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TÜRKİYE ve AVRUPA’DA TÜM HALK CEPHELİLER;
131 GÜNDÜR ADALET TALEBİYLE ÖLÜM ORUCU YAPAN MUSTAFA KOÇAK ve

178 GÜNDÜR SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE OLAN GRUP YORUM İÇİN
DİRENİŞE OMUZ VERDİ, ZAFERE KİLİTLENDİ!

EYLEMLER, PANKARTLAR, AFİŞLER, PULLAR, DÖVİZLER, YAZILAMALAR, 
ÇAĞRILAR, HAPİSHANE İDARESİ ve ADALET BAKANLIĞI’NA PROTESTO FAKSLARI,

PANELLER, DİRENİŞÇİLERE YAZILAN MEKTUPLAR, DESTEK AÇLIK GREVLERİ, 
DİRENİŞ ÇADIRLARI...

HEPSİ DİRENİŞİ HALKA TAŞIMAK, ZORLA MÜDAHALEYİ ENGELLEMEK,
DİRENME HAKKIMIZI KORUMAK ve ZAFERİ KAZANMAK İÇİN!

8 AYRI ÜLKEDEN, 20 HUKUK KURUMU
13-15 Ekim’de İstanbul Barosu’nda Toplantı Yaptı.

Tutsak Meslektaşlarını Ziyaret Eden Avukatlar,
Faşizmin Adaletsizliklerini Rapor Haline Getirip

Tüm Dünyaya Duyuracak!

Toplantıya Katılan Hukuk Örgütleri:

HALKIN AVUKATLARINA ADALETSİZCE, HAKSIZ-HUKUKSUZ-
DELİLSİZ-SAVUNMALARI DAHİ ALINMADAN VERİLEN 159 YIL 

HAPİS CEZASINA KARŞI ENTERNASYONALİST DAYANIŞMA SÜRÜYOR!
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İDİL KÜLTÜR MERKEZİ’nde Grup Yorum Emekçileri
Baskılara Karşı Açlık Grevinin 178. gününde

BAHAR KURT: 152. gün - 38 kg
BARIŞ YÜKSEL: 145. gün - 57 kg

İBRAHİM GÖKÇEK: 144. gün - 53 kg
HELİN BÖLEK: 142. gün - 55 kg

ALİ ARACI: 78. gün - 47 kg

HALKIN DİRENİŞÇİ MİMARI ALEV ŞAHİN’İN,
DÜZCE’DE BAŞLATTIĞI DİRENİŞİN 1000. GÜNÜNÜ;

DİRENİŞLER MECLİSİ ÜYELERİ, SANATÇILAR,
GAZETECİLER, DİRENİŞTEKİ İŞÇİLER, HALKIMIZ

GÖNDERDİKLERİ MESAJLARLA SELAMLADI!

1000 GÜNDÜR İŞKENCELİ GÖZALTILARA, TEHDİTLERE, PARA
CEZALARINA, PROVOKASYONLARA

BOYUN EĞMEYEN İRADE KAZANACAK; ÇÜNKÜ

DÜZCE VALİSİ ZÜLKÜF DAĞLI, DÜZCE’DE EYLEM YAPAN TEK KİŞİ OLAN
MİMAR ALEV ŞAHİN’İN DİRENİŞİ KARŞISINDAKİ ACİZLİKLE

EYLEM YASAĞI GETİRDİ!

DİRENİŞTEN DUYDUĞU KORKU, TEK KİŞİ İÇİN KARAR ÇIKARTMAYA ZORLADI!
31.10 ile 14.11.2019 TARİHLERİNDE KONULAN YASAĞA UYMAYAN

HALKIN MİMARI; HEM DİRENİŞİN 1000. GÜNÜNÜ KUTLADI,
HEM DE ALANDA İŞİNİ İSTEMEYE DEVAM EDİYOR!
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“
Tüm herkesin adalete doyması için,

hayatımı attım büyük kavgamızın orta-
sına. Feda Olsun!" 

Adalete açlığının 40. günü, böyle haykırmıştı
Mustafa Koçak.

Bu sözleri söyleyebilmek, sözünün arkasında
durabilmek, ölümüne direnebilmek; tarihsel ve
siyasal haklılığının bilincinde olmayı gerektirir. Halk
olmanın, haklı olmanın meşruluğuyla cüretle öne
atılabilmeyi gerektirir.

İşte bu cüret ve kararlılık, yalnızca Halk
Cepheliler’de vardır. Dünden bugüne, Anadolu top-
raklarında direnişe ve zafere dair ne varsa, harcın-
da onların ödediği bedeller ve emekler vardır.
Mustafa, işte bu tarihi yüklenerek, böyle inançlı,
böyle rahat atabilmiştir 28’indeki ömrünü “büyük
kavgamızın ortasına”.

Değil mi ki, devlet savcısıyla-MİT’iyle-polisiyle-
devşirdiği haysiyetsiz iftiracı itirafçısıyla, mahkeme
heyetiyle dikilmişti karşısına, ömrünü istiyorlardı
ondan; bunca riyakarlığın, yalanın, haksızlığın kar-
şısında susulamazdı!

Bu ülkede hangi tecavüzcüye, hangi uyuşturucu
baronuna, hangi sömürücü patrona Ağırlaştırılmış
Müebbet hapis ve üstüne 42 yıl hapis cezası veril-
mişti? Ne yapmış, hangi suçu işlemişti de 12 gün
ağır işkencelere, kızkardeşlerine tecavüz tehditleri-
ne, elektriğe, küfüre, hakarete uğratılmıştı?

Bunları düşündü Mustafa ve bulduğu sorularının
cevabını. Yoksuldu, halktı, Halk Cepheli’ydi.

Dahası, devletin “Savcının katillerini bulduk”
diye nara atabilmeleri için, kendisini kurban seçme-
lerini kabul etmemiş, işkencelere direnmiş, üstüne
yıkılmaya çalışılanı kabullenmemişti!

Evet; AKP’nin büyük umut bağladığı, üst üste
operasyonlar yaptığı, “DHKP-C’yi bitirdik,
çökerttik” diyebilmek için tek çıkar yol olarak bul-
duğu itirafçılık politikasını boşa çıkarmıştı.

İşte Mustafa Koçak’ın, ‘bağışlanmaz büyük
suç’u buydu.

Onların suç saydığını, onuru bildi Mustafa. Ve o

böbürlendikleri kof “Adalet Sarayı”na, Adalete açlı-
ğıyla çıktı. Açlığıyla karşı koydu, adaletsizce veri-
len müebbet ve 42 yıl hapis cezasına. Açlığıyla
hesap sordu, iftiracı itirafçılara dayanan faşizmin
cüppeli cellatlarından.

Grup Yorum; 34 yıldır bu toprakların tarihi, öfke-
si, isyanı, özlemi, sevgisi, yoldaşlığı, sesidir.

Yalnız Anadolu halklarının değil, emperyalizmin
zulmüne uğratılmış bütün halkların umutlu haykırı-
şı, kar makinasıdır.

Grup Yorum emekçileri de, aynı iftiracı itirafçı-
dan üzerlerine ifade alınan 344 kişi arasındadır.
Halkın avukatları, halkın mühendis mimarları,
Yürüyüş dergisi emekçileri, Halk Meclisi çalışanları
gibi onlara da faşizmin düzmece yalanlarıyla dava-
lar açılmıştır.

Son 2 yılda, 9 kez basılan İdil Kültür Merkezi,
kırılan enstrümanlar, iptal edilen konserler, yasak-
lanan meydanlar, haklarında hazırlanan terör liste-
leri, başlarına konulan ödüller...

Bunca haksızlığa karşı direnmeyi, görevi saydı
halkın sanatçıları. 

Açlığın ve Zulmün Olduğu Yerde
Halklar Meşru Direnme Hakkını
Kullanırlar!

Yeni-sömürge ülkelerde, burjuvazinin düzeni, iki
ayak üzerinden yükselir: Yoksulluk ve adaletsizlik!

Yoksulluk ve adaletsizlik; aynı zamanda yeni-
sömürge ülkelerde devrimin iki dinamiğidir. Hiçbir
halk, yoksulluk ve adaletsizliği ebediyyen sineye
çekmemiştir. 5 bin yıl hüküm süren kölelik düzeni-
ne dahi “gayrı yeter!” deyip ayaklanmıştır köleleşti-
rilen halklar.

Bugün de durum aynıdır. Yoksulluk ve adaletsiz-
liğe uğratılan herkes için direnen Mustafa Koçak ve
Grup Yorum’u halklarımız yalnız bırakmamıştır. Bu
direnişin, kendi direnişi olduğunu görmüştür.

Devrimcileri Tecrit Edip Yalnızlaştırmayı,
Terörize Ederek İmha Etmeyi

Direnişin Mucizesi, Direnişin En Yiğit Evladı Zaferdir!

Ona Ulaşmak İçin; Her Yaptığının, Dünya Ölçeğinde
Olduğunu Bilmek ve Özgücüne Güvenmek Gerekir

DİRENİŞLERİN YARATICISI HALK CEPHELİLER, ZAFERE İNANIYOR!
İNANCINA EMEĞİNİ KATIK EDİP, ÜLKEDE ve AVRUPA’DA

ÖLÜM ORUCUNDAKİ MUSTAFA KOÇAK ile SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDEKİ
GRUP YORUM EMEKÇİLERİ İÇİN ZAFERE KİLİTLENDİ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş



Başaramayacaklar! Çünkü Biz Halkız ve
Haklıyız!

Çünkü Direnme Silahı Bizim Elimizde, Biz
Kazanacağız!

Direnme hakkı, sahip olduğumuz en temel hak-
kımız ve diğer haklarımızın da garantisidir.
Tersinden söyleyecek olursak, direnme hakkımız
elimizden alınmışsa hiçbir şeyimiz kalmamış
demektir. Direnme veya direnmeme ideolojik bir
tercihin sonucunda gerçekleşir.

İdeolojik yenilgi, fiziki teslimiyeti getirir. Eğer
ideolojik sağlamlık, ideolojik kararlılık ve ideolojik
bağımsızlığa sahip değilseniz; eğer büyük bedeller
ödemeyi göze alamıyorsanız, bu ülkede hiçbir dire-
niş örgütleyemezsiniz.

Grevleri yasaklanan, meydanlardaki eylemleri
kaale alınmayan emekçilerin içine düşürüldüğü
çaresizlik sendikaların geldiği durumun sonucudur.

Direnme hakkını kullanmakta direnenler ile kul-
landırtmamakta diretenlerin iradesinden hangisi
galip gelecek? İşte burada da ısrarlı ve kararlı
mücadelemiz, devrimci irademiz girer devreye. 

Direniş denince akla ilk gelen hapishanelerdir;
ancak sadece hapishaneler değil, faşizmin saldırı-
ları altında nerede bir Cepheli varsa orası direniş
alanı olmuş ve zaferleri getirmiştir.

Halk Cepheliler, Gerek Ülkede
Gerekse Bulundukları Ülkelerde,
Direnişin Sesi-Soluğu Olmaya
Devam Ediyorlar!

Direnişin mucizesi, direnişin en yiğit evladı
zaferdir! Zaferi kazanmak için;

- Her yaptığının, dünya ölçeğinde olduğunun
bilincinde olmak ve

- Kendi özgücüne güvenmek gerekir.

Cepheliler, her tarihsel dönemeçte, her kritik
süreçte yol açan-yol yapan olduklarından, her
yapılanın da dünya ölçeğinde sonuçlar doğuraca-
ğını bilirler. 50 yıldır direniş ve zafer geleneği böyle
yaratılmış ve sürdürülmüştür.

12 Eylül, darbe ihaneti, 12 Temmuz, 16-17
Nisan, ‘96 Ölüm Orucu, Büyük Direniş, 1 Nisan
Komplosu, Güler Zere kampanyası, Grup Yorum
konserleri ve daha niceleri; tüm Cepheliler’in
kenetlenmesi, tek ses tek yürek olmasıyla başarıl-
mıştır.

OHAL saldırısının önünde Anadolu halklarına
barikat olan Yüksel Direnişi ve Direnişler Meclisi
çatısı altında sürmekte olan tüm direnişler, Mustafa
Koçak ve Grup Yorum’un direnişi de zafere yürü-
mektedir.

Bugün Mustafa Koçak ve Grup Yorum emekçi-
lerinin bedenleriyle sürdürdüğü irade savaşının
nabzı, Halk Cepheliler’in olduğu her yerde atıyor.

Yalnızca İstanbul mahallelerde değil,
Anadolu’da ve Avrupa’da da direnişler için Adalet
İstiyoruz komiteleri kuruluyor, paneller örgütleniyor.

Hapishanedeki zorla müdahale tehditlerinin
önüne geçmek, direnişi zaferle sonuçlandırmak
için her yerde destek açlık grevleri, eylemler,
paneller, direnişçilere mektuplar, hapishane idare-
lerine protesto faksları, afişler, pankartlar, pullar,
yazılamalar... Her yolla direnişi halka duyurmak ve
kazanmak istiyoruz. Bu yüzden son 1 hafta içinde;

- TAYAD’lı Aileler, İstanbul’da dönüşümlü açlık
grevi yapıyorlar.

- Ankara TAYAD’lı Aileler, Süresiz Dönüşümlü
Açlık Grevine başladı.

- Direnişler Meclisi, Mustafa Koçak için
Ankara’da 1 haftalık destek açlık grevi yaptı.

- Direnişler Meclisi, İstanbul’da Kezban Ana’nın
yanında 1 günlük destek açlık grevi yaptı.

Okmeydanı’nda direnişi anlatan 40 şablon
duvarlara yapıldı, 2 pankart asıldı, masa açıldı.

Avrupa’da da destek açlık grevleri ve çadır
direnişleri sürüyor.

Almanya Köln’de kurulan Adalet Çadırı, direni-
şin mevzilerinden biri oldu. Almanya’da son 1 haf-
tada, yazılamalar, eylemler, faksların yanı sıra;

-  Mustafa’ya 50 adet mektup gönderildi. Zorla
Müdahaleye ilişkin MLPD, DKP ve Rothe Hilfe adlı
kurumlarla görüşmeler yapıldı.

- Polis ve Savcı Can Tuncay tarafından itirafçı-
laştırılan Cavit Yılmaz; ifadelerinin mahkeme tara-
fından kabul edilmesi ve Savcı Davasında Adalet
talebiyle her Cumartesi-Pazar Mannheim şehrinde
çadır açarak açlık grevi yapıyor.

- Düsseldorf direnişçileri, her pazartesi günü
Mustafa Koçak için açlık grevi yapıyorlar. Zorla
müdahaleye karşı canlı videolar yayınlıyorlar.

- Fransa’nın farklı şehirlerinden Mustafa
Koçak’a mektuplar yazılıyor, görüntülü mesajlar
çekiliyor.

- Belçika’da her hafta salı günü Avrupa
Parlamentosu önünde eylem yapılıyor.

- Her hafta cumartesi günü Brüksel merkezinde
eylem yapılıyor. 1-2 Kasım’da yapılan destek açlık
grevine 30 kişi katıldı.

- Yunanistan’da direnişleri desteklemek için
Türk Konsolosluğu önünde eylemler yapılıyor.

Yalnızca Türkiyeliler’e değil, Yunanlılar’a da
direnişi anlatan Halk Cepheliler’in görüşmeleri
sonucunda Mustafa Koçak için kurum ve partiler-
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den ΑΔΕΔΥ (Yunanistan Memurlar Konfederasyonu),
ΛΑΕ (Halkın Birliği Partisi), ΕΕΚ (Devrimci İşçi Partisi),
ΚΟΝΤΡΑ (Kapitalizme Karşı Dergi) açıklama yayınla-
dılar.

İngiltere’den Yunanistan’a kadar; Halk Cepheliler’in
bulunduğu küçük şehirlere kadar her yerde direnişin
sesi yankılanıyor, kızıl direniş önlükleri giyiliyor.

Yaptığımız her şey, zaferimizin yolunu açıyor; ancak
asla yaptıklarımızı yeterli görmemeliyiz.

Tam bir seferberlik halinde, Adalet İstiyoruz kam-
panyasına daha da yoğunlaşmalıyız.

Mustafa Koçak, ölüm orucunun 131. gününde. Grup
Yorum emekçileri, İdil Kültür Merkezi’nde 178 gündür
süresiz açlık grevinde.

Bahar Kurt 152, Barış Yüksel 145, İbrahim Gökçek
144, Helin Bölek 142 ve Ali Aracı 78 gündür açlık gre-
vinde.

Direnişler sayesinde, adaletsizlikleri gizleyemeyen

AKP faşizmi, zorla müdahale tehditlerini arttırıyor. Bu
nedenle gecemizi gündüzümüze katmalı, Adalet tale-
biyle 2 katı emek vermeliyiz.

Sonuç olarak; 
1- Mustafa Koçak ve Grup Yorum için halkımızın

kapılarını çalmadığımız, afiş-pul-şablon-kuş-yazılama
vb yapmadığımız, eylem-etkinlik örgütlemediğimiz bir
günü kendimize yasaklamalıyız!

2- Gittiğimiz her yerde, gözümüzün gördüğü herke-
se direnişimizi anlatmalıyız.

3- Direnişi anlattığımız herkesi, kampanyaya dahil
etmeli, görev vermeliyiz.

Bir kez kızıl önlüğü geçirmişsek sırtımıza, bir kez
direnme kararı almışsak, sonuna kadar götürmek ve
kazanmak görevimizdir. Unutmayalım; yoldaşlarımızın
sağlığına zarar gelmeden direnişi zaferle sonuçlandır-
mak bizim ellerimizde! Direniş ve zafer geleneğimizi,
ileriye hep birlikte taşıyalım!

12 Eylül faşist cuntasının ardın-
dan amaç devrimci tutsakları, dire-
nen güçleri teslim almaktı. Faşizm
bunu büyük oranda başarmıştı.

Ancak karşısında teslim olma-
yan, direnen Devrimci Sol tutsakla-
rı da vardı. Tek Tip Elbise (TTE)
dayatması, hapishanelerde teslim
alma araçlarından biriydi. Devrimci
tutsaklar TTE giymeyerek ‘TEK
TİP ELBİSE GİYMEDİK, GİYME-
YECEĞİZ’ sloganıyla direnmeyi
seçti ve ölüm orucu başladı.

Devrimci tutsakların başlattığı
direniş, 75 gün süren ölüm orucu
eylemiyle doruğa ulaştı.
Hapishanelerde ölüm istemeyen
faşizm, ölüm orucu direnişçileri-
ni zorla hastanelere götürdü.
Hastanelere gidiş yoğun işken-
celer ve buna karşı direnişlerle
geçti.

Hastanede zorla müdahele gün-
deme geldiğinde, direnişçilerin
cevabı nettir: “Bak, uyarıyorum!
Bize zorla, herhangi bir müdaha-
le denemesine kalkışmayın.
Ölürsek sorumlusu doğrudan

siz olursunuz.”

“Bizi kimse, hiçbir güç kararı-
mızdan döndüremez. Biz bu yolu
gönüllü olarak seçtik. Ancak
kendimiz karar veririz.”

‘84 ölüm orucu direnişçilerinin
içinde devrimci hareketin önder
kadroları da yer aldı. Faşizme tes-
lim olmamak cunta koşullarında
hapishanelerde sürdürülen bir
Cephe geleneğidir. 

Bugün bu gelenek sürüyor.
Faşizme teslim olmuyor, direniyo-
ruz. ‘84 Ölüm Orucu’nda devrimci
tutsaklara yönelik zorla müdahale
tehdidi bugün de, ölüm orucundaki
Mustafa Koçak ve süresiz açlık
grevindeki Grup Yorum emekçileri-
ne yapılmaktadır. Mustafa Koçak
ve Grup Yorum; tarihten öğrenerek
direniyor. 

‘84 ölüm orucu direnişçilerinin
haykırdığı gibi, Musatafa Koçak ve
Grup Yorum’da haykırıyor; “Bizi
kimse, hiçbir güç kararımızdan
döndüremez.”

Direnmek kazanılmış bir haktır

ve bugün Türkiye hapishanelerin-
de direnme hakkını kullanıyor dev-
rimci tutsaklar. Faşizm bu direnişi
boşa çıkarmak için zorla müdaha-
leyi gündeme getiriyor. Zorla
müdahale cinayettir! 

‘84 ölüm orucu direnişçileri
Mustafa Koçak ve Grup Yorum’a
sesleniyor, güç veriyor. “Bizi
kimse, hiçbir güç kararımızdan
döndüremez. Biz bu yolu gönül-
lü olarak seçtik. Ancak kendimiz
karar veririz.”

‘84 ölüm orucu direnişçileri AKP
faşizmine ve onun işbirlikçisi
müdürlerine, gardiyanlarına ve
doktorlarına sesleniyor: “Bize
zorla, herhangi bir müdahale
denemesine kalkışmayın.
Ölürsek sorumlusu doğrudan
siz olursunuz.”

Ne dün ne bugün direnmekten
vazgeçtik. Önderlerimiz, şehitleri-
miz yolumuzu aydınlatıyor. Zorla
müdaheleyi kabul etmedik,
etmeyeceğiz! Yoldaşlarımızın
katledilmesine, sakat bırakılma-
sına izin vermeyeceğiz!

Zorla Müdahale Cinayettir! Direnmek Haktır!

1984 Ölüm Orucu Direnişi ve
Zorla Müdahaleye Karşı Direniş
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G
rup Yorum üyeleri, anti-emperyalist bir top-
lantıya katılmak için Küba’ya gitti. Fakat
Grup Yorum, Küba Anayasayı Koruma

Örgütü tarafından, “sizler illegal bir örgütlenmesi-
niz.” denilerek toplantı listesinden çıkartıldı. Küba
devleti sosyalistliğini burada göstermiş oldu!

Grup Yorum Küba’da 1-3 Kasım tarihinde yapılan
Küba Dünya Halklarıyla Dostluk Enstitüsü (İCAP) top-
lantısına alınmadı. Grup Yorum bu konuda şu açıkla-
mayı yaptı:

“1-3 Kasım arası yapılacak olan anti emperya-
list toplantıyı organize eden İCAP kurumunu ziya-
ret ettik. İCAP kurumunun başkanı Amerika’da yıl-
larca hapis yatan Kübalı 5’lerden bir tanesi.
Kendisiyle yoğunluğundan kaynaklı henüz görü-
şemedik. Fakat özel olarak görüşmek istediğimizi
bilgi olarak bıraktık.

İCAP kurumundan toplantıya yönelik Küba’ya
gelmeden önce olumsuz mail almıştık, neden
olumsuz olduğunu anlamadığımız için tekrar
buradaki kurumla görüşmek için geldik. Bu görüş-
meyi bizimle İCAP’ta sorumlu olan bir kadın bir de
erkek sürdürdü.

Öncelikle bizimle birlikte gelen Kübalı dostu-
muzun dışarı çıkmasını istediler. Nedenini anla-
madığımız için önceden bir şey diyemedik. Kübalı
dostumuz ise bilgilerini istemelerine rağmen ver-
memiş. Bizimle muhatap olan kadın, “biz sizi bu
toplantıya alamayız, bundan dolayı önceden
kibarca mail aracılığıyla toplantıya katılımınızın
kabul edilmediğini bildirdik” dedi. Biz nedenini
anlamadığımızı ve bunun için geldiğimizi söyle-
yince, “siz legal bir örgüt değilsiniz” dedi. ‘Legal’
ile neyi kastediyorsunuz diye sorduk, legalin söz-
lük anlamını anlatmaya başladı bize.

“Biz sizi tanıyoruz, Grup Yorum’u da tanıyoruz,
Halk Cephesi’nin maskesi” olduğunu söyledi. Biz
de Grup Yorum’un bugüne kadarki mücadelesini
Halk Cephesi’nin Türkiye’de verdiği mücadeleyi
anlattık. Ülkemizde faşizme karşı sürdürülen
mücadeleyi anlattık. Grup Yorum’un üyelerinin
bugün Türkiye hapishanelerinde tutsak oldukları-
nı ve süresiz açlık grevinde olduklarını anlattık.
Bizimle AKP faşizminin ağzıyla konuştuklarını
vurguladık. 

Öyle olmadıklarını, burada devletle çalışmayan
birçok kurumun olduğunu söylediler. Biz de o
zaman bu bilgileri nereden aldınız açıklayın dedik.

Bunun üzerine açıklayamayacaklarını söylediler.
Görüşme tartışmalı geçmesine rağmen, “Sizi bu top-
lantıya kesinlikle alamayız” dediler sonuç olarak.”

Bu durumda sorarsak Küba Devrimini yapan 26
Temmuz Hareketi legal bir örgütlenme miydi? Fidel,
Che ve gerillalar Küba dağlarında ellerinde çiçeklerle
mi geziyorlardı?

Elbette Küba devrim tarihini, Grup Yorum’a “ille-
gal” diyenler de çok iyi bilir. Kafa reformist olunca
akla-kara kolayca yer değiştirebiliyor.

34 yıllık sanat hayatı faşizmin baskılarıyla geç-
miş olan Grup Yorum’a, AKP faşizmi gibi yasak
koydu Küba. Özcesi reformizm çok kolay biçimde
burjuvaziyle aynılaşabiliyor. Ki tarihte devrim müca-
delesine verdikleri zararların haddi hesabı yoktur.

Grup Yorum’u bu toplantıya almayanlar, Grup
Yorum’u bilmediklerinden, tanımadıklarından değil
bilakis gayet iyi tanıdıklarından dolayı Yorum’a yasak
koydular. Bu durum masumane görülebilecek bir
hata değil, tam tersine ideolojik bir tercihin sonu-
cudur.

Emperyalizm SSCB’nin dağılmasının ardından
tüm dünyada “tarihin sonu geldi, zafer kapitaliz-
mindir” diyerek hükümranlığını, kapitalist sistemin
sonsuza kadar yaşayacağını ilan etti. Ancak aradan
on yıllar dahi geçmeden kapitalizm doğası gereği
yarattığı krizlerle boğuşmaya başladı.

Bir yandan da SSCB’nin dağılmasıyla birlikte mey-
danı boş bularak halklara karşı saldırısında azgınlaş-
tı. Irak, Afganistan, Libya işgal edildi. BOP (Büyük
Ortadoğu Projesi) ile Ortadoğu’da 22 ülkeye operas-
yon yapıldı. ‘Arap Baharı’ denilerek  bu ülkelerin
yönetimleri, emperyalizm istediği şekilde yeni baştan
dizayn edilmeye başlandı. 

Suriye’de meşru iktidarı devirmek için IŞİD ve benze-
ri İslamcı çeteler devreye sokuldu. Bu çetelere vahşi
katliamlar yaptırılarak dünya halklarına gözdağı verildi.
Ancak Suriye halkı emperyalizmin bu saldırısına karşı
vatansever bir tutum takınarak direndi ve kazandı. 

Emperyalizm 2000’li yılların başından itibaren dün-
yada tek güç olarak kalacağını, bunu kabul etmeyen-
leri yok edeceğini ilan etti.

“Ya düşünce değişikliği ya ölüm” dedi.
Kendisine boyun eğmeyenleri, teslim olmayanları yok
etmek için saldırıya geçti.

IRA, ETA,  FARC gibi örgütleri masa başında yok
ederken Tamil Gerillaları’nın vahşice yok edilmesine

Grup Yorum, Küba’da Toplantıya Alınmadı!

E M P E R YA L İ Z M İ N  T E C R İ T  D U VA R I N I
Ş A R K I L A R I M I Z L A  Y I K A C A Ğ I Z !
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önayak oldu. Emperyalizm “ya benim isteğim gibi ola-
caksın ya da öleceksin” diyor ve bu stratejisini her
ülkeye, her örgüte göre farklı taktiklerle hayata geçiri-
yor. 

GRUP YORUM, EMPERYALİZMİN “YA DÜŞÜNCE
DEĞİŞİKLİĞİ YA ÖLÜM” SALDIRISINA NASIL
TAVIR ALDI?

Grup Yorum politik bir müzik grubudur. Müziği,
sadece müzik yapmak amacıyla yapmıyor. “Sanat
sanat için yapılır” diyen burjuva sanatçılarının aksine
halk için sanat yapıyor.

Tüm şarkıları aynı zamanda politik bir mesaj içeri-
yor. Halka umut oluyor. Eskiyen ve çürümüş olan kapi-
talizme karşı sosyalizm çağrısı yapıyor. Bunun müca-
delesini sanat alanında en güçlü biçimde hayata geçi-
riyor.

Grup Yorum kendisini çalışma odasına-stüdyosuna
hapsedip sadece şarkı yapmıyor. Hayatın içinde örgüt-
lü bir grup olarak aynı zamanda halkı örgütlüyor. Bu
nedenle, kurulduğu günden bu yana faşizmin baskı ve
yasaklarla susturmaya çalıştığı Grup Yorum, AKP
faşizminin de baş hedeflerinden birisi durumundadır.

Konserleri yasaklanıyor, meydanlara çıkması engel-
leniyor. Yorum, meydanlara çıktığında milyonları topla-
yacak, halka kendi gücünü gösterecek politik bir güce
ve yetkinliğe sahiptir. İşte halkın bu gücünün ortaya çık-
masından korkan faşizm; Yorum’a sadece meydanla-
rı yasaklamakla kalmadı, üyelerini “terör” listeleri-
ne alarak kelle avcılığına başladı. Birçok üyesini
hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde Berk Ercan
gibi yalancı iftiracı itirafçıları kullanarak tutukladı. 

Grup Yorum, tüm bu saldırılara teslim olmadı. Yeri
geldi damlarda, yeri geldi kamyon kasalarında konser-
ler verdi. Ne şarkılarını söylemekten geri kaldı ne hal-
kın içinde olmaktan vazgeçti. Tam tersine saldırılar
yoğunlaştıkça “Listelerinize bestelerimizle cevap
vereceğiz” diyerek ürettiği bestelerden 30’un üzerinde
şarkıyı yayınladı. Tarihinin üretim anlamında en
yoğun ve en verimli dönemini yaşadı.

Saldırılar, yasaklar, tutuklamalar, onlarca yıla varan
hapis cezaları… Bunların hiçbiri Yorum’u yolundan
döndüremedi; çünkü Yorum sosyalist ideolojiyle
donanmıştır.

Aşık Mahsuni Şerif ustanın dediği gibi hala “Katil
Amerika” demeye devam ediyor. Açlara, yoksullara,
ezilenlere, Kürt halkına yapılanlara karşı çözüm olarak
devrimi gösteriyor. Gizlenip saklanmıyor. “Aman ben
kendimi kurtarayım, eğip bükerek-ima ederek anlata-
yım” demiyor. Öyle bir kaygıyla yaşamak bir yana,
aksine saldırılara karşı üretkenliğiyle cevap oluyor. Ne
ideolojisini ne de halkının özgürlüğü ve vatanının
bağımsızlığı için mücadeleyi anlatmaktan vazgeçiyor.

GRUP YORUM’A KARŞI UYGULANAN TECRİTİN

ANA SEBEBİ; EMPERYALİZME TESLİM OLMAYIP
DİRENİŞİ TERCİH ETMESİDİR! 

Grup Yorum, emperyalizmin ‘ya düşünceni değiştir
ya da öl’ politikasına karşı ezilen halkların yanında dur-
maya, sınıfsal tavrını sürdürmeye devam ediyor.
Düşüncelerinden, inançlarından ödün vermeyerek
emperyalizmin en büyük korkusu oluyor. Dünyada
devrim umudunu, bir daha gerçekleşmemek üzere
yok etmek istiyorlar.

Yorum ise şarkılarıyla halklara, tek yolun devrim, tek
kurtuluşun sosyalizm olduğunu anlatıyor. İşte bu
nedenle Yorum, emperyalizm için binlerce askeri, topu-
tüfeği olan bir ordudan daha tehlikeli duruyor.

Onlar istiyorlar ki insanların kafasından devrim
düşüncesi sonsuza dek silinsin, istiyorlarsa düzen için
reform istesinler ama düzeni kökünden değiştirmeyi
denemesinler. Biliyorlar, ordular savaşta yenilebilir;
ama düşünceler hep canlıdır. İşte yok etmek iste-
dikleri bu canlılıktır. Yorum ise her şarkısında bu
canlılığa can katıyor.

Grup Yorum, emperyalizm açısından, halklara “kötü
örnek”tir ve ortadan kaldırılmalı, kaldırılamıyorsa da tecrit
edilerek, yalnızlaştırılarak yok edilmelidir. Yok edilmek
istenen sadece Yorum emekçileri değil, aynı zaman-
da Yorum’un taşıdığı misyon, halk ve vatan sevgisi-
dir. Dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi
için Yorum, yok edilmesi gereken bir çıbanbaşıdır. 

Grup Yorum tercihini, daha kurulduğu 1985’te yap-
mıştır. İlk albümü “Sıyrılıp gelen” olmuştur. Dün olduğu
gibi bugün de faşizmin karanlığından sıyrılıp gelmekte-
dir. Halkı ve hayatı; bulunduğu, bulunamadığı her
yerde örgütlemeyi başarıyor. 

Bu nedenle emperyalizm kadar revizyonistleri,
reformistleri de korkutuyor. Onların nazarında Yorum,
bir an evvel yok edilmesi gereken politik bir müzik gru-
budur. Onlar kapitalizmden memnundurlar. Kapitalist
düzen; tüm alt yapı ve üst yapı kurumlarıyla, kelimenin
tam anlamıyla bataklıktır. Bu bataklığın içinde yaşa-
yan; ama çok da dibe batmadan yaşamayı savunanlar
da vardır. Literatürde bunların adı reformist veya reviz-
yonisttir. Bunlar sistemin “iyileştirilmesini” savunurlar.
Reformizm, revizyonizm dediğimiz akımların ortak
özelliğidir bu; fakat aslında şu gerçeği bilirler.
Bataklığın özelliğidir, orada yürünmez, orada
yaşanmaz, o çamur hızlı ya da ağır ağır içine çeker.

İşte bu düzenin doğrudan veya dolaylı desteklediği,
önünü açtığı reformist, oportünist, sivil toplumcu, ‘sol’,
‘sosyalist’ görünümlü örgütler, düzenin borazanını
çalarak, halkı bölerek devrim mücadelesinden uzak-
laştırır. Her fırsatta düzenle uzlaşan, teslim olan, kuy-
rukçuluk yapan reformist, oportünist asalaklar, bataklı-
ğın ömrünü uzatır, halkın da o bataklığın içine iyice
batmasına neden olurlar.

Söylemleri, iddiaları ne olursa olsun, halkı dev-
rim mücadelesinden uzaklaştırarak, düzen bataklı-
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Sanatçı Halkın Aydınıdır

H
alkın aydını olmak halkın
sorunlarını düşünmek,
bu sorunlara çözüm üret-

mek, halka gerçekleri göstermek,
karanlıkta sanatıyla halka ışık
olmak başlıca görevidir. Özcesi
sanatçı sadece resim yapan,
şarkı söyleyen, şiir yazan, hey-
kel yapan değildir. Sanatçı hal-
kın meşalesi, halkın öğretmeni
ve öğrencisi olmak zorundadır.

Ki bu bir tercih meselesidir.
Kendilerine sunulan statüler için
halka sırtını dönenler de vardır ki
onların sanatı ölmeye mahkumdur.
Ve onlar yaşarken ölmüşlerdir.
Oysaki halk kendi gerçek sanatçı-
larını asırlar da geçse unutmaz.
Üstelik egemenler unutturmak,
onları hiç yaşamamış saymak için
her türlü yasağı, sansürü uygular-
ken dahi halk dilden dile kendi
sanatçılarını gelecek kuşaklara
aktarmış, onların türkülerini söyle-
miş, onların şiirlerini okumuştur.
Bugün kim Pir Sultan, Dadaloğlu,
Köroğlu öldü diyebilir ki?...

Sanatçı bedeli ne olursa olsun
sanatını halkın hizmetine sunan-
dır. Bugün Grup Yorum açlık gre-
vinde 170 günü geride bıraktı. Her
gün hücre hücre eriyen bedenle-
riyle halkın sanatçısı olmanın ne
demek olduğunu gösteriyorlar. 

Kimdir Sanatçı, Nedir?
Halkın Sanatçısı Olmak?

Sanatçılar halkın sanatçıları ve
burjuvazinin sanatçıları olarak
ikiye ayrılır. Ki bu sınıfsal bir tercih-
tir. Tercihini burjuvaziden yana
yapanlar “Ben böyle düşünüyo-
rum”, “Ben böyle hissediyorum”
vb. “Ben” ile başlayan sözleri

günümüzde de çokça duyuyoruz.
Ürettiği bir ürünü tanıtırken, ürü-
nün kendi düşüncelerinden bağım-
sız olmadığını, en baştan açıkça
söylerler...

Kendilerine sanatçı, aydın,
yazar, isminin yanına hangi sıfatı
eklersek ekleyelim, ürettiği şeyi
anlatırken ruh halini, toplumdaki
konumunu, kendisine biçilen mis-
yonu yansıtır. Bir taraftan ürettiği
ürünle birlikte kendisini de pazar-
lar... Düşünceleri, yaşamı, ürettik-
leriyle pazarda satılan bir meta’dır
artık. O sanatı halk için değil ken-
disine iyi bir hayat koşulları yarat-
mak için yapar. Bunu yaptıkça da
halktan kopar. 

Burjuvazinin dar, bencil, bireyci
dünyasında sıkışır kalır. Sanatsal
yaratıcılık yerini monotonluğa bıra-
kır veya popüler sanat eserleri üre-
tir ki bunlar halkın bir süre benim-
seyip daha sonra yüzüne dahi
bakmadığı eserlerdir. Sanatını
burjuvazinin hizmetine sunanlar
kalıcı eserler bırakamazlar. Kalıcı
eserler ancak halkın sorunlarını
işleyen, halkın duygu ve düşün-
ce dünyasını ortaya seren sanat
eserleridir.

Burjuvazi sanatçıları satın alır.
Kim ne derse desin bu bir gerçek-
tir. İşte Yavuz Bingöl, işte Orhan
Gencebay… Onlar bugün AKP
faşizminin kapısına kul köle
olmuşlardır. Bu nedenle de hal-
kın nazarında değersizleşmiş-
lerdir. 

Burjuvazi sonuna kadar açar
tüm kapılarını “ben” ile başlayanla-
ra. Her gün bir TV kanalında,
gazete de, ürettiği şey pazarlanır.
Ürettiği şeyi tek başına ve alıcısına
göre üretmiştir.

Sessiz bir sahil kasabasında,

kırda, bağ evinde vb. bir yerde
kendi iç dünyasıyla başbaşa kalıp
aldığı ilhamlar eşliğinde ürettiği
şeyin derinliklerine inerek,  her
satırını, paragrafını, notasını, çiz-
gisini vb. baştan sonuna kadar
dışardan hiçbir şeyden etkilenme-
den kendi düşüncelerinin gizem ve
sırlarını işlemiştir. Ortaya çıkan
şey ile birlikte kendi bilgi ve biriki-
mini de burjuvaziye pazarlamış
olur böylelikle.

Oysa “benim” dediği şey
aslında onun değildir... O burju-
vazinin şekillendirdiği beyni ve
düşünce sistematiği ile, yine
burjuvazi için, burjuvazinin ezi-
len sınıflarla olan çatışmasının
ihtiyaçlarından birini karşılamak
için üretmiştir.

Ona ilham veren burjuvazidir.
Bencil, yoz, sapkın anlayışların,
burjuva yaşam tarzının türlü biçim-
lerde ifade edilmesidir.

Onun yazdıklarında çoğunluk
olan halk yoktur! Bir avuç burjuva-
zinin çıkarına esrik sayıklamalarını
yazıya dökmüştür. “Benim, benim
eserim, ben yarattım” diye boş
yere övünür durur… 

Oysa ona ilham veren şey bur-
juva kültürüdür. Ki sanat ideoloji-
den bağımsız değildir. Her sanat
eseri bir ideolojiye hizmet eder.
Bu ya sosyalizmdir ya da burju-
vazidir. Sanatçı hangi ideolojiye
bağlı ise ürettiği sanat eseri de o
ideolojinin bir ürünüdür.

“Burjuvazi sanatı ayrıcalıklı kişi-
lerin yaptığı iş olarak gösterir. Özel
yetenekli, eğitimli kişilerin yaptığı
bir üretim gibi sunulur. Bu anlamda
sanat toplumsal süreçten, yaşa-
mın içinden koparılmaya çalışılır
ve böylece bağımsız gibi olması
istenir.” (Tavır Dergisi- Ocak 2011-

SANAT DA SANATÇI DA HALK İÇİNDİR!
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syf;51)

“Ben” diyen sanatçı artık sınıflar
üstü müdür? Değildir! Ben diyen
sanatçı kapitalist toplumda burju-
vazinin sanatını yapıyordur!
Sınıflar üstü sanat diye bir şey yok-
tur. Halktan üstündür ve “halkı aşa-
ğılayan, hor gören ve sanatçı için
halka gitmek zaten gereksiz bir
uğraştır. ‘Kara kafalı’ insanlara git-
mek yerine sanat üzerine bir dolu
kelam (laf) eden... burjuvalara git-
mek elbette çokta cazip gelmekte-
dir.” (Devrimci Sanat-1 syf;181
Tavır Yayınları)

Burjuvazi bir pazar oluşturuyor,
halktan kopuk, halkın geleneklerin-
den uzak, halkı aşağılayan, ürettiği
üründe kendi bireyci-bencil düşün-
celerini “sanatçıyım” adı altında
pazarlayan “sanatçıya” örnek verir-
sek; “ Türkiye halkının kültürel
düzeyi çok düşük, sanatsal gelene-
ği yok, sanatı olan üretimimi anla-
mıyor, ne yapayım ben anlatmak
zorunda değilim bu onların sorunu”
(Devrimci Sanat-1-syf;26-Tavır
Yayınları)

Bu sözlerin sahibi bir ressam,
bir sanatçı! Halka bakışını net bir
şekilde ortaya koyuyor “anlamıyor-
lar...ben anlatmak zorunda deği-
lim...onların sorunu...”

Resim galerilerinin adreslerini
ezberleyen, sergilerin gününü, kok-
teylleri takip eden ve kendi arala-
rında sanatla ilgili sadece kendileri-
nin bildikleri kelamları eden burju-
valar, halktan kopuk olduğu için,
halkı suçluyor.

Oysa o ürünlerini bir kez olsun
halka götürmemiştir. Kendisi bil-
mez yoksul mahalleleri. Ne işçileri
tanır ne işsizleri… Düzen ona iyi bir
gelir, iyi bir ev, iyi bir araba vb. ola-
naklar sunarak aslında onu satın
almıştır.

Ancak o bunu kabul etmez. Tam
tersine halka tepeden bakar. O
sanatçıdır ve halktan üstündür. O
bir dâhidir. O sıradan bir insan
değildir. Ki bu tür insanlar kendileri-
ni halktan, üreten-yaratan emekçi
halktan hep üstün görmüştür. O

çok okumuş, çok gezmiş ve hep
çok bilmiştir! Lakin asıl cahilin
kendisi olduğunu görmez.
Burjuvazinin parası, “yeşil Tanrı”
Dolar onun gözlerini bağlamıştır.

Onun tanrısı artık halk değil yal-
nızca paradır. Para kazandıkça
halktan daha da kopar. Halktan ala-
bildiğine uzakta yaşar, kendi bencil
dünyasını da dahiyane sanat eseri
diye pazarlar ki onu satın alacak
burjuvazinin tam istediği de zaten
budur. 

O öyle romanlar yazmalı ki için-
de işçilerin sömürülmesi olmamalı,
öyle şiirler yazmalı ki açların öfkesi
bu tatlı şiirlerin biçimini bozmamalı,
öyle resimler yapmalı ki bakan
ondan pek bir şey anlamamalı.
Sanat için sanat deyip halka yuttur-
malı.. İşte burjuvazinin sanatı
budur. 

Bu ve benzeri sanatçılar “Ben”
dedikleri sürece ne üretebilirler?
Halkla birlikte herhangi bir iş yapa-
bilir mi? Halkın sorunlarını, direnen
işçileri, tarlada çalışan köylüyü,
emeğinin karşılığını alamayan işçi-
emekçilerin öfkesini, mücadelesini,
hayatlarını, duygularını yaptığı
tuvallere yansıtabilir mi?

Halkı suçlayan, kendisini ayrı bir
sınıftan gören sanatçının halka
verebileceği bir şeyde yoktur. Halk
bu sanatçıların ürettiklerini bilmez,
isimlerini hatırlamaz bile... Halkın
değil, burjuvazinin sanatçısıdır
artık.

Sanatçı Mütevazi
Olmalıdır.

Şair Pablo Neruda’nın şairler
için söylediği şu sözler bu durumu
özetliyor; “Şair, küçük tanrı değildir.
Biz şairler ancak diğer insanlar gibi
olmayı becerdiğimiz zaman şiire
büyük enginliği her dönem daraltıl-
mış etkinliği geri verebiliriz.” (Tavır
Dergisi- Ocak 2011)

“Ben yarattım” diyerek kendileri-
ni küçük dağların yaratıcıları, tanrı-
lar katına yükselten gerçek yaratıcı
halktan fersah fersah uzak olan

küçük sanatçılara ithaf olunur.

Sanatı, bireyin-bireylerin tekelin-
de görenlerin sanatçı adıyla kendi-
lerine ayrıcalıklar sağlayanların
hizmet ettiği tek yer burjuvazidir.
Burjuvazinin yoz-bencil kültürüyle
ürettikleri ürünlerle kendi yaratıcı-
lıklarını köreltirken, üretemez, kop-
yacı, taklitçi duruma düşerler... 

Üretimleri için en büyük kaynak
olan halktan kopukturlar, halka sır-
tını dönüp “bireyin özgürlüğü”,
“bireyin yaratıcılığı” vb. adı altında,
kendilerini, kendi küçük dünyaları-
na hapsedip üretemez duruma
gelirler.

Sanatçının özgürlüğüne gelince;
“Burjuva yazarın, sanatçının
özgürlüğü para kesesine, çürü-
meye, satılık olmaya gizlice (ya
da ikiyüzlü biçimde gizlice)
bağımlılıktan başka bir şey değil-
dir.” (Lenin-Sanat ve Edebiyata
Dair- Syf: 250-251) Lenin’in dikkat
çektiği gibi satılmış, yozlaşmış bir
beyin her zaman çürümeye ve
yozlaşmaya mahkumdur.

Sanatçının üretiminin neye hiz-
met edeceğine bir örnek olarak,
kendisine kanını içecek kadar düş-
man olanlar bile halkın sanatını icra
ederek önüne diz çöktüren ozanı-
mız, Nazım Hikmet’e dönersek
“Şarkılarımız/ en ön safta,en önde
saldırmalıdır düşmana/ Bizden
önce boyanmalıdır şarkılarımızın
yüzü kana” derken, sanatın ve
sanatçının ufkunu gösteriyor...

Halkın içinden, halktan alıp, hal-
kın yaşamını, özlemini, kavgasını,
acısını, sevincini, isyanını, direnişi-
ni anlatan ürünler aradan yıllar-
yüzyıllar geçse de kulaktan kulağa
dilden dile söylemeye devam
etmekte ve gücüyle ilk günkü
özgünlüğünü de koruyabilmektedir.

“Ben yerine “BİZ” diyenler en
büyük kaynak olan hiç durmadan
akan halkın kendi öz kaynağından
aldıkları güçle halkın geleneklerin-
den kopmadan kendi içine kapan-
madan, bireycileşmeden, aristok-
laşmadan, üretimleriyle halkın
yanında saf tutarak, halkın cephe-
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- @BSM_TR: Bugün çoğumu-
zun hayatına bir şeyler katan,önemli
bir yer tutan bugün açlık grevinin
167.gününde olan Grup Yorum’dan
bahsedelim mi? 

Grup Yorum’un ülkedeki sınıf
mücadelesi için önemi ortada. 

Peki kişisel hikayelerimize nasıl
yansıdı onların müziği? Biraz da bun-
dan konuşalım mı? Ben başlıyorum.

18 yaşında falandım. Bir atölyede
çalışıyordum, sigortasız, üç kuruş
haftalık. Yorgunluğuma eşlik eden
Grup Yorum’un sesiydi. Patronun
gelip gittiğinde arkasından hep aynı
şarkıyı biraz değiştirerek söylerdim 

“Anama sövmüş patron kırmışım
dişlerini...”

Siz de bu gönderinin altına Grup      

Yorum’un hayatınızdaki yeri, anı-
larınız vb... yazarsanız çok güzel
olmaz mı?

- @durmusmertt: 2010 yazı,
yıldız inşaat müh. kazandığım yaz.
Üniversiteye beş parasız gitmemek
için inşaatta amele olarak çalışı-
yorum. Zihnimde ‘Belli ki

dağların,denizlerin ve göllerin üze-

rinde. Belli ki yakındır doğayı ve

hayatı sarsacak saat’.

- @mutluakcasoy: Yıl 1986,
Ankara Hukuk’ta okuyan abim elin-
de Sıyrılıp Gelen ile gelmişti, o
günden başlayan dostluğum hala
devam ediyor, geçenlerde Tataris-
tan’da araba sürerken arkadaşımın
kardeşi dedi ki farkında mısın 30
yıldır aynı türküleri dinliyorsun.
Daha çooook dinleyeceğiz.

- @Sevcannar2: Her öfkelen-
diğim de kendimi Grup Yorum’un
Kozanoğlu türküsünü söylerken bu-
lurum.

“Derviş paşa gayrı kına yakınsın
/ böbür böbür dört bir yana bakınsın
/ Amma bizden gece gündüz sa-
kınsın / Öç alırız ilk fırsatı bulan-
da”

- @mayameryem: Ben orta-
okul,şimdi müzik öğretmeni olan
kardeşim ilkokulda. Birlikte “Hazi-
ran’da Ölmek Zor”u yorumluyoruz.
Onlar gibi çift ses yapıyoruz. Ben
durmadan geçsem de gölgesinden
tankların tomsonların derken o, ha-
ziranda ölmek zoor  diyor. Nasıl
mutluyuz. Sonra Nazım’ı öğrendik.

- @DorKua: 1996 yılı Yorum’u
keşfedip enstrüman çalmaya baş-
lamıştım. Müziğe ve birçok şeye
bakışım o yıldan sonra belirginleşti.
Böyle bir etki insan ömründe başka
nasıl oluşur bilmiyorum ama kendimi
borçlu hissediyorum onlara.

- @berkayknali: Grup Yorumla
11-12 yaşlarında tanıştım. İyi ki bu
topraklara bir yorum gelmiş.15 yıldır
onsuz bir günüm geçmemiştir. her
parçasını her dinlediğimde zihnimde
ve yüreğimde bıraktığı o tarifsiz
hissi son nefesime kadar yaşıyı-
cam.iyi ki varsın @Grup_YORUM

- @swertlov: Sekiz yıl F tipinde
kaldım. Hücrenin etrafını saran 9
metrelik duvar önünde voltalarken
“O duvar duvarınız vız gelir vız.” ses-
lendirdim. Grup Yorum direnmektir.

sinde en önde ürettikleri ürünlerle
halkla birlikte saf tutmalıdırlar.

“Ben” yerine “Biz” diyen sanat-
çıların durması gereken yer halkın
yanıdır...

“ U y u y a m a y a c a k s ı n /
Memleketin hali/ seni seslerle
uyandıracak/ Oturup yazacaksın”
(Melih Cevdet ANDAY)

Bir sanatçının sanatının neye

hizmet etmesi gerektiğine “ben”
yerine “biz”i ortaya koyduğunda;

“Sanatını; halkın dertlerini, acı-

larını, özlem ve umutlarını anlat-

mak için kullandı. Onun şarkıların-

da hasret de vardı, umut da...

Kararlılık da vardı, halk ve vatan

sevgisi de... O halkına, söyleye-

ceklerine sanatıyla söyledi. Bunu

yaparken de halk deryasının o

zenginliğinden, onların yaşadıkla-

rından, açığa çıkanlardan yarar-

landı.” (Tavır Dergisi-2009)

Halkın sanatçısı bugün Grup
Yorum’dur. Sanatçılar Yorum’un
duruşunu, tavrını kendilerine örnek

almalıdırlar. Vatanımız emperyaliz-
me peşkeş çeken, halkımızı zulme
boğanlardan sanatlarıyla hesap
sormalıdırlar. Grup Yorum’un yanı-
başında durup onun izinden gitme-
lidirler. 

Çünkü Grup Yorum bugün
halk sanatçılığının nasıl olması
gerektiğini direnişle gösteriyor.
Bunu görmeyenler, görmemek
için gözünü kapatanlar sanatçı
değil sarayın soytarısı olarak
kalmaya mahkumdurlar.

Başka söze gerek var mı?

Sanat da, sanatçı da halk için
olmalı, yaşamalıdır...

GRUP YORUM ile NASIL TANIŞTINIZ?

Grup Yorum üzerindeki

baskı ve terör arttıkça, sahip-

lenme de artıyor. Halkın

sanatını yapabilmek için hücre

hücre eridikçe Grup Yorum,

halkın içinde daha çok kök

salıyor, büyüyor, gelişiyor...

Grup Yorum ile nasıl

tanıştınız sorusuna internetten

verilen cevaplardan bazıları:
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F
Tipi hapishaneler, açıldığı ilk günden bu
yana bir çatışma alanıdır aynı zamanda.
Devlet bu hapishaneleri açabilmek için, eşi

benzeri görülmemiş bir katliam operasyonu yaptı
hapishanelere.

19 Aralık 2000’de 20 hapishanede birden yapılan
bu katliamda 28 tutsak katledilmiş, binlercesi işken-
celerden geçirilmiş, yüzlercesi sakat bırakılmıştı. F
Tipi hapishanelerde de mücadele bitmedi, çok farklı
biçimlerde devam etti. Özgür Tutsaklar, 2016 yılın-
dan bu yana adına Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş’i bedelleri göze alarak, bugün de coşkuyla
sürdürerek taarruza geçmişlerdir.

Böyle görkemli direnişlere ev sahipliği yapan F
Tipi hapishaneler, son derece etkili ve başarılı bir fil-
min de doğmasını sağladı: F Tipi Film.

Çok güçlü bir kolektivizmin ürünü olan F Tipi Film;
hiçbir maddi çıkar gözetmeyen 9 yönetmen,

onlarca oyuncu, iki yüzden fazla set emekçisinin

dayanışması ile çekildi.

Filmin senaryosu, dekoru, aksesuarları; hapis-

hanelerdeki özgür tutsakların, uzun yıllar F Tipi

hapishanelerde kalıp tahliye olan onlarca devrim-

cinin ve tutsak ailelerinin, görüş öneri ve bilgilen-

dirmeleri ile hayata geçirildi.

Yani yüzlerce insanın alın teri ile oluşturuldu F

Tipi Film. Bu özelliği ile de benzersizdir. Ve dev-

rimci sinema tarihinde önemli bir yere oturmuştur.

Filmi; gösterime girdiği günlerde yaşadığı yoğun
baskılara ve sansüre rağmen sinema salonlarında,
ardından toplu gösterimlerde, yayınlanan DVD’lerde
ve internet üzerinden yüzbinlerce hatta milyonlarca

kişi izledi. İMDB sıralamasında, 2017 verilerine göre;
çekilmiş hapishane temalı filmler dünya sıralamasın-
da 6.8 puan ile 24. sıradadır (ki bu puan 2017 yılına
aittir. Günümüzde F Tipi Film İMDB puanı 7.0’dır yani
yükselmiştir).

İMDB puanlama sistemi, izleyici puanlarına

göre yapılır. 0-10 aralığında puan verir her bir izleyi-
ci. Ve bunun ortalaması o filmin puanını belirler.
Yüzlerce-binlerce izleyici tarafından puanlandığı için
de manipüle edilme ihtimali bir hayli zayıftır.

Dünya üzerinde, (ki buna Hollywood filmleri de
dahil), bugüne kadar yüzlerce, belki de binlerce
hapishane temalı film çekilmiştir. Bunların büyük
çoğunluğu çok büyük bütçeli yapımlardır.

F Tipi Film, tüm bu filmleri geçerek dünya sırala-
masında  24. lüğe yükselmiştir. Yani tüm yasakları,

baskıları ve sansürü parçalamış, dünya halkları-

na ulaşmış ve onlardan hak ettiği ilgiyi ve beğe-

niyi görmüştür. Yapılan, yaratılan hiçbir şey boşa
gitmez. Mutlaka bir karşılık bulur.

F Tipi Film, ülkemiz devrimci sanatı açısından en
güçlü örneklerden biridir. Karamsarlığın, yılgınlığın,

teslimiyetin kol gezdiği ortamda faşizme karşı

mücadeleyi, baş eğmemeyi, umudu, coşkuyu,

kolektivizmi ve örgütlü olmanın gücünü anlatan

F Tipi Film’i daha çok insan ile buluşturmayı

başarmalıyız.

Devrimci sanat, halkın moral gücüdür aynı
zamanda. Daha çok şarkı ile, daha çok film ile, daha
çok şiir ile, daha çok tiyatro oyunu ile bu moral gücü-
ne katkı sunmak, her devrimci sanatçının görevidir. F
Tipi Film’in başarısı, bunu bir kez daha göstermiştir.

F TİPİ FİLM, DÜNYA SIRALAMASINDA 24. SEÇİLDİ

F Tipi Film, Tecrite Karşı Mücadelede Destansı Bir Direnişin ve
Israrla Hayata Geçirilen Kolektivizmin Ürünüdür... 

“Şu ana kadar beyaz perdede "içeriden çıkan adam"
çokça resmedildi. Üstelik belki de en çok yenik, yılgın,
umutsuzluk saçan halleriyle... Oysa yaman dönemlerin, zor
zamanların devrimcileri, yenilgi dahi yaşasa yenikleşmeyen,
önlerine konan kokmuş kırıntıları değil dünyayı isteyen, sin-
meyen, diz çökmeyen haliyle "devrimci"nin Türk sinema-
sı'na yansıdığını gördük demek zor. Böylesi bir anlatıyı da
bunu yaşayanların inşa etmek zorunda kalacakları da açıktı...

Kendini ve yaşadığını anlatmak için dahi bir mücadele-
nin içine girmek gerekiyordu. "F Tipi Film"i çeken kolektif
bu mücadeleyi vermiş. Tarihe not düşmekle kalmamış, hüc-
relerin duvarlarından, o duvarların çatlaklarından taşan,
oraya sığmayan umudu, dirayeti göstermeyi başarmış.
Tecritle, baskıyla, işkenceyle teslim alınmak istenen örgütlü

varoluşun bir şekilde ve hala yaşam bulduğunu göstermiş.
Hapishanedeki gardiyanın da hapishanede olacağı gerçeği
de, "içerideki" küçük hücrelerden dışarı çıkıldığında girilen
"dışarıdaki" büyük hücrenin hikayesi de bu filmde ustalıkla
işlenmiş. Karşımızda Türkiye devrimci hareketine mal edile-
bilecek, son zamanlarda karşılaştığımız en güçlü ve niteliği
yüksek metin, anlatı duruyor...

Filmde insanın gözünü ve kulağını hafifçe tırmalayan bir
kaç detay dışında F tipi gerçeğe en yakın haliyle sunulmuş.
Ola ki birgün karşınıza bu betondan gerçeğin dikileceğini
düşünüyorsanız, "yolum oradan geçer mi?" diye aklınızdan
geçiyorsa, yolu oradan geçenlerin menzilinde iseniz ya da en
azından bu nasıl bir iştir, bunlar kimdir diye en az bir kez
merak ettiyseniz bu filmi izleyin, izlettirin. İzleyin ki bu sırrın
mihnetine de, bu sırrı çözecek umudun sırrına da vakıf olun.”

Bir İzleyici Yorumundan Kısaltılmıştır...
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B
ir dizi Çukur… Ama sıra-
dan bir dizi değil. Asla
masum değil. Kelimenin

tam anlamıyla bir suç ürünüdür.
Halka karşı olmanın adıdır.

Çukur Dizisi Ne
Yapıyor?

Mafyayı, çeteleri “iyi insanlar,

halkı düşünen, halkın sorunlarına

duyarlı, bu sorunlara çözümler

üreten, iyiliksever kişiler” olarak
gösteriyor. 

Çukur dizisi Koçovalı adlı bir
mafya ailesini anlatıyor. Kendileri
mafyadır; ama iyidir. Başka maf-
yalar da vardır; ama onlar kötü-
dür. Mafyanın hepsi kötü değil-
dir. İyileri de vardır diyerek hal-
kımızı işte bunlara özendiriyor.
Var olan düzenin dışında, dev-
letle hiç işi olmayan, hep kendi
halinde gösterilen bir mafya
resmediliyor.

Böyle bir mafya yoktur. Her
mafyanın şu yada bu biçimde
devletle bir şekilde ilişkisi var-
dır. Aralarındaki tek fark kimileri
Sedat Peker gibi kendisini kullan-
dırmakta sınır tanımıyor oluşudur.
Ne diyordu bu faşist mafya bozun-
tusu, “Barış İçin
Akademisyenler”e yönelik “Oluk

oluk kanlarınızı akıtacağız ve kan-

larınızla duş alacağız.”

İşte mafya budur! İşte Çukur
dizisinin masumlaştırmaya çalıştı-
ğı bu faşist çetelerdir. Ercan
Kesal’ın oynamaktan gurur duy-
duğu rol budur. 

“Üreten ve yaratan halkımız
Çukur dizisini izlemeyin. Çukur
dizisi yoksul mahallelerden

devrimciler gitsin çeteler gelsin
diyor. Bunu halkın ozanlarının
sazını, sözünü çalarak yapıyor.
Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Tüm
yoksul mahalleler bizimdir.
Türkülerimizde ozanlarımızda
bizimdir. Mahsuni’yi halkımız-
dan çalmalarına izin vermeye-
ceğiz. Yoksulluğa mahkum,
yozlaşmaya teslim olmayaca-
ğız.”

Grup Yorum “Zalım” şarkısının
girişini yukarıdaki sözlerle yapı-
yor. Çukur dizisi sıradan bir dizi,
film değildir. Üstlendiği misyon
masum amaçlara hizmet etmi-
yor. Tam tersine bir suç ürünü-
dür. Ve bu suç ürününü hararet-
le savunan ise kendisine “dev-
rimciyim” diyen Ercan
Kesal’dır.

Devrimcilik dünyanın en
soylu damarıdır. Bu damarı kir-
letmeye kimsenin hakkı yoktur,
hele ki kendisine solcuyum
devrimciyim diyenlerin bunu
yapmaya hakkı olmadığı gibi bu
damarı temiz tutmak için sayı-
sız can, sayısız tutsak verenler
olarak asla izin vermeyeceğiz.

Çukur dizisi gençlerimizi
mafyaya, çeteleşmeye özendiri-
yor. 

Devrimci olmayın çeteci olun
diyor.

Çeteleri masumlaştırıp çete-
cileri ‘mahallenin iyi çocukları’
olarak gösteriyor. 

Hiçbir çete masum değildir!

Hiçbir çeteci saf ve temiz
değildir!

Çetecilik halka karşı işlenen
bir suçtur!

Grup Yorum tutuklanırken,
ölüm listelerine alınırken, hakla-
rında sayısız dava açılırken Çukur
dizisinin yapılmış olmasını sıra-
dan bir olay olarak göremeyiz. Ve
öyle görmemek için de pekçok
nedenimiz var. 

Düzen halka ait olan tüm
değerleri yozlaştırmaya çalışıyor.

M a h a l l e l e r i m i z i
Çukurlaştırmak, insanlarımızı
çetecileştirmek istiyor. İstiyorlar ki
mahallelerde devrimciler olmasın,
yoksul halk çocukları umudu, kur-
tuluşu çetelerde görsün, yozlaş-
sın, değersizleşsin. 

İşte buna izin vermeyeceğiz! 

Ne diyor Ercan Kesal;
“Çukur’daki şiddet meselesi gün-

delik hayattaki şiddete göre kıyas-

ladığında çok masum. Bütün işler

bitti tek sıkıntı Çukur’daki silahlar

ve ölen insan sayısı mı?”

Tek sıkıntı dizideki ölen insan
sayısı değil. Bunun böyle olmadı-
ğını kendisi de gayet iyi bilir. Lakin
bilmek istemediği, görmezden
geldiği nokta bu dizinin yozlaşma-
yı yayıyor olmasıdır. Para, ün,
şöhret söz konusu olunca Ercan
Kesal’ın ne devrimciliği, ne sosya-
listliği, ne de aydın olma misyonu
kalmıştır. O tüm değerlerini düze-
nin kendisine sunduğu nimetlere
gözü kapalı olarak satmıştır. O,
halkına ve değerlerine ihanet
etmiş, yaptığı açıklamalarla
dönekliği ne kadar içselleştirdiğini
ortaya koymuştur. 

Devam ediyor, “Bilerek bu rolü

oynadım. Oradaki karakteri içsel-

leştirdim, o oldum. Kendim oldum.

Setin en disiplinli yaşlısı olarak
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işimi hakkıyla yaptım. Kendi iste-

ğimle de ayrıldım.”

Neyi içselleştirdin Ercan
Kesal, halk düşmanı bir mafya
babası olmayı mı?

“CIA, Afganistan ve

Kolombiya’da uyuşturucu ürettiri-

yor ve dünyaya pazarlıyor; elde

edilen gelir, kontrgerillanın örgüt-

lenmesinde kullanılıyor. Fuhuş,

kumar, emperyalist kapitalist dev-

letlerin bilgisi ve onayı dahilinde

organize ediliyor. Sömürücü dev-
letler, uyuşturucu, kumar ve
fuhuştan hem para kazanıyorlar,
hem bu üçlüyle halkları çürütü-
yorlar. Mafya işte bu politikanın
tamamlayıcı halkasıdır.”
(Yürüyüş, EOK 87)

İşte Ercan Kesal’ın “içselleştir-
dim” dediği budur. Emperyalizmin
kullandığı bir maşa olmak…

Bu maşa halkları zehirleyen,
her yıl binlerce insanın ölümüne
neden olan, binlerce insanı yaşa-
yan ölüye çeviren uyuşturucunun
pazarlayıcısı olmak acaba hangi
misyonu temsil ediyor Ercan
Kesal… Hangi misyonu temsil edi-
yor da böylesi bir dizide oynamış
olmayı kendine övünç olarak görü-
yorsun?

Üstelik rolün hakkını vermek
için oynadığın pespaye mafya
babasını içselleştirecek kadar ken-
dine, bir zamanlar sahip olduğun
devrimci değerlere bu kadar
yabancılaşmana değdi mi? Bu
sorunun cevabı, kendisi için muh-
temelen evet olacaktır. 

Çünkü artık onun dünyası batak-
lık düzenidir. O bataklığa bir kez gir-
miş saçının son teline kadar bat-
mıştır. Onun dünyası artık düzenin
dünyasıdır. Bu dünyanın da solla,
solculukla hiçbir ilgisi yoktur. 

Bugün, emperyalizmin en büyük
saldırısı ideolojiktir. Solu sol olmak-
tan çıkarmış, solu sahip olduğu
değerlere yabancılaştırmıştır.

Bunun dışsal nedenleri olduğu
kadar solun kendisine yönelik öze-
leştiri yapmaması, mücadele kaç-
kınlığı da bu sonucu doğurmuştur. 

Direnmeyen, mücadele etme-
yen sol çözülmüştür. Bu tek tek
kişilerde de böyle olmuştur.
Direnenlerin yanında olmamak,
düzenin kendilerine sunduğu
satın alma fiyatına teslim olmak
çukurlaşmayı yaratmıştır. Ercan
Kesal da kendisini bir fiyata pazar-
lamıştır. Bu pazarlamanın karşılığı
olarak da Çukur gibi bir dizi de
oynamak için çırpınmış, böylesi
pespaye bir diziyi savunur hale
gelmiştir. O halkın sofrasında eşkı-
ya olmayı değil düzenin soytarısı
olmayı tercih etmiştir. Bugün yaptı-
ğı ise maskaralıktır. 

Çıkarları için insan öldüren,
insanları uyuşturucudan, çek senet
tahsilatına kadar her türlü pis işte
kullanan bir çetebaşını içselleştir-
mek hangi ideolojiye giriyor
acaba? Bunun devrimci ideloje gir-
mediğini herkes bilir. Bu yozlaşma-
nın, çürümenin, çukurlaşmanın
adıdır.

Ercan Kesal Çukur dizisinde
oynayarak, bu diziye övgüler düze-
rek, meşrulaştırmaya çalışarak ken-
disi çukurlaşmıştır. Artık o düzenin
kullandığı bir maskaradan başka bir
şey değildir. Bundan sonra halkın
sofrasında eşkıya değil kralın sofra-
sında bir soytarı olarak anılacaktır.
Ki bu onun kişisel tercihidir. Solcu
olmak, aydın olmak, halkın yanında
olmaktır deriz. O tüm bunlara sırt
çevirmiş, düzenin sahte yaldızlarını
tercih etmiştir. 

Yılmaz Güney’in dediği gibi,
“Kralın sofrasında soytarı olacağı-
ma, halkın sofrasında eşkıya olu-
rum!” Ercan Kesal bu dizide oyna-
yarak kralın sofrasında soytarı
olmuştur. 

Ercan Kesal artık bir solcu, dev-
rimci değildir. Halk çocuklarını

faşist mafya artığı olmaya özendi-
ren birisi asla devrimci olamaz. O
değerlerine ihanet etmiş bir
dönektir. Döneklerin geldiği
geleceği nokta olsa olsa Yavuz
Bingöl’ün geldiği nokta olur.
Gerisi laf-ı güzaftır.

Evet, mahallelerde mafyalar var.
Bunlara karşı savaşanlar da var. 

Biz bu mücadelede tam 5
insanımız şehit verdik. İbrahim
Devrim Top bir uyuşturucu satı-
cısını cezalandırdığı gerekçesiy-
le polis tarafından katledildi.

Ercan Kesal belki bunları bil-
mez. Biz ona söyleyelim, mahalle-
ler senin oynadığın mafya bozun-
tularının değil Cephelilerindir.
Halkın sorunları çeteciler değil
Cepheliler çözer, halkın kendi öz
örgütlenmesi olan Halk Meclisleri
çözer. O mahallelerde senin dizin-
deki gibi sahte değil gerçek kahra-
manlar vardır. 

Mahallesi, halkı ve vatanı için
canını ortaya koyan gerçek kahra-
manlardır onlar. Bunlar sizin sahte
kahramanlarınıza hiç benzemez-
ler. Gündüz bir tamircide işçi, kon-
feksiyonda makine başında alınteri
döken, mağazada kasiyerlik yapan
kadın-erkek-genç-yaşlı gerçek
halktır. İşte sizin yabancılaştığınız
bunlardır. 

Siz gerçek halktan, halkın kah-
ramanlarından uzaklaştınız. Size
sunulan para, şan, şöhret uğruna
bu değerlere sırtınızı döndünüz.
Bundan dolayı da artık düzenin
soytarısı, bir dönek olarak anıla-
caksınız. 

Siz ne kadar böyle diziler yap-
sanız da, övgüler düzseniz de ger-
çek değişmez.

Mahalleler bizimdir. Mahalleler
halkın Şahanlarınındır. Hasan
Feritlerin, İbrahim
Devrimlerindir. İşte gerçek olan
da, değişmeyecek olan gerçekte
budur.
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1
3-15 Ekim tarihlerinde
İstanbul’da ÇHD-HHB
davasına ilişkin, 18

avukatın toplamda 159 yılı bulan
cezalar almasına yol açan hukuk-
suz yargılamayı aydınlatmak için
görüşme ve toplantılar yapıldı. 

Toplantı; ÇHD’nin de üye olduğu
ELDH, IADL ve AED ile birlikte 8
ayrı Avrupa ülkesiyle (Belçika,
Katalonya-İspanya, Yunanistan,
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya
ve Avusturya) organize edildi. 

Toplantıya 20 hukuk kurumu
temsili olarak katıldı. Bu kurumlar
içerisinde; ELDH (Dünyada
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin
Avrupalı Hukukçular Birliği), AED-
EDL (Avrupa Demokrat Avukatlar
Birliği), OIAD (Uluslararası Tehlike
Altındaki Avukatları İzleme
Örgütü), IADL (Uluslararası
Demokrat Avukatlar Birliği),
Progress Lawyers Network (İlerici
Avukatlar Ağı), Giuristi
Democraticy (Demokrat
Hukukçular), CCBE (Avrupa
Barolar ve Hukuk Birlikleri
Konseyi), French National Bar
Counsel (Fransa Ulusal Barolar
Birliği), Unione Camere Penaly
İtaliane (İtalyan Ceza Avukatlar
Birliği), İtalian National Bar
Assosiation (İtalyan Barolar Birliği),
DSF-AS (Sınır Tanımayan
Savunma), UIA (Uluslararası
Avukatlar Birliği, OBFG/AVO-
CATS.BE (Belçika (Fransızca
Konuşan) Barolar Birliği), Atina
Barosu, Barselona Barosu, Berlin
Barosu, Brüksel(Fransızca
Konuşanlar), Brüksel (Flemenkçe
Konuşan), Liege Barosu ve Viyana
Barosu’ndan hukukçular vardı.

İlk gün İstanbul Barosu’nun
Kültür Merkezi (Galata) salonunda,
dosya avukatlarınca ÇHD-HHB
hakkında brifing verildi.

İkinci gün, Silivri Hapishanesi’ne
gidilerek tutsak avukatlarla
görüşmeler yapıldı. 

Bu görüşmeler sürerken
dosyanın onandığı bilgisi geldi.
Tutsak avukatlara bu haberi
yabancı ülkelerden gelen avukatlar
verdi.  

Üçüncü gün İstanbul Baro
başkanı ile görüşme yapıldı. Bu
görüşmenin ardından basın
toplantısına geçildi. 

Uluslararası heyet tarafından
hazırlanan metin, basın
toplantısında ELDH (Dünyada
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin
Avrupalı Hukukçular Birliği) Genel
sekreteri Thomas Schmidt
tarafından okundu: 

“18 avukatın İstanbul 37. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde başlayan
ve ağır cezalar almasıyla
sonuçlanan hükümlerin yasal
dayanaklarının neler olduğunu
anlamak için biraraya geldik. 

Şu anda ÇHD’nin avukatlarına
karşı açılmış iki tane kitlesel
dava bulunmakta. İlk davada 22
avukat yargılandı, ikinci davada
2018 sonbaharında başladı ve
burada da 20 avukat yargılandı. 8
avukat iki davada aynı iddialarla
yargılandı. İkinci duruşmada 18
sanık 3 yıl ile 18 yıl arasında
hapis cezasına çarptırıldı.

ÇHD Başkanı Kozağaçlı, 11 yıl
3 ay cezaya çarptırıldı. Bütün
avukatlar mesleki
sorumluluklarından dolayı
yargılandılar. İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesi istinaftan
bozma talebini reddetti.
Yargıtaya başvuru yapılacak. 

Burada bulunan Avrupalı
avukatların çoğu duruşmalara
gözlemci olarak katıldı. Temel
hedef, yargılamalar esnasında
Türkiye ve Avrupa yasalarına
dair herhangi bir ihlalin olup
olmadığını görmekti. 

ÇHD yargılamalarındaki ve
diğer siyasi sebeplerle
yargılanan kişilerin yargılama
süreçlerine baktığımızda,

sanıkların ve avukatlarının
savunma haklarına saygı ile
alakalı çok ciddi endişelerimiz
doğdu. 

Bütün bunlar genel olarak 37,
Ağır Ceza Mahkemesi ile
alakalıydı. Selahattin Demirtaş,
Canan Kaftancıoğlu, Ahmet
Altan, İhsan Eliaçık, Şebnem
Korur Fincancı davalarına ilişkin
gözlemlerimiz de bu yöndedir. 

İstanbul’da yargılanan 18
avukatın avukatlarıyla da
görüştük. ÇHD Genel Başkanı
Kozağaçlı dahil hapiste yatan 4
avukatı ziyaret ettik.  

Yargılama esnasında mahke-
menin ne kadar bağımsız
olduğuna, adil yargılanma
ilkelerine uyulup uyulmadığına,
delillerin yasal nitelik taşıyıp
taşımadıklarına cevap aradık.
Ziyaretten sonra gözlemlerimizi
raporlaştıracağız. 

Başka sorulara da cevap bul-
maya çalıştık. 

Bunlardan ilki, yargılamalar
esnasında mahkemenin ne
kadar bağımsız olduğu idi.

İkincisi, aynı kişinin iki kere
aynı suçtan yargılanmasıyla
alakalıydı.

Türk ve Avrupa kanunlarına
göre adil yargılanma ilkelerine
saygı duyulup duyulmadığını
araştırdık.

Kullanılan deliller hukuki
olarak yasal delil niteliği taşıyor
muydu taşımıyor muydu?
Bunları araştırdık.

Ziyaretlerimizin ardından
gözlem ve tespitlerimizi
raporlaştıracak ve bunun yasal
sonuçlarını paylaşmak üzere
Adalet Bakanlığından randevu
alacağız.” dedi.

Ardından 110 ülkeyi temsil eden
UIA (Uluslararası Avukatlar Birliği)
adına Sibylle Gioe söz alarak:

HALKIN AVUKATLARIYLA
ENTERNASYONAL DAYANIŞMA SÜRÜYOR!
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“Hepinize öncelikle
katılımınız için teşekkürlerimi
sunmak istiyorum. Bizim
birliğimiz, Türkiye’li avukatların
savunması konusunda son
derece aktif faaliyetler
içerisindedir ve  onların
haklarının korunması konusun-
da bu yaklaşımımız devam ede-
cektir. 

Bizim buradaki desteğimiz
avukatların yasadışı olarak
baskılanmasına yönelik hareket-
lerin ortadan kaldırılması ve
hukukun üstünlüğü ilkesi hayata
geçirilene kadar devam edecek.

Sizin de takdir edeceğiniz
üzere avukatlar çok önemli
görevlere sahip. Avukatların
herkesin haklarını korumak,
avukatların haklarını korumak ve
toplumda demokrasiyi
geliştirmek görevi vardır. Bu
sebeple birliğimiz bu
görüşmelere katılım sağladı. 

Avukatlara karşı açılmış olan
bu davaları gözlemlemeye
devam edeceğiz. Ve bu iki gün-
lük görüşmelerin raporları
hazırlanırken biz de bunlara
katkılarımızı sunacağız.” dedi.

Davanın tutuksuz
sanıklarından, Halkın Hukuk
Bürosu avukatı ve ÇHD İstanbul
Şube yöneticisi Ezgi Çakır ise : 

“Öncelikle ÇHD ve HHB

üyesi, dosyanın sanıklarından
biri olarak meslektaşlarımıza
çok teşekkür ediyoruz. 

Bu dosyada tutsak avukat
arkadaşlarımız adına da
teşekkür ediyorum.

12 Eylül 2017 tarihinden
itibaren çok ağır adaletsizlik ve
hukuksuzlukla karşı karşıya
kaldık. Halihazırda bu durum
devam ediyor.

İstinaf, mahkemenin vermiş
olduğu hukuksuz kararı onadı.
Hakkımızda verilen 159 yıla
varan cezalar hiçbir dayanağı
olmadan, gerekçesiz bir şekilde
onandı. 

Adil yargılanma hakkı
hukuken korunması gereken bir
haktır. 

Meslektaşlarımız hassasiyet
gösterdiler dosya üzerinden
inceleme ve değerlendirmeler
yapıldı. Bunların rapor haline
getirilmesi bizim için çok
değerli.” dedi.

Uluslararası heyet, basın
toplantısında, kasım ayında bir
rapor hazırlayacaklarını, bu raporu
yayınlayacaklarını, aralık ayında
da yargılamaya ilişkin gözlem ve
değerlendirmelerini iletmek üzere
Adalet Bakanlığı ile görüşmek için
randevu isteyeceklerini duyurdu.  

Üç gün süren bu programda;

HHB-ÇHD davasındaki
yargılama süreci, adil
yargılanma hakkı, gerçeğe aykırı
tutanak ve sahte delil elde etme
yöntemleri, gizli tanıklık-
itirafçılık, tanık koruma ve
sorgulama yöntemleri,
savcıların hukuka aykırı delil
elde etmekteki rolü, hakimlerin
hukuka aykırı delilleri
meşrulaştırmadaki rolü, etkisiz
Yüksek Mahkemeler gibi konular
konuşuldu.

Bugün tutsak olan halkın
avukatları; pekçok ülkedeki
hukuksuzluklara karşı mücadele
etmiş, tüm halkların hak
mücadelelerinin içinde ve
yanında olmaya çalışmış, enter-
nasyonal dayanışma içerisinde
olmuşlardır. Çünkü halkın
avukatlığı geleneğinin, enternasy-
onalist damarı çok köklüdür. Siyasi
iktidar tarafından sürekli hedef gös-
terildikleri, saldırı ve tehdit altında
oldukları ve yalnızlaştırılmaya
çalışıldıkları bu süreçte,
uluslararası hukuk örgütlerinin
dayanışma ve sahiplenmeleri, bu
geleneğin sonucudur.

Halkın Avukatları Yalnız
Değildir!

Halkın Avukatları İçin Adalet
İstiyoruz!

Nuriye Gülmen, Yüksel Direnişi’nin üçüncü yılında
yaptığı açıklama sonrası alana çıkacağını duyurmuştu. 5
Kasım’da Yüksel Caddesi’nde alana çıkan Gülmen, ajitas-
yonlarla direniş alanına yürürken polisin saldırısı sonucunda
gözaltına alındı.

Halkı Nuriye’yi Sahipsiz Bırakmadı…
İstanbul Küçükarmutlu halkı, Nuriye Gülmen’in gözaltı

haberinin ardından başlatılan “Nuriye Gülmen Serbest Bıra-
kılsın” çağrısı üzerine videolarla destek videosu çekip serbest
bırakılmasını talep etti.

Üç Yıl, 158 Hafta, 1100 (bin yüz) Günü Aşkın Süredir
Direniyoruz…

“1000 gündür Düzce’de ısrarla ve kararlılıkla direnen
Alev Şahin’e bin selam olsun.”

“Yüksek direnişi 1088. gün öğlen açıklaması açlık gre-

vindeki Grup Yorum üyelerine ve tutsak
halkın avukatlarına ithaf edildi.”

1089. gün öğlen açıklamasında konuşmayı Harbiyeli
annesi Melek Çetinkaya yaptı: “Oğlumun hapiste çürümesini
istemediğim için her açıklamaya çıktığımda bana da para
cezası kesiyorlar!”

“Yüksel direnişinden, direnen Şili halkını salamıyoruz.
Örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemez!”

“... Mustafa’ya destek olmak için biz de bir haftalık dö-
nüşümlü açlık grevi yapacağız.”

Gözaltı Saldırıları Bizi Yıldıramaz!
İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda, KHK’larla

hukuksuzca işinden atılan öğretmen Nursel Tanrıverdi her
hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta 4 Kasım’da da direniş
alanında sesini duyurmak için bildiri dağıtımı yaptı. Çalışma
sırasında gözaltına alınan öğretmen gözaltı işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı.

Nuriye Gülmen, Uzun Süre Sonra Çıktığı Direniş Alanında Gözaltına Alındı…
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H
ukuk; bir toplumun yaşamında, kişilerle
devlet arasındaki, devletle çeşitli örgüt-
lenmeler ve kurumlar arasındaki ve kişi-

lerin kendi aralarındaki ilişkileri belirleyen kuralla-
rın bütünüdür. 

Tanımda böyle diyor; ancak bu tanımlama önemli
bir eksiği barındırır. Çünkü burada asıl önemli olan
hukuka yön verenin hangi sınıf olduğu gerçeğidir.

Geçen hafta, Şeyh Bedreddin’in hukuku arayı-
şından ve tanımlayışından bahsetmiştik.
Tekrarlayacak olursak, hukukun ne olup olmadığı-
nı araştırmaya şu sorularla başlıyor: “Hukuk…
Niye gerekmiştir acaba? İnsanların davranışla-
rına yasak koymak zorunluğu nerden doğmuş-
tur? Haklı, haksız sözcükleri neden türetilmiş-
tir? Bizce, asıl yanıtlanması gereken sorunlar
bunlardır.” (Erol Toy, Azap Ortakları, syf.146)

Bedreddin sorularının cevabını da veriyor:
“Haksızlığın olmadığı yerde, haklılar da ola-
maz. Herkes eşit, herkes ürettiğinin tam karşı-
lığını alanda, haksızlık söz konusu olamaz.
Olmayanda, haklının, haksızın ayrılması gereği
duyulmaz. Öyleyse, ilk hukukun başlangıcı, ilk
sömürgenin ortaya çıkmasıdır… Demek ki,
hukuk, ilk haksızlıkla birlikte kendinin gerekli
olduğunu duyurmuştur.” (Age, Syf. 147)

Şeyh Bedreddin’in dediği gibi; sınıflı toplumlar-
da gerçek anlamda hukuk ve adalet olması bekle-
nemez. İnsanın insanı sömürdüğü yerde eşitlik
yoktur. Hak, hukuk ve adalet ise sadece göster-
meliktir. Ezilenleri aldatmak, onların adaletsizliğe
olan öfkelerini dindirmek amacıyla yapılan bir
mizansenden ibarettir. 

Ülkemizde ise burjuva hukuku dahi hiçbir
dönem olmamıştır. Her dönem iktidarın halka
karşı savaşı, sürekli yükselen bir ivme kazanmış-
tır. Bu savaşın en somut yaşandığı yerlerden birisi
ise mahkeme salonları olmuştur.

Daha Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan
İstiklal Mahkemeleri, bugünkü mahkemelerin öncü-

sü olmuştur. Bu mahkemeler Kurtuluş Savaşı döne-
minde dağılan Osmanlı’nın yerine düzeni ikame
etme amacıyla kurulsa da, özellikle 1923’ten sonra
görülen mahkemeler tamamen muhalefeti yok
etmeye yönelmiştir. Öyle ki Atatürk’e suikast davası
adı altında o dönemin tüm muhalifleri İstiklal
Mahkemeleri aracılığıyla ipe çekilmiştir. 

1927’ye gelindiğinde muhalefet edecek pek
kimse kalmamıştır. Bu yanıyla bugünkü mahke-
melerin işleyişi ile o dönemin İstiklal
Mahkemeleri’nin işleyişi arasında benzerlikler çok,
ayrılıklar azdır. O dönemde de mahkemeler
lehte olan delilleri görmezden gelmiş, tanıkları
dinlememiş, sadece itirafçıların sözleriyle
idam cezaları vermiştir.

Bugün de mahkemeler tutsakların lehine olan
delilleri görmezden gelirken, bir itirafçının iftirası-
nı makbul görmekte, sadece bir cümleyle ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası verebilmektedir. 

İstiklal Mahkemeleri
İstiklal Mahkemeleri’nde tespit edilen rakamla-

ra göre toplam 59.164 kişi yargılanmış, 4.124 kişi
idama mahkum edilmiştir. Bunların 243’ü gıyaben,
2827’si ertelenerek verilmiş idam cezalarıdır.
Cezaları hemen infaz edilenler ise 1.054 kişidir.
İdam kararlarının 5.000’in üzerinde ve infaz
edilen idam hükümlülerinin de 1.450-1.500
civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Sayı tam olarak bilinemese de kimi araştırma-
cıların belirttiğine göre İstiklal Mahkemeleri’nde
idam edilenlerin sayısı, savaşta ölenlerin sayısın-
dan fazladır. 1920’den sonra kurulan İstiklal
Mahkemeleri durmaksızın idam kararları üretiyor-
du. Mahkemelerin kararı üstünde bir başvuru mer-
cii de yoktu. 1920’de asker kaçakları ve askeri suç
işleyenlere karşı kurulan ve üyeleri milletvekili ve
askerlerden oluşan İstiklal Mahkemeleri, daha
sonraki süreçte muhalefeti sindirme aracı olarak
kullanılmaya başlar.

İstiklal Mahkemeleri’nin üç Ali’si; Kul Ali (Ali

İstiklal Mahkemeleri’nden
Ağır Ceza Mahkemeleri’ne...

Faşizmin Mahkemelerinde
Halk İçin Adalet Yoktur!
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Çetinkaya), Küçük Ali ve Kılıç Ali (Ali Kılıç) yıldırım
hızıyla çalışıp, kasırga gibi ortalığı savurma da
pek ünlüydüler.

Sanıkları dinlemez “toplanan deliller” ışığın-
da iş görür ve kararları verirlerdi. Ayrıca sanık-
ların savunmalarını da genellikle gereksiz
bulurlardı... 50 yıl sonra kurulan Devlet
Güvenlik Mahkemeleri (DGM) de, bugünkü
Ağır Ceza Mahkemeleri de Aliler’in izinden
gidecek ve geleneği sürdürecekti...

İstiklal Mahkemeleri için Meclis’e sunulan yasa
önerisini desteklemek için kürsüye çıkan dönemin
Kastamonu Milletvekili  Abdülkadir Kemal’in sözleri
“devleti kurtarmak için” egemenlerin neler yapabile-
ceğinin, yaptığının güzel bir örneğidir: “Osmanlı
Devleti’nin tarihinde gayet mühim bir devir var-
dır. O devirde iş görenler, binlerce insanı hiç bir
meclis izni almaksızın öldürerek, memleketi
kurtarmışlardı. O devir Köprülüler Devridir.
Korkup çekinmeye lüzum yoktur. İcap ederse
bu memleketi kurtarmak için beşyüzbin kişiyi
idam etmeli ve bundan asla çekinilmemelidir.” 

1940’larda kaldırılan İstiklal Mahkemeleri’nden
sonra idam cezaları, faşist İtalya’dan getirilen
maddeler için uygulamaya konulur. Bu maddelerle
sol muhalefetin gelişmesi engellenmeye çalışılır.

Tek parti döneminden sonra, toprak ağaları ve
tefeci ve tüccarların çıkarlarını savunan Demokrat
Parti’nin (DP) hak, hukuk, insan hakları söylevleri
ortalığı kaplar... İktidara geldikten sonra yaptıkları
ise ibret vericidir.

Ülkemiz tarihinde ilk defa yasal bir yayın üzeri-
ne (Markopaşa) hükümet bildirgesinde “bunlarla
uğraşacağız” denir. En küçük bir muhalefete bile
tahammül yoktur. Bu dönem aynı zamanda
emperyalizme kapıların sonuna dek açıldığı
dönemdir. İşbirlikçiliğin, vatan hainliğinin açık-
ça ilan edildiği vatanın yeraltı ve yerüstü zen-
ginliklerinin peşkeş çekildiği yıllardır. Efendiler
ta o günlerde bile “istikrar” istemektedirler...
İstikrar ise; bu sömürü ve zulüm düzenine
karşı kimsenin ses çıkarmamasıdır.

Tüm muhalifler özellikle İstanbul’da Sansaryan
Han’ın işkencehanelerinden geçirilir... Sansaryan
Han’da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tam
bir salhaneye dönüştürülür. İki yıla varan tutuklu-
luk süresi havasız, ışıksız, yoğun işkencelerle
yaşanır.

Ardından 12 Eylül Sıkıyönetim

Mahkemeleri, DGM’ler, ÖYM (Özel Yetkili
Mahkemeler), ACM (Ağır Ceza Mahkemesi) gel-
miştir. 

Ancak isimleri değişse de bu mahkemelerin,
amacı asla değişmemiştir. Halkın yükselen müca-
delesini bastırmak için halka karşı kurulan terör
mahkemeleri olmuşlardır.

Bugün astığı astık, kestiği kestik Kılıç Aliler’in
yerini Can Tuncay gibileri almışlardır. Aynı ada-
letsizlik, aynı hukuksuzluk devam etmektedir.

Devasa Adalet Sarayları yapıyor faşizm, içinde
adalet olmayan. Kelimenin tam anlamıyla bu
saraylar bir ticarethane, halka karşı kurulan kıyam
ve korku salma yerleridir. Söz konusu halk oldu-
ğunda, halkın çocukları olduğunda bu mahkeme-
ler, bu savcılar, bu hakimler bırakın hakka-hukuka-
adalete saygı duymayı, aksine kendi yasalarını
bile ayaklar altında çiğnemektedirler. Yeter ki
kıyam makinası durmasın.

AKP faşizminin cellatlığını yapan bu mahkeme-
lere karşı adalet mücadelemizi sürdürmeye
devam ediyoruz. Bu ülkede 28 yaşındaki
Mustafa Koçak, adaletsiz bırakılan herkes için
131 gündür Ölüm Orucu’nda. Halkın sanatçısı
Grup Yorum, 178 gündür açlık grevinde.

Belki aç kalacağız mevsimler boyu, belki düşece-
ğiz bereketli Anadolu topraklarına tohum olmak
için… Ama asla adaletsizliklerine boyun eğmeye-
cek, her yer de her koşulda gerçek adalet için müca-
dele etmeye devam edeceğiz. Ve şairin dediği gibi:

Kara zulmün kalesini kurmuşlar

Toprağıma

Sağlamışlar

Alçaklığı pek yüksek bir hançeri

Bağrıma

Ve umudun delikanlısına pusu

Ve sıkmışlar sinsice

Amerikan malı kurşunları halkın ciğerine

Fakat sanıyor musunuz ki

Vurulduğuyla kalır delikanlılar

Ve döküldüğüyle kalır kanımız

Hayır!

Bin kere hayır...

Ne zaman arşa çıkarsa adaletsizlik

Yeryüzüne halkın ADALET SAVAŞÇILARI
iner
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Yürüyüş: Merhaba; KESK (Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu) MYK’nın; OHAL’e
ve KHK’lere direnmeme tavrı, Yüksel
Direnişçileri’ne ve direnişi destekleyenlere açtı-
ğı soruşturmalar ve Genel Merkez’den işkencey-
le direnişçileri atmalarına ilişkin çokça yazdık,
yazmaya devam edeceğiz.

Ankara-Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı
Sultan Saygılı’nın, faşizmin günde iki kez işken-
ce yaptığı Yüksel Direnişçileri’ne “15 dakikada
bırakılıyorsunuz” deyişini yazdık, yazacağız.
Şimdi direniş düşmanlığı, tıpkı AKP faşizmi gibi,
kamu emekçilerinin internette yazdıklarını takip
etmeye, hatta kayyum atamaya vardı.

KESK ile yaşanan süreci anlatır mısınız,
Hatay Eğitim-Sen’e neden kayyum atadı, nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Pelin Akbaş Yeşil: Eğitim-Sen MYK (Merkez
Yürütme Kurulu) kayyum atamayı bir disiplin soruştur-
masının neticesiymiş gibi gösterdiği için bu soruştur-
manın içeriğini anlatarak başlamak istiyorum.

24.01.2019 tarihli savunma istemiyle başlatılan
disiplin soruşturmalarında, sosyal medya hesapları-
mız incelendiğinde sendikayı itibarsızlaştırdığımız,
16 Eylül tarihli soruşturma sonucu olan tebliğlerde
de  “Sendikaya ait yerlerde, sendikal görevler
sırasında ve sendikal faaliyet alanlarında, sendi-
ka üyelerine, genel kurullar tarafından seçilmiş
organlarda yer alan üyelere fiili saldırıda bulu-
nulması, toplumda sendikal algıyı olumsuz etki-
leyecek, etik olmayan davranış ve tutumlarda
bulunulması, sendika aleyhinde faaliyette
bulunma” iddia edildi. 

Bunların tamamıyla iftiradan ibaret olduğunu
belirtmek isterim. Savunma istedikleri gerekçeler
ile ceza verdikleri gerekçeler arasında tutarsızlık
olduğu kadar asılsızlık da vardır.

Eğitim-Sen ve KESK MYK’ları ile yıllar öncesine
dayanan fikir ayrılıklarımız var. Hatay Şubesi’nin,
Suriye’de yaşananlara yaklaşımı, KESK’in genel
politikasından tamamen farklıdır. 

Suriye’deki savaş sürecinin başında Hatay
Eğitim-Sen Şubesi, “Suriye’de Emperyalist

Müdahaleye Hayır!” sloganıyla yürü-
yüşler örgütlemiş, Suriye’deki savaşı
emperyalizm ile Suriye halkları arasın-
daki bir savaş olarak tespit etmiş ve
rejim öncülüğünde yürütülen halkın
savaşını, anti-emperyalist niteliğinden
dolayı desteklemiştir.

Hatay Şubesi’nin Genel
Merkez’den farklı olarak hayata
geçirdiği politikalardan biri ve belki
de en önemlisi, OHAL sürecinde
Hatay’daki açığa almalardan sonra gösterdiği
direniş tavrıdır.

Şubemiz, açığa almalara karşı aralıksız eylem
yapan ve sürekli bir direniş ören, üyelerinin hep-
sini geri döndüren ülke genelindeki tek şubedir.

Hatay Şubesi olarak bizler, KESK MYK ve
bazı şubelerin MYK’larının Yüksel
Direnişçileri’ne saldırısında tavrını direnenler-
den yana belirlemiş, ülke genelindeki tüm şube-
lere sendika yönetiminin direnişçilere saldırısını
kınayan yazılar göndermiş, direnişçilerin yanın-
da olduğumuzu söyleyen açıklamalar yapmış,
direnen kadın üyelere saldırmanın alçaklık oldu-
ğunu söyleyerek MYK’nın tavrını mahkûm etmiş
ve üyelerimizle bu konuda toplantılar yaparak
onlara gerçekleri anlatmıştık. Soruşturma son
olarak bu aşamadan sonra başlatılmıştır.

Esasında kendisi gibi düşünmeyeni, sendika-
dan tasfiye etmeye dönük bir adımdır, direngen-
liğiyle bilenen şubeyi cezalandırmadır. Hatay’da
seçimlerle yönetimlere gelemeyen kişiler, bizle-
rin yerine kayyum olarak atanmıştır. Genel mer-
kez bir açıklama yayınlamış ve demişti ki; “Hatay
Eğitim-Sen yönetimi; sendika tüzüğüne aykırı
hareket etti, biz de gereğini yaptık, görevden el
çektirdik”

Evet, devlet de aynı şeyi söylüyor:

“Belediye başkanları devleti yıprattı, yasalara
aykırı hareket etti, biz de görevden aldık”, diyor-
lar ki “biz kayyım atamadık, yönetim kurulunu
görevden el çektirdik, yerine gelecek yedek
yönetim de üyelerce seçilmiş olduğundan, bu
kayyum değildir”.

SEÇİLMİŞ YÖNETİM YERİNE KENDİ İSTEDİĞİ
KİŞİLERİ ATAMAK, KAYYUMDUR, YEDEK
YÖNETİM DEĞİLDİR!

Röportaj

KESK Tarafından Kayyım Atanan
Eğitim Sen Hatay Şube Yönetiminden Pelin Akbaş Yeşil:

“Genel merkez yöneticileri, kendisi gibi düşünmeyenleri tasfiye etmiş, kayyuma
‘yedek yönetim’ diyerek meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kayyumla birlikte şube binası
değiştirildi, yeni mobilyalar alındı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin, bizlere

noterden ihtar çektirerek eşyaları ve evrakları istedi.
Bunlar tarihe, utanç belgeleri olarak geçecek!”

Eğitim-Sen Hatay Şubesi Kadın Sekreteri
Pelin Akbaş Yeşil ile Genel Merkez tarafından
atanan kayyımı konuştuk.
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Genel merkez yöneticileri kayyuma yedek
yönetim diyerek meşrulaştırmaya çalışmıştır.
Kayyumla birlikte şube binası değiştirildi, yeni
mobilyalar alındı, Genel Başkanı Feray Aydoğan,
bizlere noterden ihtar çektirerek eşyaları ve
evrakları istedi. Bu ayrıntıları söylüyorum; çünkü
bunlar tarihe utanç belgeleri olarak geçecek.

Genel Merkez yöneticileri sıklıkla ilimize geldik-
lerinden, katılacakları bir basın toplantısını öğre-
nince bizler de oraya gitmiş ve neden görevden
alındığımızı, kime, ne zaman, nerede fiilli saldırıda
bulunduğumuzu açıklamalarını ve kanıtlamalarını
istemiştik. Açıklama yapılmadı. Bu asılsız suçlama-
lara karşı tabi ki sessiz kalamazdık ve demokratik hak-
larımızı kullanarak eylemler de yaptık, hukuksal olarak
itirazlarımızı da yaptık.

Mahkeme tedbir kararı alarak genel merkezin yap-
tığına ‘dur’ demiş oldu. Ancak Genel Merkez
Yöneticileri Hukuk tanımıyor. Mahkemenin kararla-
rını uygulamıyor. “Çamur at izi kalsın” mantığıyla
hareket ediyor.

Burada bir ayrıntı vermek istiyorum. Genel mer-
kez, mahkeme heyetine sunduğu dosyaya delil ola-
rak soruşturma başlatıldıktan sonraki sosyal
medya paylaşımlarını fotoğraflayıp koymuş. Yani
suç üretmeye çalışmış ki bu yöntemi biz bir yer-
lerden tanıyoruz!

Eğitim-Sen MYK, bu kararla mücadele tarihimize
ve değerlerimize kapkara bir leke sürmüştür.
Eğitimdeki gericileşme doruk yapmışken; tarikatlar
okullarda cirit atarken; yüz binin üzerinde kamu
emekçisi KHK ile ihraç edilmişken; kamu emekçileri
tüm haklarını kaybetmişken; yandaş, konfederasyon-
la iktidar el ele kamu emekçilerine zam diye sadakayı
reva görürken ve kamu emekçileri tarihinde görülme-
dik sorunlarla karşı karşıya kalmışken, hiçbir soruna
karşı esaslı bir politika üretemeyen ve mücadele

yürütemeyen KESK ve bileşenlerine egemen olan
anlayışlar, iktidardan feyz almış olacak ki iç
muhalefeti disiplin kurulları marifetiyle tasfiye
etme yolunu tutmuştur. Bizleri, sırf merkez yöne-
timi eleştiriyoruz diye, merkez yönetimle aynı
politikaları savunmuyoruz diye görevden almak
gerçekte tam bir kayyum politikasıdır.

KHK ile ihraç edilmiş üyelerin üyeliklerini askı-
ya almak ve böylece dayanışma ödeneğini kes-
mek, bu şekilde tehdit etmek ise sözün bittiği yer-
dir. İhraç üyelere yapılan dayanışma ödeneği, her
şeyden önce KESK MYK yöneticilerinin cebinden değil
üyelerin aidatlarından sağlanmaktadır. 

Yürüyüş: Kuşkusuz haklısınız. KESK MYK’nın
AKP ile kayyum konusunda da aynılaşması,
kamu emekçilerine de mücadele tarihine de iha-
nettir. Şubenize dönecek olursak, kayyım ne
zaman atandı? Şubeniz yöneticileri-sizler ne
zaman öğrendiniz?

Pelin A.: 16 Eylül Pazartesi günü, Genel Merkez
tarafından bizlere iletilen yazılı tebliğlerde tüm yöne-
tim kurulu üyelerimizin (Şube Başkanı Deniz Ezer,
Şube Sekreteri Sabah Aras, Mali Sekreter Ahmet
Korkmaz, Kadın Sekreteri Pelin Akbaş Yeşil,
Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı, Eğitim
Sekreteri Eylem Uysal, Hukuk Sekreteri Emir Bugay)
ve 2 üst kurul delegesi, geçmiş dönem yöneticilerimi-
zin (Ayhan Erkal, Yusuf Mengilli) üyeliklerinin ilk
genel kurulda üyelikten ihraç edilmesi talebiyle üye-
liklerimizin askıya alındığı bildirilmiştir.

Tüzüğümüze göre de bir üyenin üyeliklerinin askı-
ya alınması, bütün görevlerinin sona ermesi anlamını
taşımaktadır. Dolayısıyla 16 Eylül itibariyle görevden
alınmış görünüyoruz. Bugünün öncesinde Cuma
günü (13 Eylül), geçmiş dönem yöneticilik yapmış bir
arkadaşımızın annesinin vefatını üyelerimize mesaj
yoluyla iletmek istemiştik. Ancak kendi üye programı-
mıza erişim engeli olduğunu gördük. Genel merkez
ile iletişime girerek sorunun ne olduğunu anlamaya
çalıştık ki önce telefonlarımıza cevap vermediler. 

Daha sonra genel merkez yöneticisi Ahmet
Karagöz, bizleri arayarak kararı telefonla bildir-
miş, erişim engelinin bundan kaynaklandığını
belirtmiştir. Bize herhangi bir bilgi verilmeden
önce erişim engelinin getirilmesi, acizliğin gös-
tergesidir.

Yürüyüş: Kayyum kararını eylemler, itiraz
başvuruları, imza kampanyaları ile teşhir ettiğini-
zi biliyoruz. Kamu emekçileri, aydınlar, sanatçılar
halkımız da meşru mücadelenizi sahiplendi. Bu
süreçte yaptıklarınızı özetler misiniz?

Pelin A.: Kayyum atanacağını telefonla öğrendi-
ğimiz günden bu yana teşhir çalışmasına devam edi-
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yoruz. Öncelikle şube meclisimizi topladık, toplan-
tıda süreci değerlendirdik ve neler yapacağımızı
konuştuk. İkinci defa sendika binasının önünde
basın açıklaması yaptık. Gelişmeler oldukça da
basına bilgi amaçlı yazılı açıklamalar yapıyoruz.
İmza kampanyası örgütledik. 

Elektronik ortamda başlatılan imza kampanyası
kısa sürede birçok kişiye ulaştı. Bildiriler hazırladık
hem üyelerimize hem halkımıza dağıttık, dağıtır-
ken de süreci anlattık. Eğitim Sen Genel merkezi-
ne “Kayyum Üye İradesine Darbedir, Darbeye
Hayır! Verilen Cezalar İptal Edilsin!” içerikli fax
metinleri hazırladık ve toplanan 879 tane faks
metnini gönderdik.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü etkinliğini 7
Ekim’de yapma kararımız daha öncesinde vardı.
Bu etkinlik ile birlikte kayyumu teşhir eden açıkla-
malar, ozalitler hazırlandı. Etkinlikte bildirilerimizi
de dağıttık. Halkımızın desteği çok güzeldi.
Binlerce kişinin desteği vardı. Bunu görmek
bize güç ve moral verdi diyebilirim.

Birçok kurumu da ziyaret ettik. Aralarında bizle-
re destek olduğunu söyleyen ve mesaj gönderen,
açıklama yapanlar da oldu, açıklama yapamaya-

cağını söyleyen, kendine solcuyum, devrimciyim
diyen bazı kurumlar da kayyumu kayyum olarak
görmediklerini, tüzüğün gereği olduğunu belirtmiş-
lerdir. Hangi kurum, siyasi parti, DKÖ temsilcisi ne
dedi, bunları da daha sonra ayrıntılı anlatırız.

Akademisyenlerden, sanatçılardan, aydın-
lardan hem mesaj gönderen hem de video gön-
derenler oldu. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinden
üyeler, direnişçiler, kurum temsilcileri bizlere
destek video gönderdi. Onlara da sizler aracılı-
ğıyla bir kez daha teşekkür etmiş olalım.

Kullandığımız sendika binasının telefon ve
internetini yeni kayyum binasına taşımışlardı.
Bizler de yeni telefon hattı ve internet bağladık.
En son elektriği de kestirme talimatı vermişler.
Yeniden abonelik alacağız. Bizleri bunlarla yıl-
dıracaklarını sanıyorlar. Genel merkez yöneti-
cilerinin uğraştıkları şeye bakın!

İlimize o kadar sık gelmeye başladılar ki kayyu-
mu meşrulaştırmak için her türlü şeyi yapıyorlar.
Buradaki kayyum yönetim ise kara propagan-
da, iftira, baskı, tehdit ile bize destek olan üye-
leri, kurum temsilcilerini, esnafı vd. korkutma-
ya çalışıyorlar. Üyelerimiz ve halkımız kendile-
rine çok güzel cevap vermektedir.

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir şey var
mı?

Pelin A.: Son olarak iş mahkemelerine yaptı-
ğımız itirazlar kabul etmiş olup üç arkadaşımız için
mahkemelerin yürütme durdurma kararı verdiğini
söylemek istiyorum (Diğer arkadaşların mahkeme
süreci devam etmektedir). Yani yöneticilik görevi
devam etmektedir. Ancak Genel merkez mahke-
me kararlarını uygulamamaktadır. Bizler de eğer
mahkeme kararlarını uygulamazlarsa suç duyuru-
sunda bulunacağımızı kendilerine noter aracılığıy-
la ihtar çektik. Eğitim-Sen MYK yaptığı tarihi
hatadan (hata demek az kalıyor tabi) mutlaka
dönmeli, cezaları iptal etmeli, mahkeme karar-
larını uygulamalıdır.

Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.

Şubemiz, açığa almalara karşı aralıksız
eylem yapan ve sürekli bir direniş ören, üyele-
rinin hepsini geri döndüren ülke genelindeki
tek şubedir.

Hatay Şube olarak bizler, KESK MYK ve bazı
şubelerin MYK’larının Yüksel Direnişçileri’ne
saldırısında tavrını direnenlerden yana belirle-
miş, ülke genelindeki tüm şubelere sendika
yönetiminin direnişçilere saldırısını kınayan
yazılar göndermiş, direnişçilerin yanında oldu-
ğumuzu söyleyerek MYK’nın tavrını mahkûm
etmiş ve üyelerimizle bu konuda toplantılar
yaparak onlara gerçekleri anlatmıştık.
Soruşturma son olarak bu aşamadan sonra
başlatılmıştır.

Esasında kendisi gibi düşünmeyeni, sendi-
kadan tasfiye etmeye dönük bir adımdır, diren-
genliğiyle bilenen şubeyi cezalandırmadır.
Hatay’da seçimlerle yönetimlere gelemeyen
kişiler, bizlerin yerine kayyum olarak atanmış-
tır. Genel merkez bir açıklama yayınlamış ve
demişti ki; “Hatay Eğitim-Sen yönetimi; sendi-
ka tüzüğüne aykırı hareket etti, biz de gereğini
yaptık, görevden el çektirdik” Evet, devlet de
aynı şeyi söylüyor: “Belediye başkanları devle-
ti yıprattı, yasalara aykırı hareket etti, biz de
görevden aldık. Kayyum atamadık”, diyor. 

Seçilmiş yönetim yerine kendi istediği kişi-
leri atamak, kayyumdır.
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U
zun zamandır açılış hazırlıklarını sürdü-

ren Okmeydanı Halk Sağlık Kabini, 19

Ekim günü, Okmeydanı halkının katıldı-

ğı bir törenle açıldı.

Sağlık kontrolü, ölçümler ve kan tahlili de yapı-

labilen sağlık kabini, yoksul ve sağlık güvencesi

olmayan halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek

amacıyla kuruldu.

Sağlık Kabini emekçilerinden Celal Akgün,

Halk Sağlık Kabini’nin kuruluş amacını ve çalışma

ilkelerini anlatarak sağlık emekçilerine de çağrı

yaptı:

“Ben Celal Akgün:

15 sene kamuda sağlık hizmeti verdikten
sonra, Kanun Hükmünde Kararname ile atılan
bir sağlık emekçisiyim. İşimden atılmama
gerekçe olarak hiçbir neden gösterilmemiş
olsa da biz nedenini gayet iyi biliyoruz. 

Çünkü sağlığın ticarileştirilmesine, hastala-
rımıza “müşteri” gözüyle bakılmasına, hastane-
lerin birer ticarethaneye-AVM’lere, koruyucu
sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının birer
işletmeye-hekimlerin işletmeciye dönüştürül-
mesine, kutsal olan sağlık mesleğimizin onur-
suzlaştırılmasına, sağlık emekçilerinin insanlık
dışı koşullarda çalıştırılmasına, emeğimizin
sömürülmesine, iş güvencemizin gasp edilme-
sine, “paran kadar sağlık” anlayışına karşı çık-
tığımız için;

yediği gıdalarla nasıl zehirlendiğini halkımı-
za anlattığımız için,

rant uğruna fabrika bacalarının halkımızı
nasıl kanser ettiğini açıkladığımız için,

iktidarın, çökmüş sağlık politikalarının
sorumlusu bizmişiz gibi, sağlık emekçilerini
hedef göstermesine karşı çıktığımız için,

sağlık sisteminin içinde bulunduğu durumu,
tüm gerçekliğiyle halkımızla paylaştığımız için 

“HALK İÇİN SAĞLIK” anlayışını savunduğu-
muz için,

çok sevdiğimiz işimizden atıldık, açığa alın-
dık ya da tutuklandık.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle işinden
atılan veya çeşitli bahanelerle atanamayan tüm
sağlık emekçileri;

El ele verip emekte-fikirde birlik sağlayalım.

Hakkımız olanı alalım.

Sağlıkta sömürüye karşı, halk
için sağlık anlayışını gelin hep
beraber geliştirelim!

Sağlık emekçileri yaratıcıdır.
Yaratıcılığımızla halkımızın sağlık
sorunlarını çözelim!

Bu amaçlar doğrultusunda
hepinizi Özel Okmeydanı Halk
Sağlık Kabinimiz’e bekliyoruz.

‘Elden ne gelir?’ demek yerine,
‘Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız?’
sorularına cevap bulmaya bekliyo-
ruz. 

HALK İÇİN SAĞLIK diyenler için
buradayız.”

Okmeydanı Halk Sağlık Kabini,

Sağlık Sorunları Olan Halkımızı Bekliyor
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İSTİNAF KARARI ÜZERİNE

8 Ekim 2019 tarihinde Halkın Hukuk Bürosu avu-
katlarına verilen hapis cezaları, İstinaf 2. Dairesi
tarafından onandı.

İstinaf 2. Dairesi’nin varmış olduğu karar siyasi
bir karardır. İktidarın ve genel olarak oligarşinin
Halkın Hukuk Bürosu üzerindeki politikalarından
temelini almaktadır.

İstinaf mahkemesi, 70 klasöre yakın dosyanın
olduğu, 20 avukatın yargılandığı bir dosyada 3 sayfa-
lık bir onama kararı vermiştir. Bu yargılamada, aynı
mahkeme heyetine kararları geri aldırtılarak, haftaso-
nu, mesai saat dışında tekrar tutuklama çıkartılmıştır.
Açık tanık, gizli tanık usullerinde dinlenmiştir.
Duruşmalarda açıkça iftiracılar yönlendirilmiştir.

Avukatlar defalarca salondan atılmıştır.
Savunmanın talepleri kanunda olmayan yeni kural-
lar konularak reddedilmiştir.Sonuç itibariyle bol
keseden dağıtılan cezalar biz olmadan, avukatları-
mız olmadan, boş salonlara okunmuştur.

Baştan aşağı hukuksuzlukla geçen yargılama-
nın, İstinaf 2. Dairesi, "Vicdani kanının oluştuğu
duruşma süreci" olarak tanımlamıştır.

Karar siyasi intikam davasının devamı niteliğin-
dedir. İktidar bizden tüm halkın gözü önünde inti-
kam alıyor. Fakat bu kararlarla ne kadar korkak ve
güçsüz olduklarını ortaya koyuyorlar. İstinaf değer-
lendirmesinin duruşmalı yapılması talep edilmiş
olmasına rağmen 2. Daire incelemeyi dosya üzerin-
den yapmıştır.

Karar için seçilen tarih de tesadüfi değildir.
Yasallaştırılan yargı paketiyle demokrasicilik oyna-
manın arifesinde karar onaylanmıştır. Kanunun
onanması, Suriye politikalarının yoğun gündemde
olduğu zamana denk getirilmiştir.

Bu tablo ne kadar zayıf ve güçsüz olduklarını
gösteriyor. Güçsüzler; çünkü yeni bir mahkeme

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!

Aycan Çiçek ve Aytaç Ünsal’dan Mektup Var...

HALKIN TUTSAK AVUKATLARI, HAPİSHANELERDE DE

HALKIN ADALETİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORLAR!

“
Velhasıl onlar vurdu biz büyüdük kardeşim

Babamız dövüldü güllübici odunlarla tımarhanede

Acaba halk nedir diye düşünür arada işittiği

Dudullu’dan ta Salacak’a koşarak alkışlayalım

Fazla babaları ile dondurma yiyen çocukları

Hangi çocukların neye imrenmesi yalınayak şiirdir?”

Ece AYHAN

Bizler, halkın avukatıyız ve yaptığımız avukatlık-
tan rahatsız olanlar tutsak ettiler bizleri. Baskılarla,
cezalarla yıldırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyor-
lar. Şiirdeki gibi, onlar vurdu biz büyüdük. Halkın
avukatlığı bir gelenektir ve bu gelenek büyüyerek
ve güçlenerek devam etmektedir. Her saldırıda kök-
lerimiz halkımızla daha bir derinleşiyor.

Kova bitkisi gibiyiz; söküp atmak kolay değildir,
olmayacak. Hakkımızda hüküm verenlere bir kez
daha haykırıyoruz: Sizi ve hükmünüzü tanımıyoruz.
Biz halkın avukatıyız ve halk avukatları için hükmü-
nü çoktan vermiştir.

Onları verdiklerini sandığı “cezalar” bizim için,
onların hiç tanımadığı bir duygu olan, onurdur. Zira
faşizmle yönetilen ülkemizden, faşizmin yargısının
bizleri olumlamasını beklemiyoruz.

Bizler avukatlığı hiçbir zaman adliye koridorları-
na sıkıştırmadık. Halkımızın olduğu her yerde avu-
katlık yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunca
insanın tutuklu olduğu zamanlarda da elbet onların-
yanında, hapishanelerde yerimizi aldık. Buradan da
halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz.
Halkımıza reva görülenin, bizden uzak olmadığını
biliyorduk Yol belli, yolculuk malum. Çıktığımız
yolun sarp ve engebeli olduğunu biliyorduk.  Bu
nedenle hapishaneler, “cezalar” bizi yıldıramaz.

Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız!

Halkın Tutsak Avukatı Aycan ÇİÇEK
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kurup Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının önüne
çıkma güçleri yoktur. Güçsüzler; verdikleri karar
halka duyurup, anlatma cesaretleri yoktur. 

Bu nedenle onaylanan karar, kapalı kapılar ardın-
da, köşe-bucak saklanarak alelacele alınmıştır.

Varılan cezalarda, onama kararlarıyla siyasi
amaç bellidir. Halkın Hukuk Bürosu'nun nezninde
halkın avukatlığını halktan tecrit etmek ve yok
etmektir.

Başarılı olunamamıştır. Yargılamanın her aşama-
sında ortaya konulan direnişlerde bu amaçla boşa
düşürülmüştür. Halkın Hukuk Bürosu bırakalım çalı-
şamaz hale gelmeyi öğrenciler, stajyeler, genç avu-
katlar nezdinde bir çekim olma özelliğini korumuştur.
Halkın avukatlığı geleneği daha da güçlenerek
devam etmektedir. Direniş olduğu müddetçe hiçbir
baskı ve zülüm politikası sonuç alamaz. Bir avukatlık
bürosunun adı yasaklansa, avukatlarına ölüm ceza-
sı bile verilse kimse yaptığı işten vazgeçmez.

Vietnamlilar, ABD emperyalizmi her gün 1000 ton
bomba atıyor diye Vietnam'ı savunmaktan vazgeç-
memişlerdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızda halkın
aydınları harp divanında, yargılanacakları için müca-
deleye katılmamazlık etmemişlerdir. Bugün de böy-
ledir. Halkın avukatlarına cezalar, yasalar işlemez?
Anadolu topraklarında Themis militandır ve hakkını
alana kadar adalet mücadelesi vermekten vazgeç-
mez.

Verilen onama kararlardan sonra iktidarın elinde
başardığı hiçbir siyasi amacı yoktur. Tek başarıları br
grup avukatı hapishane de tutmaktır.Bu da belirleyici
değildir. Halkın avukatlığı, sürdüğü müddet çe hapis-
hanede tutsak avukatların olması lafı güzaftır.

Tüm bu gerçeklik bir yana öfkeliyiz. Kanımız
öfkeyle kaynıyor. Avukat arkadaşlarımızın çocukları-
na, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize ödetilen
bu bedelleri asla unutmayacağız. Bu korkaklık,
zayıflık ve çapsızlık midemizi bulandırıyor.

Yargı paketleriyle ülkemizde demokrasicilik oyna-
yıp halkımızı kandırmaya çalışanların,cübbeli cellat-
lar ararcılığıyla yaptıkları pervasız hukuksuzluğa
öfke duyuyoruz.

Ve ilan ediyoruz ki bu adaletsızlığı asla ama
asla kabul etmiyeceğiz. Gerekirse canımız pahası-
na bu adaletsizliğe direnmeye, tecrit hücrelerinde
Halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz!

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları Teslim
Alınamaz! 

********

TBB  BAŞKANI’NIN DESTEĞİ
Yazımızın başlığında yer alan ‘destek’ ifadesinin,

uzun süredir kim için ve kime yapıldığını bilmeyen
yoktur. Bir zamanların ‘muhalif’ Metin Feyzioğlu,
AKP iktidarına yaptığı işler ve söylediği sözlerle des-
tek oluyor. Ve bu destek son günlerde zirve yaptı,
diyebiliriz.

Türkiye 9 Ekim tarihinde ABD’nin iznini alarak
Suriye’nin “Rojova” diye bilinen bölgesine bir ope-
rasyon başlattı. Bu operasyon esnasında Feyzioğlu
yaptığı açıklamalarında gerçek yüzünü bir kez daha
gösterdi.

Bu operasyona AKP iktidarı, iç politikada yaşadı-
ğı sıkışmışlığın sonucu olarak başvurdu. Halkın gün-
demi bu vesileyle değiştirilmeye çalışıldı. Tabi bir
yandan da ülkemizde bir “cadı avı” başlatıldı.
Operaşyona karşı duran muhalif insanlar, barış
diyenler gözaltına alındı, tutuklamalar oldu.

Yazımızın amacı bu operasyonun siyasi yönünü
değerlendirmek değil, bu başka bir yazının konusu
olabilir. Sözü uzatmadan operasyon sonrası Metin
Feyzioğlu’nun açıklamalarına gelmek istiyoruz.

11 Ekim tarihinde Metin Feyzioğlu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türk-İş gibi kurumlarla
yapılan ortak açıklamaya TBB adına imza attı.
Açıklamada “yapılan harekatın meşru olduğu,

uluslararası hukuka uygun olduğu” belirtildi.

13 Ekim tarihinde ise “terör örgütlerinin ope-

rasyona ilişkin tüm dünyaya ortak bir mekaniz-

ma üzerinden kara propaganda” yaptığını söyledi.
Ayrıca aynı demecinde “Savaş hukukunda, siviller

kalkan olarak kullanıldığında siviller öldürülebi-

lir” diye bir beyanda bulundu.

İşte Feyzioğlu’nun gazetelere yansıyan demeçleri
bunlardır. Bu açıklamaları ile Barolar Birliği Başkanı,
başka bir ülkenin topraklarında yapılan gayri meşru
müdahaleyi, faşizmin çıkarları uğruna savundu.

Ayrıca “karapropaganda yapılıyor” açıklaması ile
zaten az ve sınırlı bilgi verilen ve eski görüntülerin sık
sık yeniymiş gibi servis edildiği bu operasyona ilişkin
akıl karıştırmaya çalıştı. “Siviller öldürülebilir” açık-
laması ise Nazi “hukukçularına” taş çıkartan cinstendi.

Bu açıklamanın, halktan insanların katliamına
meşruluk kazandırmaktan başka bir anlamı yoktur.
Feyzioğlu böyle kan kokusunun hissedildiği faşizme
destek açıklamaları yaparken, avukatlık mesleğine
yönelik saldırılar da hız kesmeden sürüyor.

Operasyonun başladığı tarihten bir gün önce,
yani 8 Ekim tarihinde, Halkın Hukuk Bürosu avu-
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katlarına usul kuralları hiçe sayılarak somut hiç-
bir delil olmadan siyasi bir kararla verilen 159 yıl-
lık ceza, İstinat mahkemesince duruşma bile açıl-
madan onaylandı. İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesince 2. Ceza Dairesi, yine siyasi bir
davada “noterlik” görevini harfiyen yerine getirdi.

Yine İstanbul’da Doğukan Ünlü isimli bir stajyer
avukat tutuklandı.

Fevzioğlunun güya “temsil ettiği” mesleğimize
böyle saldırılar yapıldı, Barolar Birliği başkanının bu
gelişmelerden mutlaka haberi vardır. Ama yaptığı
bilinçli bir tercihtir.

NEDİR BU TERCİH?
Feyzioğlu açık bir şekilde halkların karşısında

egemenlerin ve ezenlerin yanında saf tutmuş onların
savunucusu olmuştur. Bu nedenle halkın haklarını
savundukları için ceza alan avukatlar onu ilgilendir-
memektedir.”Yargı paketi” pazarlayıcısı olmaktan
şovenist politikalara destek olmaya açık bir şekilde
faşizmin siyasetine alet olmuştur.

Sonuç itibariyle Barolar Birliği başkanı, avukatlık
mesleğini temsil etmemektedir. Faşizmin politikala-
rının gönüllü bir savunucusudur.

Avukatlık mesleği, Türkiyeli avukatlar, böyle bir
TBB başkanını hak etmemektedir.

Barolar esas görevini yapmalı, halkın ve avukatla-
rın haklarını savunmalıdır. Bu haklar için mücadele
etmelidir.

Metin Feyzioğlu’nun ise sonu bellidir. Faşizmin
hizmetkarı olarak tarihe geçmiştir. Tarihte kara bir
leke olarak yerini alacaktır!

Halkın Tutsak Avukatı Aytaç ÜNSAL

Kandıra F Tipi Tutsaklarının, Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş’in
4 yıldır sürüyor olması sayesinde, Özgür Tutsakların Kazanımlarını Gösteren

Tablosudur.

Yümit’in Panosu Dergisi’nin Ekim 2019 sayısından alınmıştır.
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T
BB Başkanı sıfatı olan Metin Feyzioğlu,
hukukla ilgilenmekten çok siyasete
yönelen, iktidarın kuyruğu arkasında

gezinen, orada kendine yer bulmaya çalışan bir
riyakardır. 

Hukuki kavramlarla faşist AKP’nin yalakalığını
yaparak var olmaya çalışıyor. AKP’nin şimdilik toz
bezi olarak kullandığı Feyzioğlu’nun, kullanım
süresi dolunca çöpe atılacağı kesindir. 

Feyzioğlu, en son yerel seçimlerde Malatya’nın
Pütürge ilçesinde sandık kurulu üyesi ve müşahidi
olan iki Saadet Partili’yi öldüren AKP’li Aday Mikail
Sülük’ün yeğenlerinin avukatlığını üstlenmesi ile
gündeme geldi. Feyzioğlu, son duruşmada iki kati-
lin beraatini talep etmiş. 

Görüldüğü üzere, AKP’lileri sadece siyasi

konularda değil, hukuki konularda da her türlü

yardımı ve savunmanlığı üstlenmiş durumda.

Çıkarları için katillerin avukatlığını da üstle-

nir, işgali de meşrulaştırır, kimsenin değer biç-

mediği yargı paketlerine güzellemeler de

yapar. Feyzioğlu, çıkarları sözkonusu olduğun-

da hiçbir değer ve toplumsal sorumluluk tanı-

mıyor.

Metin Feyzioğlu, 3 Mart 2009’da lise öğrencisi
Münevver Karabulut’u canice öldüren Cem
Garipoğlu’nun aynı davada yargılanan babası
Nida Garipoğlu’nun da avukatlığını yaptı. “Suçsuz
olduğunu düşündüğüm her kim olursa olsun
avukatlığını yaparım” diyerek de yaptığını süslü
laflarla savundu. 

Kadınların öldürülmesine ilişkin hallkın tepkileri
yaygınlaşınca da, “kadın hakları savunucusu”
oldu. Utanma duygusunun zerresini taşımayan bu
adam, Emine Bulut ve Özgecan Arslan davasında
da twettler attı.

Özgecan Arslan davasında “İçimiz yanıyor.
Canımız evladımız... Bu vahşetin hesabı elbette
sorulacaktır.” ,

Emine Bulut davasında ise, “Hani bazen
boğazınız düğümlenir, derin nefes alamazsınız.
İşte böyleyiz şu anda. Bu vahşeti bizlere yaşa-
tan o caniye söylüyorum. Sen insan olamazsın.

Daha kaç canımız yanacak? Şiddetsiz toplum
için partiler üstü bir devlet politikasına ihtiyaç
var.” şeklinde paylaşımlarda bulundu. 

Burjuva siyasetçilerin en bilindik özellikleri, dün
söylediklerini bugün unutmaları, çıkarları nerede
ise o yöne yönelmeleri, ikiyüzlü davranmaları,
ahlaki değerlere sahip olmamalarıdır. Feyzioğlu
burjuva siyasetinin hakkını vermeye çalışıyor
olmalı. 

Hatırlamakta fayda var.  Erdoğan henüz başba-
kanken, bundan 5 yıl önce 10 Mayıs 2014’te
Danıştay’ın kuruluş yıldönümü törenlerinde konuşan
Metin Feyzioğlu’na “Edepsizlik yapıyorsun” diye-
rek üzerine yürümüş ve kürsüden indirmiş sonra da
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “haydi gidiyoruz”
talimatı verdikten sonra töreni terk etmişti.

Erdoğan hemen ardından “Bundan böyle
baro başkanları bu tür toplantılarda konuşma-
yacak” diye kanun çıkarmıştı.

Yıl 2019, Erdoğan lütfetti ve Feyzioğlu’na 2
Eylül’de yapılacak Adli Yıl açılışında onbeş dakika
konuşma izni verdi. Üstelik bu defa Adli Yıl açılışı
Saray’da yapılacaktı.

Adli Yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda yapılmasının yargı bağımsızlığına
aykırı olduğunu belirten elliye yakın Baronun
Başkanlarını da tehdit edip, hedef gösterecek
şekilde konuştu.

Feyzioğlu’nun konuşmasında; “Bizim adli yıl
açılışına gidiyor olmamızı hedef tahtasına
koyanın FETÖ’nün kaçak olan şakirtlerinden
biri olduğunu da hatırlayalım, işaret edelim.

MESLEK ÖRGÜTÜNÜ,
KENDİ İSTİKBALİ İÇİN KULLANAN, YALAKA,

ŞAKŞAKÇI, RİYAKAR BİR HUKUKÇU:
METİN FEYZİOĞLU 
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Aynı merkezden saldırı başladı. Bütün trol
hesapları devreye girdi. Ardından iyi niyetli
insanların zihinleri karıştırıldı. Ve algı operas-
yonu…” dedi. 

Kraldan çok kralcı olmak bu olsa gerek. Daha
önce benzer itirazda bulunurken, bugün elliye
yakın baroyu tehdit edecek kadar görev üstlenen,
tükürdüğünü yalayan böylesine alçak ve halk düş-
manı bir Barolar Birliği Başkanı olma ünvanına
sahip olabilir. 

Feyzioğlu, bir göz boyamadan ibaret olan
“yargı reformunun” reklamını da üstlenmiş ve
adeta yerlere göklere sığdıramamıştır.   

Çocukların sokaklarda açlığa ve ölüme terk
edildiği, her türlü istismarın aklandığı, işçisinden
köylüsüne, memurundan aydınına, ormandaki
ağacından sokaktaki hayvanına kadar, herkesin,
her bir canlının  adalet talep ettiği, Anayasa ihlal-
lerinin sıradanlaştığı, en temel hukuk ilkelerinin ve
yargının temel güvencesi olarak ifade edilen kuv-
vetler ayrılığının yok edildiği bir dönemde yapılan
reform çalışmalarının makyaj amaçlı olduğunu
ortada iken, kendisi avukatların yeşil pasaport
alması ile ilgileniyordu.

İş yükü altında ezilen, düşük ücretlerle çalışan,
işsiz kalma riskini taşıyan, mesleğin kendilerine
tanıdığı hakları kullanamayan, adalet mücadelesi
veren, mesleğin onurunu yücelten, halkın haklarını
savunduğu için gözaltına alınıp tutuklanan, mes-
leklerini gereği gibi yaptıkları için duruşma solanla-
rından atılan, iktidarın sürekli hedef gösterdiği teh-

dit ettiği, hapishanelerde işkence gören, ısmarla-
ma yargıç ile yargılanıp cezalandırılan avukatlar,
uluslararası hukuk örgütlerinin dikkat çektiği huku-
ki usulsüzlükler ve keyfiyetler Metin Feyzioğlu’nun
gündemine hiç girmemiştir.

Hiç girmemiştir; çünkü tarafını faşist AKP’den
olduğunu ilan etmiş, onların bir maskotu olmayı
tercih etmiştir. 

TBB (Türkiye Barolar Birliği) Başkanlığını
kendi siyasi amaçları için kullandığı ortadadır. 

Onlarca baronun kendisini istemediğini ifade
etmesine, olaganüstü genel kurul yapılmasını
talep ettiği halde, hala aynı koltukta kalmaya çalış-
maktadır. 

Sonuç Olarak:

Feyzioğlu katillerin avukatıdır. Onun için haklı-
nın-haksızın, adil olanla olmayanın bir farkı yoktur.

O “kariyer” için mesleğine saldırıları noktasın-
dayken avuçları patlarcasına Cumhurbaşkanını da
alkışlayabilir, bir genç kızı doğrayıp sokağa atan
katillerin savunmanlığını da para için yapabilir.

Hiçbir ahlak, onur ve değer taşımayan, iktidar
dalkavukluğu için devrimcilere saldırmaktan çekin-
meyen bu faşist; o koltukta oturup hukuktan ve
adaletten bahsedebiliyorsa ülkemizdeki yargı
mekanizmasının nasıl işlediği sır değildir.

Burjuvazinin hukuku; halka ancak baskı, işken-
ce ve kölelik getirir. Halk için adil bir yargı meka-
nizmasının kurulması; ancak halkın iktidarında
olacaktır!

“Berlin’de Tek Başına”

Filminin Gösterimi
“Ancak insanlar biraz daha

fazla kum tanesi atarsa, biraz
daha, biraz daha atarsa. İşte o
zaman motor teklemeye başla-
yacaktır. Bir süre sonra da maki-
ne, tüm sistem duracaktır.”

Dev-Genç’liler geçtiğimiz
hafta, Berlin’de Tek Başına filmi-
nin  gösterimini yaptı. 2016
yapımı olan filmde, tek oğulları-
nın Nazi ordusunda zorunlu
askerlik yaptığı sırada ölmesinin

ardından, Hitler faşizmi karşıtı
kartlar yazarak kartları farklı böl-
gelerdeki binaların merdivenleri-
ne bırakan Otto ve Anna’nın
hikayesi anlatılıyor. İlk kartlar,
yaşadıkları acının bir dışavuru-
mu olarak yazılırken, zamanla
daha cüretli ifadelerle ve daha
büyük bir titizlikle ele alındıkları-
nı görüyoruz. 1 saat 43 dakika
süren film gösterimine 6 kişi
katıldı.

Dev-Genç’liler Kadıköy’de

Kitle Çalışmalarına Devam

Ediyor!
Dev-Genç’liler geçtiğimiz

hafta Kadıköy’de Yürüyüş dergi-
sinin 142. sayısının başyazısını
çıktı halinde dağıttı. 25 dergi
çıktısının dağıtıldığı çalışmanın
ardından Kadıköy’de kafelerin
yoğunluklu bulunduğu sokaklar-
da ölüm orucu direnişini sürdü-
ren Mustafa Koçak’ın ölüm oru-
cuna dikkat çeken pullamalar-
dan 50 adet yapıldı. Çalışma
toplam 1,5 saat sürdü.

Dev-Gençliler’den Film Gösterimi ve Dergi Dağıtımı
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A
lmanya Başbakanı Angela Merkel,
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik baş-
lattığı “Barış Pınarı Harekatı”na ilişkin bir

açıklama yaptı.

Merkel yaptığı açıklamada, Barış Pınarı
Harekatı’nın durdurulmasını birçok kez talep ettiğini,
harekatın “büyük jeopolitik etkiler yaratacak insani bir
dram” olduğunu söyleyerek Türkiye’ye mevcut
durumda silah ihracatı yapmayacağını, silah ihracatı-
nı durduracağını söyledi.

Alman emperyalizmi bu söylediğini asla yapmaya-
caktır. Angela Merkel’in söyledikleri tamamen yalan
ve demagojidir. Çünkü Alman emperyalizminin
Türkiye’ye silah ihraç etmeyi durdurması demek,
kendi silah pazarının üçte biri ve bunun getirece-
ği kardan vazgeçmesi demektir.

Çünkü emperyalist silah tekelleri asla milyar
dolarlık karlarından Kürt halkı katledilmesin diye,
savaş bitsin diye vazgeçmezler.

Emperyalistler yüksek oranda kar için her türlü
zulmü yapmaya, her türlü cinayeti işlemeye, her
türlü ahlaksızlığı ve adaletsizliği yapmaya, dünya
halklarını katletmeye hazırdır. Kar için yapamaya-
cağı hiçbir şey yoktur.

Kaldı ki, Almanya 14 Ekim’de Luxemburg’da top-
lanan AB (Avrupa Birliği) Dışişleri Bakanları toplantı-
sında, AB genelinde Türkiye’ye silah ambargosu
kararı alınmasına karşı çıktı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayınlanan
habere göre;

- Almanya bu yılın ilk 8 ayında, son 14 yıl içinde
Türkiye’ye en fazla silah satışını gerçekleştirdi.
Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından veri-
len rakamlara göre, Almanya ilk 8 ay içinde toplam
250.4 milyon avro değerinde Türkiye’ye silah satışı
gerçekleştirdi.

- Almanya geçen yıl yurtdışına sattığı toplam
770.8 milyon avro değerindeki silahın 242.8 milyon
avroluk bölümünü Türkiye’ye sattı. Bu da satılan
silahların üçte birinin Türkiye’ye satılması demektir.

- Sol Parti’nin soru önergesi üzerine bakanlık tara-

fından verilen bilgiye göre, 2019 yılı içinde Türkiye’ye
silah satış izni de son üç yıla göre artış sağladı.
Operasyonun başladığı 9 Ekim tarihine kadar toplam
28.5 milyon avroluk silah satışına izin verildi. Bu mik-
tar 2018’de 12.9 milyon avro idi. 2016’da ise
Türkiye’ye toplam 84 milyon avroluk silah satışına
izin verilmişti.

Alman Emperyalizmi Bütün Dünyaya İhraç
Ettiği Silahların Üçte Birini Türkiye Faşizmine
Satıyor.

Peki Bunun Karşılığında Türkiye Faşizmi
Alman Emperyalizminden Ne Talep Ediyor?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye’nin

Almanya’dan beklentisi, (...)DHKP-C gibi terör örgüt-

leri ile mücadele konusunda, müttefiklik hukuku çer-

çevesinde Türkiye’ye gerekli desteği vermesidir.’

dedi.” (Hürriyet Gazetesi, 26.09.2018)

“Almanya’dan beklentimiz Almanya’daki iç güven-

liği tehdit eden ve Alman vatandaşlarını da terör

hedefi haline getiren (...)DHKP-C gibi terör örgütleri

ile Türkiye’nin mücadelesine Federal Cumhuriyet’in

destek vermesi yönündedir.” (T.C. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Bakanlığı, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
“Almanya’dan beklentiler” 26.09.2018)

Bu sözler Recep Tayyip Erdoğan’a ait.
Erdoğan Almanya’dan Anadolu halklarının kurtu-
luş umudu olan DHKP-C’nin faaliyetlerini engelle-
mesini, Türkiyeli devrimcilere baskı uygulamasını
talep ediyor.

Alman emperyalizmi ise Türkiye faşizminin bu tale-
bini fazlasıyla yerine getiriyor. Alman emperyalizmi her
dönem Türkiyeli devrimcilere çeşitli biçimlerde saldır-
mıştır. Bugüne kadar saldırıları hiç eksik olmamıştır.

İşte bu nedenle Türkiyeli devrimciler hakkında
129-b soruşturmaları açılıyor.

İşte bu nedenle Türkiyeli devrimciler haksız ve
hukuksuz bir şekilde, tek bir somut delil olmaksızın
129-b yasasına dayanarak verilen siyasi kararlarla
tutuklanıyor ve yıllarca tutsak ediliyorlar.

İşte bu nedenle devrimci Musa Aşoğlu ve Erdal
Gökoğlu emperyalizme ve faşizme karşı mücadele

Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı” Adıyla Suriye’yi İşgaline
Tavır Alıyormuş Gibi Görünen Almanya,

Türkiye’ye Silah Satışını Arttırdı.

Emperyalistler;  İşgallere de, Halkların Katledilmesine de 
Tavır Almazlar! Halka ve Devrimcilere  Saldırılarda

Ortaklaşırlar!
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ettikleri için tutsak ediliyorlar.

İşte bu nedenle devrimci Hatime Azak, tutuklan-
masını gerektirecek hiçbir şey olmamasına rağmen
tutuklanıyor.

İşte bu nedenle tecrit altında tutuluyor devrimci tut-
saklar.

İşte bu nedenle oturum hakkımız elimizden alını-
yor, pasaportlarımız iptal ediliyor.

İşte bu nedenle BND (Anayasayı Koruma Örgütü)
tarafından hakkımızda sürekli soruşturmalar açılıyor.

İşte bu nedenle ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı
yürüttüğümüz faaliyetlerimiz engelleniyor, ırkçılığa
karşı yaptığımız konserlerimiz yasaklanıyor, engel-
lenmeye çalışılıyor.

İşte bu nedenle kurumlarımız ve dergimiz yasakla-
nıyor, faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılıyor.

İşte bu nedenle Alman silah tekelleri, emperyalist
Alman devleti karlarına kar katsın diye haklar ve

özgürlük mücadelemizi, suçmuş gibi göstermeye çalı-

şıyor.

Görülüyor ki, emperyalistlerin yüksek kar uğru-
na yapamayacağı şey yoktur. İşlemeyeceği suç
yoktur. Alman emperyalizmi de her türlü suçu işli-
yor devrimcilere karşı. Bunun için her türlü baskı,
zor ve şiddete başvuruyor.

Sonuç olarak;

1- Almanya emperyalist bir ülkedir ve Türkiye

faşizmini desteklemektedir.

2- Alman emperyalizmi dünya halklarının düşma-

nıdır. Dünya halklarına karşı suç işlemiştir. Hiçbir

zaman halklardan yana olmamıştır. Bugün Kürt halkı-

nın yanında değildir, yarın da olmayacaktır.

3- Almanya emperyalist yüzünü ve faşizmle olan

işbirliğini gizlemek için bu açıklamayı yaptı.

A
libeyköy mahallesinde son
bir haftadır AKP’nin çocuk
katili polisleri 16-17 yaşın-

daki, henüz lise çağında olan mahalle
gençlerini Alibeyköy Polis
Karakolu’na ya da Gazi Osmanpaşa
Polis Karakolu’na çağırıyor. Bu kara-
kollara Vatan Siyasi Şubeden gelen
polisler, lise öğrencilerine mahallede
devrimcilik yapan, uyuşturucuya,
fuhuşa, yozlaşmaya karşı mücadele
eden kişilerin isimlerini söyleyerek
tanıyıp tanımadıklarını soruyorlar.
Yetmiyormuş gibi 16-17 yaşındaki
insanları haklarında dosya açacakları,
hapishanelere atacakları yönünde
tehdit ediyorlar. Mahalle gençlerini
tacizleriyle, tehditleriyle ahlaksızca
korkutmaya çalışıyorlar!

Karakollara çağrılan gençler çete-
cilik, uyuşturucu satıcılığı ya da ahlak-
sızlık yapsalardı polislerin dikkatini
çekmeyeceklerdi. Tam tersine halk
düşmanları bu gençlerin sırtlarını
sıvazlayacak paylarına düşen rüşveti
alıp gideceklerdi. Ancak henüz lise

çağındaki insanların yozlaşmayı red-

dedip devrimcilerle birlikte dolaşma-

sını sindiremiyorlar. Çünkü halk düş-

manları biliyorlar ki devrimcilerle

dolaşan gençler düşünür, üretir,

sorar, sorgular. Adaletsizliğe, yoksul-

luğa ve zulme karşı çıkarlar. 

Mahallerinde, okullarının önünde

torbacıların durmasına izin vermez-

ler. Kumar masalarında emeklerini

satmazlar. Onurlarıyla, namuslarıyla

yaşarlar.

İşte ülkemizin taşını, toprağını

satan işbirlikçi AKP iktidarı ve onun eli

kanlı polisleri gençlerimizin onurlu ve

namuslu olmasını istemiyorlar. Tam

tersine düzenin batağına batmış,

çürümüş ve tüm değerlerinden uzak-

laşmış bireyler olmasını istiyorlar.

AKP’nin halk düşmanı polisleri

karakollara çağırdıkları gençlere ken-

dilerine yardım etmek istediklerini

söylüyorlar. HAYIR! 

Çocuklarımızın beynini asfalta akı-

tanlar mahallemizin çocuklarına da

yardım edemezler! Berkin Elvan,
Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, Enes Ata,
Roboski’de parçalanan çocuklar ve
daha niceleri hepsi bu devletin polisi-
nin, askerinin silahlarından çıkan kur-
şunlarla, bombalarla katledildiler.
Küçücük çocuklar, yaşlarından daha
fazla kurşunla katledildiler. Katledilen
çocuk bedenlerini anaları, babaları
evlerinin derin dondurucularında sak-
ladılar. Tüm bu çocukların bugün
polis karakollarına çağrılan çocuklar-
dan, gençlerden bir farkı yoktur. O
çocukları katledenler, şimdi de çocuk-
ları tehdit ederek, sözlü tacizlerde
bulunarak sonuç almaya çalışıyorlar.

Halk düşmanlarına buradan bir
kez daha söylüyoruz!

Siz saldırdıkça biz daha fazla güçle-
niyoruz. Siz saldırdıkça 16-17 yaşında-
ki liseli gençler sizin kirli yüzünüzü
daha çok tanıyorlar. Alibeyköy mahal-
lesinde ve diğer mahallerde gözaltı-
larla, tehditlerle, işkencelerle LİSELİ
DEV-GENÇLİLER’İN çalışma yapmasını
engelleyemeyeceksiniz! 

Alibeyköy Liseli Dev-Genç:

AKP’nin Halk Düşmanı Polisleri Gençlerimizi Tehdit Etmeye Devam Ediyor!
Tehditlerin, Tacizlerin Hesabını Soracağız!
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V
edat Doğan, Çağdaş Aydoğdu, Yunus Emre Didin, Ezgi Kul ve Onur Gül, 15 Ekim günü Gazi
Mahallesi’nden kaçırılarak gözaltına alındı. Yunus, Ezgi, ve Onur’un gözaltına alınma gerekçe-
si Vedat ve Çağdaş’ın gözaltına alınmasına tepki göstermek. 

Gazi Karakolu gözaltında olduklarını kabul etmedi. Ailelerine ve arkadaşlarına yalan söyledi. Daha
uzun süre işkence yapabilmek için başka karakollarda olduklarını söylediler. İlk andan itibaren işkence
ile başlayan gözaltında Vedat’ın omurgasını iki yerden kırdılar, yüz kemiklerini kırdılar. Çağdaş’ın
ev anahtarıyla evine girdiler, ablasının çeyizlerini bıçaklarla parçaladılar.

Ne içindi bunca işkence? Dev-Genç’in 50. yılını kutlayan bir pankart için. Pankartı kimin astı-
ğını bulamayınca tanıdıkları devrimcileri gözaltına aldılar.

Yunus Emre, Ezgi, Onur doktor kontrolünden sonra serbest bırakıldılar.Yunus Emre ve Onur’un bilek-
lerindeki kelepçeyi çözmeden bıraktılar. Ancak onların serbest kalmasından sonra Vedat ve Çağdaş’ın
Gazi Karakolu’nda olduğu kesinlik kazandı. Onların üstündeki işkence izleri de işkencenin boyutlarını
gösteriyordu.

Vedat belinin ağrıdığını söylemesine rağmen, doktor “Yürüyebiliyorsan bir şeyin yoktur” diyerek
gönderdi. Vedat’ın omurgasında kırık olduğunu öğrenebilmesi için günler geçti.

İşkenceciler, suçlarını gizleyecek doktorları bulurlar. Onlara yaptıklarının suç olduğunu söyleyecek
savcı zaten yoktur. Vedat ve Çağdaş’ı dinlemeden ve görmeden ‘adli kontrolle’ sevk etti. Böylece Vedat
ve Çağdaş, kemikleri kırılına kadar işkence gördükleri karakola her hafta gitmeye ve imza atmaya
mecbur edildiler. Tutuklama tehdidi karşısında imza kararına sevinir hale gelmemiz isteniyor.
Ancak insanların işkence, taciz gördüğü işkencehane haline getirilmiş karakollara sürekli gitme-
ye mecbur edilmesi işkencenin devamıdır.

Vedat Doğan ve Çağdaş Aydoğdu İçin Adalet İstiyoruz!
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A
KP’nin 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası
ilan ettiği OHAL kapsa-

mında KHK ile işlerinden atılan
emekçilerin başlattığı Yüksel
Direnişi 3 yaşında. Yüksel direniş-
çisi Nuriye Gülmen üçüncü yıla
özel yazdığı mektupla direnişi
selamladı.

“İşimizi geri istiyoruz” talebiyle
Ankara Yüksel Caddesi üzerinde
başlattıkları eylem sonrası KHK’lı
öğretmen Semih Özakça ile birlik-
te 324 gün açlık grevinde kalan
Yüksel direnişiçisi Nuriye
Gülmen, direnişin üçüncü yılını
bir mektupla selamladı.

Gülmen, “Yüksel Direnişimiz
farklı evrelerden geçti. Açlık
greviyle büyüdü, yeni örgütlü-
lükler yarattı, bazı insanlar gitti,
yeni insanlar geldi, ülkede bir
sürü yeni adaletsizlik, yeni kat-
liam, yeni yoksulluk, yeni ses-
sizlikler oldu” dedi.

“Adaletle ve
Masumiyetle

Direnişin ilk günleriydi.
Yüksel’den, eylem alanım olan
İnsan Hakları Anıtı’nın önünden
gözaltına alınıp Çankaya
Emniyeti’ne götürülüyordum. O
günlerde işlemler henüz rutinleş-
memişti. Saatlerce karakolda

bekletiliyor, sonunda ya gözaltı
işleminden sonra ya da gözaltı
işlemi yapılmadan para cezası
kesilerek serbest bırakılıyordum.

Polisler, para cezasını gönder-
mek için adresimi istediler. İşlemi
meşru görmediğim için adres ver-
mek istemedim. Sistemde de
kayıtlı bir adresim yoktu. Adres
vermezsem serbest bırakmaya-
caklarını söylediler. Sesimi yüksel-
terek söylenmeye başladım: “Ev
bark mı bıraktınız ki adresim
olsun, ben burada boşuna ‘işimi
istiyorum’ eylemi yapmıyorum.
İşim yok, evim yok. İlla bir şey
yazacağız diyorsanız, Yüksel
Caddesi, İnsan Hakları Anıtı
Önü yazın. İşime geri dönene
kadar benim evim orası.”

“Öyle adres olmaz, mesken
olması lazım”, diye diretti polis.
Tartışma uzadı. Neden sonra iş
çözüldü, serbest bırakıldım.

Birkaç gün sonra avukatım
sistemdeki ikamet adresimin
“Yüksel Caddesi, İnsan Hakları
Anıtı Önü” olarak göründüğünü
fark etti. Bu, direnişimizin ilk
kazanımıydı ve direnişin o
zamanki küçük çevresi içinde
epey şakaya ve hoş anekdota
malzeme olmuştu.

Ertesi gün alana daha sağlam
ayaklarla, daha sağlam bir zemin-
de çıktığımı hatırlıyorum. Ne de
olsa, orası benim evimdi.

*****

Bu hatıranın üstünden üç yıl
geçti. Doğanın ve toplumların en
temel kanunu olan değişimin yasa-
ları işledi. KHK’larla işten atmalara
karşı sürdürdüğümüz Yüksel
Direnişimiz farklı evrelerden geçti.

Açlık greviyle büyüdü, yeni
örgütlülükler yarattı, bazı insanlar
gitti, yeni insanlar geldi, ülkede bir
sürü yeni adaletsizlik, yeni katli-
am, yeni yoksulluk, yeni sessizlik-

ler oldu.  Bizler
de değiştik.

Bir tek, işi-
mize hâlâ iade
e d i l m e d i ğ i -
miz, direnme-
ye devam etti-
ğimiz ve ikti-
darın direnişi
bitirmek iste-
diği gerçeği
değişmedi.

Direniş, bir-
birine bağlı bu
iki gerçeklik -KHK’lara karşı diren-
me irademiz ile iktidarın onu bitirme
hevesi- arasındaki savaş biçiminde
ve ona bağlı başka biçimlerde sürü-
yor.

*****

İşimize geri dönme talebiyle
Semih Özakça ile birlikte yaptığı-
mız açlık grevini sonlandırdıktan
sonra tedavim bir süre hastane-
de, daha sonra da evde sürdü. Üç
aylık bir süreçten sonra yanımda
bir refakatçi ile dışarıda uzun
saatler vakit geçirebilecek duru-
ma geldim. Emin değilim ama
sanırım altı yedi aydan sonra tek
başıma dışarı çıkmaya ve toplu
taşıma kullanmaya başladım.
Halen sağlığıma tam olarak
kavuşmuş değilim. Açlık grevinin
vücudumda yarattığı tahribata
bağlı oluşan rahatsızlıklarımın
tedavisi sürüyor.

Açlık grevi süresince, hem tut-
saklıkta hem de sonrasında evde,
kısmen yatağa bağlı ve (sağlık
açısından riskli olduğu için) insan-
larla sınırlı ilişki kurarak geçirdi-
ğim uzun süreçten dolayı, soka-
ğa, uzun dost sohbetlerine, gün-
delik yaşamın olağan seyri içinde
yaşanan her şeye hasrettim. Bir
süre özlediğim şeyleri yapmakla,
gezilerle, dostlara verdiğim sözle-
ri tutmakla geçirdim vaktimi.

NURİYE GÜLMEN: “BİZE DİRENİŞTEN BAŞKA BİR EV,

KENDİ ADALETİMİZDEN GÜVENLİ BİR LİMAN YOK!”

Nuriye Gülmen’in, 9 Kasım

2016’da tek başına dövizini alarak

Yüksel Caddesine çıkmasının 3. yılı.

Faşizm tarafından yalan ve düz-

mece iddialarla “aranır” duruma

düşürülen Yüksel Direnişçisi Nuriye

Gülmen, direnişin 3. yılı dolayısıyla

bir mektup yazarak, yeniden direniş

alanında olacağını duyurdu.

2 Kasım 2019’da TELE1’de yayın-

lanan haberden alınmıştır.
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Aynı süreçte, pek çok ildeki
kamu emekçisi dostlarımın söyle-
şi çağrıları oldu. Bu vesileyle hem
gezme, hem açlık grevinde bize
destek olan insanlara teşekkür
etme ve onlarla söyleşme şansım
oldu.

Antakya’dan Mersin’e,
Tekirdağ’dan İzmir’e, Bartın’dan
Eskişehir’e kadar Türkiye’nin dört
bir yanında düzenlenen söyleşile-
re katıldım. Direnişi anlattım.

Direnişimiz Hâlâ
Sürüyor!

Açlık grevi sonlandıktan sonra
alan eylemimiz sürüyordu -ve
hâlâ sürüyor.- İlk bir yıl, günde iki
kez İnsan Hakları Anıtı önünde
yapmak istediğimiz ve gözaltıyla
sonuçlanan basın açıklamalarına
katılamadım. Ama direniş komite-
sinin toplantılarına katılıyor, sağlı-
ğımın elverdiği her türlü eylem ve
etkinliğe katkı sunuyordum. Bir
yıldan sonra, aralıklarla alan
eylemlerine de çıkmaya başladım.

Bu sürede direniş, temel biçimi
olan İnsan Hakları Anıtı önündeki
basın açıklaması ve oturma eyle-
mine ek olarak, bir sürü yeni üre-
time başlamıştı. Yüksel
Direnişi’nin öğretmeni Acun
Karadağ’ın yönlendiriciliğinde
halk okulu şeklinde işleyen
Yüksel Okulu dersleri yapmaya
başladık. Her hafta güncel ya da
direnişi ilgilendiren bir konu belirli-
yor, tartışıyor veya önceden seçil-
miş bir metni okuyor, üstüne soh-
bet ediyoruz. 

Direnişlerin Kanalı alt başlığıy-
la Yüksel TV’yi kurduk. Kendi
direnişimizin ve Türkiye’de devam
eden diğer tüm direnişlerin sesini
duyurmak için internet yayınları
yapıyoruz. 

Direnişler Meclisimizi kurduk
ve yakın zaman önce Ankara
bürosunu açtık. Meclisimiz, diren-
işlerin birbiriyle ilişkisini, dayanış-
masını güçlendirmeyi ve direniş-
leri birlikte hareket edebilir hale

getirmeyi amaçlayan bir oluşum.
Bunu sağlamak için diğer direniş-
leri ziyaret ediyor, onlarla daya-
nışma eylemleri yapıyoruz. 

Meclisimizin KHK’lılar için de
bir adres olmasını istiyoruz. Bir de
iki haftada bir çıkan, direnişin
gündemini halka taşımayı amaç-
layan Yüksel Gazetemiz var.
İnternetten yayımlıyor ve elden
dağıtıyoruz.

Biz tüm bunları yaparken, iktida-
rın direnişimize yönelik saldırıları
da hep sürdü. En başta, alan eyle-
mimize izin verilmemesi, her gün
işkenceli gözaltılarla direnişçilerin
yıldırılmaya çalışılması geliyor.

Nazan Bozkurt’un göz kemiği
böyle bir saldırı sırasında kırıldı
ve kırılan kemiğin yerine protez
takılması gerekti. Toplamı milyon
lirayı çoktan aşmış olan para
cezaları, yapmak istediğimiz tüm
etkinliklerin yasaklanması ve belli
aralıklarla siyasi şube tarafından
gözaltına alınıp tutuklanmaya çalı-
şılmamız bu baskı politikasının
görünür sonuçlarından bazıları.

En son Aralık 2018’de, benim
dışımdaki tüm Yüksel
Direnişçilerinin ve diğer bazı KHK
direnişçilerinin gözaltına alındığı
bir direnişi bitirme operasyonu
yapılmıştı. 

Direnişimizin emektarlarından
Sibel Balaç, bu yıldırma operasyo-
nunun sonucu olarak hala tutsak.

*****

Açlık grevini sonlandırmamdan
sonra, bana yönelik saldırılar da
bitmedi. Henüz açlık grevinin etki-
leri vücudumda çok belirginken iki
kez keyfi bir şekilde gözaltına
alındım. Birinde, polisler tara-
fından bacağım kırıldı.

İçişleri Bakanı, açlık grevi
eyleminin bitmesinin üzerinden
bir hayli zaman geçmiş olduğu
halde, eylemle ve bizimle ilgili
karalama açıklamaları yapmaya
devam etti.

Yeni Bir Komployla Karşı

Karşıyayız

Yüksel Direnişi’nin üçüncü yılı-
nı doldurduğu bugünlerde, benim
üzerimden yeni bir komployla
karşı karşıyayız. Bir süre önce,
birlikte yaşadığımız Acun
Öğretmen’in evi, evde olmadığı-
mız bir akşam saatinde siyasi
polis tarafından basılmış ve polis-
ler Yüksel Direnişi’nin destekçile-
rinden Merve Demirel’i ve beni
sormuşlardı.

Merve aynı gün gözaltına alın-
mış, 12 günlük gözaltının ardın-
dan serbest bırakılmıştı. Bu
soruşturmaya benim de dahil
olduğumu yakın zaman önce
öğrendim.

Özcesi bir gözaltı ve tutukla-
ma tehdidiyle karşı karşıyayım.

Albert Camus’un Doğrular
(diğer ismiyle Adiller) adlı tiyatro
eserinde, oyun kişilerinden biri bir
soru sorar: “Ekmekleri ellerin-
den çalındığı zaman sığınacak
bir adalet de bulamazlarsa yan-
larında eğer, neyle hayatta
kalacak bu insanlar?” Soru,
bugün ve burada sorulmuş kadar
günceldir. Diğer oyun kişisi
Kalyayev’in cevabı da öyle:
“Adaletle ve masumiyetle”.

Şimdi biz soralım: Adalet
yoksa adaletle nasıl hayatta kalır
insan? Ve cevap versin içimizden
biri: Düzenin adaleti yerine
kendi adaletimizi, egemenlerin
bize reva gördükleri yerine
kendi masumiyetimizi yeniden
ve sürekli inşa ederek.
Örgütlenerek ve adaletsizliğe
karşı direnerek.

Başka bir çare yok. Bize
direnişten başka bir ev, kendi
adaletimizden güvenli bir liman
yok.

Bu yüzden Yüksel’de olmayı
sürdüreceğim. Gözünüz kulağı-
nız orada olsun.

Yine görüşeceğiz.

İçten sevgi ve selamlarımla...

Yüksel Direnişçisi Nuriye”
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A
ylardır, yıllardır tek bir
adım atmayan, binler-
ce üyesi işten atıldığı

zaman bile sendikalardan burnu-
nun ucunu çıkarmayan Eğitim
Sen, her ne hikmetse (!) sonun-
da bir karar alıyor ve bunun
çalışmasına başlıyor.

Miting mi, etkinlik mi, buluşma
mı ne olduğu tam olarak anlaşıl-
mayan, daha doğrusu anlatılma-
yan, her MYK üyesinin farklı söy-
lediği etkinliğin tarihi çok mani-
dar:

23 Kasım!

Yani, Direnişler Meclisi’nin
aylar öncesinden ilan ettiği,
uzun süredir çalışmaları süren
konser ile aynı tarihte!

Eğitim-Sen yine, yeniden
Direnişçilerle köşe kapmaca
oynuyor. Nuriye Gülmen’in açlık
grevi Ankara’da devam ederken
üyelerini İstanbul’a çağıran
Eğitim Sen, şimdi de Direnişler
Meclisi konseri İstanbul’da ola-
cakken üyelerini Ankara’ya, ne
olduğu belli dahi olamayan bir
programa götürmeye çalışıyor.

Açıkça soruyoruz: Eğitim

Sen bunu neden yapıyor?
Faşizmin baskılarının bu denli
yoğun olduğu bir süreçte, faşiz-
me karşı mücadele eden
direnişçilerin yapacağı etkinli-
ğe alternatif etkinlikkoymak
eylem kırıcılığı değil de
nedir? Faşizm baskıyla,
işkenceyle, tutuklamayla
direnişlerin birleşmesini,
güçlenmesini, halklaşması-
nı engelleyemedi. Şimdi de

bunu sendika eliyle yapıyor
da Eğitim-Sen MYK’sı, faşiz-
min komplolarına destek mi
oluyor? Şu zamana dek direniş-
lere, direnişçilere hiç destek ver-
meyen, üstüne üstelik direnişçi-
leri sendikadan tasfiye eden bir
sendika yürütmesinin.
Direnişler Meclisi konseriyle
aynı gün farklı şehre çağrı
yapması nasıl masum karşıla-
nabilir? Direnişlere destek olaca-
ğına, faşizmin kazanına su taşı-
yan Eğitim-Sen MYK’sı çürüm-
üştür. Çok açık ki faşizme değil,
faşizmle savaşanlara karşıdır.

Eğitim Sen MYK’sını bir kez
daha uyarıyoruz, tarih bu yaptık-
larınızı unutmayacak.
Direnişlerin karşısındaki tutumu-
nuz, elbet halkın hafızasına
kazınıyor. Bu sendikayı; kan ve
can bedeli kuranlara, bedel öde-
miş ve ödemeye devam eden
üyelerinize borçlusunuz. Derhal
faşizmin sol eli olmaktan vaz-
geçmeli, yüzünüzü üyelerinize
dönmeli, faşizm karşısında yeri-
nizi almalısınız!

2 Kasım 2019

REFORMİZMİN DİLİ:
KONUŞMAK, ANCAK
BİR ŞEY 

ANLATMAMAK!
Eğitim Sen Merkez Yürütme

Kurulunun bazı ulusal gazeteler-
de de yer alan bir açıklaması,
daha da doğrusu bir çağrısı var:
“Eğitim Hakkımız İçin 23
Kasım’da Ankara’dayız!”

Böyle bir çağrıda bulunmuşlar.
Çağrı metninin geneline baktığı-
mızda, çalışma yaşamımızdaki
pek çok soruna değinildiğini göre-
biliyoruz. Ataması yapılmayan
öğretmenlerden, güvencesiz
istihdama, kamudaki ihraçlardan
paralı eğitime kadar pek çok soru-
na kısaca da olsa yer verilmiş.

Ancak açıklamada net olma-

DİRENİŞLER MECLİSİ’NİN İSTANBUL’DA
DAYANIŞMA KONSERİ YAPACAĞI 23 KASIM GÜNÜ,

EĞİTİM-SEN ÜYELERİNİ ANKARA’YA ÇAĞIRDI!

KEC: EĞİTİM-SEN FAŞİZME HİZMET EDİYOR,
EYLEM KIRICILIĞI YAPIYOR!

SÜLEYMAN SOYLU:

“DHKP-C, KESK’E
ÇÖKMEYE ÇALIŞTI,

YİNE BİZ
MÜDAHALE ETTİK”

Direnişler Meclisi, 12 Eylül’den bu yana
duyurusunu yaptığı Dayanışma Etkinliği için,
23 Kasım 2019 tarihini ilan etmişti.

Eğitim-Sen Genel Merkezi ise, 24 Ekim’de,
üyelerine çağrı yaparak 23 Kasım günü
Ankara’ya çağırdı!

AKP’nin güdümündeki, Süleyman
Soylu’nun korumasındaki KESK ve EĞİTİM
SEN MYK’sının direniş düşmanlığına ve
eylem kırıcılığına ilişkin Kamu Emekçileri’nin
yaptığı açıklamaları yayınlıyoruz.
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yan şey, bu sorunların çözümü
için ne yapılacağı. “23
Kasım’da kışı bahara çevir-
mek için Ankara’da olacağız”
demişler açıklamada.

Peki ama nasıl? Program
nedir? Ankara’da ne olacak? Bu
bir etkinlik daveti mi eylem çağrı-
sı mı? Polis engellemesi duru-
munda ne yapılacak? Bunlar
belli değil. 

Açıklamanın içeriğine baktığı-
mızda KESK ve Eğitim-Sen
yönetimlerindeki reformist anla-
yışların yıllarca sendikayı çıkma-
za sokan genel tarzından çok da
farklı olmadığını açıkça görüyo-
ruz. Ardı ardına sıralanmış pek
çok sorunun bir arada olması ve
hiçbiriyle ilgili sonuç alıcı bir
program çıkarmamak...

Daha açık haliyle, bu sorunla-
rı halihazırda yaşayan kitleye
yaşadığı şeyleri anlatmak; ancak
çözme yolunda tek bir adım
atmamak, bir nevi kitlede biri-
ken öfkeyi, mümkün olan en
zararsız yoldan atmaktır.

Böylece üye kitlesine bir
şeyler yapmış imajı çizerken,
iktidarla da çatışmadan her iki
tarafı da idare etmek. İşte
bunun adı uzlaşmacılıktan
başka bir şey olamaz.

Uzlaşmacılık tespitimizin doğ-
ruluğunu kanıtlamak için KESK
ve Eğitim-Sen pratiğine bakmak
yeterli olacaktır. 

Yıllarca fiili meşru, militan
mücadele anlayışını adım adım
terk eden KESK, 15 Temmuz
bahanesiyle AKP’nin saldırılarını
arttırmasıyla, teslimiyet bayrağı-
nı çekmiştir. Binlerce üyesi işten
atılmış, soruşturma geçirmiş,
sürgün edilmiş; ancak KESK
sessizliğini korumuştur. 

Üye tabanının baskısıyla
birkaç eylem kararı almış olsa
da, polisle karşı karşıya geldi-

ği noktada eylemi ya iptal
etmiş ya da olabilecek en geri
noktaya çekmiştir. Her geri
adımında üyenin kaygılarını,
geriliğini bahane ederek
sorumluluk atmayı denemiştir.

Hemen belirtelim, KESK
tabanının, MYK’dan çok daha
ileri durumda olduğu açık bir
gerçektir. Bu tabanın içinden,
Nuriye Gülmenler, Nazife
Onaylar, Mehmet Dersulular,
Acun Karadağlar, Alev
Şahinler, Nazan Bozkurtlar
çıkmıştır.

Üyesinin “kaygılarını gözetti-

ğini” iddia eden KESK MYK’sının
direnmeyi seçen üyelerine tavrı,
bahanelerini çürütmektedir.

Direnen üyelerini bir gün
bile sahiplenmeyen, sendika
binasından tekme tokat dışarı
atan, ihraç eden sendika yöne-
timinin kendi kaygılarıdır
mevzu bahis olan.

Eğitim Sen’in 23 Kasım çağrı-
sına tekrar dönecek olursak, son
derece muğlak olan bu çağrı,
KESK’in genel durumu da düşü-
nüldüğünde yine güven verici
düzeyde değildir.  

Sorunları tespit etmek, motive
edici süslü cümlelerle ifade

etmek, birlik çağrısı yapmak
sorunların çözümü demek değil-
dir. Marx’ın 11. tezinde açıkça
belirttiği gibi sorunları yorumla-
mak değil, değiştirmektir
önemli olan.

Halktan Yana Olmak İçin
Faşizme Karşı Olmak Gerekir.
Bu Sorunları Üreten Faşizmin
Ta Kendisidir. Çözüm
Faşizmle Uzlaşmak Değil,
Israrlı, Kararlı, Sonuç Alıcı
Biçimde Mücadele Etmektir!

Kamu emekçilerinin bu denli
yoğun saldırılara maruz kaldığı
bir dönemde birlik olmak önemli-
dir, bu doğru. Ancak belirleyici
olan bu birliğin neyin etrafında
sağlandığıdır. Mücadele etme-
yen, faşizme direnmeyen hiçbir
birlik kalıcı değildir. Nitekim üye-
lerinin istifasıyla küçüldükçe
küçülen KESK bunun en açık
örneğidir. 

Tarihten ders almak gerekir.
KESK hem halkların mücadele
tarihinden hem de kendi hatala-
rından ders almalı, fiili meşru
militan mücadele anlayışını
hayata geçirerek sorunların
değil, çözümün parçası olmalıdır!

28 Ekim 2019
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D
urmayacağız
Ağlamayacağız
Varsın kurşunlu yuva-

lar açılsın göğüslerimizde 

Eğer koyduysak adını bir kez
çıktıysa ağzımızdan söz 

Bundan böyle 

Her Temmuz'un on ikisinde
karanlığın cellatları ağlayacak
bu ülkede...

Emperyalizmin en büyük hayali
dünyada emekçi halklara önderlik
edecek, sosyalizmin bayrağını taşı-
yacak, halkları doğru hedefe yani
devrime yönlendirecek Marksist-
Leninistler’in olmamasıdır. 

Bu amacına ulaşmak için hemen
her yolu denemişlerdir. Ki ülkemiz-
de oligarşi de emperyalist efendile-
rine yaranmak için her türlü yol ve
yöntemi deniyor. Amacına ulaşmak
için her yolu mübah görüyor.

Soysuz Süleyman, “Onları biti-
receğiz” diyor. Evet, biz aynı
nakaratları on yıllardır duyarız. Her
operasyon, her tutuklama, her kat-
liam sonrası “öldüler, bittiler, bel-
lerini kırdık, bir daha doğrula-
mazlar” derler. Ancak her seferin-
de korkuları daha da büyür. Çünkü
devrimci hareketimizin kökleri
Kızıldere’den bugüne Anadolu top-
raklarının bağrına kök salmıştır. O

kök ki dünden bugüne nice
Kızıldere yaratmamızı sağlamış,
düşmanın vurduğu her darbe karşı-
sında ezilip, büzülen, bir kenara
çekilip bekleyen değil daha büyük
bir hırsla devrim kavgasına atılma-
mızı sağlamıştır. 

Emperyalizmin yol ve yöntemle-
ri her sürece göre farklılıklar göste-
rebilir. Ancak yeni-sömürgecilikteki
temel amacı; beyinleri teslim almak
ve devrimleri umut olmaktan çıkart-
maktır. Sosyalist düşünceyi yok
etmek içindir saldırıları. Bunun için
Kızıldere’de, 12-14 Temmuz’da
adını dahi bilmedikleri yoldaşları-
mızı, önderlerimizi katlettiler.
Bugün ise bu amaçlarına ulaşmak
için “ya düşünce değişikliği ya
ölüm” diyorlar.

Solun büyük kısmı bu tehdit kar-
şısında burjuvazinin kendilerine
gösterdiği sandalyeye otururken;
biz dün olduğu gibi bugün de aynı
Marksist-Leninist (M-L) sandalye-
mizde oturuyoruz. Sol bunu başara-
madığı için direnmekten kaçarken
biz Yüksel’de, Bakırköy’de, CHP
önünde, mahallelerde direniyoruz.

Bugün elinde silahları olanlar o
silahları gömüp kaçarken
Leylalarımız, Mahirlerimiz silahsız
kaldıklarında dahi geri çekilmeyi
değil düşmandan nasıl hesap sora-

caklarının hesabını yapmışlardır.
Kızıldere’den, 12 Temmuzlar’dan
aldığımız teslim olmama geleneği-
mizle devrim yürüyüşümüzü sürdü-
rüyoruz. 

YOLDAŞLAR 

BİZİ AŞIN!
12 Temmuz 1991 günü

İstanbul'da üç işyeri ve bir ev
olmak üzere dört ayrı yerde yapı-
lan operasyonda 10 Devrimci Sol
savaşçısı katledildi. Polis;
Nişantaşı, Balmumcu, Dikilitaş ve
Levent'te katlettiği Devrimci Sol
savaşçılarının adını dahi bilmiyor-
du. Bu gerçek bugün tüm çıplaklı-
ğıyla ortaya çıkmıştır.

12 Temmuz’da katledilenler,
devrimci hareketin yönetici ve
savaşçılarıydılar.

"Gençtiler, yaşlarının önemi
yoktu. 40 yaşının üzerinde olanları
vardı, 20 yaşını henüz devirmiş
olanları da. Kavgada yaşın değil
ustalığın önemine inanmışlardı.
Çok değişik yerlerden gelmişlerdi,
çok değişik kökenleri vardı; farklı
yerlerde, farklı alanlarda, ancak
aynı inancın, aynı kavganın savaş-
çısı oldular. Tunceliliydi kimi, kimi
Çanakkaleli, İzmirli, Sivaslı,
Orduluydu kimi Kürt, Türk, Çerkez,
Laz, Gürcü'ydüler; ancak aynı
havayı soludular, aynı dili konuştu-
lar... Çok farklı yerlerden, çok farklı
insanlar olarak geldiler, aynı ailenin

12-14 Temmuz Direnişi, Emperyalizme ve

Oligarşiye Karşı Savaş Çağrısıdır!

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!
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ölümü bile paylaşmayı bilen sevgili
çocukları oldular... Coşkulu, atılgan
ve savaşçıydılar... Görev adamıy-
dılar... 'Devrimci yaratma ustasıdır'
dediler; yaratmayı, yaratıcı olmayı
bildiler. 'Büyük insan'dılar, ancak
bir kez bile 'ben buyum' demediler.
Önder olmayı, komutan olmayı bil-
dikleri gibi, devrimin adsız bir neferi
olmak da onların işiydi, işlerinin
ustasıydılar."

“12 Temmuz savaşçıları,
hareketimizin kendini yeniden
yaratma savaşından zaferle çıkı-
şında önemli rolleri olan yoldaş-
larımızdır. Bu savaştan zaferle
çıkmamızda onlar, dostu düş-
mandan ayırmaktaki ustalıklarıy-
la da örnek oldular. 12 Temmuz
savaşçılarımız, bu savaşın zafe-
re dönüştürülmesiyle yetinilme-
mesi gerektiğini; çünkü biten
her çatışmanın uzun mücadele
yıllarında yeni bir savaşın baş-
langıcı olduğunun bilincindeydi-
ler. Bu anlamda 'yeni insanlar
yaratma çabasında, en başta
kendilerini de sürekli olarak
yenilemeleri gerektiğini, aksi
durumda başkalarına örnek ola-
mayacaklarını biliyorlardı.
Temmuz katliamının esas olarak
kendi hatalarımızdan kaynaklan-
dığını düşünürsek, katledilen
savaşçılarımızın bize verdikleri
en önemli mesaj şudur: YOL-
DAŞLAR BİZİ AŞIN!"

Devrimci Sol 12 Temmuz şehit-
lerinin bizlere bıraktığı mesajı
böyle özetliyordu.

12 TEMMUZ DİRENİŞ,
SAVAŞ ve ZAFER
KARARLILIĞIMIZDIR!

12-14 Temmuz 1991 tarihinde
Devrimci Sol merkez komitesi
üyesi ve önder kadroları Niyazi
Aydın, Cavit Özkaya, İbrahim
Erdoğan, İbrahim İlçi, Nazmi
Türkcan, Ömer Coşkunırmak,

Hasan Eliuygun, Yücel Şimşek,
Bilal Karakaya, Fintöz Dikme,
Buluthan Kangalgil’in şehit düştü-
ğü bir katliam yaşandı.

‘91’in Ocak ayına girilmişti artık.
Savaş kızışmıştır. İstanbul,
Ankara, Adana ve İzmir’deki
kurumlarında çalışan Amerikalılar
Bush’un direktiflerini hayata geçiri-
yorlardı geçirmesine ama değişen
bir şey olmuyor devrimci hareketin
savaşçıları, bombaları ve kurşunla-
rı yine onları buluyordu...

“Daha önce aynı kapının üzerin-
de isim yazdığından emindiler; ama
şimdi yoktu işte. Emin olsalar da
son bir kez netleştirmeliydiler. İkinci
kez zile bastılar. Nihayet açıyorlardı.

- Burası ...... şirketi mi?

Bu şık giyimli iki bayandan şüp-
helenmek içinden gelmedi. Hem
zaten kendisi de Amerikalı değildi.
Sadece bir çalışanıydı.

- Evet buyurun, yoksa siz de
Devrimci Sol’dan mı geliyorsunuz?

Bayanlar şaşırdı önce. Bir şey
mi hissettirmişlerdi yoksa.
Olamazdı. En iyisi espriye vurmaktı
işi.

-Ha ha ha nereden bildiniz.

-İçeri girin bari. Malum ya bom-
basız bir gün geçmiyor şu aralar...”

Böyle olacağı malumdu elbette.
Kahin olmaya gerek yoktu ki bunun
için. Her şey daha işin başında
açıkça söylenmiş “gelirseniz
görürsünüz” denmişti.

Gelmeyi ve görmeyi tercih eden
onlardı...

Tespit edilen CIA ajanları peşi
sıra ülkelerine postalanıyordu...
İncirlik üssünde görevli CIA ajanı
Bobie Eugene Mozelle, İzmir’de
ABD’li Yarbay Alvin Mackie bom-
balarla katledilen Irak halkı için
cezalandırılıyordu.

“Emperyalist Eşkıya Baker
Ülkemizden Defol!”

ABD Ortadoğu’daki askeri gücü-

nü kalıcı hale getirmeye çalışıyor-
du. Üstelik bölgeye istediği zaman
müdahale etme imkanı sağlayacak
olan bu Çevik Güç’ün bir kısmını
bizim topraklarımıza yerleştiriyor-
du. ABD Ortadoğu halklarını vahşi-
ce katletmeye devam etmek için
Türkiye’yi silah ve cephane deposu
haline getirmek istiyordu. ABD böyle
istiyordu da bakalım devrimciler
buna izin verecek miydi?

Karanlığın yavaş yavaş aydın-
landığı saatlerde adımlıyordu
sokakları.

“...o uçsuz bucaksız ordunun
sessiz sedasız bir ateş fitili”

Adımları onu nefret duyduğu
hedefine doğru yaklaştırıyordu.

“İçim öyle nefret dolu size, yüre-
ğim ateş çemberi.”

Çantasındaki küçük kutuya sığ-
dırmıştı şimdi nefretini. Nasıl dur-
durulabilirdi, çeliğine volkan vur-
muş kılıçtı nefreti.

“...milyonların asi gücü dağ seli”
değil miydi o?

Çok değil birazdan milyonların
asi gücüne nasıl sahip olduğuna
tanık olacaktı herkes. Hayır, hayır
yerini beğenmemişti.

Biraz daha itmeli, şöyle iyice
yaklaştırmalıydı hedefe...

Kim nasıl karışabilirdi ki onun
çalkalanıp duran deli yüreğine!
Hem gün onun günüydü... Kendi
kanıyla boğacaktı yüreğini doldu-
ran nefretin sahiplerini...

Varsın silah deposu haline getir-
sinler yurdu. Mister Baker,
Kahraman’ca karşılanmıştı ya!
Silah depoları da günün birinde
yerle bir edilecekti nasılsa...

İşte böyle günler yaşanıyordu.
Emperyalizm ile dünya halkları ara-
sındaki savaştı bu. Tarihin en çetin,
en kanlı savaşı bedelsiz olmaya-
caktı kuşkusuz. Ancak ödenen her
bedelin, devrimi yakınlaştıracağı
da muhakkaktı.
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Z
aman zaman görürüz,
bazı arkadaşlarımız bir işi
yaparken, bir çalışmada,

eğitim grubunda, eylemde, iş bölü-
münde hep birliktedirler. İyi anlaşı-
yor, birlikte iyi iş çıkarıyorlar, coş-
kulu, moralli, isteklidirler.

Böyle arkadaşlarımız, insan seçi-
yor, sürekli onlarla aynı komitelerde
aynı ortamlarda bulunmak istiyor,
yeni insanlarla çalışmaktan hoşlan-
mıyorlar. Hatta başka arkadaşlarla
çalışmalarda isteksiz, gönülsüz,
moralsiz, coşkusuz olabiliyorlar.

“O’nunla iyi anlaşamıyoruz.

Karakterlerimiz farklı, birbirimi-

ze ısınamadık. Yıldızlarımız

barışmadı. Birlikte iş yapamıyo-

ruz. Zor öğreniyor, yavaş hare-

ket ediyor, sonuç alamıyoruz

vb.” sözler duyarız.

Bunların tamamı subjektif
değerlendirmelerdir, doğru düşün-
memizi engeller ve bizi adaletsiz
yapar. “Anlaşmak-ısınmak” nedir?
Neye göre yavaş, kime göre ağır?
Buralarda doğru düşünmeli dev-
rimci sonuçlara varmalıyız.
Öncelikle subjektivizmden çıkmalı-
yız. Ne vardır yukarıdaki sözler-
de? Karşıdakini beğenmeme, yap-
tığı her işe şüpheli gözle bakma,
baştan önyargı vardır.

Kendimizde hem beğenmeme
hem adaletsizce yargıya varma
hem de adam seçme lüksü görü-
yoruzdur. Bunların hepsi de mah-
kum etmemiz gereken düşünce ve
davranış şekilleridir, devrimci
değildir.

Peki bir devrimci karşısındakini

neden beğenmez? Her şeyin oda-
ğına kendisini koyar, kendisini
dünyanın en yeteneklisi-güzeli-
yakışıklısı-zekisi-kavrayışlısı-hızlı-
sı vb görür. Kendisi her şeyin EN’i
olduğuna göre; karşısındaki
ondan aşağı-beceriksiz-kavrayışı
kıt... olacaktır.

Peki gerçek böyle midir?
Elbette hayır! Böyle düşünmek
tam bir budalalıktır, başta kendi
gerçeğini görmekten kaçmak, ken-
dini kandırmaktır.

Birincisi; her şeyi en iyi-en
kusursuz yapan bir kişi yoktur!
Dayı’nın deyimiyle söylersek,
“hata yapmayan iş yapmıyor
demektir.” Yani iş yapılan yerde
hatalar-eksikler de vardır, olacak-
tır. İkincisi, apolitiklik vardır.

Burada mesele, materyalistçe
değil idealistçe, BİZ diye değil
BEN diye düşünmek, kolektivizmin
yerine bireyi koymak vardır.
Yoldaşlığın, sevginin, güvenin,
emeğin her türlüsüne sırt çevirmek
vardır. Bu nedenle tanımayız, tanı-
mak da istemeyiz, ne gerek var biz
kiminle ne yapılabileceğini zaten
bildiğimizi düşünürüz ve değiştir-
mek için emek vermeyiz. 

ÇÖZÜM: Emek Vermek
Cepheli adam seçmez. Adam

seçmek kendini beğenmişliktir.
Değişime, gelişime inanmamaktır.
Adam seçen kendine olduğundan
fazla değer biçendir.
Karşısındakileri küçümser.
İnsanlarımız deneyimsiz, dona-
nımsız, bilgisiz olabilir. Korkuları,

kaygıları, geri yanları da olabilir.
Bu insan neden böyle? Bu eksik,
geri yanlarının aşmaları için ne
yapmalıyım? Nasıl devrimcileştiri-
rim?.. diye düşünmezsek ne
insanları, ne de kendimizi geliştire-
biliriz.

İnsanları yakından tanımadan
yeteneklerini, kapasitelerini, olum-
lu-olumsuz yönlerini tespit etmek
mümkün değildir. Paylaşımın
olmadığı yerde gelişim de, katılım
da, üretim de olmaz. Dar bir ilişki
ağı ile yetinilir. Bireysel iş yapma
ve yaptırma alışkanlığı gelişir, ki
orada kitleselleşip, bir halk hare-
keti örgütlenemez.

İnsanları saflarımıza çeken en
önemli şeyler devrimcilerde, örgüt-
lü ilişkilerde gördüğü paylaşım,
değer verme, saygı-sevgi, daya-
nışma, emek verme… gibi değer-
lerdir. İlişkilerimizde bu değerleri
yaşatabilmeli, devrimci ahlakımızı,
kültürümüzü, demokrasi anlayışı-
mızı, üretimde paylaşımda, kolek-
tivizmin, sevgimizin güzelliğini ser-
gileyip, bunun mutluluğunu yaşa-
tabilmeliyiz insanlarımıza. Her
insan gelişir, devrimcileşebilir.
Yetenekleri açığa çıkarılabilir.
Aksini iddia etmek, işin kolayına
kaçıp emek vermemektir. 

Yoldaşlarımıza emek vermek
adil olmaktır. Gelişmesine, öğren-
mesine, gerilememesine yardımcı
olmaktır. Birlikte çalışmak, ortak iş
yapmak, birbirini tanımak ve
tamamlamaktır. 

Her Cepheli tüm ilişkilerinde bu
bakış açısıyla hareket etmelidir. 

Sorun: Adam Seçmek-Beğenmemek
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Grup Yorum Üyeleri’nin 10 Kasım
Tarihindeki Açlık Grevi Günleri ve

Hapishane Adresleri;
Bahar Kurt, açlık grevinin 152’inci gününde;

Burhaniye T Tipi Hapishanesi
Barış Yüksel, açlık grevinin 145’inci gününde:

Silivri 9 Nolu Kapalı Hapishanesi
İbrahim Gökçek, açlık grevinin 144’üncü

gününde; Silivri 9 Nolu Kapalı Hapishanesi
Helin Bölek, açlık grevinin 142’inci gününde;

Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi
Ali Aracı, açlık grevinin 78’inci gününde; Silivri

9 Nolu Kapalı Hapishanesi

Her Yerde Grup Yorum’un Sesi Oluyoruz…
İSTANBUL
Çayan: Halk Cepheliler 31 Ekim’de mahallede

apartmanlara girerek, “Grup Yorum Açlık Grevinde,
Duydunuz Mu?” başlıklı bildirilerin dağıtımını yaptı.

Sarıyer: Dev-Genç’liler 30 Ekim, 1 Kasım tarihle-
rinde mahallede Grup Yorum’un direnişini duyurmak
için birçok yere şablon yaptı ve duvar gazetesi astı. 

Hiçbir İşkenceci 
Halka Hesap Vermekten Kaçamayacak!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 15 Ekim’de AKP’nin katil-

işkenceci polisleri sokak ortasında “34 YM 1580” plakalı
gözaltı aracıyla, mahallede demokratik faaliyet yürüten Liseli
Dev-Genç’lileri, Dev-Genç’lileri kaçırarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan liseli kadına ağza alınmayacak küfürler ve
hakaretler savurmuşlar. İşkence merkezi olan Gazi Karakolu’nda
ise Vedat Doğan isimli gencin belini sakatlayıp ardından belinin
üzerinde defalarca zıpladılar. Kasıklarını, karın boşluğunu belli
aralıklarla sıkarak işkence seansı saatlerce devam etti. Konuyla
ilgili dergimiz, İdil Kültür Merkezi, Dev-Genç, Bahçelievler
Halk Cephesi, Çayan Halk Cephesi ve Okmeydanı Halk Cephesi
birer açıklama yaptılar. 5 Kasım Armutlu Şehitleri Ölümsüzdür!

Katilleri Unutmadık Hesap Soracağız!
Armutlu Halk Cephesi 5 Kasım 2019 tarihinde

yazılı bir açıklama yayınlayarak 2001’de yaşanan
Armutlu katliamı ile ilgili “... Bu saldırılarda Arzu
Güler, Bülent Durgaç, Barış Kaş ve Sultan Yıldız oli-
garşi’nin kiralık katilleri tarafından katledildi.  

..Halkımız tarafından, hala dillerinden düşürmezler
ve sahiplenirler onlarca şehidini, Armutlu katliamını
yapan yaptıran tüm katiller bilmelidir ki sizi unutmadık
ve er geç hesap soracağız!” dedi.

İstanbul Armutlu Cephe Milisleri  katliamın yıldö-
nümünde katledilenleri anmak ve düşmandan bir kez
daha hesap sorulacağını bildirmek için pankart astı. 

Ayrıca Armutlu Cephe Milisleri, 1 Kasım’da AKP’nin
katil polislerinin sürekli olarak sildiği duvar yazıla-
malarını tekrardan yazarak yeniledi.

Vatanımızdaki Adaletsizliği Kapı Kapı
Duyuracağız…

İstanbul Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler
tarafından “Adalet İstiyoruz” kampanyası
dahilinde 29 Ekim’de imza çalışması yapıldı. 

Yürüyüş'ümüzü 
Halka Ulaştırıyoruz

Ankara Halk Cepheliler 3 Kasım'da der-
gimizin 142. sayısının dağıtımını yaptı. 

Alternatif Film Günlerinde
Buluşuyoruz…

İstanbul Çayan Halk Meclisi, 31 Ekim’de
“Kanunsuzlar (Hors La Loi)” isimli filmini
izledi. 

Alev Şahin Emeği İçin Direniyor…
31 Ekim – 1000. Gün: Pastamız, balonlarımız, hediye magnet-
lerimiz ile 1000 gündür süren emeğimizin asıl sahibi halkımızla
buluşmaya, paylaşmaya hazırız...
4 Kasım: 1000. günümüzde uğruna yasaklar alınıp engellenen
görüntüdeki güzelliktir...
5 Kasım: Dost’un selamıyla direnen herkese merhaba. Duyduk
ki Nuriye Gülmen yeniden Yüksel Caddesi’ndeymiş. Orası
onun evi, orası onun direnenlere emaneti. Nuriye derhal serbest
bırakılmalı....
Mahir Kılıç; “Yaşasın İş Ekmek Onur Mücadelem”

CHP yönetimi tarafından 3 defa işinden atılan Mahir Kılıç
çocuklarının karnını doyurabilmek için, emeği ile kazanıp evine
ekmek götürebilmek için direniyor. Kılıç, 3 Kasım’dan itibaren
şeker ve B1 vitamin alımını keserek açlık grevini sürdürüyor.

Dev-Genç’liler 30 Ekim’de İstanbul Şişli CHP İl Binası
önünde işi için direnen Mahir Kılıç’ı ziyaret etti.

Mustafa Koçak 
37 Kiloluk Bedeniyle Zafere Yürüyor!

10 Kasım tarihi itibariyle ölüm orucunda 131. gününü geride
bırakacak olan Mustafa Koçak için Anadolu’nun dört bir yanında
çalışmalar yapılıyor. Adana’da kuşlama, Ankara’da süresiz açlık
grevi, pankart asma, İzmir’de basın açıklaması, oturma eylemi,
bildiri dağıtımı ve Tekirdağ’da pullamalar yapıldı.

Mustafa’nın sesini İstanbul maratonunda da duyuran dev-
rimciler İstanbul’un Armutlu, Bahçelievler, Çayan, Fatih, Gazi,
Okmeydanı mahallelerinde Sarıyer, Sultanbeyli    ilçelerinde
Beyazıt ve Boğaziçi üniversitelerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. 

İstanbul Sarıyer Dev-
Genç’liler 5 Kasım’da
mahallenin birçok yerine,
6 Kasım YÖK’ün kuruluş
haftasını vurgulamak ve
cuntacıların kurduğu bu
kurumu teşhir etmek için
yazılamalar yaptı. 

Faşizmin YÖK’üne
Karşı Mücadelemiz

Devam Edecek!

Uyuşturucu Bataklığını Yalnız 
Devrim-Devrimciler Temizler!

Halk Cephesi, düzenin yozlaştırma batak-
lığına karşı kampanya başlattı. Başlatılan
kampanya dahilinde  geçtiğimiz hafta
Alibeyköy’de panel, Armutlu, Bahçelievler,
Çayan ve Yenibosna’da   panelden aile ziya-
retlerine ozalit asmadan duvar yazılamalarına
röportaj yapmaktan sesli ajitasyonlara kadar
bir çok çalışma yapıldı. Ayrıca DİH’liler 5
Kasım’da halkın matbaası duvarlara uyuştu-
rucuyla savaş kampanyası dahilinde ozalitler
astı.
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AVRUPA’DA 
MAHALLELER 
NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Paylaşım Savaşları Sonrası
Avrupa’da Barınma Sorunu

B
irinci Paylaşım Savaşı’
nın ortaya çıkardığı
barınma sorunlarını

çözemeden peşinden İkinci
Paylaşım Savaşı’nın çıkmasıyla
birlikte Avrupa’da barınma sorunu
krize dönüşmüştür.

İlk çok katlı yapılaşmalar 1950-
1960 yılları arasında tüm
Avrupa’da yaygınlaşmaya başla-
mıştır. Fakat bu yerleşim yerleri o
yıllarda dağınık ve seyrek olduğu
için bugünkü gibi mahalleler büyük
banliyö siteleri halinde değildir.

1960 yılından itibaren Avrupa
ülkeleri sosyalizmin kurucusu
Sovyetler Birliği’nden etkilenerek
ilk mahallelerin yani büyük sitele-
rin yapımına başlamıştır. Çünkü
bu dönem Sovyetler Birliği’nde
siteler kurulmakta ve insanların
tüm ihtiyaçlarını yine site içerisin-
de veya kenarında karşılayabil-
meleri için spor alanları, yüzme
havuzları, marketler, fırınlar
olmaktaydı.

Kültürel etkinliklerin yapıldığı
tiyatrolar, okullar, bu mahallelerin
yakınlarına yapılmakta ve insanla-
ra rahatlık sağlamaktaydı.

Çünkü sosyalizmde halkın
ihtiyaçları ve halkın yaşamı
esas alınıyordu.

Avrupa’da bu mahalleleşme
örneğini en çok Fransa uygula-
mıştır.  Ardından Almanya gel-
mektedir. Fransa’da uygulanması-
nın nedeni o dönem sosyalist par-
tilerin iktidarda oluşudur. Ama ola-
yın iç yüzü ise başkadır. 

Sovyetler Birliği, 2. Paylaşım
Savaşı sonrasında dünyanın 3’te
1’ini emperyalist sömürüden kur-
tarmıştır ve Avrupa devletlerince
tehlikeli görülmektedir.

Avrupa, sosyalizmden korktu-
ğu için ve insanların sosyalizm-
den etkilenmelerini engellemek
için halkçı politikalar geliştirdiler. 

Haklar grevlerle, boykotlarla,
bedellerle alınırken; Avrupa dev-
letleri sosyalizm korkusundan
dolayı sosyal hakları genişletmek
yani halklara bazı hakları vermek
zorunda kaldılar. 

İş sadece haklarla bitmiyordu.
Eski düzenlerini yeniden kuran
emperyalist Avrupa devletleri,
sömürgelerinden getirdikleri
insanların barınma sorunlarına
savaş sonrasında bir çözüm bula-
mamışlardı. Ve ilk “bidonville”
denilen tenekeden evler, gece-
kondular büyük şehirlerin etrafla-
rında o dönem emperyalistlerin
deyimiyle “mantar gibi çoğalıyor-

lar”dı. Bunun en somut örneğini
“HORS LA LOİ” (Yasadışı) filmin-
de görebiliriz. Paris’in etrafında
çoğalan göçmenlerin kaldıkları
mahalleler…

Filmde Cezayir ulusal kurtuluş
savaşının Fransa’daki cephe gerisi
örgütlenmesi anlatılmakta ve hal-
kın nasıl yoksulluk içerisinde köle-
ce çalıştırıldığı da gösterilmektedir. 

İşte “modern”leşen dünyada,
emperyalizmin sömürü zengini
şehir merkezlerinin etrafı yoksul-
laştırılmış, yozlaştırılmış fiziksel
olarak olmasa da sosyal olarak
gecekondu diyebileceğimiz
mahallelerle dolmaya başladı. 

Sosyalist blok denilen revizyo-
nist iktidarların bir bir yıkılmasıyla
birlikte can korkusundan emper-
yalizmin tanımak zorunda kaldığı
sosyal haklar da yeniden gasp
edilmeye başlandı.

İşte emperyalist merkezlerdeki
bu emekçi mahallelerinde de çeliş-
kiler böylelikle giderek derinleşi-
yordu. Emperyalist Avrupa devlet-
leri için de mahalleler artık tehlikeli
merkezler haline geliyordu. 

(Devam edecek)

SÖZLÜK:
Banliyö: Genellikle oturma

alanı niteliğinde olan, şehir mer-
kezinden uzakta veya sınırlarına
yakın yerlerde bulunan şehir yöre-
si, çevre, dolay.
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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!
4. Bölüm

AVRUPA’dakiBİZ



µ ALMANYA:
Hatime Azak’tan Mustafa Koçak’a
Direniş Mesajı: Almanya'da tutuklu
bulunan Hatime Azak Mustafa
Koçak'ın direnişini Selamladı...

Bielefeld De Halkın Avukatlarına
Özgürlük Eylemine Devam Edildi:
Her Hafta Düzenlenmekte Olan
"Halkın Avukatlarına Özgürlük"
Bilgilendirme Masası 26 Ekim
Cumartesi Günü Şehrin İşlek
Merkezinde Düzenlendi. 

Stuttgart'ta Adalet İstiyoruz
Konserine Çağrı: 3 Kasım’da  Adalet
İstiyoruz konserine çağrı yapıldı.
Konsere sanatçı Abdal Haluk Tolga
İlhan'ın sanatçı olarak katılacak.

Stuttgart'ta Adalet İstiyoruz Çadırı
9. ve 10. Haftasında: Grup Yorum
üyelerinin ve Mustafa Koçak için her
cumartesi Stuttgart Halk Meclisi merkezi
yerlerde Adalet Çadırı açıyor.

-Düsseldorf Direnişçileri: Düsseldorf
İçişleri Bakanlığı Önünden Her
Pazartesi Destek Açlık Grevindeyiz.

-Oturum Haklarımız Geri İstiyoruz!
Oturum Haklarımız İçin Köln
Yabancılar Dairesi Önündeydik
Her hafta direnişimizi yabancılar dai-
resi önüne de taşıyoruz taleplerimizi
burada da yeniliyoruz. 

-Duesseldorf Çadır Direnişi 1. Yılına
Giriyor

-DAYEV'li Kadınlar Hagen'de Bir
Araya Geldi

-Avrupa Dev-Genç Çalışmalarına
Devam Ediyor: 2 Kasım tarihinde
Dortmund’da Türkiyelilerin posta
kutusuna “Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Avrupa Dev-Genç Saflarında
Birleşelim” yazan kartlar atıldı. 

Berlin'de Grup Yorum için eylem:
Grup Yorum gönüllüleri 1 Kasım Cuma
günü Kruezberg semtinde Grup Yorum
üyelerinin direnişi için eylem yaptı. 

Köln'de Grup Yorum'la Dayanışma
Konserine Çağrı: Grup Yorum'un
24 Kasım'da düzenleyeceği konser

için çağrıda bulunuldu. 

- Köln’de Adalet İstiyoruz
Çadırı: Adalet İstiyoruz
çadırı 65. günüde Grup

Yorum şarkıları ve adalet istiyoruz
sloganları eşliğinde açıldı. Çadır 67.
gününde de açıldı.

Mannheim Açlık Grevi Çadırı: Cavit
Yılmaz, Mannheim tren istasyonu önün-
de açlık grevini sürdürüyor. Yılmaz'ın
yanı sıra Avrupa Direnişler Meclisi'
de bir günlük açlık grevi yaptı. Mahir
Kılıç ile görüntülü görüşme gerçek-
leştirildi ve direnişi selamlandı.

Wetzlar Ve Karltsruhe Cemevinde
HFG Paneli Ve Grup Yorum’a
Destek: 2 Kasım’da günü Karlsruhe
şehrinde ve 3 Kasım’da Wetzlar ken-
tindeki Cemevi'nde HFG paneli yapıl-
dı. Her iki panelde de uyuşturucu ve
yozlaşma konusu işlendi. 

µ YUNANİSTAN:
Halk Cepheliler 1 Kasım’da Mustafa
Koçak ve Grup Yorum üyelerinin
direnişi için Türkiye Konsolosluğu
önünde eylem yaptı. Ayrıca Selanik
Türkiye konsolosluğu önünde bir
eylem daha gerçekleştirildi.

µ İNGİLTERE:
Türkiye Elçiliği Önünde Grup
Yorum Mustafa Koçak İçin Eylem
yaptı: Londra Oturum Hakkı İçin
Direnen Çağrı Güler Direnişinin 27.
Haftasında
-Her hafta Salı günü Mustafa Koçak
ve Grup Yorum’un talepleri kabul
edilmesi için elçilik önündeki eylem-
lere katıldık. Oturum hakkımı alana
kadar direnmeye devam edeceğim.

Londra’da Armutlu Şehitleri
Anması Yapıldı: 5 Kasım 2001'de,
ölüm orucu direnişinin sürdürüldüğü
Küçükarmutlu Mahallesi’nde yapılan
katliamda şehit düşenler için  bir
anma programı düzenlendi.

µ FRANSA:
Paris Direniş Günlüğü 2 Kasım
Cumartesi: Oturma hakkını geri
almak için 30 Mart 2019 tarihinde
başlatılan direniş,  devam ediyor. 

µ KÜBA:
Grup Yorum: 30 Ekim 2019’da

Havana'da kurum ziyaretleri yaptı.

Grup Yorum Küba’da Toplantı
Listesinden Çıkartıldı: Grup Yorum
üyeleri Anti Emperyalist bir toplantı
için Küba’ya gitti. Fakat Küba’da
Anayasayı Koruma Örgütü tarafından
haklarında sizler “illegal “bir örgüt-
lenmesiniz denilerek toplantı liste-
sinden çıkartıldı Grup Yorum. 
Grup Yorum Che Guevara Anısına
Söylüyor: Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez

Grup Yorum ve Avrupa Dev-Genç
Küba Günlükleri: ...Bugün sabah
kahvaltıdan sonra hepimiz kendi işle-
rimizi yaptık. Küba tarihi ve emper-
yalizmle anlaşmaları üzerine araştır-
malar yaptık.

Grup Yorum İCAP Önünde
Açıklama Gerçekleştirdi: Grup
Yorum üyeleri İCAP (José Martí Küba
Dostluk Derneği)’ne giderek içeride
yetkililer ile görüşmek istemişlerdir
ancak Grup Yorum üyeleri yetkililer
ile görüştürülmemiş ve oyalanmıştır.

µ İSVİÇRE:
Zürih`te Adalet Çadırı: Halkın avu-
katları, Grup Yorum ve M. Koçak
için  açılan adalet çadırı 26 Ekim ve
2 Kasım tarihlerinde Zürih Staufacher
kilisesi önünde saat 13.5 arası açıldı.

İsviçre'de Canan Kaftancıoğlu
Protesto Edildi: Halk Cepheliler 3
Kasım Pazar günü Grenchen şehrinde
CHP İsviçre birliğinin düzenlediği
etkinliğe katılan Canan
Kaftancıoğlu’na  Mahir Kılıç için
verdiği söz için eylem düzenlediler.

-İsviçre Halk Cephesi Halkın
Avukatlarına Verilen Cezaları
Dağıttıkları Bildiriler İle Teşhir Etti

µ BELÇİKA:
Belçika Halk Cephesi Açıklama:
Zorla Müdahale insanlık Suçudur!
ZORLA MÜDAHALE CİNAYET-
TİR!

Belçika’dan Açlık Grevi ve Destek
Eylemi: 2 Kasım günü Bruksel
Şehrinde Place de La Monnaie mey-
danında  Mustafa Koçak ve  Grup
Yorum  Üyeleri için eylem yapıldı. 
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18 Kasım – 25 Kasım

Tülay KORKMAZ: 24 Eylül 1976’da Hatay'ın
İskenderun ilçesinde doğdu. Devrimci olan bir
yakını ona mektuplar yazıyordu. Mektuplarda
Tülay’a “ülkede yaşanan adaletsizliklerden, yok-
sulluklardan, sosyalizmden” bahsediyordu. 1995
1 Mayısında Adana'da 1 Mayıs mitingine gitti.
Orada devrimci hareketle tanıştı.  1998 ortaların-

da İstanbul'da illegal alanda çeşitli görevler üstlendi.  1999 17
Kasım’ında gözaltına alındı. 7 gün gözaltında tutuldu.
İşkencecilere ifade vermedi.

Tülay, 2001’in 11 Mayıs’ında, dördüncü ölüm orucu ekibin-
de kızıl bantını kuşandı. 19 Kasım 2001’de şehit düştü.

Tülay Korkmaz

İmdat BULUT: 1966 yılında Kars Akyaka’da
doğdu. Terekeme milliyetindedir. Sadece ilkoku-
lu okuyabilmişti; Delikanlılık çağında, kah terzi-
lik, kah boyacılık yaptı. İlkokul mezunuydu, ama
hayatı tanımıştı artık, kurtuluşun yolunu, bu yok-
sulluğa, adaletsizliklere son vermenin yolunu
bulmuştu. Kars’ta 1994’te devrimci hareketle

tanıştı. Tanıştıktan hemen kısa süre sonra gerillaya gitmek
istediğini söyledi. Kısa süre sonra da bu isteğine ulaştı. 

2000 Martında tutsak düştü. Düşüncelerini ve düşlerini
hapishanelerde yaşatacak, savunacaktı artık. Ölüm orucu
bayrağını şehit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet
Hastahanesi'nde 19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

Mezarı Kars Akkaya Demirkent köyü mezarlığındadır.

İmdar Bulut

Güzel OTLUÇİMEN: Okmeydanı halk meclisi
kurucularından. “Okmeydanı Halk Meclisi
Girişimi” çalışmalarına katılan Güzel Otluçimen
aynı zamanda tutsak yakını ve Kurtuluş okuruy-
du. Mahmut Şevket Paşa halkının sorunlarını
çözebilmek için gece, gündüz demeden çalışan,
yaptığı çalışmaları devrimcilerle paylaşan biri
oldu her zaman. 18 Kasım 1996 tarihinde kan-

serden vefat etti.

Güzel Otluçimen

Enver GÖKÇE:O direniş şiirleri,
sosyalizm için yazan kalemi ve ödediği
bedellerle tanınan, sosyalist şairleri-
mizdendi. "Dost Dost İlle Kavga" ve
"Panzerler Üstümüze Kalkar" isimli şiir
ki-taplarını, devrimci sanatçı tavrını
miras bırakarak 19 Kasım 1981’de ara-
mızdan ayrıldı.Enver Gökçe

Seyit Rıza ve Yoldaşları:38’Dersim
İsyanının önderleriydi onlar. Zulme
karşı ulusal hakları, kimlikleri ve gele-
cekleri için isyan  bayrağı açtılar.
Seyyid Rıza, Dersim İsyanının önderle-
rindendi. 18 Kasım 1937’de Elazığ
Buğday Meydanı’nda; içlerinde oğlu-
nun ve kardeşinin de bulunduğu 11 yol-
daşıyla birlikte idam edildi.

Seyit Rıza

Soner PEKTAŞ: Denizliliydi.
Yükseköğrenimi için geldiği Isparta’da,
gençliğin akademik-demokratik müca-
delesi içinde yeraldı. Pektaş, bir süredir
böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi
görüyordu. Ölümünden üç-dört gün
önce rahatsızlandığında başvurduğu

SSK’da gerekli bakımı yapılmadı. Son gününü arka-
daşlarıyla birlikte kaldığı evde yatarak geçirmişti.
Genç yaşında yakalandığı hastalığının tedavisinin
başarısız olması sonucu aramızdan ayrıldı. 

Soner Pektaş’ın cenazesi Denizli’ye gönderilerek
25 Kasım’da toprağa verildi. Cenazesine yakınları
ve Gençlik Dernekleri Federasyonu Girişimi’nden
arkadaşları da katıldı. 

Soner Pektaş

Ayhan PEKTAŞ: İzmir Liseli DEV-
GENÇ saflarında çalıştı. 1962 Malatya
doğumluydu. Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri içinde yeraldı.
Faşistlere ve emperyalistlere karşı ger-
çekleştirilen bir çok eyleme katıldı.

Alsancak’ta emperyalist bir kuruluşa
karşı bir eylem sırasında elinde bomba patlaması
sonucu şehit düştü. 

Mezarı Malatya Cemal Gürsel mezarlığındadır.

Ayhan Pektaş

Ümit Doğan GÖNÜL:1975 Muş
Bulanık doğumluydu. Babası Çerkez,
annesi Terekeme milliyetindendi. 90
Atılımı sonrası İzmir’de mücadeleye
başladı. İzmir Liseli DEV-GENÇ’in
kurucularından ve yöneticilerinden biri
oldu. 1992’de tutsak düştü. Aydın ceza-
evindeyken rahatsızlandı. Bilinçli ola-

rak tedavisi geciktirilince şehit düştü. Mezarı İzmir
Buca Kaynaklar mezarlığındadır.

Ümit Doğan Gönül

Mahir DOĞAN: İstanbul Küçükarmutlu
Mahallesi’nde yaşayan Cephe taraftarından
Mahir Doğan 24 Kasım 2010’da içine düştü
bunalımdan dolayı intihar ederek yaşamına son
verdi. 1992 doğumlu olan Mahir Doğan, mahal-
lede Halk Cephesi’nin çalışmalarına en aktif
biçimde katılan Cephe taraftarlarından birisiydi. Mahir Doğan

“Bilmiyorum ama öğrenir, yaparım.”

Tülay Korkmaz 
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