslında, Yorum dosya-
sında da, avukatlar dosyasında da bu kişi üzerinden
suçlandı.

Tek bir ifade var; “Köftecide bana bunu söy-
ledi Mustafa Koçak”.

Mustafa Koçak bu nedenle uzun süredir açlık
grevinde, ölüm orucuna döndürdü. Ailesi de eylem
yapıyor ve dert, bir türlü bir sürü tanığa rağmen,
anlatılamıyor. Ne yazık ki bir tanık-birkaç tanıkla
hayatlar karartılıyor. Hem Grup Yorum’un durumunu
hem de Mustafa Koçak’ın durumunu şimdi Ezgi
Çakır’a soracağız. Ezgi merhaba.

Av. Ezgi ÇAKIR: Merhabalar Erk. Nasılsın?

Erk A.: Grup Yorum içimizi acıtıyor. Bir de
Mustafa Koçak’ın durumu var. Bize biraz hem bu
gizli tanıklardan hem bu insanların durumu ne ola-
caktan biraz söz et.

Av. Ezgi Ç.: Evet Erk, şimdi Grup Yorum,
müvekkillerimiz hepsi her biri. Bugün 150. günde
açlık grevinde. Ve diyorlar ki konser yasaklarımız

kaldırılsın, kurumumuz basılmasın diyorlar ve hak-
larındaki kararlar, yakalama kararları ve listeler kal-
dırılsın talepleriyle açlık grevlerini sürdürüyorlar.

Mustafa Koçak, biliyorsunuz savcı dosyasının
sanığıydı, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
Kendisi, 90. günde devam eden açlık grevini ölüm
orucuna çevirme kararı aldığını söyledi, bizzat bana
söyledi. Ve daha sonra bir basın toplantısıyla bu
hususu duyurduk.

Dedi ki “Ben artık bu adaletsizliğe daha fazla
boyun eğmiyorum. Devam eden açlık grevimi
büyük bir kararlılık ve iradeyle ölüm orucuna
çeviriyorum. Bu adaletsizliğe kesinlikle boyun
eğmeyeceğim.” dedi.

Kendisi şunu da ekledi aslında, bir mektupla
duyurdu bunu ve şunu söyledi: “Ben bu adaletsiz-
likler ülkenin dört bir yanından sesler yükseliyor.
Bu adalet talebi artım benim adalet talebim değil
yalnızca. Tüm Türkiye halklarının adalet talebini
bu şekilde dile getiriyorum. Bedenimi açlığa yatı-
rıyorum. Bu talep, benimle beraber tüm halklara
aittir.” dedi.

Şimdi aynı dosyadan Murat Canım vardı, kendi-
si de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı ve
bu pazartesi kendisi de Süresiz Açlık Grevi’ne
girdiğini duyurdu.

Yine aynı dosyadan Mithat Öztürk, süreli açlık
grevlerine devam ediyor.  Daha önce onbeş gün
yapmıştı, şimdi de bir aylık açlık grevine girdi.
Aslında hepsinin talebi adalet ve hukukun uygulan-
ması talepleriyle açlık grevlerini sürdürüyorlar.

Mustafa Koçak’ın ailesi her tarafta eylem yapı-
yor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Keza Grup Yorum
aileleri her yerde basındaki sansürü kırmaya çalışı-
yorlar, mecliste seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Birkaç tane soru önergeleri sunuldu mecliste.
Mecliste milletvekilleriyle görüşmeler de devam edi-
yor.

Mustafa Koçak açısından, devamlı hapishane
idaresi tarafından ZORLA MÜDAHALE tehdidi altın-

da

Halkın Avukatı Ezgi Çakır:
“Savcı Dosyası, Tam da Faşizmin Hukukunun

Aynası Niteliğinde Bir Dosya.
Bir Kişiyi Buluyor, Diyor Ki “Sen Gel, Biz Şu Anda Seni Tutuklayabiliriz;
Ama Tutuklamayacağız. Ya da Senin Ailene Zarar Verebiliriz; Ama

Vermeyeceğiz.” Tamamen Meşru Olmayan Bir Zeminden İlerleyerek;
Bunu Savcısı da Yapıyor, Polis Memuru da Yapıyor, 

Mit Memuru da Yapıyor.”

BA
SI
ND

AN

Mustafa Koçak’ın ölüm orucunun 102.

gününde, Erk Acarer’in ARTI TV’de 12 Ekim

2019 günü yayınlanan Haber Peşinde

programında Halkın Hukuk Bürosu

avukatlarından Ezgi Çakır’ın katıldığı bölüm:
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kendisi. Geçen ben de bir görüşme yaptım; hem
hapishane müdürüyle hem de hekim ile. Her ikisi de;
tüm uluslararası sözleşmeleri hatırlatmamıza
rağmen Zorla Müdahaleyi çok meşru gördükleri-
ni dile getirdiler. Ve bunu da aynı zamanda
Mustafa’ya karşı, Mustafa’nın direnişine karşı bir
silah olarak da kullanmaktan geri durmuyorlar.

Bizler şunu anlatmaya çalıştık; Açlık grevleri,
ölüm oruçları, bunlar insanların intihar eylemleri
değil. İnsanlar bir adaletsizliğe karşı protesto
haklarını kullanıyorlar. İnsanlar bir şeye dikkat
çekmek istiyorlar. Ve Mustafa’nın özellikle duru-
mu, ölüm orucuna çevirme kararıyla beraber,
aslında kendi hayatını ortaya koyarak diyor ki:
Ya Adalet Ya Ölüm!

Erk A.: Peki şunu merak ediyorum. Aslında
bu adalet nasıl tesis edilecek? Yani bu dosya yeni-
den mi açılacak yoksa ifadeler, ortadaki deliller mi
sunulacak? Ve bu konuda nasıl ulaşılacak mahke-
ye, nasıl söz dinletilecek? Bunu merak ediyorum.

Av. Ezgi Ç.: Aslında şöyle; iki ayağı var.
Genel olarak bugün nasıl Türkiye savaşa sokulduy-
sa, işte pazar, savaş politikaları vs. aslında içeride
de aynı şekilde. Terör demagojileri muhaliflere veya
işte bir şekilde sosyalistlere yöneltiliyor.

Şimdi burada dosyalar nasıl oluşturuluyor kıs-
mında, iki şekilde oluşturuluyor:

Yani bir şekilde komplo dosyalar oluşturuluyor,
itirafçılar bulunuyor. Bunları çok defa da konuştuk.

Bir ikincisi de aslında hukukun; evet komplo dos-
yalar oluşturuluyor, tanıklar bulunuyor, siyasi iktidar
eliyle yapılıyor. Peki yargıda durum ne diye baktığı-
mızda; yani şunu yapmayabilir, onların hazırladığı

dosyalar, bu cezaları vermek için yeterli dosyalar
değil. Yani Grup Yorum’un tutuklanması için,
Mustafa’nın ağırlaştırılmış müebbet alması için,
bizlerin-avukatların bu dosyada, yine aynı ben-
zer bir dosyada 159 yıl toplamda ceza almamız
için yeterli deliller yok dosyada.

Ama eğer yeterli delil yoksa, mahkemeler bir
şekilde artık delil dahi aramadan, bunları sorgulama-
dan hızlıca karara doğru gidiyorlar, karar veriyorlar.

Tabi ki taleplerimiz var Mustafa’nın dosya-
sıyla ilgili. Diyoruz ki Cavit Yılmaz, istinabe
yoluyla tekrar dinlensin diyoruz.

Hızlıca karar bozulsun diyoruz.

Yerel mahkemede taleplerimiz yerine getiril-
sin diyoruz.

Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz
vardı, yine o gömlek meselesi ile ilgili mahkeme-
nin yazı yazması, tanıkların dinlenmesi…

Yine Cavit’in çok ciddi iddiaları vardı.
“Hapishanede gelip beni istihbarattan ve TEM
şubeden gelip beni ziyaret ettiler” demişti.
Bunların  ziyaret edilip edilmediğine ilişkin kayıt-
lar mutlaka mevcuttur. Bunları istedik.

Erk A.: Ziyaret mi ettiler yoksa itirafa mı zorla-
dılar, yani yalanlara zorlamak istediler, aslında
anlatılan bu.

Av. Ezgi Ç.: Evet. Mustafa ile ilgili diyorsun
değil mi?

Erk A.: Cavit’e polisler “Bu dosya üzerinde
suçlanan kişileri suçla, yalan beyanlar üzerinden
seni biz koruma altına alalım” dediler. 

Av. Ezgi Ç.: Evet, tabi. Tüm aslında itirafçı-
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lık politikası bu yönde ilerliyor. Bir kişiyi buluyor,
diyor ki “Sen gel, biz şu anda seni tutuklayabi-
liriz; ama tutuklamayacağız. Ya da senin ailene
zarar verebiliriz; ama vermeyeceğiz.”
Tamamen meşru olmayan bir zeminden ilerle-
yerek; bunu savcısı da yapıyor, polis memuru
da yapıyor, MİT memuru da yapıyor.

Aslında tam faşizmin hukukunun aynası
niteliğinde bir dosya. Ve sonrasında tehditlerle
kişileri itirafçılaştırıyorlar. Kişileri itirafçılaştırdık-
tan sonra, üstlerine beyan aldıkları kişileri, tekrar
oradan onları da itirafçılaştırmaya çalışıyorlar.
Diyorlar ki “Senin üstüne böyle böyle beyanlar
var, eğer sen bize başka isimler vermezsen sen
de bu şekilde tutuklanacaksın, ceza alacaksın.
Çok ağır cezalar alacaksın.” vs diye korkutarak
bu şekilde bir silsileyle devam ediyor aslında mev-
cut durum. 

Cavit’e de aynısını yaptılar. Dediler ki, hapis-
hanede eğer sen Mustafa hakkında, Murat
Canım hakkında bu beyanlarda bulunmazsan,
kız arkadaşının bikinili fotoğraflarını gösterdi-
ler. Berk Ercan’dan -esas tanıktan- mektup
getirdiler. Ailesiyle tehdit ettiler. Tecavüzle teh-
dit ettiler.

Yani aslında tam da bir örneği bu. Önce Berk
Ercan’dan ifade alıyorlar. Sonra Berk Ercan’ın ifa-
desi üzerinden Cavit Yılmaz’dan ifade alıyorlar.
Cavit Yılmaz’ın ifadesi üzerinden gidip Mustafa
Koçak’tan ifade almaya çalışıyorlar.

Mustafa Koçak ifade vermediği anda, hem
herkese şunu göstermeye çalışıyorlar; ‘ifade
vermezseniz durumunuz bu olur’u göstermeye
çalışıyorlar. Hem de komplo dosyalarda muha-
lif kesime, sosyalistlere, devrimcilere nasıl
cezalar verebileceklerini, dosyada hiçbir delil
olmadan bu cezaları verebileceklerini gösteri-
yorlar.

O yüzden direnişler çok önemli. O yüzden
aslında direnişlerin hepsi, hepimiz için. Yani tarih-
sel anlamda burjuva hukukuyla sınırlandırılma-
mış mücadeledir halkların tarihi. Ve elbette yine
faşizmin hukukuyla da sınırlandırılamayacaktır.

Erk A.: Bir de tutuklu meslektaşlarınız var.
Son haberleri verebilir misin bize Selçuk
Kozağaçlı’dan, Ebru Timtik’ten, diğer arkadaşları-
nızdan?

Av. Ezgi Ç.: Arkadaşlarımız tabi çok iyiler,
hala öfkeliler bu adaletsizliğe. Boyun eğmiyorlar

onlar da orada. Onlar da 2-3 hafta önce Mustafa
Koçak için destek açlık grevi yaptılar aynı şiarla
aslında dediler ki ‘adalet talebi talebimizdir’ ve
geçen hafta gördüm herbirini. Her biri çok iyi, çok
selamları var.

Barkın Timtik’in bir sağlık problemi vardı,
yumurtalıklarında kist vardı, kisti alınmıştı; ama
diğer yumurtalığındaki kist halihazırda devam edi-
yor. Alınmadı ve tedavisi yapılmıyor. Bununla ilgili
başvurularımız da çok fazla karşılık bulmuyor. 

Silivri Hapishanesi, aslında genel olarak bir
pilot hapishane konumunda ve hak ihlallerinin çok
fazla olduğu bir yer. Bir revire çıkmak, eşya alıp
vermek dahi her şey bir problem haline getiriliyor.
Ve kendileri şu anda, sağlıkları genel olarak iyi.
Tabi, istinaf mahkemesi kararını bekliyoruz. Henüz
hukuki açıdan bir gelişme yok. 

Erk A.: Ezgi çok kısa, son olarak eklemek
istediğin bir şey varsa ekleyelim, sonra programı
kapatalım.

Av. Ezgi Ç.: Son olarak şunu söyleyebili-
rim. Mustafa Koçak’ın ailesi yarın, bir Ankara
Yürüyüşü’ne çıkıyorlar Kartal’dan saat 13.00’da
bir basın toplantısıyla birlikte. Ankara’ya yürüye-
cekler. Mustafa’nın sesini orada da duyurmaya,
yollarda duyurmaya, bir şekilde herkese ulaşılma-
ya çalışılıyor aslında.

Erk A.: Aslında Meclis’e de taşındı, HDP mil-
letvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından.
Bu da önemli bir gelişme diye düşünüyorum.

Av. Ezgi Ç.: Evet, Ömer Faruk Bey yakın-
dan ilgileniyor dosyayla. Dosyanın teslimini kendi-
sine yaptık, bu konuda bir soru önergesi verecek
Adalet Bakanlığı’na diye bir bilgimiz var. Evet ken-
disi bu konuda hassas, bu hassasiyeti tüm millet-
vekillerinden ve basından da bekliyoruz.

Basını konuşmuştuk geçen programda da,
basının bir sansür uyguladığını söylemiştik.
Basının sansürünü birkaç gazetede kırmış olmamı-
za rağmen, bir süreklilik halinde kıramadığımızı da
biliyoruz. Bazı gazeteler sansürlerini hala devam
ettiriyor.

Ama adalet, hukuk ve iradeyle yürüyen her
yolda, elbette ki sansürler-tecritler kırılacaktır diyoruz.

Erk A.: Çok teşekkür ederim verdiğin değerli
bilgiler için.

Av. Ezgi Ç.: Ben çok teşekkür ediyorum.
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*
Kocaeli Karamürsel’de geçtiğimiz hafta,

arkadaşlarıyla birlikte bir evde uyuşturucu
kullanan Kenan Tunç isimli bir kişi hayatını

kaybetti. Cesedi arkadaşları tarafından gizlice
taşınmak istenirken, apartmanda yaşayan halk
tarafından görüldü. Bunun üzerine, uyuşturucu
kullanan Kenan Tunç’un vücudunda da darp izleri
bulundu. Uyuşturucunun olduğu yerde her türlü
pisliği görebilmek mümkün. Hırsızlıktan, dolandırı-
cılığa, kendi bedenini satmaktan, sevdiklerini zor
durumda bırakmaya kadar her şeye rastlayabiliriz.
Burada ise ölümle sonuçlanan bir olay var.

Kenan’ı kim öldürdü? Uyuşturucudan mı öldü,
arkadaşı mı öldürdü? Ölümü kimin elinden olursa
olsun, şunu biliyoruz ki, EN BÜYÜK KATİL, BAŞ
SORUMLU EMPERYALİZM VE ONUN İŞBİRLİK-
ÇİLERİDİR.

Uyuşturucuyu peynir ekmek gibi satan, halkı
uyuşturucu bağımlısı haline getirip bir taşla iki kuş
vuran bu iktidara karşı mücadele etmek ZORUN-
LULUKTUR! Uyuşturucudan Ölümler Kader
Değildir! 

Kader diye bize dayatılan yozlaştırma saldırısı-
na boyun eğmeyeceğiz. UYUŞTURUCUYLA

SAVAŞ KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENECEĞİZ!

* Ebru Erdem, 17 yaşında gencecik bir kızdı.
2019’un Mart ayında Küçükçekmece’deki bir rezi-
dansın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.
Ebru’nun üzerinde giysi yoktu, çırılçıplaktı.
Kanında uyuşturucu tespit edilen Ebru’nun teca-
vüze uğradığı da otopsi ile anlaşıldı. 

Uyuşturucu, tecavüz ve muhtemelen cinayet...
17 yaşındaki Ebru tüm bunların hepsini bir gecede
yaşadı. Basında bu haberi “İkinci Şule Çet davası”
diye verdiler. 

Bu yaşanan olay tekil bir olay değildir.
Uyuşturucuyla aklımızı, fuhuşla bedenimizi,
kumarla emeğimizi çalıyor bu düzen. Ebru’nun
hesabını sormak için devrimci olmalıyız.

AKLIMIZI, EMEĞİMİZİ, BEDENİMİZİ
ÇALMALARINA İZİN VERMEYELİM;
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİNDE
ÖRGÜTLENELİM! 

EBRU ERDEM İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

* Uyuşturucu zehri kimin eliyle kanımıza zerk
ediliyor? Halkı uyuşturucu ile zehirleyenler kim?

UYUŞTURUCU İLE AKLIMIZI,
KUMAR İLE EMEĞİMİZİ,
FUHUŞ İLE BEDENİMİZİ 

ÇALMALARINA İZİN VERMEYELİM
ÖRGÜTLENELİM SAVAŞALIM KAZANALIM!
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Torbacılar mı tek başına? Elbettte değil.
Uyuşturucu ile emperyalistlerin asıl hedefi halkı
teslim almak. Halkı, kendi zulmü karşısında güç-
süz bırakmak. Örgütlenip başkaldırmasının önüne
geçmek. Emeğini çaldığı halkın aklını da çalarak,
emek sömürüsünü sürekli hale getirmek. 

Üstelik halkı zehirlerken bundan yine kâr elde
etmek. İşte böyle alçak bir düzene karşı savaşıyo-
ruz. Uyuşturucu satıcılarının, devletin polisinin
olduğu bir düzende başka bir yol yoktur.
Uyuşturucuyla savaşmak, düzene ve düzenin tüm
kurumlarına, tüm temsilcilerine karşı savaşmak
demektir. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız iki olay
bunu çok daha somutlamıştır.

10 Ekim günü İstanbul Ataşehir’de Atatürk
Mahallesi’nde Mobil Park Polisi, dört genci şüphe
üzerine durdurdu. GBT sorgularında ‘uyuşturucu
kullanmak’ suçundan kayıtları çıkan gençler,
polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını
ancak artık kullanmadıklarını anlattı. Ardından da
isterlerse uyuşturucu satıcısını yakalatabilecekle-
rini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden
uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi.
Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevu-
laştı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince
operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözal-
tına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil
polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. 

Torbacıların polis olduğuna ilk kez tanık olmu-
yoruz. Torbacıları koruyanların, onlardan haraç
alanların, uyuşturucu satmalarına göz yummanın
ötesinde bizzat örgütlediklerini biliyoruz çünkü. 

Torbacı Polisin Ceza Almayacağını da
Biliyoruz. Nasıl mı?

Manisa Akhisar’da 9 Haziran 2019 tarihinde
yapılan bir kontrolde bir araç durdurudu. Aracın
sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3.

Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile beraberinde
bulunan Necip Boğaçhan T. gözaltına alındı.
Çünkü üzerlerinden iki kilo skunk isimli uyuştu-
rucu ile on tane de uyuşturucu hap çıktı.
Sonuç?

“Uyuşturucu ticareti yapmak“ suçundan
tutuklanan iki kişi, Akhisar Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasın-
da, ‘içici’ olduklarını, uyuşturucu satmadıklarını
söyledikleri için tahliye edildiler. Ucuzladığı için
iki kilo uyuşturucu almışlar. Hepsini içecekler-
miş. Açıklama bu. Sanki meyve sebzeden söz

ediyoruz. 

İlgili haberlerde bu olay şöyle anlatıldı: “Sanık

Emniyet Müdürü Zafer Ç. de yıllarca başarıyla

görev yapmış bir polis memuru olarak uyuşturucu

madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşı-

sında olmaktan büyük utanç duyduğunu söyledi.

Zafer Ç., ‘Bu bana hayatımın en büyük dersi

oldu. Kesinlikle satmak gibi bir maksadım

yoktu’ dedi.” 

Avukatı Ercan Dönmez ise operasyonda ele
geçen uyuşturucu miktarının yasalarda belirtilen
kullanım sınırı içerisinde olduğunu kaydedip,
“Operasyonun ardından sanıklardan alınan kan
ve idrar örneklerinde uyuşturucu etken maddesi
çıktı. Bu sanıkların kullanıcı olduğunu gösterdiğini
ancak dosyada, durdurulan araçta ele geçen
uyuşturucunun satışına yönelik bir delil yok” diye-
rek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, iki
sanığı da beraat ettirdi.

- İki kilo uyuşturucu yasal kullanım sınırı içinde
yer alıyor. Yani ülkemizde uyuşturucu kullanmak
ve bulundurmak suç değil.

- Polisler uyuşturucu kullanıyor ve satıyorlar.

- Mahkemeler, uyuşturucu satıcılarını serbest
bırakıyor.

DEVRİMCİLİK YAPMAK İÇİN

ONLARCA, YÜZLERCE 

NEDENİMİZDEN SADECE BİRKAÇI BUNLAR. 

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞTA 

ÖN SAFTAYIZ!

BU VATAN, BU HALK BİZİM 

UYUŞTURUCUYA KARŞI 

KOMİTELERDE BİRLEŞELİM!
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B
ugün OHAL ilanına,
OHAL koşullarına rağ-
men direniyoruz.

Solun büyük kısmı “OHAL var
direniş olmaz” derken biz her
koşulda “direniş” diyoruz. Bu
nedenle Yüksel Direnişi bugün
1000’li günlerde tüm gücüyle
sürüyor.

Bugün OHAL’de direnilmez
diyenler geçmişte de 12 Eylül
faşist cuntasına karşı direnme-
yen, halkı faşizmle yüz yüze
bırakıp kaçanların devamcıları-
dır. Biz ise; sol, daha darbenin
ayak sesleri duyulurken yurt
dışına kaçıp mülteciliği seçer-
ken biz aksine faşist cuntaya
karşı direniş örgütledik.

Bugün faşizm en koyu haliyle
yaşanırken dahi demokrasi,
sosyalizm mücadelemizden bir
milim dahi geri adım atmadık.
Dünden bugüne biz M-L koltu-
ğumuzda oturmaya devam edi-
yoruz. “Süreç geçsin ondan son-
rasına bakarız” diyenlerin nasıl
siyasi olarak öldüğünü 12 Eylül
‘de olduğu gibi bugün de görü-
yoruz. 

Direnmek bir tercih değil
zorunluluktur. Bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm iste-

yenler her koşul-
da mücadele eder,
her koşulda diren-
menin yol ve yön-
temlerini bulur.

Direnmek bedel ödemektir. 

Bugün Yüksel direnişçileri
günde iki kez işkence ile gözaltı-
na alınıyor, her gün işkence
görüyorlar. İşte bu direniş gele-
neği bize 12 Eylül koşullarında
direnen, teslim alınamayan
Devrimci-Sol’un mirasıdır.
Kimileri Mamak’ta,
Diyarbakır’da teslimiyetin onur-
suzluğunu yaşarken, biz
Metris’de Sibirya koğuşları ola-
rak tabir edilen zindanlarda
direndik. Yalnızca içeride değil
dışarıda da yüzlerce eylem
yaparak faşizme teslim olma-
dık. 

12 EYLÜL FAŞİST
CUNTASI                               

“Aziz Türk Milleti

Türk Silahlı Kuvvetleri, İç
Hizmet Kanunu’nun verdiği
Türkiye Cumhuriyeti’ni kolla-
ma ve koruma görevini... yeri-
ne getirme kararı almış ve
ülke yönetimine bütünüyle el
koymuştur.”

Saat 04.00’dır. Günlerden 12
Eylül.

1980’in 12 Eylül’ünde cadde-
lerimizi sarsan tank sesleri kanlı

bir dönemin ilk habercileriydi.
Cunta şefi Kenan Evren, “huzur
ve güven ortamının ordu eliyle
en kısa zamanda sağlanacağı-
nı” söylüyordu. Sağlandı da...
Grevler yasaklanarak, sendika-
lar, dernekler, partiler kapatıla-
rak, parlamento feshedilerek,
sıkıyönetim ilan edilerek patron-
ların huzuru sağlandı. Ülkenin
bağımsızlığı için savaşan dev-
rimciler, dağlarda sokaklarda
katledilerek, tutuklanarak
ABD’nin, yabancı tekellerin
güvenliği sağlandı.

Cuntayı izleyen birkaç yıl
içinde 49 kişi idam edildi, 1 mil-
yon 683 bin kişi fişlendi, nazile-
rin yaktığından daha fazla kitap
yakıldı. 23 bin 667 derneğin faa-
liyeti durduruldu, 650 bin kişi
gözaltına alındı ve 210 bin dava-
da 230 bin kişi yargılandı...

Ülkemiz halklarını yıllarca
süren bir karanlığa hapseden
askeri faşist cuntanın yapıldığı
gündür 12 Eylül 1980...
Üzerinden 39 yıl geçmiş, uygu-
lamaları ise sürmektedir.
Halkımız tarafından lanetlenmiş
bir gündür.

CIA tarafından eğitilmiş beş
Amerikancı general tarafından
gerçekleştirilen faşist cunta ile
ülke, adeta bir kan ve vahşet
deryasına çevrildi.
Zincirlerinden boşanmış bir
baskı ve terör dönemi başladı.

AMERİKANCI FAŞİST CUNTA
45 MİLYON HALKI YENEMEYECEK!

Direnmek Ve Zaferler Kazanmak
Parti-Cephe Geleneğidir!

Her Koşulda Direnme ve Kazanma
Geleneğini Yaratan Devrimci İdeolojidir. 

Parti-Cephe Tarihi, Marksist-Leninist
İdeolojinin Yenilmezliğini Tüm Dünyaya

Anadolu Topraklarından
Göstermeye Devam Ediyor!

6
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Şeyh BedreddinŞeyh Bedreddin
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“24 Ocak’la serbest bırakılan
mal ithaliydi. Siyasi ifadesi 12
Eylül açık faşizmi olunca, işken-
ce yöntemlerinin ithali de ‘ser-
best’ bırakıldı!...

CIA’nın, Pentagon’un ‘labo-
ratuar’larında yeni-sömürgelere
ihraç için üretilen işkence yön-
tem ve aletleri, 12 Eylül general-
lerince o denli beğenildi ki,
hemen aldılar. ‘Filistin’ askısıydı,
tabutluklardı, kurt köpekleri ya
da fosseptik çukuruydu ‘ithalat’
ürünleri... Falaka gibi bir ‘ata
yadigarı’ veya elektrik gibi daha
önce ithal ettikleri de vardı.

Hepsini karıştırıp ‘kokteyl’
halinde ya da sırayla uyguladılar
ellerine düşenlere.

12 Eylülcüler, Şili’de olduğu
gibi stadyumlara gereksinim
duymadılar. ‘Esmeralda’ gibi bir
işkence gemileri de yoktu. Ama
askeri kışlaları, işkencehaneye
dönüştürülen okul, TEK, YSE,
DSİ, Et Balık Kurumu binaları
vardı.

Gezici sorgu timleri, 5. katla-
rından insanların atıldığı emni-
yet müdürlükleri vardı.

Et ve Balık Kurumlarında
‘dönüştürülen’ hayvan değil,
insan etiydi!...

Türkiye halklarının yaşamına
sokulan; elektrik şokuydu, fala-
kaydı, ters-düz askıydı, soğuk
su ya da fosseptik çukuru ban-
yosuydu, ırza geçmeydi, kum
torbasıyla ciğer patlatmaydı,
kedi-horoz ya da kurt köpeği
işkencesiydi, çırılçıplak soyma
ve her türden aşağılamaydı...
Kimilerine ‘hayret’ verici gelebi-
lir; Şili’de, Arjantin’de, Peru’da
ya da Filipinler’de veya Güney
Kore’de de aynıdır yöntemler.
‘Hayret’ edilecek bir yanı yoktur;
aynı merkeze bağlı ülkelerin
ortak yazgısıdır bu. Değiştirmek
için hiçbir özveriden kaçınmadı-
ğımız ve mutlaka değiştireceği-
miz ortak yazgı...” (Haklıyız
Kazanacağız, Syf,571)

Devrimci hareketin yükselişi
emperyalizmi ve oligarşiyi artık
demokrasicilik oyununu oynaya-
maz hale getirmiştir. ABD
emperyalizminin uşağı Kenan
Evren ve generalleri Türkiye’yi
emperyalizm için rahatça sömü-
rebileceği, dikensiz gül bahçesi
yapmak için 12 Eylül 1980’de
yönetime el koydu. İlk icraatleri
ülkenin dört bir yanında devrimci
avına çıkmak oldu. Bir gecede
yüzbinlerce insan gözaltına alın-
dı, onbinlerce insan tutuklandı.

Sokak ortasında, işkencehane-
lerde katledildiler. Bütün ülke
dizginsiz bir terörle teslim alın-
mak istendi. Demokrasi, hak-
hukuk-adalet rafa kaldırıldı.
Faşizmin anladığı sadece vur-
mak, öldürmek, işkence yaparak
yok etmekti. Anadolu halkı bir
daha asla başını kaldırmasın
istiyorlardı. 

Solun bir kısmı daha darbe-
nin ayak sesleri duyulurken
soluğu yurtdışında alırken, bir
kısmı darbeyle birlikte taktik
diyerek kendilerini gönüllü mül-
teci yaptılar. Kimi reformistler,
solcular, aydınlar ve sendikacı-
lar ise bavullarını hazırlayıp
hapishaneye girmek için sıraya
girdiler. 

Devrimci-Sol henüz yeni
kurulmuş bir hareketti. Ancak
tüm gençliğine, tecrübesizliğine,
kadro yetersizliğine rağmen kısa
sürede ülkemiz devrim mücade-
lesine damgasını vurdu. O yıllar-
da kendisine nefes borusu ola-
cak kır örgütlenmesini dahi oluş-
turamamış olmasına rağmen
daha darbenin ilk gününde,
“AMERİKANCI FAŞİST
CUNTA 45 MİLYON HALKI
TESLİM ALAMAZ” diyerek
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emperyalizme ve onun işbirlikçi-
lerine karşı meydan okudu.

Halkı faşizmle yüz yüze bırak-
madı. Mücadeleyi cunta koşulla-
rında da sürdürme kararlılığını
ilan etti. Bu içi boş, kof bir güven
duygusu değildi. En başta kökü-
nü THKP-C’den alan sağlam bir
ideolojinin, M-L’e olan inancın
ifadesiydi. O günlerde düşmanla
arenada başbaşa kalmanın geti-
receği bedelleri biliyordu.

Devrimci-Sol bedel öde-
mekten kaçmadı. Günlük çıkar
hesapları yapmadı. Halkı
faşist terörle baş başa bırak-
madı. Kadrolarımı koruyayım
demedi, tam tersine kadroların
görevinin tam da böyle günler-
de mücadeleyi dört elle sarıl-
ması gerektiğini ilan etti.
Mücadele asla ve hiçbir koşulda
tatil edilemezdi. Ödeyeceği
bedelleri göze alarak mücadele
bayrağın yükseltti. 

Cuntaya karşı direniş Türkiye
Devrimci Hareketine ve devrimin
geleceğine yön verecekti. Bu
yanıyla örgütsel yok oluşu da
göze alarak ileri atıldı.
Tutsaklıklar, şehitler kaçınılmaz-
dı. Devrimci-Sol bedel ödemeyi
göze alırken bedel de ödetecek-
ti…

Devrimci-Sol yayınladığı bildi-
ri ile tüm sol güçleri Amerikancı
Faşist Cuntaya karşı mücadele
etmeye çağırıyordu.

“   (...) Türkiye istikrarsızlık
içindeydi, sınıf mücadelesi gittik-
çe kızgınlaşıyordu. Demokratik
hiçbir tepkinin olmadığı, kitlelerin
baskı ve şiddet altında susturul-
duğu, sendikaların kapatıldığı,
işçilerin alabildiğine sömürüldü-
ğü, yönetimde istikrarın olduğu
bir yönetim gerekliydi
Türkiye’de. İşte bu yönetim
ancak bir cuntasal yönetim olabi-
lir.

12 Eylül 1980 faşist cuntası
işte bu yüzden CIA’nın planına
göre oluşturulmuş Amerikancı
bir cuntadır. Milli Güvenlik
Konseyi adı altında işbaşına
geçen cuntanın millilikle hiçbir
alakası olmadığı gün gibi açıktır.
Cunta tamamen ABD’nin çıkar-
larını Ortadoğu’da savunmakta,
bunu da zaten inkar etmemekte-
dir.

İŞÇİLER, KÖYLÜLER,
EMEKÇİLER, YURTSEVER
ASKER VE POLİSLER, EZİLEN
KÜRT VE TÜRK HALKLARI!

Bu zalim Amerikancı faşist
cuntaya karşı mücadele etmek-
ten başka yol yoktur. Amerikancı
eneraller ve işbirlikçi sermaye-
darlar 45 milyon halkı rehin ala-
mayacaklardır.

İran’da Şah’ın, Nikaragua’da
SOMOZA’nın sonu ne olduysa
Türkiye’de faşist EVREN gibileri-
nin sonu da o olacaktır.

Hiçbir diktatörlük kendiliğin-
den yıkılamaz. Bunun için müca-
dele etmek gerek. Cuntaya,
faşizme, emperyalizme karşı
olan herkesin birleşebileceği bir
platform vardır. Bugün ana ilke
diktatörlüğe karşı çıkma olmalı-
dır.

Diktatörlüğü işletmemek, yap-

tığı her zulme karşı çıkmak,
onun emperyalizmin işbirlikçisi
olduğunu, Kemalist olmadığını
ortaya çıkarmalıyız.

Cuntanın başarısızlığı müca-
delemizle mümkündür.

DOSTLARIMIZ VE DÜŞ-
MANLARIMIZ;

Cuntaya karşı olan herkes
dostumuzdur.

Cuntayı destekleyenler, fiili
yardım edenler, katliamlar
düzenleyen ve emir verenler, her
türlü muhbirler,

Amerikancı-cunta işbirlikçisi
sermayedarlar,

Faşist subay, astsubay, polis-
ler ve her türlü mevkideki yöneti-
ciler,

Ülkemizdeki emperyalist
kuruluş ve kişilerin sorumluları
ve faşistler düşmanlarımızdır.

Namlumuz düşmanlara karşı
yönelecek, ve hiçbir zalim ceza-
sız kalmayacaktır. Onların tank-
ları ve topları 45 milyon halkı tes-
lim alamayacaktır.”

DEVRİMCİ SOL

Eylül 1980

12 EYLÜL FAŞİST 

CUNTASINA KARŞI
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MÜCADELE 

KAMPANYASI
EYLÜL ‘80

Devrimci Sol’un faşist cunta
karşısındaki ilk tavrı, halkı cun-
taya karşı uyarmak ve mücade-
leye çağırmak için bir mücadele
kampanyası başlatmak oldu.

“Amerikancı Faşist Cunta 45
Milyon Halkı Yenemeyecek”
şiarı etrafında örgütlenen kam-
panyada tüm Türkiye çapında
dağıtılan DEVRİMCİ SOL imzalı
bildirilerle cuntanın geliş neden-
leri ve amaçları sergilendi.
Halka, birlik ve mücadele çağrısı
yapıldı.

Kampanyanın amaçları doğ-
rultusunda çeşitli eylemleri prati-
ğe geçiren DEVRİMCİ SOL’un
bu aşamada bir darbe yemesi
kampanyanın sürmesini engel-
leyemedi. 12 Eylül’ün ilk ayında,
DEVRİMCİ SOL militanlarından
Ahmet Karlangaç ve yurtsever
bir hareketin mensuplarından
Ekrem Ekşi’nin işkencede katle-
dilmesi üzerine, İTÜ öğrencileri
kendi okullarının öğrencilerin-
den olan bu iki devrimci yurtse-
verin katledilmesini protesto için
bir günlük boykot yaptılar.

12 Eylül cuntasına karşı
yürütülen bu kampanya sırasın-
da yüz binlerce bildiri, el ilanı
dağıtıldı, afiş ve duvar gazeteleri
asıldı, yazılamalar, yasadışı
gösteriler yapıldı. Türkiye gene-
linde İstanbul, Bursa, İzmir,
Eskişehir, Elâzığ, Malatya,
Adana, Ankara gibi belli başlı
büyük şehirlerde ve ilçelerde
aynı günlerde yüzlerce bombalı-
bombasız pankart asıldı, aynı
gece içinde sokağa çıkma yasa-
ğının başladığı saat 24.00’den
hemen sonra yüzden fazla
banka ve emperyalist kuruluş
tahrip edildi, tespit edilen muh-
birler, işkenceciler, halk düş-

manları cezalandırıldı.

Faşist cuntanın bir kabus gibi
çöktüğü, tank paletleri, asker
postalları, polis sirenleri, gece
baskınları ile insanların korkutul-
duğu, yılgınlık ve karamsarlığın
adım adım tüm ilerici, devrimci-
leri sardığı, tüm burjuva yayın
kurumlarının ve sözcülerinin
hayasızca cunta şakşakçılığı
yaptığı günlerde, DEVRİMCİ
SOL’un hiç tereddüt etmeden
açtığı mücadele bayrağı; cunta-
ya, her şeye rağmen, devrimci-
leri yok edemeyeceği ve her
koşulda devrimcilerin mücadele-
yi sürdüreceklerini göstermiştir.
12 Eylül sürecinde direnişi hiçbir
koşulda bırakmayan DEVRİMCİ
SOL, 12 Eylül’e karşı açtığı bu
ilk mücadele bayrağı ile örnek
bir tutum sergilemiştir.

AMERİKANCI FAŞİST
CUNTA 45 MİLYON
HALKI TESLİM  

ALAMADI! MÜCADELE 

SÜRÜYOR!..
Amerikancı generaller tüm

güçlerini seferber etseler de hiç-
bir dönem halkı ve devrimcileri
teslim almayı başaramadılar.
Geniş kesimlerin sustuğu, ‘80
öncesi yüzbinleri harekete geçir-
mekle övünen örgütlerin
Avrupa’da mülteci olduğu yıllar-
da susmayanlar da vardı. En
büyük bedelleri ödeme pahası-
na direnen devrimciler vardı. ‘84
Ölüm Orucu’yla cunta karanlığı-
nı yaran ışık, 87’lerden itibaren
güçlenerek 90’lı yıllarda etkisini
tüm ülke düzeyinde göstermeye
başladı. İşçiler, öğrenciler,
memurlar, gecekondulular yeni-
den alanları doldurdu.
Örgütlendi, hesap sordu.

2000’lerde CIA ajanlarının
bile “7 yıl direniş mi olurmuş”

dediği Büyük Direnişle kavga
tüm engelleri aşarak sürdü. 

AKP faşizmi 12 Eylül’e rah-
met okuturcasına OHAL ilan
ederek, binlerce kişiyi tutuklaya-
rak, 150 bin kamu emekçisini
işten atarak, grevleri yasaklaya-
rak, derneklerini mühürleyerek
istediğini elde edemedi. 

Bugün daha azgınca saldırı-
yorlarsa bilin ki korkunun gölge-
sinde çaresizlikleri iyice büyüdü-
ğündendir. 12 Eylül sürüyor ama
12 Eylül’ü sürdürenlere karşı
mücadele de sürüyor.
Yaşananlar, halkı devletten
uzaklaştırıp devrimcilere yakın-
laştırıyor. 

Dünden bugüne darbelere,
OHAL’lere karşı meydanlarda,
hapishanelerde direnen
Cephelilerdir. Dün 12 Eylül mah-
kemelerinde nasıl yargılanan
değil yargılayan olduysak bugün
de aynı kararlılıkla direniyor ve
haykırmaya devam ediyoruz,
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ…

12 EYLÜL DİRENİŞİ VE
KAZANIMLARIMIZ

*12 Eylül’de direnmeyenler
tarihin tozlu sayfalarında yok
olurken biz her yeri bir direniş
alanına çevirerek bugün parti-
leştik. ‘89 Atılım süreciyle birlikte
12 Eylül darbecilerinden, işken-
cecilerinden tek tek hesap sor-
duk. 

*70’li yıllar emperyalizmin
faşist cuntalar dönemidir.
Emperyalizm ve işbirlikçi oligar-
şiler, halkların silahlı kurtuluş
savaşının gelişimine, cuntalarla,
sivil faşist hareketlerle, kontrge-
rilla operasyonlarıyla, katliamlar,
hapishanelerle, işkencelerle
cevap verdi. Emperyalizm işte
bu ortamda hükümranlığı altın-
daki tüm ülkelerde devrimcilere,
sola karşı azgın bir teslim alma
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saldırısı başlattı. İşbaşındaki
cuntalar aracılığıyla “balığın
suyunu kurutma” politikalarına
ağırlık verilirken, devrimci müca-
delenin geliştiği çeşitli ülkelerde
yeni cuntalar işbaşına getirildi.

Biz Kızıldere’den miras aldı-
ğımız “Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik” manifesto-
suyla Devrimci-Sol’u kurduk.
“Cunta 45 Milyon Halkı Teslim
Alamaz” dedik. Devrimci Sol,
FTKSM (Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri)’lerle
SDB (Silahlı Devrimci Birlik’lerle)
savaştık. Hapishanelerdeki Tek
Tip Elbise saldırısına 1984 ölüm
orucuyla cevap verildi. Şehitlerle
karanlık yarıldı. 

*Amerika’daki Us Aned
Forcos adlı dergi, cuntanın
hemen arifesinde, Haziran
1980’de yayınlanan bir yazısın-
da şöyle diyordu: “Türkiye’deki
gelişmeler öyle bir noktaya gel-
miştir ki, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin müdahalesinden
başka bir çıkış noktası görülme-
mektedir. (...) Türk Silahlı
Kuvvetleri, müdahale edecek,
ancak gelişmeleri uzun vadede
ordu da düzeltemeyecektir.”

Bu yazıdaki öngörüler, sonuç-
ta doğru çıkmıştır.

Silahlı kuvvetler müdahale
etmiş, ama Türkiye, yine de
emperyalizm ve oligarşi için
“dikensiz gül bahçesi” olmamış-
tır.

Çünkü birincisi; sömürü ve
zulmün oligarşi açısından da bir
sınırı vardır. Ve ikincisi, halkın
mücadelesini, devrimci hareketi
yok etmeyi başaramamışlardır.

Hem ekonomik hem siyasi
kriz sürecektir. Emperyalist
tekeller de, işbirlikçi tekeller de
soygunda sınır tanımamaktadır-
lar. Böylesine sınırsız bir sömü-
rüyü, teröre başvurmadan ger-

çekleştirmeleri mümkün değildir.

Katliamlar, F tipleri, kıyım
kararnameleri, terörün bugünkü
biçimleri olarak gündeme getirili-
yor. Ama ortaya koydukları politi-
kaları uygulamaları, o kadar
kolay olmuyor. Çünkü bu ülkede
devrimciler var. Direnen işçiler,

memurlar, gençler var.

12 Eylül programını adım
adım uygulamıştır ama “nihai”
bir başarı kazanamamıştır.

Cuntaların halkın mücadele-
sini tümüyle yok edebildiği hiç bir
yerde görülmemiştir.

12 EYLÜL BİLANÇOSU

* 650 bin kişi gözaltına alındı.

* 210 bin dava açıldı. 71 bini TCK’nın 141-142 ve
163. maddelerinden, 98 bin 404’ü “örgüt
üyeliği”nden olmak üzere toplam 230 bin kişi yargı-
landı.

* 7 bin kişi için idam cezası istendi.

* 517 kişiye idam cezası verildi. 49 kişi idam
edildi.

* 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.

* 600 kişi katledildi.

* 171 kişinin işkenceyle öldürüldüğü belgelerle
kanıtlandı.

* 14 kişi cezaevlerindeki baskıları protesto
etmek için yaptıkları açlık grevi ve ölüm oruçların-
da yaşamını yitirdi.

* 1 milyon kişi fişlendi.

* 23 bin 657 derneğin faaliyeti durduruldu.

* 1402 sayılı yasa nedeniyle 9 bin 408 kişi kamu
görevinden atıldı ya da sürüldü.

* 3854 öğretmen, 120 öğretim üyesi, 47 hakimin
işine son verildi.

* 7 bin 233 memur sürgün cezasına çarptırıldı.

* 388 bin kişiye pasaport verilmedi.

* Getirilen yasaklar nedeniyle İstanbul’da gazete-
ler toplam 300 gün yayınlanmadı.

* 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle
işten atıldı.

* Gazetecilere toplam 3 bin 315 yıl 6 ay hapis
cezası verildi.

* Burjuva basında çalışan 13 gazeteci için, 303
dava açıldı. Gazeteciler hakkında 4 bin yıl hapis
cezası istendi.

* 39 ton gazete, dergi ve kitap, “sakıncalı” oldu-
ğu gerekçesiyle yakılarak imha edildi.

* 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.
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Türkiye devrim mücadelesinde 50 yıldır Dev-
Genç var! Ve Dev-Genç’liler var 50 yıldır
teslim olmamanın, emperyalizmle hiçbir

koşulda uzlaşmamanın onurunu taşıyan!
Yarım asırlık bu tarih ülkemiz gençliğinin gururla

taşıyacağı mirasıdır. 9-10 Ekim 1969 tarihi bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesinde bir miladın tarihi-
dir. O tarihten bugüne duvarlara nakşedilen her slogan-
da, meydanlarda, sokaklarda yankılanan her haykırışta
Dev-Genç vardır.

... Selam olsun 50 yıldır nice bedeller ödeyen, ölen
ama halkına, yoldaşlarına verdiği devrim sözüne bağlı
kalan Dev-Genç’e! “Selam olsun hiçbir koşulda ülkesi-
ni ve geleceğini faşizmin kanlı ellerine teslim etmeyen
DEV-GENÇ'e!

Ve selam olsun dağda, kırda, sokakta, meydanlarda,
işkence tezgahlarında, toplama kamplarında onuru zin-
cire vurdurmayan, şehit olan, direniş destanları yazan,
ölen ama teslim olmayan devrimci kadrolara, DEV-
GENÇ'lilere!”

Mahir’in, Hüseyin’in, Ulaş’ın açtığı yolda,
Dayımızın önderliğiyle ışık tuttuğu devrim mücadele-
mizin her anında önderlerimizle yürümeye devam
edeceğiz! Onların iktidar hedefiyle taşıdıkları bu kavga
bayrağı Şafakların, Eliflerin, Bahtiyarların,
Bilgehanların, Çiğdemlerin, Bernaların elinde zulmün
kalelerine, duvarlarına saplandı. 

Mahir’in Kızıldere’deki kerpiç evden halk
düşmanlarına doğrulttuğu silah, Aysunların,

Bünyaminlerin, Hünkarların, Sılaların, İbrahim
Devrimlerin elinde, ülkenin şehirlerinde ve dağlarında
gururla dalgalandı. 

... Bugün nice örgütler, hareketler emperyalizmle
uzlaşmışken, faşizmden icazet beklerken, bizler anti-
emperyalist, anti-oligarşik devrim yolunda 50 yıldır
aynı kararlılık, aynı cüret, aynı coşkuyla yürüyoruz.
Attığımız her adımda zafere gidiyoruz! 

İşte bu yüzden, 50. yılımız iktidar iddiamızdır!
50. yılımız, zafere olan inancımız, savaşma

kararlılığımızdır!
Emperyalizm, 50 yıldır umudun gençliğini teslim

almak için politikalarından vazgeçmedi! Çünkü tarih
söylemişti, gençlik kiminse  gelecek de onun olacaktı!
Şimdi emperyalizmin karşısında bir kez daha
haykırıyoruz: Gençlik de, gelecek de bizim! 

... Tarihimizden öğrendiklerimizle, sosyalizmin kızıl
bayrağını oligarşinin burçlarına saplayana kadar
durmayacağız. 50. Kavga Yılımızda Savaşı Büyütmeye
Devam Edeceğiz! Biz kazanacağız…

MAHİR’DEN DAYIYA DEV-GENÇ 50 YAŞINDA!
YARIM ASIRLIK MÜCADELEMİZLE

ŞEHİTLERİMİZE DEVRİM SÖZÜMÜZÜ
TUTACAĞIZ!

SELAM OLSUN 50. YILINDA DEV-GENÇ’E!
YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

DEV-GENÇ

SELAM OLSUN 50. YILINDA DEV-GENÇ’E
SELAM OLSUN DÜNDEN BUGÜNE KAVGANIN KURMAYI 

DEV-GENÇ’LİLERE

Özgür Tutsak Alişan Taburoğlu’nun
Mesajını  Yayınlıyoruz:

Merhaba Sevgili Dev-Genç’liler,
50. yılımızın coşkusuyla hepinizi sıkı-

ca kucaklıyorum. “Nasılsınız?” diye
sorarken hepinizin çelik gibi olduğundan
eminim. 

... Bugün Grup Yorum üyeleri ve
Mustafa Koçak adalet için süresiz açlık
grevinde. Bir mevsimi geride bıraktılar.
Tarihimiz bize gösterdi ki, zafer hep mev-
simlerce açlıkla direnenlerin oldu. Bugün
de Grup Yorum kazanacak, Mustafa
Koçak kazanacak, adalet nöbetinde ana
babalarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız,
Dev-Genç’lilerimiz ve hapishanelerde
direnen özgür tutsaklarımız kazanacak!

... Bu yılki Dev-Genç şenliğimizde, 50.
yıl dönümümüzde sizlerle olmayı, hep bir-
likte omuz omuza halaylar çekmeyi, marş-
larımızı haykırmayı çok istiyorum.
Aramızda fiziki ayrılıklar olsa da,  o gün
hep birlikte olacağız. Siz alanda büyüte-
ceksiniz sesinizi, bizler de yüreğimizde
daima taşıdığımız Dev-Genç coşkumuzla
taşıracağız hücrelerimizi.

... buradaki Dev-Genç’lilerin, dev
yürekli yoldaşlarımızın yürek dolusu
selamlarını iletiyorum. Sizleri 50. yaşında
Dev-Genç’imizin coşkusuyla bir kez daha
sıkıca kucaklıyorum. Hoşçakalın!

SELAM OLSUN 50. YILINDA DEV-
GENÇ’E!

YAŞASIN DEV-GENÇ, YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER!

Sevgilerimle 

SELAM OLSUN 50 YILDIR 
MÜCADELEYE COŞKUYU, CÜRETİ VE
FEDAKARLIĞI KATAN DEV-GENÇ’E!

Toprağı işgal edilen, vatanında
emperyalistlerin elini kolunu salla-
ya sallaya gezdiği bir gençlik buna
karşı doğal olarak sessiz kalamazdı.
İşte bu sebeple baş kaldırdı gençlik;
köylüsüyle işçisiyle öğrencisiyle.
İsyan bayraklarını ta bu güne kadar
taşıdı. Sessiz kalamazdı, kalmadı.
Direnişleri önderleriyle hayat buldu,
fedalarıyla yaşadı... Şan olsun bu
ülkenin yiğit evlatlarına, devrim
geleneğini yürütenlere, büyütenlere. 

DEV-GENÇ'İN 50. YILINI
KUTLUYORUZ!

RİZE DEV-GENÇ
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Siz Alanda Büyüteceksiniz Sesinizi,
Bizler de Yüreğimizde Büyüteceğiz!



DEV-GENÇ’LİLER 
50. YIL PİKNİĞİNDE BULUŞTU!

29 Eylül günü piknikte bir araya gelen
Dev-Genç’liler, piknik süresince beraber
kahvaltı yapmaktan, açlık grevindeki Grup
Yorum üyelerine ve ölüm orucundaki
Mustafa Koçak'a kart yazmaya, direniş
türküleri söylemekten bilgi yarışmasına
kadar pek çok etkinlik yapıldı. 

Dev-Genç, 
İstanbul Üniversitesi’nde 
50. Yılı Selamladı!

Dev-Genç’liler 50 Yıl kutlama
çalışmaları kapsamında İstanbul
Üniversitesi hazırlık bölümünün girişine
’50. Yılında Selam Olsun Dev-Genç’e
sloganının yazılı olduğu pankartı astılar ve
üniversite çevresini 200 kuşlama ile süsle-
diler.

Sarıyer:
Dev-Genç’liler, hafta içerisinde

Sarıyer’in 4 farklı bölgesinde yaptıkları
kitle çalışmalarıyla kitle çalışmaları boyun-
ca toplam 85 adet şablon baskısı yaptı. 

“50.Yılında Selam Olsun Dev-Genç’e”
sloganının ve Dev-Genç logosunun yer
aldığı pullamalardan toplamda 100 adet
yapıştırıldı. 

Dev-Genç’liler diğer günlerde de
Sarıyer’in farklı mahallelerinde Dev-
Genç’in 50. yılını selamlamak amacıyla
hazırladıkları pullamalardan 15 adet
yapıştırırken “50. Yılında Selam Olsun
Dev-Genç’e!” sloganının kullanıldığı
şablondan 25 adet baskı yaptı. 

Sarıyer'in Dağevleri ve Ömürtepe

mahallelerinde de pankartlar astılar ve
sokakları kuşlamalarla doldurdular.

Armutlu:
Mahallede Dev-Genç’in 50. Yılı ile ilgi-

li yazılamalar yapıldı ve “50. Yılında Selam
Olsun Dev-Genç’e ve Dev-Genç’i
Yaratanlara” Halk Cephesi imzalı pankart
asıldı. Ayrıca "Mahir' den Dayı'ya Dev-
Genç 50 yaşında" sloganlı şablon çalışması
yapıldı. 

Bağcılar:
Dev-Genç’liler “50.Yılında Selam

Olsun Dev-Genç’e!” sloganının ve Dev-
Genç logosunun yer aldığı pullamalardan
toplamda 40 adet yapıştırarak Dev-Genç’in
50.yılını selamladı.

Kartal:
Dev-Genç’liler Dev-Genç’in 50. yılını

selamlayan pullamalardan mahallenin
farklı bölgelerine 40 adet yapıştırdılar.

Ümraniye:
Dev-Genç’liler, Dev-Genç’in 50. yılını

selamlamak amacıyla “50. Yılında Selam
Olsun Dev-Genç’e!”sloganlı pullamalardan
30 adet yapıştırdılar. 

Fatih:
Dev-Genç’liler Fatih’te aynı sloganlı

pullamalardan 30 adet yapıştırdı. 

Nurtepe Halk Cephesi:
Halk Cepheliler 7 Ekim’de duvarlara 20

adet yazılama yaptılar. 50 adet Pullama
çalışması da yaptılar.
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Esenler:
D e v - G e n ç ’ l i l e r

Esenler’de “50. Yılında
Selam Olsun Dev-
Genç’e!” sloganıyla 40
adet pullama yapıştırdılar.

Okmeydanı:
Halk Cepheliler Dev-

Genç'in 50. yılı çerçeves-
inde pul ve kuşlama
çalışması yaptılar. 10
Ekim Perşembe günü
Mahmutşevketpaşa ve
Piyalepaşa mahallelerin-
de gerçekleşen çalışmada
200 adet kuşlama semtin
s o k a k l a r ı n d a
dalgalandırılırken ayrıca
toplam 100 adet pullama
ve 20 adet şablon
yapılarak Dev-Genç'in
50. yılı selamlandı.

O k m e y d a n ı ’ n d a
devam eden çalışmalarda,

Dev-Genç’in 50. yılını
selamlayan şablonlardan
20 adet, “50. yılında
selam olsun Dev-
Genç’e!” sloganının
yazılı olduğu pullamalar-
dan 50 adet yapıldı.
Ayrıca 250 adet kuşlama
Okmeydanı sokaklarında
dalgalandı.

Hatay:
9-10 Ekim Çarşamba

ve Perşembe günleri
Mustafa Kemal
Üniversitesi Meslek yük-
sek okul ve Tayfur
Sökmen kampüslerinde

,Osman Ötken Anadolu
Lisesinde kuşlamalarla
Dev-Genç'in 50. Yılı
selamlandı çalışma top-
lamda 1 saat sürdü.

Ankara:
Tuzluçayır mahalles-

inde ve Yüzüncü yıl
mahallesinde Dev-
Genç’in 50. yılını selam-
layan yazılamalar yaptı.
Sokakları kuşlamalarla
doldurdu. Toplamda 14
yazılama, 500 kuş
çalışması yapıldı.

9 Ekim günü üniversi-
te öğrencilerinin yoğun
olarak yaşadığı
Yüzüncüyıl mahallesinde
Dev-Genç’in 50 Yılını
selamlamak için;
‘SELAM OLSUN 50
YILINDA DEV-
GENÇ'E!’ yazılı pankart
astı.

13 Ekim Pazar günü
Ankara'da Dev-Genç’liler
öncülüğünde bir araya
gelindi. 68'den günümüze
gençlik hareketinin, Dev-
Genç'in konu alındığı bir
panel gerçekleştirildi.
Toplamda 25 kişinin
katıldığı panel 2 buçuk
saat sürdü.

DEV-GENÇ’in 50.
yılı ile ilgili;

Ankara Dev-Genç,
Hatay Dev-Genç ve
Çayan Halk Cephesi
yazılı birer açıklama
yaptı.



1- Adalet Nedir? 

A
dalet; hakkaniyet, eşitlik, doğruluk,
dürüstlük, vicdanlı olmak, hakkı gözet-
mektir. 

Adaletsizlik sınıflı toplumlarda, sömürüyle orta-
ya çıkmıştır ve beraberinde adalet kavramını, ada-
let duygusunu ve isteğini ortaya çıkarmıştır. 

Toplumda tek bir adalet anlayışı olmadığından,
bir toplumu oluşturan sınıfların herbirinin kendi
adalet anlayışı vardır: Ezen sınıfın “adalet”i ve ezi-
len sınıfın adaleti. 

Adaleti sınıflar üstü, sınıflardan bağımsız
gibi göstermeye çalışanlar; sömürünün yol
açtığı adaletsizliğin asıl kaynağını ve suçluları
belirsizleştirmeye çalışanlardır.

Adalet, gerçeğin en çıplak halidir. 

2- Halkın Adaleti Nedir?
Halkın adaleti, burjuvazinin, oligarşinin adalet-

sizliği karşısında, emekçi-yoksul halkın çıkarlarını
koruyan, hakkaniyetli, milyonların vicdanında ve
gözünde meşru, düzenin adaletine alternatif, dev-
rimci bir adalet anlayışıdır. Yeni ve daha ileri bir
adalet anlayışıdır. 

Örneğin, kapitalizmin adalet anlayışına göre
“kar”, “kazanç” adı altındaki sömürü meşrudur;
emeğinin karşılığını isteyen emekçilerin istek ve
taleplerini “suç” olarak göstermektir.

Halkın adaletine göre ise sömürü suç, emeğin
karşılığını istemek haktır. Fuhuş bu düzenin
hukukuna göre “meşru” olarak gösterilir, vergi
alınır ama halkın adalet anlayışında fuhuş halkı
yozlaştıran, değerleri yok eden bir ahlaksızlık-
tır, meşru değildir, suçtur.

3- Hukuk Nedir?
Hukuk tüm sınıflı toplumlarda iktidarı elinde

tutan egemen sınıfların çıkarlarını, düzenlerini
meşrulaştırmaya yarayan kurallar bütünüdür.

Bu kuralları yasa, yönetmelik, tüzük vb. biçim-
lerde uygulayan ise yargı sistemidir. Faşizmin örtü
olarak kullandığı hukuk ve yargı sistemini “Adalet
Sarayları”nda savcılar, hakimler hayata geçirmek-
tedirler. “Sivil” bir görüntüyle; ama faşizmin şid-

det ve terörünü en üst boyutta uygulayan,
kendi yazılı hukuklarını dahi çiğneyerek, yok
sayarak, çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre
biçimlendirenlerdir bunlar.

Faşist iktidarların sürekli olarak başvurdukları
aldatmacalardan biri “yaptığımız yasal” sözleridir.
Zulümlerini meşrulaştırmak için halka da, “bu yasa-
dışıdır”, “hukuki değil” yalanlarını kullanırlar.

Bir şeyin yasal, hukuki vb. olması, adaletli oldu-
ğu anlamına da gelmez. Adaletsizliğin kılıfıdır
yasa-hukuk. Faşizmin hukuk yasasından oluşan
“adalet”ine bir kaç örnek: 

- Roboski’de çoğu çocuk 34 kişiyi katletti AKP
iktidarı. Katliama “makul hata” dediler. Katiller
cezasız!

- 2013’te Haziran Ayaklanması sırasında 6 kişiyi
katlettiler, 12 kişinin gözünü çıkardılar, 60 kişiyi
komaya soktular, 6 bin kişiyi gözaltına aldılar. Ali
İsmail Korkmaz’ı işkenceyle katledip “polise taş
attı” diye savundular. 

- Berkin Elvan’ı 14 yaşında gaz fişeğiyle başın-
dan vurup katlettiler. Katliamın talimatını veren
Tayyip Erdoğan hala “örgüt üyesiydi”, “ekmek
almaya gitmiyordu” demeye devam edip katillerini
koruyor. 

- Uğur Kaymaz’ı 12 yaşında 13 kurşunla katle-
dip “teröristti” dediler. 

- İbrahim Aras’ın kafasını parçaladılar, savcılar
soruşturma dosyasını kapattı. 

Yüzlerce örnekten bir kaçıdır bu işkence ve kat-
liamlar. 

4- Yasalar ve Mahkemeler, 

Adaleti Sağlayabilir mi? 
Bertolt Brecht “Adaleti de ekmeği yapanlar

yapmalıdır. Çünkü halkın ekmeğidir adalet”

demiştir. 

Faşizmin bir yönetim biçimi olduğu Türkiye gibi
yeni-sömürge ülkelerde de (kapitalist ülkelerde
olduğu gibi) yasaları halk yapmamıştır. Halkın
içinde yer aldığı tek bir anayasa-kanun madde-
si yoktur. Emperyalizmin ihtiyaçlarına göre sürekli
olarak “yargı”, “demokrasi”, “yasa” paketleri hazır-
lanmıştır. 

10 SORUDA

ADALET NEDİR?
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Devletin anayasası ve hukuk sistemi azınlık-
taki bir avuç zengin sınıfın çıkarı için vardır.
Böyle bir durumda mahkemelerden adaletli
kararlar asla çıkmamıştır, çıkamaz!

Herhangi bir mahkemeden halkın yararına çıka-
cak herhangi bir karar, faşizmin üst yapı kurumla-
rından biri tarafından “bozulur” değiştirilir. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
HSYK, MGK... hepsi adaletsizliği “hukuk” kılıfı ile
uygulatan faşist örgütlenmelerdir. 

5- Türkiye’de Adalet Var mı? 
Savcı ve hakimlerin verdiği tüm kararların sonu-

cunda “Adalet yok” diyoruz. Faşist iktidarlar da
hiçbir zaman, bu mahkeme kararları neticesin-
de “adalet sağlandı”, “adalet yerini buldu”
dememektedir. Halkın haklı isyanları karşısında,
adaletsizliği gizlemek için “Bağımsız Yargı Kararı”,
“Her şey yasaya uygun”, “hukuk bunu emrediyor”
açıklamaları yapmakta ama adaletin yerini buldu-
ğunu iddia edememektedirler. 

Burjuva gazete ve televizyonlarına yansıyan,
halkın gündemine giren tüm olaylar incelendiğinde
bırakalım adalet, “bu ülkede hukuk, yasa yok

mu?” haykırışları yükseliyor adliye koridorların-
dan. 

İşkence, infaz, katliam, iş cinayetleri ve her türlü
ölümlü, yaralamalı dava ve olaylarda birinci dere-
ceden sorumlunun devlet ve görevlisi olduğunda,
savcılar “kovuşturmaya yer yok”, “yeterli delil bulu-
namadı” kararları ile dosyayı kapatırlar hızla.
Berkin Elvan’ın soruşturma(ma) dosyasında oldu-
ğu gibi, tüm savcılar katil polislerin ortaya çık-
maması için ellerinden gelen tüm hünerlerini
sergilemişlerdir.

6- Adalet İstemek ve 

Adalet Beklemek Nedir?
Berkin Elvan’ın katillerinin bu düzenin hukukuna

göre yargılanması için dilekçelerden, suç duyurula-
rına, bildiri, afiş, pankartlara, yürüyüş, basın açık-
laması, feda eylemlerine kadar 650 günü aşan
“Adalet istiyoruz” eylemleri yaptık. 

Çünkü adaletin beklenmeyeceğini, adalet
beklemenin katillerden icazet beklemek oldu-
ğunu biliyorduk. Adalet istemek, hesap sor-
maktır, katillerin cezalandırılmasını sağlamak-
tır, bedel ödemek ve bedel ödetmektir dedik

defalarca.

- Yürüyüş Dergisi satarken sırtından polisin kur-
şunladığı Ferhat Gerçek için istedik adaleti.
Ferhat’ı vuranların yargılanması için yapılan
eylemler ve Engin Çeber’i katledenlerin yargılan-
ması için yapılan yüzlerce eylem, verilen şehitler
adalet istemenin en ileri pratiğidir. Yüzlerce eylemi-
mizden birkaç tanesidir. 

Adalet beklentisiyle yapılan ve iktidarlara
manevra alanı sağlayacak şekilde yapılan eylem-
lerin olduğu davalar sonucunda devlet önünde
sonunda kendi katillerini aklayıp dosyayı kapatmış-
tır. Ama, adalet istediğimiz, adaletin yerini bul-
ması için binlerce yol yöntemle mücadele etti-
ğimiz katliam davaları halklarımızın hafızasına
kazınmıştır. 

7- İntikam ve Adalet 

Farklı Kavramlar Mıdır? 
İntikam, öç almadır. Yapılan kötülüğe karşılık

vermektir. İntikam duygusuyla hareket edenlerin
içinde bulundukları toplum, etkilendikleri ideoloji ve
kültürle bağlantılı olarak, eylemleri adil-adaletli
sonuçlar doğurmayabilir. Ama sosyalist ideoloji-
siyle hareket eden kişi ve örgütlerin intikamı
adaletsiz olamaz.

Halkın adaleti; içinde intikamı, kini, öç alma-
yı barındırmakla birlikte kötülük yapanın dışın-
da hiç kimsenin zarar görmemesini hedefler.
Haklılığı, meşruluğu temel aldığından milyonların
ortak duygusu olarak ete-kemiğe bürünür. 

Burjuvazinin ve burjuva ideolojisinden etkile-
nenlerin adalet anlayışı tam tersidir. Burjuvazi
kendi “adalet” anlayışını uygularken, halk kesimleri
arasında hiçbir ayrım gözetmez; yakar, yıkar, terör
estirir. Örneğin, emperyalizmin büyütüp beslediği
IŞİD vb. çetelerin, kontrgerilla örgütlenmelerinin
katliamlarında, eylemlerinde adaletin zerresi yok-
tur. 

İntikam ve adalet, birbirini tamamlayan kav-
ramlardır. İçinde intikam, sınıf kini olmayan ada-
let yoktur. “İntikamcı olmayalım, hukuk yoluyla
sorunu çözelim” çağrıları yapanlar, “intikam kötüdür”
diyenler, halkın adaletinin karşısında yer alıp burju-
va “adaleti”nin yanında saf tutanlardır ve vicdanları-
nı kapitalizmin yoz düzenine teslim edenlerdir. 

Bir işkenceciye karşı intikam duygusu besle-
meyen bir insan, adalet duygusunu da yitirmiş,
yozlaşmıştır.
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8- Adaleti Nasıl Sağlayacağız? 
Adalet eylemlerimiz sadece misilleme yapmayı,

hesap sormayı içermez. Bu yanıyla da yalnızca
silahlı birliklerin ve savaşçıların işi değildir. 

Adaletin yerine getirilme süreci halkın hesap
sormayı ve halkın kendi iktidarını nasıl kuracağının
öğrenildiği süreci de kapsar. Halkın en kitlesel bir
şekilde katılmadığı, halk kitlelerine eylemin
amacının anlatılmadığı adalet eylemlerinin etki-
si sınırlı kalır.

Tarihimiz adalet eylemlerinin pratik dersleriyle
doludur. En dar cezalandırma eylemlerinden en
geniş kitlesel eylemlere kadar adaletimiz halk tara-
fından sempatiyle karşılanmış, şüphe duyulma-
mıştır.

Deniz Gezmişler’in idamına onay veren
dönemin başbakanı Nihat Erim’ler, faşist katli-
amların örgütleyicisi bakan Gün Sazak’lar,
Hiram Abas’lar, Engin Çeber’in, Berkin Elvan’ın
ve daha pek çok yoldaşımızın katlinden, işken-
ce görmesinden sorumlu kişi-kurumlara kadar
yüzlerce adalet eylemi örneği vardır.
Uyuşturucuya-fuhuşa-kumara karşı örgütlediğimiz
eylemlerdeki hassaslığımız adaletimizin en somut
halidir. 

Temel olan, bir halk düşmanının hakkında hal-
kın karar alıp o kararı uygulayabilmesini sağlaya-
bilmektir. Bunu gerçekleştirecek olan da halk
komiteleri, halk meclisleri ve halk milisleridir.

9- Adaletsizliğin Kaynağı Nedir?

Adaletsizliği üreten-yaratan ve adaletin yeri-
ni bulmasını engelleyen en genel olarak kapita-
list düzendir. Emperyalizm ve oligarşidir.

Türkiye’de 30 milyona yakın insanımıza “sosyal
yardım” adı altında AKP iktidarı sadaka dağıtıyor.
İşsizlik tavan yapmıştır. Dünya zengin listelerine
AKP’nin büyüttüğü zenginlerin adları ekleniyor.
Madenlerde onlarca-yüzlerce madenci katlediliyor.
Mahkemelerden patronları cezalandıran kararlar
çıkmıyor.

Hırsızların, soyguncuların, katillerin korumasını
yapmaktadır polis, MİT, ordu, mahkemeler. Halk
çocuları bir bir katlediliyor. Bu düzenin her kuru-
mundan, her yerinden adaletsizlik boy veriyor. 

Çünkü kapitalist düzen, tüm sömürüye daya-
lı düzenler gibi, en temelde adaletsizlik üzerine
oturur, özünde adaletsizlik sistemin ekonomik-
sosyal-siyasal her alanına yansır, düzenin tüm
eylemlerine mayasını verir. 

10- Adaletsizlik Ne Zaman 

Son Bulacak?
Adaletsizliğin kaynağı kurutulmadan, o çark-

lar paramparça edilmeden adalet tam anlamıyla
yerine getirilemeyecektir. 

Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye’yi
kurma mücadelemiz adaletsizliği yok etme
mücadelemizdir. 

Zulmün, sömürünün, emperyalizme bağımlı-
lığın son bulduğu bir ülkede adaletsizlik de son
bulacaktır.
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TAYAD’lı Aileler; Süresiz Açlık
Grevi’nde olan Grup Yorum ve Ölüm
Orucu’nda olan Mustafa Koçak için
Adalet istemiyle 13 Ekim’de Anka-
ra’ya “Adalet Yürüyüşü” başlattı.
Adalet Yürüyüşü, İstanbul Kartal’da
yapılan basın açıklamasının ardından
başladı.

“Bize başka çare bırakmıyorlar,

açlığımızla faşizme meydan oku-

yoruz!

İşte bunun için bizden korku-

yorlar!
Korkacaklar…
Çünkü haklı olan biziz!
Korkacaklar…

Çünkü kazanacak olan biziz!”

Adalet Yoksa 
Neye Yarar Bu Can!

Ankara yürüyüşü düzenleyen TA-
YAD’lı Aileler’e AKP’nin katil polisi
saldırarak gözaltı yaptı. Gözaltına
alınanların isimleri; Feridun Osma-
nağaoğlu, Deniz Eriş, Özgür Can
Elbiz, Cenk Turan, Hasan Koçak
ve Tuğçe…

AKP faşizmi bir kez daha ta-

hammül edememiştir Adalet talebi-
mize. İstedikleri kadar saldırsınlar,
gözaltına alsınlar. Biz adalet istemeye
devam edeceğiz. Haksızlığın, hu-
kuksuzluğun olduğu yerde direnmek
insanlığın en meşru hakkıdır. Yaşasın
adalet mücadelemiz!

Adalet İstememiz 
Düşmanı Korkutuyor…



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

H
alk savaşı veriyoruz ve savaşımızın maddi
manevi ihtiyacımız olan her kaynağı halk-
tadır. Şehirlerin sokakları

çalışma alanımızdır.

Bu alanı kurmayca bakış açısıyla
zengin bir taktik olanağa çevirmek
bizim elimizdedir. Faşizm bilgisayarla
ev ev, sokak sokak görebilecek şekilde
programladı. Cadde ve sokakların al-
ternatiflerini düşünerek, çok değişik
programlar oluşturdu. Bir adresi in-
ternete verdiğinizde evin resmini gös-
terebiliyor. Düşman bunu ancak ve
ancak tekniğe dayanarak, bilgisayar
yardımıyla yapabilir.

Oysa biz, yöntemlerimizi sürekli
yenileyerek, asıl olarak da halka
dayanarak, halka ulaşarak düşma-
nın önüne geçecek yaratıcılıklar
geliştirebiliriz.

Bu olanağa fazlasıyla sahibiz. Çün-
kü şehri oluşturan her yerde, hatta
düşman kurum ve üslerinde dahi halk
vardır. Halkımız sokaklarda, halkımız
evlerinde. Her sürece uygun politika
geliştiren savaşı kazanan taraf ola-
caktır. Politika üretmek savaşı büyüt-
mektir. 

Bugün biz Liseli Dev-Genç’liler olarak
liselileri tek tek evlerinin kapılarını
çalarak sokaklarda bulabiliriz. Bizim
buna imkanımız vardır; fakat düş-
manın yoktur. Düşman alçak ve korkak;
açlığı yoksulluğu yaşattığı halkın kapısını
çalamaz, çalsa da halkımız açmaz.

İnsan, savaşımızın en temel ih-
tiyacıdır. O  savaşımızın temel kay-
nağına ulaşma hedefimiz olmalı. O
hedefe varmanın yolu sokaklardan
geçiyor. Sokak çalışması bizim için
kadro çıkartacağımız, kadrolaşaca-
ğımız bir kitle çalışması tarzıdır. 

Sokak çalışması ile halkın içinde
kaybolacak, gizli çalışmayı da öğre-
neceğiz. Bir sokak düşünün ve o so-
kağın içerisindeki apartmanlar sonra
tek tek dairelerini sonrada o evlerde
yaşayan halkı ve halk çocuklarını, li-

selileri düşünün... Yüzlerce, binlercedir... 

O yüzden mahallelerimizde üs-
tünlük her saldırı karşısında yine
bizdedir. Bu üstünlüğü halklaştığı-
mız, halkla birlikte hareket ettiğimiz
oranda büyütebiliriz.  

Halka dayanmayan, halkla bü-
tünleşmeyen hiçbir çalışmadan so-
nuç alamayız. Düşman saldırıyor
ve biz Liseli Dev-Genç’liler de em-
peryalizme ve faşizme karşı savaşta
meydandayız. 

Sokaklarda tek tek evlere gir-
meliyiz, tek tek halkın kapılarını
çalmalıyız, sokakları avucumuzun
içi gibi bilmeliyiz. 

Sokak Çalışması 

Yapmalıyız Çünkü;
- Halkımız o kapısını çaldığımız

evlerde... Liselilere ulaşmak için
evlerine gitmeliyiz.

- Liselilerin günlük sorunlarını
çözmeliyiz.

- Halkımız her süreçte devrimci
mücadelenin varlığı devrimciliği gör-
mek ister, bu yüzden halka gitmeliyiz. 

- Halkımız binlerce yüzbinlerce;
halktan öğrenmek ve halka öğret-
mek için, 

- Gizli çalışmak demek halkın
içinde kaybolmak demektir. Gizli
çalışmak için sokak çalışması yap-
malıyız. 

- Örgütlenmek ve örgütleyebil-
mek için sokak çalışması yapmalıyız. 

- Önce ufak bir hedef, önce bir
sokak çalışması sonra ikinci sokak,
sonra üçüncü ve sonra mahalle.

- Sokak komiteleri kurmak için
sokak çalışması yapmalıyız. 

- Liselilere ulaşmak için sokak
çalışması yapmalıyız. 

İyi Bir Gençlik Çalışması, İyi Bir Sokak Çalışması ile Mümkündür!

Sokak Çalışmasını Nasıl Ele Almalıyız, Neler Yapmalıyız?

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Gençliler’i̇z

uÇürümenin içindebü yü -
mek istemiyoruz. 

uUyuşturucu ba tak lığın -
da büyümek is te miyoruz.

uÜniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

uBüyüdüğümüzde iş siz -
lik bataklığında boğul -
mak istemiyoruz.

u Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

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

u Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

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

u İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu kavgada 
biz de varız
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- Düşman okulların önünde Mobil Özel Timleri
kurdu liselerde devrimci faaliyeti örgütlememizin
önünde engel olmak için. Liselere giremiyorsak kapı
kapı liselileri arayıp bulmak ve örgütlemek için sokak
çalışması yapmalıyız. 

- Halkı saflaştırmak için. 

- Düşman bizi halktan tecrit etmeye çalışıyor, tecrit
olmamak, düşmanın bu politikasına izin vermemek

için sokak çalışması yapmalıyız. 

- Sokakları kendi savaş alanımız gibi kullanmak
için sokak çalışması yapmalıyız. 

- Faşistler mahallede örgütlü mü değil mi? Bunu
öğrenmek için sokak çalışması yapmalıyız. 

- Liseliler okuldan sonra sokakta top oynuyor, kal-
dırım kenarında grup halinde oturuyorlar, onlarla bir
ilişki kurmak için sokak çalıması yapmalıyız.

Kitabın önsöz bölümünden;
“Lenin, ilerlemenin kimi zaman herhangi olumlu

kazanımların elde edilmesinde değil, zararlı hayal-
lerden kurtulmakta yattığını söyler. Bugün egemen
iktidar, özgürlük kavramı hakkında hiç olmadığı
kadar sahte hayaller üretmektedir.

İnsanlığa aykırı olabilecek her şey özgürlük
adına savunulmakta, özgürlük adına yapılmaktadır.
İşgal, istila, ambargo, doğanın tahribatı hep özgür-
lük adına yapıldı. Özgürlük adına, insan doğadan,
toplumdan, tarihten soyutlandı. Özgürlük uğruna
sahte hayaller, umutlar pazarlanmakta. Kuşkusuz
söylemlerin tümü yalan değildir. Özgürlük adına
yapılmakta savaşlar, özgürlük adına gerçekler ters
yüz ediliyor, özgürlük adına açık denizler, göç
etmek zorunda bırakılan halklara mezar oluyor,
özgürlük adına şekere bulanmış mermilerle uyuşu-
yor beyinler, özgürlük adına zehirleniyor topraklar.

Bu özgürlük Aylan bebeklerin bombalar altın-
da mı, deniz dalgaları içinde kıyıya vuralarak mı
öleceğine karar veriyor. Kimin özgürlüğüdür
bu? Emperyalist Kapitalist sistemin dayattığı özgür-
lüktür bu. Özgürlüğün, sınırını, biçimini, içeriğini,
yönünü, şeklini, bundan kimin nasıl yararlanacağını
onlar belirliyor ve bunları süslü hayaler biçiminde
dağıtıyorlar. Özel mülkiyeti ve sahiplerini, onların
çıkarlarını gizleyen ve koruyan özgürlük, halkla-
ra tutsaklığı armağan ediyor. Hayalleri, umutları,
düşünceleri ve yaşamı ile tutsak alınmış insanlık
sayesinde egemenler özgürlüğü yaşıyor.

O halde özgürlüğün birinci şartı, kapitalist siste-
min poh pohladığı özgürlük hayallerini yıkmaktan
geçiyor. Kapitalist sistemin hayalleri yıkıp yerine
halkın özgürlüğünü kazanmaya ve genişletmeye
hizmet eden, insanlığı ve geleceği insanca inşa
eden özgürlüğün hayallerini koyabiliriz. 

Özgürlüğü sınırlayan zorunlu koşulları önce
hayallerle aşarız. Sonra özgürlüğün önündeki

engelleri, halkın kardeşçe
yaşayıp, açlığı yok ettiği,
maddi ve manevi zenginliği
halkın tüm kesimi için
yarattığı bir toplumun
mücadelesini omuzlamaya
başlarız.

Özgürlüğün ikinci şartı,
kafalarımızda yaratmaya
çalıştıkları sınırları yıkmak,
koşullarımız insani değilse,
onları insani duruma getirebileceğimize inanmaktır.

Özgürlük sabit, durağan, ulaşılması gereken bir
olgu değildir. Özgürlük sürekli kazanılan, geliştirilen,
yaratılan bir olgudur. Tarihsel olarak ilerler, toplum-
sal olarak yaratılır ve korunur. Ve özgürlüğü ancak
yaşadığımız koşulların, kendi içinde her zaman
farklı seçenekler bulunduran zorunluluğun bilinci ve
davranışı yaratılabilir.

Çünkü özgürlük, üretim gibi insanidir.
Hayvan, belli dış etkiler karşısında her zaman sayı-
labilecek birkaç tepkiden birini gösterir. İnsan ise
belli etkiler karşısındaki tepkileri, bilme, araştırma,
anlama ve değiştirebileceğini fark etme özelliğine
dayanır. İnsan seçeneklerini ve zorunluluğu kavra-
dığında zorlukları, engelleri, bedelleri bilerek seçim-
de bulunur. 

Özgürlük için mücadele eder, savaşır, her
bedeli göze alır. Zaten bugün sahip olduğumuz
hak ve özgürlükler her şeyi göze alanların mücade-
lesi sayesinde değil midir? Bilimde, felsefede,
maddi hayatta sahip olduğumuz her şeyin bedeli
misli ile ödenmiştir, direnen halklarca. Bize düşen
bu mirası sahiplenmek ve ileriye taşımaktır.
Özgürlüğü Kazanmak İçin Savaşmaktır.” Boran
Yayıncılık

“Özgürlük Zorunluluk” kitabını okumak, okutmak
ve PDF dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1MP-k0-
2wm_EgSB4t6InIadQ2VFEUxoss/view

BORAN YAYINLARINDAN YENİ KİTAP:
ÖZGÜRLÜK ZORUNLULUK

Lisel i y iz  Bi z
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Grup Yorum’un dışarıdaki Sü-
resiz Açlık Grevi 20 Ekim
günü 157’inci gününü geride

bırakıyor.
Özgür Tutsak Grup Yorum üyelerinin

20 Ekim açlık grevi günlükleri şu şekil-
dedir;
Bahar Kurt; 131’inci gününde,
Barış Yüksel; 125’inci gününde,
İbrahim Gökçek; 124’üncü gününde,
Helin Bölek; 122’inci gününde,
Ali Aracı; 50’inci gününde.

Grup Yorum’un Sesini Her Yerde
Duyuruyoruz!

Hatay: Hatay Eğitim Sen şubesinin
7 Ekim’de, Dünya Öğretmenler Günü
dolayısıyla düzenlediği programda Grup
Yorum’a destek amaçlı stant açıldı. 

İstanbul Armutlu: Grup Yorum Gö-
nüllüleri 13 Ekim’de mahallenin birçok
yerine Yorum’un açlık grevi ve direnişi
ile ilgili duvar gazetesi astı.
Evlatlarını Ziyarete Giden Anaları
Tutuklatmak Faşizmin Acizliğidir…

İstanbul PSAKD Sarıyer şubesi, ce-
zaevinde bulunan devrimci tutsak oğlunu
ziyareti sonrası gözaltına alınıp ve ar-
dından tutuklanan Armutlu Boğaziçi
Cemevi şube yöneticisi Songül Çimen
için 10 Ekim’de basın açıklaması dü-
zenledi.

Güzeltepe: Halk Cepheliler 7
Ekim’de mahallenin birçok yerine; “Şak-
ran T 2 Hapishanesi 1. Müdürü Abdullah
Demirci’yi Uyarıyoruz; İşkencecilikten
Vazgeç! Abdullah Demirci İşkencecidir!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!” slogan-
larını halkın matbaası duvarlara işledi.

Gözaltılar, İşkenceler 
Bizi Yıldıramayacak!
Öfkemizi Bileyecek, 
Mücadelemizi Sürdüreceğiz!

AKP’nin katil kiralık polisi 15
Ekim’de İstanbul Gazi Mahallesi’nde
Halk Cephelilere karşı gözaltı ve işkence
uyguladı. Ezgi Kul, Vedat Doğan, Yunus
Emre Didin, Onur Gül, Çağdaş Aydoğ-
du’yu gözaltına aldı.

Yürüyüş’ümüzü Durmadan Halkı-
mıza Ulaştırıyoruz!

Ankara: Halk Cepheliler 15 Ekim'de
umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağıtı-

mını yaptı. 
Hatay: Halk Cepheliler 11 Ekim’de

Samandağ’da umudun sesi Yürüyüş der-
gisinin dağıtımını yaptı. 

İstanbul Armutlu: Halk Cepheliler
11 Ekim’de mahallede Yürüyüş dergi-
sinin PDF dosya formatının dağıtımını
yaptı. 

Halk Düşmanlarını 
Teşhir Edeceğiz!

İstanbul Çayan Mahallesi Cephe Mil-
isleri, 6 Ekim'de mahallenin birçok ye-
rinde yazılama çalışması yaptı.

Okmeydanı Halk Meclisi 
Açıklaması: ...ABD Emperyalizmi AKP
Faşizmine Jandarmalık Görevinin Ya-
nında Gardiyanlığı da Yüklüyor. Türkiye
Oligarşisine Kutlu Olsun!
AKP Faşizmi ‘Barış Koridoru’ Adı Al-
tında Yeni Bir İşgale Hazırlanıyor!
Aşağılık Düzenin 
Aşağılık Yöneticileri Olur!

Emperyalizm mahvederim diyerek
aşağılıyor, sınır çiziyor, limit belirliyor.
Bütün bunlara karşılık AKP şefinden
bir tek kınama bile gelmiyor. Aksine 8
Ekim Pazartesi günü Sırbistan ziyareti
öncesi yaptığı açıklamada ABD başka-
nından kopardığı randevuyu onurlanarak
açıklıyor. İşbirlikçi hükümetler için efen-
dileri tarafından aşağılanmak bir kader
değil bir pozisyon gereği, efendi- uşak
ilişkisinin tezahürüdür. Bu yüzdendir
ki, onca aşağılanmaya cevap bile vere-
memektedirler. İşbirlikçilerin şerefi yok-
tur...

ABD emperyalizmi Türkiye faşiz-
minin işgalci tutumuna karşılık taraf-
sızlığını ilan ederek çıkarlarını gözetiyor.
Emperyalizm için dünya halklarının
barışı refahı değil kendi çıkarı esastır...

Esnaflar Halk Meclislerinde 
Birlik Olursa Güçlüdür!

Son birkaç haftadır İstanbul Çayan
Mahallesi’nde Eyüp Zabıtası seyyar sa-
tıcılara ve esnaflara baskı uygulamakta
ve tehdit etmekte. 

Hiçbir Saldırı Hakkımız Olanı Geri
Almadan Direnişimizi Bitiremez!

“Bülent Uçar, ihraç edildikten sonra
İş Kur’a iş başvurusu yapmıştı. İhraç
nedeniyle başvurusu reddedilince üzün-
tüden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Bülent Uçar dün göreve iade edildi.
Peki, hayatını kim iade edecek.”
İşimizi, Ekmeğimizi Geri Alana Kadar
Direniş Alanlarında Olacağız!
Yaşasın Bakırköy Direnişimiz!

İstanbul Bakırköy direnişçileri her
hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta 15
Ekim'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda
uğradıkları haksızlığı halka anlatmak
için basın açıklaması ve bildiri dağıtımı
yaptı. 

Mahir Kılıç Verilen Söz Yerine Geti-
rilene Kadar Direnecek!

Mahir Kılıç’a destek için gelenler
13 Ekim’de yapmak istedikleri basın
açıklaması öncesi CHP’lilerin şikayeti
üzerine gelen polis tarafından darp edi-
lerek gözaltına alındı. 

Devrimci İşçi Hareketi Mahir Kılıç’ın
Sesini Ankara ve İzmir’de 
Duyurdu…

Ankara DİH: Devrimci İşçi Hareketi
13 Ekim’de, CHP Genel Merkez binası
önünde basın açıklaması düzenledi. 

İzmir DİH: Devrimci İşçi Hareketi
11 Ekim’de, CHP İl Binası önünde basın
açıklaması yaptı. 

Türkan Albayrak’ın Direnişi Yoldaş
Dayanışmasıyla Sürüyor: Albayrak’ın
direnişinin 403’üncü günü olan 11
Ekim’de Devrimci İşçi Hareketi direniş
alanına üzerinde; “Türkan Albayrak İşe
Geri Alınsın!” sloganın yazılı olduğu
döviz bıraktı.

Sesimizi, Haklılığımızı Her Yerde
Duyurarak Direnişlerimizi Sürdüre-
ceğiz: Alev Şahin’in gün gün sürdürdüğü
ve kaleme aldığı direnişini okurlarımızla
paylaşıyoruz;

10 Ekim – 979. Gün: Ekonomik,
siyasal, sosyal makas açıldıkça istikrar
yalanları da güven tazelemeye yetmiyor.
Krizi aşmanın, aracı olarak çareyi em-
peryalizmin işgalinde bulsa da kendisiyle
birlikte ülkemizi de sürüklediği hamlesi
yetmeyecek.

11 Ekim – TMMOB Direnişi 75.
Hafta: “TMMOB bana ve ihraç edilmiş
üyelerine sahip çıkmalıdır!” talebiyle
başlatmış olduğum oturma eylemi 75’inci
haftasını geride bıraktı. 

14 Ekim – 983. Gün: Ekmeğin mü-
cadelesi sürüyor dört bir yanda.

Umudun Türküleri Susmasın Diye Açlığımız 157’inci Gününde…
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M
erhaba “Nasılsın” diye klasik ve her
zaman cevabını bildiğimiz bir soru ile
başlayayım: Yoğunsunuz coşkulusunuz.

Umut dolu genç ve dinamiksiniz. Kendimden de bili-
yorum biz hep böyleyiz işte. 

Son mektubumda da bahsetmiştim gerekçeli
kararın geldiğini. Bu hafta biraz inceletecektik.
Kararın türkçesini çevirip vermediler. Bunun yerine
bir tercüman gönderdiler ve birlikte bir kısmını oku-
duk. Duruşmada açıkladıkları sözlü karara tam
uymasa da ceza gerekçelerini kendi hukuklarına
göre açıklamaya çalışmışlar. Tıpkı iddianame gibi
karar da oldukça zorlama hukuk dışı ve keyfiliklerle
dolu. Anladığım kadarıyla ve dikkatimi çeken bazı
bölümlerden örnekler paylaşmak istiyorum.

Kararın uzunca bir bölümünde DHKP-C örgütü-
nün kuruluş ve amaçları anlatılmış. Eylemler faali-
yetler 2001 den sonra feda eylemlerine başladığı
Avrupa örgütlenmesi lojistik propaganda yayınlar
örgütlenmeler… sıralandıktan sonra “Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra reformist revizyonist
geleneklerle arasına mesafe koyduğu uzlaşmayan
ve teslim olmayan ML’nin tek temsilcisi bir hareket”
olarak kendini tanımlıyor demişler.

2003-2013 yılları arasında faaliyetlerinden dolayı
örgüte üyesel katılımın olduğu” iddia ediliyor ama
aynı zamanda 2010-2012 arasında ve 26 Haziran
2013 sonrasında “hakkında herhangi bir somut
bilgi bulunmadığı ancak bu süreler içinde her ne
kadar hakkında bilgi olmasa da nerede ne yaptı-
ğı bilinmesede …” denilerek örgütsel faaliyetlere
devam ettiği yönünde görüş bildiriyorlar.

Yani bilgi belge olmaması önemli değil deniyor.
Fakat daha da ilginç değerlendirmeler var:
“2013’den sonra da sanığın herhangi bir örgütsel

faaliyeti tespit edilememiş olsa da DHKP-C’den

uzaklaşması ya da ayrılması söz konusu değildir.”

deniyor. Suç sayılan örgütsel faaliyetler de sıralanı-
yor.

Özetle; Türkiye de yaşadıkları konferanslarda
anlatmak bu amaçla eğitim kamplarına katılmak,
dergi transfer edilen arabada bulunmak, düğüne
konsere katılmak, konser düzenlemek, anmaya

seminere katılmak,  tutsaklarla dayanışma
eylemlerine, yürüyüşlere katılmak, çocuk koro-
su örgütlemek, bağış toplamak, A. Şanlı, İ.
Çuhadar anmalarına katılmak… gibi son derece
tehlikeli faaliyetler sıralanıyor.

Sanığın uzun süredir örgüt içinde olduğu, güve-
nilir ve gerekli donanıma sahip olduğu kendi bilinci
ve iradesi ile hareket ettiği kendisine verilen görev-
lerin örgütün silahlı mücadelesini destekler nitelikte
olduğu… söylenerek subjektif katılımını kanıtlama-
ya çalışıyorlar. 

Benzer birçok değerlendirme kararı usule uydur-
ma ihtiyacından yapılıyor ama döne dolaşa vurgula-
dıkları, örneklerle, alıntılarla anlatmaya çalıştıkları
ise esas olarak duruşmalarda ifade ettiğim görüşle-
rim ve yaptığım savunmalardır. Gerekçeli karar
benim görüşlerim ve tavrıma yönelik bir cevap nite-
lindedir. 

Örneğin; sanığın savunma beyanlarında:

“…. Tespit edilen faaliyetlere ilişkin ne bunları
reddetmiştir ne de bunları üstlenmiştir. Daha
ziyade bu faaliyetlerin meşru ve demokratik bir
hak olduğunu savunmuştur. 

Sanık her koşulda düşüncelerini savunacağı-
nı ifade etmiştir. Yaptığı açıklamalarda örgütün
düşüncelerini, dünya görüşünü mücadeleci bir
biçimde savunmuştur… Kendisini devrimci ola-
rak tanımlamıştır. Tarihsel olarak direnme hakkı-
nı ve bunun kullanılmasının zorunluluğunu
savunmuştur. Bu kapsamda ana duruşmada
kapsamlı olarak savunmalar yapmış, emperya-
lizme ve faşizme karşı savaşmanın, devrimci
olmanın suç olmadığını, zorunlu bir görev oldu-
ğunu dile getirmiştir…”

Heyet, bu savunmalar açıklamalar karşısında
“yurtdışında yasak bir örgüte üye olmanın suç
olduğunu, DHKP-C’nin hiyerarşik ve tehlikeli bir
örgüt olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Sanık
özellikle ve bu amaçları gerçekleştirmek için kul-
lanılan araçları yasa üstü bir direnme hakkı ola-
rak değerlendiremez…” diyerek benim savun-
mamda dile getirdiğim halkların direnme haklarını

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

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

Almanya Özgür Tutsaklarından Erdal Gökoğlu,
Hakkında Verilen Mahkeme Kararını Değerlendiriyor:
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kullanmalarının meşruluğu ve haklılığı… konulara
cevap vermeye çalışmışlar.     

Her ne kadar Türk resmi makamlarının davranış-
ları hukuk sistemi ölçülerine uymasa da –Avrupa
standartlarında olmasa da – ama buna rağmen –
Türkiye’nin ciddi şiddet uygulamalarını baskı ve
işkencelerini bir kenara bırakırsak – ( Münih mahke-
me kararına atıfta bulunuluyor ama bu kararın ne
olduğunu bilmiyorum) bir rejimin haksız gayri meşru
bir rejim olabilmesi için devlet erkinin uluslar arası
insan haklarını ihlal etmiş olması ve halkının gayri
insani koşullara itilmiş olması gerekir.

Bu (Türkiye’nin durumu ) nasyonal sosyalist-
lerin ya da Stalinistlerin yaptığına benzer şiddet
ya da keyfi rejimlerin durumu ile aynı değildir.
Her halükarda direnme hakkı ile haksız bir rejim
yerine geçecek meşru olmayan bir sistemin-reji-
min gelmesi haklı değildir.

DHKP-C bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü DHKP-
C’nin hedefleri ağır insan hakları ihlallerini sonlandı-
rılmasına yönelik değildir. Aksine tüm devlet erkinin
yıkılmasını ve yerine Devrimci Halk İktidarı’nın
kurulması gerektiğini, sonrasında da bunun dünya-
ya yayılmasını savunmaktadır. DHKP-C’nin hedef-
leri ne ağır hak ihlalleriyle ne baskı ne işkencelerle
ne de Türkiye ile sınırlıdır. Aksine programında
emperyalist olarak nitelendirdiği Federal
Almanya Cumhuriyet’ini de kapsamaktadır.
Ayrıca DHKP-C’nin saldırıları rejime ve işlediği
suçlara karşı değildir. Cezalandırma ya da misil-
leme olarak adlandırdığı eylemlerle seçilen
bürokrat, polis, memur ve sivillerinde hayatını
kaybetmesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra sal-
dırıları direk sivillere veya yabancı devletlere
örneğin ABD’ye karşı yapılmaktadır.

Yine bir başka bölümde sanığın hapishanelerin-
de yaşananlar 19 Aralık operasyonları vb. verdiği
bilgiler inandırıcıdır. 

Şiddet uygulanması, isyanların bitmesine yönelik
saldırılar, kendini yakmalar, AG’deki tutsaklara yapı-
lanlar ve katliamlardan ayrıntılı bir şekilde söz
etmiştir. Zaten Türkiye’de ve hapishanelerde yaşa-
nanlar mahkemelerimiz tarafından bilinmektedir.
Sanığın anlatımları sunduğu belge ve resimlerde de
operasyonlara ait belge-görüntü vardır, inandırıcı-
dır. Ancak “tutsaklar karşı koymasaydı bunlar da
yaşanmazdı” diyerek gerçekte soruna nasıl baktık-
larını ortaya koyuyorlar. “Hem zaten görüntülerde
yıkıntılar arsından çıkan tutsakların zafer işareti
yapması da düşüncemizi doğruluyor,” diyorlar.

Örgüt üyesi olduğuma o kadar ikna olmuşlar ki
“sanığın sağlık nedenlerinden dolayı 2013’ten sonra

örgütsel faaliyetlerden uzak kalmış olabileceğini

göz ardı etmiyoruz ancak üyeliğinin devam etmediği

de söylenemez. Deliller de bu yönde…” Delil
dedikleri de 2016 yılında Belçika’daki evimde
Mahir Çayan portresi ve birkaç Yürüyüş dergisi
bulunmasıdır. Yani üye veya değil, delil var veya
yok önemli değil. Biz her koşulda cezalandıraca-
ğız deniyor.

Ayrıca sanık kendi beyanlarında her ne kadar
üye olmadığını beyan etse de açıklamalarına bakıl-
dığında DHKP-C’nin düşüncelerine geleneklerine
ve ideolojisine yakın olduğunu gösteriyor. Zaten
başka ipuçları da vardır. Duruşmalardaki tavrı ve
açıklamaları DHKP-C ile aynı yöndedir. 

Sanık birçok defa kendini devrimci olarak tanım-
lamış doktrine inandığını ifade etmiştir. Bununla bir-
likte kendini “Bu yargılamanın sonucu ne olursa

olsun ben devrimciyim sadece Türkiye de değil dün-

yanın neresinde olursa olsun haksızlıklara ve ada-

letsizliklere karşı mücadele etmeyi bir görev ve

sorumluluk olarak bilirim. Ve böylesine onurlu bir

görevi yerine getirdiğim için dünyanın en mutlu

insanı benim …” diye ifade ediyor. Devamında inan-
dığı ideolojiyi savunduğunu bunun bilim ve diyalek-
tiğe dayandığını, her soruna bir çözümlerinin oldu-
ğunu söylüyor ve şu alıntıya” Zira ben herhangi bir
olaydan tesadüfen yargılanan biri değilim.
Emperyalist tekellerin çıkarları uğruna yargıla-
nan ve cezalandırılmaya çalışılan biriyim.

Uçan kuştan, daldan düşen yaprağa, bilimden
sanata, dünyanın öbür ucunda haksız yere atılan bir
tokada kadar hiçbir şeye kayıtsız kalmadım. Hemen
her konuya, soruna ilişkin bir düşüncem çözümüm
oldu. Hiç bir vakit çaresiz ve alternatifsiz kalmadım.
Düşüncelerimi her koşulda anlattım, savundum ve
buna da devam edeceğim.” Yer vererek düşüncele-
rini kanıtlamaya çalışıyorlar. 

Sanık davada kapsamlı olarak ifade ettiği dünya
görüşünü ve siyasi düşüncelerini tarihin ve diyalek-
tik materyalizmin bilimsel yasaları olarak görüyor ve
kendini milyonlarca yoksul halkın temsilcisi, sesi
olarak ifade ediyor. Ki konuyu tarihsel ve siyasal
haklılık, halkın hukuku ve adaleti ile birlikte ele alı-
yor. 

Sanık kendisine karşı yürütülen ceza davasını
aynı zamanda Alman halkına ve baskı altında olan
tüm emekçi halklara yapılmış bir saldırı olarak gör-
mektedir. 

Sanık, Türkiye’deki siyasal sistemi faşizm olarak
değerlendirmekte Almanya’nın ise emperyalist bir
güç olduğunu ifade etmektedir. 

Sanık, dünya görüşünü ifade ederken 1. tekil
şahıs olarak değil çoğul olarak kullanıyor. Örneğin
“örgütlenme hakkımız, direnme hakkımız, halkımız,
vatanımız, yapacağız, kazanacağız…” gibi. Alıntı
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yaparak da ne demek istediklerini net somutluyorlar.
(alıntı savunmalardan) “-Ne mutlu ki böyle değiliz.
Hiçbir zamanda olmayacağız. İstediğiniz kadar baskı
uygulayın, faşizme boyun eğmektense, boynumuzun
vurulmasını tercih ederiz. Çünkü biz ezilen halkların
tek umudu, soyları tükenmeyen devrimcileriz.
Bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm istemeye
bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Biz kazanacağız. Çünkü biz halkız tarihsel ve
siyasal olarak haklıyız…” Ceza kurulunun inancına
göre burada (3. kişiler çoğul- b.n.) DHKP-C örgütü
ve içinde yer alan örgütlü devrimciler kastedilmekte-
dir. Böylece 3. çoğul şahıslar adına konuşmanın-
yazmanın suç olduğunu “delil” sayılabileceğini
öğrenmiş olduk!

Sanığın savunmalarından da anlaşılacağı gibi,
DHKP-C’nin hedefleri verdiği mücadelenin doğrulu-
ğunu gerekliliğini ana hatlarıyla paylaştığı ortaya çık-
mıştır. Ki DHKP-C’nin nihai hedefine atıfta bulunarak
ispatlanmış bilimsel bir doğruyu gerekliliği istemenin
yanlış olmadığını hatta bir düşünceye katılmayan
her mantığın sorgulanması gerektiğini ifade etmiştir. 

“M-L bir rejimin kurulma isteği ve mücadelesi
bir suç değil aksine tarihsel bir zorunluluk ve
sorumluluktur. İktidar isteyen bir halk durdurula-
maz…” diyerek rejim değişikliğini savunmaktadır.
(Alıntı: İşte bu yüzden devrim dışında bir yol sosya-
lizm dışında bir çözüm yoktur ve bu yüzden kokuş-
muşluğa karşı mücadele eden devrimcileri yargıla-
yamazsınız. Tarihin tekerleği hep ileriye doğru döner
ve devrimler bir zorunluluktur. Siz bu gerçeği değişti-
remezsiniz. (savunmadan) 

Sanık halkların baş düşmanının ABD olduğunu
söylüyor. Dünya da ABD’nin olmadığı bir savaşın,
katliamın, suikastın, darbenin baskı ve işkencelerin
olmadığını dünya da ki tüm açlık yoksulluk ve zulüm-
den emperyalizmin sorumlu olduğunu oysa 20. yüz-
yılda yaşanan sosyalist devrimlerle halk iktidarlarıyla
halkların açlıktan yoksulluğa çevre sorununa kadar
en temel sorunlarının çözüldüğünü dile getirmiştir.

Sanık sadece Türkiye’deki sistemi faşist ola-
rak değerlendirmemiş aynı zamanda tüm sorun-
ların sorumlusu olarak emperyalist-kapitalist
sistemin kendilerinin yürüttüğü devrim mücade-
lesi ile ortadan kaldırılacağını değişmesi gerekti-
ğini beyan etmiştir.

Bu temelde Alman devleti hukuk ve toplum siste-
minin emperyalist tekellerin elinde olduğunu
Almanya’nın emperyalist bir devlet olduğunu söyle-
miştir. Hatta hukuk sisteminin, tutukluluk koşullarının

Türkiye’den farklı olmadığını, ceza kurulu üyelerinin
de faşizmin bir piyonu gördüğünü dile getirmiştir. 

Sanık, bir çok kez yaptığı açıklamalarda devrimin
hangi araç yol ve yöntemlerle yapılması gerektiğini
net olarak ifade etmemiş fakat sonuç olarak anlaşıl-
malıdır ki kendisi tarafından ifade edilen direnme
hakkında da bahsettiği gibi meşruluğunu kaybetmiş
bir iktidarın değiştirilmesi için direnme hakkının kulla-
nılmasının bir hak olduğunu tarihteki hiçbir zorba ikti-
darın kendiliğinden değişmediğini ezilenlerin kendi
iktidarını kurabilmesi için mücadele etmesi gerektiği-
ni dile getirmiştir. 

Sanık, tanık polislerin ve ajan Ateş’in ifadelerine
karşı kendini ciddi bir şekilde DHKP-C ile bağdaştır-
mamakta ve karşı çıkmaktadır. Ateş’i bir hain ve
muhbir olarak görüyor. Bu da DHKP-C ile aynı
düşünce ve dayanışmada olduğunu gösteriyor.

Aynı şekilde Mahir Çayan’ı halkların bir önderi ve
kahramanı olarak gördüğünü Kızıldere’nin bir inanç
ve M-L’nin yaşayan ruhu olarak dile getirerek esasen
DHKP-C düşüncelerini benimsiyor. Mahir ve (Dursun
Karataş)’ın önder ve öğretmen olduğunu her devrim-
ci için örnek olduğunu halkların en önemli değerini
temsil ettiklerini söylüyor. Sanık ayrıca Grup Yorum,
hapishaneler ve tutsaklar hakkında da uzun uzun
düşünce beyanında bulunmuştur. 

Son olarak; sanığın lehinde olan durumları da dile
getirmişler. Ama karara yansımamış tabi bunlar. 

Sonuç: Ana davalardaki istikrarlı duruşu açıklama
ve savunmaları DHKP-C’nin dünya görüşü ile örtüş-
tüğünü göstermektedir. Bu ilişki kesintilere uğramış
ya da tam olarak belgelenmemiş olsa da DHKP-C’ye
dahil olduğunu göstermektedir denilerek ceza gerek-
li ve zorunlu görülmektedir. 

Daha birçok ayrıntı var ama ben özetlemeye
çalıştım. Toplam 160 sayfa. 9 Ekim’ e kadar temyiz
için başvuruyu yapmış olacağız. Nereden bakarsa-
nız bakın kendi hukuk ölçülerinde bile hukuksuzluk
diz boyu. Bu nedenle böyle bir kararı haklı ve meşru
göremeyiz. Ve itirazımız da bu yöndedir. 

Neyse çok uzattım bu konuyu geçelim.
Bahsettiğim çizimlerden bir fikir edinmeniz için foto-
kopilerini gönderiyorum. Düşüncelerinizi yazarsanız
sevinirim. Emeklemeden yürümek gibi ama olsun.
Emeklemeye vakit yok. Daha hızlı koşmak gerek.

Emperyalizm, haksızlıkları sohbetimizi yedi. Ne
yapalım bir dahaki sefere sohbete devam ederiz. 

Hepinizi de özlemle kucaklıyorum Sevgi ve
selamlarımla.
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Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019

BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019

HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!

MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!



µ YUNANİSTAN:
Yunanistan Halk Cepheliler Grup
Yorum Konseri Çalışmalarına
Devam Ediyor: 9 Ekim Çarşamba
günü başkent Atina’nın Politeknik
Üniversitesi’nde gerçekleşecek
olan Grup Yorum konseri için çalış-
malar yapıldı.

10 Ekim günü Atina’nın birçok böl-
gesine dağılarak kupon satışı ger-
çekleştirildi. Ayrıca Exarchia par-
kında ve Monastiraki meydanında
masa açıldı.

Yunanistan Halk Cepheliler
Türkiye Konsolosluğu
Önündeydiler: Ölüm orucundaki
Mustafa Koçak ve süresiz açlık
grevindeki Grup Yorum için yapılan
basın açıklamasında zorla müda-
halenin işkence oluduğuna vurgu
yapıldı. 

Atina Barosu Açıklama: Atina
Avukatlar Derneği 13 ve 15 Ekim
arası 2019 tarihinde Türkiye’de
araştırma görevinde yer alacak. 

Atina Barosu avukatı Patrikios
Patrikunakos Atina Barosu adına
Türkiye’deki tutuklu HHB avukatla-
rını hapishaneye görüşmeye gide-
cek.

µ LONDRA:
Grup Yorum’a Destek Eylemi: 8
Ekim’de Londra Türkiye Büyük
Elçiliği Önünde Grup Yorum ve
Mustafa Koçak İçin Eylem yaptı.  

Grup Yorum ile dayanışma standı
açıldı: Dolston tren istasyonu
önünde yaklaşık iki saat süren
çalışmada Grup Yorum açlık gre-
vinde bildirileri ve Mustafa Koçak
açlık grevinde yazan bildiriler
dağıtıldı ve ülkemizde yaşanan
direnişleri anlatan konuşmalar
yapıldı

Çağrı Güler Direnişinin 25.
Haftasında: 4 Nisan’dan beri otu-
rum hakkı için, Wood Green
Kütüphanesi önünde, pazar günü
hariç her gün 12.00- 15.00 arası
oturma eylemi devam ediyor.

Londra Halk Cepheliler Adalet
İstiyoruz Kampanyası İçin Pullama
Çalışması Yaptılar.

µ ALMANYA:
Bielefeld Dev-Genç’ten
50. Yıl Çalışmaları: 9
Ekim Çarşamba günü

Dev-Genç’in 50. Yılı’nı selamla-
mak ve kutlamak amacıyla
Bielefeld’de pullama yapıldı ve
Türkiyelilerin yoğun olduğu mahal-
lelerde bildiri dağıtıldı. 
20 Ekim Pazar günü Köln
Ehrenfeld’deki şenliğimize tüm
Dev-Genç’lileri bekliyoruz.

Nrw Halk Cephesi: Mustafa Koçak
için bir açıklama yayınladı.

NRW Halk Cephesi  yaptığı bir
diğer açıklamada Mustafa
Koçak’ın durumunun ciddiyetini
anlattı. Ve halka protesto çağrıla-
rında bulunarak Şakran 2 nolu T
Tipi’nin ve Adalet Bakanlığının ileti-
şim bilgilerini paylaştı.

Köln’de Adalet Çadırı Açılmaya
Devam Ediyor:

Bütün Adalet Direnişçilerine Selam
Olsun!

Köln Adalet çadırı, Mustafa Koçak’
a yönelik Hapishane müdürünün
zorla müdahale tehdidine karşı
halkı duyarlı olmaya davet etti.

Almanya Nürnberg Halk
Meclisinden Kahvaltıya Çağrı:
Gelin uyuşturucu, kumar ve alkol
bağımlılığına karşı birlikte çözüm-
ler üretelim.

Tarih: 11.10.2019 Saat:10.00

Yer: Nürnberg AKM, Rehdorfer Str.
6, 90431 Nürnberg

Dev-Genç’in 50. Yılına Özel
Sticker Çalışması: 8 Ekim Salı
günü Bielefeld Dev-Genç’liler
Bielefeld Üniversitesi yakınlarında
Dev-Genç’in 50. yılı için 25 tane
sticker yapıştırdılar.

Berlin’de Dev-Genç Pullama ile
Selamlandı: Berlin`in çeşitli ilçele-
rinde Dev-Genç`in 50 yıllık müca-
delesi pullama ile selamlandı.

Berlin’de Basın Açıklaması:
Süresiz açlık grevine olan Grup
Yorum elemanları için eylem yapıl-
dı. 

µ İSVİÇRE:
İsviçre Dev-Genç: ”Mahir’den
Dayı’ya Devralınan Bayrağın
Taşıyıcısı, Anadolu Devrim’inin

Öncü Neferidir” başlıklı bir açıkla-
ma ile Dev-Genç’in 50. yılını
selamladı.

İsviçre Halk Cephesi perşembe
günü Bern ana garın yanında bulu-
nan Reitschule işgal binasına
Almanca “Grup Yorum’a adalet ve
özgürlük” pankartı astı.

µ FRANSA:
Paris Direniş Günlüğü: 

11 Ekim Cuma... Oturum Hakkımız
için adalet istiyoruz.

12 Ekim Cum
artesi... Faşizmin hücrelerinde
ölüm orucunda olan Mustafa
Koçak ve Grup Yorum üyeleri için
eylem yapıldı..

µ AVUSTURYA:
Avusturya Anadolu Federasyonu:
Avusturya Anadolu Federasyonu
üye ve yöneticilerine verilen ceza-
ların iptal edilmesi talebiyle başla-
tılan ADALET İSTİYORUZ eylemi
devam ediyor.

Belçika Halk Cephesi’nden
Eyleme Çağrı: Grup Yorum ve
Mustafa Koçak için 14 Ekim’de
yapılacak olan eyleme çağırı
yapıldı.

µ AVRUPA DEV-GENÇ:
20 Ekim Pazar günü Köln
Ehrenfeld Bürgerzentrum’da Dev-
Genç 50. yıl şenliği yapılacak.
Şenlik çalışmaları kapsamında 11
Ekim Cuma günü Köln şehrinde
Kalk Post Platzda Av. Dev-Genç
50. yıl şenliği için bildiri dağıtıldı.

13 Ekim Pazar günü de
Ehrenfeld’de afiş çalışması yapıldı. 

Oturum Haklarımızı Geri İstiyoruz

Köln Yabancılar Dairesi Önünde
Olacağız. Her Perşembe  11:30
12:30 Arası Yabancılar Dairesi
önündeyiz.

Duesseldorf İçişleri Bakanlığı
Önünden 49 Hafta: Direnişimiz
devam ediyor haksızlığa karşı baş-
lattığımız direniş 1. yılına girecek.

5 Kasım Salı 1. yıl etkinliği yapıla-
cak.

Belçika’da 8 Ekim Salı günü, Halk
Cepheliler, Mustafa Koçak’ın ada-
let talebini Brüksel’de Türkiye kon-
solosluğu önünde haykırdılar. 

  Av ru pa’da
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AVRUPA’DA
MAHALLE
ÇALIŞMASI

Merhaba Sevgili Yürüyüş
okurları.

Bu hafta, Avrupa’daki Biz
köşemizde yeni bir yazı dizisine
başlıyoruz. Dizimizde hangi
konuyu ele alacağız?

“AVRUPA’DA MAHALLE-
LER” başlığı altında size
Emperyalizmin “Ghetto veya
getto” diye adlandırdığı, yoksul
halkımızın yaşadığı mahalleleri
anlatacağız. 

Emperyalizmde hiç bir şey
nedensiz değildir! 

Emperyalizm binlerce yıllık
sınıf bilinci ve kiniyle halkların
emeklerini sömürür, dünya üze-
rindeki halkların, insanların
yaşamlarını sömürmesine uygun
biçimde çocukluğumuzdan başla-
yarak bizi şekillendirirken, gele-
ceğimiz olan çocuklarımızın
hayatlarınıda geleceksizlikle,
geçim sıkıntısı ile, hep yoksul-aç
kalmak ile, başlarını dertten kal-
dıramayan bir gençlik ile uyut-
maya çalışıyor. 

Uyuşturucu, fuhuş ve kumar
ile yozlaştırıyor. Irkçılıkla körük-
lenen yabancı düşmanlığının
yanında gençlerimizi asimilasyon

politikalarıyla  Almanyalı,
Fransız, Belçikalı, Hollandalı vb..
olma duygusunu benimsetiyor.

Bugün yoksulluğun nedeni
ülkemizde olduğu kadar
Avrupa’da da farklı değildir.
Çünkü baş çelişki ve düşman
emperyalizmdir. 

Emperyalizm, Avrupa toprak-
larında kapitalizmle doğmuş,
büyümüş ve gelişmiştir.

İşte biz de Avrupa’da yaşayan
Anadolulu halklar olarak emper-
yalizmin göbeğinde yaşıyoruz. 

Avrupa’da ailelerimiz üç
kuruş fazla kazanabilmek için
nice zorluklarla binbir emeklerle
farklı farklı işlerde çalışıyorlar,
söyleyin hangisi hakkını alabili-
yor?

Maddi durumu iyi olanlar ise
değerlerini yavaş yavaş kaybet-
meye başlamıyorlar mı? Bizler ise
gençliğimizden itibaren yaşadığı-
mız ülkelerdeki halklardan ayrış-
tırılmaya başlıyoruz. 

Kim ki düzenden yana tercih
yapıyor işte o noktada emperya-
lizmin “kariyer” basamaklarını
bir bir aşıyor.  

Belki Avrupa’da ülkemizdeki
gibi keskin uçurumlar olmayabi-
lir. Bu yazı dizimizi okuyan genç-
lerimiz ben böyle yaşamadım da

diyebilir. Bu yoksul mahallelerin,
halk çocuklarının varlıklarını giz-
leyemez, bu gerçeği silemez. 

İşte bu yazı dizimizde
Avrupa’da tarihsel mahalleleşme
süreci  ve  buna paralel gelişen
mülteci-yabancı işçi politikaları-
nı, Mahalleleşme ile birlikte orta-
ya çıkan sorunlar, bu sorunlar
etrafında emperyalizmin neler
yaptığı ve çözümlerimiz. olacak-
tır. 

Mahallelerin oluşmasında
tekellerin, devletlerin nasıl işbirli-
ği içerisinde olduğu, uyguladıkla-
rı politikalarla birlikte mahalle-
lerde ortaya çıkan uyuşturucu,
yoz hayat...

Kısacası her şeyin bir nedenle-
ri ve sonuçları vardır. İşte bugün
bu gerçekleri tarihsel nedenleriy-
le ve güncel sonuçlarıyla ele ala-
cağız. 

Ve bir çoğumuzun yaşadığı
mahallelerin Avrupa’da aslında
bizleri emperyalizmin çıkarları
içerisinde yaşadığımızı anlataca-
ğız.

Yine Avrupa’da mahalle çalış-
masının önemini anlatacağız. 

Önümüzdeki hafta görüşmek
dileğiyle. Hoşçakalın.

ÜLKEMİZDE TÜM YOKSUL MAHALLELER BİZİMDİR DEDİK
ŞİMDİ AVRUPA’DA DA YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK

ŞİARIYLA HAREKET ETMELİYİZ! 
ANADOLU’DA ÜRETEN YARATAN HALKIMIZ,

AVRUPA’DA DA ÜRETEN YARATAN BİZİM HALKIMIZ;
YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR! YOKSULLUK EMPERYALİZMİN HALKLARA

DAYATTIĞI SÖMÜRÜ POLİTİKASIDIR!
BUNUN İÇİNDİR Kİ AVRUPA’DA DA TÜM YOKSUL HALKIMIZ,

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM OLACAKTIR! 1. Bölüm

AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Grup YORUM Emekçileri;
BAHAR KURT: 12 Haziran 2019

BARIŞ YÜKSEL: 18 Haziran 2019
İBRAHİM GÖKÇEK: 19 Haziran 2019

HELİN BÖLEK: 21 Haziran 2019
ALİ ARACI 25 Ağustos 2019'dan itibaren Süresiz Açlık Grevinde!

MUSTAFA KOÇAK, 3 Temmuz 2019'dan itibaren Ölüm Orucu'nda!



“Direniş, yaşıyor ve büyüyor. Bizse onu oluştu-

ran yüzlerce hücrelerden biri olarak yol alıyoruz.”

Gülay Öğrener

28 Ekim – 3 Kasım

Şükrü SARITAŞ: 1985 İstanbul doğum-
luydu. Aslen Erzincanlıydı. 15 yaşında bir
Cephe sempatizanıydı. 29 Ekim akşamı,
saat 18.00 sıralarında, plakasında MHP
yazılı, camlarına “üç hilal” yapıştırılmış
faşistleri taşıyan bir araç 1 Mayıs
Mahallesi'ne girdi. Sokakta dolaşan ve içle-

rinde Şükrü'nün de olduğu çocuklar, faşistlere defolun
dediler. Araçta bulunan faşistler aracı çocukların üzerine
sürdüler. Çocuklar kendilerini taşlarla savundular.
Otomobilden inen faşistler silahlarını çekerek savunma-
sız çocukların üzerine ateş açtılar. Şükrü kalbinden vuru-
larak şehit düştü.

Şükrü Sarıtaş

Ahmet ARIÖZ, Orhan Veli
SAYDEMİR: Isparta’da 3
Kasım günü geçirdikleri “trafik
kazası” sonucunda bir tutsak
yakını ve dergimizin dağıtımcı-
sı olan Ahmet Arıöz ile dergi-
mizin okuru olan Orhan Veli
Saydemir’i kaybettik. Ahmet ve

Orhan’ın cenazelerine çevre illerden gelenlerle birlikte
yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 

Ahmet Arıöz, Afyon’un Sandıklı İlçesi Ballık
Kasabası’nda,

Orhan Veli Saydemir, ise Isparta’da toprağa verildi.

Hikmet KURU, Alaattin GENÇ, Ahmet ÇOBAN,
Kadir DOĞAN: Dört arkadaşımız da Karadeniz’in yoksul
köylü ailelerinin çocuklarıydı. Devrim mücadelesine
gönül vermiş, devrimci hareketin mücadelesine katılmış-
lardı. Aybastı’da bilinçli olarak öldürüldüler

Ahmet Arıöz Orhan V. Saydemir

Ahmet Çoban Kadir DoğanHikmet Kuru Alaattin Genç

Müslüm AYDIN, Hasan
ÇİÇEK: Oligarşi, 1994’te
13 cephe gerillasının katle-
dildiği Emirgan çatışması-
nın ardından Cephe’nin iliş-
kilerine yöneldi. Hasan
Çiçek ve Müslüm Aydın, oli-
garşinin dayatmaları karşı-

sında köylerini terketmeyi reddettiler ve gözaltına alınıp
katledildiler. 

Hasan Çiçek, 1927 Dersim Hozat doğumluydu.
1938 isyanında 13 yaşındadır ve cesetler altında
kalarak sağ kurtulmuştur. Hozat’ın Şamaşi (Beytaş)
köyüne bağlı Dereko mezrasında 9 Kasım’da gözal-
tına alındı, 12 Kasım’da ağaca bağlanıp yakılarak
katledilmiş halde bulundu.

Müslüm Aydın, Cephe taraftarı ve gerillanın ilişki-
lerindendi. Oligarşinin baskılarına boyun eğmedi,
Hasan Çiçek gibi askerler tarafından gözaltına alınan
köylülerden biriydi, Kasım 1994’te Hozat’ın Dürüt
deresinde yakılarak katledildi.

Müslüm Aydın Hasan Çiçek

Bakın,

bakın bitirebilir misiniz bizi?

Bakın, yokedebilir misiniz bizi?

Akşam sabah aynı masalı anlatıyorsunuz... bitirdik,
bitireceğiz...

Bakın bakın...

Bizde bu yaşlı inanç,

bizde bu çocuk yürekler varken,

sizde bu zulüm

sizde bu soygun varken,

bakın bitirebilir misiniz?

12 Mart’larda, 12 Eylül’lerde denediniz bunu... 
Faili meçhullerde, kayıplarda yoketmeye çalıştınız

bizi...

Biz hep ayakta kaldık...

Şükrüler vardı çünkü hep...

ŞÜKRÜ’LERLE GELİYORUZ



15 yaşlarındaydı. O ve arkadaşları; diğer adlarıy-

la “Misket Çetesi”... Oyun yerine, hayatın her türlü

kavgasının içindeydiler... Bu mahalle bizimdir, faşist

giremez diyerek taşlarla savunurlardı mahalleyi.

Daha ilk günlerinden itibaren Filistinli çocuklara ben-

zetirdik onları.

O küçük yaşlarına rağmen gözaltına alındılar, yol-

ları okul yerine DGM’lere düştü. Hatta hapisliklerle

karşı karşıya kaldılar...

Şükrü’ye hep “Kara Çocuk” derdik. Erzincan’ın

kara çocuğu. O hep gazete dağıtıp, bize bir şekilde

yardım etmek için can atardı. Bir de usta sapancılı-

ğıyla övünürdü. “Taşı fırlattın mı, düşmanın mermisi

namluda donup kalacak” derdi. Okuldaki arkadaşla-

rına dergiyi okutmaya başladığında sevinci görülme-

ye değerdi. Hiç yerinde duramazdı. Okul çantasın-

dan hiç eksik etmediği dergimizi büyük bir gururla

taşırdı. Bilmediği herşeyi sorup öğrenme isteğiyle

doluydu.

Şükrü, mesleğini o yaşta belirlemişti. Devrimci

Olacaktı. 1 Mayıs sokaklarını savunmada kararlıydı.

“Yaşımın önemi yok, sapanımı iyi konuşturuyorum

ya” demişti. Sen tüm engelleri aşarak, yaşının üstün-

de davranmayı başardın “misket çetesi”nin kara

çocuğu.

Anıları Mirasımız

1 Mayıs Mahallesi'nden bir arkadaşı

anlatıyor: “Daha İlk Günlerinden
Filistinli Çocuklara Benzetirdik
Onları...

Ankara TAYAD’lı Aileler Mustafa Koçak
için 8, 9 Ekim’de, Koçak’ın mektubunun bu-
lunduğu dosya ile TBMM’de 24 milletvekili
ile birebir görüştü, danışmanlar aracılığıyla
da Koçak’a adalet için destek talebinde bu-
lundular. Yapılan görüşmede vekiller Mus-
tafa’nın sesi olmak için soru önergesi, canlı
yayınlarla ve basın toplantısı ile de destekte
bulunacaklarını belirtti.

Ayrıca,  Mustafa Koçak’ ın direniş in in
100’üncü gün dolayısıyla temsili kına töreni
düzenlendi. Programda yapılan konuşmada
kısaca; hapishane idaresi tarafından yapılan
zorla müdahale tehditleri, mektuplarının ve-
rilmemesi, kullanması gereken B1 vitaminin
verilmemesi gibi koşulları anlatıldı. Tüm bu
baskı ve tehditlere karşı Mustafa’nın ölüm
orucu kararının zulmün ve yaşadığı tüm
adaletsizlikler karşısında dağ gibi sağlam
bir karar olduğu belirtildi. Mustafa Koçak’ın
direnişinde yapacağı her şeyi yaptığı şimdi
sıranın bizde olduğu vurgulanarak, O’nun
sesini dışarı aşımamız gerektiği ancak bu
şekilde Mustafa Koçak’ı zulmün elinden

çekip alabileceğimiz belirtildi.
Okunan mektubun ardından Mustafa’nın

tecrit koşullarında yakamadığı kınası temsili
olarak yakıldı. Kınanın ellere sürülmesinin
ardından açlık grevi direnişinde 150. gününde
olan Grup Yorum’un direniş ezgileri ve “Özgür
Tutsak” marşı hep bir ağızdan söylendi.

Bunun yanında, Çankaya 100. Yıl, Mamak
Misket, Tuzluçayır mahallelerinde, üzerinde;
“Duydunuz mu? Mustafa Koçak Adalet İçin
Ölüm Orucu’nda!” sloganın yazılı olduğu
kuşlamalardan 800 adet yapıldı.

Mustafa İçin…
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