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MERHABA
İstanbul Direnişler Meclisi Bültenimizin ilk sayısından 
tüm direnenlere, direniş dostlarına direnişlerimizin 
coşkusuyla kocaman bir MERHABA! 
İstanbul Direnişler Meclisi Bülten büromuzu 
açmamızın üzerinden kısa bir süre geçmesine 
rağmen oldukça fazla şey yaşadık. Pandemi, ölümler, 
direnişlerde kaybettiklerimiz, kat be kat artan 
yoksulluk, açlık, işsizlik ve direnek kazandığımız 
zaferler….İstanbul Direnişler Meclisi Bültenimizin 
ilerleyen sayfalarında yaşananlara dair anlatımları 
bulacaksınız. 
Bu süreç içerisinde Direnişler Meclisi olarak 
bültenimize Ankara’ dan sonra İstanbul’ da da bir 
büro açtık. 23 Şubat 2020’ de açılışını yaptığımız 
İstanbul Direnişler Meclisi Bülteni büromuz İstanbul 
Kağıthane ilçesi Nurtepe mahallesinde. 
Direnenler var oldukça bu baskı, kan ve zulüm sistemi 
kendisini köşeye sıkışmış hissedecek ve buna karşı 
kendini korumaya alacaktır. Bülten büromuzun açılışı 
esnasında yaşadığımız tam da buydu. Büromuzun 
bulunduğu cadde özel harekât polislerine varıncaya 
kadar abluka altına alındı, akreplerle sürekli taciz 
edildi.  Bu kadar polisin oraya yığılmasının sebebi 
halka gözdağı vermek, korkutmaktı. Tüm bunlara 
rağmen açılışımıza katılan halkımız, direniş dostları 
ve bizler şarkılarla, türkülerle, halaylarla büromuzu 
açtık.
Mart’tan bu yana büroda yapmak istediğimiz 
etkinlikleri pandemi nedeniyle yapamadık. Fakat siz 
direniş dostlarını, halkımızı, komşularımızı bir dost 
selamı almak, gülen yüzünü görmek, hoş sohbetlerini 
dinlemek için büromuza davet ederiz. 
Yaşadığımız tüm adaletsizliklere karşı kurduğumuz 
meclisimizde “ Birlikte Güçlüyüz” şiarımızı daha 
yüksek sesle dile getirelim. Cennetimizi kendi 
ellerimizle birlikte var edelim. Unutmayalım ki “ 
Cehennem acı çektiğiniz yer değil, acı çektiğinizi  
kimsenin duymadığı yerdir.”! 
Emekten ve emekçiden yana, sağlıklı, huzurlu, 
mutlu, adil bir ülke ve dünyada yaşam ile onu var 
etme ümidimizi, inancımızı kaybetmeden tekrardan 
merhaba diyor ve iyi okumalar diliyoruz. 

DİRENİŞLER MECLİSİ BÜLTENİ
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İstanbul Direnişler Meclisi ilk sayısı yayında. 
Ve bizler direnişler meclisi emekçileri olarak 
hayatın içinde, adaletsizliğe ve adaletsizlikten 
kaynaklı yaşanan zulme karşı her gün, 
hayatın her alanında yayındayız. Görüyoruz, 
duyuyoruz, düşünüyoruz ve hareket 
halindeyiz. Aylardır ülkemiz ve dünya 
gündemini tutan Covid19 virüsü karşısında 
“Halk İçin Sağlık” sloganımızın ne kadar 
değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Ülkemizde salgının ilk belirtileri 27 bin 
kişinin Umre ziyareti sonrası yaşandı. 
Umreden dönenler kendi hallerine bırakıldı. 
Eğer kamuoyu baskısı olmasaydı böyle 
devam edecekti. Bu süreçte daha fazla etkin 
hale gelen sosyal medya kullanıcıları gerçek 
bilim insanları öncülüğünde hükümeti 
bazı tedbirleri almaya sevk etti. Umreciler, 
öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 
Bunu da layıkıyla yapamayarak öğrencileri, 
tedbirler alınmadan, bir gecede sokağa attılar. 
Her zaman olduğu gibi AKP iktidarı, 
göstermelik ve şov amaçlı tedbirlere girişti. 
#EvdeKal reklamlarını televizyonlarda 
yayınlarken işçilerin, emekçilerin evde 
kalmasını sağlayacak bir tedbir almadı. 
Aldığı göstermelik tedbirleri de denetlemedi. 
Bu süreçte sağlık emekçilerinin yaşadıkları 
gerçekten hepimizin yüreğini burktu. 
İstifa etmeyi yasaklayan iktidar, sağlık 
emekçilerini, alkışlama seramonileri dışında 
hiç görmedi. Bir çok doktor, hemşire bu 
süreçte hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi, 
yaptıkları şovdan öteye geçmedi. Genel 
sokağa çıkma yasaklarına karşı hafta sonları 
sokağa çıkma yasağı ilan etti. Biliyordu ki 

çalışanlar hafta sonu tatildir. Ancak bunu da 
yasağın başlamasına bir kaç saat kala ilan 
etti. İnsanlar korku içinde marketlere hücum 
etti. Virüsün yayılmasına hızla yol açacak 
görüntüler ortaya çıktı. Bu durumdan halkın 
hükümete güvenmediğini anladık. Bu skandal 
uygulamadan sonra istifa etmek yerine sokağa 
çıkma yasağının cumhurbaşkanının kararı 
olduğunu söyleyen içişleri bakanı, hükümet 
içinde zor durumda kalınca, istifa şovu yaptı. 
“İstifasını kabul etmedi cumhurbaşkanımız” 
şovundan sonra göreve devam etti. Olan 
“sürü bağışıklığına” zorlanan halka oldu. 
Virüs yayılımı hızlandı. Maske dağıtılacağı 
söylendi, yeterli maske verilmedi. Binlerce 
maske tırlarla, hizmet ettikleri büyük ülkelerin 
sermayesini kurtarmak için Avrupa ülkelerine 
gönderildi. Biz büyük ülkeyiz şovlarına 
devam edildi. AKP iktidarı, maskeyi ücretsiz 
dağıtmak isteyen, vatandaşa ekmek dağıtmak 
isteyen belediyeleri paralel devlet kurmak 
istiyorlar diyerek hedef gösterdi, soruşturma 
açtırdı.

Sokağa çıkma 
yasaklarının dayatıldığı 
bu süreçte evden 
çıkmak zorunda 
kalanlar da vardı. Gelir 
düzeyi yüksek kesim, 
şarkıcılar, türkücüler 
evde kal reklamları 

yayınlayıp, lüks evlerinden görüntüler 
paylaşırken fabrikalarda işçiler kalabalık 
servislerle işe gidiyor, işsizler intihar 
ediyordu. Ahmet Karakeçi isimli yurttaş 
arkasından, “Koronavirüs öldürmedi beni 

SALGIN GÜNLERİNDE DE HAK GASPLARI VE ADALETSİZLİKLER 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. BİRLİĞİMİZİ VE DAYANIŞMAMIZI 
BÜYÜTÜP BU ZULME DUR DİYELİM!
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ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk 
öldürdü” yazılı bir not bıraktı ve bir üst 
geçitte kendisini astı.
İsimlerini burada sayamayacağımız birçok 
insan bu süreçte sadece işsizlik ya da iş 
cinayetlerinde hayatını kaybetti. Evde kal 
diyorsunuz nasıl kalayım diyen direnişçiler, 
sokağı terketmediler. KHK ile ihraç edilen ve 
4 yıla yakın süredir “İşimizi Geri İstiyoruz” 
diyerek direnen kamu emekçileri Ankara 
Yüksel Caddesi’nde Düzce’de, Bakırköy 
Özgürlük Meydanı’nda, iş, ekmek, onur 
direnişlerine devam etti. İşçilere ücretli izin 
vermeyen, kalabalıklar halinde iş yerlerinde 
çalışmaya zorlayan iktidar, direnişçilere 
gelince koronavirüs bahanesiyle basın 
açıklamalarına saldırdı, yüklü miktarda 
para cezaları kesti, gözaltına aldıktan sonra 
direnişçileri pandemi hastanelerine götürdü 
ve onların hayatını da tehlikeye attı. İktidar 
bu saldırılarına bugün de devam ediyor. 
Direnişçiler “işimi ver evde kalayım” 
diyerek, bir kişi olarak alana çıkıp 5 dakika 
basın açıklaması yaparak eylem alanlarından 
ayrılacaklarını söyledikleri halde, her gün, 
maskesiz eldivensiz polis saldırılarıyla 
engelleniyorlar. İktidar her alanda virüs 
fırsatçılığı yapıyor ve insanların acıları, 
kaygıları üzerinden muhalif ve devrimci 
kesimleri bastırmaya çalışıyor.

Var olan ekonomik krizin daha da 
derinleşmesine yol açan pandemi süreci, iyi 
yönetilemediği gibi, AKP iktidarının, virüsün 
sonuçlarını görmezden gelerek normalleşme 
çalışmalarını erkene almasıyla sonuçlandı. 
Kendilerince çok önemli olduğunu 
söyledikleri camiler bile açılmazken, AVM 
açılışları gerçekleşti. Buradan anlıyoruz ki 
din iktidar için bir sömürü aracından başka 
bir şey değildir. Hükümetin tavrından da 
anlıyoruz ki sermaye için, halkın-emekçilerin 

hayatının bir değeri yoktur. Ölen ölsün, 
kalanlar üretime devam etsin diyorlar.

Bu iktidar öldürmeyi iyi biliyor. 9 yaşında 
Ahmet Ataç kanser hastasıydı. Babası 15 
Temmuz sonrası tutuklanmış, anne ile ikisi 
dışarıda kalmışlardı. Ahmet yurt dışında 
tedavi edilebilirdi ancak annenin yurt dışı 
yasağı vardı. Ahmet yurt dışına çok geç gitti. 
Annesinin hasretine dayanamadı geri döndü. 
Annesinin yurt dışı yasağını kaldırdık 
diyerek günlerce oyaladılar. Bu şehirden 
kalkan yasak, diğer şehirde yasaklandı. 
Ahmet babasını görsün diyen kamuoyu 
baskısıyla baba, ziyaretine geldi ama 5 saat 
yanında kalabildi. Tahliye edilmedi. Derken, 
Ahmet binlerce insanın gözü önünde babamı 
istiyorum diye ağlaya ağlaya hayatını 
kaybetti.

Bu iktidar öldürmeyi iyi bilir. Ali’nin de 
payına ölüm düştü son süreçte.
Ali El Hemdani 19 yaşında, Suriyeli bir 
genç. Virüs dolayısıyla sokağa çıkma 
yasağı var. Kaçak çalışıyor. İşe gitmek 
için evden çıkmış. Polisi görünce kaçmış 
korkarak. Polis çekmiş silahını kalbinden 
vurup öldürmüş. Ali mülteciliğinden, Ali 
yoksulluğundan vurulmuş, hesap soranı 
olmaz. Canına karşılık ailesine vatandaşlık 
hakkı verilmiş. Poliste hep aynı hikaye. 
Ayağım kaydı, düştüm silah ateş aldı. Bu 
ülkede virüs, ayağı kayıp yere düşünce silahı 
ateş alan polislerden daha az tehlikeli.

Öldürmeyi iyi bildiklerini son süreçte 
yaşadığımız adalet mücadelesinde 
kaybettiğimiz insanlardan da biliriz. 
Konser yasaklarına ve terör listelerine 
alınarak tutuklanan Grup Yorum üyelerinden 
Helin Bölek konser yasakları kalksın, kültür 
merkezimiz basılmasın, bizi  listelerinizden 
çıkartın diyerek ölüm orucunda  direndi ve 
direnişin 288.günü gözümüzün içine baka 
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baka 28 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa 
Koçak 28 yaşında bir genç. İtirafçı adı altında 
birçok sistem karşıtı insanın hapsedilmesine 
araç edilen İktidar politikalarının gazabına 
o da uğradı ve hakkında ağırlaştırılmış 
müebbet cezası verildi. Adil yargılanmak 
istiyorum diyerek 297 gün ölüm orucunda, 
ailesinin ve kamuoyunun çabalarına 
rağmen hayatını kaybetti. Çok geçmeden 
Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek 
Helin Bölek ile aynı talepler uğruna girdiği 
ölüm orucunun 323.günü hayatını kaybetti. 
Tüm dünyanın duyduğu talepleri, iktidar 
tarafından kolaylıkla karşılanacağı halde 
karşılanmadığı için, kendisine destek 
sunan milyonların gözleri önünde hücre 
hücre eriyerek sonsuzluğa uğurlandı. Onu 
uğurlama töreninin yapılacağı Gazi Cemevi 
tomalar ve polis ordusuyla saldırıya 
uğradı. Acılı aile ve dostları kimyasal gaza 
boğuldu, cemevi kapıları kırıldı, onlarca 
insan gözaltına alındı. Ve inanılmaz olanı 
da yaptılar. İbrahim Gökçek’in cenazesi 
polis tarafından kaçırıldı. Böylece İbrahim 
Gökçek’i milyonlarca insanın uğurlaması 
ve kamuoyunun Gökçek için verilen desteği 
görmesi engellenmek istendi. Kayseri’ye 
defnedilecek olan cenaze, polisin şurada 
teslim edeceğiz, burada teslim edeceğiz 
yalanlarıyla Kayseri’ye kadar getirildikten 
sonra aileye teslim edildi. Baba Ahmet 
Gökçek oğlunun cenazesini alabilmek 
için 12 saat araba kullandı. Bununla da 
kaldı sanmayın. Kötülüğün ve faşizmin 
dibi yoktu. Ülkü Ocakları adlı şer odağı 

yapılar, gece Kayseri’ye varan cenaze 
için toplandı. Sokağa çıkma yasağına 
rağmen insanlık dışı söylemlerle cenazeyi 
gömdürmeyeceklerini, gömerlerse çıkarıp 
yakacaklarını bağırdılar. 
Virüs bahanesiyle, cenaze törenine saldıran 
polis, Kayseri’de cenaze yakmaktan bahseden 
bu akılsız, vicdansız, tetikçi güruhu keyifle 
izledi. Ne evlerine gönderdi, ne para cezası 
kesti ne de gözaltına aldı. Çünkü bu güruh 
iktidarın zulüm politikalarının bir aracıydı. 
İktidar bu güruh üzerinden bize diyordu 
ki yıllarca edindiğim serveti, sermaye 
hizmekarlığını bırakmamak için halkın 
değerlerinin üstünde rahatlıkla tepinebilirim.
İktidarın halk üzerindeki tehditleri devam 
ediyor. Hâlâ ölümlere aldırmadan adaletsizlik 
üzerine bina ediyor iktidarını. İki avukat Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal 100 günleri aşkın 
ölüm orucunda. Evet o itirafçı politikalarının 
sonucunda avukatlar da adaletsizliğin zulmüne 
uğradılar. Adil yargılanmak istiyorlar. Bizler 
adaletsizliğe uğrayan işçilerin emekçilerin 
yanında olduğumuz gibi avukatlarımızın da 
yanında olacağız. Helin, Mustafa ve İbrahim’i 
kaybettik, onların da ellerimizden kayıp 
gitmesine izin vermeyeceğiz.

İzin vermeyeceğiz diyenlere gözdağı 
vermeye devam ediyor Akp iktidarı. İbrahim 
Gökçek›in ölümüne üzüldük diyen iki hakime, 
Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhangazi Ertekin›e 
soruşturma açıldı. Ayşe hakime görevden 
uzaklaştırıldı.

Geçmişte Fethullahçı kitle ile sarmaş 
dolaş olan, 15 Temmuz sonrası cemaat 
mensuplarına düşmanlık yaparak kendini 
korumaya çalışan Sevda Noyan denilen 
kadın, yandaş televizyonlardan birinde “biz 
ailecek 50 kişiyi götürürüz, komşulardan da 
var listede olan” diyor; Fatih Tezcan denilen 
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meczup kadınlarınızı, çocuklarınızı bizden 
nasıl koruyacaksınız diyor; Troller sosyal 
medyada, muhalefet partili kadınları 
tecavüz etmek imasıyla “Nevşin bende 
, Canan bende” cümleleriyle aralarında 
pay ediyor; bunların hiçbirine yasal bir 
işlem, soruşturma ya da herhangi bir uyarı 
bile yapılmazken polis medya işbirliği 
ile muhalif insanlar gözaltına alınıyor 
ülkemizde.

Twitter’da geniş bir kitle ile “isimsizler 
grubu” oluşturarak iktidarın yapay 
gündemine karşılık gerçek ve halkın 
gündemini tt listesine soktuğu için, 
İbrahim Gökçek, Helin Bölek, Mustafa 
Koçak’ı savunduğu, milyonlar aç diyerek 
bir gerçeği milyonların dillendirmesini 
sağladığı için, sosyal medya trollerini, 
dolayısıyla iktidarı rahatsız eden Taylan 
Kulaçoğlu önce gözaltına alındı, serbest 
bırakıldı, bir gün sonra tekrar gözaltına 
alınarak tutuklandı. Olan biten her şey 
hukuksuzluğun, halkın kapısının önünde 
durduğunu kanıtlar vaziyette.
 Dışarda kapımızın önünde, hapishanelerde 
hücrelerde hukuksuzluk sınır tanımıyor. 
Hapishanelerden telefon açanlar, her gün 
virüs salgını haberleri veriyor, kantinin 
kapalı olduğunu, gardiyanların ortada 
görünmediğini ve tutsakların kendi 
kaderlerine terk edildiğini anlatıyorlar. 
Siyasi tutsaklar kaderine terk edilirken 
AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla 
ve muhalefet partilerinin oylamada yer 
almaması yüzünden ceza infaz yasası adı 
altında kısmi af yasası kabul edildi. Bu yasa 
ile hızlıca hapishanede ne kadar tacizci-
tecavüzcü, hırsız, yolsuz, mafya varsa 
serbest bırakıldı. Yılların mafyası Alaattin 
Çakıcı elini kolunu sallayarak dışarı 
çıktı. Ceza infaz yasası halka gözdağı 

veren iktidarın kullanacağı tetikçileri 
dışarı çıkarırken, halk için mücadele 
eden devrimciler hapiste kaldı. “Devlet 
ancak kendisine karşı işlenen suçları 
affedebilir” sözünü söyleyenler halka karşı 
işlenen suçları halka sormadan affetti halkın 
affetmediklerini serbest bıraktı.
İçeride dışarıda ölüm makinesi gibi kollarını 
her yere uzatan, sömürü düzeni işlesin diye 
kitlesel ölümlere bile gözünü kapatan 
iktidara karşı ne yapacağız? Nasıl 
olacak? Bu iktidarın baskılarına karşı 
ölümleri, intiharları, iş cinayetlerini 
ve halkın çektiği eziyetleri nasıl 
önleyebileceğiz? Sürekli şikayetlenerek, 
kendimize bir kez de kendimiz eziyet 
ederek, kendiliğinden bir şey olur, bu 
kötü iktidardan iyi bir şey çıkar diye 
bekleyerek ömrümüzü mü tüketeceğiz 
yoksa bir araya gelip, bu süreçten güçlü 
çıkabilmek için direnecek miyiz? Bizler, 
çözümün birlikte direnmekten geçtiğini 
düşünüyoruz. Böyle düşünmek için güçlü 
kazanımlarımız var. 

Meclisimizin bileşenlerinden ve birlikte 
emek verdiğimiz dostlarımız Türkan 
Albayrak, Melike Şahin, Alişan İpşiroğlu 
ve Aydın’da direnen işçiler işlerinden 
atıldıktan sonra işimizi geri istiyoruz 
diyerek direndiler ve ardı ardına işlerine 
geri döndüler. Zafer direnen emekçilerin 
oldu ve olacak. 

Bizler haklarımızı birer birer alacak ve 
ülkemiz demokratik bir sürece yeniden 
evrilene kadar, halkımız sömürülmekten 
kurtulana kadar Direnişler Meclisi çatısı 
altında birliğimizi, dayanışmamızı 
büyütmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 
sayımızda buluşmak dileğiyle güçlü kalın, 
direnişle kalın. 

Biliyorsunuz; Haklıyız Kazanacağız!

Direnişler Meclisi
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DİRENİŞLER MECLİSİ 1 MART 2020 TARİHİNDE 
“ADALET İSTİYORUM” FORUMU DÜZENLEDİ.

ADALET İSTİYORUM FORUMU 
SONUÇ BİLDİRGESİ

Direnişler Meclisi, adaletsizliğe uğramış, 
işleri KHK ile ellerinden alınmış ve bu nedenle 
direnişe başlamış direnişçiler tarafından 
yaklaşık bir buçuk yıl önce şekillendi. 1 
yıldır çalışmalarına fiilen başladı. Önce 
direnişleri bir araya getirmek ve taleplerini 
birlikte, dayanışmayla yürütmek amacını 
güden meclisimiz, pratik içinde adalet 
isteyen bir çok insanla karşılaştı. Bir süre 
sonra ülkemizde yaşanan bir çok sorunun 
temelde adaletsizliğe dayandığını ve temel 
talebin “adalet” olduğunu gördüğünde adalet 
talebi üzerine, ortak bir çalışma yapmak 
gerektiğine karar verdi. Meclisin ortak kararı 
ile forum yapılması uygun görüldü. Böylece 
adalet talebinin önce bir buluşma, tanışma, 
acıları görme, hissetme, birbirini anlama 
üzerine bina edilmesi sağlanmak istendi.
Forum kararı alan meclis bileşenleri, 2 buçuk 
ay önce çalışmalarına başladı. Bir program 
hazırlandı. Öncelikle nerede yapılacağı 
düşünüldü. İstanbul barosuna başvuruldu. 
Talebimiz kabul edildikten sonra afiş 
çalışmaları için dostlarımız arayışa geçtiler. 
Moderator olarak Prof. Şebnem Korur 
Fincancı, HDP mv. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 
ÇHD İstanbul yöneticilerinden Av. Ezgi Çakır 
ile görüşüldü. Her biri forumu heyecanla 
karşıladılar. Meclis bileşenlerinden Yüksel 
Direnişi direnişçilerinden Acun Karadağ da 
dahil olduğunda moderasyon tamamlanmış 
oldu. Afiş hazırlanmaya başlandı. Sonrasında 
adaletsizliğin yoğun yaşandığı konu 
başlıkları çıkartıldı. Bu konularda haksızlığa 
uğramış yüzlerce insanımızın isimleri 

listelendi. Bu isimler bileşenler tarafından 
paylaşıldı. Kimin kiminle görüşme yapacağı 
kesinleşti. Telefon numaraları bulundu. 
Randevular alındı. Çoğu yüz yüze olmak 
üzere yüzlerce görüşme yapıldı. Katılımcılar 
belirlendi. Afişler, stickerlar İstanbul’un 
dört bir köşesine yapıştırıldı. Belediyelerde, 
okullarda, hastanelerde, meydanlarda, vapur, 
metro ve metrobüslerde binlerce Adalet 
İstiyorum Forumu’na çağrı bildirisi dağıtıldı. 
Gazeteciler, hukukçular, anneler, babalar, 
öğrenciler, işçiler, emekçiler foruma davet 
edildi. Görüşmeler sırasında karşılaştığımız 
adaletsizlikler karşısında çok üzüldük, 
kahrolduk; çok güzel anlar yaşadık; çok dost 
kazandık; çok yorulduk ama önemli bir şey 
yaptığımızın bilinciyle motive olduk.
1 Mart günü saat 09.00’da İstanbul Barosu’na 
geldik. Konuklarımız yavaş yavaş salonu 
doldurmaya başladığında aylardır uğraşımızın 
sonucunu görmeye başladık. Konuklarımızın 
bir kısmı gecikeceğini bildirdiği için forum 
1 saat geç başladı. Şebnem Korur Fincancı 
rahatsızlandığını ve gelemeyeceğini mesajla 
bildirdi. Geçmiş olsun diledik.
Açılış konuşmasını KHK ile ihraç edildikten 
sonra OHAL sürecinde işimi istiyorum 
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eylemini başlatan akademisyen Nuriye 
Gülmen yaptı. Nuriye Gülmen acılarımızın 
ortaklığından ve birlikte hareket etmek 
gerektiğinden bahsetti. Che’nin sözüne atfen 
“dünyanın herhangi bir yerinde birinin yüzüne 
atılan tokadın acısını hissetmiyorsak insan 
değiliz” dedi. Katılımcıları ve moderasyonu 
tanıtarak hoş geldiniz dedi. Sonrasında 
ülkemizde yaşanan olaylara ilişkin bir 
sinevizyon izlendi. Sinevizyon salonda 
bulunan izleyicileri de çok derinden etkiledi. 
Moderasyondan ilk konuşmayı Yüksel 
Direnişçisi Acun Karadağ yaptı. Karadağ 
“susarsak ölürüz, karanlıktan, yoksulluktan, 
yalnızlıktan ölürüz” dedi. Konuşmaya 
milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 
devam etti. Yaşanan birçok acıdan, KHK 
ile ihraçlardan, hapishanedeki bebeklerden, 
olumsuzluklardan ve işkenceden bahsetti. 
Sınırlarda mültecilerin yaşadıklarını 
anlatarak, bu konuda hükümetin suç işlediğini 
söyledi. Grup Yorum ve Mustafa Koçak 
ölüm oruçlarında sorumluları taleplerin 
kabul edilmesi konusunda göreve çağırdı. 
Avukat Ezgi Çakır konuşmasında, yasaları 
egemenler hazırladığı için bu adaletsizliklerin 
yaşandığına dikkat çekti. Çünkü ezen ve 
ezilen arasında sürekli bir mücadelenin 
olduğuna işarete etti. Biz burada “birlikte 
söz söylemek için mi birlikte yürümek için 
mi bulunuyoruz” sorusunu sordu.

Moderasyon konuşmalarından sonra 
katılımcılar konuşmaya başladı.
Adalet İstiyorum Forumu, konuşmaların 
ardından katılımcılardan oluşan bir iletişim 
grubu oluşturulması ve 1 ay sonra yine 
katılımcılardan oluşan bir çalıştayda 
buluşmak kararıyla sonlandı.

Direnişler Meclisi olarak bu buluşmayı 
insanlarımızın birbirlerini tanımaları, 
acılarını paylaşmaları, birlikte hareket etme 
isteğinin dile getirilmesi açısından önemli 
ve çok değerli buluyoruz. Forumdaki 
konuşmacıların konuşmalarından 
çıkardığımız sonuç;
1- Adaletsizliği yaratan bizler değiliz. 
Adaletsizliğin kaynağı egemenlerdir.
2- Adalet herkesin hak ettiğini alması iken, 
ezilenler ne ekonomiden, ne kültürel alandan, 
ne doğadan, ne eğitimden hakkını alamıyor. 
Bunun nedeni egemenlerin bizler aleyhine 
yasalar yapmasıdır.
3- Adaleti sadece adliyelerde arayarak sonuç 
alamayız.
4- Bir arada olmalı, birlikte hareket etmeliyiz.
5- Susmamalıyız.
6- Adalet talebi ile direnenleri, yalnız 
bırakmamalıyız.
7- Adalet talebi üzerinden bir platform 
oluşturmalıyız.
8- Bir çalıştay ile yapabileceklerimizi 
programlayabiliriz.
9- Bir iletişim grubu ile sürekli temas halinde 
olabilmeliyiz.
10- Adaletsizliğe uğrayan başka 
insanlarımızdan haberdar olmalı onlarla da 
dayanışma içinde olmalıyız.

Bu sonuçları çıkarmamıza yol açan şey, 
katılımcılar ve izleyiciler arasındaki duygusal 
birlik oldu. Salona baktığınızda forumun 
başından sonuna kadar, gözleriyle, sözleriyle 
“seni anlıyorum ve yalnız değilsin” diyen 
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insanların birbirine sarılmış, yekvücut halini 
görebilirdiniz. 
Şöyleki; Farklı illerde farklı zamanlarda 
ortak acılar yaşanmış, gördük. Bu acıları 
yaşatanların tek yer olduğunu gördük. 
Herkes acılarını kendi başına yaşamış ve 
yaşamaya devam ediyor, gördük. Herkesin 
acısı ilk günkü kadar taze. Hiçbiri bu acıyı 
geçen günlere, aylara, yıllara rağmen hiç 
unutmamış, bunu da gördük. Bu bir araya 
gelişte tüm acılar ortaklaştı. Gözyaşları 
ortaklaştı, birbirine karıştı. Adalet talebi, 
herkesin acısının yangınının içinde ortaklaştı. 
Farklı bakışlar, farklı inançlar adalet 
arayışında aynılaştı. Adaletin, adaletsizliği 
yaşayanların kendi ellerinde, birlikteliğinde 
olduğu görüldü. Bunu herkes hissetti.
Bir de öfke vardı her birinde. Bu da acıları 
kadar tazeydi. Normal hayatlarında belki 
bir araya gelemeyecek olan insanları, adalet 
talebi, yaşadıkları acı ve öfke bir araya 
getirdi.
Bizler salondaki acı, öfke, adalet talebi 
atmosferini hep birlikte soluduk. İnsanlarımız 
çay molalarında ağlamaktan gözleri şişmiş, 
yüreğine öfke oturmuş biçimde birbirlerine 
sarıldılar. Taybet ananın torunu acılı yüzleri 
yumuşattı, gülümsetti. Melek Çetinkaya 
salonda daha önce görmediği bir kesimle 
ekmeğini paylaştı. Gençler yaşlılara çay taşıdı. 
Yaşlılar gençlerin sırtını okşadı. İkbal annenin 
beyaz saçları kürsüde pırıl pırıl mücadeleye 
çağırdı insanları. Arda’nın dedesi, adalet 

gelene kadar raylara oturdu bir daha çocuklar 
ölmesin diye. Berkin baktı kürsüden, Ahmet 
Atakan baktı. Hasan Ferit selam çaktı 
uyuşturucuya karşı mücadelesinden, adalet 
mücadelesine. Avukat Sertuğ, gülümseyen 
gözleriyle, gördüğü işkencenin acısını 
buradaki insanların sarabileceğini anlattı. 
Soma’daki madencilerin sesi duyuldu İsmail 
abi ile. Adaleti madenden kömür çıkarır 
gibi kaza kaza çıkaracağız dedi madenciler. 
Direnişçiler direnişe çağırdı hepimizi.

Bu sesler, bu sözler, Bahadır Altan’ın 
dediği gibi hakikati bilmenin ama susmanın 
ağır yükünü omuzumuzdan atıp umudu 
yüklenmemizi sağladı. Bu nedenlerle Adalet 
İstiyorum Çalıştayı için çalışmalara şimdiden 
başladık. Bu çalıştayı forumun katılımcıları 
ile omuz omuza yürüteceğimize inancımız 
tamdır.

Adalet İstiyorum Forumu’nda emeği 
geçen onlarca insanımıza, katılımcılara, 
dinleyicilere, halkımıza, salonunu bize açarak 
bu buluşmanın hayata geçirilmesini sağlayan 
İstanbul Barosu’na, çalışanlarına çok 
teşekkür ediyoruz. Gücümüz Birliğimizdir 
diyerek sonuç bildirgesini sunuyoruz.

Direnişler Meclisi 
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ÖLÜM ORUÇLARI

Ölüm Orucu, kişinin 
taleplerinin karşılanması 
amacıyla şeker, tuz, su ve 
başkaca birkaç sıvı dışında 
hiçbir şey almayarak 
bedenini ölüme yatırmasıdır. 
Bir başka deyişle devletin 
uyguladığı adaletsizliklerin 
son bulması talebiyle yapılan 
direniş, ya zafer ya da ölümle 
sonuçlanacaktır. 
Dünya halkları 
tarihler boyu 
zalimin zulmüne 
karşı direnişler 
y a p m ı ş t ı r . 
H i n d i s t a n ’ d a 
d e r e b e y l e r i 
tarafından ölesiye 
çalıştırılan ve 
k a r ş ı l ı ğ ı n d a 
açlıkla terbiye 
edilmeye çalışılan 
köylüler haklarını almak için 
derebeyine karşı ölüm orucu 
yaparak direnmişlerdir.

İrlanda’da ise komşusundan 
alacağını alamayan kişinin 
kendisine borçlu olan 
komşusunun merdivenlerine 
oturarak kendisini aç 
bırakması olarak karşımıza 
çıkan bir direniş şeklidir. 
Ölüm orucu direnişi zamanla 
politik talepleri içeren bir 
direniş biçimine dönüşmüştür.
Yine dünyadan örnek verecek 
olursak Kuzey İrlandalı siyasi 
tutuklular siyasi tutuklu 

kimliklerinin tanınması 
amacıyla İngiliz hükümetine 
karşı 1981 yılında ölüm 
orucu yapmışlar ve aralarında 
sanatçı Boby Sands’in de 
bulunduğu on direnişçi bu 
ölüm orucunda yaşamını 
yitirmiştir. Fakat direniş 
İrlandalı siyasi tutukluların 
siyasi tutukluluk kimliklerinin 
İngiliz hükümeti tarafından 
tanınmasını sağlayan bir 
zaferdir.
Ülkemizde ilk kez 1982 yılında 

Diyarbakır hapisanesinde 
siyasi tutuklular, hapisanede 
kendilerine uygulanan akıl 
almaz işkencelerin son 
bulması amacıyla ölüm orucu 
başlatmışlar, 4 direnişçinin 
ölümüyle sonuçlanan direniş 
sonunda işkenceler son 
bulmuştur.
1984 yılında Metris 
Hapisanesi siyasi tutukluları, 
başta tek tip elbise dayatması 
olmak üzere hapisanede 
gördükleri işkencelere karşı 
ölüm orucu yapmışlardır. 
Yetmişbeş gün süren direnişin 
sonunda 4 direnişçi yaşamını 

yitirmiş fakat tek tip elbise 
dayatmasının kaldırılması 
da dahil olmak üzere birçok 
siyasi kazanım elde edilmiştir.

1996’da ise ülkemizde devletin 
hücre tipi hapisaneleri açma 
girişimine karşı siyasi tutuklu 
ve hükümlüler ölüm orucuna 
başlamıştır. 20 mayıs 1996’da 
başlayan ve 69 gün süren bu 
direniş sonunda 12 devrimci 
tutsak yaşmını yitirmiştir. 
Buna karşın devlet hücre 

tipi hapisanelerin 
açılmasında geri 
adım atmış ve 
direniş hücre tipi 
hapisanelere geçişi 
engellemiştir.

2000 yılına 
g e l i n d i ğ i n d e 
ise ölüm orucu 
d i r e n i ş i n i n 
bambaşka bir 

boyut aldığını görmekteyiz. 
Dönemin siyasi iktidarı 
hücre tipi hapisanelerin 
açılmasında ısrar etmektedir. 
Buna karşın ülkemizin tüm 
hapisanelerinde siyasi tutuklu 
ve hükümlüler ölüm orucuna 
başlamışlar ve 19 Aralık 
2000 gecesi yirmi hapisaneye 
yapılan operasyonla 28 
tutulu ve hükümlü yaşamını 
yitirmiştir.
Kullanılan salina gazları, 
Bayrampaşa hapisanesinde 
diri diri yakılarak katledilen 
6 kadın devrimci ve dönemin 
adalet bakanı Hikmet sami 
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Türk’ün “zahiyat bellediğimizden çok az, biz 
200 ölü bekliyorduk” sözleri yirmi yıl sonra bu 
gün bile hafızalardan silinememiştir.
Bu operasyondan sora da Türkiye hapisanelerinde 
ağır izolasyon koşullarında tutulmaya devam 
eden devrimci tutsakların  tam 7 yıl sürecek 
olan ölüm orucu direnişi; 2007 yılında Avukat 
Behiç Aşçı’nın ölüm orucuna başlaması ve 
siyasi iktidar tarafından tecritin kabul edilmesi 
anlamına gelen genelgenin yayınlanmasıyla 

sona erdi.  122 direnişçinin yaşamını yitirdiği ve 
Avukat Behiç Aşçı’nın da 293 gün sürdürdüğü 
ölüm orucu direnişi dünyada bu denli uzun 
süren, bilinen tek örnektir. 
Bu gün ise Türkiye halkları siyasi iktidarın 
yaşamın her alanında baskısına maruz 
kalmaktadır. Grup yorum özgürce konser 
verememekte; avukatlar yaptıkları avukatlık 
tarzından dolayı yargılanmakta ve hapisle 
cezalandırılmakta; işçi ve emekçiler 
emeklerinin karşılığını alamamakta ve halk 
büyük bir yoksulluk ve adaletsizlikle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Ama direnenler de yok 
değildir. Adalet mücadelesi bu sefer ölüm 
orucuna başlayan Grup Yorum üyeleriyle, 
hakkında hiçbir delil bulunmamasına rağmen iki 
iftiracının beyanlarıyla ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak’la, 

halkın avukatları Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve 
devrimci tutsaklar Didem Akman ile Özgür 
Karakaya’nın direnişiyle gündemdedir. 
Ölüm orucu eylemi içeriğine bakıldığında 
rahatlıkla anlaşılacaktır ki, siyasi iktidara 
değil, halkın vicdanına seslenmektedir. Siyasi 
iktidarın adaletsizliğine karşı demokratik kitle 
örgütlerinin mücadele gücünü ve anlayışını 
kaybetmesiyle direnişçiler gerek hapisanelerde 
gerekse dışarıda ölüm orucu yaparak halkın 
vicdanına seslenirler ve tüm halkı demokrasi 
mücadelesine çağırırlar.
Direnişçiler, demokratik mücadele yürütmesi 
gereken fakat bunu yapmayan demokratik kitle 
örgütlerine ve halın vicdanına açlıkla eriyen 
bedenleriyle seslenmektedir.
Maalesef gelinen noktada Mustafa Koçak,Helin 
bölek ve İbrahim Gökçek yaşamlarını 
yitirmişlerdir. Ebru’yu, Aytaç’ı, Didem’i ve 
Özgür’ü yaşatmak bizlerin elindedir. Ne kadar 
çok mücadele edersek o kadar onlara ses oluruz 
ve iktidara baskı uygulayabiliriz.
Peki korona virüs denen bir tehlikenin de var 
olduğu bu zor zamanlarda ne yapabiliriz sorusu 
akla geliyor hemen.
Adalet bakanlığını arayabiliriz, fax 
çekebiliriz,bulunduğumuz her yerden sosyal 
medyada video ve mesajlar yayınlayabiliriz.
Her evimizi, her sokağımızı bir Grup 
Yorum sahnesine dönüştürebiliriz örneğin. 
Unutmayalım ölüm orucu direnişçilerini 
yaşatmak, AKP iktidarının merhametiyle değil, 
bizim mücadelemizle gerçekleşecektir.  
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HELİN BÖLEK ÖLÜMSÜZDÜR!

“Bugün elimizdeki enstrümanlarımız, 
mikrofonumuz bedenlerimizdir, duyduğunuz 
açlığın ezgisidir, aynı zamanda bu zaferin 
türküsü olacaktır.”

“Bunca sorunlara rağmen beni ayakta tutan 
şey direnme kararlılığımdır. Biz direnme 
kararı aldığımızda aslında zaferi de kazandık, 
Çünkü başından beri Grup Yorum’u susturmak 
ve sindirmek üzere kurulu bir politika söz 
konusuydu. Ama biz bu son hamleyle birlikte 
bunu tamamen boşa çıkardık. Grup Yorum’u 
susturamayacaklarının, susturmanın mümkün 
olamayacağını, yeri geldiğinde bedenimizi ortaya 
koyan bir direniş sergileyeceğimizi ve asla teslim 
olmayacağımızı da somut bir örneğini sergilemiş 
olduk.”

“Başından beri karşılanması gereken taleplerdir bunlar. Ama bunların karşılanması 
için dilenmeyeceğiz. Öyle ya da böyle zaten karşılanacak bu talepler. Haklı olanın 
karşısında hiçbir güç bu zamana kadar duramamıştır, bundan sonra da duramaz”

 ‘Bu sürecin yükü sizin omuzlarınızdadır’ 
demiş gibi oluyoruz ama gerçekten de 
böyledir. Mesele sadece bizim için bir 
şey yapmakta değil. Aslında kendiniz 
için de tüm adaletsizlikler için de 
hukuksuzluklar için de bir şey yapmaktır. 
Mutlaka bedeller olacak ama bu bedelin 
ne kadar ödeneceği aslında sürecin 
sürdürücüleri tarafından belirlenecektir.

Şarkılarını özgürce söylebilmek için başladığı ölüm orucunun 288. gününde 
ölümsüzleşen Grup Yorum üyesi Helin Bölek halkların dilinden düşmeyecek 
bir şarkıdır şimdi...
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“250 günde çok şey öğrendim, direnişin zorluklarını da acılarını da biliyorum, 
sıkıntılarını da biliyorum. Ama direnişin onurunu yaşamayı da biliyorum. Yaşamak 
çok güzel, ölmek istemiyorum… Belki haftaya gelip telefon dahi açamayacağım, 
çünkü yarın ne olur bilmiyorum. Beni yaşatın, yaşamak istiyorum.

MUSTAFA KOÇAK ÖLÜMSÜZDÜR!
Adil yargılanma talebiyle bedenini açlığa yatıran Mustafa Koçak ölüm 
orucunun 297. gününde ölümsüzleşti. Çok sevdiği halkı için bütün acıları 
çekmeye razı olan Mustafa onurluca yaşamanın simgesidir artık.
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“Halkımızın adaletsizlikler karşısında susmayı, sessiz kalmayı kabul etmeyeceğini 
ve vicdanına sindiremeyeceğini biliyorum. Öyleyse bize yaşatılan adaletsizlikler 
karşısında sessiz kalma ve korkma zamanı değil. İktidarın uygulamak istediği bu 
politikaya karşı tüm seslerimizi, isyanlarımızı kendin gibi olanların sesleriyle 
buluşturarak çığlık olmalıyız, isyan olmalıyız. Sesleriniz seslerimizle buluşsun. 
Sesimiz adaletsizlikler üzerinden yükseltilen korku duvarlarını yıksın.”

“Hiçbirimiz birbirimizi tanımazken aynı ailenin 
içinde koca bir dünya olduk. Tanıdık, paylaştık, 
sevdik, sevildik. Kim diyebilir ki siz nasıl ailesiniz 
diye? Birbirimizin her anında, her şeyine koşturan 
insanlarız. Hiçbir zaman kendimizi yalnız 
hissetmiyoruz. Bu ailenin içinde olmak için o kadar 
çok nedenimiz var ki. Egemenler olduğu sürece de 
nedenlerimiz çoğalacak.
Ve şimdi ben daha fazla yüreğimi sökmüş, 
avuçlarıma almış; halkımıza ve sizlere sunmanın 
onurunu yaşıyorum…
Sizleri tüm bu duygularla sımsıkı kucaklıyorum… 
Tüm herkese umut dolu selamlar ve sevgiler…” 
Aytaç Ünsal’a yazdığı mektuptan..

“Ağrılardan uyuyamıyorum. Vücuduma 
dokunamıyorum, dokununca yanıyorum. 
Evet acılarım ağrılarım çok fazla artık 
dayanılmaz ama ben bizden sonra kimse 
bir daha adaletle ilgili bir acı çekmesin diye 
bütün acıları çekmeye razıyım. Herkes 
bunu bilsin. Hiçbir acı yarına kalmasın, 
diye ben hepsini bugün çekerim. Hepinizi 
çok seviyorum”
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İBRAHİM GÖKÇEK ÖLÜMSÜZDÜR!

“Ben kimim? Halil İbrahim Gökçek. 15 yıllık 
Grup Yorum emekçisiyim. Mahsuni Şerif, Pir 
Sultan nasıl sanat yaptılarsa aynısını yapmaya 
çalıştık. Saray soytarısı olmadık. Besteler 
yaptım, bas gitar sanatçısıyım. Onlarca 
konserde yüzbinlerce insana konser verdim. 
2017 yılında Grup Yorum’a büyük bir siyasi 
linç başladı. Mükellefi olduğum İdil Kültür 
Merkezi 12 defa basıldı, piyano tuşları tek tek 
parçalandı, gitarlarımız kırıldı. Bu düşmanlık 
için ne yaptık biz? Tüm bunları türküler söylemeye devam ettiğimiz için yaşadık. 
Türkülerimizin susturulmasını konserlerimizin yasaklanmasını kabul etmiyorum.”

Çok sevdiği bas gitarını çalıp milyonlara  konser vermesi yasaklanınca bedenini bir 
enstrümana çevirdi İbrahim Gökçek. Ölüm orucunun 323. gününde ölümsüzleşen 
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek özgürlüğü çalan bir enstrümandır  ellerde.

Ben ölmeyi değil yaşamayı istiyorum. Bas gitarımı çalmak, 
arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Gizli tanıklar 
son bulsun. Bizler sanatımızı yapalım. Bizim sanatımızın 
karşısına ağır silahlarla çıkılmasın. Sanatımızın karşısına 
sanat koyamayanlar ağır silahlarla karşımıza çıkıyorlar. Pir 
Sultan, Ruhi Su, Yılmaz Güney yaşıyor hepsi zamanında 
ki iktidarlardan hakimlerden çok çektiler. Şimdi biz de 
çekiyoruz. Çektirmeyin. Çünkü şimdi onları dinliyor 
herkes. Grup Yorum bugünün Pir Sultan’dır. Biz onlardan 

güç alıyoruz başka bir şey değil. Bizim katilimiz olmayın. Kimsenin ölümüne izin 
vermeyin yaşatın. Bu adaletsizliğe boyun eğemeyiz. Eğer düşmansanız bize sizler 
için bile direniyoruz biz. Sizden öncekilerin yaşadığı adaletsizlikleri yaşamayın.İB
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BELKİ BİR TURŞU SUYU İÇERDİK: 
Bugün 14 Şubat, Sevgililer Günü kutlamayız ama 
bugün evlilik yıldönümümüz.  Eşimle birlikte 
yargılanıyordum, dosyaları ayırdılar. O bugün 
buraya gelemedi, göremedim onu. Dışarıda olsaydık 
yoksul halk çocukları olarak belki bir turşu suyu 
içme fırsatımız olurdu ama bu da elimizden alındı. 
Evliliğimizin beş yılının dört yılı hapishanelerde 
geçti, lanet olsun.
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DAYANILMAZ

Gözlerini ölüm bürüdü onların
korkulu rüyalarda uyanıyorlar uykularından.
Günden güne daha cana yakın
günden güne daha yaşanacak hale gelsin diye
her gün daha sağlam
daha usta
daha kahraman ellerle onarılan yeryüzü
eskisinden dar geliyor onlara
eskisinden düşman.

Ne günün ilk ışığı
ne balık sürülerinin ışıldaması suda
ne güneşe uzanan dal
ferahlık vermiyor içlerine.
Çalınan insan emeği yaşatmaz oldu
korkulu rüyalarla uyanarak uykularından
korkunç kararlar verdiler.

Karşı koymazsak eğer
tehlikededir günlük ekmeğimiz
bacamızın tütmesi tehlikededir
evimiz, aşkımız, çocuğumuz
pencerede saksı
kitap sevgisi, insan sevgisi
tehlikededir.

Gözlerini ölüm bürüdü onların
uyumak, uyanmak tehlikededir,
tehlikededir çiçek koklamak
bardakta su, ateşte yemek
bahçede güneş tehlikededir.

Tehlikededir gözbebeklerimiz
Adana’nın pamuğunu yabancılar işliyor
dokuma tezgahları tehlikededir.
İzmir’in üzümü, fındığı Giresun’un
Samsun’un tütünü tehlikededir.
Kapanıyor fabrikalar birer birer
varımız yoğumuz tehlikededir.

Fakat korkunç kararlara ve tehlikelere aldırış 
etmeden
boy atan başakların şarkısı devam eder
topraktan güneşe avaz avaz.
Çatlayan tohumdaki yaşamak arzusu
her zaman galip, her zaman hür,
dağlardan akan suyun sevinci
her zaman genç, delikanlı
kabına sığmaz...

Arif Damar
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9  Kasım 2016’dan    beri  süren Yüksel   
Direnişinde binlerce kez gözaltı yaşandı. 
Yüzbinlerce lira para cezası kesildi. Onlarca 
kez direnişçilere dava açıldı. İşkenceler, 
ev hapisleri, direnişi bir milim yerinden 
oynatmadı. Bize kesilen para cezalarına 
itirazlarımız sonucu cezalar iptal edilmeye 
başlandıkça, ‘kanunsuz eylem’ davalarından 
bizler beraat ettikçe polisin artık basın 
açıklamasına saldırma bahanesi kalmadı. 4 
Şubat 2020’den itibaren basın açıklaması 
yapma hakkımızı kazanıp bu kez de oturma 
hakkımız için direnmeye başladık. Kısmen 
bu hakkı kullanmamızın hazımsızlığıyla 
iktidar polisleri çeşitli bahaneler bulup 
önce oturmamıza sonra da doğrudan basın 
açıklamamıza saldırmaya başladı. Bazen 
“konu dışına çıkıyorsunuz’’ diyerek, bazen de 
“uzattınız artık bitirin’’ diyerek saldırıyorlardı.
 Salgının başlamasıyla polis, nihai bir çözüm 
bulduğunu düşünerek “toplum sağlığı’’ 
bahanesiyle her açıklamaya direkt saldırmaya 
başladı. Sonra da bizi İnsan Hakları Anıtında 
kahve içerken bile zorla uzaklaştırmaya 
başladılar. Aslında polisin bütün derdi, anıtta 
açıklama yaptırmamaktır. Zira anıtın dışındaki 
her yer de açıklama yapabiliyoruz. Hatta anıt 
dışına bizi kendileri sürükleyip bırakıyor ve 
orada ne yaptığımızla, ne konuştuğumuzla 
ilgilenmeyip gidiyorlar. Bu sürüklenmeler 
esnasında pek tabii bizimle yakın temasa 
geçiyor ve bizi risk altında bırakıyorlar. Bir 
taraftan ‘’toplum sağlığı’’ derken bir taraftan 
böyle davranmaları, kendilerine yakışan bir 
çelişkidir elbet. Bunun sebebi sorulduğunda 
cevap vermek yerine çoğunlukla arkalarına 
bakmadan gidiyorlar. Nadiren cevap veren 
polis amirlerinin bir kısmı ‘’2020/3 nolu 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’’ diyorlar. Oysa 
o genelge, düğün, nişan, kokteyl, sinema, 
tiyatro gibi toplu etkinlikleri kapsıyor. Tek 
kişilik basın açıklamasıyla hiçbir alakası 
yok. Ki biz, salgın başladığından beri kendi 
sağlığımız ve yanımıza gelecek insanların 

sağlığını gözeterek oturma eylemini kaldırmış, 
sadece basın açıklaması yapacağımızı 
söylemiştik. Buna rağmen polisin en fazla 
5 dakika sürecek bir konuşmaya saldırması, 
bizzat bakanlarından aldığı ‘konuşturmayın’ 
talimatından kaynaklanmaktadır. Hergün 
yasadışı talimatları yerine getirmeye devam 
ediyorlar. Bizse haklılığımızdan aldığımız 
‘’diren’’ talimatını yerine getirmeye devam 
ediyoruz elbette.

YÜKSEL DİRENİŞİ

“Dünyanın bütün cephanele- 

rini de yığsanız 
ezilm

eyi 

reddetmiş bir in
sanın karşısı

na 

koyacak bir şe
y bulamazsın

ız.

Boby Sands
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Salgın koşullarında devam eden direnişlerden 
birisi de Düzce Direnişi. 
Salgınla birlikte günde beş saat olan oturma 
eylemi bir saate düşürülmüş olmasına rağmen, 
1200’lü günleri geride bırakan direnişe salgın 
bahanesiyle saldırılar devam ediyor. Salgın 
tedbiri olarak Düzce Valiliği tarafından alınan 
eylem yasakları kararları ile anayasal hak olan 
oturma eylemimize saldırılıp gözaltı yapılıyor. 
Direnişçi Alev Şahin haftanın ilk dört günü 

süren eyleminde her seferinde onlarca polisle 
gözaltına alınıp virüs tetkik ve teşhislerinin 
yapıldığı hastanelere götürülüyor. Sağlığı riske 
atıldığı yetmiyormuş gibi her gözaltı sonrası 
Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’na muhalefetten ayrı ayrı para cezası 
yazılıyor, her gün için TCK 195.Madde’den 
işlem yapılıyor. 
AVM’lerin açık olduğu, virüs tespit edilen 
fabrikaların çalışmaya devam ettiği Düzce’de 
tek kişilik bir eyleme özel alınan yasaklar 
“Her Bolu Beyi’nin bir Köroğlu korkusu 
vardır” gerçeğini destekliyor.  
Baskılar, yasaklar, gözaltılar, cezalar sürse 
de direnişin halkın yüreğinde boy vermesine 
engel olamıyorlar. 
Gözaltı öncesi oturma eylemi sırasında 
“sabret kardeşim geçecek bu günler” 
diyerek direnişimizi selamlayanlar, direnen 
arkadaşımızın salgına karşı daha iyi 
beslenmesi için evine davet edenler, arayıp 
bize ne zaman geleceksin diye soranlar, 
tarlasında, bahçesinde yetişeni paylaşanlar 
var olduğu sürece ekmek mücadelesi olarak 
başlayan direnişimiz zafere dünden çok daha 
yakındır.

DÜZCE DİRENİŞİ

“Mimarlık en önemli şey 

değildir önemli olan hayat, 

arkadaşlar ve değiştir
mek 

zorunda olduğumuz adaletsiz 

dünyadır.” 

Mimar Oscar Niemeyer
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KONTR-GERİLLA CUMHURİYETİNDE 
“MEHMET AĞAR’IN MANEVİ 
EVLADI”NIN ÇETELERİNİN SALDIRI 
İÇİN SON BAHANESİ: “KORONA 
VİRÜS”

 Önceleri, 2911’den yapılan işlemlere 
Savcıların genellikle “takipsizlik” vermesi, 
açılan davaların tamamının da “beraat”le 
sonuçlanması üzerine artık “gözaltı 
yapıyormuş gibi” zorla-işkenceyle alandan 
kaçırıp “Valiliğin yasak kararına uymamak”tan 
idari para cezaları kestiler. Vali’nin kararı 
“Anayasal hak”kı ortadan kaldırdı. Bu arada 
her “KAÇIRMA” eyleminde, (işyerimde, 
Yüksel Caddesi ya da diğer alanlarda) darbe 
vurmadık, sakatlanmadık yerimiz kalmadı.
  “Korona Virüs yasakları”ndan 4 ay önce 
artık Mahkemeler İdari Para Cezalarını 
iptal etmeye başlayınca bir süre ;”Anayasal 
Hakkınız” demeye başladılar.
  Kısa süre sonra ona da yeni kılıflar uydurdular: 
“Konunun dışına çıkıyorsunuz” (konumuzun 
ne olduğuna polis karar veriyor!), “çok 
uzatıyorsunuz”, “basın açıklaması Anayasal 
hak ama oturma eylemi  yasak”, ya da  
açıklama yaparken laf atarak, sataşarak, hatta 
fiziksel saldırı ile düpedüz provokasyonlara 
başladılar.
  Korona virüs süreci ile yeni bahaneleri;”Halkın 
Sağlığını Korumak”!.. Hıfzıssıhha Kurulu’nun; 
”nişan, düğün, kokteyl, konferans, panel vb. 
her türlü kitlesel  eylem” dediği şeyi, tek kişi 
olarak, ağzımızda maske ile yaptığımız basın 
açıklamasına saldırı bahanesi yapıyorlar.
   Korona Virüs sürecinde emekçiler patronlar 
için yüzlerce, binlerce kişi dip dibe çalışıyor, 
hatta hafta sonu “zorunlu mesai”yi reddeden 
işçiler işten atılabiliyor, ama işi-ekmeği-
onuru için direnen bir kişi,”sosyal mesafeyi 
ihlal” iddiasıyla engelleniyor, 10-20,bazen 50 
polis o bir kişiye saldırarak “sosyal mesafeyi 

korumuş” ! oluyorlar.
   Saldırganlıkta sınırları kaldırdılar: “Ermeni” 
diyerek nefret söylemiyle ırkçı saldırıda 
bulunuyorlar. 14 Mayıs 2020 günü Hacattepe 
Heykel önünde Kurucu Genel Eğitim Sekreteri, 
halen üyesi ve İşyeri Temsilcisi olduğum 
SES’in eyleminde üzerimdeki DİRENİŞ 
ÖNLÜĞÜ ile beni işaret edip 100 kişinin 
arasına dalarak kafa üstü gözaltı aracına fırlatıp 
olası bir beyin travması ile öldürme teşebbüsü 
dahi yapıyor, sonrasında da hiçbir resmi işlem 
yapmadan kaçırıp hastaneden bırakıyorlar. Bir 
Fransız düşünürün: “DEVLET GÜCÜNÜN 
İÇİNDEN HUKUKU ÇIKARIP ALIRSANIZ 
GERİYE ÇETE KALIR” sözünün vücut 
bulmuş hali olarak tam “ÇETE” olmuşlar.
Ancak bilsinler ki hiçbir güç ve zorbalık bizi, 
ekmeğimizi çalanların yakasına yapışmaktan 
alıkoyamaz.
TAŞI DELEN SUYUN ŞİDDETİ DEĞİL, 
DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR.

MAHMUT KONUK DİRENİŞİ

Tek bir insanın hayatı, 

dünyadaki en zengin insanın 

mal varlığından milyonlarca 

kat daha değerlidir. Che
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BAKIRKÖY DİRENİŞİ

Bakırköy Direnişi 165 haftadır devam ediyor. 
Her pazartesi saat 14.00 ile 14. 30 arası 
Özgürlük Meydanı’nda oluyoruz. 
Covid 19 salgını ve bunu bahane ederek 
hak ve özgürlükleri kısıtlayarak ilan 
ettikleri sokağa çıkma yasağına rağmen, 
alanda oluyoruz. Oturma eylemi yaptığım 
an gözaltı yapılıyor. Polis gözaltılarda 
elbette sosyal mesafe kurallarına uymuyor. 
Küçük bir araca bindiriliyorum, iki yanıma 
oturuyorlar ve beni Sağlık Bakanlığının 
korona salgınının ilk günlerinde ilan ettiği 
teşhis ve tanı merkezi olan Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk hastanesine götürüyorlar. Para cezası 
kesilerek bırakılıyorum. Hatta direnişimizi 
ilk başından beri takip eden Net Haber Ajansı 
muhabiri Necdet Özsaygın’ ı da direnişi takip 
ettiği sırada 65 yaş üstü yasağına uymadığı 
gerekçesiyle gözaltına aldılar, 3150 TL para 

cezası kestiler. 
Milyonlarca işçi, emekçi pandemi ortamında 
çalıştırılırken, iktidar 5 tane maskeyi bile 
dağıtmamışken, insanları açlık, yoksulluk 
ve hastalıkla başbaşa bırakmış, her gün 
yüzlerce insanımızla ilgili ölüm ve vaka 
sayılarını büyük bir bilgiymiş gibi sunup 
ücretli izin vermediği insanlara fütursuzca  
Evde Kal çağrıları yaparken ve tüm bu olup 
biteninin farkındayken  biz, sokağa çıkmaktan 
vazgeçemeyiz. Üstelik 3,5 yıldır anayasal 
hakkımız polis-savcı- hakim ya da mülki 
amir işbirliğiyle engelleniyor ve işimizi geri 
istemekle birlikte bunun için de mücadele 
ediyorken evde kalmamız düşünülemez. 
Çünkü hiçbir yasa veya yönetmelik veya 
genelge anayasanın üstünde değildir. 
İnsanın düşüncesini ifade etmesi Hıfzıssıhha 
kanunuyla engellemez, bizi gözaltına almakla 
suç işliyorlar. 
Yaşadığımız bunca haksızlık ve 
hukuksuzluktan öğrendiğimiz bir şey var. AKP, 
emekçi düşmanıdır, AKP’ ye güvenmiyoruz. 
Bizim sağlığımızı koruyacak hiçbir önlem 
alamaz değil ALMAZ. O yüzden pandemi 
sürecinde de sokağa çıkmaya, gözaltına 
alınsak, hastanelere götürülsek bile devam 
edeceğiz. 

Çünkü; Biz Haklıyız Hepimiz Kazanacağız! 

Öğretmen yalvarmaz,

öğretmen boyun eğmez,

öğretmen el açmaz,

öğretmen ders verir.

Fakir B
aykurt
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Merhabalar evet Ataşehir Belediyesi önünde 
209 gün süren, haksız ve adaletsiz bir şekilde 
işten çıkarılmam sonrasında başlattığım 
direnişim 5 MAYIS 2020 tarihinde zaferle 
sonuçlandı.Ataşehir Belediyesinde Disk 
Genel İş sendikasına bağlı işyeri temsilcisi 
iken hakkımda tutulmuş bir tutanak ya 
da disiplinsizlik yokken, hiçbir gerekçe 
göstermeksizin 04 fesih koduyla işten 
çıkarıldım. Yapılan bu haksızlığa ve 
hukuksuzluğa karşın Ataşehir Belediyesi 
önünde, haftanın belirli günleri CHP 
İstanbul İl Başkanlığı önünde ve Belediye 
Başkanının evinin önünde eylemler yaptım. 
Bu ilk işten çıkarılmam değildi daha önce 
2018 yılında KHK ile geçişlerde işinden 
çıkarılan ve direnerek işine dönen işçilerden 
biriydim. Ben ilk direnen değildim sonda 
olmayacaktım, biliyordum ki direnmezsem 
çürüyeceğim. Sendikamın sahiplenmemesine 
rağmen işime geri dönmüş olmam bir kez 
daha aslolanın direnenlerin iradesi olduğu 
gerçeğini somutladı. Yani haklılığınıza 
inanıyorsanız, sınıf bilinciniz varsa, koşullar 
ve şartlar ne olursa olsun kendinizde direnme 
gücü bulabiliyorsunuz. Talebim çok haklı ve 
meşru idi işimi ekmeğimi geri istiyordum 
ve alacağıma olan inancımı hiçbir koşulda 
kaybetmedim. Aslında belirleyici olan da 
inancınız oluyor. Direnenlerin meşruluğu 
ve haklılığı dolayısıyla direnişin çevresini 
de örüyor. Bir süreden sonra direnenlerin 

isimlerinden çok haklı talepleri her şeyin 
önüne geçiyor ve sahiplenme başlıyor. Ataşehir 
direnişinde de benzer bir süreç yaşandı. İşçi 
Meclisleri ve Direnişler Meclisinin bir parçası 
olan Mahir Kılıç ve Türkan Albayrak da 
kazanmıştı bende kazandım. İnanıyorum ki 
KHK ile işlerinden ekmeklerinden edilen direnen 
Yüksel direnişçileri, Bakırköy Direnişçileri, 
Düzce Direnişçisi Alev Şahin ve Mahmut Konuk 
direnişi de kazanacak…

Aslında direniş sürecimi uzun uzadıya anlat-
mak belki sizleri sıkabilir..ben kısaca diren-
menin verdiği güç ve onura değinsem belki 
çok daha anlamlı alacaktır..işten atıldıktan 
sonra yaptığım ilk şey geçmişten bugüne ve 
hala direnmeye devam edenler olmuştu..Tür-
kan Albayrak Yüksel Direnişi Düzce direnişi 
Bakırköy direnişi Mahmut Konuk direnişleri 
aslında benim direnişimin mimarlarıdır en 
büyük cesareti verenler bu direnişçiler oldu tabi 
birde 96-2000 ölüm orucu şehitlerimiz direnişe 
başlayacak olan herkese ama herkese vermek 
istediğim en önemli olduğunu düşündüğüm 
mesaj ise asla yalnız kalmaktan korkmayın 
çünkü bu asla mümkün değildir siz isteseniz 
bile asla yalnız kalmayacaksınız bir direniş için 
yeterlilik sayısı Sadece 1 dir gerisi zaten ken-
diliğinden gelişiyor yeterki doğru yerde doğru 
zamanda doğru kişiler ile yol yürüyün ben dire-
nişimi DİH ve Direnişler Meclisi ile yürüdüm 
ve zafer kaçınılmaz oldu...

Ataşehir Direnişi

Mahir Kılıç Direnişi

ZAFERLERİMİZ
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AKP HÜKÜMETi BENİ 3 KEZ İŞTEN 
ATTI 3KEZ GERİ ALMAK ZORUNDA 
KALDI

İstanbul Sarıyer ilçe sağlıktaki işimden 15 
Ağustos 2018 yılında Arşiv ve güvenlik 
soruşturması gerekçe gösterilerek işten 
atıldım. Bu benim AKP hükümeti tarafından 
ilk işten atılmam değildi. 2003 de Türk 
Telekomdan Tacize karşı çıktığım için 
atılmış mahkeme kararıyla işe dönmüştüm. 
Daha sonra işe başlattıkları Paşabahçe 
devlet hastahanesinden sendikal çalışma 
yaptığım için attılar. 118 gün süren son 
7 günü açlık greviyle kazandığım çadır 
direnişi yaptım. Ve Sarıyer ilçe sağlıktaki 
işimi kazandım. Burda 8,5 yıl çalışıp uğruna 
mücadele ettiğim taşerona kadro verildikten 
4 ay sonra yine açlığa, yokluğa, yozluğa 
mahkum edilmiştim. 3 Eylül 2018 de 
Sarıyer Kaymakamlığının önünde direnişe 
başladım 120 kez işkenceyle gözaltına 
alındım. Bu süreçte eşim kanser hastası 
oldu. Direnişi ve eşime olan görevlerimi 
birlikte yaptım. Eşim en küçük ihtiyacını 
tek başına karşılayamıyordu. Haftada bir 
gün direniş alanıma çıkıyordum. Bir gün 
Gözaltı aracıyla geçtiğim yolları ertesi gün 
eşimle birlikte Ambulansla geçiyordum. 
Bu süreç aylarca sürdü Eşimi 2020 Ocak 
ayında kaybettim. 5 Mart’ta tekrar direniş 

Onurlu haklı mücadelemiz ile 672.Gün de 
işçi sınıfımıza örnek olacak kazanım ile 
sonuca vardık. İşe iademiz ile haksızlık 
yapan sermaye hizmetkârlarına boyun 
eğme dik zafer kazanarak sonuçlandı. 
Zafer tacımızı bu süreçte bizi yalnız 
bırakmayan emekten yana olan ziyare-
timize gelen telefonla arayan ve sosyal 
medya ile desteklerini sunan dostlara say-
gılarımızla…

alanıma çıkmaya başladım. Ve ilk defa 
direniş alanımdan gözaltına alınmadım. 
Aylarca işkenceyle gözaltına alındığım 
direniş alanımda 2 saat oturma eylemi 
yaptım. O gün direnişi kazanmıştım. İşi 
için direnenler bu duyguyu bilir. Artık 
işine geri dönmekten öteye geçer direniş 
artık o direnişe verdiğin emek öne çıkar 
o alan artık senin işin ekmeğin onurun 
olmuştur. Ben o gün kazandım diyorum. 
15 Mart gecesi Avukatım arayıp yürütmeyi 
durdurma kararı çıktığını söyledi. 
Evet direnen kazanır evde oturup 
bekleseydim bu sonuç olmazdı. Evde 
oturup bekleseydim eşimin hastalık 
sürecinin altında kalır ona bakamazdım. 
Evde oturup bekleseydim çürürdüm. Şimdi 
onurlu başım dik haklılığımı kanıtlamış 
işine dönmüş bir işçiyim. 

Türkan 
Albayrak 
Direnişi

Aydın Efeler Direnişi

ZAFERLERİMİZ
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ADALET İSTİYORUZ!!!Sidar Uygurlar
12 Mart 2020 tarihinde uyuşturucu kaçakçısı 
Yılmaz Geyik tarafından Urfa’nın Siverek 
ilçesinde katledildi. 
Sidar Uygular trafikte Yılmaz Geyik’i sol-
lamıştı. Daha sonra bu kişi, bir ara sokağa 
girince Sidar’ı arabasıyla sıkıştırdı, küfür ve 
hakaret etti, kafasına silahla ateş etti ve Si-
dar’ı öldürdü.
İki aydan fazla zaman geçmesine rağmen 
Yılmaz Geyik yakalanmadı. Aile evlatlarının 
katillerinin yargılanması ve ceza alması için 
dedektif gibi çalışmak zorunda kaldı. Ancak 
katilin yakalanması için etkin bir çalışma 
yürütülmediği biliniyor. 
Sidar Uygurlar için adalet istiyoruz!
Sidar’ın katili yakalansın!

Alev Aslangiray
Alev Aslangiray Antalya Belediyesinde 
çalışırken mobbinge maruz kaldı. Sürgün 
edildi, hakkında yerel basına yalan ve kara-
layıcı haberler yaptırıldı ve en sonunda Ocak 
2020’de işine son verildi.
Mart 2020’de yüksek tansiyona bağlı aort 
yırtılmasından hayatını kaybetti. Alev 38 
yaşındaydı. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Dok-
torlar, bu yaşta bu hastalığın görülmesinin 
normal olmadığını, strese bağlı gelişmiş ola-
bileceğini söylediler. 
Alev Aslangiray’ı ölümünden sorumlu olan-
lar onu işten atanlar,  hakkında yalan haber-
ler yapanlar ve Alev’e mobbing uygulayan-
lardır.
Alev Aslangiray’ın haksızca işten atıldığı 
kabul edilsin!
Ailesinden özür dilensin!
Alev Aslangiray için adalet istiyoruz!

Burak Oğraş

Rixos otelleri sahibi Fettah Tamince’ye ait 
Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de staj yapan 
16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin 
tahsis ettiği pansiyonda hayatını kaybetti. 
Burak’ın cansız bedeni, pansiyonun önünde 
yer alan ve içinde su olmayan havuzda 
bulundu. Başsavcılığın görevlendirdiği 
Ulusal Kriminal Büro’ya göre ifadelerdeki 
çelişkilerden ve olay günü yaşananlardan 
yola çıkarak, Burak’ın önce dövüldü, sonra 
çatıdan atıldı. Ulusal Kriminal Büro›nun 
raporunda, «Burak ya taammüden veya taksir 
sonucu düşmeden darbelenmiş, ölmüştür. 
Burak intihar etmemiş, başkası tarafından 
bir şekilde aşağı düşürülmüştür.” İfadeleri 
yer aldı. Baba Murat Oğraş etkin soruşturma 
yapılmadığı ve otel sahibinin kimliğinin de 
etkisiyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığını 
belirtiyor. Dönemin Emniyet Müdürü 
olaydan bir yıl sonra Rixos yöneticisi oldu. 
Olayla ilgili 2011 yılında savcı Ümit Yaşar 
Özdemir tarafından başlatılan ancak gelişme 
kaydedilemeyen soruşturmaya ilişkin, 2014 
yılında babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit 
edildi. Davaya bakan savcı 2 Mart 2020 
tarihinde takipsizlik kararının kaldırılmasını 
talep etti ancak Adalet Bakanlığı’nca bu talep 
reddedildi. Murat Oğraş’ın adalet arayışı 
sürüyor.
Burak Oğraş için adalet istiyoruz!
Burak’ın katilleri cezalandırılsın!
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Soma Katliamı

13 Mayıs 2014’te Türkiye tarihindeki 
en büyük iş cinayeti meydana geldi. 301 
canımızı kaybettik. Soma davasında 
hazırlanan bilirkişi raporunda önlemler 
alınsa idi bu facia önlenebilirdi dendi, teftiş 
yetersizliği sebebiyle Enerji Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
da kusurlu olduğu belirtildi. Buna rağmen 
Soma davasında bugüne kadar hiçbir 
kamu görevlisi yargılanmadı, haklarında 
soruşturma açılmadı. Davayı başından 
beri yürüten heyet karar aşamasında 
görevinden alındı. Soma davası cezasızlıkla 
sonuçlandı. Katliamın sorumlularından Can 
Gürkan serbest bırakılırken, tutuklu olanlar 
çıkan aftan yararlanıp serbest kalacak.  
Katliamın sorumluları iktidar tarafından 
cezasızlıkla ödüllendirilirken, Somalı 
ailelerin avukatlığını yapmak ÇHD’li ve 
HHB’li avukatların dosyalarında suç olarak 
gösterildi. Soma davası şu an Yargıtay’da! 
Soma için Adalet İstiyoruz! Katliamın gerçek 
sorumluları ve suçu olan kamu görevlileri 
yargılansın, ceza alsın!

Katliamın gerçek sorumluları ve suçu olan 
kamu görevlileri yargılansın istiyoruz. 
Soma’da katledilen 301 madenci için 
adalet istiyoruz.

Taybet İnan 
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 19 Aralık 2015 
tarihinde komşusundan evine dönerken 
askerler tarafından vurularak katledildi. 
Taybet İnan’ın naaşı 7 gün sokakta 
bekletildi. Taybet İnan’ın akrabası da 
yardımına koşarken yine askerler tarafından 
vurularak katledilmişti. Taybet İnan’ın 1993 
yılında 2 çocuğunu oyun oynadıkları parkta 
mayın patlamasında kaybettiği de biliniyor. 
Ailesinin adalet arayışları hiç bitmedi, bu 
süre zarfında soruşturma da bir ilerleme 
olmadı. Aile Taybet İnan’ın katillerinin 
cezalandırılmasını ve adalet istediklerini 
belirtiyor. 

Taybet İnan için adalet istiyoruz!
Taybet İnan’ın katilleri yargılansın!

ADALET 

İSTİYORUZ!!!

Nadira Kadirova 
23 Eylül’de AKP’li vekil Şirin Ünal’ın 
Ankara’daki evinde Şirin Ünal’a ait silahtan 
çıkan tek kurşun sonucu ölü bulundu. Adli 
tıpta cinsel bir tacizin olduğuna yönelik 
bulguların olduğu tespit edildi. Nadira’nın 
yakın arkadaşı olan Leyla Niyazova da 
Nadira’nın kendisine Şirin Ünal’ın kendisini 
taciz ettiğini söylediğini beyan etmiştir. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Mart’ta 
dosyaya takipsizlik vererek olayın intihar 
olduğunu söyleyerek dosyayı kapattı. 
Nadira’nın ailesi adalet istiyor, olayın 
intihar olmadığını, cinayet olduğunu ve 
Şirin Ünal’ın ceza alması için AİHM’e 
başvuracaklarını belirtiyorlar. 

Nadira Kadirova için adalet istiyoruz!
Nadira’yı katledenler yargılansın.
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Aziz Oruç

Hakkında açılan davalardan dolayı yaklaşık 
3 yıldır Irak’ta yaşayan Aziz Oruç, İran 
üzerinden geçtiği Ermenistan sınır kapısında 
gözaltına alındı. Gözaltında iken Ermenistan 
polisinin işkencesine maruz kalan Oruç, 
daha sonra idam edilmesi için İran’a teslim 
edildi. İran’da da iki gün boyunca işkence 
gören Oruç, 10 Aralık’ı 11 Aralık’a bağlayan 
gece ayakları çıplak ve üstü başı yırtılmış 
halde tel örgülerin arasından Türkiye 
tarafına atıldı. Ağrı’nın Doğubayazıt 
ilçesinde 11 Aralık 2019’da gözaltına alınan 
gazeteci Aziz Oruç, çıkarıldığı mahkemede 
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. 
Aziz Oruç’a ayrıca 29 Ocak 2020 tarihinde, 
2016 yılındaki 12 sosyal medya paylaşımı 
gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” 
suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 

Aziz Oruç için adalet istiyoruz!

Şerif Mesutoğlu 
Şerif Mesutoğlu ve eşi Saime Mesutoğlu, 
Derik kaymakamı Muhammed Safitürk‘e 
yönelik eylemin ve öldürülmesinin faili 
olarak görülüyor.
İkisi de gözaltında uzun süre kaldılar 
Saime hanım bırakıldı, Şerif Mesutoğlu 2 
kez ağırlaştırılmış müebbet +18 yıl cezaya 
mahkum edildi. Dosya yargıtay aşamasında.
Masum insanlar cezalandırılarak dosya 
kapatılmak istenmekte, devletin prestiji 
korunmaya çalışılmaktadır.
-Yargılamada saklanan gizlenen deliller var
-Orjinali ortada olmayan bir evrak var. 
-Olay yerinde olmayan, gözaltında elde 
edilen delil ikamesi.
-Araştırılmaması talep edilen deliller var.
- Emniyet müdürünün öldürdüğü iddiası var.
-Kaymakamlık yazı işleri müdürü de 
işkenceye uğradı.
Şerif Mesutoğlu 2 kez açlık grevi yaptı. 
Son açlık grevi 229 gün sürdü. Açlık grevi 
eylemi sürerken, Segbis odasında kendisini 
yaktı. Hastanede tedavi gördü.
Şerif Mesutoğlu için adalet istiyoruz!
Şerif Mesutoğlu adil yargılansın!

ADALET İSTİYORUZ!!!Gülistan Doku
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
2.sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan 
Doku’dan 5 Ocaktan beri haber alınamıyor. 
Gülistan’ın başına ne geldiği bilinmezken 
Gülistan’ın kaybolması hakkında etkin 
bir soruşturulma yürütülmedi. Gülistan’ın 
kaybolmasından sorumlu olabilecek Zeynel 
Abarakov yargılanmadı, yurt dışına kaçtı.  

Gülistan Doku için etkin arama 
çalışmaları yapılsın ! 
Zeynal Abarakov Yargılansın!
Gülistan Doku Nerede?

Baran Barış Korkmaz 
Adnan Menderes Üniversitesi son sınıf 
öğrencisi iken gizli tanık ifadesi bahanesiyle 
Dersim’de gözaltına alınarak tutuklandı ve 
59 yıl hapis cezası aldı. Cezası Erzurum İs-
tinaf Mahkemesi tarafından onandı. 4 yıldır 
Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapisha-
nesinde tutulan Baran Barış Korkmaz’ın 
ailesi pandemi sürecinde göremedikleri 
evlatları için endişeleniyor ve adil yargıla-
ma talep ediyorlar. Dosya Yargıtay’a taşındı. 
Baran Barış Korkmaz için adalet 
istiyoruz.
Baran Barış Korkmaz adil yargılansın.
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Çorlu Tren Katliamı

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu 
treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın 
Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki 
Sarılar Mahallesi mevkiinde ray altında 
meydana gelen göçük nedeniyle raydan 
çıktı. Trenin beş vagonu devrildi. 7’si 
çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi 
yaralandı.

Saatler geçmeden kaza yerinden 
alınan bilgilerin tüm ülkeye ulaşması 
engellendi, Başbakanlık’tan geçici yayın 
yasağı getirildi. Çünkü yaşanan ‘kaza 
süsü’ verilmek istenen bir katliamdı.

Çorlu Tren Katliamında yakınlarını 
kaybeden aileler gerçek sorumluları 
biliyorlar ve yargılanmalarını 
istiyorlardı. Fakat böyle olmadı. Gerçek 
sorumlular korunurken sadece 4 kişi 
hakkında dava açılıp, diğer sorumlular 
hakkında takipsizlik kararı verildi. 
Aileler adalet nöbeti başlattı. Sonuç 
alamadılar. Dava defalarca ertelendi. 
Aileler Anayasa Mahkemesinin önünde 
adalet taleplerini bir kez daha dile 
getirmek istediklerinde ise polislerin 
saldırısına uğradılar ve haklarında dava 
açıldı. Onların yakınlarını katledenleri 
bir türlü yargılamayan mahkemeler 
onları yargıladı.

Çorlu Tren Katliamında gerçek 
sorumlular yargılansın.
Çorlu’da yaşananların kaza değil 
katliam olduğu kabul edilsin.
Çorlu Tren Katliamı Aileleri için 
adalet istiyoruz.

ADALET 
İSTİYORUZ!!!

Edibe Özçelik
10 Ocak 2020’de, saat 05.00 sıralarında 
doğduğumuzdan beri yaşadığımız aile evimize 
polisler kapıyı çalmadan, direkt kapıyı kırarak 
içeri girdiler. Bizi, uzun namlulu silahlarıyla 
dürterek uyandırdılar. Annemiz de bu kötü 
muamele sırasında rahatsızlandı. Korktuğu 
için rahatsızlandığını, ambulans çağrılması 
gerektiğini söyledik ancak kolluk kuvvetleri 
hiçbir müdahalede bulunmadılar. Hatta bazıları 
‘Susturun bu kadını yoksa tekrar geliriz’ diye 
tehdit ettiler. Biz ambulans çağırmak istedik, 
polis telefonlarımızı kullanmamıza izin 
vermedi. Annem kısa süre içinde baygınlık 
geçirince kendi aracımızla annemi hastaneye 
götürmemize izin verdiler. O gün yaşananlar 
nedeniyle annemiz akşam saatlerinde vefat 
etti.” diyen Ümit Özçelik annesinin katillerinin 
yargılanması için 2 Mart tarihinden beri adalet 
mücadelesi veriyor. Adalet mücadelesinden 
vazgeçirmek defalarca gözaltına alınıp işkence 
gören Ümit Özçelik ve kardeşi Servet Özçelik’e 
polisler gözaltında “sizi zevkine alıyoruz” dedi. 
Sonrasında direnişi bırakmak için para teklif 
edilen Ümit Özçelik bu onursuz teklife karşı 
adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü 
için polislerin “Her Gün size ters kelepçe ve 
gaz var” tehdidiyle yaptıkları keyfi gözaltılar 
devam ediyor. 
Soruşturma savcısı da dahil baskınları 
düzenleyenler ve Edibe Özçelik’in ailesine 
küfredenler yargılansın!
Edibe Özçelik kalp krizi geçirirken 
ambulansın aranmasına izin vermeyip 
Edibe Özçelik’in ölümüne sebep olanlar 
cezalandırılsın!
Edibe Özçelik için adalet istiyoruz!
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Ömer Elçi: Kapasitesini arttırmak isteyen bir fabrikanın inşaat bölümünde boya işi 
yapıyordum. Maske dağıtımı 10-15 günde bir defa olmak üzere çok nadir yapılıyordu. 
benim düşünceme göre benimle beraber milyonlarca emekçi aynı sorunları yaşadı ve 
yaşamaya da devam ediyor. Malumunuz çalışmak zorunda kalan insanlara hiçbir destek 
yapılmadı. İktidar tarafından çoğu küçük iş yeri kapanmak zorunda kaldı. İnsanlar işsiz 
kaldı. Bizzat kendi ailemden biliyorum. Çalışmak zorunda kalanlar daha düşük ücretle 
çalışmak zorunda kaldı. Büyük iş yerlerinde işçi çıkartmalar hızlandı. 

Erkan Munar: Corana virüs salgınıyla birlikte biz işçilerin hayatına giren kısa çalışma 
ödeneğini fırsata çeviren işverenlerden bahsedecem. Ben tekstilde çalışan makasçı bir 
işçiyim. Çalıştığım işyeri İstanbul’un Nurtepe mahallesinde. İşyerim hiç durmaksızın 
çalışmasına rağmen işkura kısa çalışma ödeneği için başvurmuş ve bizim ödemelerimizin 
bir kısmını işveren bir kısmını da işsizlik ödeneğinden karşılanması kabul olmuş. Fakat 
patron bizi eskiden olduğu gibi her gün çalıştırmaktaydı. Bu şekilde çalışmayayacağımı 
kurallara uymadıklarını söyledim. O zaman sen haftada 1 gün işe gel dedi. Yanımdaki 
arkadaşımla beraber bu şekilde çalışmaya başladık. Fabrikadaki diğer arkadaşlarımız 
işten atılma korkusuyla her gün çalışmaktadırlar. Bu salgın günlerinde biz işçiler açlık ve 
yoksullukla uğraşırken patronlar bu günleri fırsata çevirdi. Şimdi beni işten atamıyor ama 
ilk fırsatta atacağını biliyorum. Ama haksızlık karşısında susmadım. Haklarımı sonuna 
kadar savunmaya devam edeceğim. 

CORONA VİRÜS GÜNLERİNDE İŞSİZLİK, AÇLIK VE 
YOKSULLUK HIZLA ARTARKEN, İŞÇİLERİN DE HAK 
GASPLARI  DEVAM EDİYOR! SALGIN GÜNLERİNDE 
HAYATLARI RİSKE ATILARAK ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER 
YA ÜCRETSİZ İZNE ZORLANIYOR YA DA SAĞLIKSIZ 
KOŞULLARDA ÇALIŞTILIYOR.

Adana’da bir fabrikanın inşaat bölümünde çalışan Ömer Elçi ve 
tekstil işçisi olan Erkan Munar salgın günlerinde yaşadıkları hak 
gasplarını anlatıyor!
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DUYDUNUZ  MU?
HALKIN HUKUK BÜROSU 

AVUKATLARI VE ÖZGÜR TUTSAKLAR 
ÖLÜM ORUCUNDA!!!

Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarından Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal 
adil yargılanma talebiyle 5 Şubat’tan beri, Özgür tutsaklar Didem 
Akman ve Özgür Karakaya  da adil yargılanma ve ağırlaştırılmış 
müebbet infaz rejiminin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi 
talepleriyle 19 Şubat’tan beri  ölüm orucunda. Ses ol...

 Ebru Timtik :İnsan yalnızca nasıl öldüğü ile değil 
nasıl yaşadığı ile değer kazanır. Deniz Gezmiş babasına 
diyor ya, “Ölüm karşısında asla aciz ve çaresiz 
olmayacağım” diye. Bizim yaptığımız bizi öldürmeye 
çalışanlar karşısında kendimizi korumaya çalışmaktır. 
Arzumuz odur ki bu eylem avukatlık mesleğinin 
etkili bir şekilde savunulmasının dinamiği olur. Eğer 
savınma hakkını koruyacaksa, adil yargılanma hakkına 
katkı sağlayacaksa değerli bir ölüm olacaktır. Ölümü 
sevmiyoruz ama ölümü göze alacak kadar yaşamın 
kendisini seviyoruz. Adaletli yaşamak istiyoruz, insan 
onuruna yaraşır bir şekilde.

Aytaç Ünsal:Şimdi bana tüm bunlardan vazgeçmemi 
dayatıyorlar. İşçileri, köylüleri, Anadolu halklarını 
savunamazsın diyorlar. Halkın Hukuk Bürosu’nda 
avukatlık yapamazsın diyorlar. Önümüzdeki 10,5 yıl 
boyunca Didem’i göremezsin diyorlar. Halka, vatana 
ve sevdama, mesleğime yasak koymaya çalışıyorlar. 
Ama bunlar öyle hemen vazgeçilebilecek, değersiz 
şeyler değildir. “Neyse, yapacak bir şey yok” diyecek 
kadar basit değildir. Bana hayatı öğreten, emeğiyle 
beni insan haline getiren halkımdan, Anadolu’mdan 
asla vazgeçmem. Ölürüm ama vazgeçmem.
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İSTANBUL DİRENİŞLER MECLİSİ BÜLTENİ AÇILDI!
Adalet isteyenlerin sesini duyurmak ve adalet arayışlarında onların yanında olmak için daha 
önce Ankara’da açtığımız Direnişler Meclisi Bülten’imizin bu kez İstanbul bürosunu açtık. 23 
Şubat 2020 tarihinde Kağıthane’ye bağlı Nurtepe Mahallesi Şehit Mustafa Burcu Caddesi üze-
rinde bulunan Bülten yerimizin açılışını komşularımızla birlikte yaptık. Dayanışmadan kor-
kanlar Bülten açılışımız sırasında TOMA, iki otobüs çevik kuvvet ve akrep diye tâbir edilen 
araçlarla mahalleye yığınak yapmıştı. Akreplerle mahalle içinde dolaşıp insanları korkutarak 
açılışımıza katılmalarına engel olmaya çalıştılar. Ancak onların çabaları dayanışmaya engel 
olamadı, İstanbul Bülten’imizin açılışını türkü ve halaylarla gerçekleştirdik.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE DİRENİŞLER MECLİSİ 
BÜLTENİNİ TANITMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

Kadıköy Belediyesi çalışanlarına Bülten’imizin 1. sayı tanıtımı yaptık. Koronavirüs dolayısıyla 
az sayıda çalışanının bulunduğu belediyede gündeme dair sohbetler ederek yaşanan sorunların 
dayanışma ile çözülebileceğini söyledik.

NURTEPE MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKAMAYAN 65 YAŞ 
ÜSTÜ KOMŞULARIMIZI İHTİYAÇALARINI KARŞILAMAK 

İÇİN ZİYARET EDİLDİ.
Bülten’imizin bulunduğu Nurtepe Mahallesi’nde Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 
yaş üstü komşularımızı, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziyaret ettik. Güler yüzüyle bizleri 
karşılayan mahalle halkından çay içmeye eve davet edenler de oldu. Davetlerini reddetmeyip 
çay eşliğinde gündeme ve salgına dair sohbet ettik. Yaptığımız sohbetlerde salgına karşı devletin 
gerekli ve yeterli önlemleri almadığı konusunda hemfikir kaldık. 65 yaş üstü komşularımızı 
ziyaretimizi birkaç gün sonra Halkın Sağlıkçıları’ndan bir doktor arkadaşımızla tekrarladık. 
Doktor arkadaşımız ateş ve tansiyon ölçümü yaparak salgına karşı hangi önlemleri almaları 
gerektiğini halkımıza anlattı.

DİRENİŞLER MECLİSİ ÇALIŞMALARI
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İBRAHİM GÖKÇEK ZİYARET EDİLDİ
Direnişler Meclisi olarak, şehit düşmeden önce İbrahim 
Gökçek’i ölüm orucu direnişini sürdürdüğü Armutlu’daki 
direniş evinde ziyaret ettik. İbrahim’e, Mustafa Koçak ve 
Helin Bölek ile kendisinin eşi Sultan Gökçek ile çektirmiş 
olduğu fotoğrafları hediye ettik. Sağlık durumu ve süreç 
hakkında kısa bir sohbet ettik.

DİRENİŞLER MECLİSİ ÇALIŞMALARI

İtirafçı beyanlarıyla müebbet hapse mahkûm 
edilen Mustafa Koçak, savunma hakkının 
elinden alındığını ve adil yargılanmak 
istediğini söyleyerek 297 gün boyunca ölüm 
orucu eylemini sürdürdü. Adil yargılanma 
talebiyle başladığı ölüm orucunun 297. 
gününde, 24 Nisan 2020 tarihinde ne yazık ki 
aramızdan ayrıldı. Tutuklu bulunduğu İzmir 
Kırıklar hapishanesinden alınarak İstanbul’a 
getirilen Mustafa Koçak’ın cenazesi, Gazi 
Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından 
Kıraç’ta bulunan mezarlığa defnedildi. 
Direnişler Meclisi olarak, ölüm orucunu 
sürdürürken yanında olmaya çalıştığımız 
Mustafa’yı cenaze töreni ve defnedildiği 
zaman da yalnız bırakmadık. Defnedildikten 
sonra da Mustafa’nın mezarına Armutlu 
sokaklarından topladığımız çiçekler ve 
Helin’in mezarından getirdiğimiz toprakla 
gittik. Adalet mücadelesi verirken genç 
yaşta yitirdiğimiz Mustafa Koçak’ı 
unutmayacağız.

MUSTAFA KOÇAK’IN MEZARI ZİYARET EDİLDİ.
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DİRENİŞLER MECLİSİ ÖLÜM ORUCUNDA ŞEHİT DÜŞEN 
İBRAHİM GÖKÇEK’İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMAK 

İÇİN GAZİ CEMEVİ’NDE 

En son ziyaretimizi şehit düşmeden yaklaşık iki 
hafta önce yaptığımız İbrahim Gökçek’i, siyasî 
zafer kazandıktan sonra ölüm orucu direnişine ara 
verip tedavi görmeye başladığı hastanede 7 Mayıs 
2020 tarihinde kaybettik. Direnişler Meclisi olarak 
halk sanatçısına görevimizi yerine getirmek ve 
onu son yolculuğuna uğurlamak için şehit düştüğü 
gün biz de Gazi Cemevi’ndeydik. İbrahim Gökçek 
için atılan sloganlara ve söylenen türkülere eşlik 

ettik. Ertesi gün cenaze törenine katılmak için yine Gazi Cemevi’ne gittik ama Grup Yorum’a 
türkülerini özgürce söyletmeyenler İbrahim Gökçek için cenaze töreni yapılmasına da engel 
olmaya çalıştı. Gazi Mahallesi’ni abluka altına alan polis cemevine ulaşmamıza engel oldu. Ne 
yaparlarsa yapsınlar ne Grup Yorum’u ne de İbrahim Gökçek’i unutturamayacaklar. İbrahim 
Gökçek fiziksel olarak aramızda bulunmasa da şarkıları, anıları ve özgürce sanat yapabilmek 
adına can pahasına verdiği mücadeleyle hep bizimle olacak. Unutmayacağız.

 GRUP YORUM ÜYESİ HELİN BÖLEK’İN MEZARI ZİYARET            
 EDİLDİ.

Grup Yorum’un özgürce sanat yapabilmek 
adına ölüm orucunda olan bir başka üyesi 
Helin Bölek’i 3 Nisan 2020 tarihinde, 
eyleminin 288. gününde sonsuzluğa 
uğurladık. İbrahim gibi Helin için de 
cenaze töreni yapılmasına izin verilmedi. 
Defnedilirken yanında olamadığımız 
Helin’i daha sonra ziyaret ettik. 
Mustafa’nın mezarından getirdiğimiz 
toprağı ve gülleri Helin’in mezarına 

bıraktık. Unutmayacağız, en güzel türkülerimizi İbrahim, Helin ve Mustafa ile söyleyeceğiz.
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Direnişler Meclisi olarak 1 Mart 2020 
tarihinde İstanbul Barosu’nda “Adalet 
İstiyorum” başlıklı bir forum düzenledik. 
Forumda adaletsizliğe uğrayanlarla bir araya 
gelip, acıları öfkeleri paylaşıp sorunları 
ve çözümlerini konuştuk. Adaletsizliği 
yaşayanların bir araya gelmesi, konuşulması 
yanıyla mütevazi de olsa ilk adımı attığımızı 
düşünüyoruz. Sonrası için çalıştay yapma 
kararı aldık. Ama araya virüs salgını girdi. 
Fiziki olarak bir araya gelememe koşuluna 
karşı telekonferansla bir araya gelelim 
diye düşündük. 17 Mayıs 2020  Pazar 
günü bunu gerçekleştirdik. Aramıza yeni 
katılan dostlarımızı dinledik önce. Herkesin 
hikayesinde benzer 
acılar benzer öfkeler 
vardı yine.
Katılımcılar;
Mine Koçak (Mustafa 
Koçak’ın kardeşi)
Sultan Kaya (Ebru 
Timtik’in teyzesi)
Zülfiye Akman (Didem 
Akman’ın annesi)
Yüksel Karakaya 
(Özgür Karakaya’nın abisi)
Sema Korkmaz (Baran Barış Korkmaz’ın kardeşi)
Saime Ateş Mesutoğlu (Şerif Mesutoğlu’nun eşi)
Murat Oğraş (Burak Oğraş’ın babası)
Mehmet Ali Çelebi(Gazeteci)
İdris Sayılgan(Gazeteci)
Ömer Elçi (işçi)
Muhammad Ali Kadirova (Nadira Kadirova’nın 
abisi)
Meryem İnan (Taybet İnan’ın kızı) 
Eylem Aslangiray (Alev Aslangiray’ın ablası)
Fahrettin Kul (Mahir Mete Kul’un babası) 
Bahadır Altan (Pegasusta çalışırken gerçekleri 
açıkladığı işten atılan uçuş eğitmeni)

Cüneyt Arat (Görme engelli gazeteci) 
Hülya Oruç (Gazeteci Aziz Oruç’un eşi)
Mesut Çeki (Suruç aileleri inisiyatifi)
KHK’lı Kamu Emekçileri: Mehmet Yıldırım, 
Mustafa Işık, Mehmet Dersulu, Nursel Tan-
rıverdi, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Nuriye 
Gülmen, Engin Karataş, Mahmut Konuk
Öneriler
-Bir Platform kurulması.
-Adalet taleplerine göre komiteler kurulması, 
bu komitelerin program çıkarmaları.
-Herkesin dosya hazırlaması, bu dosyaların 
raporlaştırılarak aydın, sanatçı ve 
milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na 

sunulması.
-Belli davaların 
öncelikli gündeme alınıp 
video, paylaşım vb 
şeklinde sosyal medya 
kampanyası yapılması.
-Basın komitesi 
oluşturulması. (Acun 
hocanın teklifi üzerine 
İdris Sayılgan)
Direnişler meclisi, 
halkın muhalif kesimine 

yapılan saldırılara, talimatla çalışan göstermelik 
mahkemelerle tutuklanmasına, hapishanelerde 
insanlık dışı koşullarda kalmalarına, her 
türlü hak ihlaline, gericiliğe, işçi-emekçilerin 
sömürülmelerine, haklarının gasp edilmesine, 
işten atılmalarına, kadın cinayetlerine, tacize 
tecavüze karşı birlikte hareket edebilmek, 
dayanışmak, acıları paylaşmak ve gelecekte 
demokratik bir ülkede yaşayabilmek umudunu 
ayakta tutmak için vardır. Buradadır, sizinle 
yan yanadır ve olmaya devam edecektir. 
Gücümüz birliğimizdir. 

Direnişler Meclisi

DİRENİŞLER MECLİSİ ADALET İSTİYORUM ÇALIŞTAYI 
DÜZENLEDİ

Adalet böyledir. Ağlamak, lanet okumak, 
zalime nefret beslemek, çaydanlığa 
suyu koyup beklemek gibidir. Suyu 
kaynatmak için ateş olmalıyız. Her 
birimiz birer alev olmalı yanmalıyız. 
Oğlumuz, kızımız, eşimiz, arkadaşımız, 
anamız, babamız için birlikte yanmalıyız 
ki sonuç alalım. Biz taleplerimizi kefeye 
dolduracağız, terazi adil tartacak. 
Mutlaka başaracağız.



Günler ağır. 
Günler ölüm haberleriyle geliyor. 
En güzel dünyaları 
yaktık ellerimizle 
ve gözümüzde kaybettik ağlamayı: 
bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp 
gözyaşlarımız gittiler 
ve bundan dolayı 
biz unuttuk bağışlamayı… Varılacak yere 

kan içinde varılacaktır. 
Ve zafer 
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar 
tırnakla sökülüp 
koparılacaktır…

Nazım Hikmet


