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AKP FAŞİZMİ, OHAL İLAN EDEREK; 550 DERNEK VE KURUMU KAPATTI!
31 Ağustos 2016 ‐ 20 Şubat 2018 arasında Halk Cepheliler’in farklı illerdeki 26 derneği polis
tarafından basıldı. Bu baskınların bir kısmında dernekler mühürlendi; ancak
Halk Cepheliler mühürleri kırarak yeniden açtı.
* Yürüyüş Dergisi Baskın Tarihleri:
‐ 26 Nisan 2017
‐ 2 Ağustos 2017
‐ 7 Mart 2018
‐ 24 Ekim 2018
‐ 1 Kasım 2018
* Halkın Hukuk Bürosu Baskın Tarihleri:
‐ 11 Kasım 2016, Ankara Halkın Hukuk Bürosu mühürlendi
‐ 21 Kasım 2016, Ankara HHB
‐ 1 Aralık 2016, İstanbul Adalet Okulu basıldı, mühürlendi
‐ 12 Eylül 2017, HHB’nin Ankara ve İstanbul şubeleri
‐ 18 Aralık 2017, İstanbul HHB
‐ 20 Nisan 2018, İstanbul HHB
* İdil Kültür Merkezi Baskın Tarihleri:
‐ 21 Ekim 2016
‐ 18 Kasım 2016
‐ 30 Mayıs 2017
‐ 24 Eylül 2017 (Albüm tanıtım günü)
‐ 4 Ekim 2018
‐ 9 Kasım 2018
Gençlik Federasyonu Baskın Tarihleri:
‐ 21 Ekim 2016
‐ 21 Aralık 2016
‐ 18 Ocak 2017
‐ 2 Mart 2017
‐ 30 Mart 2017
‐ 1 Nisan ve 24 Nisan 2017 gecesi polis pankartları çalmıştır.
‐ 29 Nisan 2017
‐ 28 Temmuz 2017 ‐ 31 Temmuz 2017
‐ 16 Kasım 2017
‐ 12 Aralık 2017 ‐ Gençlik Federasyonu polis tarafından ateşe verildi.
‐ 11 Ocak 2018 ‐ Gençlik Federasyonu’nun yeni binası ‐Armutlu’da‐ polis tarafından yıkıldı.

DİRENİŞLER MECLİSİ’NE
10 ARALIK’TA POLİS OPERASYONU YAPILDI!
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NİN EVLERİNİ BASARAK,
DİRENİŞÇİLERE İŞKENCE YAPARAK, TUTUKLAMAKLA
TEHDİT EDEREK DİRENİŞİ BİTİREMEYECEKSİNİZ!
Gülnaz BOZKURT, Nazan BOZKURT, Alev ŞAHİN,
Mehmet DERSULU, Sibel BALAÇ, Acun KARADAĞ,
Simge AKSAN, Selvi POLAT, İlker IŞIK, Özge ÇIRPAN,
Ertuğrul ÇAĞAN, Burak AYDEMİR, Deniz AYDIN,
Murat ÇEŞME, Mahmut KONUK
ONLARIN YERİ ŞİMDİDEN DOLDU BİLE!
DİRENİŞLER KİŞİLERE BAĞLI YÜRÜSEYDİ,
NURİYE VE SEMİH’İN TUTUKLANMASIYLA
DİRENİŞİN BİTMESİ GEREKİRDİ.
OYSA DİRENİŞ BİTMEK BİR YANA, BÜYÜDÜ,
TÜM DÜNYA HALKLARINA MALOLDU,
760’LI GÜNLERİNDE SÜRÜYOR...
ZULMÜN OLDUĞU YERDE DİRENİŞLER DE OLACAK!
DİRENİŞLER MECLİSİ,
FAŞİZMİN VE TASFİYECİ SOLCULARIN HER
SALDIRISIYLA DAHA DA BÜYÜYECEK, HALKLAŞACAK,
YENİ ZAFERLERİ HALKIMIZA ARMAĞAN EDECEK!
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Hiçbir Baskı, Saldırı Direnmemizi Engelleyemez
Türkiye Çapında Süren 22 Direnişin 7’si Direnişler Meclisi’nin!

SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI
SÜREKLİ DİRENİYORUZ!
KP faşizmi OHAL’le birlikte halka açık savaş
ilan etti. OHAL’i biz kendimize çıkarttık dedi
AKP. Evet doğruydu. Halktan, devrimden,
devrimcilerden korktukları için OHAL ilan etmek durumunda kaldılar.
“FETÖ’cüler” değildi hedef. Çünkü Amerikancı
FETÖ’cüler ile Amerikancı AKP arasında çelişki uzlaşmaz değildir. Gün gelir, bir şekilde anlaşabilirler.
Oysa halkla, devrimcilerle çelişkileri uzlaşmazdır.
İşte bunun için asıl tehlike Cephe’ydi.
Dememiş miydi soysuz bakan; “Siyaseti DHKPC’nin baskısından kurtaracağız.” demişler ve korkularını iddianamelere yansıtmışlardı. Yüksel Direnişi’nden Haziran Ayaklanması çıkacak diye korktular.
Korkularının temeli güçlüdür.
Bunun için sürekli saldırıyorlar. İstisnasız her gün
insanlarımız gözaltına alınıyor. Gün geçmiyor ki bir
kurumumuz basılmasın. Eylemlerimize saldırıp gözaltına
alıyor, işkenceden geçiriyorlar. Mahkemelerinin bıraktığı,
tahliye ettiği Cepheliler’i daha hapishane kapısından
çıkmadan tekrar gözaltına alıp tutukluyorlar.
Son iki yıllık süreçteki baskı ve saldırılar, AKP faşizminin korkusunun da özetidir. Türkiye tarihinde eşi
benzeri görülmemiş bir saldırıdır bu.
Halkın Hukuk Bürosu’na İzmir, İstanbul, Ankara
ve Diyarbakır’da saldırdılar. Örgütlü avukatlığı yok
etmeye çalıştılar.
Halkın tutuklu 17 avukatını tahliye edip, tekrar tutukladılar. Stajı biten, baronun onayladığı avukata;
AKP’nin faşist bakanı avukatlık yaptırmıyor.
Faşizmin mahkemelerinde yargılanan değil yargılayan olduk. Yargılayamadılar, yargılayamazlar; adaletli
ve meşru olmayanlar yargılayamazdı.
Grup Yorum üyelerini önce “terör” listelerine alıp
aranır duruma düşürdüler. Sonra gözaltına aldıkları
Grup Yorum üyelerini tutukladılar. İstanbul ve Ankara’da
İdil Kültür Merkezi’ni defalarca bastılar. Konserlerimizi
yasakladılar, bulamadıkları Grup Yorum üyelerinin
başlarına ödüller koydular. İşte bu koşullarda şarkılar
yaptık, konserler düzenledik.
Tanımadık yasalarını, kırıp attık kapılarımıza vurdukları mühürlerini. Sürekli faşizme karşı sürekli direnişimizle cevapladık tutuklamalarını...
Devrimci avukatlık, sanatçılık, mimar-mühendislik, gençlik meşrudur, olması gerekendir! Düzenin
avukatı, sanatçısı, mimar-mühendisi, gençliği olmadık.
Bunca saldırı ve buna karşı verdiğimiz direniş işte bu
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noktada düğümleniyordu:
Düzeniçi mi olunacak, düzene karşı mı savaşılacak?
Düzene karşıysan baskılardan baskı, ölümlerden
ölüm, zulümlerden zulüm beğen dedi faşizm.
“Halk için, halkla birlikte, halkın kurtuluşuiktidarı için savaşmamızı engelleyemeyeceksiniz!”
dedik. Saldırıları bizi teslim alamadıklarının itirafıdır.

DÜZENİN GENÇLİĞİ OLMADIK,
OLMAYACAĞIZ!
OHAL’le birlikte Gençlik Federasyonu pek çok kez
basıldı. Öyle ki Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında
beş kez basıldı. Onlarca Dev-Genç’li işkencelerle
gözaltına alındı, tutuklandı.
21 Ekim 2016’da ve 21 Aralık 2016’da iki kez;
2017 yılı içinde 9 kez basıldı, saldırıya uğradık.
Katil polis, gençlik binasını ateşe verdi.
Binaya asılan pankartlarımıza dahi tahammül edemeyip saldırdılar. 28 Temmuz 2017 tarihinde plastik
mermilerle tarandı.
Saldırılar 2018 yılında da devam etti. Armutlu’daki
inşaatı süren Gençlik Federasyonu’nun yeni binası
polis tarafından yıkıldı.

HALK İÇİN SANAT YAPIYORUZ
BUNUN İÇİN FAŞİST DÜZENİN
HEDEFİYİZ!
CIA raporlarında diyor ki emperyalistler: “Grup
Yorum, şarkılarıyla DHKP-C’nin fikirlerinin propagandasını yapıyor, HATTA ŞARKI ADI ALTINDA
bunları tüm halka EZBERLETİYOR...”
İşte bunun için halkın sanatçıları da OHAL’den başlayarak yoğun saldırılara uğrayan alanlardan biriydi.
2016 yılı içinde 21 Ekim, 18 Kasım,
2017 yılı içinde 30 Mayıs, 24 Eylül ve
2018 yılında 4 Ekim, 9 Kasım tarihleri olmak üzere
ikişer kez basıldı. Talan edildi. Eşyalarımız kullanılamaz
hale getirildi. Müzik aletlerimiz parçalandı. Parçalamakla
da kalmadılar, bazı eşyalarımızı çaldılar. Grup Yorum’un
adının geçtiği her yerde baskı ve yasak vardı.

HALKIN UMUDUNUN SESİ YÜRÜYÜŞ’Ü
SUSTURMAK İSTEDİLER
Son iki yıl içinde Yürüyüş dergisi 5 kez basıldı. Bir

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!
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hafta içinde peş peşe iki kez basacak
denli pervasızlaştı işkenceciler...
Bırakalım derginin yapılması için
kullanılan malzemeleri giyim eşyalarımız, buzdolabı, çamaşır makinası,
bulaşık makinası, televizyon gibi
günlük kulanım eşyalarımızı parçalayıp kullanılamaz hale getirdiler.
Ekonomik olarak zarar vermek,
psikolojik olarak çökertmekti
amaçladıkları.
Onlar yıkar, yakar, talan eder,
biz sahiplenmemizle daha güzelini, daha iyisini yaparız, kurarız
dedik ve yaptık!

HALKIN AVUKATLARINA SALDIRDILAR
Emperyalizmin de düşüncesidir. CIA raporlarında
da ifade edilmiştir: “Halkın Hukuk Bürosu avukatları
silahlı eylem yapan, devlete silah çeken DHKPC’li teröristleri savunuyor, onları kahraman gibi
gösteriyor.”
Bu sömürü, zulüm düzenine karşı mücadele ettiğimizi hiçbir zaman gizlemedik. Bunun için saldırıya
uğruyoruz.
11 Kasım 2016 günü Ankara Halkın Hukuk Bürosu,
İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin emriyle polis
tarafından basıldı. Mühürlendi.
10 gün geçmedi bir kez daha basıldı Halkın Hukuk
Bürosu (HHB). İşkencelerle gözaltına alındı halkın
avukatları. “Size devrimci avukatlık yaptırmayacağız”
diyordu işkenceciler.
Yirmi gün kadar sonra İstanbul’daki Adalet Okulu
basılıp mühürlendi. Aynı hafta içinde, 7 Aralık 2016
günü halkın avukatları adliyede, Adalet Okulu’nda ve
adli tıpta olmak üzere üç ayrı yerde saldırıya uğradılar.
2017 yılı 12 Eylül’ünde Ankara ve İstanbul HHB,
18 Aralık ve 20 Nisan 2018’de İstanbul HHB
polis baskınına uğradı.
İşkenceci katiller hızlarını alamayıp HHB’nin bulunduğu tüm apartmanı aramadan geçirerek halka
gözdağı verdiler.

DERNEKLERİMİZE SALDIRDILAR!
2016 yılında faşist AKP iktidarı halktan, halkın örgütlülüğünden duyduğu korkuyu, içinde Halk Cephesi’nin kurumları da olmak üzere 370 demokratik
kurum hakkında kapatma kararı çıkararak gösterdi.
OHAL sürecinde derneklerimize yönelik 31 Ağustos
2016’da başlayan saldırılar aralıksız iki yıl boyunca
devam etti ve ediyor.
Kimi yerde üst üste iki kez, üç kez basılan derneklerimiz oldu. Kurumlarımıza yönelik saldırıların en
kapsamlısı Gazi Mahallesi’nde oldu.

31 Ağustos 2016’da faşist düzenlerine karşı halkın alternatifi
olarak gördükleri Gazi Halk Meclisi’ni yıktılar.
Yetmedi halkın kendi emeği ile
kurduğu taksi durağı, Halk çay
bahçeleri yıkıldı.
Gazi Halk Fırını mühürlenip kapatılmak istendi.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi basıldı. Katil polis daha sonra burayı
tümüyle işgal edip yerleşti.
Başta TAYAD olmak üzere,
Sevgi Erdoğan Vefa Evi, Halk
İçin Mühendislik Mimarlık Bürosu, İdilcan Kültür
Merkezi ile İstanbul ve Anadolu’daki Haklar Ve
Özgürlükler Dernekleri üst üste baskınlara uğradı,
mühürlendi, faaliyetleri yasaklandı. Çalışanları gözaltına
alındı, işkencelerden geçirildi, tutuklandı.

DERNEKLERİ MÜHÜRLEYEREK
DEVRİMCİ FAALİYETLERİMİZE
ENGEL OLAMAZSINIZ! OHAL’İNİZİ,
YASALARINIZI, YASAKLAMALARINIZI
TANIMIYORUZ!
Tanımadık, mühürlerini kırıp attık. Tekrar mühürlediler, tekrar söküp attık. Tutuklamalar, gözaltılar,
baskınlar; halkımıza ulaşmamıza, devrimci faaliyetlerimizi yerine getirmemize engel olamadı.
Faaliyetlerimizi devam ettirdik. Kampanyalar düzenledik.
Yasaklama mı? Açıktan çağrılar yaptık; “Kurumumuz
açık ve faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedik ve ettik.
AKP faşizminin OHAL’le yaratmaya çalıştığı ideolojik
ve psikolojik hakimiyeti ezip geçtik daha ilk günlerde.
Meşru olan, haklı olan olan bizdik.
Kurumlarımız açıkken baskına geldiklerinde; barikatlarımızla, sloganlarımızla, halka çağrılarımızla,
beynimiz ve yüreğimizle direndik faşizme!

DIŞARIDA İÇERİDE
HER YERDE DİRENİŞ
FAŞİZMİN YASALARINI, YASAKLARINI
TANIMIYORUZ!
Kurumlarda, sokaklarda, meydanlarda başlayan
direnişlerimiz nezarethanelerde, F tipi hücrelerde de
devam etti.
OHAL’i tanımadık. Ki OHAL’den önce direnmeye
başladık hapishanelede de dışarıda da. Hapishanelerde
Sohbet Hakkının gasp edilmesine, yayın alma hakkımızın engellenmesine, kitap-görüş sınırlamalarına,
sürgün sevklere karşı Sürekli Faşizme Karşı Sürekli

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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ça’nın da katıldığı direniş değişik aşamalardan geçerek
ilerledi ve bugüne ulaştı.
Önce Yüksel Meclisi, ardından Direnişler Meclisi’ni
kurarak, daha örgütlü ve disiplinli bir şekilde, ülkedeki
bütün direnişleri birleştirme iddiasıyla, kararlılıkla
devam ediyor. 760’lı günlerindeki direniş, yeni direnişlere
kaynaklık ediyor, yol gösteriyor.

Direniş başlattık.
OHAL’i direşimizle karşıladık. OHAL’le birlikte saldırılar daha da boyutlanırken biz de direnişimizi boyutlandırdık.
Tecrit hücrelerinden alevler yükseldi. Yangın yerine
çevirdik hapishaneleri. Sloganlarımızla, kapı dövmelerimizle inlettik.
Özgür tutsaklar mücadele tarihine yeni halkalar
eklediler. Bu direnişlerin gücüyledir ki tahliye olan
sayısız yoldaşımız, coşku ve motivasyon dolu olarak
mücadelelerini kaldıkları yerden ileri taşıma kararıyla
çıkıyorlar dışarıya.

LİSTELERİNE BESTELERİMİZLE,
KONSERLERİMİZLE CEVAP VERDİK!
Grup Yorum konser yasakları, OHAL’den çok önce
başlamıştı. Yasaklarını tanımadık. Konserlerimizi her
koşulda yapmayı sürdürdük.
2016, 2017, 2018 yıllarında ülkede ve yurtdışında
tüm engellemelere rağmen pekçok konsere katıldık,
bizzat düzenledik. 2018 yılında Bağımsız Türkiye
konserlerimizi internet konserlerimizle devam ettirdik.
İkişer ay arayla, üç internet konseri gerçekleştirdik.
Grup Yorum, Anadolu’nun değişik yerlerinde; Temmuz 2016 ile Temmuz 2018 arasında 15 konser verdi.
Yurtdışında da Ocak 2017 ile Kasım 2018 arasında
22 konser yaptı.
14 beste yaptı ve klibini yayınladı. İşte buradayız
dedi halkın sanatçıları. Direnişin, mücadelenin şarkılarını; “terör” listeleriyle, baskısıyla susturamadı faşizm.

OHAL ALTINDA DİRENİYORUZ
FAŞİZME KARŞI DİRENMEK ONURDUR
FAŞİZMİN TESLİM ALMA
SALDIRILARINA DİRENİŞLERİMİZLE
BARİKAT OLUYORUZ
Yüksel Direnişi; 9 Kasım 2016 tarihinde Nuriye
Gülmen’in başlattığı Acun Karadağ ve Semih Özak-
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Düzce Direnişi; Mimar Alev Şahin, KHK ile ihraç
edilmesinin ardından 30 Ocak 2017’de Düzce’de eyleme başladı. Halkın direnişçi mimarı Alev Şahin’in
eylemi, yaz kış, yağmur çamur demeden devam
ediyor. Provokasyon saldırılarının, tehditlerin altında
daha da kararlılıkla sürüyor.
Yalnızca Düzce’de kent meydanında değil, AKP il
binası önünde, kendi meslek örgütünü göreve çağırmak
için Ankara’da TMMOB binasında ve haftasonları
Yüksel’de haftanın 7 günü Direnişler Meclisi çatısı altında direnişi büyütmeye devam ediyor.
Bakırköy Direnişi; İhraçlara karşı işimizi geri istiyoruz talebiyle KEC’lilerin ısrarıyla başlayan direnişi,
KESK, AKP’nin baskıları nedeniyle yüzüstü bıraktı.
Kendi emeklerine ve mevzisine sahip çıkan öğretmenler
Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi, direnişi işkencelere,
tutuklamalara rağmen sürdürüyor.
Bodrum’da öğretmenlik yapan Engin Karataş KHK
ile işten atılmasının ardından 14 Şubat 2017’de
direnişe başladı.
Belediye işçisi Mahir Kılıç, işini geri alabilmek
için iki kez direndi. İkinci açlık grevi ve CHP Genel
Merkezi önünde sürdürdüğü direnişini, açlık grevinin
67. gününde zaferle sonuçlandırdı. Bu zafer Direnişler Meclisi’nin kazandığı ilk zafer oldu.
Kezban Ana’nın oturma eylemi 140’lı günlere
ulaştı.
Temizlik işçisi Türkan Albayrak, soruşturmayla
işten atıldı. Bu haksızlığa karşı 3 Eylül 2018’de
Sarıyer Kaymakamlık önündeki parkta başlattığı
direniş sürüyor.
Sayıları yüzbinleri geçen işçi-memur sendikaları,
meslek odaları, Alevi dernekleri, kurumları, üyeleri
saldırıya uğrarken suskunlar, seyirciler, hatta direnenlere
saldırıyorlar... BİZ DİRENMEYE DEVAM EDİYORUZ!
Emperyalistlerin de tam desteğiyle AKP faşizmi
tüm gücüyle saldırıyor. Yasa kural hukuk tanımıyor...
BİZ DİRENMEYE DEVAM EDİYORUZ!
Direnişimiz inancımızın, meşruluğumuzun, kazanacağımızın ifadesidir.
Bu anlayışla, bu çizgiyle, bu kararlılıkla direnişleri
birleştirecek, büyük direnişler örgütleyecek, faşizmi
yeneceğiz!

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!
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Kurtuluş Savaşı’nın Gizli Grupları

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
Önceki bölüme başlarken şöyle demiştik: "SAVAŞAN, SAVAŞMAK İSTEYEN HERKES İÇİN
İLLEGALİTE ZORUNLU BİR DURAKTIR!”
Anadolu'nun emperyalistler tarafından işgaline
karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda da gizlilik, en
önemli savaş yöntemlerinden biri olmuştur. Birçok
gizli grup oluşturulmuştur.
Özellikle 1920-1921 yıllarında, İstanbul’da çok
sayıda gizli grup kuruldu.
Sebat-ı Millî Grubu, Yıldırım Grubu, Vefa Grubu,
Ay Grubu, İmalât-ı Harbiye Grubu, Berzenci Grubu,
Muavenet-i Bahriye Grubu, Yavuz Grubu, bu gruplardan
bazılarıdır.
Bu gruplardan biri de Beşler Grubu’dur. Örgütlenme
tarzıyla dikkat çekicidir.
Kara Kemal önderliğinde kurulan bu teşkilâtla,
Anadolu’ya yayılma ve işgalcilere karşı Anadolu’nun
müdafaası düşünülmüştü. Grubun merkezinde beş
kişi yer alacak, her kişiye bağlı beşerli gruplar ile,
HÜCRE YÖNTEMİYLE çalışılacaktı.

FELAH GRUBU
İstanbul'daki bu gruplar içinde en önemlilerinden
ve genişlerinden birisi Felah Grubu’dur. Bu Grup
içindeki Mücâhit ve Muharip Grupları istihbarat faaliyetlerini yürütmüş; Anadolu için, grup elemanları
kurye olarak görevlendirilmiştir.
Felah Grubu değişik dönemlerde, gizlenmek, varlığının açığa çıkmasını engellemek amacıyla, Hamza,
Mücahit, Muharip, Güneş Grubu gibi farklı adlar da
kullanmıştır.
Kimi zaman birbirlerinden habersiz, kimi zaman
birlikte çalışan bu hücre-gruplar, merkez ile tek tek ilişki
kurmuşlardır. Bu yöntem, bir grup yakalanacak olursa,
diğer grupların ele geçmemesi için alınan bir önlemdir.
Gruplar bazen kendi içinde bölünmüş, zaman
zaman da isimlerini değiştirmişlerdir.
Bu nedenle, bir çoğunun tam bir tarihini çıkarmak
da zor olmaktadır.
Bu grupların en temel dört görevi olmuştur:
- Anadolu'ya insan geçirmek,
- Anadolu'ya silah taşımak,
- İşgalcilere karşı eylem yapmak,
- İstihbarat çıkarmak.
1920'lerin ilk üç yılı boyunca binlerce kişiyi Anadolu'ya geçirmiş, İstanbul’daki depoları basarak elde
ettikleri silâhları Anadolu’ya taşımışlardır. İstanbul bu
dönemde işgal altındadır. Şehre giriş çıkışlar tamamen
denetim altındadır. Buna rağmen, bu gruplar çok
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cüretli ve başarılı askeri operasyonlar yapmışlardır.
Bir bilgiye göre, 12 Şubat 1920 ile 20 Aralık 1922
tarihi arasında İstanbul’dan Yalova, İzmit, İnebolu,
Akçaşehir, Zonguldak, Samsun, Mersin limanlarına
22 sefer yapılmış; yaklaşık 730 ton malzeme Anadolu’ya geçirilmiştir.
Kurtuluş savaşının bu gizli grupları, bu süre boyunca
birçok şehit ve tutsak da vermişlerdir.

M. M. GRUBU
Kurtuluş Savaşı'nın gizli gruplarından biri de 1921
başlarında, Fevzi Paşa’nın direktifiyle kurulan “Müsellâh
Müdafaa-i Milliye Grubu”dur.
Hüsamettin Bey tarafından yönetilmiştir. Hüsamettin
Bey, Samsun’a vardığında, İstanbul’da ilk teşkilâtlanmayı sağlayabilmek amacıyla, Topkapılı Mehmet Bey’i
“Demir” takma adıyla İstanbul’a göndermiştir.
Grubun İstanbul sorumlusu, Demir Bey’di. Gruba
verilen ilk görev, işgal güçleri hakkında istihbarat
yapmak olmuştur. Grup için ilk çalışmaya başlayanlar,
polis Müdürü Esat Bey ve işgalcilere tepki duyan sivil
polis memurlarıdır.
Esat Bey’in İstanbul Valiliği’ne tayininden sonra
Müsellâh M. M. Grubu’ndan kopmalar oldu ve böylece
ikinci bir grup oluştu.
Bu grup, Ankara’ya, yani Mustafa Kemal'e bağlı
idi. Kopan gruba M.M., ikinci gruba ise Müsellâh
M.M. Grubu adı verilmiştir. Hüsamettin Bey, anılarında
bu grupların görevini şöyle anlatır: “…İstanbul’da müsellâh bir gizli teşkilât kurulmuştu. Bu Teşkilât, bir taraftan, istihbarat ve propaganda işlerini idare eden
ve merkezi Ankara’da bulunan M. M. Grubu Teşkilâtı,
diğer taraftan heyet-i merkeziyesi İstanbul’da olmakla
beraber, gene Ankara’dan idare olunan ve adına Müsellâh Müdâfaa-i Milliye denilen silâhlı kuvvetlerden
mürekkep muazzam bir kütle teşkil etmekte idi."
Bu grubun ayırd edici yanlarından biri propaganda
faaliyetlerinde bulunması, kitle örgütlenmesi yapması idi.
M. M. grubu, bazı durumlarda kod isim kullanıyor,
bazen ise kişileri sadece rakamlarla ifade ediyordu.
Meselâ bir ekip üyesi, üçüncü kolun beş yüz yirmi
beşinci numarası “3/525” şeklinde tarif edilmekte idi.
Bu şekilde ad yerine numara ile yazılmış M. M. Grubu
belgeleri vardır.
1922 içinde Müsellâh M.M. ve M.M. Grupları
oldukça güçlendiler. Kendi içlerinde silahlı ekipler
oluşturdular. Bu silâhlı güçler, merkezi silahlı güçlere
destek verecek güce ulaştı. Ellerinde tüfek, makineli
tüfek ve top vardı.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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M.M. Grubu'nun faaliyetleri arasında en önemlilerinden biri, elbette İstanbul’dan Anadolu’ya silâh gönderilmesidir.
Bu sevkiyat, 9 Eylül 1922’den sonra, daha da hızlanmıştır. Silâh, cephane ve malzemenin Anadolu’ya
geçirilmesi için çeşitli vapur şirketleriyle anlaşılmıştır.
M. M. ve Felah Grupları bu taşımayı kolaylaştırabilmek
amacıyla, işgalci düşman subaylarını rüşvetle satın
almak veya işgale karşı çıkan subayları örgütlemek
dahil, değişik yollar bulmuşlardır.
Felah Grubu’nun silâh kaçırmada bulduğu yolu
Hüsamettin Bey, anılarında şöyle anlatmaktadır: “…
Bu Gruba adını M. Sefer olarak tanıtmış bulunan ve
gerçek adı Mustafa Razi olan vatanperver bir memur,
İstanbul’daki İngiliz Haber Alma Şeflerinden olup
soyca Bulgaristanlı Ermenilerden ünlü Pandikyan ile
temasları sonucunda Pandikyan’ı elde etmiş, bunun
üzerine Pandikyan’ın bu gruba sahip çıktığından
İngiliz Haber Alma Servisi’nin öbür Şefi Ermeni
Agobyan ile, İngilizlerin deniz işleri haber almasında
amir olarak kullandıkları Ermeni Çavuşyan’ın bile
Pandikyan’ın bu gruba sağladığı yardım ve hizmetlerinden haberdar bulunduğu bilgim içinde idi.
Anadolu’ya silâh kaçırılacağı zaman Mustafa Razi,
Pandikyan aracılığıyla önce basılacak ambardaki İngiliz
gözlemlerini kaldırtır, İngiliz Deniz Komutanlığı aracılığıyla
vapuru kontrolle görevli İngiliz ajanı vapura çıkmazdı.”

KARAKOL CEMİYETİ
İstanbul'daki gizli grupların en genişlerinden biri
Karakol Cemiyeti'dir. Bu gizli grup, yeni devletin istihbarat teşkilatının da kökeni olmuştur. Burada bu
cemiyeti tümüyle anlatmaktan çok, sadece geniş örgütlenmesine dikkat çekeceğiz.
Karakol Cemiyeti, İstanbul ve Anadolu yakasındaki
çeteleri silâhlandırmışlardır. Bunun yanında İstanbul
semt ve kazaları teşkilâtlandırılarak, İstanbul - Anadolu
arasında irtibatı temin amacıyla Kocaeli mıntıkasında
bir menzil hattı (teşkilâtı) kurulmuştur. Bu yanıyla en
örgütçü gizli grup Karakol'dur diyebiliriz.
Cemiyet bu hat kanalıyla Anadolu’ya aranan bir
çok önemli kişiyi ve silâh kaçırmıştır. Bu hattan
kaçanlar, Kocaeli, Şile - Giresun, İzmit, Geyve mıntıkalarındaki çeteler tarafından himaye edilmiştir, işgal
kuvvetlerinin çok uğraşmasına rağmen, menzil hattı
tesbit edilip, yok edilememiştir.
Cemiyet, gümrükleri ellerinde tutan eski ittihatçıları
teşkilâtlandırarak, gümrük memurları arasında, kendi
adamlarından müteşekkil bir kadro kurmaya da önem
vermiştir.

SANDALCILAR, MAVNACILAR,
HAMALLAR
İstanbul’dan Anadolu’ya yönetim tecrübesi olan
kadrolar ve subayların geçirilmesi de bu gizli gruplarca
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gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Anadolu’daki subay
kadrosu ve idarî yönetici kadrosu tamamlanmıştır.
Bu kaçırma işlerinde, Sandalcılar ve Mavnacılar
Cemiyetlerinin de büyük rolü olmuştur. Bu Cemiyetlere
bağlı liderlerin M.M. Teşkilâtı’ndan olmasına özen
gösterilmiştir.
M.M. Grubu’na Hamallar Teşkilâtı’nın büyük yardımları olmuştur. Bu Teşkilâtın önemini, M.M. Grubu
Başkanı Hüsamettin Bey’in Demir Bey’e yazısındaki
şu satırlar ortaya koymaktadır:
“… Amele meselesinin kıymet ve ehemmiyeti ne
derecelere kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Erkânıharbiye-i Umumiyesince taktir olunduğunu, ordumuzun muhtaç olduğu ikmal işlerini temin ve vapurlara nakliyatta bu zevata merbut olduğunu, Hamallar
Teşkilâtı’nın cansiperane hidematını yeni Müstantik
Cevdet Bey’e bildirmeniz önemlidir.”
Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan bu gizli gruplar,
emperyalist işgale karşı vatanını savunmak isteyen,
halkın oluşturduğu örgütlenmelerdir. Halk yüzyılların
deney ve bilgi birikimiyle gizli çalışmış, daha da ötesi
gizli gruplar oluşturmuştur.
Bugün ülkemiz, emperyalizmin yeni-sömürgesidir
ve gizli işgali altındadır.
Yaşadığımız yoksulluğun, vatanımızın bağımlılığının
sebebi emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileridir.
Bugün de bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için savaşmak zorunluluktur.
Bugün de legal-illegal, gizli ya da açık her türlü örgütlenmelerimizi kurarak emperyalizme ve faşizme
karşı savaşı büyütmeliyiz.
Dünya halklarının ve Anadolumuz’un tarihi; halkımıza, meşruluğumuza güvenmemizi söylüyor. Tarihsel
ve siyasal haklılığımızla, faşizmin baskısının demokratik
alanda faaliyet yürütme imkanı bırakmadığı koşullarda
da gizlilikle savaşı büyütmemizin zorunlu ve mümkün
olduğunu gösteriyor.

Halk Meclislerimizi Büyüteceğiz
Mersin Halk Meclisi 1 Aralık'ta, Halk Meclisi toplantısı için bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
200 bildiri 6 kişinin katılımıyla dağıtılarak toplantıya
katılım çağrısı yapıldı.

Alev Şahin İşi İçin Direnişe Devam Ediyor
Halkın Mimarı Alev
Şahin işine geri dönmek için başlattığı direnişini ısrarla sürdürüyor. Şahin, direnişinin 675'inci gününde AKP il binası önünde işini geri istedi. Direnişini kararlılıkla
sürdürdüğünü ifade
etti.

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!
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VERİLMEYEN 707 CENAZE VE
CENAZELERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR POLİTİKA
DİRENMEK BİR POLİTİKA OLDUĞU GİBİ,
DİRENMEMEK DE BİR POLİTİKADIR.
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET;
SADECE CENAZELER İÇİN DEĞİL,
HER KONUDA DİRENMEMEYİ
BİR ÇİZGİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR!
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DİRENMEMEK;
AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE İŞBİRLİĞİNİN
VE AKP FAŞİZMİYLE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİNİN SONUCUDUR
CENAZELERİ SAHİPLENMEMEK;
TESLİMİYETÇİLİĞİN VE TASFİYECİLİĞİN SONUCUDUR

ÇAĞRIMIZDIR:
CENAZELERİNİZİ FAŞİZMİN ELİNDE BIRAKMAYIN!
CENAZELERİNİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
EN BAŞTA SİZİ KATLEDENLERLE UZLAŞMAKTAN VE
İŞBİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN!
HİÇBİR CENAZEMİZİ, HİÇBİR KAYBIMIZI, HİÇBİR HASTA TUTSAĞIMIZI
ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
ürt Milliyetçi Hareketin 707
PKK’linin verilmeyen cenazesini sahiplenmeyen, hesap
sormayan, uzlaşmacı politikalarını anlattık.
Geçen hafta, sahiplenmenin önemini
ve 15 kurşunla katledilen Günay Özarslan’ı
anlattık. Cenazemizi geleneklerimize göre
defnedebilmek için her anı irade savaşına
dönüşen 80 saatlik direnişi özetledik.
Yazımızın 5. bölümünde, tarihimizden
örneklerle şehitlerimizi nasıl sahiplenmek
gerektiğini anlattığımız dizimizi sonlandırıyoruz.
Asla uzlaşmayacak, Kurtuluşa Kadar
Savaşacak, şehitlerimize layık olduğu değeri
verecek ve devrimi armağan edeceğiz!

K

“BAKIN CENAZELERİ ORTADA KALDI”
KARŞI-DEVRİMİN EN ETKİLİ DEMAGOJİLERİNDEN BİRİDİR!
CENAZELERİMİZ GELECEĞİMİZ, GELENEĞİMİZDİR!
CENAZELERİMİZ ONURUMUZ, SORUMLULUĞUMUZDUR!
BİZ DİYORUZ Kİ:
“TEK BİR DEVRİMCİNİN, VATANSEVERİN, HALK KURTULUŞ SAVAŞÇISININ CENAZESİ YERDE KALMAYACAK!”
BUNU DİYEMEMEK, GELENEĞİMİZDEN, GELECEĞİMİZDEN, ONURUMUZDAN, SORUMLULUĞUMUZDAN VAZGEÇMEKTİR!

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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“Bakın, cenazeleri bile ortada kalıyor” dedirtmek,
karşı-devrimin en etkili demagojlerinden biridir. Devrimcilere, ulusal ve sosyal kurtuluş savaşçılarına
yönelik her büyük saldırıda cenazelere saldırılar da
gündeme gelir ve saldırıları bu demagoji takip eder.
Bu saldırı ve propaganda çoğunlukla şöyle gelişir:
Devlet, önce cenazeleri ailelerine, yoldaşlarına
vermez, kaçırıp ya kimsesizler mezarlığına gömer,
ya da ailesinden ancak üç dört kişinin katılabileceği
şekilde, mesela gidip gece yarısı gömdürür.
Ertesi gün gazeteler şöyle yazar:
“Teröristi sahiplenen çıkmadı.”
“Kimsesizler mezarlığına gömüldü.”
“Cenazesi ortada kaldı.”

DEVLET NEDEN CENAZELERE
SALDIRIR?
Tüm halkların geleneklerinde cenazeler kutsaldır.
Cenaze törenleri, halkların en köklü geleneklerinden
biridir ve haklılığı, meşruluğu tartışılamaz.
Ama buna karşılık, cenaze törenlerine saldırmak,
faşizmin özellikle faşist terörü ve gözdağını tırmandırdığı
tüm dönemlerin en karakteristik saldırı yöntemlerinden
biridir.
Çünkü halklara; sahiplenememenin, güçsüzlüğün
acısını en güçlü hissettirilecek yer cenazeleridir.
Cenazesine sahip çıkamamak; halkları moralsizleştirir, kendine ve devrimci harekete karşı güvensizleştirir.
Faşizm; ölüye de, cenaze törenine de saygı
duymaz. Bu nedenledir ki; ölülerimizi tanklara bağlayıp
sürükler, cenazelerimize işkence yapar, ölü bedenlerimize kurşunlar yağdırıp, bombalarla parçalar, tecavüz
eder, kulakları kesip kolye yapar. Ölülerimizi tekmeler,
cenazelerimizi yakar.
Düşman bununla ne yaptığını gayet iyi biliyor.
Halkların geleneğine saldırıyor.
Halkların geleceğine saldırıyor.
Halkların moraline saldırıyor.
Bu saldırıya ancak güçlü bir sahiplenme kararlılığıyla
cevap verilebilir.

“CENAZELERİ SAHİPLENEMEZ
HALE GELMEK” KARŞI DEVRİMİN
BAŞARISI OLUR
Faşizmin topyekün yok etme, teslim alma amaçlı
saldırılarının yoğunlaştığı her dönem, cenazelere de
saldırı yoğunlaşır.
1990’ların başlarındaki katliamların, kaybetmelerin
en yoğun yaşandığı dönem, cenazelere saldırıların
da en yoğun yaşandığı dönemdir.
Keza, 2000-2007 Büyük Direniş dönemi de, faşist
devletin cenazelerin sahiplenilmesini engellemek için
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en çok saldırdığı dönemlerden biridir.
Her iki dönemde de birçok cenazeye saldırılmış,
yüzlerce insan cenazeye katıldığı gerekçesiyle gözaltına
alınıp işkencelerden geçirilmiştir.
Amaç, halkın cenazeleri sahiplenmesini, cenazelerdeki kitleselliği engellemektir. Birçok cenazedeki
saldırı, gözaltına almak için değil, doğrudan “ezmek”
için yapılmıştır.
Katılan kitle, öyle bir “ezilmeli”dir ki, bir daha
katılmayı dahi düşünmemelidir.
Çünkü;
- Cenazelerin sahiplenilmesi ve kitleselliği; faşizme
bir meydan okumadır.
- Cenazelerin sahiplenilmesi; katlettin ama senden
korkmuyorum demektir.
- Cenazelerin sahiplenilmesi; geleneklerimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz demektir.
Ve elbette bunların tersi de geçerlidir.
707 cenazeyi sahiplenmemek; düşmanın bu politikalarına boyun eğmektir.

ŞEHİTLERİMİZ, MEZARLARIMIZ,
HATTA MEZAR TAŞLARIMIZ
FAŞİZMLE KAVGA ALANIDIR!
Yıl 2003;
• Dersim’de oğullarının, kızlarının mezarlarını yaptıran 18 aile hakkında savcılık soruşturma başlattı.
• Malatya şehir mezarlığında jandarma-belediye
işbirliğiyle oğulları Cihan Gürz’ün mezarını yaptıran
ana ve babaya baskı yapıldı.
• Dersim-Çemeşgezek’e bağlı Ağtürk köyünde babasının mezarını yaptıran Celal Güneş, kızkardeşi
ve amcasının mezarını yaptıran Aydın Koç ve onlara
yardım eden Erkin Zengin tutuklandı.
• Dersim Pertek’te Ali Özbakır’ın mezarını yaptıran
ailesine yardım eden halktan duyarlı insanları Pertek
polisi tehdit etti.
Çünkü Halk Cepheliler, şehitlerinin mezarlarına
sahip çıkıyorlardı.
Şehit mezarlarına “Öldüler yenilmediler”, Ölüm
Orucu şehitlerinin mezarında ise “Kahramanlar
ölmez halk yenilmez” yazılıyordu.
Oysa yenmek için katlediyordu düşman.
Yenmek için cenazelere saldırıyor, mezar taşlarını
kırıyor, mezar taşlarındaki şehitlerin resimlerinin
gözlerini oyuyordu.
Bu saldırılar üzerine şöyle yazılmıştı Ekmek ve
Adalet dergisinde:
“Korkmadıkları ne var ki? Halka ait ne varsa korkutuyor onları.
Halka düşmanlık, hiçbir sınır, yasa, ahlak, kural
tanımaz!
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• Öyle bir yönetim ki, cenazeye saygısız, geleneğe
saygısız, hiçbir ahlakı yok!
• Evet, mezarlarımıza sahip çıkıyoruz. Mezar taşlarına büyük harflerle “ÖLDÜLER YENİLMEDİLER!”
diye yazılmaya devam edilecek.
Ahlaksız, hukuksuz, gelenekleri yok etmeye çalışan
düzen karşısında, kahramanlarımızın ve geleneklerimizin yanında saf tutmalıdırlar. Mezar taşlarına saldırı,
sadece o şehitlere değil, halka saldırıdır. Halka düşmanlığın bir devamıdır.”
Sorun sadece bir cenaze töreni değil, sorun sadece
bir mezar taşı değil; saldırı, halkı sindirme, çaresizleştirerek teslim alma saldırısıdır.
Şehitlerimiz, bizim soyumuzdur.
Şehitlerimizden koparmak, SOYSUZLAŞTIRMAKTIR!
Bunu kabul etmiyoruz; kimse kabul etmemelidir.
Şehitlerimizin mezarlarını yaptırmamız, yaptırılmış
mezarlardaki iki metrelik mermer ve iki kelime, oligarşiyi
korkutmaya yetmiştir.
O iki metrelik mermer, gün gelmiştir, oligarşinin
“Öncelikli Tehdit”i olabilmiştir.

CENAZELERİMİZ ÜZERİNDEN
PSİKOLOJİK SAVAŞ
2004 yılıydı. Aylardan haziran... SEMİRAN POLAT,
büyük direnişin 115. şehidi toprağa düştü. Cenaze
törenini engellemek için her yönteme başvuran polis,
“Hani nerede arkadaşları” yalanıyla da onu sahipsiz
göstermeye çalıştı.
Bu saldırı Ekmek Ve Adalet dergisinin 4 Temmuz
2004 tarihli sayısında şöyle verildi:
“Polis numaraları: Devrimci cenazeleri ve psikolojik
savaş: Semiran Polat’ın cenazesini de “hani nerede
arkadaşları” diye kullanmaya çalışan polis ve medya,
cenaze kaçırmaları, aileleri tehditleri ve daha birçok
yöntemleri ile psikolojik savaşın uzmanıdırlar.”
Polisin numaraları, saldırıları karşısında ise bizim
sahiplenme kararlılığımız vardı.
Yine Büyük Direniş döneminden cenazeye saldırıya
bir örnek daha:
Tarih, 2003’ün son ayı. “Sergül Albayrak’ın Cenazesi
Kaçırıldı”...
Bunun karşılığında ise biz şunu söylüyoruz: “Sergül’e Sözümüzdür; Bayrağın Başucunda Olacak!”
F Tipi hapishanelerle tecrit politikasını uygulayan
faşist iktidar, şehitlerimizi, cenazelerimizi de tecrit
etmek peşindeydi.
İşte bu saldırıyı ve devrimcilerin saldırısını ortaya
koyan bir başlık:
“AKP’nin valisi ve polisi tecritte katlettiklerinin cenazelerinin peşinde!
Cenazelerimizi Bile Tecrit Etmek İsteyen AKP’ye,
Tokat Halkı Cevap Verdi; Salih Sevinel’i, Zile’nin Kervansaray Köyü’nde 1000 kişi karşıladı.”

Oligarşinin cenazelere yönelik politikaları işte bu
kararlılıkla bozulmuştur.
2005 Ocak ayından bir haber daha:
“Türkiye değişti” diyenlere ithaf olunur! Şırnak’ta 5
Genç İnfaz Edildi
Cesetlerde İşkence İzleri... Cenazede Halka Saldırı”

707 CENAZE, KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
İÇİN YENİ BİR SINAVDIR
707 cenazenin verilmemesi karşısında Kürt milliyetçi
hareketi ne yapacak?
HDP ne yapacak? PKK ne yapacak?
Cenazelere faşizmin saldırısı ve devrimcilerin cenazelerini, mezarlarını sahiplenmesi üzerine yazdığımız
bu yazılar boyunca görülmüştür ki, ana halka sahiplenme sorumluluğu ve kararlılığıdır.
Sorumluluk ve kararlılık ise, ideolojik ve politik bir
zemin üzerinde gerçekleşir.
Kürt milliyetçi hareketinde bugün olmayan budur.
Kürt milliyetçi hareketi, bugünkü ideolojik ve politik
tercihleriyle, ilerici, demokrat, halktan yana karakterini
tartışılır hale getirmiştir.
Bu çizgiyi belirleyen UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE’dir.
Daha önce birçok yazımızda da belirttiğimiz gibi
tasfiyecilik, sadece örgütsel bir tasfiye değildir.
Bu tasfiye aynı zamanda DEĞERLERİN TASFİYESİDİR.
ŞEHİTLERİMİZ, CENAZELERİMİZ DE EN ÖNEMLİ
DEĞERLERİMİZDİR.
Fakat, Kürt milliyetçi hareketi bugünkü çizgisiyle
bu değerleri yok saymaktadır.
Bu çizgi terk edilmedikçe, 707 cenaze ortada
kalacak ve bunun tarihsel, siyasal, vicdani, ahlakı
sorumluluğu da yine Kürt milliyetçi hareketinin
olacaktır.
-BİTTİ-

Ankara DİH: Direnen Kazanır,
Mahir Kılıç Direndi ve Kazandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan
239 işçiden biri olan Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi
önünde yaptığı direnişini zaferle sonuçlandırdı. DİH
(Devrimci İşçi Hareketi) öncülüğünde ilerleyen ve
zaferle sonuçlanan direnişin ardından İzmir’e ailesinin
yanına giden Mahir Kılıç, bu hafta eşi Ayça, çocukları
Yaren ve Yoldaş ile direniş dostlarını ziyaret etmek
için Ankara’ya geldi.
Mahir Kılıç’ın Ankara’da olmasından kaynaklı
Ankara DİH olarak 10 Aralık'ta Mahir’in zaferini kutladı.
Mahir Kılıç, zafer pastasını kesmeden önce yaptığı
konuşmada “Bu zafer Devrimci İşçi Hareketi (DİH)’nin
ne ilk ne de son zaferi olmayacak, DİH ile birlikte
nice zaferlerde görüşeceğiz” dedi.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ
ESKİŞEHİR KAMPIMIZDA DAHA DA GÜÇLENDİRDİK!
Tayad’lı Aileler
Gün geçmiyor ki, hapishanelerden evlatlarımız ile ilgili bir hak
gaspı, işkence, baskı haberi almayalım. TAYAD’lı Aileler olarak;
meydanlarda, hapishanelerde,
mahkemelerdeyiz. Alan ve eylem
yasaklarına karşı alanlardayız.
Hem yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı gözden geçirmek, hem
de paylaşımlarımızı artırmak için
TAYAD’lı Aileler olarak bir kamp
düzenleme kararı aldık.
Uzun zamandır planladığımız
kampımızı, 24-27 Kasım günlerinde, Eskişehir’de gerçekleştirdik.
24 Kasım sabahı, Eskişehir’de
bizi çok sıcak karşılayan, misafirperverliği ile sahiplenen ailemize
geldik.
Biz de yarin yanağından gayri
her yerde ve her şeyde birlikte
olunması adetten olduğundan,
kahvaltımızı birlikte hazırladık.
Kahvaltıdan sonra öğle vakti,
Eskişehir’in ünlü parkını görmeye
gittik. Doğanın sunduğu güzellikler
eşliğinde etrafı gezdik.
Anadolu tarihinden kahramanların Nasreddin Hoca’nın heykelini,
Nuh‘un gemisinin temsili yapılarını
gezdik. Yol uzundu.
Eskişehir’deki ailelerimizden birinin kızı için masal şatosunda masal dinlemek için yola koyulduk bir
kısmımız. Diğer kısmımız da hayvanat bahçesi ve su altı dünyasını
gezdi. Şansımıza hava da oldukça
güzeldi.
Akşam yemeği için, kahvaltı
yaptığımız aileye gittik. Yemekten
sonra, kendimizi tanıtan ve birbirimizi nasıl ve hangi yönlerimizle
tanıdığımız üzerine sohbetler yaptık.
Sohbetler hem birbirimizi daha
iyi tanımamızı, hem de birbirimizle
daha iyi kaynaşmamızı sağladı.
Birbirimiz hakkında bilmediğimiz
şeyleri öğrendik. Mesela birimizin
babası ağaymış ve maddi olarak
çok rahat koşullarda yaşamış. Ama
gerçek zenginliğin maddiyatta değil,
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doğrunun, haklının ve güzelin yanında olduğunu
anlayınca, devrimcilerin yanında yer
aldığını anlattı.
Genç bir çiftimiz katıldı, kadın
arkadaşımız ülkücü bir ailede büyüdüğünü ifade
etti. Devrimcileri
çok farklı tanıtmışlar ona; ama sonra onların da “normal insan” olduğunu anlamış. Ayrıca bizimle
birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Yıllardır birlikte olduğumuz arkadaşlarımız da vardı, yeni arkadaşlarımız da. Hepimiz tek tek
kendimizi anlattık ve daha da kaynaştık.
Sonra kampı neden örgütlediğimizi konuştuk. Kamplar bizim
birlik ve beraberliğimizi güçlendiren,
yeniden yaratmanın, programlarımızı güncellemenin, yaptıklarımızın
ve yapamadıklarımızın muhasebesini yaptığımız yerlerdir.
Düşmanın saldırıları artıyor. Evlatlarımız hapishanelerde saldırı
ve hak gasplarına karşı zaten “Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş”le cevap veriyor.
Kah hücre yakıyor, kah kapı
vuruyor, açlık grevi yapıyorlar, yaratıcılıklarını sonuna kadar zorlayarak her şeyi direnişi büyütmenin
aracı yapıyorlar. Direniş 2 yıldır
kesintisiz sürüyor.
Düşman da hiç boş durmuyor.
Bir bakıyoruz sürgün sevkle hem
tutsakların örgütlülüğünü dağıtmak
için hem de görüşçüleriyle bağını
kesmek için oradan oraya sevk
ediyor.
Tekli ringler ve SEGBİS dayatmasıyla savunma hakkını engelliyor,
süngerli hücrelere atıyor, işkence
yapıyor, kitap, mektup, dergi, gazete
vb. kısıtlayarak haberleşme hakkını

elinden alıyor.
Kelepçe ve muayenehaneden
askerin çıkmaması gibi dayatmalarla tutsakların tedavisini engelleyerek, hastalıklarını artırıyor. Hapishanede kalamayacak kadar hasta olan tutsakları tahliye etmeyerek
sessiz imha politikasını izliyor.
Havalandırmaya tel örgü örüp,
gökyüzünü bile göstermiyor, kendi
yayınladıkları genelgeyi çiğneyerek
sohbet hakkını gasp ediyor.
Hapishanede her adım, her uygulama ayrı bir işkence aracı. Yıllardır bedellerle kazanılan hakları
gasp ederek, her şeyi gerçekten
bir işkenceye, çileye çeviriyor. Devletin uyguladığı zulmün bir sınırı
yok.

Peki Saldırılara Karşı
BİZ NE YAPACAĞIZ?
Saldırı ve evlatlarımızın direnişi
böylesine açık sürerken, TAYAD’lılar
olarak yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk.
Nasıl ki faşizm saldırı programı
çıkartıyorsa, biz de bu saldırıları
püskürtmek için kendimizi hazırlamalıyız. En başta bir araya gelip,
bir program çıkartmalıyız dedik.
Bu çerçevede “Aile Meclisi”ni
ele aldık. Bu süreçte Aile Meclisine
duyduğumuz ihtiyacı konuştuk. Aile
Meclislerimiz tutsaklarımızı daha
güçlü sahiplendiğimiz yapılanma
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olacaktır.
Hapishanede ziyaretçisi olmayan tutsak kalmayacak. Tutsaklarımızın maddi, manevi her türlü
ihtiyacını karşılayacağız.
Hak gasplarına etkili ve hızlı
bir biçimde cevap vereceğiz.
Hem tutsaklarımız, hem de tutsaklarımızın aileleri yalnız olmadığını bilecek. Düğünde, cenazede,
bayramlarda zaten yalnız bırakmamalıyız ailelerimizi; ama artık
özel günler dışında da ziyaretlerimizi
yapmayı programladık ve iş bölümü
yaptık.
Aile Meclisi İstanbul, Ankara dışındaki şehirlerdeki ailelerimizi de
kapsayacak.
Aile Meclisi ile dayanışmayı,
kolektivizmi, birlik ve beraberliğimizi
daha örgütlü ve sürekli hale getireceğimizi konuştuk.
Kampın 2. gününde bir ailemizin

evinde misafir olup, kahvaltı yaparak
başladık. Hani derler ya, sofrada bir
kuş sütü eksikti; ailemiz neyi var
neyi yoksa koymuş sofraya. Anadolu’da misafir gerçekten baştacıdır.
Sonra Eskişehir’in meşhur hamamları ve kaplıcalarına gitmek
üzere yola koyulduk. Kısa bir çarşı
yürüyüşünden sonra gideceğimiz
hamama vardık.
Sonrasında Eskişehir’in Büyükşehir Belediye tiyatrosunda bir oyun
izlemek için tiyatroya geldik. “Bernarda Alba’nın Evi” adlı bir oyun
izledik. Tek perdelik bir oyundu.
Bundan sonra aramızda oyunu değerlendirdik.
3. gün, şehidimiz Çiğdem Yakşi’nin mezarını ziyaret etmek için
yola çıktık. Uzun bir yoldan sonra
Eskişehir Asri mezarlığına vardık.
Çiğdem’e çok sevdiği İstanbul mahallelerinin selamını, sevgisini ilettik.

Başucuna çiçeklerimizi bırakıp yumruklarımızı sıktık. Ona yeni sözler
vererek mezarlıktan ayrıldık.
Eskişehir merkezinde çarşı tarafını gezdik. Daha sonra Ali İsmail
Korkmaz’ın heykelini ziyaret etmek
için yürüdük.
Bir yerde oturup çaylarımızı
içtik. İçerken; Aile Meclisi, ziyaret
komitesi ve aylık kahvaltılarımızı
konuştuk.
Akşam yemeği yedikten sonra
kampın değerlendirmesini yaptık.
Herkesten olumlu değerlendirmeler
aldıktan sonra sohbetler eşliğinde
otobüse bindik.
Şarkılar ve türkülerle geçen bir
yolculuktan sonra İstanbul’a vardık.
Aldığımız yeni kararların heyecanı,
kolektivizmin verdiği dinamizm ve
iç rahatlığıyla yapacağımız çalışmalara hazırız. Bir dahaki kampımıza, katılmak isteyen ailelerimizi
de bekleriz.

Ankara’da Yüksel Direnişçilerinin Evlerine
Polis Baskını

Halk İçin Bedel Ödeyenleri
Yalnız Bırakmayacağız
İzmir TAYAD’lı Aileler, 8 Aralık
günü, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, halkın tutsak
avukatları ve sanatçıları için eylem
yaptı. Yapılan açıklamada kısaca
şu sözlere yer verildi;
“… Halkın Avukatları 3-5 Aralık
günleri yapılan duruşmalarda faşizmin mahkemelerini yargıladılar.
Atanmış olan yeni heyet almış olduğu talimatlar doğrultusunda düşman hukukunu bir kez daha göstermiştir” denilerek tutsaklara özgürlük istendi.

Ankara Halk Cephesi’nin baskınlarla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:
Baskılarınız, Gözaltılarınız Haklı Ve Meşru
Mücadelemizi Engelleyemez!
AKP’nin katil, işkenceci, halk düşmanı polisi,
kurmaya çalıştığı komplolarla 10 Aralık’ta, Ankara’da devrimcilerin evlerini basarak işkencelerle
15 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar Yüksel Direnişçileri ve direniş dostlarıdır.
AKP’nin kurmaya çalıştığı komplolara karşı direniş ilk günkü kararlılığıyla 763 gündür devam ediyor ve sonuncumuza kadar
devam edecektir!
Yaşanan gözaltılar sırasında İdilcan Kültür Merkezi de basılmış.
Baskın sırasında kitaplara, Yürüyüş ve Tavır dergilerine el konulmuştur.
Kültür merkezinde arama sırasında kimse olmadığı için eşyalar katil
sürüleri tarafından talan edilmiştir. Direniş meydanlarımız, kültür
merkezlerimiz, derneklerimiz kan-can bedeli kazandığımız demokratik
mücadele mevzilerimizdir. Mevzilerimizi asla terk etmeyecek, asla
halk düşmanı AKP’ye teslim etmeyeceğiz. Herkesi Yüksel Direnişi’ni
ve İdilcan Kültür Merkezi’ni sahiplenmeye çağırıyoruz!

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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avaşçı olmak büyük bir onurdur. Bu aynı
zamanda çok büyük bir sorumluluktur. Halka,
yoldaşlara, örgüte karşı sorumlu olmaktır.
Bu nedenle her savaşçının, düşmana saldırmak için
savaşma isteğini, en yüksek noktaya çıkarması gerekir.
Savaşı, hiçbir kalıba sığdırmaması, düşmana karşı
kinini her geçen gün büyütmesi demektir.
Her koşulda vurma, çekilme ve yeniden vurmayı
hedeflemelidir. Bu ruh ve coşkuyu yaşamak, hiçbir
engel tanımamaktır. Biz her koşulda savaşabiliriz demektir.
Biz savaşçılar ve komutanlar olarak; savaşımızda
cephe gerisini de güçlendirmeliyiz. Savaşı kesintisiz
sürdürmek için yeni yol ve yöntemlerle savaşı büyüteceğiz, daha da güçleneceğiz.
Savaşı büyütmenin temel kıstaslarından biri cephe
gerisidir. Cephe gerisini etkin bir güce çevirmeli,
savaşın bir cephesine dönüştürmeli, büyütmeliyiz.
Bunu ancak savaşı beyinlerimizde güçlendirerek yapabiliriz.
Halkların kurtuluş savaşında, cephe gerisinin güçlenmesi ve sağlamlaşması; politik, askeri ve coğrafi
faktörlerden önce ideolojik netlikten geçer.
İdeolojik netlik, emperyalizmle ve onun ideolojisiyle
uzlaşmamaktır. Kendi gücüne, halkların gücüne güvenmektir. Bu ise beyinlerimizdeki savaşı sürekli
kılmak, beyinlerimizi güçlendirerek mümkün olabilir.
Kendi gücüne ve yapabileceklerine inanmak yeterlidir. Savaşın sonucunu, kendi gücüne ve halkın
gücüne dayanarak değil, silahların gücüyle değerlendirmek… Yani büyük silahlara tapmak...
Bunun gideceği yer, dünya halklarının baş düşmanından, emperyalizmden tırlarla silah almaktır.
Gelinen aşamada, Kürt halkının, dünya halklarının
katilinin, emperyalizmin işgal gücü olmak demektir.
O silahlara tapanlar, o silahların denetimine girerler.
Bizse başımızı, kendi gövdemiz üzerinde taşıyoruz.
Dünya halklarının mücadele deneyimlerini çıkınımıza
katsak da, ayaklarımız her daim Anadolu topraklarındadır ve öyle olmaya devam edecek.
Bu nedenle okumak, her gün savaşı büyütmek
için yeni şeyler öğrenmek, cepheyi ve cephe gerisini
büyütmek ve güçlendirmek için ileriye doğru bir adım
atmak görevimizdir.

S
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SAVAŞIN SONUCUNU,
BÜYÜK SİLAHLAR DEĞİL;
KENDİ GÜCÜNE,
HALKIN GÜCÜNE GÜVEN BELİRLER!
Biz, önce dünyanın 1/6’sını, sonra dünyanın 1/3’ünü
emperyalist zincirden koparmışız.
“Devrim kitlelerin eseridir” diyen Lenin’i rehber
edinmişiz.
“Dünyayı bir kez de Anadolu’dan sarsacağız” iddiasının sahibi önderimize sıkı sıkıya bağlıyız.
Ölüme gülerek giderken “Savaşı büyütün ha” diye
yol gösterenlerin yoldaşıyız.
O nedenle “yok, olmaz, yapılamaz” diye bir şey
yoktur. Biz “zorunlu ve mümkün” diyoruz.
Özgürlük, zorunluluğun kavranmasıdır; biliyoruz.
Yani var olandan, olması gerekene yürüyoruz. Bu
yüzden gerçeklerden hiç kopmuyor ve hiç hayal kırıklığına uğramıyoruz. Aynı zamanda nesnelliğe de
teslim olmuyoruz.
Bunlarla dolu olduğundan kafamızın içi; asla ne
emperyalizmin “gücü”, ne ideolojik saldırıları, ne
faşizmin baskılarından yılmıyoruz.
Bizim asla halkların katili ABD emperyalizmi ve işbirlikçi oligarşiye karşı silahımız susmayacaktır. Çünkü
haklıyız ve meşruyuz.
Biz tarihimizden güç alıyoruz; bağımsızlık savaşı
veren, Ortaklar’ı yaşatan halklarımıza güveniyoruz.
Anadolu halklarını emperyalistlere karşı savaşa
yeniden katılımını sağlama iddiasındayız. Bunun için
emperyalizmin silahlarıyla değil, halk ve vatan sevgisiyle
kuşanmışız.
Halk; ellerinde dirgen, yaba, tırpan ve kürekleri
birer silaha dönüştürülerek savaş kazanmışsa bizler
de o kahramanların torunları olarak, elimizdeki her
şeyi silaha çevirerek savaşacağız ve kazanacağız.
Çünkü bizim köklerimiz Anadolu topraklarında. Bu
topraklardan besleniyoruz, bu topraklardan güç
alıyoruz, bu topraklardan öğreniyoruz.
Bir savaşta en büyük güç, halkın desteğidir.
Halkın desteğini alan bir savaşta zafer kazanılmıştır!

Çocuklarımızı Zehirleyenlere Karşı
En Az Onlar Kadar Acımasız Olacağız!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi Gençlik ve
Güvenlik Komisyonu, mahallede düzenli olarak
yaptıkları devriyelere devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta 6 Aralık'ta soğuk hava şartlarına rağmen
mahallenin birçok yeri dolaşılarak kolaçan edildi.
Daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan ve
uyuşturucu işi yapmaya devam eden bir torbacı
dövülerek cezalandırıldı.

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!
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FAŞİZMİN DEVRİMCİ AVUKATLIĞA KARŞI SAVAŞI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR;
GÖRÜNEN VE BİLİNEN ODUR Kİ BU SAVAŞI HALKIN AVUKATLARI KAZANACAK!

10 SAATTE DEĞİŞEN MAHKEME KARARLARI GAYRI MEŞRUDUR
HALKIN AVUKATLARI İSE HAKLI VE MEŞRU OLANDIR!
yıl süren tutsaklıklarının ardından 10-14 Eylül
2018’de Silivri’de ilk duruşmalarında tahliye
edilen 17 halkın avukatı hakkında verilen
tahliye kararı aradan 10 saat geçmeden geri alındı.
Tahliye kararından yaklaşık 1,5 saat sonra, halkın
avukatları daha hapishaneden serbest bırakılmadan,
savcı tahliye kararına itiraz etmişti.
İtiraz üzerine, mesai saatleri dışında bir araya
gelen ‘gece yarısı mahkemesi’ bir türlü karar veremedi.
Çünkü talimat kesindi, halkın avukatları tahliye
edilmemeliydi!
Adalet Bakanı müsteşar yardımcısı hapishane
müdürlerine; ‘Bırakmayın sakın, sabaha kadar
onları yeniden tutuklatacak hakimi bulacağım!’
demişti. Yoğun baskılar, tehditler ve kesin talimat
üzerine karar değiştirildi ve 12 avukat hakkında tekrar
‘tutuklamaya yönelik yakalama’ kararı çıkarıldı. Türk
yargısında yeri olmayan, gıyabi tutuklama yeniden
hortlatılmıştı.
3-5 Aralık’ta görülen ikinci duruşmada, AKP yine
bir ‘yargılama oyunu’ sergilemeye çalıştı. Fakat öyle
saldırgan, öyle telaşlıydı ki; her şeyi eline yüzüne bulaştırdı, hukuk maskesi düşmemişti çünkü o maskeyi
hiç takmamıştı bile.
Faşizm kendini gizleme ihtiyacı duymamıştı. Bir
gecede dağıtılan ve yeniden oluşturulan mahkeme
de tıpkı iktidarın aynası gibi; yönetememe krizini her
yönüyle yansıtıyordu.
Nasıl ki iktidar yönetememe krizini çözemedikçe
baskı ve zulmü arttırıyor, on binlerce emekçiyi işinden
atıyor, hakkını isteyeni hapse atıyor, işkence yapıyor,
katlediyor, yalan ve demagojiyi kullanarak krizden
çıkmaya çalışıyorsa; gayrı meşru mahkeme de aynı
yollara başvurdu.
Müdafi avukatları ve sanık avukatları, duruşmayı
izlemeye gelen ailelerini duruşmadan atmaya kalktı,
yalancı tanıkları korudu, avukatlar üzerinde baskı
kurmaya, onları tehdit etmeye kalktı.
Sonuç; karşısında kararlı direnci
gören mahkeme bir
bir geri adımlar attı.
Mahkeme başkanı
Akın
Gürlek’in
daha önceki yargılamalarına dair tüm
anlatımlar astığı
astık, kestiği kestik,
duruşmadan attığı,
konuşturmadığı vb.
yönündeydi.
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Ama duruşmaların üçüncü ve son günü artık o
halinden eser kalmamış, gardı düşmüş vaziyette
sürekli kendini anlatmaya çalışan zavallı bir hale
düşmüştü.
İstanbul Barosu görevlendirmesiyle bir avukat
hakları temsilcisi tüm duruşmalarda hazır bulundu ve
yaşanan tüm hak ihlallerini, mahkemenin avukatlara
ve savunmaya yönelik, usule ve hukuka aykırı tüm
müdahalelerini tutanak haline getirdi.

Tüm Baskı, Gözdağı ve Demagojiye
Rağmen Halkın Avukatlarının
Sahiplenmesinin Önüne Geçemediler!
Duruşmanın sürdüğü üç gün boyunca sahiplenme
çok iyiydi, ilk gün duruşmalara 130 civarında avukat
katılımı ile başlandı.
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana baro başkanları, Fransa ve Belçika barolarından temsilci
avukatlar duruşmalara bizzat katıldı.
Duruşmalara Yüksel direnişçilerinden Acun Karadağ,
kızı için direnen Kezban Ana, TAYAD’lı Aileler, Hasan
Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik gibi pek çok
müvekkil ve aileleri de katılarak halkın avukatlarının
açık tanığı olduklarını göstermiş oldular.
Duruşmalar boyunca gizli tanıklar ve tanıklar hakim
tarafından açıktan yönlendirildiler. Çelişkili ifadelerden
dolayı sıkıştıkları noktalarda yine hakim tarafından
kurtarıldılar.
Duruşma sırasında görülen oydu ki Berk Ercan
da tüm tanıklar gibi bu dosyaya ‘özel olarak’ hazırlanmış,
çalıştırılmıştı. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, Berk
Ercan’a ve diğer tanıklara ardı ardına ve ısrarla halkın
avukatlarına dair sorular sorarak ifadelerini genişletmesini ve derinleştirmesini sağladı.
Tüm gün süren tanık sorgulamalarında başkan
başta olmak üzere bu yargılamanın ne kadar taraflı,
özel olarak seçilmiş heyetle yapıldığını gösterdi. Verdikleri hiçbir karar hukuka uygun olmadığı gibi meşru
da değildi.
Berk Ercan duruşma salonuna SEGBİS yoluyla
bağlandığında, gizli tanık değil açık tanık olduğu
halde can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek yüzünün
ekrana yansıtılmamasını talep etti.
Bu talebi hukuka ve usule aykırı bir talep olmasına
ve tüm itirazlara rağmen kabul edildi. Yine Ceyhun
Bay isimli tanık da açık tanık olmasına rağmen koruma talebi kabul edildi, görüntüsü mozaiklenip
sesi bozularak verildi.
Yüzlerini saklayan, seslerini değiştiren tanıkların

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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korkusu büyüktü, gayrı meşrulukları, yalancı iftiracılıkları
onları korkutuyordu ve bunu gizleyemiyorlardı. Onlar
ne kadar yalan söylerse söylesin, halkın avukatları,
gerçekleri kan denizinin dibinde olsa ortaya çıkarabilecek güçtelerdi; çünkü haklı ve meşru olan
onlardı. Gayrı meşru olanı, mahkemeler yok edemezlerdi!

Halkın Avukatlarının Savunmanları,
Duruşmada Bilgi ve Deneyimleriyle
Mahkemenin Gayrı Meşruluğunu
Ortaya Serdiler!
Savunmaya hazırlanan avukatlar, tanıklar konusunda çok kapsamlı bir çalışma yapmışlardı. 500’e
yakın soru hazırlamış; şemalarla, grafiklerle çalışmışlardı. Bu nedenle tanık sorgusu esnasında
başkan soruların gidişatından endişe duyduğu için
her an müdahale edip yeni soruların önünü kesmeye
çalıştı.
Güneş adlı tanığa bilinçli olarak yalan söyletildiğinde
milis listesinde adı olmayan uydurma bir ismi sorulduğunda “tanıyorum” demesi ve soruları soran avukatın “Böyle biri yok, biz uydurduk” demesi üzerine
yalanı ve gerçeği ortaya çıkaran avukata hem “söz
verip hem de sorduğu soruyu beğenmeyince söz
vermemiştim” deyip duruşma salonundan çıkarma
kararı vermesi her şeyi açıklıyordu aslında.
Duruşmaya tutuksuz avukatın savunmasıyla başlandı. Savunması etkili, güçlü ve net bir savunmaydı.
Pek çok insan riskleri var diye adalet mücadelesinden
geri dururken, mazeret olarak öne sürdükleri gerekçe
çocuklarının varlığı iken, o savunmasında çocuk
sahibi oluşunun mücadeleden uzak durması değil
aksine mücadeleyi tercih etme sebebi olduğunu
gerekçelendirerek ortaya koydu.
Ona daha yaşanılır, daha adil ve mutlu bir dünya
bırakmak istediğini anlattı ve bütün salon bu savunmadan etkilendi.
Mahkeme başkanı ise savunmanın yine gerçekleri
güçlü bir şekilde dile getiriyor olmasından rahatsız
olduğunu belli ederek kesmeye çalıştıysa da başarılı
olamadı.
Birinci gün bittiğinde 3 avukat ve bir sanık
hakkında duruşmadan atılma kararı verildi. Bunu
protesto eden avukatlar gerekli açıklamayı yaparak
mahkeme salonunu toplu şekilde terk etti. Mahkeme
başkanı ise sonradan dosyaya dahil ettiği bir
tanığı, sanıksız ve avukatsız olarak dinledi.
Özel olarak oluşturan bu mahkeme; sanık sandalyesine oturtulmuş halkın avukatlarına, düşmanca
yaklaşımlarının yanında, salonda bulunan tüm müdafi
avukatlara da saldırgan bir tutum sergiledi.
Duruşmada onlarca hukuk ve usul kuralı ihlal
edildi. ‘Hukuk’larını kendi ayakları altında çiğnenmiş
oldu. Adil yargılanma, savunma hakkı diye bir şeyin
olmadığı gözler önüne serildi.
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Duruşmalarda Faşizmin Hukuku,
Halkın Hukukuna Yenik Düştü!
Bütün o saldırgan tavır karşısında meşrulukla
yapılan savunmalar, heyetin neden gayrı meşru olduğu
açıklamaları da yapılarak gerek tutsak avukatların
gerekse de müdafilerinin ayrı ayrı hakimin reddini istemeleri, faşizmin karşısında eğilip bükülmeden,
sözlerini sakınmadan yaptıkları tartışmalar halka
ve avukatlara moral ve coşku verdi.
Sonuçta faşizmin hukuku, halkın hukukuna yenik
düştü. Bu düzende göstermelik de olsa hukukun işlemediği, halkın adalete doymasının böylesi gayrı meşru
mahkemelerde mümkün olamayacağı ortaya çıkmış
oldu. Tüm bunlar internete, basına, kişisel sosyal
medya hesaplarına yansıdı.
Üç günlük yargılamada, salondaki moral üstünlüğün
halkın avukatlarında olması ve sahiplenilmesi de
başkan üzerinde etkisini gösterdi.
Mahkeme başkanı Akın Gürlek, duruşmanın son
günü; üslubundan, duruşma yönetimine, avukatlara
hitabına kadar her şeyine çeki düzen vererek geldi.
Tutumu, tavrı tamamen değişmişti.
Bu; ideolojik netliğin, kararlı ve dik duruşun yarattığı
etkiydi. Başkanın iki gün boyunca duruşmalarda bütün
o sertliğine karşın yaşadığı eziklik üzerine; “Ceza
usul sınavından 91 aldığını söyleyip “rekorumu
kıran olmadı” , “benim buraya özel olarak geldiğimi
söylüyorsunuz, bu doğru değil, ben hiç burayı istemedim, 26. Ağır Cezada ben çok mutluydum,
orada dosyalarımıza da vakıftık, personelimizden
de heyetimizden de memnunduk, sosyal medyada
da böyle şeyler yazılıyor doğru değil bu” diyerek
açıklamalar yapmaya çalıştı.
Tahliye kararı veren, verdiği karar ‘bağımsız yargı’
gereğince 10 saat geçmeden hükümsüz ilan edilen
mahkemenin başkanı için de; “Ben kendisiyle görüştüm,
kendisinin ticaret mahkemesine gitme talebi varmış,
o gün de rahatsızlandığı için 5 günlük rapor almış,
duruşmaya çıkamamış” gibi açıklamalar yapma gereği
duydu.
Duruşmaların bitiminde verdiği karar da aldığı talimatın gereğini yerine getirmek üzere hazırlanmış
gerekçeli karar görünümünde bir ara karardı.
Buna rağmen halkın avukatlarının moral ve coşkusu
tamdı, bir arkadaşlarını daha özgürlüğe uğurluyor olmanın mutluluğu, mücadeleye devam etmenin gururu
ile sloganlarla duruşma salonundan ayrıldılar.
Faşizmin hukukunun; kendi hukuklarının dahi
ayaklar altına alındığı bir hukuk olduğu bir kez
daha teşhir olmuştur.
Onların hukuku gayrı meşrudur ve halkın buna
uyması beklenemez. Halkın avukatlarının faşizmin
hukuku ile savaşımı sürecek ve mutlaka onlar kazanacak!

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Onlar silahsız savaşçılarıdır halkın.
Alınlarında Che’nin yıldızlı beresi,
dillerinde kurtuluş ezgileri, yürürler zalimin üstüne.
Ezgileri silah olur bütün zalimleri titreten.
Umut olur ezilen, yoksul halklara;
kurtuluş yolunu gösteren. İşte bu yüzden
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl,
Seher Adıgüzel, İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin, Duygu Yasinoğlu, Meral Hır

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Zulmün sarayına kurulmuş
cüppeli cellatlar buyurdu:
“Hak, hukuk, yasa da neymiş;
ölümlerden ölüm,
zulümlerden zulüm düştü payınıza,
emir büyük yerden,
sorgu sual ne haddinize...”
Tarihin ve halkın huzurunda şöyle dedi
halkın avukatları:
“Öyleyse hodri meydan,
Saraylarınız sizin olsun,
Yeter bize bu meydan.
Bu meydan kavga meydanı,
“Bu meydan kanlı meydan
Ok fırladı çıktı yaydan”
Gemileri yaktık, dönüş bu yoldan.
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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TÜRKAN ALBAYRAK DİRENİŞİ
TEK KİŞİLİK DİRENİŞLERİN SİMGESİYDİ, DİRENDİ VE KAZANDI!
TEKRAR DİRENİYOR , TEKRAR KAZANACAK!
ürkiye’nin dört bir yanında
irili ufaklı faşizme karşı
direnen emekçiler ve halk
bulunmakta. Direnişlerin talebi faşizm tarafından yok sayılan haklarımız.
İşten sorgusuz sualsiz bir gecede atılıyoruz. Grevlerimiz yasaklanıyor, evlerimiz başımıza yıkılıyor;
sularımız, ormanlarımız, yaylalarımız yabancı şirketlere peşkeş
çekiliyor.
İnançlarımıza saldırıyorlar, gençlerimizi uyuşturucu batağında yok
ediyorlar. Bunlara karşı köylülerden
işçilere, kamu emekçilerinden seksen yaşındaki analarımıza kadar
halkımız direniyor. Bu direnişlerin
bir meclis etrafında toplanması ve
faşizmin karşısına daha güçlü çıkılması için Direnişler Meclisi kurulduğunu anlatmıştık.

T

Taşı Delmeye Devam...
Direnişler Meclisi’nin bir üyesi
de Türkan Albayrak.
Türkan Albayrak’ın ilk direnişi
değil. 2004 yılında işyerinde tacize
karşı çıktığı için, 2010 yılında sendikal örgütlenme yaptığı için işten
atıldı. İkisinde de işini yeniden kazandı. Üstelik 2010’da 118 günlük
bir çadır direnişiyle kazandı.
Türkan Albayrak üç kere işten
atıldı, üçünde de işini istemekten
bir an bile vazgeçmedi. Hakkını
“Benim direnişim direnişçilere örnek
olmuştu. Kazanabileceğimizi görmüştük. Bu bir savaştı. Savaşlar illa silahla
olmaz, yenilir tekrar kalkar savaşırsın.
Beni ve direnişimi yok etmelerine izin
vermeyeceğim. Evimde çürüyerek öleceğime sokakta savaşarak ölürüm dedim ve direnişe başladım.”
Türkan Albayrak
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alabileceğine inanan direnişçinin
önünde ne kanunlar ne polis ne
iktidar durabilir!
Türkan Albayrak bunu kanıtladığı için bugün direniş alanında
bir dakika bile kalmasına izin
verilmiyor. Kendisi bu durumu
şöyle anlatıyor:
“Direnerek işine dönen işçi,
onun korkusuydu sokağa attığı,
binlerce çalışana örnektim. Onlar,
‘benden olmayana bu ülkede ekmek yok’ diyor ‘sürünerek, çürüyerek öl’ diyor. İlla gaz odalarına
doldurmasına gerek yok, onurunu
alarak yok ediyor.’’
Türkan Albayrak alana her çıkışında gözaltına alınıyor. Her gün işkenceyle gözaltına alınmak 55 yaşındaki bir kadın için elbette yorucudur. Nasıl oluyor da vazgeçmiyor
100 gündür Türkan Albayrak?
“Ben de herkes gibi korkuyorum,
onlarca kere gözaltına alınmak kolay
bir iş değil. Direniş alanına giderken
önceki direnişimde bana destek
olan devrimcileri düşünüyorum. Aralarında tutsaklar var, şehitler var.
Ayten Öztürk’ü düşünüyorum, 6 ay
boyunca işkencelere nasıl direndiğini
düşnüyorum. Direnç Çiçeği’ni söyleyerek alana gidiyorum. Bütün bunlar bana güç veriyor.’’ Tarihsel ve
siyasal haklılığından güç alıyor Türkan Albayrak.
Onlarca yıllık emeğine göz dikilmesinin, sudan bahanelerle işten
atılmasının onuruna saldırmak olduğunun bilinciyle direniyor. “Güvenlik soruşturması” diye belirsiz
bir nedenle işten atılmasını kabul
etmenin kendi emeğine saygısızlık
olacağını biliyor.
8 sene çalıştı Sarıyer İlçe Sağlık
Merkezi’nde Türkan Albayrak. 8
sene boyunca güvenlikleri için tehdit
oluşturmadı da bir gecede mi tehdit

haline geldi?
Bu zorlama nedenleri binlerce
emekçinin kafasının üstünde kılıç
gibi sallıyorlar. Bu nedenlerin gerçekdışı olduğunu söylemeye cesaret edemeyen, işten atılan işçileri
sahiplenmeyen DİSK’in yapamadığını Türkan Albayrak Direnişler
Meclisiyle birlikte yapıyor.
İşten atılan Flormar, Gülsan,
belediye işçileriyle direniyor.
Bakırköy direnişçileri tutuklandığında alanın boş kalmaması için
Bakırköy Meydanı’na çıkıyor,
KESK’in yapamadığını yapıyor.
Direnişlerin, direnişçilerin birbirini
nasıl güçlendirdiğini de şöyle anlatıyor:
‘’2015 yılında binlerce memuru
terör örgütüyle bağlantılı diye işten
atıldı. Kimsenin sokağa çıkmayı
göze alamadığı, korkunun kol gezdiği vatanımda Nuriye Gülmen Ankara-Yüksel’de burunlarının dibinde
İşimi İstiyorum diyerek sokağa çıkmıştı. Gözaltına alınmış, 324 gün
açlık grevi yapmış, tutuklanmış,
açlık grevini hapishanede de devam
ettirmişti.
Duruşmalarından birinde Türkan
Albayrak direnişinden etkilendiğini
söylemişti, açlık grevindeydi, konuşmakta zorlanıyordu. Gururlandım,
utandım. En çok da utandım. Ben
bu direnişin neresindeyim dedim.
Dünyayı ayağa kaldıran kız benim
küçücük direnişimden etkilenmiş,
demiştim. İşten atıldığım gün bunu
düşünmüş ve direnme cesaretini
buradan almıştım.’’
Direnenlerin bir arada olması
birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları, onları daha güçlü
hale getirir.
Ancak Direnişler Meclisi bu birlikteliği sağlayabilir. Direnişler Meclisi ile direnelim, kazanalım!
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TÜM İŞÇİLERİ, KAMU EMEKÇİLERİNİ
DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE BİRLEŞMEYE,
ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ETMEYE VE KAZANMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
utuklanan 3. havalimanı
işçileri serbest bırakıldı;
ama cezalandırma devam
ediyor. Çünkü; adli kontrolle serbest
bırakıldılar.
Böyle bir cezalandırma hem
adaletsizdir hem de mantık dışıdır.
Güya serbest bırakıyor; ancak çalışma hakkını elinden alarak açlığa
mahkum ediyor.
Adli kontrol ile serbest bırakılmak
ne demek?
Her gün polis karakoluna gidip
imza atmak demek,
ben burdayım demek,
boyun eğmek,
biat etmek,
devletin güçlü olduğuna işçileri
inandırmak demektir.
Emeklerinden başka satacak
bir şeyleri olmayan bu işçileri bundan sonra da işsizlik, yoksulluk,
ve açlık bekliyor.
Hiçbir iş güvencesi olmayan,
taşeron firmaların esiri durumuna
düşürülen ve çalışmazlarsa aç kalan bu işçilere normal koşullarda
sendikaların sahip çıkması gerekir;
ama sendikalar bunu yapacak cüretten ve cesaretten yoksunlar.
İşçiler her türlü hak gaspına, keyfi
şekilde işten atılmalara karşı direnirken; sendika yöneticileri kendi
alemlerindedirler. Onları harekete
geçiren ancak ve ancak kendilerini
gösterecekleri ortamlardır. Yani bedel
ödemeden en önde olmaya, solculuk
oynamaya çalışmaktadırlar.
Nitekim yıllardır inşaatı devam
eden 3. havalimanı inşaatında işçiler
binbir zorluk altında çalıştıklarını defalarca dile getirmelerine, işçi ölümleri
ayyuka çıkmasına ve bu ölümlerin
kan parası verilerek üstünün örtüldüğü bilindiği halde; hiçbir sendika
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yöneticisi 3. havalimanı işçilerinin
yanına gidip sahip çıkmadı.
“Ne sorununuz varsa birlikte
çözelim,
Köle gibi çalışıyorsunuz, bu çalışma koşullarını değiştirelim,
verdikleri üç kuruş maaş; onu
da zamanında ödemiyorlar gelin
bir direniş başlatalım,
gelin hakkınızı birlikte arayalım”
demedi.
Ne zaman 3. havalimanı işçileri
kendi imkanları ile ‘yeter artık’ diye
direnişe geçtiler, bıktık pireden
bitten dediler; işte o zaman sendika
yöneticileri fiyakalı giysileri ile işçilerin yanında göründüler. Açıklamalar yaptılar.
Sonrası?
Sonrası malum; yani bildiğiniz
gibi patron sendikacılarının rolü
burada biter.
Örgütsüz başlayan bu direnişler
bir yerden sonra AKP faşizminin
baskısı, zoru ile bastırılır.
Dayak, gözaltı, işkence tutuklamalarla direniş kırılır.

Direnişler Meclisi; tüm işçilerin,
direnen, işten atılan, adalet için
mücadele eden herkesin katılacağı,
sorunlarını anlatacağı, birlikte çözümler arayacağı yerdir.
Direnişler Meclisi; işçilerin,
emekçilerin evidir.
Halkın adalet kavgalarının; iş,
ekmek, onur mücadelesinin tek
kalesidir.
Bugün ülkemizde 22 tane DİRENİŞ var.
Bunları herbiri kendi mecralarında direnişlerini sürdürüyorlar.
Kimi işlerini geri istiyor, kimi
gasp edilen haklarının peşine düşüyor, kimi ise verilen bu maaş ile
geçinemiyoruz diye isyan ediyor.
Yani emekçilerin yaşadığı sorunlar da, çözümler de ortak!
Biz bu sorunları, talepleri ve
çözümleri birleştireceğiz!
AKP faşizmi tarafından gasp
edilen hakları geri almak, insanlık
onuruna yakışan bir ortamda çalışmak ve emeğin karşılığını almak
için örgütlenmek tek çaredir!

Baştaki soruyu tekrar soralım.
3. havalimanı işçilerine, ailelerine
kim sahip çıkacak?
Onları işsizlikten, açlıktan, yoksulluktan, aşağılanmadan kim kurtaracak?
Onlarla omuz omuza kim mücadele edecek?
Gasp edilen haklarını almak
için verilecek kavgada kim onların
yanında olacak?
Yani sorunlar nasıl çözülecek?

DİRENİŞLER MECLİSİ;
İşçilerin, emekçilerin gasp edilen
haklarını geri almak için, tek tek
direnişleri birleştirip örgütlü mücadele etmek için vardır.

ÇÖZÜM DİRENİŞLER
MECLİSİ’DİR!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

DİRENİŞLER MECLİSİ;
İşçilerin ve emekçilerin söz ve
karar hakkı ile hareket eden, sendika ağalarının olmadığı işçilerin
kendi kendilerini yönetecekleri, birlikte mücadele ettikleri, bedeller
ödedikleri tek örgütlenmesidir.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!

19

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

KESK YÖNETİMİNDEKİ
HDP, EMEP, ÖDP, CHP, HALKEVCİ REFORMİSTLER;
AKP’NİN DİRENİŞLER MECLİSİ’NE OPERASYON
YAPMASINDAKİ SORUMLULUKLARINI AÇIKLAMALIDIRLAR!
ESK yönetimindeki reformistler, 10 Ekim’de
AKP’li kamu baş denetçisi Şeref Malkoç’u KESK Genel Merkez binasında
ağırlayarak bir görüşme gerçekleştirdiler.
10 Ekim’de AKP yetkilisine ardına kadar açtıkları
genel merkez kapılarını,15 Ekim’den itibaren Yüksel
direnişçilerine kapatmak için de saldırıya geçtiler. O
tarihteh itibaren KESK yürütmesinin Yüksel direnişçilerine AKP polisini aratmayacak bir biçimde nasıl saldırdığını halkımız gördü.

K

KESK yönetimine çöreklenen HDP, CHP, ÖDP,
EMEP, Halkevleri; 15 Ekim’den sonra bir yandan saldırılarını sürdürdü, bir yandan da genel merkez ve
bağlı sendikaların kapısını direnişçilere tamamen kapattı. Etkinlik yapılmasını engellediler.
Bu kapsamda, Ankara Eğitim-Sen 1 ve 2 No’lu
şubesinde Acun Karadağ’ın Yüksel Okulu etkinliği
yapması engellendi.
Nuriye Gülmen’in Kartal Eğitim-Sen ve İzmir
Eğitim-Sen şubelerinde Yüksel Okulu etkinliği
yapması engellendi.
İstanbul’daki devrimci kamu emekçilerinin Eğitim-Sen 3 No’lu şubede toplantı yapması engellendi.
Faşist AKP ve reformist KESK kendilerine uygun
biçimde Yüksel ve Bakırköy direnişçilerine yönelik
saldırılarını arttırdılar. Çünkü direniş faşizmin halkı
sindirmeye yönelik politikası ile reformizmin halka
yılgınlık aşılamaya çalışan politikasını bozuyor.
Faşizmin ve reformizmin tahammül edemedikleri, uğradıkları işte bu bozgundur.
Faşizmin halkı sindirmeye, reformizmin halka yılgınlık aşılamaya çalıştığı koşullarda Yüksel Direnişçileri
savundukları direnme hakkı ve halka taşıdıkları direniş
ruhu ile halkın onurunu, umudunu büyütmüşlerdir.
AKP faşizminin ve KESK reformizminin saldırıya
geçtiği işte bu onur ve umuttur. Ancak başaramayacaklar.
Yüksel Direnişçileri şahsında halkın onurunu ezemeyecek, umudunu karartamayacaklar. Yüksel Direnişi’nin başladığı 9 Kasım 2016’dan bu yana bunu
çok denediler; ama asla başaramadılar. AKP faşizmi
10 Aralık 2018 tarihinde başlattığı operasyonla bunu
yine deniyor; ama yine başaramayacak.
Çünkü, emekçilerin tarihsel ve siyasal haklılığını
ezip geçebilecek bir güç yoktur. Böyle olduğu içindir
ki Yüksel direnişçilerine baş eğdiremeyecekler.
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Faşist AKP, KESK Yönetimini
Devrimcilerden Korumayı Teklif Ediyor
AKP’ye Bu Zemini Sunan Tasfiyeci
KESK Yönetimidir!
AKP faşizminin Ankara polisi, 2 Kasım 2018 tarihinde
KESK Genel Merkezi’ne “Tehdit İçerikli Paylaşım”
konu başlığı altında bir yazı göndermiştir. Bu yazıda,
Yüksel Direnişçilerine “terörist” denilerek, KESK yönetimindeki reformistlere “koruma” önerilmiştir.
KESK yönetimindeki HDP, ÖDP, EMEP, CHP, Halkevci reformistler 30 Kasım 2018 tarihine kadar, yaklaşık bir ay boyunca AKP polisinin kendilerine işbirliği
önerdiği bu yazı hakkında halka ve kamu emekçilerine
bilgi vermemiştir.
Soruyoruz: Neden, KESK yönetimi bir ay boyunca
AKP polisinin işbirliği önerdiği bu yazı hakkında bir
açıklama yapmadı?
Yüksel Direnişçileri, bu yazıdan haberdar olup
halka açıklayacaklarını söyleyince; ancak o zaman
KESK Yürütme Kurulu imzasıyla apar topar bir
açıklama yaptılar.
“... İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bir
tebligat gönderilerek yöneticilerimize yönelik tehditlere
karşı ‘çeşitli önlemler alınmasını isteyip istemediğimiz’ sorulmuştur.”
KESK yönetimindeki reformistler AKP polisinin bu
sorusuna nasıl bir “resmi” cevap verdiklerini açıklamak
zorundadırlar.
Soruyoruz: KESK yönetimindeki reformistler, AKP
polisine nasıl bir cevap verdi?
Soruyoruz: KESK yönetimindeki reformistlerin,
10 Aralık 2018 tarihinde Yüksel direnişçilerinin AKP
polisi tarafından “terör operasyonu” kapsamında
gözaltına alınmalarındaki payları nedir?
Bu soruların cevaplarını vermek zorundadırlar.
KESK yönetimindeki reformistlerin devrimci kamu
emekçilerini, Yüksel Direnişçilerini ihbar eden söylem
ve açıklamaları ortadadır. Ki bu türden yaklaşım ve
söylemin anlamı AKP polisini göreve davetten
başka bir şey değildir.
Aksini iddia ediyorlarsa, bu operasyonla bir ilgilerinin olmadığını halkımıza ve kamu emekçilerine
açıklamak durumundadırlar.
Faşizm sınıfsal sezgisiyle bu daveti alıp harekete
geçerek reformistlere “çeşitli önlemler alınmasını isteyip
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istemedikleri” şeklinde işbirliği önerebilmiştir.
Anti-faşist olduğu iddiasındaki hemen herkes böyle
bir işbirliği teklifi karşısında kendisini sorgular. Faşizmin
yanında mı, karşısında mı yer aldığını sorgulayarak
nerede durduğuna, nerede bir hata yaptığına bir bakar.
Ancak böyle bir sorgulama tasfiyeci solculuk için
geçerli değildir. Çünkü tasfiyeci solculuk, anti-emperyalist, anti-faşist ilkeleri tasfiye etmiş olan solculuktur. Böyle olduğu içindir ki emperyalizme ve faşizme karşı uzlaşmaz bir mücadeleyi değil, müzakereyi esas alırlar.
Faşizmin “akil adamı” olmak işte bu zeminde gerçekleşmektedir. Ve böyle oldukları için, faşizme karşı
iki yıldır direnen Yüksel Direnişçilerine AKP’nin polisi
gibi saldırıp işkence yapabilmişlerdir.

Direnen Emekçileri Sendikanın Dışına
Atıp, Faşizmin Saldırılarını Meşrulaştırmak,
Reformistler İçin Doğal Olandır!
Faşizmin bütün saldırılarından, Yüksel’e seyyar
karakol kurulmasından, işkencelerden bile direnişçileri
sorumlu tutan reformizmin bütün köşetaşları kaymıştır.
Tasfiyeci reformistler; ne doğru düşünebilir, ne bilimsel
bakabilirler.
Onlar için her şeyin odağında emperyalizme ve
faşizme yaranmak, burjuva ideolojisini sol saflarda
yaymak vardır. İnandırıcı olup olmadıklarının bile bir
önemi kalmamıştır, yeter ki onlar rolünü oynasın.
Direnen emekçileri faşizme ihbar etmek, bu yüzden
onlar için doğal olandır.
Direnişçilerin maruz kaldığı işkencenin süresini,
Eğitim-Sen şube yöneticisi EMEP’li Sultan Saygılı
gibi az bulmak, onlar için doğaldır. Ki Sultan Saygılı
şahsında EMEP, ÖDP, HDP, CHP, Halkevci reformizm,
direnişçilerin günlerdir gözaltında işkence altında olmasından memnuniyet duyabilir.
Bugün karşı karşıya gelen de ideolojilerdir. Sol olmak, anti-emperyalist, anti-faşist olmak; yani devrimci
olmaktır. Bugün karşı karşıya gelen devrimcilik ile
tasfiyeci solculuktur. Faşizm düşman olarak gördüğü
devrimcilere saldırırken, tasfiyeci solculuğu kendisine
yedeklemiştir.

Direniş Tek Doğru Politikadır!
Halkımız Doğru Politikalar Etrafında
Kenetlenir, Direnişçilerin Yeri Boş Kalmaz!
Direniş birçok kez teşhir ederek dağıttığı faşizmin
ve reformizmin ablukasını, bir kez daha parçalayarak
yolunda ilerleyecektir.
Devrimci kamu emekçileri direniş mevzilerini boş
bırakmadan tarihsel sorumluluklarının gereğini yerine
getirerek direniş bayrağını yükseklerde dalgalandırmaya
devam edeceklerdir.
Halkımız, Yüksel Direnişi etrafında oluşan ve Direnişler Meclisi ile daha örgütlü bir güç haline gelen
direniş dostları bir adım öne çıkıyorlar. Bu yüzden faşizmin ve tasfiyeci solcuların saldırıları, yürüyen

direnişi yolundan döndüremez. Dost, düşman bir kez
daha buna tanık olacaktır.

Emekçiler Bu İhanetin De Hesabını
Soracak!
Bir yanda bunlar yaşanırken aynı günlerde HDP
milletvekili olan Halkevci Oya Ersoy’da faşizmin meclisine “ihraç edilen akademisyenler ve eğitimcilerin
çalışma hakkı için kanun teklifi” sundu. (...) Ersoy,
verdiği kanun teklifi ile, OHAL ve devamında çıkarılan
KHK’lar ile kamudan ihraç edilen bilim insanı ve eğitimcilerin, çalışma hakkı ve bilimsel faaliyetler ile
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeniden yer alabilmelerini istedi.” (sendika63.org - 7 Aralık 2018)
Bu kanun teklifinin anlamı açıktır: Direnişler Meclisi,
halkı ve kamu emekçilerini direnme hakkını kullanmaya
ve meclislerde örgütlenmeye çağırırken, görüldüğü
gibi reformizm faşizmin meclisinde icazet dileniyor.
Faşizmin istediği de budur. Karşısında direnilmesini
değil, icazet dilenilmesini istiyor. KESK yönetimine
çöreklenen HDP, EMEP, ÖDP, CHP, Halkevci reformistlerin yaptığı da budur.
Öyle bir icazet dilenciliğidir ki bu, AKP’nin kamu
emekçilerine ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikasına destek vermektedirler. AKP faşizminin KHK
ile ihraç ettiği doktorlara özel hastane piyasasında
sözleşmeli personel olmayı dayatmasına en büyük
desteği reformizm vermiştir.
Ki Halkevci Oya Ersoy verdiği kanun teklifiyle bu
durumun eğitim emekçileri için de geçerli olmasını
dile getiriyor:
“... Benzer şekilde kamudan ihraç olan başkaca
meslek mensupları, en son hekimlerle ilgili yapılan
kanuni düzenlemede de görüldüğü üzere, mesleklerini
en azından özel kuruluşlarda icra edebilirken, bilim
insanları ve eğitimciler nezdinde eşitsiz ve hakkaniyetsiz
bir durum da yaratılmıştır.” (age)
Eğitim emekçilerine işlerini geri verin diyemiyor,
bunun için direniş örgütleyemiyor ama özel okul piyasasında bütün kazanılmış hakların gasp edilerek
sözleşmeli personel yapılmalarını dileniyor...
Emekçiler bunları unutmayacak ve bu ihanetin
hesabını da soracaktır!
Direnişler Meclisi; emekçilere yönelik bu dayatmaları
ve kabul ettirilmeye çalışılan çaresizliği yerle bir ettiği
için faşizm ve reformizm tarafından saldırıya uğramaktadır.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar tarihsel ve siyasal
haklılığın gücüyle direniş halkı talepleriyle halklaşarak
büyüyecektir. Direnişçilere asla baş eğdiremeyecek,
direnişlerimizi asla ezip geçemeyecekler.
Yaşanan her saldırının, ödetilen her bedelin, düşmanla girilen her türlü ilişkide sıkılan ellerin hesabını
soracağız! Dost, düşman bir kez daha buna tanık
olacaktır!

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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HATAY EĞİTİM-SEN’İN; TASFİYECİ KESK YÖNETİMİNİN
DİRENİŞLER MECLİSİ’NE SALDIRILARINA VE
KESK’İN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
KESK’TE YAŞANANLAR HAKKINDA
KESK, SES, BES, DİSK, TMMOB,
EĞİTİM-SEN ŞUBE VE
TEMSİLCİLİKLERİNE
(MYK ÜYELERİNE VERİLMEK ÜZERE)
ncelikle şunu belirtmek isteriz ki, KESK
MYK'nın kendi yaptığı yanlışları kapatma
zihniyetinden rahatsız olduğumuzdan dolayı
yazdık. Somut bir durumu farklı bir boyuta taşıyan,
sol kültüre ve ahlaka uygun olmayacak şekilde çarpıtmalarla, nasıl olsa KESK ve bağlı sendikaların
şube ve temsilcilikleri aynı siyasetlerden oluşuyor ne
dersek savunulur rahatlığıyla bu sürecin işletilmesi
doğru değildir.
AKP faşizmi, 15 Temmuz darbe girişimini bahane
ederek halka karşı dizginsiz bir saldırı başlattı. Kamu
emekçileri bu saldırının en pervasız biçimlerini yaşadı.
On binlerce kamu emekçisi işinden atıldı, açlığa mahkum edildi. Buna karşı direnmesi gereken KESK,
DİSK, TTB, TMMOB ve diğer meslek örgütleri bu saldırılar karşısında sorumluluklarını yerine getirmediler.
Düzenli, sürekli ve kararlı bir eylem programı
ortaya konulmamıştır. Bu süreçte KESK'li ihraç edilen
kamu emekçileri ise Yüksel'de bugün 750 günü aşmış
olan direniş başlattı. OHAL'i bahane etmediler. “Tek
kişi de kalsak direneceğiz, faşizmin kamu emekçilerini
ve halkları teslim almaya dönük saldırıları karşısında
teslim olmayacağız, bir mum olabiliyorsak, mum olacağız ama faşizme boyun eğmeyeceğiz” dediler.

Ö

KESK, 17 Ocak 2018'de açıkladığı OHAL HAK
İHLALLERİ raporuna göre;
116 bin 296 kamu emekçisi hukuksuzca ihraç
edildi. İhraç edilenlerin 4200'ü KESK üyesi, 2 bini
engelli kamu emekçisi.
1267 KESK üyesi gözaltına alındı, 200'den fazla
KESK üyesi tutuklandı. İhraç nedeniyle intihar edenlerin
sayısı 43.
Vakıf üniversitelerinin kapatılması nedeniyle, bu
kurumlarda çalışan yaklaşık 6 bin kişi bir gecede
işsiz kaldı.
KESK'in bugün yürütme kurulunda bulunan sendikal
anlayışlar o gün de yönetimdeydiler. Dönemin KESK
MYK Başkanı Lami Özgen tarihe geçecek olan açıklamayı yaptı, KESK üyelerinin ihraç edilmesini “yol
kazası” olarak nitelendirmekten çekinmedi. Bu saldırıyı
AKP faşizminin yaptığını dahi söylemeye cesaret
edemediler.
Bütün bu saldırıların yanında 5 No'lu Cumhurbaş-

22

kanlığı kararnamesi ile de demokratik kitle örgütleri,
odalar, sendikalar işlevsiz hale getirildi. Bu kararname
ile Devlet Denetleme Kurulu yargı kurumları dışındaki
tüm kurumlara idari soruşturma açabilecek yani DİSK,
KESK, TTB, TMMOB, TBB, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Eczacılar Birliği
gibi ülkemizde kurulmuş tüm vakıflar, il ve ilçelerin
ticaret ve sanayi odaları denetlenebilecek.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Tüm bu örgütler
ve dernekler hakkında soruşturma açabilecek, bu
kuruluşlardan üye listelerini, her türlü bilgi ve belgeyi
isteyebilecek, istediği her kişiyi görevden uzaklaştırabilecek.

KESK OHAL DÖNEMİNDE NE YAPTI?
1- KESK ihraç ve açığa almalara karşı miting örgütledi. AKP mitingi yasaklayınca üyelerini, illere geri
gönderdi. Mitingi basın açıklamasına çevirdi. Faşizme
karşı direnemedi; faşizmi teşhir edemedi.
2- Tüm illerde basın açıklaması kararı aldı. Bu
kararı da uygulamadı.
3- İstanbul Ankara yürüyüşü örgütledi. Sadece
ihraç üyelerini çağırdı. İstanbul'da saldırı oldu, üyeler
direndi. Diğer illerde polis izin vermeyince kapalı
alanda basın toplantısı yaparak üyeleri otobüslere
bindirip, üyeleri Ankara’ya getirdi.
4- İhraçlar kurultayı düzenledi. İhraç edilmiş
üyelerine söz hakkı vermemek için çok çabaladı.
Üyelerin direniş taleplerini görmezden geldi.
5- İhraçlar Kurultayında dile getirilen birçok öneriyi/talebi karara bağlamadı, karara bağladıklarını da yerine
getir(e)medi.
6- Para yardımı adı altında eğitim emekçilerine 2
bin liradan 900 liraya düşen dayanışma ödenekleri,
diğer iş kollarında ise daha düşük meblağlarla devam
etmektedir. Üyeleriyle dayanışma, tüzüğün hukuksal
ve maddi yardımlarıyla sınırlı kaldı.
7- KESK, 240 bin üyeye sahipken 130 bine
gerileyen bir konfederasyon olmuştur. Bunun sorumlusu
sadece AKP’nin saldırgan politikaları değil, şimdiki
yönetim anlayışıdır.
8- KESK, Nuriye ve Semih'in açlık grevinin ilerleyen
günlerine kadar Yüksel Caddesi’ne uğramadı. Bırakın
üyelerini ziyaret etmeyi, işkence görmelerinden sonra
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11- Her fırsatta Tüzük'ten bahseden KESK, onu
var eden tüzüğün ilgili maddesini hayata geçir(e)medl.
Tüzüğün olmazsa olmazı fiili meşru mücadele programı
koymamasının yanında ihraç edilmiş üyeler için “geri
döneceğiz” sloganını hayata geçirecek fiili bir eylem
programını koy(a)mamış, üyelerini cesaretlendirmeleri
gerekirken üyelere bürokrasiden umut dağıtmayı
tercih etmiştir.

Nitekim Nuriye-Semih eylemlerine pek çok kamu
emekçisi de katılmış ve bunun bedelini ödemek
zorunda bırakılmıştır. Ancak KESK; bu konuda da
üstüne düşeni yapmamış, eylemlere katıldığı için
ceza alan üyelerine sahip çıkmamış, ödedikleri bedelin
hesabını sormak için hiçbir şey yapmamıştır.
Yüksel direnişi birinci yılını doldurduktan 15 gün
sonra, açlık grevi 250'li günleri aşmıştı. Genel merkez
binasında “KESK, BAŞTA NURİYE ve SEMİH OLMAK
ÜZERE TÜM İHRAÇLARA SAHİP ÇIKMALIDIR” çağrısıyla KESK (Genel Merkezinde oturma eylemi
başladı. İhraç saldırısına karşı ve Nuriye ile Semih'in
taleplerinin karşılanması bir mücadele programı çıkarmasıydı. Şu ya da bu eylemi yapmaları konusunda
bir dayatma asla olmadı. Bugün bizler de talebimizi
yineliyoruz.
KESK’in; Türkiye halklarına, kamu emekçilerine,
üyelerine ve tarihine karşı sorumluluğunu yerine getirmesini, üyelerinin iş güvencesine ve çalışma hakkına
sahip çıkmasını, faşizme karşı direniş örgütlemesini
istiyoruz. Bunu istemek faşizmi tanıyan, halkını ve ülkesini seven herkesin sorumluluğudur. Düzenli,
sürekli ve kararlı bir mücadele programı isteyen
ihraç KESK’li üyelerimizin bu talepleri KESK
MYK'sı tarafından sürekli dayatma olarak dillendirilmiştir.
Bir yıla yakın süren oturma eylemi ve görüşmeler
sonucunda “sizi yok sayıyoruz” denilerek KESK MYK'sı
bu görüşmeleri sonlandırdı. Bu arada KESK’teki
hakim anlayışlar oturma eylemi yapan kamu emekçilerini (Yüksel, Düzce ve Bakırköy direnişçilerini) ve
destekçilerini karalama ve hedef gösterme çalışmalarını
sürdürdü. Oysa sendikalar ve sendika yöneticileri faşizmin saldırıları karşısında emekçilerin üye olmaktan,
mücadele etmekten kaçınacağı kurumlar değil, öncülük
vasfını yerine getirerek saldırılara karşı duran ve
emekçilerin saldırılara karşı sığınacağı limanlardır.

KESK TÜZÜĞÜNDE:
Madde 5) c) Konfederasyon, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından hareketle, örgüt içi demokrasiyi
temel bir örgütlenme ilkesi olarak benimser. Tüm
üyelerinin söz, yetki ve karar sahibi olabilmeleri için
doğrudan demokrasi mekanizmalarını geliştirir.
Bizler Eğitim-Sen Hatay Şubesi olarak; Yüksel Direnişçilerinin KESK Genel Merkezi içinde oturmalarını
bu tüzük maddesinin gereği olarak kabul etmekteyiz.
KESK örgüt içi demokrasiyi maalesef grup aidiyeti
üzerinden işletmektedir. Kendi gibi düşünmeyenlere
örgüt içi demokrasiyi kapatmaktadır.
Özellikle vurgulamak isteriz ki, sözümüz kesinlikle
sendikanın üyelerine değil, sendika yürütme kurullarında
bulunan siyasi anlayışlaradır. Üyeyi harekete geçirme
zorunluluğu yürütme kurullarınındır. Üye harekete
geçmiyorsa bile, sendika yürütmesine talip olanlar,
mücadeleyi en önde göğüslemeye de talip olmak zorundadır.

15 EKİM 2018’DE KESK GENEL MERKEZİ’NDE
YAŞANANLAR ÜZERİNE:
15 Ekim Pazartesi günü oturma eylemi birinci
yılına yaklaşırken direniş kararı almak için çeşitli bürokratik süreçleri bahane eden KESK MYK'sı direnişçiler
içeride yokken eşyalarını hızla paketleyip kapının
önüne koymuş, bu durumu da yaptığı açıklamada
“eşyaları itina ile paketlenmiştir” diyerek savunmuştur.
Ardından kapıda bekleyen 3 kadın direnişçi emekçiyi
içeriye almamak için, içeriden çıkan 50 civarında
çoğu yönetici olan kişiye darp ettirmiş, linç etmeye
çalıştığı görüntüler açığa çıkmıştır.
O günden sonra direnişçiler sendikaya girmesin
diye bir süre sendikaya gelmeyen KESK MYK'sı,
geldiği günlerde de tekrar tekrar emekçilere saldırmış,
Nuriye Gülmen'i tekmeleyerek dışarı atmış, Acun
Öğretmen’i hastanelik etmiş, direnişçilere şiddet
uygulamışlardır.

tek sahiplenme açıklaması yapmadı. Ne zaman ki
açlık grevi ilerledi ve Nuriye ve Semih Türkiye'de
gündem belirler hale geldi, -bizim şube olarak talep
etmemizle de- ülke genelinde yapılan çağrılar sonucunda mahkemelere çağrı yaptı, şubelere eylem yapmaları konusunda bir kez yazı yazdı.
9- Yukarıda bahsettiğimiz 15 Temmuz 2018 tarihli
5 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bırakın
direniş örgütlemeyi, bu kararnameyi üyeleriyle veya
meclislerinde bile tartışmamışlardır. 5 no’lu kararname
sendikaların fiili olarak ortadan kaldırılması demektir.
10- KESK; ihraç, sürgün, açığa alma saldırıları
karşısında bekleme, bürokrasi ile sorunu çözmeye
çalıştı. 4200 üyesi ihraç edilmiş KESK, buna yönelik
bir tane fiili meşru mücadele programı koymuş değildir.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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Direnişçilerin telefonlarına el konulmuştur. Görüntüler ortada iken bütün bu yaşananları reddetmek
mümkün değildir. Faşizme karşı bir tek direniş örgütlemeyen KESK'teki bu hâkim anlayışların, kendi üyelerini darp etmesi, basın açıklamaları yaparak içeriye
giremediklerini iddia etmeleri, polisin “yeter bu kadar"
demesiyle dağılmaları, yapılanın neye hizmet ettiğini
açıkça gösteren bir tutumdur ve tarihin sayfasına
kara bir leke olarak geçmiştir.
KESK MYK'nın saldırılarından sonra Eğitim-Sen
Ankara 1 ve 2 no’lu şubelerinin de Yüksel Direnişçilerine
saldırdığı görüntülerle açığa çıkmıştır. KESK MYK
üyelerinin, Eğitim-Sen Ankara 1 ve 2 no’lu şube
yürütme kurulu üyelerinin, Yüksel direnişçilerinin sendikaya girmelerini engellemeye dönük tavrı kabul edilebilir değildir. Sendika üyelerindir. Sendika, yürütme
kurulunun özel mülkü değildir.
KHK ile ihraç edilmiş kamu emekçilerinin KESK
Genel Merkezi’nden atılmasının gerekçesi 16-17-18
Şubat tarihinde yapılan KESK Genel Meclisinin kararı
ile alınmıştır. KESK Genel Meclisine hakim olan
anlayış, KHK zulmüne karşı ortak sonuç alıcı tek bir
eylem kararı almazken KHK'lı KESK üyesi emekçileri
kapının önüne koyma kararını hızlıca alıp ertesi gün
hayata geçirebilmiştir.
KESK bu saldırılar ile teslimiyetini ilan etmiştir.
KESK'e hâkim anlayışların direnmemeyi, teslimiyeti
seçmiş olmaları onları devrimcilere düşmanlaştırdı.
Faşizme karşı direnmeyenler, devrimcileri sendikadan
atmak için bir araya geldiler; faşizmin kamu emekçilerine
saldırıları karşısında barikat olmayanlar, direnişçilere
karşı barikatlar kurdular.
Bu saldırılar, 2014 yılında KESK ve bağlı sendikaların
genel kurul (seçim) sürecinde “onlar bizim kırmızı çizgimizdir, onlarla ittifak yapmayacağız” söyleminin devamıdır.
Devrimci sendikacılığı tasfiyecilik girişimidir.
Barış süreci diye adlandırdıkları süreçte faşizme
karşı mücadele etmeyip onlarla diyalog kurarak içerde
onlarca KESK'li tutsağı varken "akil adam" olmayı neredeyse bir övünç kaynağı olarak görenlerdir. AKP'nin
projesi olan bu süreçte, KESK MYK'nın 'akil adamı' olmasını eleştirenlere de aynı saldırıyı yapmışlardı.
Bu anlayışlar faşizme karşı direnmemeyi teorize
edenlerdir. Biz onlardan olmadık. Hiçbir süreçte
faşizm karşısında politikasız kalmadık. Bulunduğumuz her yerde direnişler örgütledik. Nuriye ve
Semih'in direnişi, politikalarımızın doğruluğunu
ve direnme kararlılığımızı bir kez daha göstermiştir.
Faşizme karşı direndiğimiz gibi, şehitler vererek
kurduğumuz sendikalardan devrimci düşüncenin
tasfiye edilmesine, teslimiyetin meşrulaştırılmasına
izin vermeyeceğiz.
KESK'e hâkim anlayışların kendi üyelerine karşı
örgütledikleri sözlü ve fiziki saldırılar sadece oradan
atılan direnişçileri ilgilendirmemektedir. Bu saldırı tüm
demokratik muhalefeti ilgilendirmektedir. Oturma
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eylemi demokratik bir tarzdır. Bu demokratik tarz karşısında, kendi üyelerine saldırmak, üyesi bulundukları
sendika konfederasyonuna almamak polisin yöntemleriyle direnişçilere saldırmak, telefonlarına el koymak,
tekmelerle sendikadan atmak suçtur!
Ayrıca KESK’in işgal edildiğini söylemek, işgal
sözcüğünü zırh yapmaktan başka bir şey değildir.
İşgal kelimesinin sözcük anlamına baktığımızda;
1 . başkasının elinde bulunan bir toprağı, bir yeri
ele geçirme.
2. (bir kimseyi) yaptığı işten alıkoyma.
Şimdi soruyoruz!
İşgal edildi denilirken; bir yıldır KESK Genel Merkezi
nasıl işgal edilmiş oluyor?
KESK binası sadece KESK MYK'yı oluşturanlara
mı ait görülüyor?
Üyelere kapalı resmi bir yer olarak mı görülüyor?
Ayrıca KESK MYK'nın hangi eylem kararı engellenmiş veya KESK MYK yaptığı hangi işten alıkonulmuştur?

EĞİTİM-SEN HATAY ŞUBESİ OLARAK SORUYORUZ:
1- Üye sayısının 240 binlerden 130 binlere gerilemesinin sorumlusu Yüksel Direnişçileri midir?
2- KESK üyelerinin ihraç edilmesini “yol kazası”
olarak nitelendiren Yüksel Direnişçileri midir?
3- Faşizm ile uzlaşmayı, barışmayı seçen Yüksel
Direnişçileri midir?
4- Aldığınız eylem kararlarını polis izin vermediğinde
yapmamanızın ya da başka bir yerde yapmanız istendiğinde gösterilen yerde yapmanızın sebebi Yüksel
Direnişçileri midir?
5- “Kadına yönelik şiddete hayır” açıklamaları yaparken emekçi direnişçi kadınlara saldırmanız çelişki
değil midir? Yoksa siz direnişçi kadınlara saldırılabilir
mi diyorsunuz?
EĞİTİM-SEN HATAY ŞUBESİ OLARAK;
KESK MYK’nın bir an önce özeleştiri vermesini,
sendikaları üyelerine açmasını, sorumluluklarının
gereğini yapmalarını, yapmayacaklar ise istifalarını
vermelerini istiyoruz.
Tüm şubelere, demokratik kitle örgütlerine,
meslek örgütlerine, sendikalara ve siyasi yapılara
çağrımızdır: Bu yapılanlara sessiz ve tarafsız kalmayın. KESK'e hâkim anlayışların yaptıkları sözlü
ve fiziki saldırıları mahkûm edin.
Bu çürüme karşısında tavırsız kalmak, çürümeye
ortak olmaktır.
EĞİTİM-SEN HATAY ŞUBESİ
YÜRÜTME KURULU
28.11.2018
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6 AY BOYUNCA HER TÜRLÜ İŞKENCEYE DAYANIRKEN
GÜÇ ALDIĞI YOLDAŞLARINA,
ŞİMDİ GÜÇ VE MORAL KAYNAĞIDIR AYTEN!
nti-Emperyalist Cephe’li Bir Yoldaşından
Ayten’e...

A

Sevgili Ayten,
(...) Fotoğrafını gördüm, tedavin sürüyor biliyorum.
Mümkün olan en kısa zamanda iyi olmanı diliyorum.
Seni bizden gizlediler, kaçırdılar. Ama biz onların
sana yaptıklarını gizlemiyoruz, açık açık her yerde
herkese anlatıyoruz. Peru’ya kadar ulaştırdık zafer
çığlığını. Rusya’ya, Belarus’a, Polonya’ya, Almanya’ya,
Fransa’ya, İngiltere’ye, İtalya’ya, İspanya’ya, Sırbistan’a, Yunanistan’a, Bulgaristan’a... Tüm Arap ülkelerine...
Aklıma gelmeyen daha birçok yerde birçok dilde
onlarca ülkede sana yapılanları teşhir ediyor ve
sana mektuplar yazabileceklerini söyleyerek adresini
yaygınlaştırıyoruz. Olur da bir yerlerden anlamadığın
dilde bile olsa mektuplar alırsan, bil ki tek hedef yaralarına merhem olma isteğidir.
Benim buralarda gazetelerin hepsi seninle ilgili
haber yayınladı ve adresini de yaygınlaştırdı. Burada
yürütülen anti-faşist mücadele çok şiddetli ve kanlı
geçmiştir; ama zafere tüm korkularını aşan veya
omuzlayıp yürüyenler ulaşmıştır. Mümkündür zafer,
inanmışlardır ve gerçekleştirmişlerdir.
İşte böyle, tarihi bir süreçle beraber seni de ko-

nuşurken buradaki arkadaşlar sana bir şiir göndermemi
önerdiler. Öncelikle çok selam ve sevgilerini gönderiyorum, şiiri ise senin için özel çevirdim. (Belki kitaplarda çevirileri vardır ve başka türlü çevirilmiştir;
ama bu benim senin için çevirimdir.)
Bu şiiri yazan Vaptsarov, kurşuna dizilmeden iki
saat önce eşine “geleceğim bazen uykudayken
sen...” (Grup Ekin ve Yorum’un söylediği) Şiiri ve
halkına “ama birlikte olacağız fırtınada, halkım çünkü
sevdik seni” diye yazan kişiye ait. Onunla ilgili günümüzde şair diye bahsederler; ama o devrimcidir ve
devrimci olduğu için kurşuna dizilmiştir. Ve ölüme
giderken son saatinde işte bu şiirlerle bize selam bırakmıştır.
İşte o mücadele sürecinde sansürleri aşarak edebiyat dergilerinde şiirler yazmış, yayınlamıştır. Sana
seçtiğimiz şiir “Baharım benim” güçlü inancın da ifadesidir.
Devrimi gören, ona inanan ve onu nesillere anlatan
bu satırlarıyla seni selamlıyoruz. Seni kucaklıyoruz.
Şimdi kış ama biz BAHAR sıcaklığını, coşkusunu
hep yüreğimizde taşırız zaten. Sen ise birçok kimse
için BAHAR’ın Müjdecisi oldun...
BAHARIM BENİM
Baharım benim, benim beyaz baharım,
henüz yaşanmamış, kutlanmamış,
sadece güzel rüyalarda görülen
alçaktan, kavakların üzerinden, geçiyorsun
fakat uçuşunu burda durdurmuyorsun
Baharım benim, benim beyaz baharım,
biliyorum, yağmur ve kasırgalarla geleceksin,
korkunç şidetli devrim ateşinle
binlerce umudu yeniden canlandırmak
ve kanlı yaraları yıkamak için
Kuşlar şarkı söyleyecek başakların üzerinde!
Gökyüzünde neşeyle yüzecekler...
İnsanlar emeğinin sevincini yaşayacak
ve kardeş gibi sevecekler birbirlerini
Baharım beni, benim beyaz baharım,
Keşke, ilk uçuşunu görsem
ölü meydanlara hayat veren,
Keşke, sadece güneşini görsem
ve - barikatlarında ölsem!
(Nikolai Vaptsarov)

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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Yunanistan Özgür Tutsaklarından
Ayten’e...
Yerin yedi kat altında
bilinmeyen ücra bir çukurda
zulüm duvarlarının ardında
kırbaçlar döverken vücudunu
coplar inip kalkarken ayak tabanlarına
yalnız değildi Ayten
kablolar bağlanırken vücuduna
taciz
küfür
ve hakaretler yağarken
ardı ardına
yalnız değildi Ayten
acılar acıları izlerken
kapanan yaraların yerinde
yenileri açılırken
gözleri bağlıyken karanlıklar içinde
yalnız değildi Ayten
Direndi Ayten
gücünü
halkından aldı
vatanından aldı
şehitlerinden aldı
868 işkence izi açılırken vücudunda
kafası duvarlara tekrar tekrar vurulurken
zulmü rezil etti Ayten
çünkü
direndi Ayten
teslim olmadı
boyun eğmedi
yolundan dönmedi
çünkü
inandı Ayten
kavgasına halkına
ve yoldaşlarına
Sosyalizme inandı Ayten
inanç
o ki
en güçlü silahı kavganın
büyük bir sevgiyi taşır yüreğinde
O inanç ve o sevgi
hiçbir zulmün ve düşmanın
erişemeyeceği yerdedir
O inanç
Sosyalizm inancı
beynimizdedir teslim olmayan
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O sevgi
halk ve vatan sevgisi
yüreklerimizdedir
bir beden
22 kilo zayıflayan
868 işkence izi
bir beden
devrimin direncini taşıyan
bir beden zulüm altında
ve teslim olmayan bir irade
o bedende
o bedenin en değerli
en erişilmez yerinde
irade bedeninde Ayten’in
yok diyen Ayten
asla giremeyecek düşman oraya
izin vermeyeceğim
beynimiz bizim karargahımız
karargahımızı düşmana teslim etmeyeceğim
direnen Ayten
aslında direnmeyi çoktan aştı
Savaşıyor Ayten
düşmanın önünde
düşmanın karargahında
savaşıyor Ayten
savaşıyor ideallerimizle
savaşıyor inancımızla
savaşıyor şehitlerimizle
geleneklerimizle
ille değerlerimizle savaşıyor
düşman savaşı bitirme niyetinde
Ayten’in beynine saldırıyor,
“Ne var beyninde içinde
seni motive eden ne
çıkar beyninin içindekileri
yoksa
yoksa biz çıkarırız” diyor
ancak boşuna
nasıl ki yendiyse Hitler zulmünü Tanya
öyle yeniyor faşizmin zulmünü Ayten
Ayten Tanya oluyor
Ayten Tanyaca direniyor
ve biliyor
yalnız değil Ayten
biz hiçbir savaşta yalnız olmadık
hiçbir savaşta
hiçbir zindanda
hiçbir zaman yalnız olmadık
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düşman görmüyor bunu
düşmanın bunu görmeye gücü yetmez
halkı
ve halkın gücünü
ancak biz görüyoruz
halktan yana olanlar görür
düşman görüyor elbet
Ayten’in saçından tutuyor
ve başını vuruyor duvarlara
kırbaçlıyor vücudunu
elektrik veriyor
günler günleri
haftalar haftaları
aylar ayları kovalarken
Ayten’in iradesi savaşmaya devam ediyor
Maltepe’den bu güne
savaşıyor Aytenler
Kızıldere
Çiftehavuzlar
Bağcılar
Adana
Ankara
Dersim
hapishanelerde Ölüm Oruçlarında
kuşatmalarda elde silah
işkenceler altında
bombalarla yakılan sığınaklardan çıkarak
direniyor Ayten
savaşıyor Aytenler
düşman devam ediyor
işkenceye
aylar ayları kovalarken
yavaş yavaş umudunu
yitiriyor halk düşmanları
vücudunun her
noktasına yara açtılar
yüzlerini gösteremediler
inancına
beynine
yoldaşlarına
değerlerine saldırdılar
ama olmadı
teslim alamadılar
daha ne gelirdi elinden
Hitler’den CIA’ya
Öğrendiklerini
uyguladılar
fiziki
psikolojik

ahlaki
moral
her türlüsünü
denediler işkenceyle
ama başaramadılar
teslim alamadılar
giremediler karargahımıza
o karargah ki
sütunlarını bedenlerimizle ördük
o karargah ki bayrağını kanımızla
kızıllaştırdık
o karargah ki
haklılığımızı tarihten
gücümüzü halktan aldık
hiçbir silah
hiçbir teknoloji
hiçbir düşman giremez oraya
giremedi
giremeyecek
ve nice Aytenler dikilecek faşizmin karşısına
direnecek
savaşacaklar
ve elbet faşizm yenilecek
ve elbet emperyalizm yenilecek
o der ki
herkes döndü
biz dönmedik yolumuzdan
o der ki
teslim olmadı irademiz
o der ki
tarihin akışında haklı olan
biziz
ve
biz Halkız
saracağız yeryüzünü
adlarımızla
fırtınalar
depremler yaratacağız
yıkacağız
yerle bir edeceğiz
çürümüş ve kokuşmuş
düzeni
ve yepyeni bir dünya
yaratacağız
direne direne
savaşa savaşa
yepyeni bir dünya
yepyeni bir yaşam
kuracağız Aytenlerimizle
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YENİ
İNSAN
u hafta, diyalektiğin 4.
maddesini, yani zıtların
savaşımını ele alacağız.
Mesela ateş ile su gibi veya iyi
kötü, soğuk sıcak, gece gündüz
gibi, zıtlar sürekli savaşım halindedir.
Yani gelişme karşıtların savaşımıdır. Karşıtların savaşımı
ise hareket ve çelişkidir.
Çelişki ise içtedir ve
yenileştiricidir. Yani her
çelişki sonunda çözülür,
bu ya olumlu yani devrimden yana veya olumsuz yani düzenden yana
olur.
Çelişkinin içte olması; tarihte, doğada olduğu gibi insanlar için de geçerli bir
yasadır. Mesela şu an ülkemizde
yüzbinlerce insan işten ihraç edildikten sonra bir çelişki yaşadı.
Kabullenelim mi işimizin, ekmeğimizin ve onurumuzun çalınmasını? Ki bu düzenden yana bir
karardır ve bizim açımızdan geri
adım olmuş olur.
Veya direnmeli miyiz? Direnmek
bizim açımızdan ileri bir adımdır,
yani devrimden yana. Her çelişkimizde doğru, ileri kararı vermek
için şunu sormalıyız:
Vereceğimiz kararın devrim için,
cephe için ve halk için ne yararı,
ne zararı var? Bu soruya cevap
verdiğimizde ileri veya geri kararı
ayırt edebiliriz. Elbette bizim he-

B
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ZITLAR SAVAŞIM HALİNDEDİR!
defimiz ileri karar almak olmalı.
Bu maddenin siyasi anlamı
ise:
Çelişki gelişimin anasıdır. Yani
çelişkinin olmadığı yerde, gelişim
de olmaz. Her çelişki bizi ileriye
adım attırabilir. Nihayetinde nasıl
çözüldüğüne bağlı.
Çelişki mutlaka çözülür. Ya
düzenden yana ya devrimden
yana.
Yani her çelişki bir sonuç alır,
yukarıda da yazdığımız gibi mesele
ileriden mi yoksa geriden yana mı
çözüleceğidir.

Yani bir sorunu çözmek için sistemli düşünmeliyiz ve çalışmalıyız:
1- Araştırmalı ve incelemeliyiz.
Yani olaya dönük sorular sorarak
sorunu öğreniriz.
2- Tahlil etmeliyiz. Yani tüm çelişkileri bulup ortaya çıkartmalıyız,
bunu ise herkesi sonuna kadar
dinleyerek ve her şeyi ayrıntılı inceleyerek yapabiliriz.
3- Temel çelişkiyi, ana halkayı
bulmalıyız. Bu ise çözümdür; çünkü
ana halkayı bulduğumuzda çözümü
de bulmuş oluruz.
Çünkü: HER SORUN KENDİ
ÇÖZÜMÜNÜ DE İÇİNDE BARINDIRIR!
Devrimcinin çözemeyeceği çe-

lişki yoktur ya da şöyle ifade edelim: Her sorunun mutlaka devrimci
bir çözümü vardır.
Devrimcilerin çözemeyeceği çelişki yoktur. Çünkü devrimciler çelişkilere nasıl, hangi yöntem ile
yaklaşacaklarını öğrenmiştir.
Mesela bir insanın hem iyi hem
kötü yanları vardır. Gelişme bunların
arasındaki savaşla olur.
Biz halkımızı da, yoldaşlarımızı
da böyle değerlendirmeli ve sevmeliyiz. Hiç kimse salt iyilikten ya
da kötülükten ibaret değildir. Biz
halkımızın ve yoldaşlarımızın içindeki iyiyle kötünün savaşını severiz. Ve elbette
düzen yanlarıyla mücadele ederken, devrim
yanlarını emekle besleyip
büyütürüz.
Yani biz hangi yanımızı beslersek o yanımız
büyür, güçlenir. Ve diğer
yanı yok eder veya bastırır. Devrim yanımızı beslersek devrimci olur ve
kalıcılaşırız. Düzen alışkanlıklarımızla çatışmazsak, hatta onları
beslersek bu bizi düzene, yozlaşmaya ve çürümeye götürür.
Her çelişki kendi karşıtına dönüşebilir. Kötü iyiye, yanlış doğruya dönüşebilir.
Biz yeter ki düzen yanımız ile
çatışalım.
Yapacağımız işlerde, alacağımız
kararlarda hep ileri olanı, emek
gerektireni tercih edelim. Kendimizi
zorladığımız yerde çatışalım kendimizle ve devrimciliğimizi büyütelim!
Unutmayalım; ÇELİŞKİ GELİŞİMİN ANASIDIR VE YENİLEŞTİRİCİDİR!
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EMPERYALİSTLER, ORAK-ÇEKİÇ SEMBOLLERİNİ YASAKLIYOR
ÇÜNKÜ; SOSYALİZMİN KENDİ SONLARI OLDUĞUNU BİLİYOR
HALKLARI İKTİDAR İDDİASINDAN VAZGEÇİREMEYECEKLER!
apitalizmin tek alternatifi sosyalizmdir.
Emperyalistlerin en büyük korkusu

K

budur.

Halklara saldırıları, terörü, atom bombaları, savaş uçakları vb. her şeyleri,
halkların başkaldırısını engellemek içindir.
Ki emperyalistlerin kendi ağızlarından itirafıdır: “Bir daha M-L bir örgütün güç olmasına izin vermeyeceğiz” deyişi.
Neden?
Çünkü, ideolojik olarak Marksizm-Leninizm, halklara
zulüm ve sömürüden kurtuluşun yolunu gösterir. Devrimciler, sömürü ve zulümden kurtuluş savaşında
halkları örgütleyip önderlik yaparak zafere ulaşılmasını
sağlar.
Böyle olduğu içindir ki emperyalistler; “Bir daha
M-L bir örgütün güç olmasına izin vermeyeceğiz” diyorlar.
Bu itirafı Parti-Cephe ile ilgili raporlarında dile getiriyorlar. Çünkü, Anadolu İhtilali’nin öncüsü Cephe’de
sosyalizmin tarihsel gücünü görüyorlar. Bu öyle bir
güçtür ki, 20. yüzyıl boyunca, önce dünyanın altıda
birini, sonra üçte birini kapitalizmin sömürü zincirinden
çekip almayı başarmıştır.
Emperyalistler askeri güçleri ve durmaksızın sürdürdükleri ideolojik saldırılarına rağmen bu zincirin
paramparça edileceği korkusunu akıllarından bir türlü
çıkartamıyorlar.
İşte bu büyük korkuyla, sosyalizmin sembollerinin
alınıp satılmasını bile, o çok övündükleri “serbest
piyasa” kurallarını altüst ederek yasaklamaya kalkıyorlar.
Avrupa tekellerinin siyasi temsilcisi olan Avrupa
Birliği’nin e-ticaret sitesi olan Amazon’a yönelik çağrısı
da bu büyük korkularının ürünüdür:
“... Avrupa Parlamentosu, Amazon’a Sovyet
sembolleri taşıyan ürünleri satıştan kaldırma
çağrısı yaptı... Avrupalı parlamenterler,
Avrupa Parlamentosu adına Litvanyalı
üye Antanas Guoga tarafından kaleme
alınan ve Amazon CEO’su Jeff Bezos’a
gönderilen mektupta, özellikle orakçekiç sembollerinin bulunduğu tişörtlere,
giyeceklere, bayraklara ve hediyelik eşyalara dikkat çekti.” (sputniknews.com23.11.2018)

Neden bu kadar korkuyorlar orak
çekiç sembolünden?
Çünkü, orak-çekiç; emeğin en yüce
değer oluşunun, devrimin, halk savaşlarının, burjuvaziden hesap sorulmasının,
sömürü ve zulme son verilmesinin, faşizmin
yenilmesinin ve sosyalizmin sembolüdür.
Halkların iktidar olmasının yani emperyalist egemenliğin
yok edilmesinin sembolüdür orak-çekiç.
Sosyalizmin sembollerini gördükleri yerde tüylerinin
diken diken olmasının sebebi budur. Sosyalizmi çağrıştıran her şey, -1917 Ekim Devrimi’nden bu yanaemperyalizm için karşısında kendi sonunu görmek
demektir. Tarihsel olarak yenilip yok edileceklerinin
kabusunu görüyorlar. Doğrusu da budur.
“... Parlamenterler, söz konusu ürünlerin totaliter
Sovyet rejimini yücelttiğini ve dolayısıyla, Amazon
müşterisi olan milyonlarca Avrupa vatandaşına anlayış
gösterilmediğini savundu.” (tr.sputniknews.com23.11.2018)
Avrupa Parlamentosu bıraksın “milyonlarca Avrupa
vatandaşı” yerine düşünmeyi. O milyonlarca vatandaşın
aklı yok mu? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu
bilemez mi?
Bilir elbette. Bilir ve yeri gelince, kapitalist sömürüye
karşı isyan ederler. Emperyalizmin korkusu da işte
burada başlıyor. O “milyonlarca vatandaş” dedikleri
emekçiler yeniden Marksizm-Leninizmin önderliğinde
örgütlenip kendilerine karşı savaşırlarsa kıyametlerinin
geleceğini biliyorlar. İşte bu yüzden sosyalizmi, ML’yi çağrıştıran her şeyi halkların hafızasından silmek,
yok etmek istiyorlar.
1990’lardan bu yana buna özel önem verdiler
ama yine de halkların sosyalizmin değer ve sembollerine sahip çıkmasını engelleyemediler. Taşıdıklarını
sınıf bilinciyle biliyorlar ki, bugün sembolüne sahip
çıkan “milyonlarca vatandaş” yarın sosyalizme sahip
çıkmak için emperyalizme karşı savaşıma girecektir.
İşte bu korkuyla titriyorlar. Avrupa Parlamentosunun aldığı karar, iktidarını kaybedeceğini
bilmesinin ürünüdür.
Sovyetler Birliği dağılalı, revizyonizm
çökeli neredeyse 30 yıl oldu. Bugün açısından emperyalizmin karşısında güçlü
sosyalist ülkeler ve bloklar da yok. Ama
hala emperyalistler için en büyük tehlike
halkların M-L önderliğinde sosyalist iktidarlarını
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Bakın, BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) yaptığı
bir araştırma da ulaştığı sonuç şöyledir:
Sovyetler Birliği’nde “... erkekler, 1960’ta küresel
ortalamalardan 12 yıl daha fazla yaşamaktaydı. 2012
yılına gelindiğinde ise bu bölgedeki erkeklerin yaşam
süresi küresel ortalamanın iki yıl altına düştü. Kadınlarsa
1960 yılı başlarında diğer ülkelerdeki kadınlara kıyasla
14 yıl daha fazla yaşıyordu. 2012 yılında bu fark iki
yıl azaldı.” (bbc.com/turkce/haberler/2015)
kuracak olmaları...
Emperyalistler için, sosyalizmin kızıl bayrağı, orakçekici hala en büyük tehlike. Çünkü, dünya halkları
için en büyük umut sosyalizmdir.
Bütün karalamalara, terör demagojilerine, ideolojik
bombardımanına rağmen hala Sovyetler Birliği’ne
sempatiyi yok edemiyorlar. Yasakları da kar etmez
halkın umudunu karartmaya.
Korkularını gerçek kılacağız. Emperyalizmi yeryüzünden silecek, sömürüye son verecek güce sahiptir
Marksist-Leninistler. Bu gücü de toplumlar tarihinin
ve bilimin yasalarından alırlar.
Böyle olduğu içindir ki, emperyalistlerin sosyalizm
korkusu gelip geçici değil, tarihseldir. Zira, burjuvazinin
bu tarihsel korkusu, toplumsal gelişimin nesnel yasalarından kaynaklanmaktadır.
Mao’nun ifadesiyle söylersek;
“... Sosyalist sistem eninde sonunda kapitalist
sistemin yerini alacaktır; bu insan isteminden bağımsız nesnel bir yasadır. Gericiler tarihin tekerleğini durdurmak için ne kadar çok çalışırsa çalışsın, devrim er ya da geç gerçekleşecek ve kaçınılmaz olarak zafere ulaşacaktır.” (Ekim Devrimi’nin
40. Yıldönümü Kutlamalarında SSCB Yüksek Sovyet
Toplantısındaki konuşması-6 Kasım 1957)
Söz konusu olan sosyalizmin tarihsel zorunluluğudur.
Bu zorunluluk, mevcut emperyalist-kapitalist üretim
ilişkilerinin üretici güçlerin gelişimini engellemesine
dayanmaktadır.
Bir diğer ifadeyle üretici güçlerle üretim ilişkileri
arasındaki zorunlu uygunluk yasası bozulmuştur. Tam
da bu nedenle kapitalizm, tarihsel olarak yok olmaya
yazgılıdır.
Halklar, kapitalizmin bu yazgısını 20. yüzyıldaki
Sovyet Devrimi’nden itibaren tarihe kanla yazmaya başlamışlardır. Burjuvazi ne yaparsa yapsın işte bu toplumsal
ve bilimsel gelişimi durdurmaya gücü yetmeyecektir.
Sosyalizmin halklara ne sağladığını gizlemek için
ellerinden geleni yapıyorlar ama yine de halkların
sosyalizmin kazanımlarını öğrenmesini engelleyemiyorlar. Sembolleri yasaklamaya kalkmalarının temelinde
bu vardır.
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Bir diğer ifadeyle kapitalizm emekçilerin hayatından
çalarken, sosyalizm emekçiler için hayat anlamına
geliyor. Emperyalistlerin sosyalist sembolleri yasaklamaya
kalkmasının özünde işte bu gerçeğin emekçiler tarafından
bilince çıkartılarak uğruna dövüşülmesi vardır.
Ve ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyeceklerdir.
Çünkü;
Emekçilerin burjuvazi tarafından gasp edilen, yok
sayılan ya da sadece görüntüde var olan bütün
hakları sosyalist toplumda yaşanır. Bu yanıyla, sosyalist
toplumda hayat, bütün emekçi halkın devlet yönetimine
aktif olarak katılmasını sağlamak anlamına gelen
geniş bir demokrasiye dayanır.
Sosyalist demokrasi, sosyal hakları; çalışma, dinlenme, parasız eğitim ve sağlık hizmetleri, emeklilik,
kadın-erkek eşitliği; milliyet ve ırk eşitliği haklarını;
siyasi özgürlükleri; konuşma, basın, toplantı, seçme
ve seçilme özgürlüklerini güvence altına alır.
Dahası da şu ki, sosyalizm;
sosyal baskının ve uluslar arasında eşitsizliğin,
kentle kır arasındaki, zihinsel emek ile fiziksel emek
arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılmasını sağlar.
İşte bütün bu sosyalist kazanımların simgesidir
orak-çekiç.
Tam da bu nedenle, halkların iktidar iddiasını
ve kurtuluşa kadar savaş kararlılığını gördükleri
için simgeleri bile yasaklıyorlar.
Sonuç olarak;
Sosyalizm emekçilerin tarihsel ve siyasal haklılıklarının ürünü ve zaferi olarak sömürü ve zulme son
verilmesi demektir. Sosyalizmin ideolojik gücü buradan
kaynaklanır.
İşte bu ideolojik güçten korkuyorlar. Bu gücün
halklar tarafından kuşanılmasından korkuyorlar.
Çünkü sadece Marksizm-Leninizm halklara iktidar
iddiası ve kararlılık sağlar.
Bu korku; halkların haklı ve meşru mücadelelerinden
duydukları tarihsel korkudur.
Alnımızda yıldızlı bereler, bayrağımızda orakçekiç ile şehirde ve kırlarda şehitlerimize and
olsun ki korkularını büyütmeye devam edeceğiz!
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Türkan Albayrak Direniş Günlükleri
Haklarımı Alana Kadar Direnmeye
Devam Edeceğim
3 Aralık-91. Gün:
Sinan Kukul’un yazdığı Metris kitabını
okumaya başladım. Devrimci tutsakların 80’li
yıllarda hapishanede yaşadığı işkenceleri
ve özgür tutsakların direnişini anlatıyor.
... DİSK, KESK, TMMOB, TTB yok!
80’nin hapishanelerinde de devrimciler
düşünceleri, değerleri için direnirken; onlar
böyle komutanım deyip teslimiyeti kabul
etmiş. Doğru bir tane. Biz direnenler bedenlerimizle bu karanlık günleri aşacağız.
Geçmişimizden öğreniyoruz. Geleceğe
öğretiyoruz. Metris kitabını okumayı herkese öneririm.
4 Aralık-92. Gün:
Bugün de katil polisler tarafından işkenceyle
gözaltına alındım. Alana giderken korkumu
Sinan Kukul’la yeniyorum. O nasıl Metris’te direnmişse ben de öyle direnirim diye düşünerek
yürüyorum.
5 Aralık-93. Gün:
Bugün direniş alanım Gaziosmanpaşa Adliyesi.
İnşaat işçileri yargılanıyor. 14 Eylül 2018'de dünyanın
en büyük havalimanı inşaatında çalışan işçilerin direniş
alanı olmuştu. Saatlerce işe gidebilmek için yağmurun
altında servis bekleyen işçiler ayaklanmış, insanca çalışmak istiyoruz deyip işbaşı yapmamıştı.
...Her gün bir arkadaşları çalışırken ölüyordu.
İşveren bu koşulları düzeltmek yerine jandarmayı havalimanı inşaatına yığmış, gece yataklarından 300
işçiyi gözaltına aldırmış, 31’ini tutuklatmıştı. İnsanca
yaşamak isteklerine böyle cevap verilmişti. ...Mahkeme
alanı onların teşhir olduğu yere dönüştü, izleyicileri
mahkemeye almadılar. AKP polisini yığmıştı. Sağmalcılar tramvay durağı yanındaki adliyeyi ve polis
yığınağını halk görüyor, işçilerin yargılandığını bilmeyenler de öğreniyordu. İşçiler dün tahliye oldu.
6-7 Aralık-94-95. Gün:
Direniş alanına geldiğim için her seferinde işkenceyle
gözaltına alınıyorum.
9 Aralık-97. Gün:
Devrimci İşçi Hareketi, 100. gün programı düzenledi.
Esenyurt Dersimliler Derneği’nde yapılan programa
Esenyurtlular, işçiler, Şişli Belediyesi İşçi Meclisi,
Halkın Hukuk Bürosu katıldı. 100. gün programından
sonra Beylikdüzü’nde bulunan Gülsan işçilerini ziyaret
ettik. Ziyarete Halkın Hukuk Bürosu ve Esenyurt Halk
Cephesi de katıldı.
23 Ekim’de maaşları, mesaileri ödenmeyen işçiler
iş durdurmuş. Patronları önce silah çekmiş işçilere,
kalabalığı görünce geri adım atıp iflas ettiğini, haklarını
helal etmelerini istemiş. İşçiler alacaklarını almadan
fabrikadan ayrılmayacaklarını söylemişler. Patronları
Ali Bayraktar bir kısım makineyi satarak işçilerin
birikmiş maaş, izin paralarını ödemiş.
İşçiler kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için

işgali sürdürüyor.
10 Aralık-98. Gün:
Bu sabah yine AKP’nin bir gözaltı
baskın terörüyle uyandım. Ankara’da
Yüksel Direnişçileri ve destekçilerinin
evi basılmış ve 15 kişi gözaltına alınmış. İstanbul’da Bakırköy direnişçisi
yılların öğretmeni Selvi Polat gözaltına
alınmış, Ankara’ya götürülmüş.
AKP hükümeti bütün Anadolu’ya kök
salmış, Yüksel Direnişi’ni bitirmeye çalışıyor.
Korkuyor, yanı başında ağababalarının
yönettiği Fransa’yı sarı yelekliler kasıp
kavuruyor.
Anadolu’nun en direngen damarları
Direnişler Meclisi’ni kurdu ve Mahir Kılıç’la
zafer kazandı. Direnişler büyüyor, çoğalıyor.
Türkiye’nin hemen her şehrinde işçi direnişi
var. Direnişlerin gözü, kulağı Yüksel’de.
(...) Yüksel Direnişçileri’ni derhal serbest
bırakın. İşini isteyen emekçilere engel
olamazsınız. İşi için, ekmeği için, onuru
için iki yıldır sokakları ev belleyen bir
ordu var karşınızda. En gelişmiş silahlarınız, binalarınız
tek bir direnişçi karşısında çaresizdir. Yüksel ve Direnişler Meclisi kazanacak, siz gideceksiniz!

Türkan Albayrak Direnişi’nin 100. Gün
Programı Yapıldı
Esenyurt Dersimliler Derneği’nde 9 Aralık günü bir araya gelinerek direnişin 100.
günü kutlandı.
Türkan Albayrak,
faşizmin tüm halk kesimlerine pervasızca
saldırdığı böyle bir süreçte direnmenin gerekliliği ve meşruluğu üzerine duygu ve düşüncelerini
paylaştı. Türkan Albayrak direnişin 100. gününü geride
bırakması ve direnişine kararlılıkla devam etmesinden
dolayı katılımcılar tarafından ikram edilen 100. gün
pastasını kesti. Halaylar çekildi ve birlikte türküler söylendi. 27 kişinin katılımıyla gerçekleşen programa Kuruçeşme Halk Cephesi ve Esenyurt Halk Cephesi de
katıldı.

Kıraç'ta “İşçi Haklarımızı Biliyor muyuz?”
Paneli Yapıldı
Kıraç’ta 2 Aralık günü “İşçi Haklarımızı Biliyor
muyuz?” konulu panel yapıldı. Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Nadide Özdemir'in katıldığı panelde
kıdem tazminatları hakkında bilgi verildi. DİH'li bir işçi
de süren direnişler ve Türkan Albayrak'ın işe geri
dönme talebiyle Sarıyer'de yaptığı direnişe dair konuşma
yaptı. Panele toplam 15 kişi katıldı.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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Avrupa’da
 ALMANYA
Schwetzingen:
Cemaat Ocak direnişi, polisin
provokasyonlarına rağmen sürüyor.
Direniş çadırını arkadaşları, yeni
tanıştığı insanlar, Stutgart Halk
Meclisi, Grup Yorum’un yanı sıra
Bulgaristan’dan turist bir çift ziyaret
etti. Direniş tüm kararlılığı ve coşkusuyla devam ediyor.
Köln: Halk Meclisi, Sonnur Demiray’ın 13 Aralık 2018 günü tahliye
olacağını, saat 7’den itibaren hapishane önünde çıkışının bekleneceğini duyurdu.

Düsseldorf:
Deniz Yıldız, İlker Şahin ve
Haydar Demiray’ın İçişleri Bakanlığı
önünde Oturum Haklarının gasp
edilmesi nedeniyle açmış oldukları
çadır direnişi devam ediyor.
Direnişçiler 10 Aralık tarihindeki
oturma eylemlerini Yüksel Direnişçilerine atfettiler.
Hamburg:
Musa Aşoğlu mahkemesi devam
ediyor: M. Aşoğlu duruşmada emperyalizmin hukukunu teşhire devam ediyor: “Alman devletinin bu
davadaki iddialarının tek bir kanıtı
yoktur. Alman devleti, Türkiye istihbaratından aldığı belgeleri kullanmaktadır.” denildi.
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nu sahiplenme ve duruşmalarına
katılma çağrısı yaptı.
Stuttgart:
8 Aralık günü, Halk Meclisi, HFG
tanıtım çalışması yaptı. 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı, 19-26 Aralık
Maraş Katliamı ve 28 Aralık Roboski
Katliam anmasını, 23 Aralık günü
saat 14.00’da, Stuttgart Halk Kültür
Evi’nde yapacağını duyurdu.
Halk Meclisi 1 Aralık tarihinde
ise, Yüksel Direnişçileri’nin gözaltına
alınmalarını, Stuttgart Türkiye konsolosluğu önünde protesto etti.
Berlin:
“Yüksel Direnişçileri ve destek-
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çileri; evleri faşist AKP
iktidarının işkenceci katil
polisleri tarafından basılarak, gözaltına alındılar! İki yıldır yaptığınız
zulüm ancak direnişin büyümesini
sağlamıştır.” açıklamasını yapan
Halk Cephesi, 19-22 Aralık katliam
anmasına çağrı yaptı.

Mannheim:
Halk Cephesi, yaptığı açıklamada gözaltına alınan Yüksel Direnişçileri’nin derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

 İNGİLTERE
Londra Pir Sultan Kültür Merkezi
2 Aralık Pazar günü 100 kişinin katıldığı bir Birlik Gecesi düzenledi.
9 Aralık günü ise, Yüksel Direnişçileri’ne destek amacıyla, 150 kişinin
katıldığı Grup Nisan konseri düzenleyip, Maraş ve 19-22 Aralık
hapishaneler katliamında şehit düşenleri 1 dakikalık saygı duruşu
ile andı.

 FRANSA
Grup Yorum Fransa Gönüllüleri.
Lyon ve 25 Kasım Strasbourg konserlerinin ardından 23 Aralık günü
Melun şehrinde “Grup Yorum’a Özgürlük” konserinin üçüncüsünü düzenleyecek. Dördüncü konser ise,
2 Şubat 2019 tarihinde Marsilya’da
yapılacak. Fransa Grup Yorum Gönüllüleri herkesi sahiplenme ve dayanışmaya çağırıyor.

Fransa Halk Cephesinden
Açıklama:
“Fransız güvenlik güçlerinin şiddetine değinen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’daki
göstericilere yönelik polisin uygulamalarını eleştirisinden iki gün
sonra, Ankara Yüksel Direnişçileri’ne saldırı emri vererek gözaltına
aldırttı! Gözaltına alınan Yüksel direnişçileri ve emekçiler derhal serbest bırakılsın!”
Nancy:
Halk Cephesi, Ankara’daki baskınlara ilişkin açıklama yaparak
şunları söyledi: “Gözaltı ve tutuklamalarla, Yüksel Direnişini bitiremezsiniz. Direnen bir halkı asla

teslim alamazsınız. Yüksel direnişçileri derhal serbest bırakılsın.”

 BELÇİKA
Belçika Halk Cephesi; “6 Aralık
Perşembe günü Lübnan konsolosluğunun önünde eylem yaptık. Lübnan devleti işkenceye uğrayacağını
hatta katledileceğini bile bile yoldaşımızı faşizme teslim etti. Yoldaşımızın vücudundaki 868 yaranın
tümünden Lübnan devleti de sorumludur.”

Alzey:
Halk Meclisi; Kezban ana Ve
Zeynep Yıldırım’a destek için 9
Aralık Pazar günü etkinlik yaptı.
Saat 15.00’da başlayan dayanışma
etkinliğinde, Avrupa Anadolu Hareketi adına söz alan temsilci, Avrupa Anadolu Alevi Hareketinin ne
olduğunu ve neyi amaçladığını anlattı. Cemevine yönelik yapılan saldırı değerlendirildi. Sanatçı Zeynel
Aba ise Alevilerin ve devrimcilerin
zalime ve zulme karşı yan yana
olmaları gerektiğini vurguladı.

 YUNANİSTAN
Atina:
2008 yılında polis tarafından katledilen Aleksi için 6 Aralık’ta anma
yürüyüşü yapıldı. Yunanistan Halk
Cephesi de Aleksi ve Berkin’in bulunduğu pankartı taşıyarak anmaya
katıldı.
5 bin kişi, Aleksi’nin vurulduğu
yerde, Anıt önünde bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. Anmanın ardından
anarşist gruplar gece geç saatlere
kadar polis ile çatıştı.

 AVUSTURYA
Halk Cephesi Ankara’daki baskınlara karşı açıklama yaparak şunları
söyledi: “Yüksel Direnişi korku duvarlarını parçaladı. 763 gündür faşizme karşı her adımını ve anını zafere çevirdi. Faşizm, Yüksel Direnişi
karşısında yenildi. Yüksel Direnişçileri
derhal serbest bırakılsın!”

Viyana:
Anadolu Federasyonu, 10 Aralık
günü, Adalet Bakanlığı önünde 1,5
saat çadır açtı. Herkesi çadır direnişini
desteğe çağırdılar.

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!

“Sizi çok çok seviyorum. Halkımı, örgütümü, yoldaşlarımı
çok seviyorum. Hepiniz gözümde tütüyorsunuz… Umudu
büyütmeye devam edeceğiz… Bizi merak etmeyin… Kendinize
çok iyi bakın…” Leyla Aracı

24 Aralık - 30 Aralık
Leyla ARACI,
Mahir BEKTAŞ,
Oğuz MEŞE:
Onlar; silahlı
örgütlerin uzlaşma, teslimiyet
ve tasfiye depLeyla Aracı
Mehir Bektaş
Oğuz Meşe
remi ile silahlarını toprağa gömdükleri bir dönemde, bombaların toprağa
gömdüğü sığınaklarından silahlarını geri çıkarıp savaşmaya
devam eden halk savaşçılarıdır. Gerilla olmak savaşı büyütme ısrarıdır. Üç Cephe gerillası şu soruyu sordular
kendilerine: “Silahsız üç gerilla ne yapabilir?” Ve
cevabını verdiler: “İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”
7 Kasım’da bombalanan sığınaktan çıkan 3 gerilladan
biri olan DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği savaşçılarından Oğuz Meşe, çıkıp yangınların içinden silahını,
bombasını düşmanın beyninde patlatmak için yola düştü.
7 Aralık 2016 günü, DHKC gerillalarının yenilmezliğinin,
gerilla tarzımızın yenilmezliğinin ilanı olarak şehit düştü.
28 Aralık 2016’da, oligarşinin faşist ordusunun yaktığı
sığınaktan çıkan Cephe gerillaları Leyla Aracı ve Mahir
Bektaş, oligarşinin faşist ordusuyla girdikleri çatışmada
düşmana, düşmanın kendi ifadesiyle “kan kusturarak”
ve kayıp verdirerek, yoldaşlarının hesabını sorarak
şehit düştüler.
Celalettin Ali GÜLER:
1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in,
'77’den şehit düştüğü ana kadar hiçbir anı
mücadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım
yıllarında Ege Bölgesi Siyasi Sorumluluğunu
üstlendi. Tutsak düştü. Buca HapishaneCelalettin Ali Güler si’nden dört Cepheli olarak firar ettiler. Özgürlük eyleminin ardından yıllardır kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla dağlara koştu. 28 Aralık
2002’de Tokat kırsal alanında oligarşinin askeri güçleriyle
çıkan çatışmada, 25 yıllık devrimcilik yaşamında halka,
devrime bağlılığın, kesintisiz devrimciliğin anıtı olmanın
onuruyla şehit düştü.

Şerif Aygün

Şerif AYGÜN:
29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak Motor
Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto
eden işçilere polisin açtığı ateşle katledildi.
Saldırının hemen ardından İstanbul'un bütün
üniversitelerinde öğrenciler forumlar yaparak
polisi protesto etmek için boykota gittiler.

Sergül Hatice ALBAYRAK:
30 Mayıs 1978'de Almanya'nın Badurach
kentinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz gibi, kimliksizleşmiş,
hangi kültüre ait olduğunu bilemeyen ve o ortamda burjuvazinin yozlaştırılmış “özgürlük”
Sergül Albayrak anlayışıyla şekillenen bir gençti. Avrupa emperyalizminin “imkânlarını” ve sunduğu “özgürlük” anlayışını reddederek devrimcileşti. 1997 Ağustos
ayında, bir görevle ülkeye gelişinde tutsak düştü. İşkencede
tecavüze uğradı. Tutuklandıktan sonra Ulucanlar, Sakarya,
Çanakkale ve Uşak Hapishanelerinde kaldı.
7 yıl süren tutsaklığı boyunca hep direniş mevzilerinde
oldu. Büyük Direnişin 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdoğan'ın
adının verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm orucuna
başladı. Ölüm Orucunun 140’lı günlerinde 13 Aralık 2004’te,
Uşak Hapishanesi’nden tahliye edildi. 26 Aralık 2004’te
Taksim Meydanı'nda gerçekleştirdiği feda eyleminde “Tecriti
Kaldırın!” haykırışının ardından kaldırıldığı hastanede 28
Aralık'ta şehit düştü.
Ferit ELİUYGUN,
Hamdi AYGÜL:
27 Aralık 1990’da İstanbul
Göztepe’de DMO’nun bombalanması esnasında şehit düştüler.
Ferit, Ordu Fatsa’da doğdu.
Ferit Eliuygun
Hamdi Aygül 1980 öncesi Liseli Dev-Genç saflarında çalıştı. 12 Eylül sonrasında
tutsak düştü. Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in yeniden yaratılması sürecine katıldı. Zor koşullarda yeraltı mücadelesinde
yer aldı. Daha sonra SDB ekip sorumluluğuna getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En büyük
arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu. Komutanı
Ferit ile birlikte şehit düştü.
Zeki ÖZTÜRK:
1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik)
köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir ailenin çocuğu
olarak faşistlerin yoğun olduğu bir mahallede
yaşıyordu. Elazığ, Antep ve Malatya’da çeşitli
görevler üstlendi, Malatya dağlarında oluşturulan
kır gerilla ekiplerinde yer aldı. 26 Aralık 1979’da
Zeki Öztürk
Malatya’da anti-faşist bir eylem hazırlığı sırasında elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.
KAYBEDİLDİ:
İsmail BAHÇECİ:
Bahçeci, 1968 doğumludur. İstanbul’da ilk
kurulan öğrenci derneği MÜBYÖD’ün başkanlığını yapmıştı. TÖDEF’in kurucuları arasındaydı.
DEV-GENÇ içinde birçok görev üstlendi.
1992’den gözaltına alınmasına kadar Devrimci
İsmail Bahçeci
Sol savaşçısı olarak mücadelesine devam etti.
24 Aralık 1994’de polis tarafından gözaltına alındı ve
gözaltında kaybedildi.

Anıları Mirasımız
Leyla Aracı’nın, Bombalama ve Sonrasında
Yaşananları Anlattığı Son Mektubundan Bölümleri
Yayınlıyoruz:
“Yaşadıklarımızı anlatıyorum.
7 Kasım 2016 Pazartesi sabahı sığınağımız bombalandı.
Ben küçük sığınaktaydım. Bu sırada Cömert yanıma geldi.
Şafağın seslenmesi ile Cömert’in “Tamam geliyorum” demesi
ile büyük bir patlama…
Yerimden havaya fırladım, takla attım. Ellerimin içine alev
topu düştü sanki… Cömert’in ‘Abla yanıyoruz’ diye bağırışını
duydum. Gözümü açtım, alevlerin içindeydik. Cömert, “abla
kapıya koş” diye bağırıyordu. Ne kapısı, her yer karanlık. Bulunduğumuz yerin bir kısmı çökmüş, gayri ihtiyari bir tarafa
yöneldim. Ellerimle ateşi yarıyordum. Küçücük bir ışık gördüm,
oraya yöneldim. Ellerimle toprağı eştim. Çukur büyüdü,
gözüme güneş çarpıyordu. Cömert ve Şafak’a seslendim.
İkisi de “Biz iyiyiz” dediler.
Diğer arkadaşları düşünüyordum. Neredesiniz diye bağırmaya
başladım. Kafamı delikten çıkaramıyordum. Deliği büyütmeye
çalıştıkça dışarıdan büyük taş ve toprak parçaları düşüyor,
deliği kapatıyordu. Ayağım da bir yere sıkışmıştı. Büyük
topraklar düşecek ve delik tamamen kapanacak, bir an oradan
hiç çıkamayacağımızı düşündüm. Şafak geldi ve zorlayarak
dışarı çıktı, beni ve Cömert’i de çıkardı. Dışarı çıktık. Sığınağımız
mezar yeri olmuş, büyük bir sessizlik... “Neredesiniz, sesimizi
duyan var mı?” diye bağırdık. Ses yoktu, cevap veren yoktu…
Biz uzaklaşırken on dakika geçmeden bomba sesleri geldi, sığınağımıza atıyorlardı. Evet uzaklaşmasaydık biz de o bombaların
altında kalacaktık. Şimdi de kobralar tarıyor etrafı. Bomba ve
kurşunlar altında ağaçların altına gizlenerek, eğilerek, sürünerek,
yürüyerek adım adım uzaklaştık. Yedek sığınağımıza ulaştık,
bir iki temel ihtiyaç gıda aldık ve yolumuza devam ettik. Şafak’ın
yüzü ve sol eli; benim yüzüm, saçlarım ve sağ elim komple
yanmıştı.
Düşman çok akıllı değil, her şey bizim bıraktığımız boşluklardan
doğuyor. Düşman korkak ve alçak. Bulunduğumuz yere gelmedi,
indirme yapmadı. Bizimle, DHKC gerillaları ile karşılaşmaya
cesaret etmedi, edemez de. Ancak bombalar, tarar, yakar. O
kadar korkak ki tüm dağları yaktılar. Ondan sonra ancak gece
indirme yaptılar ve kısa süre içinde ayrıldılar.
Silahsız üç gerilla ne yapabilir? İsteyen ve inanan bir gerillanın
yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bombalanan sığınağımızın
çok çok uzaklarına gittik. O kadar uzaklaşmamıza rağmen
yükselen alevleri ve dumanı görebiliyorduk. Sık ağaçlıklı yerlerde
kaldık. Gece hava buz gibiydi. Titreyerek uyumaya çalıştık. Üç
gün bombalanan yere gitmedik. Düşman orada arama tarama
yapmaya devam eder mi, asker indirir mi bilmiyorduk.
9 Kasım gecesi tekrar o vadiye girdiğimizde hala alevler
yanıyordu. Köylere gidelim haber alalım ve bazı ihtiyaçlarımızı
karşılayalım dedik. 4 gün boyunca yürüdük. Silahsız 3
gerilla. Halkımızın gözlerinde bize duyulan güveni gördük.
Bir köye girdik. “Siz o yangınların içinden nasıl çıktınız? Biz
buradan gördük alevleri, dumanı günlerce yandı. Dağlara
kaç bomba attılar? Siz nasıl sağ çıktınız?” diye hayretler
içinde bize bakıyorlardı. Başka bir köy… Giysi verdiler, değişip
kurulandım. Ekmek, şeker aldık.
Yapraklar dökülmüş, her yer açılmıştı. Tepelere kar yağmıştı.

Artık gerillaların sığınaklara çekilme dönemiydi. Ama biz duramazdık. Öyle yerlerden geçtik ki bir tepeyi aşıyoruz, bir bakıyoruz karşımızda Kalekol. Başka tepeyi aşıyoruz, uzaktan
bir köy görünüyor. Kısa süre içerisinde onca bölgeyi ve köyü
gezdik. Ve silahsız… Çok şey öğrendik. Bize bu gücü veren
şehitlerimiz ve örgütümüzdür.
Aradan on gün geçmişti. Oraya gidiyorduk. Hala dumanlar
yükseliyor, hala yanık kokular var. Dikkatlice girdik vadiye,
her taraf duman olmuş. Alt-üst olmuş. Demek ki bomba
büyük sığınağın üzerine düşmüş. Biz o yüzden kurtulmuşuz.
Ve içeri girdik sürünerek. İkimizin de silahı sapasağlam
duruyor. On gün silahsız dolaştıktan sonra tekrar silahlarımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşadık.
Sizi çok çok seviyorum. Halkımı, örgütümü, yoldaşlarımı
çok seviyorum. Hepiniz gözümde tütüyorsunuz. Burada yalnız
değiliz, sizlerleyiz. Umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bizi
merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan şehitlerimizin
hesabını soracağımıza olan inanç ve coşku ile kucaklıyorum.”
***
Onlar iki komutandılar
iki yürektiler
Dersim dağlarından Trakya ovasına
onlar iki komutan
olmaları gereken yerde
yapmaları gerekeni yaptılar
onlar savaşımızın neferleriydiler
sıralarını savmadılar
sıralarına sahip çıktılar
ve yaşattılar geleneklerimizi
geleneklerimiz ki
Kızıldere'de toprağa karışıp
Çiftehavuzlar'da yeniden doğan
Sabo'nun çocuklarında hayat bulan
geleneklerimiz
Leyla ve Bilgehan'da çoğalan,
umut olmaya devam eden,
bayrak olan,
direniş olan,
savaş olan,
emperyalizme çağrı olan;
“benim öldüğüm yer vatanım
ya senin
ölmek ve öldürmek benim için onur
senin için utanç
senin için yüz karası”
geleneklerimizle savaşıp
geleneğimiz oldular
ve gelenek
destanı oldu kavganın
destanını yazdılar vatanı savunmanın
halkı sevmenin
destanını yazdılar
yoldaşlığın ve ölmenin
destanlar böyle yazılır bizde
kahraman kızları ve
delikanlılarıyla halkın
destanlar böyle yazılır bizde
silah elde Mahir gibi, Sabo gibi
destanlar böyle yazılır bizde
“Dünyayı bir kez de
Türkiye'den sarsacağız” diyerek...

Ö ğretmenimiz
Revizyonizmin iflası sonucu sosyalizm cephesinde yaşanan gerileyiş,
dünya kapitalist güçleri tarafından
sosyalizmin artık öldüğü biçiminde propaganda edilirken,
uluslararası düzeyde
devrimci ve anti-emperyalist güçlere de kapitalizmden başka
seçeneğin olmadığı mesajı verilmeye çalışılıyor.
- Ve bugün devrimciler, her şeye rağmen sosyalizmi savunmak,
M-L’nin bayrağını yere düşürmemek gibi
tarihi bir görevle yüz yüzedirler.
Karşı devrimin yıkıcı dalgalarına göğüs gerebilmek ve
ayakta kalabilmek, en başta bu bilince sahip olmayı gerektiriyor.
- Devrimciler her şart altında kendi yollarını kendileri çizmelidirler.
Devrimci hareket olarak biz, şimdiye kadar sosyalist diye bilinen
hiçbir ülkenin komünist partilerinin taklitçisi olmadık.
Kendi gerçeğimizden yola çıkarak mücadele ettik,
kendi gövdemizin üzerinde kendi başımızı taşıdık.
Başka ülke deneylerini reddetmedik,
ama onları olduğu gibi ülkemize uygulamaya da kalkmadık.
Başkalarını taklit etmeye çalışan şabloncu çizginin ne hale geldiğini
ise, yaşanan acı deneyler çok çarpıcı biçimde
herkese göstermiş bulunuyor.
M-L’ler hiçbir devrim deneyini küçümsemeden;
ama onları sorgulayarak, doğru ve yanlışlarını ayırt ederek,
kendi devrimlerine yararlı olacak yanlarını alan bir olgunluk ve
özgüven içinde olmalıdırlar.
İçinde bulunduğumuz koşullarda en çok sahip olmamız gereken şey;
bu özgüven duygusu olmalıdır.
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Halkın Mühendis Mimarları Özel Bölümü

* RANT İÇİN DEĞİL,
HALK İÇİN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK!

www.yuruyus-info.org

* TEKELLERİN DEĞİL,
HALKIN
MÜHENDİS MİMARLARIYIZ!
HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ AÇ,
HİÇBİR EVİMİZ ELEKTRİKSİZ,
HİÇBİR ENGELLİMİZ
YATAĞA BAĞIMLI KALMASIN;
HALKLARIMIZIN GÜVENLİ
BİR GELECEĞİ OLSUN DİYE
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

MÜHENDİSİZ, MİMARIZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

Halkın Direnişçi Mimarı Alev Şahin,
Neden Direndiğini ve Neden Kazanacağını Anlatıyor:
Bugün 675. gün. Yine AKP il binası önündeyim. Yine onlar yukarıda, ben
kapılarının önündeyim. 6 Ocak’ta yayınlanan bir kararname ile haksız‐
hukuksuz bir biçimde işten atıldım. İşimi geri istiyorum, bunu biliyorsunuz.
İşten atılanlar kararnamelerde “terörle ilgilidir” denilerek işten atıldılar,
bunu kabul etmediğim için 675 gündür sokaklardayım. Yapılmadık zulüm,
çektirilmedik çile bırakmadılar; yılmıyorum! Buraya gelip soruyorum. “Terörle
ilgilidir” diye atıldım, hakkımda bir tane soruşturma yok.
Madem öyleyim, kapınızın önüne kadar geliyorum.
Madem böyle bir ilgim yok, bir bağ kuramıyorsunuz ve kuramayacaksınız;
o zaman niçin işime iade etmiyorsunuz?
Biliyorum ki işime iade edilmeme sebebim; şu anda yönetimde olan ve
hakkımda iftiracılık yaparak ekmeğimle oynayan bir beton firması sahibi.
Çalıştığım sürede; kalitesiz betonlar ürettiği için, 130 bin lira devlete para
ödemesi gerektiğine karar verdiğimiz için intikam besleyerek, hakkımda
iftiralar atıp, benim ekmeğimle oynayan kişi olduğunu ben de biliyorum. İz‐
leyenler de biliyor, Düzceliler de biliyor, yönetim de çok iyi biliyor.
Bu bu kadar açıkken, yani suç ve suçlu bu kadar açıkken benim ekmeğimle
oynadı. Kalitesiz beton dökmek, bunu üretmek bu ülkede suçken, adamına
göre “suç”, adamına göre “muamele”.
Bir devlet memuru olarak; görmezden gelseydim, AKP il yönetiminde
olduğu için o betonları cayır cayır dökmesine izin verseydim o zaman mı va‐
tansever olacaktım?
Vatan sizin bankalarınız, kasalarınız mı?
Vatan sizin çek defterleriniz mi?
Ona ihanet edildiği zaman, sizin halktan çaldıklarınızı alıp tekrar kasaya
koyduğum için mi vatan haini ilan ediliyorum?
Vatan sizin çek defterleriniz değil, kasalarınız değil! Vatan, üzerinde ya‐
şadığımız bu topraklar. Yani 1999’da iki kez deprem görüp, yüzlercesi‐
binlercesi toprağa gömülen, bu halkın üzerinde yaşayıp ürettiği bu topraklar.
Eğer bu topraklara, üzerinde yaşayan bu insanlara en ufak bir ihanetim
varsa, çıkın adam gibi söyleyin!
Eğer böyle bir ihanetim yoksa ‐ki siz de olmadığını çok iyi biliyorsunuz‐
işimi geri verin! Bu işin “az şekerlisi‐çok şekerlisi” yok!
Ekmeğimi geri istiyorum, alacağım!
Emekçiyiz, haklıyız, biz kazanacağız!
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FİLM TANITIMI:

VATAN, BİZ İNSANLAR
004 yılında çekilen Hindistan yapımı filmde
Mohan adlı bir karakter başrolü oynamaktadır.
Mohan, Hindistan’da dadı sahibi olabilecek
düzeyde zengin bir ailenin çocuğudur, iyi eğitim alabilmiş ve Amerika'ya göç etmiştir. Amerika’da NASA’da
mühendis olarak çalışmaktadır, refah-gelir düzeyi
ise epeyce yüksektir.
Emperyalizm doğayı katlederek dünya su kaynaklarını tehlikeye sokmuştur ve bunun telafisi için
de su kaynakları ve meteorolojiyi takip eden bir
uydu geliştirmektedir. Mohan da bu projenin müdürlüğünü yapmaktadır. Ülkesine ve sorunlarına yabancılaşmış, emperyalizmin sorunlarını kendine dert
edinmiş bir mühendistir. Ailesi öldükten sonra yoğun
bir şekilde bu projede çalışmaya başlamıştır.
Emperyalist NASA, Mohan’ı o derece sömürmüştür
ki; annesi gibi gördüğü dadısı Kaveri’ye yıllar boyu
mektup bile yazmamış, yaşlılığında onu yalnız bırakmıştır. Ancak emperyalizmin gözüne çektiği yabancılaşma perdesinden küçük parçalar halinde
sızan Kaveri'nin hatıraları, onu bu çalışmaya ara
vermeye ve Hindistan'a gitmeye zorlamıştır. 2 hafta
izin alarak Hindistan’a gider ve yoksul Charanpur
köyünde Kaveri'yi bulur.
Kaveri, burada Mohan'ın çocukluk arkadaşı Gita
ile yaşamaktadır. Gita, Mohan’ın aksine ülkesinin
sorunlarını kendisine dert edinmiştir. Köydeki okulu
tek başına idare etmeye çalışmaktadır. Köyün
sorunları köy meclisinde tartışılarak çözülmektedir.
Köy meclisi okula ilginin az olmasından dolayı okulu
uzakta küçük bir binaya taşımaya karar verir. Gita
bu duruma itiraz eder ve daha çok öğrenci toplaya-
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cağına dair meclise söz verir. Mohan da Gita’ya yardımcı olmak için köylüyü dolaşır ve çocuklarını okula
yazdırmaya ikna etmeye çalışır. Böylelikle halkını
tanımaya başlayan Mohan’ın gözündeki perde kalkmaya başlar.
Mohan ülkesindeki yoksulluğu-açlığı görmeye
başlamıştır. Köyde sık sık elektrikler gitmektedir.
Halkın bu sorununu gören Mohan, halkla birlikte
kolektif bir çalışma ile bir su türbini inşa eder. Köy
artık kendi elektriğini kendisi üretmektedir. Bununla
birlikte Mohan emperyalizmin halkından sakladığı
teknik bilgiyi halkı için kullanmaya başlamıştır. Bir
başka deyişle “Halk için mühendislik” yapmaya başlamıştır.
2 haftalık iznini 5 haftaya çıkaran Mohan, halkı
ile bol vakit geçirme imkanı bulmuş ve halkını tanımış
olarak Amerika'ya döner. Artık kendi halkının sorunlarının farkına varmış ve yabancılaşma perdesini
parçalamıştır, içerisindeki bu büyük çelişki onu halkın
mühendisi olmaya itmiştir. Mohan projesini tamamlayıp
Hindistan’a Charanpur köyüne taşınır.

FİLMİ NEDEN İZLEMELİYİZ?
Yeni sömürge bir ülkenin mühendis mimarları
olarak çoğumuz çalıştığımız şirketlerde halka değil
ranta hizmet ediyoruz. Bazılarımız gerçekten büyük
işler çıkarıyor olabilir. Fakat emeğimizin karşılığı
olarak bu büyük işlerin ancak kırıntılarını alabiliyoruz.
Yani patronlarımızın ceplerini dolduruyoruz. Çoğumuz
ise mesleki becerilerinin küçük bir kısmını kullanabiliyor.
Emperyalizm bizleri şirketlerin çıkarları doğrultusunda belli alanlara odaklanmaya itiyor.
Bu da yaratıcılığımızın, bilgi ve becerimizin
gelişmesinin önüne geçiyor.
Ancak mühendislik mimarlık becerilerimizi, halkın safında özgürce kullandığımızda gerçekten mesleki olarak tatmin
olabiliyoruz ve çok büyük işler başarabiliyoruz. İşte film tam olarak bu çelişkiyi anlatıyor. Mohan, mühendislik becerilerini
halkla beraber kolektif bir çalışmayla halkın
çıkarları doğrultusunda kullanmayı keşfediyor.
Eğer siz de meslek hayatınızda bu
çelişkileri yaşıyorsanız, alternatif çözümü
görebilmek için bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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MÜHENDİS-MİMAR ŞEHİTLERİMİZ
boşa çıkartan bir irade sergiledi. Moralli ve güçlü
yaşadı. Güce dönüşen bu iradenin gerçek kaynağı
ise mücadeleydi. Ve Tülin Aydın Bakır, 24 Ekim
1999'da hayata gözlerini yumarak mücadelesini bizlere
miras bıraktı.

HASAN BALIKÇI

TÜLİN AYDIN BAKIR
1963 yılında Kars Sarıkamış'ta doğdu. İlkokulu
Urfa’da bitirdi. Ailesi İstanbul’a yerleşince liseyi İstanbul'da okudu. 1983 yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde okurken,
daha önce tanıştığı devrimci düşünceleri tanıma fırsatı
buldu ve mücadeleye ilk adımını attı. Okul bitince
“benden buraya kadar” demeyip EMEKAD (Emekçiler
Kültür Araştırma Derneği)’ndeki çalışmalara katıldı.
Ardından DEMKAD’da kadınların örgütlenmesi
içindeydi. “Mühendisim, başka işlerle uğraşamam”
demeyip emekçi mahallelerde halkıyla birlikte nefes
alıp veriyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyordu.
Çalışmaları, Elektrik Mühendisleri Odası’nda (EMO)
sürdü. Mimar ve mühendislerin devrimci mücadelesinde
yine kolları sıvayıp EMO’da görev alarak bir süre yönetiminde yer aldı. Odada örgütlenme sekreterliği
yaptı, herkesin sözünü dinlediği, meslektaş olmanın
ötesinde sevilen bir dost olmayı başardı. İnandığı
yolu yürümeye devam ederek bu yolculuğu son anına
kadar sürdürdü.
1996’da kanser, bağırsaklarında ilk sinyali vermiş,
aradan iki yıl geçtikten sonra ise bu kez beyin
hücrelerini sarmıştı. Ama o hastalığını duyduğu ilk
andan ömrünün sonuna dek yaşama ve işlerine dört
elle sarılan, doktorların en fazla altı ay yaşar sözlerini

1961'de Adana-Kayışlı köyünde doğdu. Liseyi bitirene kadar ırgatlıkta ve çeşitli işlerde hem çalıştı,
hem okudu. Lise yıllarında haklar ve özgürlükler mücadelesinde yer aldı. 1987'de İTÜ Elektrik Mühendisliği
bölümünü bitirdi. 12 Eylül sonrasında ilk kurulan
öğrenci derneklerinin kuruluş çalışmalarında yer aldı.
Bu yıllarda da aynı zamanda çalışan bir emekçi oldu.
1989'da TEK'de (Türkiye Elektrik Kurumu) çalışmaya
başladı. İlk görev yeri olan Ağrı'da 4 yıl çalıştıktan
sonra 1993'te Adana'ya atandı. 1993-1996 yılları arasında memurların örgütlenmesine aktif olarak katıldı.
Adana Enerji Yapı Yol Sen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. 1998-2002 yılları arasında EMO Adana
Şube Yönetiminde bulundu. İki yıl da TMMOB yönetiminde görev aldı.
Halkını anlayan ve bıkmadan bilinçlendirmeye çalışan Hasan Balıkçı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde onurlu bir devrimci olarak
sürekli ön saflarda, halkının ve haklının yanında yer
aldı, ülkemizdeki faşist baskı ve katliamlara sessiz
kalmadı. Özellikle hapishanelerde devrimci tutsaklara
yapılan hak gasplarına karşı onlarla dayanışmayı bir
görev bildi, bu nedenle defalarca soruşturmaya ve
disiplin cezalarına uğramasına rağmen mücadelesini
sürdürdü. Böyle bir soruşturmayı götürdüğü AİHM'deki
dava sonucunda devletin davada uzlaşma olarak
teklif ettiği binlerce euro'yu reddetti.
Adana TEDAŞ’ta görev yaptığı son yılda büyük
ölçekli sanayi kuruluşlarının denetim mühendisi oldu.
Büyük sanayi kuruluşlarına kaçak elektrik kullanmalarından dolayı büyük cezalar kesti, fabrikaların elektrik
sayaçlarını fabrika dışına aldırdı ve bunun sonucunda
TEDAŞ zarar eden bir kuruluş olmaktan kurtuldu.
Fabrika sahiplerinin eski işleyişe dönebilmek için teklif
ettikleri büyük miktarlarda rüşvetler, her onurlu devrimcinin yapacağı gibi Balıkçı tarafından da reddedildi.
Tehdit edildi, aldırmadı, doğru bildiği yolda devam
etti.
“Bakın... Şu gördüğünüz fabrikalardan sadece biri,
şu yoksul beş mahalleden fazla elektrik harcar, fakir,
yoksul halk elektrik parasını ödüyor da patronlar
neden ödemesin, fatura yoksul halka kesiliyor” diyordu
Hasan Balıkçı. Devrimci olmanın ölçütü de bu ve
benzeri her türlü haksızlığa her koşulda karşı çıkmaktı
onun için. Hasan Balıkçı nezdinde onurla ve gururla

Kazanıyoruz, Kazanmaya Devam Edeceğiz!
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söyleyebiliriz ki sadece devrimciler; ülkesi ve halkı
için karşılıksız mücadele eder.
Yaşamı boyunca inandığı ilkelerden asla taviz vermemesi, Adana'da kaçak elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine kararlı bir şekilde gidip cezalar
yazdırması nedeniyle; durumdan rahatsız olan fabrika
patronları hem siyasal güçlerini kullanarak, hem de
rüşvet çarkından nemalanmak isteyen TEDAŞ üst
yönetimindeki kimi yöneticilerle işbirliğine girerek,
Hasan Balıkçı’yı Urfa’ya sürgün ettirdi. Sürgünden
45 gün sonra 18 Ekim 2002 tarihinde, Urfa'da
çıkarlarına dokunduğu patronların kiralık katilleri tarafından, bölgesel Susurlukçular tarafından katledildi.
Hasan Balıkçı'nın cenazesi, binlerce seveni tarafından kaldırıldı. 12 Eylül'den sonra Adana’da ilk defa
bir cenaze bu kadar insan tarafından sahiplenildi.
Kiralık katiller tesadüf olarak Urfa’da yakalandı, cinayeti
azmettiren patronun ismini itiraf etti ve duruşma
süreçleri başladı. Fakat yıllarca süren mahkeme sonucunda katiller cezalandırılmadı.
Devrimci mühendisler Tülin Aydın Bakır ve Hasan
Balıkçı'nın bizlere bıraktığı onurlu mücadeleyi bugün
de Halkın Mühendis Mimarları olarak devam ettiriyoruz.
Şehitlerimiz, bizim yolumuzu aydınlatmaya devam
ediyor...

Gerçekten de partizan hareketi yüzyıllardır
hiçbir zaman bu denli kitlesel, genel halk
hareketi olmamıştır ve bu nedenle de partizan
savaşı, bu savaşta olduğu kadar hiçbir zaman
bu denli örgütlü ve herkesi kucaklayan bir
savaş olmamıştır. Sovyet aydınlarının partizan
savaşına önemli derecede katılmaları çok ka‐
rakteristikti. Onun ne denli etkili olduğu, yalnızca
Kuban Krasnodarındaki “Ignatevi kardeşler”
partizan birliğinin savaş örneklerinden de gö‐
rülmektedir. Bu birliğin komutanı P.K. İgnatof
(Bata) “Partizanın Notları”nda, birliğin genellikle
teknik aydınlardan oluştuğunu; birliğe mühend‐
islerin, müdürlerin, ekonomistlerin ve bilim iş‐
çilerinin katılmış bulunduğunu anlatmaktadır.
Bunların hepsi şehirli, hatta denildiği gibi “büro”
işçileriydi. Fakat onlar vatanseverlik duygularını
belirtmek amacıyla rahat ve düzenli şehir ha‐
yatını, kendilerine uymayan dağlardaki güç,
rahatsızlık ve tehlikelerle dolu partizan hayatına
değiştiler. Onların her biri cephe gerisine çeki‐
lebilir ve savunma üretimi işleriyle uğraşabilir‐
lerdi. Fakat onlar o güç koşullar içinde, düşmanla
doğrudan doğruya, fiilen çarpışmalara katılmayı
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daha uygun görmüşlerdi. Bu savaşın altı aylık
sonucu çok dikkat çekicidir: Küçücük bir birlik
düşmanın cephane ve canlı kuvvetle birlikte
çekilen teknik araçlar (tank, top vb.) yüklü 155
vagonu havaya uçurmuş, 8 köprüyü, onlarca
tank, ağır top, yüzden fazla küçük top ve alev
makinasını yok etmiş, düşmanın 2 bin kadar
asker ve subayını öldürmüş ve 2 bin 500'den
fazlasını ağır biçimde yaralamıştır. Ignatofçular
ise bu süre içinde 5 kişi yitirmişler ve iki ağır
yaralı vermişlerdir.
(...) İgnatof birliğinin etkinliği, önemli ölçüde
ve özellikle, birlikte yüksek derecede uzman
mühendislerin, teknikerlerin ve işçilerin bulun‐
masıyla açıklanabilir. Bu durum, yalnız bizzat
partizan birliğinin iyi örgütlendirilmesine değil,
düşmana vurulan darbelerin planlı olarak, di‐
yebilirim ki, bilimsel bir biçimde yönetilmesine
olanak sağlamıştır. İgnatofçular vatana feda‐
karlıkla hizmete, yalnızca duygularını değil; her
şeylerini, yüksek uzmanlıklarını, bilgilerini, çok
gelişmiş zekalarını da koymuşlardır.
(Kalinin, Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak)
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HALKIN MİMARI
ALEV ŞAHİN’İN DİRENİŞİNDEN
diğer ‘müttefikleri’ DİSK ve TTB ile birlikte, KESK'in
Yüksel direnişçilerine, devrimcilere yönelik saldırılarına
ortak oldu.
Halkın mimarı Alev Şahin ise kâh Düzce kent
merkezinde, kâh Düzce AKP İl Binası önünde, kâh
Yüksel Caddesi'nde, kâh TMMOB Genel Merkezi'nde
direnişe tüm hızıyla devam ediyor...
Alev Şahin'in son 1 ay içerisinde TMMOB Genel
Merkezi'nde yaptığı oturma eylemindeki açıklamalarını
paylaşıyoruz...

09.11.2018

cak 2017'de KHK ile Düzce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki işinden atılan ve o
tarihten itibaren direnişe başlayan Alev
Şahin; bu yılın Mart ayında meslek örgütü TMMOB'un
yönetim kuruluyla bir görüşme gerçekleştirmiş ve
TMMOB'un KHK ile ihraç edilen tüm üyeleri için yapacaklarını birlikte kararlaştırmışlardı. TMMOB yönetiminin bu konuda bir adım atmaması üzerine; direnişine ve ihraç edilen üyelerine sahip çıkması
talebiyle haftanın 1 günü TMMOB Genel Merkezi'nde
oturma eylemine başlamıştı. TMMOB'daki eyleminin
8. ayına girdiği günlerde, eylemini yönetim kurulu
odasına taşıdı. Sonraki günlerde ise TMMOB yönetim
kurulu, Düzce'de Alev Şahin'in direnişine destek ziyaretinde bulundu ve Aralık ayı içerisinde ihraçlar
için bir çalıştay düzenleneceğini bildirdi.
Tüm bu süreç, TMMOB'daki reformist, icazetçi,
tasfiyeci yönetimin geldiği noktayı özetliyor:
- Temmuz 2016'dan itibaren gerçekleşen KHK ihraçlarından yaklaşık 2,5 yıl sonra, tüm üyelerinin katılacağı bir çalıştay düzenlemek akıllarına geliyor (Ki
Alev Şahin'in direnişi olmasaydı, bu çalıştayı düzenleme
kararı da almayacaklardı).
- Ocak 2017'de direnişe başlayan Alev Şahin'in
direnişini, yaklaşık 2 yıl sonra ziyaret ettiler (Ki bu
ziyaret de Alev Şahin'in 8 ay boyunca TMMOB Genel
Merkezi'nde yaptığı oturma eyleminin sonucu gerçekleşti)
- Diğer taraftan; aynı TMMOB, Yüksel direnişçilerine
hakaretlerle, işkencelerle saldırıp sendikadan dışarı
atan, direnişçilere iftiralar atıp “kendinizi dövdürtüyorsunuz, 15 dakikada bırakılıyorsunuz, direndiniz
de ne oldu” diyen KESK yönetimi için, hiç zaman
kaybetmeden “KESK'in yanındayız” açıklaması yaparak,

O

Merhaba sevgili dostlar. Her Cuma saat 16.0017.00 arasında bildiğiniz gibi TMMOB Genel Merkezi'ne
gelerek yönetimin ihraçlara ve bana sahip çıkması
talebiyle bir oturma eylemi yapıyorum. Bugün oturma
eylemime zamanında gelemedim. Saat 2 civarında
CHP Genel Merkezi önünde Mahir Kılıç'a destek
olmak istediğim için bir gözaltı yaşadım. Ardından,
Yüksel direnişinin 2. yılı olması sebebiyle Yüksel direnişçilerinin anıtı rengarenk balonlara boğan bir
eylemi vardı, onlarla birlikteydim. Gözaltından çıktım.
Ancak bu saatte, yani saat 5 itibariyle burada olabildim.
Kısa bir yayınla yarın hakkında bilgi vermek istiyorum.
Geçen hafta yönetimle, genel başkan Emin Koramaz'la
yaptığımız görüşmede, yarın saat 4'te yapılacak
yönetim kurulu toplantısına davet edilerek Düzce'ye
yapacakları ziyareti ve diğer taleplerimi konuşacağımız,
görüşeceğimiz ve hayata geçireceğimiz yönünde bir
söz almıştık. Yarın saat 4'te TMMOB Genel Merkezi'nde
olacağım. Ve yönetim kurulu toplantısında taleplerimizi
konuşacağız.

10.11.2018
Merhaba sevgilli dostlar. 29 haftadır “TMMOB
bana ve üyelerine sahip çıkmalıdır” talebiyle Cuma
günleri saat 16.00-17.00 arasında bildiğiniz gibi oturma
eylemim var. Daha ilk günden TMMOB yönetim kuruluyla oturup birlikte kararlaştırdığımız taleplerin takipçisi olmak amacıylaydı. Bugün yönetim kuruluyla
görüşmemizde, yönetim kurulu üyelerinin çarşamba
günü Düzce'ye gelerek bir dayanışma ziyaretinde
bulunacağı taahhütünde bulundular. Diğer taleplerim
noktasında ise, TMMOB'un Aralık ayı içerisinde bir
ihraçlar çalıştayı hazırlığı içerisinde olduğunu, bu taleplerimin ve belki de daha fazlasının da ihraçlar çalıştayından alınacak kararlarla çıkabileceğini, beni de
oraya davet ederek yine taleplerimin karşılanacağı
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noktasında taahhütte bulundular. Ben taleplerim karşılanana kadar takipçisi olmaya devam edeceğim.
Sizler de takipte kalın.

14.11.2018
(TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın Düzce'de Alev
Şahin'in direnişine gerçekleştirilen TMMOB ziyaretinde
yaptığı basın açıklaması)
"Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının
örgütü TMMOB yönetim kurulu adına sevgiyle, dostlukla
selamlıyorum. Bugün buraya TMMOB yönetim kurulu
üyeleri, Mimarlar Odası başkanı ve üyeleri, TMMOB'a
bağlı Bolu ve Düzce il temsilciliklerinin başkanları ve
yöneticileri olarak geldik. 6 yıl boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü'nde çalışıp
haksız, hukuksuz bir şekilde işinden ihraç edilen, savunması bile alınmayan Alev Şahin meslektaşımıza
destek olmak için buradayız. Biliyorsunuz; Alev Şahin
2017 yılında, Ocak ayında çıkartılan 697 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname'yle sorgusuz, sualsiz bir şekilde
mesleğinden men edildi, işinden atıldı. O gün bu
gündür, tam 653 gündür işini geri almak için Düzce'de
direniyor. Biz, bu haklı direnişe destek vermek için
buradayız. Dayanışma duygularımızı Düzce halkıyla
paylaşmak için buradayız.
(...) 2 yıl süren OHAL, bu yıl Temmuz ayında kaldırıldı. Biliyorsunuz; Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan tüm Kanun Hükmünde Kararnameler, yapılan
tüm uygulamalar, eğer OHAL bitirildiyse yok hükmündedir. Eğer OHAL'in ilan edilmesine neden olan
sebepler ortadan kalktıysa, OHAL bahane edilerek
çıkarılan tüm yasal düzenlemeler de ortadan kalkmış
demektir. Bu; hukuki, resmi bir durumdur. Ama bütün
bunlara rağmen, OHAL ortadan kaldırılmasına rağmen
ifadeleri bile alınmayan, hiçbir mahkemeye çıkarılmayan
insanların hala mağduriyetleri devam ediyor. Tıpkı

"Beş yıl önce 'Ruslara bir şeyler öğretmeye'
çalışan Amerikan uzmanları, bütün bunları
duydukça homurdanıyorlardı:
“Biz bütün bunları kendilerine gösterirken
peki niçin yapamıyorlardı?” Nedeni açıktı.
Sovyetler Birliği kendisini yeni makinelerle
donatmış, milyonlarca aceminin eline bunları
vermişti. Acemiler makineleri kırmış ama
öğrenmişlerdi. Öğretmenleri söyledikleri
zaman öğrenemiyorlardı.
Bunun, kendi sinir sistemlerinde yerleşmesi gerekti. Ama bunların öğrendikleri
yalnız Amerikalıların teknik becerileri değildi... Modern dünyayı yapan mekanizmaya
sahip olma gururu ve bunun getirdiği beceri...
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Alev arkadaşımız gibi, bu ülkede 135 bine yakın kişi,
mahkemelere bile çıkartılmadan işlerinden, geleceklerinden mahkum ediliyor. Tamamen bir medeni ölüme,
bir sivil ölüme terk ediliyor. Bu; ne akla uygundur, ne
vicdana uygundur, ne hukuka uygundur, ne anayasaya
uygundur. Bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceğinden
endişe duyan herkes; Alev Şahin ve Alev Şahin'in
durumundaki kişilerin feryatlarına kulak açmak zorundadır.”

30.11.2018
Merhaba sevgili dostlar. Meslek örgütümdeyim,
TMMOB'dayım. Ve 32. hafta. Buraya ilk geldiğim
günden itibaren, meslek örgütümün bana ve ihraç
edilen üyelerine sahip çıkması talebiyle yönetim kuruluyla birlikte ortak karar verdiğimiz taleplerimin
takipçisi olmak üzere buraya geliyorum bildiğiniz gibi.
Yönetim kurulunun bundan 2 hafta öncesinde Düzce'ye
gelerek, Düzce'deki temsilciliklerle birlikte bir dayanışma
ziyareti ve basın açıklaması gerçekleşmişti. Diğer ihraçlara sahip çıkılması konusundaki diğer taleplerim
için de, elbette yapılacağı taahhütünde bulunmuşlardı.
Her hafta cuma günü taleplerimin takipçisi olmak
üzere artık buraya geliyorum. Bu hafta 32. hafta. Bildiğiniz gibi 2 hafta öncesinde Zonguldak'ta ruhsatsız
bir maden ocağında bir katliam gerçekleşti ve 3
maden işçisi katledildi. Geçen hafta Gebze'de Limak-Kolin İnşaat'a bağlı bir viyadük-yol çalışması sırasında çöken viyadüğün altında yine 3 işçi katledildi.
Bunlar da konu itibariyle bizim ve meslek örgütümüzün
hesabını sormamız gereken katliamlardır. Bunlara
da sessiz kalmayacağımızı, katledilen işçilerimizin,
emekçilerimizin hesabını da mücadelemize katarak
yolumuza devam edeceğimizi buradan tüm dostlara
duyurayım tekrardan. Emekçiyiz, haklıyız, biz kazanacağız.

Neşeli bir atılım, karmaşık süreçlere egemen olmanın verdiği gurur, toplum ile
bilinçli bir işbirliği, öğrenmeye karşı duyulan
açlık...
‘Eğer iş doğru yapılırsa, insan kendini
daha iyi ve güçlü hisseder!’
Bir mühendis bana şöyle diyordu:
‘İşin akışını bu adamlara uydurmak için
sabaha kadar oturup planlar yapıyorum.’
İnsan gelişmesi, bilimsel araştırmalar...
İşte bunlara sınır yoktur." İnsanın ilerlemesine sınır tanımıyordu; ne insanın kendi
doğasını geliştirmeye, ne zamana, ne mekâna.”
(Anna Strong, Stalin Dönemi)
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HALKIN TUTSAK MÜHENDİS
MİMARLARI’NA ÖZGÜRLÜK!
u anda Halkın Mühendis Mimarları'ndan 4
arkadaşımız tutsak. İlk olarak Kenan Emre
Üstündağ, Kasım 2017'de tutuklandı. Ardından Ali Olcayto Öğretmen, Aralık 2017'de, Olcay
Abalay ise Nisan 2018'de tutuklandı. Son olarak ise
Cem Dursun, Temmuz ayı içerisinde tutuklandı.
Arkadaşlarımızın tutuklanma nedeni olarak Dersim'de su türbini kurmaktan Hasan Ferit Gedik adına
rüzgar türbini inşa etmeye, kentsel dönüşüme karşı
halkı bilgilendirmekten Armutlu'da halk bahçesi kurmaya, Dilek Doğan için adalet istemekten Berkin'in
cenazesine katılan 3.5 milyonluk insan seli arasında
yer almaya kadar birçok gerekçe sıralıyor faşizmin
mahkemeleri. Bunu da yalancı gizli tanıklardan, iftiracılardan aldıkları ifadelerle süsleyerek, birçok devrimciye yaptıkları gibi, aylarca-yıllarca tutsak ediyorlar
arkadaşlarımızı.
4 arkadaşımızın da tutsak olma nedeni, Halkın
Mühendis Mimarı olmalarıdır. Eğer halk için mühendislik
yapmasalardı, “işlerinde güçlerinde” olup suya sabuna
dokunmasalardı; tutsak edilmeyeceklerdi. Bu şekilde
faşizm, “benim istediğim tarzda mühendislik-mimarlık yapmazsan seni tutuklarım” mesajı vermiş
oluyor.

Ş

Halkın Mühendis Mimarları, Dersim'de zorla boşaltılan
köyünden gitmek istemediği için elektriği kesilen,
yıllardır elektriksiz yaşayan bir ailenin evini aydınlatıyor;
faşizm ise “Dersim'e gidersen, halkın sorununu çözersen,
hele bir de devletin yapmadığını yaparsan seni tutuklarım”
diyor. Tutsak arkadaşlarımızın üçü de Dersim'de su
türbininin üretiminden Dersim'de kurulmasına kadar
tüm süreçlerde bizzat yer almışlardır. İşte faşizm, bu
mühendislik pratiğini cezalandırıyor.
Halkın Mühendis Mimarları, devletin “kentsel dönüşüm” diyerek halka yalan söylediğini teşhir ediyor,
“evlerinizi yıktırmayın, direnin” diyor. “Evlerimizi hep
beraber yerinde iyileştirebiliriz” diyor. İstanbul'da ve
yurdun dört bir yanında milyonlarca evi yıkmaya
kafayı koyan faşizm ise “kentsel dönüşüme çomak
sokarsan seni tutuklarım” diyor. Ve Küçükarmutlu'da
en aşağılık, en rezil biçimde saldırıyor, halkın ibadethanesini güpegündüz basıyor ve içerisine işiyor,
halkın mimarlarını gözaltına alıyor.
Halkın Mühendis Mimarları; uyuşturucu çeteleri
tarafından katledilen, uyuşturucuyla mücadelede bayraklaşan, Küçükarmutlu'nun evladı Hasan Ferit Gedik'in
adına rüzgar türbinleri kurarak halkın ucuz elektrik
elde etmesinin yollarını gösteriyor. Elektrik tekellerinin
soygununa karşı kendi elektriğimizi üretebileceğimizi söylüyor. Faşizm ise; “Elektrik
soygununa boyun eğeceksiniz, kendi elektriğinizi üretemezsiniz, hem ayrıca Hasan
Ferit Gedik teröristtir” diyor.
Halkın Mühendis Mimarları; 1 milyar
insanın yatağına aç girdiği dünyada, 20
milyonun açlık sınırının altında yaşadığı
ülkemizde; yoksul halka hastalıklı et yedirmeye çalışıp sağlığıyla oynayanlara
karşı ucuz, kendi yetiştirebileceği gıdaları
yetiştiriyor. Çocuklarımız yatağa aç girmesin
diye mantar yetiştiriyor, Küçükarmutlu'da
karanfilleşen Şenay ve Gülsüman anaların
ismini verdiği halk bahçeleri kuruyor. Faşizm
ise Armutlu halkına, Şenay ve Gülsüman'a
terörist diyor. Arkadaşlarımıza gözaltında
it'iyle, MİT'iyle “mantar yetiştiriyormuşsunuz,
haberimiz var” diyor, Halkın Mühendis Mimarları'na kendince gözdağı veriyor.
Halkın Mühendis Mimarları, Küçükarmutlu'da evinde özel harekat polisi tarafından katledilen Dilek Doğan'a adalet için
demokratik eylemlere katılıyor. Küçükarmutlu'da kurduğu çeşmeye, inşa ettiği
parka Dilek'in adını veriyor. Faşizm buna
da “terör faaliyeti” diyor.
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Halkın Mühendis Mimarları, Berkin Elvan'ın cenazesinde 3.5 milyon kişilik insan selinin içinde yer
alıyor. Faşizme karşı ekmek, adalet, özgürlük mücadelesinin somutlandığı Berkin'in cenazesine katılmayı
bir insanlık ödevi olarak görüyor. Halkın Mühendis
Mimarları'nı tutuklamaya bahane arayan faşizm, bunu
da suç olarak gösteriyor, arkadaşlarımızı tutukluyor.
İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı arkadaşlarımız
aylardır, yıllardır tutsak. Berkin'in cenazesine katıldığı
için tutuklanan Ali Olcayto Öğretmen, 5 duruşmadır
tahliye edilmiyor. Keyfi biçimde alıkonuluyor.
Kenan Emre Üstündağ, hiçbir somut delil olmamasına rağmen yalancı-gizli tanıkların ifadeleri gerekçe
gösterilerek 23 Ekim'deki ilk duruşmasında tahliye
edilmedi.
Olcay Abalay ve Cem Dursun, aylardır haklarında
dava açılmaksızın hala tutsaklar.
Bizler bu adaletsizliğe teslim olmayacağız! Faşizmin

her türlü kararı, tutuklaması bizim için gayrı meşrudur!
Bizim için için meşru olan; bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelemizdir! Halk için mühendislik-mimarlık pratiklerimizdir! Faşizmin her türlü baskısı, tutuklamaları, bizim halk için mühendislik mimarlık yapmamızın önünde engel olamaz! Biz bu bilinçle hareket
ediyoruz. Ve tüm meslektaşlarımızı da bizimle birlikte
halk için mühendislik-mimarlık yapmaya çağırıyoruz.
Halk için Mühendislik Mimarlık Yapmak Suç
Değil, Onurdur!
Halk için Mühendislik Mimarlık Tutsak Edilemez!
Rant için Değil, Halk için Mühendislik Mimarlık!
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!
Mühendisiz Mimarız, Haklıyız Kazanacağız!

Halkın Mühendis Mimarları'na Mektup Yollayalım!
Faizmin Tecrit Hücrelerinde Tutsak Edilen Arkadalarımızın Yanında Olalım!
Tutsaklarımızın Mektup Adresleri:
Kenan Emre Üstündağ: Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi
Ali Olcayto Öğretmen - Olcay Abalay - Cem Dursun: Silivri 9 No'lu Kapalı Hapishane

DİNAMİKLER VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
inamik; mekaniğin kuvvet, hareket,
enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen
dalıdır. Devim bilimidir.
Dinamik tanımı üç kavramı içerir:
1- kuvvet, 2- hareket, 3- enerji
YANİ;
- BİR KUVVET UYGULAYACAKSIN,
- BİR HAREKET OLACAK,
- VE ENERJİ AÇIĞA ÇIKACAK.

D

DİNAMİKLERİMİZ NELERDİR?
BİR OLAYI HANGİ AÇILARDAN
ELE ALMAK GEREKİR?
1- ideolojik, siyasi, kültürel açıdan
2- ekonomik, sosyal, siyasal açıdan
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3- ne yapacağımıza, neden yapacağımıza,
nasıl yapacağımıza göre
4- teori, pratik ve değerler açısından
5- yaşam anlayışı, çalışma tarzı açısından
6- düşünce, ilke ve idealler açısından
7- doğası ve hedefi açısından
8- disiplinde, yaşamda, savaşta nasıl olduğuna göre
9- kültürde, ahlakta, düşüncede, duyguda
nasıl olduğuna göre
10- emperyalizm, reformizm, Kürt milliyetçileri, devrim cephesi açısından.
Yaptığımız işlerde bunu esas alacağız. Tespitlerimizi, politikalarımızı, çağrılarımızı bu dinamiklerle birlikte yapacağız.

Baskınlara, İşkencelere, Tutuklamalara Direnmeye Devam Edeceğiz!

