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SAYI: 52

TARİH: 30 Mart 2019

KIZILDERE UZLAŞMAZLIKTIR:
“DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE GELDİK!”
KIZILDERE;
EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI
İDEOLOJİK NETLİKTİR: “TEK YOL DEVRİM,
TEK KURTULUŞ SOSYALİZM!”
THKP-C’DEN DHKP-C’YE
KIZILDERE’NİN YOLUNDA İLERLİYORUZ!
BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR ANADOLU
İÇİN UZLAŞMAYACAK, SAVAŞACAĞIZ!

ANADOLU İHTİLALİNİ
ZAFERE TAŞIYACAĞIZ!
47. Yılında Kızıldere’de Şehit Düşen Mahir Çayan Ve Yoldaşlarını,
49 Yıllık Tarihimizde; Sosyalizm İnancı İle Anadolu İhtilalini Yaratan ve
Yaşatan Yüzlerce Şehidimizi Sevgiyle, Saygıyla Selamlıyoruz, Anıyoruz.
THKP-C’den DHKP-C’ye Türkiye Halklarının Onur, Adalet, Demokrasi,
Sosyalizm Kavgasıdır 49 Yıldır Verdiğimiz.
Tasfiyecilik, Uzlaşma, Teslimiyet Dayatmasına Karşı 49 Yıldır
Dalgalandırdığımız; Devrimin Kızıl Bayrağıdır!
4
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Kökümüz Kızıldere...
Biz kökümüze tutundukça dallarımız gökyüzüne
doğru yeni sürgünlerle yükseliyor.
Biz kökümüzü besledikçe Anadolu ihtilali büyümeye devam ediyor.
Her dönemeçte yeni ömürler verdik devrime.
Ve her ömür toprak olup besledi köklerimizi.
Kızıldere bizim kökümüz...
Kızıldere doğum yerimiz...
Kızıldere geçmişimiz...
Kızıldere bugünümüz...
Kızıldere geleceğimiz...
Kızıldere evimiz...
Kızıldere okulumuz...

teslim alma saldırısını, bir direnişte ödenebilecek
en büyük bedellerden biriyle, yedi yılda 122
şehitle yendik!
Çünkü biz;
Hiç teslim olmadık!
1972’de “Dönmeye Değil Ölmeye Geldik”
dedik...
1984’te “Teslim Olmayanlar Yenilmez” dedik...
1991-92’de “Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında Dalgalanacak” dedik...
1996’da “Ya Zafer Ya Ölüm” dedik.
2000’de “Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm”
tehdidine “Düşüncelerimizi terk etmeyeceğiz”
diye karşılık verdik...

Kızıldere rotamız...
Kızıldere pusulamız...

Çünkü biz;
Hiç UZLAŞMADIK!

Kızıldere devrimdir, devrimciliktir.
Devrimcilik bedel ödemektir.
Devrimcilik teslim olmamaktır.
Devrimcilik UZLAŞMAMAKTIR!
Devrimcilik halka, halkın kurtuluş savaşına sadakattir.
Emperyalizmle uzlaşma ve teslimiyet ise köleliktir. Halklara ihanettir!
Kızıldere’den günümüze, 49 yıllık tarihimizin
her dönemi, her süreci devrimcidir, 49 yıllık mücadelemiz dünya halklarına sunulmuş bir devrimcilik
destanıdır.
Çünkü biz;
Hep bedel ödedik.
1972’de Kızıldere’de teslim olmadık, bedel
ödedik.
1984’te hapishanelerde teslim olmadık, ölüm
oruçlarıyla bedel ödedik.
1991-92’de emperyalizmle uzlaşmadık, teslim
olmadık, 12 Temmuzlar’da, 16-17 Nisanlar’da ve
yüzlerce başka operasyonda katledilen yoldaşlarımızla bedel ödedik.
1996’da uzlaşmayı reddetmeye devam ettik.
Ölüm oruçlarında bedel ödeyerek oligarşinin
halka saldırısının önüne barikat olduk.
2000’lerde emperyalizmin düşüncelerimizi

1972’de “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
diyerek öldük.
1984’te “Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz, Direneceğiz” diye ölüme yattık.
1991-1992’de “Tankınızla, topunuzla gelin,
girin içeri. Ölülerimiz bile korkutacak sizi”
diye haykırdık.
1996’da “Hücrelere girmedik, girmeyeceğiz”
dedik.
2000’lerde “Düşmanın beyaz kefenlerini
değil, devrimin kızıl kefenlerini giyeceğiz” dedik.

BUGÜN SOSYALİZM DİYEN
BİR BİZ KALDIYSAK,
KIZILDERE’NİN UZLAŞMAZ RUHUNU
49 YILDIR BÜYÜTTÜĞÜMÜZ İÇİNDİR!
49 yıldır eğilip bükülmedik. “Savaş iki tarafın
iradesini birbirine kabul ettirmek için başvurduğu
bir şiddet hareketidir ve taraﬂardan birisi iradesini
diğerine kabul ettirene kadar sürer.” der Lenin.
THKP-C’den DHKP-C’ye 49 yıldır irademizi
uzlaşmazlıkla büyütüyoruz.
Savaşta bir yenen, bir yenilen olacaktır.
Bugünkü savaşın yenen tarafı ise biz olacağız! Çünkü tarihsel ve siyasal olarak haklı
olan biziz!

FAŞİZMİN MAHKEME KARARLARI HÜKÜMSÜZDÜR!
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Bu demektir ki emperyalizmi ve faşizmi ülkemizden kovana, devrimci halk iktidarını kurana,
emperyalizm dünya üzerinden silinene kadar uzlaşmaz karakterimizden asla taviz vermezsek
mutlaka biz kazanacağız!

İŞTE BİZ KIZILDERE’DEN BU YANA
BU TARİHSEL VE BİLİMSEL GERÇEĞE
SIRTIMIZI DAYADIK.
VE BUNUN İÇİN DE TÜM DÜNYADA
TEK KALMAYI GÖZE ALDIK!
Dayı’nın belirttiği gibi “Günümüz dünyasında
tek başına kalmayı göze almadan MarksistLeninist kalmak mümkün değildir.”
Biz her tarihsel süreçte hep tek başımıza kalmayı göze aldığımız için ayakta kaldık.
Cunta hapishanelerinde tek başına kalmayı
göze almak yok olmayı da göze almaktı üstelik,
tıpkı Kızıldere’deki gibi. Bunu da göze aldık.
Cüret, haklı olmayı bir güce dönüştürür. Biz
cüretle direndik ve Marksist-Leninist değerlere
sahip çıktık. İktidar iddiamızı koruduk, devrim yürüyüşümüzü sürdürdük.

EMPERYALİZM VAR OLDUĞU SÜRECE
‘BARIŞ’ HALKA İHANETTİR!
Bugün emperyalizmin halkları teslim alma politikasının adı ‘UZLAŞMA’dır.
“Barış” diye, “halkların çıkarı” diye uygulanan,
emperyalizmin halkları ve onun devrimci örgütlerini
teslim alma dayatmasıdır.
Uzlaşma, halklar için yenilgidir!
Ve bugünün dünyasında uzlaşmanın vardığı
yol teslimiyettir!
Uzlaşma teslimiyettir, halka ihanettir!
Tüm dünyada, emperyalizme ve oligarşilere
karşı silahlı mücadele veren örgütlerin tasﬁyesi;
ideolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yaptığı
bir süreçtir ve bu süreç ülkemizde Kürt Milliyetçi
Hareket ve onun kuyrukçusu olan oportünist sol
eliyle yürütülmektedir.
Yani “uzlaşma”, “barış” vb. diye süslenerek
üzeri örtülen, aslında TESLİMİYET gerçekliğidir.
Yoksa ortada bir uzlaşı, bir barış yoktur, olamaz
da. Çünkü varlıkları, tamamen birbirlerinin
ölümüne mahkum olan iki karşıt sınıf arasındaki
savaştan bahsediyoruz.
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Uzlaşmazlık, her koşulda direnme ve savaşma
iradesidir. Militanlıktır. Militan bir beyindir.
Parti-Cephe militan bir beyindir, Parti-Cephe
militan beyinlerin örgütlü hareketidir.
Bugüne kadar düşmanın hiçbir politikasıyla
uzlaşmadık! Düşmanlarımız tarihsel birikimiyle,
elindeki her türlü olanakla, beyinlerimizi teslim
almaya çalışıyor.
Savaş alanı beyinlerdir; savaşın kazanıldığı
esas cephe, ideolojik cephedir.
Yapılması gereken; düşmana cepheden tavır
almak, uzlaşmaz olmak ve sınıf çıkarlarımızın bilincinde olmaktır. Bugünkü kuşatmada savaşmak;
devrim ve iktidar programını hayata geçirmek
için zorunludur.

UZLAŞMA TESLİMİYETTİR,
UZLAŞMA ÖLÜMDÜR!
UZLAŞMAZLIK
EMPERYALİZMİN SONUDUR!
Emperyalizm Parti-Cephe ideolojisini tasfiye
etmeye, bunun için Parti-Cephe’yi uzlaşmaya
ikna etmeye çabalıyor. Başlarımıza ödül koyuyor,
“gizli tanık” icat ederek yüzlercemizi tutukluyor,
yoldaşlarımızı katlediyor.
Halk için olan tüm çalışmaları yerin dibine
gömmek istiyor.
Halk için sanatçılık, avukatlık, mühendislik,
devrimcilik yaptırmamak için binbir saldırı örgütlüyor,
binbir politikayla kuşatıp yok etmek istiyor.
Ancak Kızıldere’den miras uzlaşmazlık geleneğimizle, düşmanımızın politikaları karşısında
bugüne kadar umutsuz, çaresiz kalmadığımız
gibi, bugün de iktidara giden yolu açıyoruz.
Çünkü halkın içindeyiz, her sorunumuzun
çözümünü halkın içinde arıyor, buluyoruz.
Halktan asla kopmuyoruz!
Çünkü gücünü yasalardan alan faşizmin yarattığı
ve halka dayattığı adaletsizliği karşısında gizlilikten
taviz vermiyoruz! Her koşulda savaşan yeni insanı
yaratıyoruz!
Bu nedenle DHKP-C, emperyalizmin korkusudur!
Uzlaşmazlığıyla, cüretiyle, ideolojik netliğiyle,
devrimcilik anlayışıyla, dünya halklarına ve devrimcilerine “kötü örnek”tir.
Dünyanın dört bir yanında koşullar devrimden,
halktan yanadır. Bunu halk iktidarına giden yolda
bir olanağa çevirmek; ancak ve ancak düşmanını
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iyi tanımakla, o düşmanla her koşulda savaşmak
ve uzlaşmamakla mümkündür!
Önemli olan yaşananları doğru analiz ederek
savrulmadan, yalpalamadan, devrim ve sosyalizm
hedefi ile emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleyi örgütleyebilmektir.
THKP-C’den DHKP-C’ye Parti-Cephe’nin savaşında düşman bellidir.
Değişmeyen ve asla değişemeyecek olan emperyalizmdir! Değişmek zorunda olan ise emperyalizmin dünya halklarına dayattığı yoksulluk
ve adaletsizlik gerçeğidir.
Parti-Cephe’nin savaşı, yoksulları örgütleyecek, adaleti halkın ellerine teslim edecektir!
Halkların devrimci dinamiklerini törpüleyerek,
emperyalizme teslimiyeti savunmayı “barış” diye
yutturmaya çalışmak ikiyüzlü uzlaşmacıların işidir.
Sınıf mücadelesinin ateşini söndürerek barış gerçekleştirilemez.
Bu ‘barış’, halkların kurtuluşunun önüne set
çeken, emperyalist istikrarın sağlanmasına hizmet
ettiği için, barış değil teslimiyettir!
Uzlaşmacılık teslimiyetle, teslimiyet ihanetle,
ihanet ise tasfiye ile sonuçlanır. Bu kaçınılmaz
sondur.
DHKP-C bu sonun çok uzağındadır!

SOYUMUZ, KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ DİYENLERİN SOYUDUR!
Uzlaşmanın, teslimiyetin, ihanetin ve tasfiyenin
asla uzanamayacağı bir soydur bu.
Kızıldere bizim iktidar iddiamızdır.
Bunun için THKP-C yolunda Kızıldere’de manifesto yazan şehitlerimize ve Dayı’ya söz veriyoruz.
Sözümüz programımızdır:
- Halkımızdan asla kopmayacağız, halkımızı
örgütleyeceğiz, savaşı halklaştıracağız.
- Devrimi yaratacak ve yaşatacak olan yeni insanı yaratacağız.
- Devrimi yaparken de devrimi korurken de
toprağımız, ağacımız, dallarımız, çiçeklerimiz,
her şeyimiz ÖRGÜTLÜ HALK olacaktır.
Adaletsizlik, devrimin örgütlenme dinamiği;
yoksullar ise devrimin sahibidir.
Yoksulluğa ancak yoksullar son verebilir!
YOKSULLUĞA SON VERECEK TEK GÜÇ,

YOKSULLARDIR!
AÇLIĞA SON VERECEK TEK GÜÇ, AÇLARDIR!
ZALİMLERİ YENECEK TEK GÜÇ, MAZLUMLARDIR!
YOKSUL HALKI ÖRGÜTLEYECEK TEK GÜÇ
CEPHE’DİR!
Cepheli’nin doğum yeri Kızıldere’dir...
Kızıldere, bağımsızlık demokrasi sosyalizm
hedefimizdir...
Kızıldere siper yoldaşlığıdır...
Kızıldere devrimin prestijidir...
Kısacası Kızıldere bizim her şeyimizdir...
Kızıldere; dünümüz, bugünümüz, geleceğimizdir!
Kızıldere savaş çağrısıdır!
Kızıldere ihtilalin yoludur!

İHTİLALİMİZİN EN ONURLU
SAYFALARINI YAZAN,
30 MART-17 NİSAN’DA ŞEHİT DÜŞEN
YOLDAŞLARIMIZI,
KATİLLERİYLE UZLAŞMAZLIĞIMIZIN
ONURUYLA ANIYORUZ!
Faşizmin halka düşmanlığını gösteren bu iki
katliam; Cephe’nin her kuşatmada direnerek yazdığı destanların tarihsel örnekleridir.
Tarihimizi yaratanlar onlardır. Onları; katillerine
duyduğumuz kini büyüterek anıyoruz.

Şehitlerimize Sözümüzdür;
SINIFSIZ SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYAYI, BAĞIMSIZ DEMOKRATİK BİR ANADOLU’YU
MUTLAKA KURACAĞIZ!
KIZILDERE’DEN BUGÜNE SAVAŞIMIZ SÜRÜYOR, İHTİLALİMİZ BÜYÜYOR!
MAHİR, HÜSEYİN, ULAŞ KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ
TEK YOL DEVRİM, TEK KURTULUŞ SOSYALİZM
KIZILDERE YOLUMUZ, CEPHE UMUDUMUZ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ

FAŞİZMİN MAHKEME KARARLARI HÜKÜMSÜZDÜR!
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FAŞİZME KARŞI İLLEGALİTE SUÇ DEĞİLDİR!
FAŞİST YASALARA KARŞI YASA DIŞI OLMAK SUÇ DEĞİLDİR!
YASALARIN ZORA, ZORBALIĞA, SÖMÜRÜYE, SOYGUNA, AHLAKSIZLIĞA
ÖRTÜ OLDUĞU YERDE, “YASA DIŞI” OLMAK HAKTIR, MEŞRUDUR!

GİZLİLİK ADALETİN BİTTİĞİ YERDE BAŞLAR!
SOSYALİZME KADAR,
HALKIN İKTİDARINI KURANA KADAR,
GİZLİ YAŞAYACAĞIZ!
GİZLİ SAVAŞACAĞIZ!

4. Bölüm

VATANININ TÜM ZENGİNLİKLERİ
EMPERYALİSTLERİN KASALARINA, FAŞİZMİN KURSAĞINA AKTIĞI,
BU İHANETİN VE ADALETSİZLİĞİN YASALARLA GARANTİ ALTINA
ALINDIĞI BİR ÜLKEDE İLLEGALİTE VE GİZLİLİK HAKTIR!
İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler,
götürüp kâfire; “Buyur...” dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Eli kolu zincirlere vurulmuş,
vatan çırılçıplak yere serilmiş.
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur:
Beyler bu vatana nasıl kıydınız? (N. Hikmet)
en ülkemi pazarlamakla mükellefim, bu konuda herkesle, her yerde görüşürüm.” (Recep T. Erdoğan, 15 Ekim 2005)

“B

Kurtlar sofrasında bir ülke haline getirdiler Anadolu’yu. Yağma ve talanın haddi hesabı yok. Bir yanda
anlaşmalarla, yasalarla boğazlanmış bir av gibi
tepesine çökmüş sırtlanlar, çakallar sürüsü emperyalistler; diğer yanda çakalların sofrasından arta kalanları
kapma telaşına düşmüş leş kargaları oligarşi ve faşist
hükümeti.
Ülkeyi yönetenler, oligarşinin temsilcileri kendi ceplerini doldurmak için vatanımızı başta ABD olmak
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üzere emperyalistlere peşkeş çekiyor. Ormanlarımızı,
derelerimizi, göllerimizi, madenlerimizi; yeraltı ve
yerüstü bütün zenginliklerimizi çakallar sürüsüne sunuyorlar, afiyetle yesinler diye.
Yağma ve talan sofrasından arta kalanlardan biraz
daha fazla pay almak için birbirleriyle yarışıyorlar.
Havası, suyu, buğdayı, petrolü çakallar sürüsüne armağan edilen, emeği, alın teri çalınan milyonlarca
yoksul, biraz olsun seslerini çıkardığında da birlik
olup tepelerine çöküyor, korkuyla beyinlerini, yasalarla
eylemlerini teslim alıyorlar.
Beyinlerini korkuyla; eylemlerini, mücadelelerini
yasalarla teslim alamadıkları devrimcileri ise “TAM
BAĞIMSIZ TÜRKİYE”, “TEK YOL DEVRİM TEK
KURTULUŞ SOSYALİZM” dedikleri için vatan haini
ilan ediyor, hapishane ve ölüm arasında yaşamaya
zorluyorlar.

ÜLKENİN SATIŞINA KARŞI ÇIKMAK
YASA DIŞI, ÜLKEYİ SATMAK YASAL!
Çakallar sürüsünün yağması, talanı yeni değil. 70
yıldır kanımızı emiyor, iliğimizi sömürüyorlar. Vatanımızı
babalarının malıymış gibi tepe tepe kullanıyor, canları
istediği gibi yağmalıyorlar. Hem de yasal olarak. Hem
de hukuka uygun şekilde (!) Anlaşmalarıyla, kanunlarıyla
her şeyi kılıfına uydurarak.
Tarih, 23 ŞUBAT 1945. Vatanımızı çakallar sürüsüne
peşkeş çekmek için ilk anlaşma yapılıyor. Anlaşmanın
adı: “T.C. HÜKÜMETİ İLE ABD HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN, 11 MART 1941 TARİHLİ
ÖDÜNÇ VERME VE KİRALAMA KANUNUNDAN
YARARLANMAK İÇİN YAPILAN ANLAŞMA”

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
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Bu bir anlaşma değil, satış sözleşmesi. Herhangi
bir eşyanın, bir evin, arabanın, arsanın değil vatanın
satış sözleşmesi.
“Sözleşmenin 1. maddesinde, ABD Hükümeti T.C.
Hükümeti’ne, ABD Cumhurbaşkanı’nın devir veya tedarikine yetki vereceği savunma maddelerini, savunma
hizmetlerini ve savunma bilgilerini vermeye devam
edecektir, denilmekteydi.
Sözleşmenin 2. maddesine göre de; Türkiye Amerika’ya onun ihtiyaç duyduğu maddeleri, hizmetleri,
bilgileri ve kolaylıkları sağlayacaktır. Bu maddede
“savunma” sözü de kullanılmadığına göre, savunma
dışındaki hizmet, bilgi, kolaylık ve maddelerin de
sağlanmasını, ABD Türkiye’den isteyebilecektir. Bu
madde ile Türk Hükümeti, nerede başlayıp nerede
biteceği belli olmayan çok geniş bir yükümlülük
altına girmiş bulunmaktadır.” (İkili Anlaşmaların İçyüzü, Haydar Tunçkanat, Syf. 23-24)
Türkiye’nin emperyalizme bağımlılık yolunu düzleyen, yeni sömürgeleşmesinin temellerinin atıldığı
“ikili” anlaşmalardan biri de “27 ŞUBAT 1946 TARİH
VE 4882 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN 10 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI”dır. Bu anlaşmayla da Amerikan Hükümeti, Türkiye sınırları dışında
bulunan ve Amerika’nın işine yaramayan savaş
artığı malzemeyi satın almak şartıyla, on yıl vadeli
10 milyon dolar krediyi Türkiye Hükümeti’ne açmaktadır.
Gerçekte Amerika, Türkiye’ye para yerine on
milyon dolarlık kullanılmış, savaş artığı tasfiye
halinde malzeme verecektir. Ayrıca bu borçlanma
için %2.38 faiz ödenecektir. Ve bu faiz dahil olmak
üzere yıllık taksitlerin, resmî kur üzerinden Türk
Lirası olarak ödenmesini de, ABD isteyebilecektir.
İşte bu anlaşmalar ve sonrasında yapılan sözde
ikili; ama gerçekte tek taraflı (ABD’nin Türkiye’ye
zorla dayattığı) anlaşmalarla ve bu anlaşmaların uygulanmasına dair kanunlarla Türkiye adım adım,
parsel parsel emperyalistlere peşkeş çekilmiştir.
Bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, madenlerimiz, ormanlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, hava
sahamız… Her şeyimiz emperyalizmin sınırsız kullanımına, yağma ve talanına açılmıştır. Bu anlaşmalara
dayanılarak ülkemizin dört bir yanı, vatanımızın
bağrına saplanmış kanlı hançer gibi duran ABD
ve NATO üsleriyle doldurulmuştur.
İşte size hukuk, işte size yasallık… Her şey usulüne
uygun, her şey yasal(!) Vatanı emperyalizme peşkeş
çekmek yasal; ama emperyalizme karşı mücadele
etmek yasa dışı öyle mi?

VATANIMIZI EMPERYALİZMİN
YAĞMASINA AÇAN YASALARA
BOYUN EĞMEMİZİ İSTİYORLAR!

HAYIR TESLİM OLMAYACAĞIZ!
Ülkemizi sadece ABD emperyalizmine peşkeş çekmekle, “ikili” anlaşmalarla yeni sömürge bir ülke haline
getirmekle kalmadılar. Topraklarımızı, madenlerimizi,
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi emperyalist tekellere
ve Sabancı, Koç gibi köklü yerli işbirlikçilere; Zorlu,
Çalık gibi yeni yetme, AKP’nin palazlandırdığı sermaye
gruplarına peşkeş çektiler.

BİR ÖRNEK: AKP; TOPRAKLARIMIZI,
TARIM ARAZİLERİMİZİ EMPERYALİZME
SATMIŞTIR!
Ülkemiz kendi kendine yeten, dört mevsimin yaşandığı ender ülkelerden biri olmasına rağmen 16
milyon halkımız vatanımızda gece yatağına aç giriyor, aç kalkıyor. Çünkü;
“Türkiye’de Cumhuriyet’ten günümüze (1923-2003)
geçen 80 yılda sadece 425 yabancıya, 11 milyon m2
toprak satılmıştır. Buna karşılık 10 yıllık AKP döneminde
(2003-2013) ülkemizde tapu sahibi olan yabancı
sayısı 112.000’e, satılan toprak ise 137 milyon m2’ye
tırmanmıştır.” (YABANCILARA TOPRAK SATIŞI ÜZERİNE GÖZLEMLER, Cihan Dura, 30.8.2015)
Genelde topraklarımızı satın alan yabancılar
İngiliz, Rus, Alman ağırlıklı olmakla birlikte son
dönemlerde Araplar, özellikle de “Katarlı zengin
iş adamları” olmaktadır. Son dönemde özellikle
doğu Karadeniz’de aralarında çay ve fındık bahçelerinin de olduğu birçok arazi, tarım arazileri
yabancılara satılmaya başlandı.

BİR ÖRNEK: AKP MADENLERİMİZİ
PEŞKEŞ ÇEKİYOR!
Ülkemizdeki maden rezervlerinin yüzde 19’u tapularıyla birlikte yabancı şirketlere aittir. Ve tekrar
ediyoruz; ülkemizde 16 milyon kişi geceleri yatağına
aç giriyor, sabah aç kalkıyor.
“Türkiye var olan madenlerini işleyemez durumda.
İşlemesi için bile yabancı şirketlerle ortaklık kurmak
zorunda kalıyor. Tapu Kanununda değişiklik öngören
5782 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından
da onaylanmasıyla birlikte yabancılara toprak satışının
önündeki bütün engeller kalktı. Artık yabancı gerçek
kişilerin yanı sıra yabancı ülkelerde kendi kanunlarına
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip yabancı şirketler de
tapu sahibi olabilecek. Yabancı şirketler, bugüne
kadar işletmesini aldıkları şirketlerin, limanların, madenlerin, enerji tesislerinin, derelerin, meraların ve
ormanların tapularını alabilecek. Yabancı şirketler,
bugüne kadar “milli değer” sayılan maden alanlarının
22, 49 ya da 99 yıllığına işletme hakkını alabiliyordu.”
(19 Mart 2012, Gündem)

BİR ÖRNEK: AKP; HALKIN
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VERGİLERİYLE YAPILAN
HER TÜR HAZİNE TAŞINMAZINI
HARAÇ-MEZAT SATIYOR!
“AKP, 5 Ocak’ı 6 Ocak’a bağlayan gece Meclis’e
getirdiği düzenlemeyle Hazine’ye ait taşınmazları vakıflara yarı fiyatına satabilecek.
AKP, Emekli Sandığı Yasası’nda ve bazı başka
yasalarda değişiklik yapılmasına dair torba yasayla
birlikte Hazine’ye ait taşınmazları da yandaş vakıflarına
peşkeş çekme düzenlemesini içeren maddeyi geçirdi.
Madde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan Hazine’ye
ait taşınmazların işletim hakkının 49 yıllığına bedelsiz
olarak Kızılay, Yeşilay, Darülaceze, Darüşşafaka ve
Türk Hava Kurumu’nun yanı sıra Ensar, TÜRGEV
gibi kurumlara da işletme hakkı verilebilecekti.
AKP’nin dün gece Meclis’e getirdiği düzenleme ile
bu vakıflar Hazine mallarını artık yarı değerine satın
alabilecek.” (Evrensel, 9 Mayıs 2018)
Vakıflar kime ait? Satın alan kim?
Ya işbirlikçi tekellere ya da emperyalistlere.
Satılan ise halkın malı.
Bunun adı adaletsizliktir.
“Nasıl; üretici güçlerin durumu, insanların kendileri için gerekli maddi değerleri hangi üretim
aletleri ile ürettiklerini gösterirse, üretim ilişkilerinin
durumu da üretim araçlarının (toprak, ormanlar,
sular, yeraltı zenginlikleri, hammaddeler, üretim
aletleri, işletme binaları, taşıma, ulaşım ve iletişim
araçlarının) kimin elinde bulunduğunu, onlara
kimin sahip olduğunu, üretim araçlarının kimin
emrinde bulunduğunu, tüm toplumun emrinde mi,
yoksa bunları başka bireyleri, grupları ya da sınıfları
sömürmek için kullanan tek tek bireylerin, grupların
ya da sınıfların emrinde mi olduğunu gösterir.”
Stalin Seçme Eserler 15, sayfa 137
TOPRAKLARIMIZA, ORMANLARIMIZA, SULARIMIZA, YERALTI ZENGİNLİKLERİMİZE, HAMMADDELERİMİZE, İŞLETME BİNALARIMIZA, TAŞIMA,
ULAŞIM, İLETİŞİM ARAÇLARINA.... BİR AVUÇ İŞBİRLİKÇİ VE EMPERYALİST TEKEL SAHİP OLDUKÇA BU ÜLKEDE ADALETSİZLİK SÜRECEKTİR
ADALETSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE GİZLİLİK
HAKTIR!
ÜRETİM ARAÇLARINI EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN ELİNDEN ALIP HALKA VERMEK İSTEYEN
DEVRİMCİLER MEŞRUDUR!
ÜRETİM ARAÇLARINI EMPERYALİZME VE FAŞİZME ZİMMETLEYEN TÜM YASALAR,
HALKIN KURTULUŞ MÜCADELESİNDE HÜKÜMSÜZDÜR!
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Her şey yasal, her şey kitabına uygun. Ama faşizmin kitabına!
Adalet kitabında her şey alt-üsttür.
Vatanımızın altını, üstünü satıp köylüyü topraksız,
işçiyi güvencesiz, konduluyu evsiz, memuru işsiz
bırakan; emekliye mezarı, halkımıza yoksulluğu,
açlığı reva gören FAŞİZMİN YASALARINA UYMADIĞIMIZ İÇİN SUÇLU DEĞİL ONURLUYUZ!
Bu ülkede madenler, ormanlar, topraklar, sular,
hammeddeler, ulaşım, limanlar, iletişim araçları, üretim
aletleri... Vatanımızın ve onun değerlerinin her biri
halkın malı olana kadar GİZLİ YAŞAYACAK, GİZLİ
SAVAŞACAĞIZ!
Fındıkta, kayısıda birinci;
incirde mercimekte ikinci ve daha onlarca tarım
ürününün üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkemizde 16 MİLYON SABAHLARI AÇ KALKIYOR,
GECELERİ YATAĞA AÇ GİRİYOR!
Böyle bir ülkede iktidara karşı savaşmak meşrudur, zorunluluktur.
Böyle bir ülkede adalet yoktur.
Adaletin olmadığı yerde gizlilik haktır. Bu hakkı
kullanmaya devam edeceğiz!

Liseli Dev Genç’liler Alibeyköy’de Newroz Kutladı
21 Mart akşamı Liseli DevGenç’liler Alibeyköy’de Barış
Manço Parkı’nda Newroz’u kutladılar. Etkinliğe herkesin emeği
geçti. İlk olarak pankart yazıldı
ve parkın demirliklerine asıldı.
Bu pankart, Dev-Genç’lilerin
yaratıcılığı ve emeği ile;
AKP’nin, halkı aldattığı, sömürüsünü ve zulmünü gizlemek
istediği bir pankartın arkasına yapıldı. Faşizmin borazanlığını değil, halkımızın bayramının, kurtuluş umudunun
duyurulmasına hizmet ediyordu. Pankartta “NEWROZ
PİROZ BE! LİSELİ DEV-GENÇ” yazıyordu. Ateşi
yaktıktan sonra Demirci Kawa’nın kim olduğuna ve
Newroz’un neden kutlandığına dair bir yazı okundu.
Ateşin üstünden atlanarak ”NEWROZ PİROZ BE!” sloganları atıldı. Liseli Dev-Genç Halayı ile halaylara başlandı. Coşkuyla Halkımızın Gelini, Mahir’im Hüseyin’im
Ulaş ve gerilla halayı çekildi. Ateş başında birlikte yiyecekler yenildi. ”YAŞASIN DEV GENÇ YAŞASIN DEVGENÇ’LİLER” SLOGANLARI İLE Newroz programı
sonlandırıldı. Newroz etkinliğine 17 kişi katıldı.
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HUKUK DEVLETİ-YASA DEVLETİ POLİS DEVLETİ
TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE

FAŞİZM!

Faşizm Yasa Devletidir
Yasa Devleti Yasalara Uyan Değil
Yasaları Kendine Uyduran Devlettir!
izimizin geçen haftaki
bölümünde hukuk devleti
ile ilgili bazı kavramlara
yer vermiş ve bu kavramlar anlaşılmadan hukuk devletinin de yasa
devletinin de anlaşılamayacağını
ifade etmiştik.
Bu bölümde ise yasa devleti nedir,
hukuk devletiyle benzer ve farklı
yanları nelerdir, Türkiye neden ve
nasıl bir yasa devletidir? Bu sorulara
cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca
anayasal devlet-anayasalı devlet tartışmasına da kısaca değineceğiz.

D

Yasa Devleti Nedir?
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi
burjuva hukuk ideolojisine göre demokratik hukuk devletinde devletin
bütün işlemleri yargı denetimine tabi
olduğu kabul edilir. Bunun temel
güvencesinin de yasama, yürütme
ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması anlamına gelen kuvvetler ayrılığı olduğu varsayılır.
Yürütme organı (hükümeti oluşturan siyasi iktidar) ile yasama organının (meclis) bütünleşmesi söz
konusu olursa yani yürütme organı
aynı zamanda yasa yapma gücünü de ele geçirirse o zaman
karşımıza çıkan devlet hukuk
devleti değil yasa devleti olur.
Devleti denetleyecek bağımsız bir
yargının bulunmayışı da bu durumu
pekiştirir. Bugün ülkemizde yaşanan
da budur.
Buradan çıkan sonuç şudur; yasa
devleti, hukuk devleti değildir.
Çünkü; yasa devleti eylem ve işlemlerinde yasaya bağlı, yasalara
uygun davranan, kendini yasalarla
sınırlayan devlet değildir.
Aksine yasaları ihtiyaçlarına

göre düzenleyen yani yasaları
kendine uyduran devlettir. Teorik
olarak kuvvetler ayrılığı olsa da
bu daha çok kağıt üstünde kalır,
pratikte bir karşılığı yoktur. Yargı
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü
diye bir şey de gerçekte söz konusu
değildir. Devlet, gerçekte yargı
denetiminden muaftır. Devleti
denetleyecek bir yargı yoktur.
Yasa devletine biraz daha yakından bakalım.
Burjuva hukuk ideolojisinde yasa
devleti, hukuk devletinin karşıtı olarak kabul edilir. Ama çoğu zaman
bu iki kavram birbirine karıştırılır.
Çünkü aralarında birçok biçimsel
benzerlik vardır.
Her şeyden önce yasa devletinde
de hukuk devleti gibi yasalar vardır.
Ülke meşru olduğu var sayılan yasama meclisi (ülkemizde TBMM)
tarafından, sözde milletten alınan
yetkiye dayanarak çıkarılan yasalarla
yönetilir. Hatta bir anayasası da vardır, bazı uluslararası sözleşmeler
de geçerlidir. Birçok yasa devletinde
teorik olarak yasama, yürütme ve
yargı organları arasında “kuvvetler
ayrılığı” da vardır. “Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu” da söylenir.
Hatta Anayasada devletin, hukuk
devleti olduğu da yazılıdır. Yani biçimsel anlamda bir hukuk devletinde
olması gerekenlerin bazen hepsi,
bazen bir bölümü bu devletlerde de
vardır.
Ancak belirttiğimiz gibi bunlar
daha çok biçimsel, teorik düzeyde
geçerliliği olan ilkeler ya da kavramlardır. Çoğu zaman bunların pratikte
bir karşılığı yoktur. Aşağıda ayrıntılı
olarak izah edeceğimiz nedenler ve
yer vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere bunların uygulan-

Bölüm 4

Tarihsel
Ve Siyasal Olarak
Haklı Olan Biziz!
Faşizmin Meşruluğu
Olmadığı İçin Kendini
Sürekli Faşist Yasalarla
Meşrulaşrmaya Çalışır.
Bu Yasalara
Uymamak Hakr!

masının
hiçbir garantisi yoktur.

Yasa Devleti Yasalara
Uymaz, Yasaları
Kendine Uydurur!
Yasalar her durumda devleti
bağlayıcı hukuk kuralları değildir.
Örneğin emperyalist Avrupa’da II.
Paylaşım Savaşı öncesi siyasal
iktidarı ele geçiren Hitler ve Mussolini gibi diktatörler ellerinde bulundurdukları “siyasal güç” ile bütün
hukuk sistemini kendilerine göre
biçimlendirdiler. Ceza hukukundaki
“hukuka aykırılık” alanını da kendi
faşist ideolojilerine göre belirlediler
ve yasaları da buna göre yaptılar.
Almanya’da faşist rejimin hukuk
ideologlarından olan Carl Schmitt,
hukuk devleti kavramının kendileri
açısından sorun yaratmayacağını
savunuyordu. Ona göre “eğer bizatihi yasama organı kontrol altında
tutuluyorsa ve tıpkı bugün olduğu
gibi hükümet, kavramın şekli anlamında yasa olan hükümet kararnameleriyle Anayasa değiştiren
yasalar yapmaya muktedir olursa,
bir yasa devletine hükmetmekten,
yargı ve idarenin yasallığı ilkesine
bağlı kalmaktan daha rahat ne olabilir? Planı yapanın, bu plan doğrultusunda hareket etmesi, tabii ki
çıkarınadır.” (Aktaran: Yrd. Doç.
Dr. Berke ÖZENÇ, Kamu Hukukçuları Platformu Hukuk Güvenliği
Toplantısı, 8-9 Kasım 2003, Ankara,
Türkiye Barolar Birliği Yayınları,
Sayı 277, syf. 246)
Adeta bugünkü Türkiye’yi tarif
ederek şöyle diyor aslında Nazi
hukuk ideologu Carl Schmitt: Eğer
yasama organı (meclis) kontrolünüz altındaysa, hükümet kararnameleriyle anayasayı bile
değiştirebiliyorsanız ve sizi kimse
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denetleyemiyorsa yasa devleti
en ideal olandır.

Faşizm Yasa Devletidir,
Yasalarla Yönetir
Dimitrov’un “tekelci burjuvazinin
en gerici, en şoven, en emperyalist
unsurlarının terörcü diktatörlüğü”
olarak ifade ettiği faşizm de bu diktatörlüğünü yasalara dayandırır.
Örneğin Hitler ve Mussolini için,
adalete aykırı sonuçlar üretse bile,
yasa her zaman yasadır. Çıkardıkları yasalar kendi kurdukları, arkalarına aldıkları tekelci sermayenin
çıkarlarını koruyan faşist rejimin
devamını sağladığı ölçüde yararlıdır
ve mutlak suretle uygulanmalıdır.
Böylece faşizmin tüm uygulamaları “yasal” hale getirilmiş
ve hukuki anlamda “meşruluk”
sağlanmış olur. Yasaların herkes
tarafından “uyulması gereken
kurallar” olarak olduğu inancı
pekiştirilerek baskı aracı olarak
kullanılır.
Örneğin, daha sonra Türk Ceza
Kanunu’nun da kaynağı olan 1930
İtalyan Ceza Yasası’nda da Mussolini’nin kendince koyduğu yasalardan oluşan bir “yasallık” ve bundan kaynaklanan bir “hukuki meşruluk” vardı. İtalya’da faşizmin, Almanya’da nazizmin (ikisi de özünde
aynı şeydir. Nazizim de siyasal yönetim biçimi olarak faşizm olarak
adlandırılır) egemen olmasını sağlayan, iktidarı ele geçirdikten
sonra oluşturdukları yasal düzenlemelerdir. Bundan sonra artık faşizmin bütün uygulamaları
yasal hale gelmiştir.
“Böylece faşist yönetimler
elinde yasalar, haksızlık aracı
olur ve keyfilik yaratır. Ama bu
yasalar hukuki olan bağlayıcı hukuk
kurallarına da dönüşebilir. Böylece
insanların ve toplumun gelişimi durur. Fosilleşmiş iktidarlar özgürlükleri
seçim sandıklarına tıkarlar.
Demokrasi, oy sayısına bağlanır. Oyların çoğunluğunu alan
siyasi parti olarak fevkalade başarılı
bir faşist sistem kurabilirsiniz. Çünkü
artık siyasal iktidar iradesine bağımlı
olan yasa koyucu tarafından çıka-
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rılmış yasalarla toplumu yönetmeye
başlamışsınız demektir.” (Yrd. Doç.
Dr. Berke ÖZENÇ, syf. 246)

Yasa Devletinde Yasalar
Her Şeyin Kılıfıdır
Yasa devletinde de yasalar vardır. Bu yasalar, yasal, yasa dışı
ve gayrı meşru durumları yasal
hale getirerek bunlara meşruluk
kazandırır. Bunu nasıl yapar?
Devlet önce fiili durum yaratarak
(hukuki ifadeyle de facto biçimde)
hareket eder. Yeni eylem ve işlemlerinde yasaları, hukukun gereklerini değil devletin sahibi olan
sınıfın çıkarları ve ihtiyaçları neyi
gerektiriyorsa onu esas alarak hareket eder, yasa dışı davranır.
Daha sonra bu fiili (de facto) duruma uygun yasa yaparak bunları
kılıfına uydurur. Yani önce yasaya
aykırı davranır, sonra yasayı değiştirerek bunu yasaya uygun
hale getirir. Böylece hukuksuz, yasaya aykırı, gayrı meşru durum yasaya uygun ve meşru(!) hale gelir.
Ülkemizde bunun onlarca örneği
bir çırpıda verilebilir. Örneğin 15
Temmuz darbe girişiminden sonra
darbe girişimiyle ilgili ilgisiz binlerce
kişi gözaltına alındı. Yasalara aykırı
gözaltı ve tutuklama işlemleri yapıldı.
Soruşturma işlemleri yasalara aykırı
yürütüldü. Mahkemeler, hakimler,
savcılar yasalara aykırı kararlar verdiler. Bunların bir kısmı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) hukuka uygun hale getirildi. Bir kısmı
ile ilgili yasal düzenleme yapıldı.
Somut bir örnek; mevcut ceza
usul kanuna göre dava aşamasında, duruşmalarda mahkemelerin
verdiği tahliye kararına savcının
itiraz yetkisi yoktu.
15 Temmuz sonrasında, uzun
süre, tahliye kararlarına savcının itirazı sonucu yüzlerce insan tutuklandı.
Oysa bunun yasada yeri yoktu.
Bu fiili, hukuka, yasalara aykırı durum
daha sonra çıkarılan KHK ile usul
kanuna bir hüküm eklenerek hukuka
uygun hale getirildi (!)
Üstelik burada da açıkça hukuka
aykırılık yapıldı. Olağanüstü Hal
(OHAL) süresince geçerli olması

gereken KHK ile herhangi bir yasada kalıcı şekilde düzenleme
yapılması mümkün değildir, ama
bu yapıldı. OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemediği
için de bu kalıcı hale geldi.
Başka bir örnek; Ağır ceza mahkemelerinde sanık avukatının duruşma salonundan atılması yasal
olarak mümkün değildi; ama
mahkemeler avukatları polis zoruyla salondan atıyordu. Daha
sonra bu da yasal hale getirildi.
Mahkemeler sanığın savunması
alınmadan ceza vermek için, avukatsız savunma almak için can atıyordu ama yasalar buna izin vermiyordu. vb. Bunların hepsi daha
sonra yasal hale getirildi.
Bunun gibi onlarca örnek verebiliriz. İşte faşizmin niteliği olan yasa
devleti budur. Faşizm ihtiyacı olan
neyse ona uygun yasa yapar. Bu
yasanın hukuka, anayasaya, sözleşmelere aykırı olması vs. umurlarında değildir. Çünkü onları denetleyecek, “Bu hukuka aykırıdır, yapamazsın!” diyecek bir yargı yoktur.
Hukuk devleti-yasa devleti tartışmalarının önemli bir parçası da
anayasal devlet-anayasalı devlet
tartışmasıdır. Buna da kısaca bakalım.

Anayasal DevletAnayasalı Devlet
Tartışması
Anayasası Olan
Her Devlet Anayasal
Devlet Değildir!
Anayasanın sözlük tanımı şöyledir: Bir devletin yapısını, yasama,
yürütme ve yargı organlarının kuruluş ve işleyişini, yurttaşların temel
hak ve yükümlülüklerini gösteren
geniş kapsamlı yasa.
Konuya girmeden önce şunu
ifade edelim: Bir devletin anayasasının olması o devletin otomatik
olarak anayasal devlet olduğu anlamına gelmez. Anayasası olan
her devlet anayasalı devlet olabilir;
ama anayasal devlet olamaz. Tıpkı
her devletin yasa devleti olduğu;
ama her devletin hukuk devleti ol-
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madığı gibi. Bunu tersinden şöyle
de ifade edebiliriz. Her hukuk devleti, aynı zamanda yasa devletidir
(çünkü hukuk devleti yasa devletini de kapsar) ama her yasa
devleti hukuk devleti değildir.
Burjuva hukukuna göre anayasal
devlet; devletin bütün organlarının,
kurum ve kuruluşlarının görev ve
yetkilerinin anayasa ile düzenlendiği, yine bütün organların, kurum
ve kuruluşların ve vatandaşların
bu anayasaya uymakla yükümlü
olduğu devlettir. Anayasal devletin
en önemli özelliklerinden biri “devletin hiçbir organının, hiçbir kurumunun kaynağını anayasadan ve
kanunlardan almayan bir yetkiyi

kullanamaması”dır.
Bir diğer önemli özellik de hukukun üstünlüğünün geçerli olmasıdır. Bunu sağlamanın temel yolu
da hukukta “normlar hiyerarşisi”
olarak ifade edilen ilkeye göre kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge
gibi daha alt kademedeki düzenlemelerin anayasaya aykırı olamamasıdır. Anayasa en üst hukuk
normu olduğu için diğer bütün
normlar (kanun, yönetmelik, tebliğ
vs.) anayasaya aykırı olamaz.
Anayasası olan her devlette hukukun üstünlüğü ilkesi geçerli olmayabilir ve anayasanın üst norm
olarak kabul edilmesi sadece şekli

olarak kalabilir. Bu durumda anayasa
hak ve özgürlükleri koruma işlevini
yerine getiremiyor demektir.
Türkiye’de olduğu gibi bir ülkede
anayasaya uygun olmayan yasalar,
yönetmelikler ve bunların sonucu
olan uygulamalar geçerli ise “anayasal devlet”ten değil “anayasalı
devlet”ten söz edilebilir.
Peki, Türkiye neden anayasal
bir hukuk devleti değildir? Devletin
buna neden olan uygulamaları nelerdir? Yasa devletinin somut örnekleri nelerdir?... Dizimizin gelecek
bölümünde bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.
(Devam edecek)

Parti Beynimiz,
Cephe Yüreğimiz!
Beynimizle Düşünüp, Yüreğimizle Vuruyoruz!
49 YILDIR
BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ
SOSYALİZM YOLUNDA YÜRÜYOR,
30 MART-17 NİSAN
ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR,
KATLEDİLENLERİMİZ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ! 2. Bölüm
KIZILDERE,
GELECEĞİMİZİ AYDINLATAN MEŞALEDİR!
HER ŞEYİN ODAĞINA HALKIN ve DEVRİMİN
ÇIKARINI KOYMAKTIR!
HİÇBİR KOŞULDA ve DÜZENE DAİR
HİÇBİR ŞEYLE UZLAŞMAMAKTIR!
arti-Cephe’yi bir gelenek yapan, asıl olarak
İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’un, 22
Mayıs 1971 tarihinde THKP-C tarafından
ölümle cezalandırılmasıdır. Emperyalizme, siyonizme
büyük bir darbe vuruldu. İsrail Başkonsolosu’nun
ölümle cezalandırılmasından sonra, oligarşi yoğun
operasyonlara başladı.
THKP-C önderleri Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
İstanbul Maltepe’de kuşatıldılar. Kuşatıldıkları evde,
51 saat boyunca, düşmanın ‘teslim ol’çağrılarına
“Asla teslim olmayacağız. Bizim buradan ancak

P

ölümüz çıkar. Çocuğa dokunmayacağız. Çocuk
ancak sizin ateşinizle ölebilir. Silahımızı da asla
teslim etmeyeceğiz. Erkek adam silahını atmaz.
Bizi teslim almaya gelirseniz silahımız size dönecektir.” (Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş,
9 Nisan 2017, Sayı: 9, Syf. 8)

50 YILLIK REVİZYONİZM, 51 SAATLİK
ÇATIŞMAYLA PARÇALANDI!
Ülkemizde o zamana kadar revizyonizmin, reformizmin tasfiyeciliğine, parlamentoculuğuna karşı, 51
saatlik direnişle set olup
teslim olmama, çatışma
geleneğinin
de başlatıcıları oldular.
51 saatlik
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direnişte uzlaşma, teslimiyet yoktur. 51 saatlik direnişte
geleceğe, teslim olmama geleneğinin tohumlarını bırakırlar. Bu tohum Kızıldere’de yeniden doğuşumuzun
başlangıcı oldu.
Direnişçileri teslim alamayınca, farklı yollara başvurur
düşman. Sevdiklerini, akrabalarını getirip, davaya
ihanete götürmek isterler. Oysa Mahir ve Cevahir,
uzlaşmaya gidecek her türlü yolu kapatmışlardı çoktan.
Onlar yeni bir düzenin yeni insanıydılar; uzlaşma,
ihanet, inançsızlık yazmazdı kitaplarında.
“Faşizm, İstanbul Maltepe’de 51 saat süren destanda
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir’i teslim almak için
her şeyi deniyordu. Onları teslim almak için ilk başta
Cevahir’in amcasını getirdiler Maltepe’ye. Amca Cevahir, Hüseyin Cevahir’e “Oğlum teslim ol, sana eziyet
etmeyecekler.” dedi.
Hüseyin Cevahir: “Amca sen karışma, git burdan!”
Amca Cevahir: “Oğlum sen iyi çocuksun, kızı
bırak, yanındakini öldürüp teslim edersen o zaman
seni affedecekler.”
Amca bu teklifleri Mahir anlamasın diye Kürtçe
konuşuyordu. Bu teklife öfkelenen Cevahir bağırdı,
çağırdı, küfretti. Kendisini anlamamakta ısrar ettiğini
görünce amcasını kovdu oradan. Arkadaşını düşmana
teslim etmenin şerefsizlik olduğunu, böyle bir şerefsizlik yapmayacağını, törelerinde böylesi bir
şerefsizliğe yer olmadığını söyledi.
Mahir, tam Cevahir’in arkasında ayakta dikiliyordu.
Konuşmayı anlamasa da konuyu anladı, gülümsedi.
“Adam ormanlıktır,
dostluk, yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün adamı kaplar.
Erdemin güneşi yirmi dört saat aydınlatır adamı.
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı”
Bu kez Mahir’in annesini getirdiler balkonun altına.
Sözde en zayıf yerlerinden yakalamaya çalışıyordu
düşman THKP-C önderlerini. En zayıf sandıkları yerlerine
savurdular mermilerini ve yanıldıklarını gördüler.
- Mahir yavrum, teslim ol.
- Sen bu işe karışma anne.
- Teslim ol, buradan kurtulamazsın yalvarırım sana.
Sana annelik hakkımı helal etmem sonra.
- Siz hepinize devrimcilik neymiş göstereceğiz.
Kuşatma nasıl yarılır göstereceğiz. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Ya Ölüm Ya Zafer!
Anneyi, amcayı, tanıdıkları herkesi çeker düşman.
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Oyun geri tepmiş, öfkeyi daha
da kabartmıştı.
Düzenle bağlarını çoktan
koparmıştı Mahirler. Daha yıllar
önce devrim yolu tartışmaları
yaparken revizyonistlerle “Genciz biz, bu düzenle hiçbir ilişkimiz yok” sözlerindeki netlikle
tamamlamışlardı hesaplaşmalarını.
Gözleri gelecekteki güzel günlerde, gözleri Tam Bağımsız Türkiye’deydi. Gelecekleri de buydu,
hayatları da, mutlulukları da...
Daha cuntadan aylar önce
Türkiye’de cuntaya doğru gidildiğini tartışırken ‘Biz
hepimiz bu uğurda can verebiliriz; ama öyle bir
direniş geleneği bırakırız ki gelecek kuşaklara,
biz olmasak da mücadelemiz büyür” diyerek
THKC’nin yaptığı tercihi dile getirmişti Mahir” (Kızıldere Adalıların Türküsü, Syf. 36-37)
51 saatlik direnişte, koca bir orduya karşı Mahir
Çayan ve Hüseyin Cevahir sosyalizmin gücüyle direndiler. Mahir Çayan da yaralı tutsak düştü!
Hüseyin Cevahir’in de vücudunda 23 kurşun yarası
vardır. Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir teslim olmayı
hiç düşünmemiş ve çatışmışlardır.
Çatışmanın olduğu yerde binbaşının kızı da rehin
alınmıştı. Rehin alınmıştı; ama çatışmada zarar görmemesi için onu korudular. Binbaşının kızı Sibel,
“Hüseyin Ağabey, Mahir Ağabey” diye bahsedecektir
mahkemede. Bu gelenek, halka zarar vermeme çizgisi
üzerinden şekillenmiştir başından beri. “Binbaşının kızı”
diyerek ona karşı bir eylemde bulunmamışlardır.
16 Ağustos 1971’de THKP-C’nin ilk duruşması
başlar. Mahkeme salonunda ‘pişman’ olmuşlar yoktur.
Hiçbir zaman da olmayacaktır. Mahkeme salonunda
özgür tutsaklar vardır.
Özgür tutsaklar yargılanan değil yargılayan olmuşlar
ve tutsaklığa Aralık 1971’de özgürlük eylemleriyle
son vermişlerdir. O zamanın gazetelerinde; “Büyük
firar. Çayan, Alptekin, Bardakçı ve Yılmaz kaçtılar”
haberi çıktı. Ve THKP-C’liler THKO’lularla beraber
özgürlüklerine kavuştular.

Dev-Genç’liler Boğaziçi Üniversitesi’nde
Newroz’u Yazılmalarla Selamladı
Dev-Genç’liler;
21 Mart Perşembe günü Boğaziçi
Üniversitesi’nde
Newroz’u, 18 adet
yazılama ile selamladı. Çalışma
45 dakika sürdü.
Dev-Genç
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Halkın Hukuk Bürosu’ndan, Yağdırılan Hapis Cezalarına İlişkin

İTİR AF VE TEŞEKKÜR

ugüne kadar birçok yerde yazdık, çizdik,
söyledik. Bugün büromuz avukatlarına verilen ağır hapis cezalarının ardından söylediklerimizin gerçeklik değeri daha iyi anlaşılmış
olacaktır. Tam da bu sebeple bize yönelen saldırının
amacını, genel ve özel sebeplerini bir kez daha açıklamak istiyoruz.
Gerek avukat olarak gerekse faaliyet yürüttüğümüz
demokratik kitle örgütleri kanalıyla haklar ve özgürlükler
mücadelesinin tanınan isimleri olan avukat arkadaşlarımızı cezalandırarak; halkta korku ve kaygı yaratmak,
halkı umutsuzlaştırmak istiyorlar.
Devrimci avukatlık pratiğinin yayılmasını engellemek
istiyorlar. Devrimci avukatların hukukçular nezdindeki
güvenilirliğini ve saygınlığını sarsarak tecrit etmek
istiyorlar.
Amaçları bu cezaları kullanarak anti-propaganda
yapmaktır. Bunu; mahkeme
hükmü verene kadar suspus oturmuş, hüküm açıklanmaya başladığı anda haber yapmaya başlamış olan
iktidarın tetikçisi medya organlarından anlayabilirsiniz.
Haber sanki ellerinin altında
hazırmış gibi, kararı biz
daha kamuoyuyla paylaşmadan haberi geçmeye
başlamışlardı.
Baskı ve tehdit politikalarıyla halk arasında ve demokrasi güçleri üzerinde bir kaygı yaratmamış olduklarını söyleyemeyiz. Fakat bu durum geçicidir.
Kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerinin bu korku
iklimini uzun süre kaldıramaması bir tarafa, kimse
sürgit korku ile yaşayamaz, hele bizim gibi dinamikleri
güçlü bir ülkede hiç.
Çalışmalarımız sırasında gördük ki korkunun insanlar üzerinde geriletici bir etkisi olduğu doğru ise
de dava sürecinde yapılan anti-propagandanın, büromuzun güvenilirliği ve saygınlığı üzerinde yıpratıcı
bir etkisi olmamıştır. Aksine bu süreç lise ve üniversite
düzeyindeki ögrencilerde sempati, bazı meslektaşlarınızda ise “elimi taşın altına sokmalıyım artık” düşüncesi uyandırarak birer adım ileri atmalarını sağlamıştır.
Ağır baskı ve gözdağına rağmen meslektaşlarımızın
sahiplenmesi eksilmemiş ve bedel ödemeyi de göze
alarak hem davalarımızı hem de işlerimizi üstlenmişlerdir.
Bu süreçte ne kadar çok tanındığımızı ve takip

B

edildiğimizi de gördük. Dostlarımızın vefası ve
özverisi bizleri de etkiledi. Gerek meslektaşlarımızın
gerekse halkımızın burada anlatamayacağımız
katkısı bize, ödenen bedellerin boşuna olmadığını
bir kez daha gösterdi.
Biz siyasi dava avukatlığı yaptık, yapıyoruz. Bu
durum; müvekkillerimizi seçtiğimizi, seçerken de
emekçilerden, ezilenlerden, sömürülenlerden ve direnenlerden yana tercih yaptığımızı gösterir.

ÖZEL SEBEPLER
2013 yılından başlayarak AKP hükümetinin ABD
ile BOP, Eğit-Donat gibi isimler vererek yürüttüğü işbirlikçi politikalara engel olmaya çalıştık ve bu
politikaları teşhir ettik. Özelde Suriye meselesi ve
genelde bağımsız, sosyalist ülkelerle kurduğumuz
ilişkiler iktidar açısından
bizim etkinliğimizi kırmayı
zorunlu kılmaktadır.
AKP iktidarı IMF programının gerektirdiği şekilde (OHAL gibi bir firsat
yaratarak) sorgusuz sualsiz, hukuken geçerli bir
sebep göstermeksizin on
binlerce çalışanın işine
son vererek ihraç etmiştir.
Uzun yıllardan beri Türk
hükümetlerinden beklenen bu hamleyi gerçekleştiren AKP iktidarı, çeşitli sebeplerle kadrolarından uzaklaştırdığı bazı
kişilerin yerine kendi kadrolarını yerleştirmiştir.
AKP’nin gerici kadrolaşmasına ve işlerinden sorgusuz sualsiz uzaklaştırılmalarına karşı eyleme geçen
başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere
Yüksel direnişçilerinin avukatlığını büromuz avukatları
üstlenmiştir.
Nuriye ve Semih’in açlık grevine başlayarak direnişlerini büyütmesi üzerine geniş halk kitlelerinin
sempatisi büyümüştür. Yayılarak gelen bu etkili direnişten korkan AKP iktidarı önce Nuriye ve Semih’i
sonra da duruşmalarına 2 gün kala avukatlarını tutuklamıştır.
Kamu istihdamı politikası AKP için yasa hukuk
vb. hiçbir engeli tanımayacak kadar önemlidir. Avukatlarımız bu yüzden tutuklanmıştır.
Son olarak meslektaşlarımızın OHAL ilan ederek
sermaye çevrelerini rahatlatmak ve siyasi – ekonomik
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krizini atlatmak isteyen iktidarın ensesinden ayrılmamaları onlardan kurtulmak istemeleri için ciddi bir gerekçe oluşturmuştur.
OHAL ile birlikte uzatılan gözaltı süresinin ve adil
yargılanmayı etkileyen diğer hallerin kaldırılması için
etkili mücadele yürüten halkın avukatlarını susturmadan,
huzur içinde OHAL hukuksuzluğunu yürütemezlerdi.
Fethullahçı cemaat mensuplarına işkence yapılması
da (kendilerine düşmanlık yapmış oldukları halde)
sessiz kalmamış, Ankara Barosu Genel Kurulu’nda
Av. Selçuk Kozağaçlı tarafından yüksek sesle teşhir
edilmiştir.
Öyle ki ‘Türkiye’de Yargı Erkinin Ortadan Kaldırıldığı’
yönündeki sonuç deklarasyonu sebebiyle düzenlemiş
oldukları Uluslararası Sempozyum örgütsel faaliyet
olarak gösterilmiş ve mahkumiyet gerekçesi yapılacak
kadar ileri gidilmiştir.

GENEL SEBEPLER
1- Biz devrimci hareketin ve toplumsal muhalefetin
yalnızca avukatı değil aynı zamanda bir parçasıyız.
Anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist birliklerin
içinde yer alıyor ve mücadele ediyoruz.
2- Avukatlık mesleğini bireysel değil bürolarımızda,
derneklerimizde ve barolarda örgütlü olarak yürütüyoruz
ve örgütlü avukatlık pratiğinin savunuculuğunu yapıyoruz.
3- Her yerde ısrarla ve kararlılıkla sosyalist ve
devrimci kişiliğimizi savunuyoruz.
4- Avukatlığı mahkeme kürsüleriyle sınırlamıyor,
hayatın her alanına taşıyoruz. (Kentsel dönüşüme
karşı gecekondu mahallelerinde, emperyalist politikalara
karşı askeri üslerin kapısında, fabrikalarda, madenlerde,
meydanlarda)
5- Avukatlık pratiğimiz iktidarın gayrı meşru yollarla
kullandığı zoru ve baskıyı, yapabiliyorsak engellemek,
yapamıyorsak teşhir etmek ve hesap sormak üzerine
kuruludur. İktidarın zorunu ve hukuksuzluğunu meşrulaştıracak uzlaşıcı tavırlar içine girmiyoruz.
Gayrı meşru iktidarın ve temsil ettiği sermaye
gruplarının, halkımıza, doğal kaynaklarımıza ve çevremize verdiği zararı engellemeye çalışıyor; en azından
bu saldırıyı hukuk eliyle meşrulaştırmasına izin vermiyoruz.
Mesleğimizi bu amaçlar doğrultusunda kullandığımız
doğrudur. Mahkemenin iktidarın dili ile ‘terör’ olarak
tanımladığı işte bu mesleğimizi halkın yararına kullanan
avukatlık pratiğidir.
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MESLEKİ FAALİYETİMİZİN MAHKEME
KARARINA DOĞRUDAN ETKİSİ;
1- Avukat Selçuk Kozağaçlı hakkında örgüt üyeliği
iddiasıyla hüküm kurarken;
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine
“mesleği ve konumu itibarıyla örgüte sağladığı
fayda, sanığın örgüt adına yapılan organizasyon ve
seminerleri organize etmesi, böylelikle değerlendirilen
kastının yoğunluğu, suçun işleniş şekli, meydana gelebilecek tehlikenin boyutu bir bütün olarak dikkate
alınarak”
7,5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 11 yıl 3 ay hapis cezası vermiştir.
2- Aynı sebeple Behiç Aşçı ve Şükriye Erden’e
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine 8 yıl ve 3713 sk gereğince yarı
oranında arttırılmış hali ile 12 yıl hapis cezası vermiştir.
3- Aynı sebeplerle Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’e;
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine
9 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 13 yıl 9 ay,
4- Yine aynı gerekçeler ile Aytaç Ünsal ve Engin
Gökoğlu’na
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine
7 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiştir.
5- Yine meslekleri ve konumları dikkate alınarak
Aycan Çiçek ve Naciye Demir’e
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine
6 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 9 yıl hapis cezası vermiştir.
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6- Aynı gerekçeler ile Avukat Ezgi Çakır hakkında
5 yıl ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 7,5 yıl yerine
5 yıl 4 ay ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış hali ile 8 yıl hapis cezası vermiştir.
Yine dosya kapsamında;
Barkın Timtik için TCK'nın 314/1. maddesi esas
alınmış ve 3713 sk gereğince yarı oranında arttırılmış
hali ile 18 yıl 9 ay,
Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Didem Baydar
Ünsal ve Yağmur Ereren Evin için 3 yıl 9 ay,
Zehra Özdemir ve Ahmet Mandacı için 3 yıl 1 ay
15 gün hapis kararı verilmiştir.

CEZALAR NEDEN BU KADAR
YÜKLÜ?
Yargılamanın tarihsel ve siyasal olarak kesinlikle
haksız olması bir yana, hukuksuz ve yasadışı olduğunu
mutlaka belirtmek gerekir. Mahkeme heyeti artık
iktidarın tahakkümünden yılma, korku ve kişisel güvensizlik sebebiyle bağımsız ve tarafsız olarak karar
verememiş olmak gibi mazeretler de öne süremez.
Çünkü verdiği cezaları hem üst sınırdan vermiş
hem de hemen her sanığa uygulanan takdiri indirim
sebeplerini gözetmemiştir. (TCK md. 62).
Birçok mahkeme hükmünde görebileceğiniz, katiller
ve işkenceciler için dahi rahatlıkla kullanılan “failin
geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri” gibi takdiri indirim sebepleri kullanılmamış, bunun yerine “Sanığın duruşmadaki tutum
ve davranışları, pişmanlık duymamış olması dikkate
alınarak” indirim hükümleri uygulanmamıştır.

PİŞMAN DEĞİLİZ;
ONUR DUYUYORUZ!
Pişmanlık mı? Pişmanlık, ne yaptığını bilmeyen,
bilimsel düşünce sistematiğinden yoksun, ayakları
yere basmayan, duygusal coşkunluklarla hareket
eden insanlara mahsus bir tutumdur.

Biz bilimsel sosyalizmi kavramış, yaptığı işin bedellerini ödemeyi göze alarak hareket eden insanlarız.
Bu yüzden de attığımız her adımı bilinçle atıyoruz.
Ne mesleğimizi ne de bedeller ödeyerek kazandığımız
saygınlığımızı dosyada ‘gizli ad’ koydukları ajan provokatörlerin söz ettiği mantık dışı, küçük işler yaparak
riske atmadık, hiçbir zaman da atmayız. Bakanlığın
polisleri, savcıları tam da bu yüzden arkadaşlarımızı
tutuklamak için delil üretmek, sahtecilik yapmak
zorunda kaldılar.
Kararda bahsi geçen ‘Meydana gelebilecek tehlikenin büyüklüğü’ konusunda haklıdırlar. Mussolini
kadar açık söylenmese de verilen karardan onunla
aynı fikirde olduklarını anlıyoruz. Devrimci avukatlar
sermaye düzeni ve faşist diktatörlükler için her zaman
için büyük bir tehlikedir.
İtiraf ediyoruz; verilen cezaların büyüklüğü ile saklı
bir gurur duyduğumuzu. O kararların gelecek günlerde
fasizme karşı ne kadar etkili mücadele ettiğimizin bir
ispatı olarak gösterileceğine öyle eminiz ki.

VE TEŞEKKÜR
Hukuka aykırılıklar karşısında tüm gözdağı ve
baskılara rağmen gerçekleri ifade etmekten çekinmeyen, isimlerini tek tek sayamayacağımız 39 baroya
ve saygıdeğer başkanlarına,
9 ayrı hapishaneye dağıtıldığımız durumlarda bile
ziyaretlerimizden vazgeçmeyen, duruşmalarda bizi
yalnız bırakmayan sevgili dostlarımıza,
Dosyamıza çalışmak için uzun mesailer harcayan,
günler süren duruşmalar boyunca tutuklu arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak için mahkeme başkanının
fütursuz tavrına katlanan ülkenin en iyi ceza avukatlarına, avukatlarımıza teşekkür ediyoruz.
HALKIN HUKUK BÜROSU
21 Mart 2019

Dev-Genç’ten Halkın Avukatlarına
Verilen Cezalarla İlgili Açıklama
Dev-Genç’liler yaptıkları yazılı açıklama ile
faşizmin mahkemelerinin halkın avukatlarına
ceza yağdırmasını protesto ettiler.

Adana’da Halkın Avukatları İçin
Bildiri Dağıtımı Yapıldı
Adana’da 25 Mart Pazar günü Akkapı mahallesinde Tutuklanan Halkın avukatları için
100 adet bildiri evlere tek tek girilerek dağıtıldı.
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HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!
Faşizmin Yargılama Yapmadan Hüküm Verdiği Mahkemelerinin
Kararlarını Tanımıyoruz!
Cüppeli Cellatların Hükümleri Hükümsüzdür!
alkın avukatlarının mahkemesi, 3. duruşmanın
3. gününde karara bağ-

H

landı.
Faşizmin mahkemesinin cüppeli
cellatlarından Akın Gürlek’in 20
Mart’ta açıkladığı karar şöyle:
Avukat Yağmur Ereren, Didem
Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen ve
Ayşegül Çağatay’a 3 yıl 9 ay hapis
cezası verdi.
Gerekçe: Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım eden faaliyetlerde bulunmak.
Diğer avukatlar için cezalar üst
sınırdan verildi.
Av. Selçuk Kozağaçlı’ya; 11 yıl
3 ay,
Av Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’e 13 yıl 6 ay,
Av. Behiç Aşçı ve Şükriye Erden’e 12 yıl,
Av. Süleyman Gökten, Aytaç
Ünsal, Engin Gökoğlu’na 10 yıl 6
ay,
Av. Aycan Çiçek ve Naciye Demir’e 9 yıl hapis cezası verildi.
En yüksek “ceza” ise Av. Barkın Timtik’e verildi: 18 yıl 9 ay.
Örgüt yöneticiliği cezası, üst sınırdan uygulandı.
Halkın avukatlarına toplamda
159 yıl ceza verilen bu mahkemede
neler yaşandı? Mahkemede aslında
bir yargılama yapılmadı. Neden
faşizmin mahkemelerinden halk
için adalet çıkmaz diyoruz? Savunma avukatlarının ve ailelerin
öfkesi; avukatların ifadeleri okunduğunda daha iyi anlaşılacaktır.
AYTAÇ ÜNSAL: Berk Ercan’a
yalan söyletiyorlar. Şöyle düşünüyorlar; ne olmuş yani Barkın Timtik
2015 yılında tutukluysa? Ne de
olsa teröristlerin avukatlığını yapmıyor mu?
Zaten bir gün bu suçları işle-
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meyecek mi? Berk Ercan gibi kişiler
kendi kimliklerini reddedip adeta
birer savcı oluyorlar. Öyle ki normal
savcılardan çok daha görev düşkünü, artık her yerde suç görüyorlar
ve suçlamaya da doyamıyorlar.
19 Temmuz’da verdiği ifadesinde
syf 21’de şöyle bir ifadesi var Berk
Ercan’ın; Sarıyer Belediyesi’nden
haraç kesildiğini iddia ediyor ve
güya bir telefon konuşmasına tanık
oluyor; tanık olduğunu iddia ediyor
daha doğrusu. Diyor ki; “Konuşan
kişi diyor ki muhtar bizim işi halletmeden gelmesin.”
Duyduğu sadece bu. Bu iş nedir? Nüfus evrakı mı, ikametgah
belgesi mi? Ama şu sonucu çıkarıyor ‘haraç işini konuştular’.
Yahu nereden biliyorsun? Soran
yok!
Anadolu Halk Festivali’nden
bahsediyor. Örneğin 78. sayfada
Ankara’da yapılan bir festival. Orada eğitim faaliyeti vardır diyor
mutlaka.
Esnaf demiş ki; ‘Arkadaş bana
25 lira para bıraktı.’ Berk Ercan
da yorumluyor; bu haraç parasıydı.
Taksim Çetinkaya mağazasında
avukatların yemek yediğini görüyor.
Buradan ‘örgüt toplantısıydı’ yargısına varıyor.
Bu yalanları burada geçerli,
yeterli, doğru kabul ediyorsunuz.
Bu da bizim bir temel red sebebimiz.
Diyor ki Şafak Yayla ile her
anım birlikte geçerdi; fakat ne yazık
ki onun yapacağı eylem hakkında
hiçbir bilgisi yok o güne kadar.
Ama her şeyi biliyor, eylemin yapılacağından başka her şeyi biliyor
o kadar ki bilmediği şey yok, böyle
bir ifade.
Bunun üç amacı var; bu yalanları
MİT Siyasi Şube ya da Savcılıklar

beyan etse böyle bir objektiflik kazandıramazlar. Bir savcı şu söylenenleri dese tamamen rezil olunur.
Mesela, Şükriye Erden mahkemelere gidip gelirdi.
Yağmur Ereren adli işlemlere
katılırdı.
Günay Dağ suç duyurusunda
bulunmuştu, başka örgütsel faaliyeti var mı? Ha bir de gözaltı
takibi yapardı!
İftiracı, itirafçının bahsettiği avukatlık faaliyetleri artık suç olarak
değerlendiriliyor ve gözaltı tutuklama terörü bu şekilde meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
Bizim bu soruşturmamızda da
vardı; bir sürek avı başlatılıyor.
200-300 kişi alınıyor, insan kaçırmalar başlıyor. Hakkında ifade verdiği herkes hemen gözaltına alındı
ve birçoğu tutuklandı.
Son olarak diyorsunuz ki; Halkın
Hukuk Bürosu, örgüt ilişkisi, tanık
olduğu iddia edilen itirafçıların şöyle
bir şeye tanıklık ettiklerini düşünebiliyor musunuz? Sanırsınız ki
adli olay yerinde bulunmuş? Bunun
için ne gerekiyor? 1989 yılında kurulan HHB’nin kuruluş döneminde
olanları bilmez. Ya bu kişi HHB
avukatı olacak ya da kurduğu iddia
edilen örgüt yöneticilerinden birisi
olacak.
Bugün için ya avukat olacak ya
da bir örgüt yöneticisi olacak. Başka
türlü nasıl olacak? Bu yalanlar söylenecekse böyle bir kurguya ihtiyaç
yok!
- Örgütle irtibat var mı?
- Aşikardır.
- Ama biz avukatlarla çok iç
içe olmadığımız için birebir bunu
söyleyemem.
- Bizzat bana gelen bir talimat
yok, söyleyemem.
Ceyhun Bay, özellikle beni ta-
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fasına sopayla vurularak ifade
alınmaya çalışıldı. Vermedi tutukladılar.
Fadime Yiğit tecavüz ile tehdit
edildi ve istenilen ifadeyi vermeyince tutuklandı. Siyasi şube
polisleri dediler ki, bu ifadeyi
vermezsen 1,5 yıl tutuklu kalırsın.

nımıyor. Ben 2014 yılından beri,
ruhsatımı aldığım ilk günden beri
Halkın Hukuk Bürosu avukatıyım,
sen beni nasıl tanımazsın?
Defalarca gazetelerde beyanlarda bulundum, defalarca bu kimliğimle açıklamalarda bulundum,
sen beni nasıl tanımazsın, böyle
bir şey mümkün mü yani?
Devam ediyor. MK ile yurt dışında görüşmüşlerdir. Buna şahit
değilim, bilmek de mümkün değil!
Çok açık ve net; bu kişiler
zaten tanık olmadıkları, şahit olmadıkları, böyle bir şahitliğin de
olamayacağını kendileri ifade etmekteler.
1.5 yılın gerekçeleri işte bunlar.
12 Eylül mahkemeleri de bu tür
şeyleri kullandı. O mahkemeler iftiracıları bir organizasyonun 15
Ağustos 85’te MLSPB davasında
bir kısmını tahliye etti. Siz Türk
çocuklarısınız. Atalarınızdan aldığınız terbiyeye göre yaşadığı gibi
yaşamalısınız.”
Siz ilk duruşmada oturacak yer
göstermediniz avukatlarımıza. Siz
bize ‘sen’ diye hitap ettiniz, ama
İsmet Özdemir gibi bir kişiliğe ‘bey’
dediniz ve onun yemek vaktini düşünerek yemek programı yaptınız.
12 Eylül mahkemeleri halka karşı savaş açmış mahkemelerdir. İşkence ve sonra mahkumiyet şeklinde tanımlanıyorlar. Milli Savunma
Bakanı’nın hukuk danışmanı söylüyor bunu.
Berk Ercan hakkında ifade
verdi. Mustafa Koçak gözaltına
alındı ve zorlandılar. O bağlandı,
üzerine soğuk su döküldü, başına kova geçirildi ve buz gibi
klimanın önünde saatlerce ka-

Bu sırada Akın Gürlek konuşmayı kesiyor. Konuşmaları kesmemesi için savunma avukatları
ikaz ediyor. Bu sırada sesi duyulmamasına rağmen Av. Bahattin
Özdemir’i uyarıyor.
Sizin yeterli gördüğünüz, 18
ay yatırdığınız bu ifadeler, nitelik
olarak budur. İftiracılık siyasi
amaçlar için kullanıldı.
Çünkü Nuriye-Semih direnişi
döneminde ihraç edilen binlerce
emekçi umutlandılar ve bundan
korkuldu.
HHB duruşma öncesinde
10.00 vekalet hedefi ile o duruşmaya hazırlandı. O hazırlıktan
korkuldu. HHB adalet mücadelesini yükseltiyordu.
Cumhurbaşkanı dedi ki; ‘dünyayı ayağa kaldıracaklar.’ Ankara
Valiliği Emniyet Müdürlüğü’ne
Halk Ayaklanması çıkacağına
dair yazılar yazdı. Bu operasyonun nedeni budur.
Herkes için tek tek yalanlar uyduracak zamanları yoktur. “Al iftiracıyı verdir 200 tane ifade, iki
sene üç sene yatır.” mantık aynen
budur. Büromuz terörize edildi, iktidarın medyası hiçbir aşamasında
olmamasına rağmen savcılık eylemi
ile ilişkiliymiş havası yaratıldı. Hedef
gösterme işine soyundu.
Amaç HHB’yi tecrit etmekti
ama görüyorsunuz yeni yeni
avukatlar ruhsatlarını alıp büromuzda çalışmaya başlıyor. Bu
karar tarihin çöplüğüne gidecek
bir yargılamadır, bu yüzden reddediyorum sizi.
Halkın Hukuk Bürosu, halkın
avukatlığı geleneğinin bir devamcısıdır. Bu gelenek halkın hakları
ve özgürlükleri için halk için yapılan avukatlıktır. Tarihseldir,
yüzyıllardır akıp gelen bir nehirdir

bu gelenek.
Napolyon’un ‘Hükümete dil
uzatan avukatların dillerini kesmek isterim’ diye bir ifadesi var.
Mussolini, ‘Avukatlar olmasaydı İtalya’yı daha rahat yönetirdim’
diye hedef gösterildi. İlerici avukatların, Madrid’in Atocha bölgesinde 24 Ocak 1977’de katledilen
avukatların devamcısıyız.
Nazi hukukunda avukatların
mahkumiyet kararı için uğraşmalarını istiyordu barolar. ‘Avukat devleti savunmalıdır’ diyorlardı. Buna
karşı mücadele eden avukat Hans
Vittenler’in devamcısıyız. Nazilere
karşı mücadele eden Fransız direnişçilerin idam edilen avukatları
Rodrigo’nun,
Ulusal kurtuluş savaşının kahramanları olan avukat Saim Bey’in
avukatı Mehmet Ali Bey gibi avukatların,
Halit Çelenkler’in, Niyazi Ağırnaslılar’ın, Medet Serhatlar’ın, Faik
Candanlar’ın dünyanın birçok yerinde halkları ve vatanları için bağımsızlık ve adalet mücadelesi veren avukatların emekleri var bu
nehrin akışında. Burada bulunan
meslektaşlarımız da dahildir buna.
Bu nehir bazen cılız aktı, bazen
gürül gürül aktı; ama akmaya devam etti. Ne imparatorlar ne sultanlar ne cunta şefleri ne diktatörler
bu nehrin akışını durduramadılar.
Asla da durduramayacaklar!
Son olarak; faşizmin gayrı
meşru çocukları, bu iftiracılar
hangi yalanları söylerlerse söylesinler Halkın Avukatlığı Pratiğine tek bir leke süremezler! Bizim alnımız ak! Halka karşı işlediğimiz tek bir suç yoktur! Başımızı öne eğdirecek tek bir pratiğimiz yok!
Bizim büro avukatlarımız siyasi
şube polisleri tarafından sokaklarda
linç ettirildi. Bir avukatımız Murat
Demir dilekçe vermesin diye elektrikli, sistematik işkeceye tabi tutuldu.
Avukat Fuat Erdoğan’ın ensesine kurşun sıkılarak katledildi.
Biz böyle bir geleneğin öğrencileriyiz. Böyle baskılarla, uydurma yalanlarla kurulan senar-
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yolar bizi yıdıramayacak. Biz canımızı ortaya koyarak bu işi yapıyoruz.
HFG davasında çeteciler saldırdı üzerimize, her an tehdit
edildik. Buna rağmen sürdürdük
işimizi. Aynı şekilde canımızı ortaya koyarak işimizi yapmaya
devam edeceğiz.
Hiçbir güç; halkın avukatlığı
geleneğini bitiremeyecek. Ülkemizden silemeyecek. Bunu düşmanca gördüğünüz için sizi reddediyorum.
ENGİN GÖKOĞLU: Bu dosyada örgüt üyeliği ile yargılanan kişiler
olmadığını biz de biliyoruz siz de
biliyorsunuz. Bu dosyayı çökerttik
aslında; ama ölmüş bir dosyayla
sizin heyetiniz buraya atandı ve
karşınızdakileri cezalandırmak
amacıyla size verilen görevi yapıyorsunuz.
Bizim ne yaptığımızı aslında iyi
biliyorsunuz. İftiracılara bilgi yüklemeleri yaptılar, işlerini anladılar,
yaptılar. Bazılarına siz canı gönülden destek verdiniz. “Şunu şöyle
yap böyle yap” dediniz, sufle verdiniz, cesaretlendirdiniz, teşekkür
ettiniz.
Ama gizli tanık Güneş, diğer
tanıklara göre biraz geriydi. Meseleyi çok kavrayamadı; bu avukatlara ne kadar büyük suçlamalar yaparsak bu iş daha güzel
olur. Şöyle söylüyor bu Güneş;
“Pislik çıkarırlar, devlet düşmanıdırlar!”
Hangi olayın, hangi görgünün,
hangi bilginin tanıklığı bu?
Mesela 92. sayfasında, 2010
ile 2018 arasında örgüt üyesi olduğunu söyleyen kişi tanıklığının
ilk cümlesinde hemen “Kendi hukuk bürolarında mühimmat sakladıklarını biliyorum” diyor.
Bakın, bürolarının içinde mühimmat sakladıklarını söyleyen bir
gizli tanık var. Siz ne diyorsunuz
tavrınıza bakın; başkan siz soruyorsunuz “Sana talimat verdi
mi?” diye.
Adam mühimmat diyor siz talimat soruyorsunuz? Niye inanmıyorsunuz, neden merak etmi-
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yorsunuz? Bu mühimmatın sayısı
ne, ebatı ne, kim kullanıyor, kim
götürüyor, kim arıyor sormuyorsunuz bile.
Yahu adam mühimmat diyor
mühimmat. Sonra o da anlamıyor
sizi, ‘ben mühimmat diyorum
adam bana talimat soruyor’ diye
şaşırıyor.
Cezaevinde bulunan şahıslara
talimat götürür getirir demiş güya
emniyette.
Sana bir talimat getirdi mi diye
soruyorsunuz; ama bu kadar anlamamış meseleyi daha doğrusu
az çalıştırmışlar. Diyor ki; “Bizzat
bana gelen bir talimat yok”. Yine
bozuluyorsunuz canınız sıkılıyor;
ama yapacak bir şey yok bu kadar bu anlamamış meseleyi, çalıştıramamışlar.
Dosyada bizim lehimize olabilecek bir durum yaşandığında müdahale ediyorsunuz. Ne zaman bu
rezillikten kurtulabilecek? Dosyayı
çökerttik bitti!
Yine SEGBİS çözümlerinde var.
Syf 56’da Berk Ercan’ın, siz susturuyorsunuz, dosyayı susturuyorsunuz!
Geçen sefer üyeleri reddetmemiştik, çekilsinler demiştik. Bu hukuksuzluklara karşıyız hala. Amacınız; sosyalist avukatları yargılamak ve diğer avukatlara mesaj
vermek; “Adalet aramayın, halkın
avukatlığını yapmayın.”
Gizli savcı bile var bu dosyada. Bize düşmanca davrandınız.
Bu düşmanlığı hiçbir şey açıklayamaz. Heyetinizin tamamını
reddediyorum.
AYCAN ÇİÇEK: Tabii ki itham
edeceğiz ki sizi reddedebilelim!
Dosyada o kadar açık yalanlar
var ki bunlara ‘tanık’ diyemeyiz,
bunlar iftiracı.
Siz bunları gördüğünüz halde
bu yargılamanın bittiğini söylüyorsunuz, sizi tabii ki rededeceğiz.
Siz tahammül edemiyorsunuz.
Usulden 91 aldım diyorsunuz.
Gördüğüm şu ki siz usul bilmiyorsunuz!
Ceyhun Bay ve Berk Ercan’ın
önemli tanıklar olduğunu söylü-

yorsunuz, beni hiç tanımadığını
söylüyor. Gerçekten beni tanımaz.
“Aaa evet Aycan Çiçek de
HHB’de avukattır” diyor burada.
Bunu söyletmek için tanık dinletmeye gerek yok. Sorsanız ben
söylerdim zaten.
Berk Ercan, Çanakkale’de hukuk okuduğumu söylüyor. Zahmet edip bakmamışlar bile Çanakkale’de hukuk var mı?
SD kart çıktı diyorsunuz. Ben
böyle bir tanık beyanı görmedim.
Nerede görülmüştür bir tanığa
SD kart açıklaması yaptırıldığı,
bilirkişi mi bu adam?
Benim, dosya firarisi olduğum
yazıyor. Ben buradayım!
Eğer siz bir hukuk adamı olarak burada otursaydınız en azından çelişkilerin üzerine gider,
çözmeye giderdiniz. Bu koca yalanlara karşı derhal beraat verirdiniz. Bu nedenle sizi reddediyoruz!
Halkın gözünde hiçbir meşruiyetiniz yok! Siz Türk milletini,
Türk halkını temsil etmiyorsunuz.
Annem her yere gitmiş benim
için anlatıyor. Bir tek size gitmedi.
Öğrendiği şu oldu, bu mahkemelerden adalet çıkmaz! Annem
size gelmedi, neden size gelmedi?
Sizden adalet çıkmayacağını bildiği
için size gelmedi!
Bir annenin, bir avukatın, adliyenin önünde özgürlük talep etmesi
bence sizin için utanılacak bir şeydir! Bu, aynı zamanda şunu gösteriyor: Biz bu binadakilerden
adalet beklemiyoruz, halka sesleniyoruz.
Biz onurumuzla avukatlık yapmaya çalıştık, halktan yana haktan
yana baktık. Bizi böyle yetiştirdi
ailelerimiz. “Her durumda kalabilirsiniz, beş parasız da kalabilirsiniz;
ama onurunuzu kaybetmeyin, onursuz yaşamayın.” derdi babam.
Biz başımızı yere eğdirecek
bir şey yapmadık, siz de yapmayın!
SELÇUK KOZAĞAÇLI: Bana
ihtiyaç yok, hazırlık soruşturmasında bu iş bitirilmiş diyen
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ve bunu ara karara bağlayacak
kadar cesarete ve pervasızlığa
sahip bir mahkeme heyetinin
yargılama yapması mümkün değildir! Bu aynı zamanda mesleğin
inkarıdır!
Siz üye hakimler sessiz kalarak
bu suçlara ortak olmadığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Akın
Bey tek başına bu kararları alıyor
ve yazdırıyor.
Siz bu suçlara ortaksınız,
müşterek halde işlediniz bu suçları, dolayısıyla onun için söylenmiş her kötü söz her suçlama
sizin için de geçerlidir. Bir heyet
üyesi olarak her daim onu müzakereye zorlamalıydınız.
Şimdi sizi bir suçla itham edeceğim. Dün çok ilginç bir gündü.
Red sebebiyle anlatacaklarımın
ilişkisi var. Bir grup yargıç, savcı
polis müdürü, hakim ve kolluk amiri
hakkında hüküm kuruldu. Bu grubun adı 17 Aralık soruşturmasını
yapanlar. Haklarında yasadışı örgüt
üyesi olmak, sahte delil üretmek,
hükümeti düşürmeye çalışmak vs.
işlerden hüküm kuruldu.
Biz bu kişiler ile tanışıyoruz.
Sizin dosyanızın yüzde 58’ini oluşturan evrak, kolluk tutanağı savcılık
ve yargıçlık yazısını hazırlayan,
imal eden kişiler bunlar.
Bir tanesi yan komşum, yaklaşık
20’den fazla büyük ağır ceza davasında (Şemdinli bombalaması
davasından başlayıp) birlikte çalıştık. O benden daha parlak bir
sicile sahip. Şemdinli, Oda TV,
KCK avukat dosyasında da yargıçlık yaptı.
Dedi ki; “Selçuk bey sen benim
hakkımda hep çok kötü düşünürdün; ama bunlar kadar kötü değiliz,
hakkımızı teslim edersiniz herhalde.” Rögar kapağından konuşuyoruz bunları.
Dedim “Mehmet bey o vakit
size öyle geliyordu; çünkü kürsüde
oturuyordunuz. Ama hiçbirinizi diğerinden ayırt edecek durumda
değiliz.”
Diyorlar ki; polis bizi kandırmış.
Bu gizli tanığı ben mi buldum diyor
yargıç, o evrakı ben mi ürettim
diyor savcı. Bunları polis getirmiş.

‘Bizim tek suçumuz polise güvenmektir diyor. Onların savcısı
da diyor ki siz hepiniz aynı örgütün üyesisiniz zaten.’
Zaten sizin ilişkilenme biçiminiz, sizin polis evrakından hiç
şüphelenmeyişiniz, sizin savcının
usulsüzlüğünü hiç ciddiye almayışınız, sizin açık açık duruşmalarda usule aykırı hazırlandığı
açık, soruşturma ve kovuşturmaları kapatıp, karar vermeye
çalışmanızdan aynı örgütün üyesi olduğunuzdan anlaşılıyor diyor, karar veren.
Şimdi sizin hakkınızda da bu
suçlamayı getiriyorum. Mahkeme
başkanı Akın Gürlek’in, Sanık
Berk Ercan’ın devşirilmesine katıldığını düşünüyorum. Dinlenilmesinde usulsüzlük yaptığını
değil veya görmezden geldiğini
değil, Sulh ceza yargıcı sıfatı ile
26. Ağır Ceza Heyeti Başkanı sıfatı ile 37. Ağır Ceza Mahkemesi
başkanı sıfatı ile ve arada benim
bilemediğim başka sıfatları aracılığı ile kolluk ile birlikte; hukuka
aykırı bir yalancı tanık inşa
etme, yaratma, bu tanığı tehdit
etme, bu tanığa vaatte bulunma,
bu tanığa yalan ifade vermesi
karşığında hukuksal ve maddi
menfaat elde etme işine dahil
olduğuna, bu suçu işlediğine
inanıyorum.
Türk Ceza Kanunu’nda suç
olarak tarif edilmiş olan bu fiili;
İstanbul Sulh Ceza yargıcı olarak,
26. ve 37. Ağır ceza mahkemesi
Başkanı sıfatıyla ve aralarda kolluk ve savcılık ile ilişkisi nedeniyle gerçekleştirdiği için cumhuriyet savcılığına kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.
Adalet Bakanlığı Teftiş kuruluna
hakkınızda ihbarda bulunuyorum.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’na
hakkınızda şikayette bulunuyorum
ve tekrar bulunacağım.
Sizin bir örgüt üyesi olduğunuzu düşünüyorum. Bu örgütün
içerisinde bazı polislerin ve Cumhuriyet Savcılarının olduğunu
düşünüyorum. Burada Cumhuriyet Savcısının huzurunda ihbarda bulunuyorum.

Cumhuriyet savcısının bürosundan dün İstanbul C. Başsavcılığı
sayın duruşma savcısının bürosundan dün 2 savcıyı rüşvet çetesi
oluşturmaktan gözaltına aldılar.
Mesleğinizden 5100 kişi yasadışı
silahlı örgüt ile suçlandı, 3000
tanesi hapiste. Ben her türlü iddiada
bulunurum, aksini ispatlayabiliyorsanız ispatlarsınız. 17 Aralık savcı
yargıç ve kolluğunun dün ceza almış olması ilginçtir.
Bana dediniz ki dava dosyasını
sana göndereceğiz inceleyeceksin.
Eylül 2018’den bu yana, 6 aydır
180 gündür dava dosyamı bana
inceletmediniz. Sadece toplam
110 dk. gösterildi. 1 defaya mahsus ve 110 dk. sürdü. 6 tane dilekçe verdim. Digital dosyamı bana
gösterin.
Mahkeme kararını uygulayın,
beni bilgisayara çıkartın, savunma
ve çalışmalarımı yapabilmem için.
Bu 6 ay içerisinde sadece 1 sefer
110 dakika bilgisayara çıkarıldım.
Böyle yargılama yapılmaz, bunlar
yargılama değil.
Bir kişiyi hapse kapatıyorsanız
dosyasını O’na teslim etmekle mükellefsiniz. Bilgisayar, çalışma ve digital evrakımı temin etmekle mükellefsiniz. Yargıçlık böyle oturup vicdan
yapmakla yapılmaz. Göreviniz; dosyanıza sahip olmakla yapılır. Dolayısıyla bu da bir başka red sebebim.
Sizi red ediyorum. Esas hakkında mütalaayı tekit ile takip
ederken sanığın dosyasını incelemek için gerekli fırsatı sağlamaktan aciz olduğunuz için,
bunu temin edecek durumda olmadığınız için!
Gelelim savcıdan tenkit ile mütalaa isteme işine. Acaba bu yargıcın, savcıyı esas hakkında görüş
bildirmeye zorladığı bir dosya hayatımda bulabilir miyim? Benim
hayatımda çıkmadı, meslektaşlarımla konuştum. Doğum iznine ayrıldığı ve ardından da süt iznine
çıktığı için 1,5 yıl mütalaa veremeyen bir savcının yerine mütalaa
verecek bir savcı istenmiş onda
da. Cumhuriyet tarihinde başka
eşi yok sizin yaptığınızdan başka.
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“Ben bu kişiler hakkında ihsas-ı reyde bulunuyorum. Haklarında hüküm kuracağım. Verdikleri tevsi tahkikat taleplerini
red edeceğim, tanılarını reddedeceğim. Ben bu yargılamayı
sanıklar hakkında bitirmek istiyorum. Savcı derhal bana bu
yönde mütalaa ver.” deniyor.
Vermiyor savcı tekit. Sonra
savcıyı görevden alıyorlar, yerine
bir gizli savcı tayin ediyorlar ve
o savcı iddianameyi okumadan,
bilgi notu göndermişsinizdir diye
düşünüyorum, kişisel fikrim bu.
Şöylece yazsan yeterli olur bu
bizim için demişsiniz, onu yazmış
imzalamış, dosyaya göndermiş.
Bir mahkeme başkanının taraflardan tekitle bu davayı bitireceğim demesi gibi bir usul
yok. Bunlar ihsası rey bile değil
artık. Bunlar artık sınırı aşan tutuklar. Bunlar artık ben yargılama
yapmıyorum demek. Tekit ile
esas hakkında görüş istemek.
Kabul edilemez kesinlikle. Red
ediyorum. Hiçbir mahkeme başkanı delil değerlendirmesi yapılmadan, süre verdiği tevsi tahkikat talepleri getirilip dosyaya
konmadan soyut gerçek dışı telaştan burada uydurulmuş kavramlar ile tarafları davayı bitirmeye zorlayamaz.
Kırık dökük yargı hukukunda,
cumhuriyet tarihinde yok böyle bir
şey. Bunlar cesaret işi. Şimdi bunları
içinizden hissettiğinizi ilk günden
beri biliyoruz. Ama bunları tutanağa
geçirmek çok büyük cesaret sayın
heyet. Çünkü kalır bunlar tutanakta.
Şimdi istinafı atlatsanız, sizin gibi
bu özel yetkililerden birisi başındadır
kesin.
Bundan bir yıl sonra da yargıtayı
atlatsanız, ne olacak ondan sonra
bu tutanaklar, imha mı olacak?
Türk yargı hukukunda, Avrupa müktesabatında, Ceza muhakematında
değişiklik mi olacak da bu yaptığınız
işi aklayacak? Böyle mi inanıyorsunuz?
Ben son 3 seneyi 2015’ten sonra
Avrupa Parlamentosu Venedik Komisyonu ile BM İnsan Hakları masalarıyla Türkiye’yi ziyarete gelmiş
Avrupa Birliği ve Avrupa komisyonu
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hukuk heyetleri ile randevular gerçekleştirdim. Her gelen komite benden randevu aldı. Ayrıca hükümetle
de görüştüler Bekir Bozdağ’dan
bu yana. Adalet Bakanlığı ben ve
Avrupa komisyonları ve birliğinin
komiteleriyle konuştum.
Sizin yaptığınızı Ne Cemil Çiçek,
Bekir Bozdağ ne de Abdulhamit
Gül akıl, hayal edemez. Şu yaptığınız şey nedir? Yanlış anlamışsınız? Bu yaptığınız onların da işine
yaramaz. Eğer bu şekilde yapmaya
devam ederseniz bir süre sonra bi
bakan, bakan yardımcısı size der
ki; “Hayır böyle de yapın demedik.
Dinleyip red edeceksin, alıp red
edeceksin.” Alınmamış tevsi tahkikat dilekçesi red edilir mi? Hiç
duydunuz mu böyle bir şey?
Meslek büyüklerinizden, abilerinizden, ablalarınızdan okumuyor musunuz, dinlediniz mi hiç
böyle bir şey?
Red ediyorum. Hükmü kafanızdan kurduğunuz gibi ilan da
ettiniz. Zaten söylediniz ne vereceğinizi. Biz yıl farkını hesaplıyoruz. Kime 11 yıl 3 ay kime 8 yıl?
Gülüyoruz, toto oynuyoruz. Bizim
hükümle, dava diye yürüttüğünüz
şeyle bir hukukumuz yok zaten.
Biz çekinmiyoruz! Hukuksal açıdan da siyasal açıdan da?
Yine de bu söylediklerimi söylemek gerekiyor.
Alman pozitivizmi 1946’dan başlayarak 1956’ya kadar yaklaşık
800.000 mahkeme kararını ne yapacağına dair bir sorunla karşılaştı.
Nazi yargıçlarının tamamen hukuk
yasadışı verdiği kararları ne yapacağız, sorun bu?
Almanya’da pozitivizm çok güçlü
olduğu için yok hükmündedir diyecek, biz bu hakimleri yok sayıyoruz diyecek hukuk verecek bir
hukuk feraseti yok. O yüzden başta
Gustav Radbruch’ın ayıklama ilkesi
olmak üzere onlarca ilke icat edildi.
Bizi sizin için ilke icat etmeye zorluyorsunuz.
Bu verdiğiniz kararlar Türk hukukunda asılı kalacak mıdır? Cemaat mensubu yargıçların verdiği
kararlar, polislerin yaptığı soruşturmalar kaldı hukukumuzda. Cemaat polisi polislerin hazırladığı

evraklar ile yargılanıyoruz şu anda
huzurunuzda. Yüzde 80’i cemaat
mensubu. 5 sene sonra sizin bu
davranışınızı nasıl temizleyeceğiz?
Radbruch ilkesi de yetmez.
Sizi red ediyorum. Bu şekilde
yapamazsınız. Hazırlık soruşturmasında bu davanın bütün delilleri
toplandığı için delil kabul etmiyorum
diye ara karar kuramazsınız. Gönlünüzden böyle geçiyorsa da bunları
tutanağa yazamazsınız.
Ayrıca bu sıfatlarınızın eşleşmediği konusunu da ekleyeyim.
Demin sizi suçladım; ama eklemek
istediğim bir kısım var, bu sıfatlar
yani aynı somut suç iddiası hakkında,
- Sulh Ceza Yargıcı
- Tanık koruma kararı yargıcı
- İtirafçı sanık tutuklama kararı
yargıcı
- İtirafçı sanık hüküm kararı yargıcı
- Tanık dinleme mahkemesi yargıcı gibi...
Tamamı Akın Gürlek’in şahsında
birleştirilmiş bu sıfatlar hukuken
birleşemez. Yargıçlar Hakkında Yasaktır. Defalarca bu mahkemelerde
bu yargılamanın esası hakkında
görüş bildirmiş durumdasınız. Dolayısıyla tanık koruma kararı verirken, hüküm verirken, sulh ceza
yargıçlığı yaparken burada hüküm
yargıcı olarak yaptığınız işi ortadan
kaldıran, görüşleri beyan etmiş durumdasınız zaten. Dolayısıyla siz
bu davanın neticesi hakkındaki
görüşünüzü bugün bildirmiş değilsiniz. Zaten sulh ceza yargıçlığından beri açık ediyorsunuz.
Bu sıfatlar birleşemez, bizi
bu sebeple yargılayamazsınız.
Bu da bir başka red sebebi.
Cumhuriyet savcısı da siz olun.
İstinaf yargıcı da siz olun. Var mı
böyle bir şenlik... Akın Gürlek dışında bizim davamıza bakacak
yargıç yok mudur bu İstanbul Adliyesi’nde?
Bir de özel bir red sebebim var;
ama söylemek istiyorum. Ben size
bu dosyada dijitallere dayanıyorsunuz diye söylüyorum; bir yargıç
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grubunun bir dijital belgeye dayanmasının tek bir yolu vardır; 17
Aralık hakiminin yaptığı gibi yaparsınız; ben polisle aynı örgüttenim, polise güveniyorum, polis
bana ihanet etmez. Polis benim
adamım. Polis ne getirdiyse ben
ona göre davranırım dersiniz. Akıbeti çok kötü böyle düşünenlerin.
Şimdi mahkemeler savunma
olarak dinlemiyorlar bunları. Diyorlar
ki sen yargıçsın. Ne demek polise
güvenmek, güvenmeyeceksin. Polis
cumhurbaşkanına da kastetti. MİT
müsteşarına da kastetti. Cumhurbaşkanının oğlunu götürüyordu polis.
Size de denebilir. Onun için
sizin bir yol seçmeniz lazım. Çok
da basit bir yol; arkadaşlarımız
dün talep ettiler. Kopyalarını veya
asıllarını, dökümlerini, imaj raporlarını, teslim tesellüm tutanaklarını,
emanet kayıtlarını, el koyma ve
inceleme taleplerini, kararlarını celp
edeceksiniz, dosyanızda duracak.
Eğer birisi size derse ki polis
bunlara komplo kurmuş, bu polisler
örgüt üyesi çıktı. Biz inceledik.
Rüşvet almış. Siz nasıl bu polise
güvenirsiniz derlerse tak çıkarırsınız. Müzekkere yazmıştık, bu evrakların hepsini dosyaya koyduk
dersiniz.
Bu saydıklarımın hiçbirisi de olmadan dijital ile karar vermeye
kalkıyorsunuz. El koyma inceleme
kararınız yok, talep yok, emanet
kaydı yok, teslim tesellüm tutanağı yok, emanet fişi yok dosyada. Neyin cesareti bu, nasıl
bir güven bu kendine? Ama yapacaksınız. Öyle anlıyorum.
Bunlar olmadan yargılama sürdürülemez. Sürdüren hakim yargılama yapmaya yeterli değildir.
Suç tehdidi var burada. Bu belgeleri
tamamlamadan yargılamayı bitirmek niyetiniz var, bu yüzden sizi
red ediyorum! Yapılamaz böyle bir
şey!
Gelelim inceleme tutanağına.
Hem geçen celse hem bu celse
red ettiniz. Dediniz ki incelemişizdir,
ümit ediyorum ki cehalettendir.
Şimdi sizi uyaracağım. Bu dosyada 19 Mart 2018 tarihinde tu-

tulan inceleme tutanağı kolluk
raporu değildir, dijital rapor değildir, dijital inceleme raporu
değildir. Kendisinin de böyle bir
iddiası yoktur zaten. Bu rapor
hazırlandığından beri buna dijital
inceleme raporu ünvanını veren
tek kişisiniz siz. Sizin dışınızda
hazırlayan da dahil tek bir kişi bile
buna rapor demiyor. Kendi koyduğunuz başlığa kanmayın diye söylüyorum.
Siber Suçlarla Mücadele Şube
müdürlüğü Adli bilişim uzmanlarının
hazırladığı raporlardan dosyada
10 tane var.
Hash değerleri alınmış, açılma
kapanma saatleri belli, adli bilirkişi
sıfatı ile incelenmiş, başlık olarak
imaj alma, içerik çıkarma raporu
denmiş, saatler kaydedilmiş, email numaraları kaydedilmiş, içerik
çıkarılmış, dijital malzemenin özellikleri kaydedilmiş ne bu; rapor.
Bakın; rapor böyle olur. Sizin
tüm dosyayı değerlendirip hakkımızda hüküm kurmaya çalıştığınız şey 222 sayfalık bir döküm. Berk Ercan ve polisin oturup birlikte hazırladığı ve Berk
Ercan’ın da kabul ettiği bir yazı.
Berk Ercan, oraya kötü bir şey
yazmadık, olan neyse onu yazdık
diyor. Tanığa bakın. Biz kimseye
iftira etmedik, olan neyse toplandık, onu yazdık. Tanığınızın
beyanı bu, hiç mi inanmıyorsunuz?
2016/125514 soruşturmada bulunmuş bu dijitaller. Bildiğiniz flash
disk. Bunu bir yerde bulacak polis
değil mi? Ne yapması gerek, bunu
buldum diye tutanak tutması gerek.
Bir arama tutanağı. Hazırlamış ve
bu flash diskleri bulduğunu yazmamış.
Bu soruşturma ve bunun emanet makbuzunu dosyaya getirmiş
olsaydınız talebimiz gibi, böyle bir
flash disk olmadığını görecektiniz.
Yok böyle bir flash disk! Ben size
diyorum ki o flash disk polisin söylediği yerden bulunmadı. Polis diyor
ki bulduk. Nasıl test etmeyi düşünüyorsunuz bunu?
Getirin o arama tutanağını diyeceksiniz. Arama tutanağından

bana diyeceksiniz ki Selçuk Bey
2016/12514 okuyorum arama tutanağını... Arama tutanağı olmayan
flash diski dosyaya delil yapmışsınız, sizi red ediyorum.
Bir tutanak tutmuşlar 222 sayfa.
Flash diski açma ile inceleme arasında 5 gün var. 5 gün önce içeriğe
ilk temas eden içerik dökümü yapmamış, 5 gün sonrası içerik dökümü yapmış.
Bir sanık müdafii sahtecilik var
dediği zaman ya bu şüpheyi ortadan kaldırırsınız ya da bu dosyada
hüküm kurulamaz. Biz sırf laf olsun
diye sahtecilikten bahsediyor olabiliriz. Yalan söylüyor olabiliriz. Uyduruyor olabiliriz. Ama yazmışız
yaklaşık 20 kalem evrak döküman ve tutanak açısından sahtecilik iddiası var. Sicil numaraları
sahte, imzaları sahte, tarihleri sahte... Ve sahtecilikleri kendi üzerlerinden anlaşılıyor, başka bir incelemeye gerek yok.
Tüm bunları ben red ettim, ben
incelemeyeceğim, ben bunlara bakmayacağım diyerek bu iş olmaz.
Dediğim gibi eğer ben burada sizi
bulmasaydım, sizi anlatsalardı asla
inanmazdım böyle bir mahkeme
heyeti olabileceğine.
Ben buradan emrinde olduğunuz devletin erklerinden birine
mensup olduğunuzu fark edebiliyorum, bunun devletin yargı
erki olmadığından eminim. Sizi
bir yargıç olarak kabul etmiyorum. Sadece sizi değil, temsil
ettiğiniz her şeyi red ediyorum!

Okmeydanı
Halk Meclisinden
“Vefa Buluşması”
Açıklaması
Okmeydanı Halk Meclisi,
Okmeydanı Cemevi yönetim
kurulunun Beyoğlu Belediye
Başkanı ile “vefa buluşması”
düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaparak protesto etti.
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'TRT çalışanıyım' diye arayıp Grup Yorum üyesine
ölüm tehdidi: Ya teslim olacak, ya ölecek
Grup Yorum üyelerine yönelik baskı ve işkenceler sürüyor. Son
olarak, gri listede adı bulunan ve başına 300 bin TL "para ödülü"
konarak aranan Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak'ın ablası Gülçin
Sönmez, kardeşinin öldürmekle tehdit edildiğini aktardı.

Emel Yeşilırmak Sivas'ın Kangal ilçesinden yanık sesli bir
genç kız. Sesiyle, ezgisiyle halkın acısını, özlemini, öfkesini
"Yorum"lamak için gittiği bir etkinlik sebebiyle İzmir Cumhuriyet
Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kınık işçileri
ile ilgili açıklamaya katılan herkes teker teker tutuklanırken
Emel böyle bir adaletsizliği kabul etmedi ve tutuklanmayı
reddetti. Fırsattan istifade ederek Berk Ercan ifadelerine
adını yazdırdılar. İsmini listelere yerleştirip başına 300.000
TL ödül koydular. Tehditlere ve zorluklara aldırmadı, 3 yıl
boyunca aranır durumda yaşadı. Hem işini yaptı, hem mücadelesini sürdürdü.
En son İdil Kültür Merkezi'ni Emel Yeşilırmak'ı arama bahanesi ile bastılar. Grup Yorum'un gizli stüdyosunda yakalandı
ve tutuklandı.
İfade hürriyetini kullandı diye listelere alındı, masumiyet
hakkı ihlal edilerek gazetelerde, televizyonlarda ifşa edildi.
Oysa bütün bu gürültünün altında hakkında tek bir somut
suçlama bulunmuyor.
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EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI TÜM DÜNYA HALKLARI İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

ADALET İSTEMEK, ADALET İÇİN MÜCADELE ETMEKTİR!
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!
* Kendilerini dünyanın
efendileri zanneden emperyalistlerin bir twitter
mesajı ile İsrail’e talimat
verip, Gazze’yi bombalatması saldırganlığına karşı
ADALET İSTİYORUZ!
Emperyalizmin daha
fazla kar uğruna dünya
halklarına karşı gösterdiği her düşmanlığın hesabını
soracağız!
Amerikan emperyalizminin sözcüsü Trump’ın “Golan’da İsrail hakimiyetini tanıdım” dayatması, “Gazze’deki katliamın sorumlusu benim” demektir. Emperyalistler yok olana kadar adalet mücadelesini sürdürecek; sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kuracağız.

da Küba devrimine sahip
çıkacak olan yine biziz. Devrim tarihiyle, kahramanlarıyla, dünya devrim mücadelesine kattıklarıyla, Amerikan emperyalizmini dize
getirmiş Küba halkının kaderi emperyalistlerin elinde
değil, kendi öz gücündedir.
Küba’ya bunu hatırlatarak,
sömürgelerinin genişliği nedeniyle “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk”
olarak tabir edilen İngiliz emperyalistlerinin kanlı ayaklarını Küba’dan çekmesini istiyoruz.
Emperyalizme karşı tüm dünya halklarını ortak
mücadeleye çağırıyoruz.

* Giresun’da 1 yıl önce
evinin önünde ölü bulunan
11 yaşındaki Rabia Naz
Vatan’ın babasını gözaltına aldırarak, gerçek katilleri koruyan bu düzenden
hesap soracağız. Rabia
Naz’ın, Eynesil Belediye
Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığı araba ile çarpılarak
öldürüldüğünü söyleyen
baba Şaban Vatan, neden gözaltına alınıyor? Katilleri
arayıp bulmayan, onun yerine babayı gözaltına alınan
bu düzene karşı Rabia Naz için ADALET İSTİYORUZ!

* Arjantin’de 1976 yılında gerçekleştirilen cuntanın
43. yıldönümünde, evlatları gözaltında kaybedilen
Plaza De Mayo Anneleri “Bir Daha Asla” diyerek yürüyüş yaptılar. Arjantin’de 1976-1983 yılları arasındaki
cunta döneminde gözaltında kaybedilen 30 bin kişi
için ADALET İSTİYORUZ! Cuntacı faşist generallerin,
futbol maçları sırasında uçaklarla denize attıkları
devrimci-demokrat insanların hesabını da biz soracağız.
Onlar için de adalet istemeye devam edeceğiz.

* İngiltere Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall
Düşesi Camilla,
3 günlüğüne Küba’yı ziyaret ettiler. Devrim
Meydanı’nda
Jose Marti’nin
anıtını da ziyaret
ettiler. Küba, revizyonizmin yönetiminde olsa

* AKP, vatanımızı emperyalistlere peşkeş çekmeye
devam ediyor. Tayyip Erdoğan, 25 Mart’ta Ağrı’da
düzenlediği mitingte, NİKE isimli tekelin Ağrı’da fabrika
kuracağını ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını
duyurdu. Erdoğan, “Uluslararası bir marka Nike
gelerek fabrikasını kuracak. 5 bin istihdam sağlayacak.”
dedi.
Bu haber, sevinilecek bir haber değildir. Çünkü
onların istihdam dedikleri özü özeti UCUZ İŞGÜCÜDÜR. Ağrı halkının emeğini ucuza satacaklarını, sanki
halkın çıkarınaymış gibi gösteren AKP’den ve onun
temsil ettiği işbirlikçi oligarşiden hesap soracağız.
Emperyalizmin vatanımızı pazar alanı olarak görmesine
karşı ADALET İSTİYORUZ!
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM, FAŞİZME KARŞI
DEMOKRASİ İSTİYORUZ!
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ANALAR AYAKTA

aşizm, baskı ve zora dayanan varlığını sürdürebilmek için, halkın üzerindeki baskısını bir an bile kesmeden sürdürüyor. Zorbalığını arttırdıkça bir taraftan gözaltılar, tutuklamalar, ev baskınları ile yıldırma
politikalarına hız veriyor.
Armutlu Cemevi başkanı Zeynep Yıldırım da
bu politikaların sonucu
olarak Armutlu Cemevi’nin
basılmasından beş gün
sonra tutuklandı.
Halkımız, ‘zulmün artsın ki tez zeval bulasın’
der. Bilir ki, zulüm arttıkça
zalimin karşısına dikilecekler artar.
Baskılar halkta yalnızca korku değil; direniş de
doğurur. Bunun en güzel
örneğini verdi 80 yaşıyla Kezban
Ana.
Adaletsizliğin karşısına bir çınar
gibi çıktı. “Cemevi baskınında
duvarlara yazı yazan, cemevine
işeyen polisler tutuklansın, Kızım
Serbest Bırakılsın” diyerek direnişe başladı.
240 günü aşan direnişiyle yıl-

F
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gınlara iyi bir ders veriyor. Hastalıklarını, yaşını bir engel olarak görmeden direniyor. Faşizme, halkı
asla teslim alamayacağını haykırıyor.
Kızı Zeynep Yıldırım aylardır iddianamesiz, suçlamasız, davasız,
duruşmasız tutuklu. Bu sürede hapishane bile değiştirdi.
Zeynep Yıldırım’ın durumunda
olan onlarca devrimci tutsak var.
Onları hapishanelere kapatmakta
acele edenler, neden tutsak edildiklerini düzmece belgelerle açıklamak için bile aylarca bekletiyor.
İşte Zeynep Yıldırım, Cem Dursun,
Meryem Özsöğüt haklarında ne
bir dava ne bir iddianame var.

ŞAŞIP KALMAK
Sevebilirim,
hem de nasıl,
dile benden ne dilersen,
canımı, gözlerimi
Kızabilirim,
ağzım köpürmez,
ama devenin öfkesi halt
etmiş benimkinin yanında,
devenin öfkesi, kinciliği
değil.

Direnişler Meclisi’nin Halkın Avukatları için yaptığı açlık grevi Kezban Ana’nın direniş alanındaydı.
Mahalleliler, PSAKD üyeleri Kezban Ana’yı ziyaret ediyor. 240 günü
aşkın süredir Cemevi bahçesinde
direniş devam ediyor. Kezban
Ana’nın direnişte daimi destekçileri
var. Kendisi alana çıkamayacak
kadar hasta olduğunda sloganlarını
atıp oturma eylemi yapıyorlar.
Dayanışma, direnişin içinde
büyüyor; direniş de dayanışma
sayesinde büyüyor.
Direnişler Meclisi’nin hedeflediği
de budur. Bakırköy Meydanı’nı boş
bırakmayan, Kezban Ana’yı yalnız
bırakmayan irade budur.
Direnişçiler bir araya geldikçe
direnişlerin gücü ve etkisi de artacaktır!

Anlayabilirim
çoğu kere burnumla,
yani en karanlığın, en
uzaktakinin bile kokusunu
alarak
ve döğüşebilirim,
doğru bulduğum, haklı
bulduğum, güzel bulduğum
her şey için, herkes için,
yaşım başım buna engel
değil,
ama gel gör ki çoktan
unuttum şaşıp kalmayı.
Şaşkınlık, alabildiğine
yuvarlak açık ve alabildiğine
genç gözleriyle bırakıp gitti
beni.
Yazık.
Nazım Hikmet
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İŞÇİLER, KENDİ MiLiS GüÇLERiNi OLUŞTURMALIDIR!
aşizmin açık olarak uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Haklarımızın çiğnendiği, aşağılandığımız, ucuz, güvencesiz, taşeron sistemine dayalı,
ağır, can güvenliğinin olmadığı koşullarda çalışıyoruz.
Adalet, ekmek ve hak mücadelemizin baskı ile boğulduğu bir ülkedeyiz.
İşçi alanındaki saldırılara şöyle
bir bakacak olursak;
Türkiye’nin birçok yerinde işçiler
aylardır direniyorlar; ancak seslerine
ses veren, yüzlerine bakan, haklarını koruyan hiçbir mekanizma
yoktur.
Flormar işçileri 297 gün direndi,
asıl haklarını alamadılar.
Cargill işçileri 341 gündür;
Aydın’da Belediye işçileri 259
gündür;
Samsun Makro-Taze işçileri 33
haftadır;
Aydın’da Sibaş İşçileri 86 gündür
direniyor.
Bunların dışında; Eskişehir, Şanlıurfa, Muğla’da TÜVTÜRK’lerde
sendikal nedenlerle direnişler aylardır devam ediyor.
Uzel, Altın İplik, Real Market,
Makro Marketlerde hak arama temelli direnişler devam ediyor.
Direnişler her geçen gün artıyor,
günler geçiyor; ancak işçilerin umutları ve örgütlülüğü artmıyor. Direnişler kendiliğinden yürüyor, günler
geçtikçe sıradanlaşıyor.

F

İşçiler katlediliyor, özellikle inşaat
işçileri, patronların verdikleri kararlarla, işin hızlandırılması ve bitirilmesi için iş güvenliği sağlanmadan, göstermelik önlemlerle çalışmak zorunda. Sadece bu yıl inşaat alanında ölen işçi sayısı 438

kişidir.
2018 yılında sadece İstanbul’da ölen işçi sayısı 226 kişidir.
2018 yılında toplam ölen işçi
sayısı 1923’tür.
Son beş yılda, inşaatlarda, 35
bin 846 iş kazası gerçekleşmiş.
İşçiler işsiz bırakılıyor. Son bir
yıl içinde işsizler ordusuna bir
milyon kişi daha katıldı.
İşçilere örgütlenme hakkı tanınmıyor. Binlerce işçi örgütlenme
hakkını kullandığı için işten atıldı.
Mahkemeler, patronların lehine
karar veriyor. Bir maaşlık parası
olmayanlar kendi davalarını açamıyorlar.
Bu koşullar altında, adalet mücadelemizi büyütmek, hesap sormak her zamankinden daha gerekli
ve önemlidir.

MİLİS EKİPLERİNİ
OLUŞTURMAK
BİR ZORUNLULUKTUR!
MİLİSLER ADALET
MÜCADELEMİZİN
TEMEL TAŞIDIR!
Sistemin zulmü karşısında patronlar bu kadar
rahat hareket edebiliyorlarsa
bunun nedeni; işçilerin örgütlü
olmaması, kendi hesap sorma mekanizmalarını yaratmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Düzen adaleti sağlamıyor, patronların sömürüsünü güçlendiriyorsa, işçilerin hak alma mücadelesinin
karşısında yer alıyorsa, işçiler kendi
adalet mücadelelerini yükseltmeli,
patronlardan, hırsız ve kan dökücü
asalaklardan hesap sormalıdır.

Hesap sormamız için milis güçlerimizi oluşturmalıyız.
Milis ekipleri; işçilerin umudu,
gücü, inancıdır.
Milis ekipleri; işçilerin hak alma
mücadelesinin parçasıdır.
Milis ekipleri; işçilerin çaresiz olmadıklarının göstergesidir.
Milis ekipleri; işçilerin sınıf bilinci,
sınıf kinidir.
Milis ekipleri; haksızlık karşısındaki keskin kılıcımızdır.
Milis ekipleri; işçinin örgütlenmiş
öfkesidir.

HERKES MİLİS
OLABİLİR, OLMALIDIR!
Faşizm işçilere; çok yönlü ve
örgütlü bir biçimde saldırıyor. Yukarıdaki tabloda gördüğümüz gibi
ideolojik olarak saldırıyor, akılsız,
bilgisiz, cahil bırakıyor.
Fiziki olarak saldırıyor, aç, işsiz,
sakat bırakıyor.
Çok sıradan nedenlerle işyerleri
işçilerin katledildiği yerlere dönüşüyor. Bugün binlerce işçi ölümü
göze alarak, çoçuklarını doyurmak
için çalışıyorlar.
Patronlardan hiçbiri, katledilen
işçilerden ötürü sorumlu tutulmuyor.
Katledilen işçinin ailesi 3-5 kuruş
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ile susturulmaktadır. İşçilerin özgeçmişlerini alıp kendileri aleyhine
kullanabiliyor, patronlar işçileri kendilerine bağımlı hale getiriyor. Sendikalar patronlarla işbirliği içinde
çalışıyorlar.
Milis güçleri; faşizmin bu baskı, tehdit, sömürü ve katliamları
karşısındaki güçtür. Mücadelemizin temel taşıdır.
Milis ve kendini koruma birlikleri; üretim faaliyetine devam
eden, işçilerin yaygın yarı silahlı
kuvvetleridir.
İşçi milisleri, geniş emekçi
kesimin silahlı güçlerini oluştururlar. Milisler, üretimden kopmaksızın çalışırlar.
Dolayısıyla her işçi, aynı zamanda milis olabilir.
Her işçi patronun, patron uşaklarının, patronlarla işbirliği yapan
sendikaların korkusu haline gelebilir.
Milis ekipleri içerisinde herkesin

yapabileceği bir şey vardır.
Milis ekipleri birbirini tamamlayacak, birbirine destek olacak şekilde çalışabilirler. Patronlara ve
faşizme zarar vermenin çok çeşitli
yol, yöntemleri, araçları vardır.
Silahımız yoksa; kalemimiz, sözümüz, bilgimiz, taşımız, yumruğumuz, kameralarımız, telefonlarımız da silah olabilir.
Mahkemelerde patronların suçlarını tescil ettiremiyorsak, halkın
duvarlarına suçlarını ilan edebiliriz.
Maaşlarımızın, haklarımızın bedelini tahsil edemiyorsak, mallarını
kullanamaz hale sokmalıyız.
Ahlaksızlıklarını, halk düşmanlıklarını, işçileri nasıl sömürdüklerini
anlatıp teşhir etmeliyiz.
İşçi katliamlarının hesabını soramıyorsak, İşçilerin kanları ile yaşadıklarını haykırmalı, evlerine işçilerin akıttıkları kanları fırlatmalıyız.

Patronlara maddi ve manevi
olarak zarar vermeye kilitlenirsek
birçok yol yöntem bulabiliriz.
Milis ekipleri; işçilerin sınıf kinini
büyütmelidir. Sınıf kini yaratıcılığın,
hesap sormanın anahtarıdır.
Sınıf kinini büyüterek milis ekiplerini büyütebiliriz. Milis ekipleri
tarih bilincini geliştirmelidir.
Tarihimiz bizim gücümüzdür.
Devrimci işçiler, önümüzde duran temel görevimiz, milis gibi çalışmak, milis ekipleri oluşturmak,
faşizmden ve onun asalakları olan
patronlardan hesap sormaktır.
Örgütlenelim, hesap soralım!
Adalet mücadelemizi hesap
sorarak büyütelim!
Her devrimci işçi milis gücünü
oluşturmalı, büyütmelidir!
Öfkemizi güce, gücü örgütlülüğe çevirelim!

TÜRKAN ALBAYRAK, DİRENİŞİNİN 200. GÜNÜNDE!
22 Mart günü, yani Direnişin
200. gününde yaşananları Türkan
Albayrak’tan dinleyelim:
Bugün direniş alanımın kalabalık olmasını bekliyorum. Saat
13.00’da alandayım. Milletvekili
Musa Piroğlu Can TV’den Kerim
Eren. Ve gazeteci Burak Öz var.
Alanda bugün polis yok. Artık benim direnişimi ciddiye almıyorlar.
Ya da işleri çok, 15 dakika sonra
3 polis geldi ve beni arabaya
davet etti.
Musa Piroğlu milletvekili olduğunu söyledi, kalabalığı görünce
3 kişiyle eylemi bitiremeyeceklerini
anlayıp çekildiler. Bir on dakika
sonra iki ekip daha geldi. Milletvekili engel olmaya çalışsa da
beni gözaltına aldılar.
Daha sonra destek için gelen
Deniz’e saldırdılar. Kaç dakika
sürdü bilemiyorum. Üç ekip 9 kişi
Deniz’i zor aldılar. Ters kelepçe
yapıp arabaya koydular. Bu şe-
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kilde yarım saat tutmuşlardır. Karakolda kimlik dayatmasını kabul
etmeyen Deniz’e zorla üst araması
yaptılar.
Sarıyer Güvenlik Şube tümüyle
Tarabya Karakolu’nda ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Musa Piroğlu karakola kadar geldi. İki
saat karakolda tutulduk, avukatlarımız geldi, görüş yaptırmadılar.
Hastane dönüşünde Deniz karakola girmedi. Karakol önünde
oturma eylemi yaptı. Halk olup
biteni meraklı gözlerle izledi, polisler rezil oldu. Bir kişi geldi
sohbet ettik, tel numarasını aldım.
Direniş alanıma geleceğini söyledi.
2911’den işlem yaptılar. Öyle çabuktular ki bir an önce kapılarının
önündeki oturma eyleminden kurtulmak istiyorlardı.
Direnişimin 200. gününde 103
kez gözaltına iki kişi alındık. Hiçleştirmeye çalıştıkları direnişim
Ferahevler ve Tarabya’da tekrar

canlandı. Ve aylardır çekim yapılamayan direniş alanımda profesyonel kameralarla çekim yapıldı.
Alışkın olmadıkları direnmeyle
karşılaşan Sarıyer Emniyeti acemice işler yaptı. Üst araması yaptıracak kadın polisi iki saat aradı.
Nasıl pis ağızlı olduklarını gördüm.
Bir kadın polis Deniz’e seni S….
Diyor, Polis Amiri kadın arkadaşı
için niye üst araması yapmıyor
O….. diyor. Bu kadar rezil ve çürümüşler. Ve AKP hükümeti bu
çürümüşlükten besleniyor.
Kerim Eren gözaltı çıkışımda
telefon etti. Önümüzdeki hafta
Can Tv’de, KHK’ları anlatan bir
programda konuk olacağım.
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ayı’nın; “Halkın içinde halktan biriyiz, halkın
öncüsüyüz” cümlesi ile bu haftaki yazımıza
başlıyoruz. Dayı’nın da belirttiği gibi halkın
içinde halktan birisiyiz halkın öncüleriyiz.
Halkın içinde halktan olan bizler halka güvensiz
olamayız. Bizler halk çocuklarıyız. Halkımızın öncüsüyüz. Halkımızdan umudunu kesen devrimci olamayız.
Halkımızın kapısı biz devrimcilere her zaman açıktır.

D

“Bu halktan adam olmaz”, ”bu halk için değmez”
cümlelerini halka güvenmeyenlerden, reformistlerden,
oportünistlerden, Kürt milliyetçilerinden çokça duyarız.
Bu politikalar ülkemiz solunu düzenle uzlaşan bir
çizgiye getirmiştir.
Bu tarz bir politika çürütür. Düzene götürür. Onları
düzene götürmüştür. Yönetimlerinde oldukları sendikalar
patron sendikasıdır. İşçinin, memurun hakları için kurulmuş olan KESK, DİSK işçinin, emekçinin, memurun
haklarını savunmuyor, direnenlere saldırıyor.
Halkımızın çocuklarıyız.
Halkımıza güveniyoruz.
Halkımız için savaşıyoruz.
Halkımız için bedel ödüyoruz.
Halkımız için düşmana bedel ödetiyoruz, ödeteceğiz de.
Savaşımızın kuralı bu.
İdeolojimizin doğruluğuyla her yerde ve her zaman
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” diyoruz.
Demekle de kalmayıp gereklerini yerine getiriyoruz.
Gereklerini yerine getirmek mücadele etmektir.
Gereklerini yerine getirmek halkı savaştırmaktır.
Gereklerini yerine getirmek halka güvenmektir.
Faşizme karşı savaşmaktır.
Namussuzluğa karşı namusumuz için savaşmaktır.
Adaletsizliğe karşı ADALET için savaşmaktır.
Bağımsızlığımız için Kurtuluşa Kadar Savaşmak
ve Savaştırmaktır.
HALKA GÜVENMEDEN HİÇBİR BAŞARI ELDE
EDEMEYİZ!
Mahirler, “biz ilk olacağız; ama halkın içinde ilk
kıvılcımı düşüreceğiz” dediler. Mahirler halkın içine
ilk kıvılcımı düşürmüşlerdi. Dayımız da o kıvılcımı
büyüttü. Biz de o kıvılcımı Anadolumuz’un her dağına,

HALKIN ÇOCUKLARIYIZ!
HALKIN SAVAŞÇILARIYIZ!
HALKIMIZA GÜVENİYORUZ!
her taşına taşıyacağız, her sokağına, her metrekaresine
götürüp savaşacağız.
Halka güvenmeden Bağımsız, Demokratik, Sosyalist
Türkiye’yi kuramayız. Halka güvenmeden sömürü
politikalarına son veremeyiz. Halka güvenmeden
zama, zulme son veremeyiz. Halka güvenmeden her
karış toprağımızı tepeden tırnağa satan, yağmalatan,
emperyalistlerin üslerinin olduğu ülkemizi bağımsızlaştıramayız.
Çünkü; yukarıda yazdıklarımızı biz halkımızla
birlikte, faşizmi yıkıp yerine halkın iktidarını kurarak
yapacağız.
TARİHİMİZDEN BİR ÖRNEK:
2 Ekim 1978’de Devrimci Sol’un yaptığı Gültepe
Baskınında halkın eylem anındaki sözlerini paylaşacağız sizlerle…
“- Bizim çocuklar!
- MHP’yi basmışlar, silah sesleri oradan geliyor!
- Nalbura da girildi, bombalandı!
- Bahri Genç’in dükkanını da bombalamışlardır, o
taraflarda da bir şey oluyor!
- Ben size demedim mi devrimciler bir gün hesap
sorar!” (Eylem Öğretiyor, Sayfa: 61)
“Çevre halkı olan biteni anladıklarını belirtir sohbetlere başlamışken bir kadın, yoldaşlarımızın duyacacağı biçimde komşularına sesleniyor:
- Kimse devrimcilerin hangi yöne gittiklerini bilmiyor,
görmedi, duymadı. Zaten hiç kimseyi de tanımıyoruz”
(Eylem Oğretiyor, Sayfa: 6)
Halkımız “bizim çocuklar” demeye devam ediyor
hala.
Biz bu halkın çocuklarıyız. Bu halkın evlatlarıyız.
“Halk (….) örgütsüzlüğünden, neyi nasıl yapacağını
bilmemekten kaynaklı olarak, ya tepkilerini yanlış yönlendirmekte veya çeşitli din tüccarlarının gerici-faşist
partilerin demagojik söylemlerine kanarak, arayışlarını
buralarda sürdürmektedir.(…) Bu çelişkiyi çözmeliyiz.
Devrimin halkın eseri olacağı basit gerçeğinden hareketle,
halk kitlelerini, sınıflar karakterleriyle ele alıp, gerici,
karşı-devrimci düşüncelerin geçici ve demagojik olduğunu
görüp devrimci propagandayı, halkımızın değerlerini
göz önünde bulundurarak şekillendirecek ve ısrarla
onlara gideceğiz. Gerçekleri açıklayacağız.(…) gerici
propagandalar giderek etkisiz hale gelecek ve halk
gerçeğine ulaşacaktır.” (Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Kurtuluş, Sy: 15 - 10 Haziran 1995)
AKP iktidarının estirmeye çalıştığı gericik politikaları
ters tepecektir. Bu ters tepme kendiliğinden olmayacak.
Halkımızı örgütleyerek, gerçekleri anlatarak yapacağız
bunu.
Biz halkımıza güveniyoruz.
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Sığınaklar
Zenginlerin Sığınakları Kaçamayacakları Sonlarının,
Bölüm 3
Yoksulların Sığınakları İse Zaferin Müjdesidir!
Biz Teknolojinin Gücüne Değil, Halkın Yaratıcılığına İnanırız!
Yarım Yüzyıldır Düşman Politikalarını,
Akıl ve Cüreti Birleştirerek Boşa Çıkarıyoruz!
Çünkü Biz İktidarı İstiyoruz Ve Alacağımızdan Eminiz!

26 Şubat Günü, İdil Kültür Mer‐
kezi’nde Polis Baskınında Basına
Servis Edilen Görüntülerde Faşizme
Karşı Gizlilik Hakkını Kullanan Dev‐
rimcileri Ve İdil Kültür Merkezi’ni
Terörize Etmek İçin Yapılan “Sığınak”
Üzerine Bir Yazı Dizisi Yayınlıyoruz.
Elbette, Faşizmin Adaletsizliğine
Teslim Olmayan Devrimciler, İhtiyaç
Duyduklarında Sığınak Da Kazarlar.
Ancak Mesele, Devrimcilerin Gizlilik
Hakkının “Terör” Diye Yaftalanma‐
sıdır.
Asıl Terörist; Emperyalistler Ve
İşbirlikçileridir ve Bu Teröristler,
Halkların Adaletinden Kaçabilmek
İçin Devasa Paralar Akıtarak Yap‐
tıkları Sığınakları, Silahlanmasını
“Meşru” Gibi Gösteriyor.
Her Türlü Hakka Yalnızca Onlar
Sahip, Onların Sığınakları‐Silahları
“Doğal ve Meşru”; Devrimciler Ya‐
pınca “Terör” Öyle mi?
Kesinlikle Hayır!
Burjuvazinin, Kimi Zaman Yoz‐
luğuna, Kimi Zaman Saklanmasına
Hizmet Eden Bu Sığınaklardan Bazı
Örnekleri Ele Alacağız.
Ancak Bir Kez Daha Hatırlatmak
Boynumuzun Borcudur Ki; Yerin
Yedi Kat Dibine De Girseler Halkın
Adaletinden Kaçamayacaklar!
Kısa Çöp Uzun Çöpten Hakkını
Alacak, Sınıfsız‐Sömürüsüz Bir Dünya
Mutlaka Kurulacak!

Yoksulların Sığınakları Emek, Yaracılık ve Cüre n Eseriyken
Zenginlerin Sığınakları Paranın ve Teknolojinin Eseridir
Sığınıklarımızın Farklılığı Savaşa Bakışımızın Farklılığıdır!
iz;
maddi olanı moral
güçle,
güçlü olanı güçsüz olanla,
modern olanı ilkel olanla,
emperyalistlerin modern ordularını, yüksek teknolojilerini
halkın yurtseverliği ve devrimi
gerçekleştirme azmiyle yeneceğiz!
Zenginlerin sığınaklarını; nükleer, biyolojik silahlar, doğal felaketler değil, halkların öfkesi yerle
bir edecek. Emperyalistler halkların
ayaklanmalarından ve yeni devrimlerden korkuyorlar. O nedenle
halkların olmadığı ya da ulaşamayacağını zannettikleri yerlere
sığınaklar inşa ediyorlar.
Emperyalist devletler, tekellerin
yöneticileri halkların adaletinden
kendilerini koruyabilmek için, lüks
sığınaklar inşa ediyorlar.
Paraları, adaları, yüksek güvenlikli teknolojileri, en son model
teknolojik silahları, jetleri, uzay silahları, hatta başka gezegenlerde
koloni kurmaları bile onları nihai
sondan kurtaramayacak!
Dünyanın farklı ülkelerinde savaşlardan korunmak için, kendilerinden daha güçlü olan bir düşmana karşı savaşabilmek için sığınaklar inşa edilmiş. Zenginlerin
sığınakları sadece kendileri için,
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halkların sığınakları ise binlerce
insanın aynı anda kendilerini koruyabileceği şekilde yapılmış. Zenginler lüks sığınaklardan bir daha
hiç çıkamayacaklarını düşünürken,
yoksullar sadece savaş geçene
kadar korunmayı düşünüyor.
Yazı dizimizin bu son bölümünde, adaları kendilerine sığınak haline getiren zenginlerden örnekler
vereceğiz. Eski sığınakların kapitalizm tarafından nasıl turistik gezi
amaçlı olarak pazarlandığını anlatacağız.
Halkların evleri depremlerde
başlarına yıkılırken, zenginler kendilerini nükleer silahlardan ve her
türlü felaketlerden koruyacak nitelikte, üstelik de lükslerinden hiç
taviz vermeden sığınaklar yapıyorlar. Hatta bununla da yetinmeyen burjuvalar, sadece kendilerinin
yaşayabilecekleri adalar satın alıyorlar.
Bill Gates - Bugue Caye Adası: Microsoft’un sahibi Bill Gates,
25 milyon dolara Orta Amerika’daki
Belize’deki 314 hektarlık Bugue
Caye adasını satın aldı.
Bernard Arnault - Indigo Adası: Louis Vuitton’un CEO’su Fransız milyarder Bernard Arnault, Bahamalar’da 133 hektarlık Indigo
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Adası’nı satın aldı. Adada bir marina, çok sayıda tenis kortu ve lüks
villalar bulunuyor. Adanın değeri
35 milyon dolar.
Mikhail Prokhorov - Kuzey Adası: Şeyseller’de bulunan ada, NBA
Basketbol takımı New Jersey Nets’in
sahibi Rus milyarder Mikhail Prokhorov’a ait. Dünyanın en zengin 32.
kişisi olduğu söylenen Prokhorov’un
adasının değeri 35 milyon dolar.
David Copperfield - Musha
Cay Adası: Sihirbazlık şovları yapan David Copperfield’in Bahamalar’da bulunan adasının değeri 150
milyon dolar.
Richard Branson - Necker
Adası: Virgin Havayolları sahibi
Richard Branson’un, Karayipler’de
bulunan adasının değeri 200 milyon
dolar.
Roman Abramoviç - New Holland Adası: Buraya, 400 milyon
dolarlık fiyat biçilerek dünyanın en
pahalı adası deniyor. İngiliz Chelsea
futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait.
Ada, Rusya’nın St. Petersburg şehrinin yakınında bulunuyor.
Farklı ülkelerden sığınaklardan
örneklerle devam edelim.

İsrail’de Sığınaklar:
İsrail’de erkekler 3, kadınlar 2
yıl zorunlu askerlik yapıyor. Sokaktaki her 15 kişiye bir silahlı
asker düşüyor.
Irak işgalinden sonra, her evin
altında sığınaklar yapılıyor. Günlük
yaşamda sürekli çalan sirenlerle,
halka sığınak tatbikatları yaptırılıyor.
Kendi halkını sürekli savaş psikolojisi altında tutmak için sığınakları
kullanıyor. İsrail’in elinde, ABD’den
satın alınmış, yeraltı sığınaklarını
imha edebilen GBF-39 bombası
bulunuyor. Bu bomba 1.8 metre
kalınlığındaki betonu delebiliyor.

Lübnan’da Hizbullah’a Ait
Sığınaklar:
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Basında yer alan haberlere göre;
Lübnan’da Hizbullah’a ait 550 dolayında yeraltı sığınağı, 300 dolayında gözetleme noktası ile 100
dolayında tesislerin olduğu belirtiliyor. Sığınaklar, evlerle iç içe geçmiş durumda.

Japonya’da Sığınaklar:
Japonya’da “Kore Yarımadası’nda nükleer savaş başlayacağı
yönündeki korkularından” kaynaklı
yeraltı sığınaklara olan talebin gittikçe yükseldiği söyleniyor.
1962’den bu yana yeraltı nükleer
sığınak yapımıyla uğraşan Oribe
Seiki Seisakusho şirketi, talebin
26 kat arttığını belirtiyor. Şirket yöneticisi Oribe, her bir sığınağın,
bir ailenin 2 hafta boyunca hiçbir
şeyden korkmadan yaşayabileceği şekilde donatıldığını belirtiyor.
Şirket sığınaklarını; “Sığınak
sahipleri su ve gıdayı kendileri
stoklamalı. Sığınak, İsviçre yapımı
klima ve hava temizleme sistemi,
dışarıdan radyasyon ve Sarin dahil
tüm zehirli gazların girişini önleyecek filtrelerle donatıldı. Şirket, güvenliği ve konforu garanti ediyor.
Sığınağın kapısı nükleer patlamaya
karşı çok dayanıklı ve sıcaklık
1200’e varırsa bile erimez.” diye
pazarlıyor. Sığınak fiyatı 18 ilâ 25
milyon yen (160–225 bin dolar)
arasında değişiyor.

Rusya’da Sığınaklar:
Moskova’da 12 milyon kişiyi
alabilecek yeraltı sığınakları inşa
edildiği belirtiliyor. Sığınakların,
ABD tarafından bir nükleer saldırı
ihtimaline karşı yapıldığı söyleniyor.

Arnavutluk’ta Sığınaklar:
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da
savaş durumlarında savunma
amaçlı inşa edilen sığınaklar, bugün
turistik amaçlı ziyaretlere açık. Dairesel formda, yarısı toprak içine
gömülmüş, kalın beton duvarlı sığınaklar, emperyalist ülkelerden
gelebilecek saldırılara göre hazırlanmış.
Farklı boyutlarda olmak üzere

ülke genelinde yaklaşık 170 bin
yerde inşa edilen sığınakların çoğu,
sosyalist sistemin çözülmesinden
sonra ya yıkılıyor ya da farklı amaçlarla kullanıma sunuluyor.
Sığınakların inşası, 1965 yılında
başlıyor ve 20 yıl sürüyor. Tasarımı
ise dünyanın farklı ülkelerindeki
modellerin araştırılmasıyla oluşturulmuş.
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Müzesi Uzmanı Muharrem Alba, sığınakların ülkenin neredeyse her yerine inşa edildiğini söylüyor. Arnavutluk’ta tepelerin çevresinde,
vadilerde aynı zamanda kıyı şeridi boyunca inşa edilmiş sığınaklar bulunuyor.
Sığınaklar, son dönemlerde işletme ve aileler tarafından, ihtiyaç
sahibi ailelerin barınabileceği bir
yer, bar, restoran, depo, sanat ve
müze merkezleri olarak da kullanılıyor. Ünlü sığınak ve tüneller
müzeye dönüştürülmüş.

Çekya’da Sığınaklar:
Eski adıyla Çekoslavakya’da sığınaklar, turist çekme amacıyla yeniden pazarlanıyor. Kapitalizm gerek lüks sığınakları gerekse de
miadını doldurmuş sığınakları pazarlayarak kazancına kazanç ekliyor. Sığınaklar internet sitelerinde
şöyle pazarlanıyor:
“Soğuk savaş zamanı sergileri,
gerçek ekipman ve gaz maskesi
atölyesi ile 1950’lerin (50 metre
yer altında) gerçek bir nükleer sığınağı ziyaret edin. Çekoslovakya’daki komünizm ve soğuk savaş
dönemini deneyimleyin.
Uzman rehberiniz; casuslar, siyasi mahkumlar, soğuk savaş mültecileri, muhalifler ve diğer otantik
insanların hayatları hakkında hikayeler anlatacaktır.
Soğuk savaş hikayeleri, komünizmin tarihi hakkında bilgiler, eski
komünist merkezi ve şimdiye kadar
yapılmış en büyük Stalin heykelini
görmek gibi birçok aktiviteye tanıklık
edeceksiniz. Daha sonra Prag turu
ile en büyük nükleer sığınakları ziyaret etme fırsatı bulacaksınız.
1950 yılında inşa edilen bu sığınak
5000 kişiyi alabilecek kadar büyük
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tasarlanmıştır. Tur, soğuk
savaş sergileri, özel gaz
maskesi atölyesi ve nükleer
sığınak müzesi gezisi ile
sona erecek.”
Kapitalizm, kendini halkların adaletinden koruyabilmek, iktidarını uzatabilmek için çareler ararken,
bir yandan da halkların her
türlü değerini, tarihini kara
dönüştürüyor. Bu düzen
sömürücü, ahlaksız, obur
ve adaletsizdir!
Devrimciler ise; halkın
adaletini sağlamak, kurtuluş
savaşını büyütmek için her
koşulu değerlendirerek, sığınaklar, tüneller, geçitler
yapmaya devam edecek.
Amacımız kavgayı süreklileştirmek ve kurtuluşa
kadar savaşmaktır. Sürekli
faşizme karşı savaş da süreklidir. Bu savaşta, en
güvenli sığınağımız halktır!
Halk okyanusu içindeki en korunaklı sığınaklarımızda mücadelemizi devam ettiriyoruz!
Çünkü biz aklımızı, halkımızın yaratıcılığıyla birleştirdik.
Halkımız neredeyse biz
de oradayız. Şehirde, kırda,
yerin altında, üstünde her
yerdeyiz.
Cüretimiz ve feda ruhumuzla görünmez bir şekilde gelip, düşmanlarımızı
en zayıf yerinden vuracağız! Servetler akıtarak yaptıkları o çok ‘güvenilir’ saraylarına, sığınaklarına gömeceğiz!
O sığınaklar Hitler’e ve
Nazilere nasıl mezar olduysa bugünün faşistlerine,
tekellerine de mezar olacak!
Sınıflar savaşının nihai
kazananı halk olacak! Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!
- BİTTİ -

SORUNLARIMIZI YARATANLAR,
ONLARI ÇÖZEMEZLER!

ÇÖZÜM SANDIKTA DEĞİL,

HALK MECLİSLERİ’NDE!
ir seçim sürecini daha geride bırakıyoruz. Her seçim
sürecinde olduğu gibi düzen
partileri arasındaki “it dalaşı”nın yüksek
perdeden olduğu bir süreç oldu.
31 Mart seçimleri; yerel seçim olmasına rağmen iktidarın da düzen
içi muhalefetin de, haftalardır neredeyse tek gündemiydi. Genel seçimlerden farkı olmayan bu süreçte, boş
vaatler, düzen partileri arasındaki hakaretler, boş kampanya sloganları ile
geçen bir seçim süreci yaşandı.
Dünyanın hiçbir yerinde halkların
hiçbir hakkı, egemenler tarafından
bahşedilmedi. Aksine, halkın birlikteliği ve mücadelesi ile kazanıldı.
Nerede görülmüştür ki, bir sandık kurulsun ve o sandığa atılan kağıtlar
sonucunda; oraya demokrasi gelsin,
açlık, yoksulluk, işsizlik son bulsun,
halkın sorunları çözülsün? Bu mümkün
değildir. Her şeyden önce sorun bir
sistem sorunudur.
Ülkemiz emperyalizme bağımlı,
yeni sömürge bir ülkedir. Halkımızın
yaşadığı sorunların kaynağı da bu
bağımlılık ilişkilerinin sonucudur. Bu
nedenle ne AKP ne CHP ne de
başka bir düzen partisi, reformistoportünist partiler ve adayları halklarımızın sorunlarını çözemezler!
Açlığımız, yoksulluğumuz, işsizliğimiz, kölelik koşullarında çalışmaya
zorlanmamız; eğitim, sağlık, barınma,
güvenli bir gelecek hakkına sahip
olamayışımız, devlet terörü, baskı,
hak ve özgürlüklerimizin yok sayılması
vb... Bütün hepsinin nedeni, emperyalizme bağımlılıktır.
Bu bağımlılık ilişkilerinden dolayı
işbirlikçi oligarşi, tekellerin çıkarı için
çalışmaktadır. Bağımsız olmayan bir
ülkenin seçimleri de göstermeliktir.
Seçimler, halkın sorunlarına çare değildir!

B

Seçimlerle Değişecek Olan

Tek Şey, Halkın Yaşadığı
Zulmü, Sömürüyü
Kimin Sürdüreceğidir!
Seçimlerle bize tanınan tek hak
budur. Çözüm ise halkın örgütlülüğünde, devrimdedir!
Bugüne kadar seçimlerle, halkın
yaşadığı hangi sorunu çözebilmişlerdir? Aksine sorunları çoğaltan, büyüten
düzenin temsilcisidirler.
Bugün işsizlik yüzde 13,5’lerde,
son bir yılda 1 milyon 11 bin yeni
işsiz katılmış işsizler ordusuna.
Şimdi biz çözeceğiz diye boş, yalan
vaatlerde bulunuyorlar.
Halkın barınma sorunu yeni midir?
On yılların sorunudur ve artarak büyümektedir. Hangi belediyede halkın
barınma sorununa çözüm üretilmiştir?
Hiçbiri üretemez! Çünkü onlar tekellerin, inşaat şirketlerinin çıkarına
çalışmakta ve mahallelerimizi tekellere rant alanı yapmaktadırlar.
Genel seçim de olsa yerel seçim
de olsa, burjuva partilerden halkın
çıkarına bir şey beklememeliyiz. Sorunlarımızı yaratanlar, sorunlarımızı
çözemezler.
Belediye başkanının kim olacağının
da önemi yoktur. Çünkü o koltuklara
kimler oturursa otursun, faşizme ve
o koltukları yöneten emperyalist tekellere hizmet edeceklerdir. Mutlaka
yolsuzlukla, rüşvetle, adam kayırmayla
yöneteceklerdir. Düzenin çarkının başka türlü işlemesi mümkün değildir!
Biz halk olarak, sorunlarımıza
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

ancak kendi birlikteliğimizle,
meclislerimizle çözüm getirebiliriz.

Halk Meclisi Nedir,
Nasıl İşler?
Halk Meclisleri, halkın kendi
öz örgütlenmeleridir. Halkın her
kesiminin, kendi sorunları için mücadele etmesinin aracıdır.
Hangi milliyetten, inançtan olduğuna, yaşına, eğitim durumuna
bakmaksızın herkes yer alabilir.
Halk Meclisi, halkın dayanışması
demektir. Yaşanan her sorun, meclislerde tartışılıp karara bağlanabilir.
İnsanca, onurlu bir yaşam için
oluşturduğu bir örgütlenmedir. Halk
Meclisleri ile mahallede, okulda,
işyerinde yaşanan sorunların dayanışma ve mücadeleyle çözülmesi mümkündür.
Halk Meclisleri’nin bu konuda
oluşturduğu tecrübeler var. Gazi,
Armutlu, Çayan gibi mahallelerde
elektrik, yol, su sorunlarını halk biraraya gelip kurdukları Halk Meclisleri
ile çözmüştür.
Halk Meclisleri’nde her milliyetten, her inançtan, her kesimden
halkın birliği sağlanır.
Düzen, yarattığı sorunlar içinde
halkı bölmeye, ayrıştırmaya çalışır
ki; halk güçsüz, çaresiz kalsın ve
kolay yönetebilsin.
Biz ise sorunlar karşısında herkesin birlikteliğini sağlayarak, birlikteliğimizden aldığımız güçle so-

runları çözebilir ve düzen karşısında bir güç olarak durabiliriz.
Gücümüz Halk Meclisleri’ndedir! Halk meclisleriyle halk, söz
ve karar hakkını kullanmayı öğrenecektir. Ve aynı zamanda bu
pratiğin içinde yönetmeyi öğrenecektir. Halk meclisinde herkesin
söz hakkı vardır. Her sorun ya da
öneri meclis içinde ayrıntılı olarak
tartışılır ve oylamaya sunulur. Kararlar, tüm meclis üyelerinin katıldığı toplantılarda salt çoğunluk
kararı ile alınır.
Mecliste alınan kararlara uymak
zorunludur, meclis üyeleri tartışma-değerlendirme sonucunda alınan kararlara, kendi getirdikleri
öneri değilse bile uymak zorundadır.
Kararlar çoğunluğun oylamasıyla kabul edilen ve geniş bir demokrasinin işletilerek alındığı kararlardır. Bu nedenle alınan kararlar, halkın sorunlarının çözümüne hizmet eder.
Halk Meclisleri yaşamda karşılaşılan ekonomik, siyasal, sosyal,
kültürel, ahlaki her türlü sorunla
ilgilenir. Halkla ilgili her şey meclisi
ilgilendirir. Örneğin mahallenin
yol, su, elektrik, kanalizasyon
sorunları uyuşturucu, kumar,
fuhuş, yozlaşmaya dair sorunlar;
park, kütüphane, kültürel-sosyal
faaliyet alanları oluşturma; sağlık sorunları ve halkın yaşadığı
her sorun meclislerin ilgi alanındadır.

“Örneğin; 1996 yılında Gazi ve
Zübeyde Hanım mahallelerinde 3
aylık bir çalışma sonrası halk meclisi kurulmuştur. Bu halk meclisi
mahallenin tüm sorunlarıyla ilgilenmiştir. Binlerce kişinin katıldığı
toplantılar yapılmıştır. Halk kendi
gücünü somut olarak görmüştür.
Yine aynı yıllarda Okmeydanı’nda Halk Meclisi girişimi olarak
çalışma sürdürüldü. İlk örgütlü çalışmaları; sayıları fazlalaşan barlara, pavyonlara ve birahanelere
karşı mücadele etmek olmuştur.
Okmeydanı’nda meclis, kararlı bir
mücadele yürüterek pislik yuvaları
kapattırıldı.” (Bağımsızlık Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş, sayı
430, syf. 33)
Sonuç olarak; altyapıdan ulaşıma, barınmadan sağlığa, eğitimden işsizliğe, yozlaşmaya, yoksulluğa kadar hiçbir sorunumuzu
seçimler çözemez!
Çözüm diye sunulan adaylar
çözemez. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz. Sorunları yaşayan ve bizim için ne kadar önemli olduğunun, yakıcı olduğunun
bilincinde olarak çözecek olan
da bizleriz.
Seçimler çare değildir! Halkın
umudu seçimde, sandıkta değil;
Halk Meclisleri’nde ve halkın iktidarındadır!
Halk Meclisleri’nde Örgütlenelim, Kazanalım!

Halk Cepheliler
Yürüyüş Dergisi
Dağıtımı Ve Sokak
Çalışması Yaptı

Kezban Ana Direniş Günlüğü Direnişte 238. Gün
Kezban Ana ve ziyaretçileriyle, Armutlu’da AKP ile halkın çıkarlarının çatıştığına ilişkin sohbetler edildi. Örgütlü halkın yenilmezliği tescillendi.
240.Gün, slogandan sonra, Tutuklu, Cemevi başkanı Zeynep ablanın
davası hakkında konuştuk. Direnişimizi akşam sloganlarıyla sonlandırdık.
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23 Mart günü Kuruçeşme mahallesinde Halk
Cepheliler sokak çalışması yaptı. Newroz nedeniyle
polisin yığınağını anlatan
halka; Suriye’de bulunan
“Demirci Kawa’nın heykelini yıkan zihniyet neyse
mahallemizde Newroz kutlamanıza engel olan zihniyet aynıdır” denildi.

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!

Avrupa’da
 ALMANYA
Hamburg:
Halkın Avukatlarına verilen cezaları protesto etmek için Musa
Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi tarafından 25 Mart günü Türkiye
Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Musa Aşoğlu’na Özgürlük Çadırı,
22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi
günü Altona Merkado alışveriş merkezi önünde kuruldu. Erdal Gökoğlu
ve Musa Aşoğlu’nun davaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Darmstadt:
Halk Meclisi olarak 24 Mart
günü organize edilen, Tiyatro Simurg’un sahnelediği “Nerede bu
adalet” oyunu büyük beğeni aldı.
110 kişinin izlediği oyundan sonra
Avrupa Direnişçiler Meclisi, açtığı
stantta süren direnişlerle ilgili bilgi
verdi.
Darmstadt Alevi Kültür Merkezi’nde; HFG olarak bağımlılıkla mücadele üzerine söyleşi yapıldı.
Duisburg:
HFG olarak, “Nerede bu adalet” oyunun tanıtımı ve oyuna çağrı
için çalışmalara devam edildi.
Oberhausen Alevi Kültür Merkezi’nin düzenlediği kahvaltıya katılındı. Hamborn Rheinhausen Alevi
Dernekleri ziyaret edildi. Hem tiyatro
oyunu hem de HFG çalışmaları ile
ilgili insanlarla sohbet edildi.
Berlin:
Berlin Özgürlük Komitesi, Kezban Ana’nın direnişini desteklemek için 23 Mart Cumartesi ve 24
Mart Pazar günleri iki günlük destek açlık grevi yaptı.
Düsseldorf ve Schwetzingen’de direnişler devam ediyor.
Haksız ve gerekçesiz olarak
oturum hakları ellerinden alınan
devrimciler oturum hakkı için ve
30 km sınırı ve imza zorunluluğu
dayatmalarının kalkması için her
hafta yaptıkları çadır eylemine devam ettiler.

 İSVİÇRE

Bern:
Yunanistan’da 16
aydır tutuklu bulunan
9 Türkiyeli devrimcinin serbest
bırakılması için, Bern’de bulunan
Yunanistan Büyükelçiliği önünde,
25 Mart günü bir eylem yapıldı.
Halk Cepheliler tarafından yapılan
eylemde; “Devrimcilik yapmak suç
değil, görevdir” ve “Devrimci Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganları
atıldı.
Başkent Bern’de Halkın Avukatlarının hukuksuz yargılanmalarını protesto için iki ayrı eylem
yapıldı.
İsviçre Halk Cephesi ve İsviçreli
kurumların katkılarıyla Türkiye Büyükelçiliği önünde 20 Mart günü
örgütlenen ilk eylemde megafonla
Halkın Avukatlarının yalnız olmadıkları anlatıldı. Sloganlar atıldı.
Aynı gün Bern ana tren garında
yapılan ve iki saat süren eylemde
“Devrimci Avukatlara Özgürlük”
pankartı açıldı. 20 kişinin katıldığı
eylemi, gelip geçenler ilgi ile izledi.
İnsanlara Türkiye’deki halkın avukatlarının tutuklanma nedenleri anlatıldı.

 BELÇİKA
14 Nisan’da Anvers şehrinde
yapılacak olan “Adalet İstiyoruz”
Grup Yorum konserinin çalışmaları
sürüyor.
Anvers şehrinde iki gün içinde
70 afiş asıldı, 50 pullama yapıldı.
Esnaflar gezildi.
Limburg Grup Yorum Gönüllüleri
olarak Houthalen’da afiş ve pullama yapıldı.
Liege Alevi Kültür Merkezi’nde
Grup Yorum elemanlarının katıldığı
bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, konserin adının neden “Adalet İstiyoruz”
olduğu anlatıldı. “Avukatlarımıza
verdikleri cezalara cevap olarak
BİZİ SİNDİREMEZSİNİZ, SUSTURAMAZSINIZ, ADALET İSTEMEYE
DEVAM EDİYORUZ demek için
bu konseri düzenliyoruz” denildi.
İzleyicilerden 7 kişi Grup Yorum
gönüllüsü olmak istediğini söyledi.
65 kişinin katıldığı söyleşi, birlikte
söylenen türkülerle sona erdi.

Hamburg

 AVUSTURYA
Viyana:
Mariahilfer Strasse’de Halkın
Avukatlarıyla Dayanışma için bir
gösteri düzenlendi. Halkın Avukatlarına ve tüm siyasi tutsaklara
özgürlük istenen eylemde, ayrıca
halkın avukatlarının davası hakkında bildiri dağıtıldı.
Avusturya Anadolu Federasyonu lokalinde 23 Mart Cumartesi
günü, Federasyon üye ve dostları
yemekte bir araya geldi. 2 saat
süren ve 30 kişinin katıldığı yemekte, Federasyon adına söz alan
bir kişi tarafından; açılan davanın
hak ve özgürlüklerimize yönelik bir
saldırı olduğu, ancak bu saldırıyı
hep beraber geri püskürttükleri anlatıldı. Yargılama süresinde destek
veren ve davayı sahiplenen herkese
teşekkür edildi.

 YUNANİSTAN
Yunanistan Özgür Tutsakları,
Atina’da bulunan Koridallos Hapishanesi’nin havalandırmasında,
21 Mart 2019 Perşembe günü, isyan ve mücadele günü olan Newroz’u kutladılar.
Parti Cephe bayrakları ve pankartlarla donatılan havalandırmada
yakılan Newroz ateşinin etrafında
toplanan Cepheliler, günün anlamına ilişkin açıklamanın ardından
sloganlar, şiirler, marşlarla Newroz’u
kutladılar. Halay çekip ateşin üzerinden atladılar.
Dışarda da Halk Cepheliler
aynı gün, Alexis’in vurulduğu sokakta Newroz etkinliği yaptı.
Öte yandan Halk Cepheliler 9
Devrimci tutsak için Atina’nın Eksheria bölgesine astıkları afişlerle,
halkı; 16 Nisan’da yapılacak olan
“Karar” duruşmasına çağırdılar.
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“Devrimci ilişkiler beni çekiyordu. İnsana değer verilmesi,
saflık, dürüstlük, sevgi, bağlılık... Örneğin benimle hep sımsıkı
tokalaşan bir abinin tokalaşmasındaki sıcaklığı unutmadım. Okuduğum kitaplardaki direnişler, kahramanlıklar beni etkilemişti.
Denizlerin idam sehpasındaki tavrı, 84 Ölüm orucu direnişimiz
ve dünyada pek çok örnek daha. Ve okudukça ezilenlerin mücadelesinin tarihsel haklılığını anladım ve bu mücadeleye atılmadan
hayatta hiçbir hayalin gerçekleşme şansı olmadığını gördüm.”
Fatma Ersoy

Çayan GÜN: 30 Mart günü, Dersim Merkez’de oligarşinin sadık bekçileri olan Valiliğe
yönelik eylemde Onur Polat yoldaşımız
fedayla şehit düştü. Düşman 30 Mart eyleminin
ardından korkusunun ne kadar büyük
olduğunu gösteriyordu. Aradan bir hafta geçti
ve bu kez yoldaşlarımız düşmanla karşı karÇayan Gün
şıya geldi. Düşmanın kuşatması altında
teslim olmama geleneğinin sürdürücüsü olarak Çayan Gün
yoldaşımız şehit düştü.
Çayan yoldaşımız çalışkan, emekçi, gözükara bir yoldaşımızdı. Uzun yıllar gerilla özlemiyle yanıp tutuştu.
6 Nisan 2016’da Çayan Gün (Haydar) düşman kuşatmasında silahının son mermisine kadar çatışarak şehit
düştü.
Çayan adını Kızıldere’de ölümsüzleşen Mahir Çayan’dan
almış ve tıpkı Mahir gibi O da halkının kurtuluşu, vatanının
özgürlüğü ve sosyalizm için, devrim için silahını kuşanıp
emperyalistlere ve faşistlere karşı savaşarak şehit düştü.
Dersim dağları bir kahramanımızı daha bağrına bastı.
Umut kanımızın bu topraklarda boy veriyor. Çayan adını
Mahir Çayan’dan aldı. O isme layık olarak yaşadı ve o
isme layık bir şekilde şehit düştü.

Ergani ARSLAN, Solmaz DEMİR,
Gülender ÇAKMAK,
Yunus GÜNDOĞDU:
8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat
İlçesi kırsal alanında oligarşinin askeri
güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
Ergani Arslan
Gülender Çakmak
1981 Çorum-Dodurga-Mehmet
Dede Obruk Köyü doğumlu olan Ergani Arslan, 1999’da örgütlü mücadeleye katıldı. Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yer
aldı. Son görevinde Dersim dağlarında
gerilla olarak umudu büyütüyordu.
2 Nisan 1973 Çorum doğumlu
Yunus Gündoğdu
Solmaz Demir
olan Gülender Çakmak, örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı. Çeşitli alanlarda
görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı.
5 Ocak 1980, Dersim, Çemişgezek Gözlüçayır köyü doğumlu
olan Yunus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de oligarşinin ordusunda
askerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında Ölüm Orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci olmaya karar verdi. 2006’da gerillaya
katıldı.
25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu
olan Solmaz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe çalışıyordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci
olmaya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Muharrem KARAKUŞ,
Mustafa BEKTAŞ:
10 Nisan 1996’da İstanbul
Göztepe kavşağında kuşatılan
iki SPB komutanı ‘teslim ol’
çağrılarına ateş açarak cevap
Muharrem Karakuş Mustafa Bektaş verdiler. Muharrem Karakuş,
Göztepe Köprüsü altındaki
çatışmada, son mermisini kullandıktan sonra sloganlar
atarak şehit düştü.
Mustafa Bektaş ise yaralı bir şekilde kuşatmayı yardı;
ancak Üsküdar Kısıklı’da başka bir kuşatmada çatışarak
şehit düştü. Her ikisi de gecekondu halkının mücadelesi
içinde yetişen kadrolardı. Muharrem Gazi Ayaklanması’nın
ön saflarındaydı.

Mustafa SELÇUK,
Seyhan AYYILDIZ,
Şirin EROL:
12 Nisan 1995’te
Ankara Batıkent’te bulundukları eve, gece
polis tarafından düzenMustafa Selçuk
Seyhan Ayyıldız
Şirin Erol
lenen baskında infaz
edildiler. Mustafa Selçuk, 1978’de İstanbul gecekondu halkının
mücadelesi içinde yer alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında, tutsaklık koşullarında direnişini sürdürdü. Son görevi
İç Anadolu Bölge Sorumluluğu idi. Seyhan Ayyıldız, lise
yıllarında mücadeleye katıldı. Zile Halkevi’nin kurucularındandı.
Şirin Erol, lise yıllarının ardında düzende yaşamayı reddetti
ve devrimin saflarında yer aldı.

8 Nisan - 14 Nisan

Fatma ERSOY: 10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe hemşire olarak
çalışırken, halkının kurtuluş mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenmesinde
yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F Tiplerine
karşı Büyük Direniş’te, 1. Ölüm Orucu
ekibinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı’ndan
Fatma Ersoy
sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak
istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti. 11
Nisan 2001’de direnişinin 174. gününde şehit düştü.

Niyazi TEKİN:
1946 Malatya Kürecik doğumlu Niyazi
Tekin, İstanbul’da DevGenç saflarında yer almıştı. Balıkesir Öğrenci
Yurdu’na faşistlerin gerNiyazi Tekin
çekleştirdiği baskında
silahla ağır yaralandı. 11 Nisan 1971’de
hastanede şehit düştü.

Esat ATMACA:
Esat HÖC’lüydü. Gazi halkının
mücadelesinin
içinden biriydi. 8
Nisan 2005’te İstanbul Gazi maEsat Atmaca
hallesinde polis
işbirlikçisi mafyacı faşistler tarafından bıçaklanarak katledildi.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Seyhan Ayyıldız’ı Anlatıyor:
... ‘94 yılında Parti-Cephe ile tanıştı. Görev alma ve sorumluluk
bilinci gelişkindi. Bulunduğu Zile ilçesinde Halkevinin oluşturulmasında büyük çabası oldu ve kurucu yönetim kurulu üyesi
oldu. Koşturan, öğrenen, öğreten, sürekli gelişen bir insandı.
Çevresinde, mahallesinde herkes Seyhan’ın ağırbaşlılığını,
mütevaziliğini olumlar, ona genç kızların örnek alması gereken
bir insan olarak bakarlardı. Anneler kızlarına Seyhan gibi
olmalarını, onun özelliklerini kazanmalarını öğütlerlerdi.
O kızların kendilerine sunulan, dayatılan yaşamı reddedip,
yeni toplumu kurmada daha atılgan, cüretli olmalarını isterdi.
Şirin Erol bu çabasının içindeydi. Şirin ile kurduğu ilişki
devrimci mücadelenin örnek ilişkilerinden birisidir. Kavgaya
birlikte başlamak, birlikte yürümek, birlikte göğüslemek...
Kavganın nasıl olması gerektiğini bilince çıkarmıştı. Yaptığı
resimden, oynadığı oyundan, halkevinde kurduğu ilişkiden hep
daha ötesini düşündü. Bunların sadece araç olduğunu kavradı
ve daha ileri görevler almaya başladı. Kısa bir dönem Tokat’ta
Faruk BAYRAKÇI,
Olcay UZUN:
SDB üyeleri Olcay ve Faruk, 9 Nisan 1991’de İzmir
Karşıyaka’da kaldıkları üssün ölüm manFaruk Bayrakçı
Olcay Uzun
gaları tarafından kuşatılması karşısında
direnerek şehit düştüler. Faruk devrimci mücadeleye ‘87 sonlarında Liseli Dev-Genç saflarında
katılırken, Olcay 80 öncesinden beri mücadelenin
içindeydi. Bir süre KKDD’de (Kadıköy Kültür Dayanışma Derneği) görev yapmıştı.

demokratik alanda çalıştı. Şirin yoldaşı da kavgaya girmişti.
Seyhan’ı düşman tanıyordu, ustalığını, ısrarcılığını biliyordu.
Kısa bir süre sonra bölgedeki gelişmelerden Seyhan’ı sorumlu
tutup aranır duruma düşürdüler. Seyhan için artık yeni ve
önemli bir süreç başlıyordu; yeraltı yaşamı. Zorluklar yaşadı,
evsiz kaldı, parasız kaldı. İlişkisiz kaldı ama hiç bir zaman
neden demedi, şikayet etmedi. O zorlukların alt edileceğini biliyordu. Emekçi kişiliği, sabırlı yaşamı ona bunları daha
önceden öğretmişti. O Zile’de pancar tarlasında pancar
keserken, buğday toplarken emeği ve emekçileri tanımıştı.
Parti-Cephe’mize güzellikler katarak yeni insan özelliklerini
taşıyan yoldaş erken düştü. Henüz bir yıl bile olmayan mücadele
içinde hızla yol aldı ve Zile halkına örnek bir yaşam bıraktı. Ne
görev verildiyse onu yaptı. Dava insanı, parti insanı olma
özelliğiydi ondaki. “Olmaz, yapamam” sözleri onun dilinde yoktu.
Yaşamı bir sıra neferinin yaşamı, bir halk önderinin yaşamı oldu.
Ankara Batıkent’te şehitler kervanına katıldığını duyduğumda
erkendi dedik ama devrim mücadelemiz şehitlerimizin üzerinde
yükseliyor. Resim yapma, halkı için elinde silah propaganda
birliği savaşçısı olma, pancar tarlasında köylü, Ankara sokaklarında
yeraltının öğretmeni. Her şey Seyhan’a dair, olabilir, yapılabilir.

Hamiyet
YILDIZ:
İzmir’de 9 Nisan 1992’de
halk düşmanlarına yönelik bir
eylemde çatışaHamiyet Yıldız rak şehit düştü.
1969 Adapazarı
Kaynarca doğumluydu. İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda
Dev-Genç’li olarak çalıştı. 1 Aralık direnişinin yaratıcısı oldu.
Örnek bir Dev-Genç’liydi.

Murat ÇOBAN: 1973, Denizli doğumludur. ‘90
yılının başlarından itibaren örgütlü mücadele içinde
yer aldı. Mücadele dergisinde muhabir olarak çalıştı.
Muğla’da gençliğin akademik-demokratik hakları için
mücadele etti. Gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar
yaşadı. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde
Murat Çoban Grup Günışığı elemanı olarak kültürel çalışmalar yürütürken tutuklandı. Aydın Hapishanesi’nde, F Tipi
hapishane saldırısı gündeme geldiğinde, Ölüm Orucuna gönüllü
oldu. Direnişinin 177. gününde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
Abdullah BOZDAĞ:
Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde yer aldı. 19 Aralık
Katliam saldırısı, zorla müdahale
baskısı, işkenceler, onu direnişinden vazgeçiremedi. 12 Nisan
Abdullah Bozdağ 2001’de Ölüm Orucunun 175.
gününde şehitler kervanına katıldı.
25 Şubat 1975’te Adana’da doğdu. Aslen Mardin
Kızıltepeli Kürt’tür. Devrimci hareketle ‘92 yılı
ortalarında tanıştı. Adana’da demokratik kurumlarda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da değişik
alanlarda görev aldı ve ‘96 yılında Ege Bölge
sorumlusu olarak atandı. Aynı yıl tutsak düştü,
hapishanede direnişler içinde ölümsüzleşti.

Gülsüman DÖNMEZ:
28 Mayıs 1964 Tokat Karaoluk Köyü doğumlu. Yoksulluktan dolayı okula gidemedi. 17 yaşında evlendi. Çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, hizmetçilik yaptı. 1994’te KüçüGülsüman Dönmez karmutlu’ya taşındı. Devrimcilerle burada tanıştı. Devrimcilerin ablası, anası oldu. F Tiplerine karşı direnişte dışarıda ölüme yatarak, TAYAD’lılarla
birlikte bir tarih yazdı. Dünyada bir İLK olma
onurunu yaşayarak, 9 Nisan 2001’de ölüm
orucunun 147. gününde şehit düştü.

Erol EVCİL: 1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü doğumlu Erol, kendi deyişiyle
“Kızıldere’nin etkisiyle büyüdü.” Bir emekçi
olarak yaşadı. 1989’da İstanbul BağcılarÇiftlik’te mücadele içinde yer almaya başladı.
Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlendi.
1992’de, halkın kurtuluş savaşını sürdürmek
Erol Evcil
için dağlara çıktı. Aynı yıl tutsak düştü. Ölüm
Orucu 3. Ekip Savaşçısı olarak Ölüm Orucuna başladı ve
katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini sürdürerek
13 Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleşti.

Enver HOCA:
Arnavutluk halkının
İtalyan işgaline karşı bağımsızlık savaşının ve
kurtuluştan sonra sosyalist devriminin önderiydi.
Enver Hoca
Savaşın içinde Arnavutluk Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin ilerleyen
aşamalarında devrimi yalnızlığa mahkum eden politikaların da mimarı olan
Enver Hoca, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaşmayan bir sosyalist olarak
11 Nisan 1985’te aramızdan ayrıldı.

Emiliano
ZAPATA:
Halkı için ölenlerin unutulmayacağının efsane kanıtlarından biridir
Emiliano Zapata Zapata. Meksikalı
köylülerin bağımsızlık ve toprak talepleri için geliştirdiği mücadelenin önderi oldu.
“Diz çökerek yaşamaktansa, ayakta ölmek iyidir” dedi, öyle yaşadı.
10 Nisan 1919’da katledildi. Adı
Meksika halkının kurtuluş mücadelesinde yaşıyor.

Ö ğretmenimiz
- Devrim ve iktidar iddiasının olduğu yerde ölmek de-öldürmek de
vardır. Bu tarihin yalın bir gerçeğidir.
Her koşulda “yaşamayı” savunanların unuttuğu veya
unutturmak istediği şey bu yalın gerçektir.
Tarihte emperyalizme ve faşizme karşı kan dökülmeyen bir devrim
yoktur ve olmayacaktır. Böyle olduğu içindir ki ölümü göze almak,
her devrimin temel yasalarından biridir. Kızıldere, bunu göze alarak
devrim inancının ve iktidar iddiasının kanıtlanışıdır.
Kızıldere Manifestosu, devrim ve iktidar iddiasıdır.
Mahirler Kızıldere eylemine karar verirken sadece o anın ve günün
koşullarını değil, devrimin geleceğini düşünerek hareket etmişlerdir.
- Kızıldere’de kuşatıldıklarında o anı, kendilerini, hatta örgütlerini
değil, devrimin geleceğini düşünmüşlerdir.
Onları tüm reformistlerden, revizyonistlerden, statükoculardan,
döneklerden ayırt eden de budur.
Emperyalizmin ve faşizmin terörü karşısında böyle düşünmeyenler,
böyle davranmayanlar, ne önderlikte, ne devrim hedefinde iddia
sahibi olamazlar. Kızıldere’de ölmek, ölümsüzlüktür. Kızıldere’de
ölmek, düşüncelerini, umutlarını, iddianı yaşatabilmektir. Eğer
devrimin önderleri, Kızıldere’de ölmesini bilmeselerdi, bugün ne
onların devrimimizin önderleri olduğundan bahsediyor olacaktık,
ne de düşünceleri yaşıyor olacaktı.
“Ölen kim gerçekte, yaşayan kim?” Kızıldere’nin anlamını aradan
geçen 35 yıla rağmen anlayamayanlar, yıllardır infazlara, katliamlara
rağmen mücadelenin sürdürülüşünü, legalizme savrulmadan “tek yol
devrim”de ısrar edilişini ve devrim iddiasını savunmak için 118
ölümü de anlamıyorlar. Yukarıda yaptığımızın tersini yapıp, dünü
bugüne taşısaydık ne olurdu? Bugün kendilerini devrimci, sosyalist,
komünist diye adlandıran çeşitli örgütlerin önder kadroları,
yöneticileri böyle bir kuşatmayla ve tercihle karşı karşıya olsaydı ne
olurdu, kim ne yapardı? Bu sorunun cevabını kafanızda şöyle bir
canlandırın, Türkiye solunun tablosunu da aşağı yukarı çıkarırsınız.
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DİRENİŞLER MECLİSİ,
İLK KURULTAYINI YAPTI

İHRAÇ KAMU EMEKÇİLERİ OLARAK;
AKP’NİN İHRAÇLARINI DA,
TASFİYECİ KESK MYK’NIN İHRAÇ
GİRİŞİMLERİNİ DE,
SORUŞTURMALARINI DA TANIMIYORUZ!

İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ,
ALACAĞIZ!

KESK MYK,
FAŞİST AKP’NİN İZİNDEN
YÜRÜMEYE DEVAM
EDİYOR!
“SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İNCELEYEREK”
YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ VE DİRENİŞ DESTEKÇİSİ
21 ÜYESİNE SORUŞTURMA AÇTI!
İFADE VERMEYİ REDDEDE
DİRENİŞÇİ NAZAN BOZKURT’A
“KINAMA CEZASI” VERDİ!
SORUYORUZ; MEŞRU VE HAKLI OLAN NEDİR?
İŞİNİ GERİ ALMAK İÇİN DİRENMEK Mİ,
DİRENİŞİ BİTİRMEK İÇİN AKP GİBİ
DİRENİŞÇİLERE İŞKENCE YAPMAK MI?
ŞEREF MALKOÇ’TAN, SELAHADDİN
MENTEŞ’TEN DİRENİŞİ BİTİRME TALİMATI
ALMAK, SORUŞTURMA AÇMAK MI?
TASFİYECİLİĞİN, AKP İŞBİRLİKÇİLİĞİNİN,
SENDİKALARIN DÜZENİÇİLEŞTİRİLMESİNİN
NORMAL GÖRÜLMESİNE,
MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
KESK YÖNETİMİNDEKİ HDP, CHP, EMEP, ÖDP ve
HALKEVCİLER; DİRENİŞÇİLERİ LİNÇ ETMENİN,
SORUŞTURMA AÇMANIN ve TASFİYECİLİĞİNİN
HESABINI VERECEK!
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DİRENİŞLER MECLİSİ
İHRAÇ KAMU EMEKÇİLERİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
5 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen
OHAL ile birlikte 130 binden fazla kamu emekçisi Kanun
Hükmünde Kararnameler ile ihraç
edildi. Hiçbir yasal merciye başvurulmasına izin verilmeyen kamu
emekçileri, bir gece yarısı KHK’larıyla Resmi Gazete’de adlarını gördüler ve bir daha işyerlerine gidemediler.
Binlerce kamu emekçisi işlerinden, ekmeklerinden oldular. Gözaltına alındılar. Tutuklandılar. Kimi
emekçileri aileleri dahi terk etti.
Binlerce insan aileleri ile birlikte
zulme tabi tutuldular. İlk zamanlar
kendilerini savunacak avukat dahi
bulamadılar. Sahtekârlar bunun
üzerinden rant devşirmeye çalıştı.
Fahiş fiyatlarla avukatlık teklif edenler oldu. Aç kalan insanlar çalışmak
için başvurdukları yerlerde KHK’lı
oldukları gerekçesiyle hakarete uğradı, kapılar yüzlerine kapandı.
AKP faşizmi; ağzını açanı
FETÖ’cülükle suçladı, tutuklamakla
tehdit etti. Herkese gözdağı vererek
darbe meselesinin tartışılmasına
bile izin vermedi. Bu suskunluktan
faydalanarak yüzlerce KHK çıkardı.
Emperyalist tekellerin yıllardır Türkiye üzerinde yapmak isteyip de
yapamadıklarını bu süreçte uygulamaya koydu.
OHAL dönemi de dahil bugüne
kadar sendikalar, demokratik kitle
örgütleri ve ana muhalefet partisi
olan biteni seyretti, birkaç açıklama
ve soru önergeleriyle durumu geçiştirdi. İhraç edilen kamu emekçilerine mücadele yerine sahte umutlar dağıttı. Yüzbinlerce kamu emekçisini kaderine terk etti. Emperyalizmin bir kurumu olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin yol göstermesiyle kurulan OHAL komisyonu
aldatmacasını ihraç kamu emekçilerine umut olarak sundu.
Darbe senaryolarının başından
beri ne için tezgahlandığının far-

1

kında olan devrimci
kamu emekçileri, süreci onlar gibi değerlendirmedi. On yıllardır süregelen teslim alınmışlığın farkında olan devrimci
demokrat emekçiler, sendikaların,
muhalefet partilerinin bu konuda kıpırdamayacağını
çok önceden görmüştü.
Nitekim demokratik kitle örgütleri
sağlam olsaydı, bir iktidar partisi
icraatlarında bu kadar pervasız
davranamaz, yüz binlerce kamu
emekçisini bir gecede işten atmaya
cesaret dahi edemezdi.
Bunun bilinciyle hareket eden
devrimci kamu emekçileri, OHAL
suskunluğunun içinde “İşimizi Geri
İstiyoruz” talebiyle sokaklara çıktılar. Ankara Yüksel Caddesi’nde,
9 Kasım 2016’da direnişe başladılar. Gözaltılar birbirini izledi; ancak
iktidar ısrar karşısında teslim oldu.
Direnişçiler aylarca sokakta dertlerini anlattılar. Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın açlık greviyle,
KHK’larla kamu emekçilerini işten atma politikası dünya halkları
nezdinde teşhir oldu. Açlık grevlerinin gücünün farkında olan iktidar
onları tutuklayarak çözüm bulmaya
çalıştı. Ancak bu saldırılar direnişçilerin ve çevresinin büyümesiyle sonuçlandı. Yüksel Caddesi’nde başlayan direniş, başka
illere sıçradı. Direnişler çoğaldı.
Ardından birbiri ardına işçi direnişleri ortaya çıktı. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, Flormar’dan
Cargill’e; TÜV-TÜRK direnişlerinden
Real Market ve Makro Market, Sibaş Direnişleri’ne kadar pek çok
işçi direnişi vardır.
Yüksel direnişi, başladığı günden çok daha örgütlü ve güçlü
bir durumdadır. Direniş hala ka-

zanımlarına, insanları direnişler etrafında buluşturmaya devam etmektedir. Bu kazanımlarından biri
de birçok direnişi meclis çatısı
altında toplamak olmuştur.
Ankara’da Yüksel’de ve Dikmen
Toplum Sağlığı Merkezi önünde,
Bakırköy’de, Düzce’de, Bodrum’da,
“İşimi Geri İstiyorum” eylemi yapan kamu emekçilerinin; işlerini ve
haklarını isteyen işçilerin; Sarıyer
İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde işini
geri isteyen Türkan Albayrak’ın,
CHP Genel Merkez binası önünde
işi için açlık grevi yapan ve direnişini
zaferle sonuçlandıran Mahir Kılıç’ın,
adaletsizlik karşısında adalet talebiyle açlık grevi yapan halkın avukatlarına ses olan Avukat Didem
Baydar Ünsal’ın, kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakılması için
Cemevi’nde oturma eylemi yapan
Kezban Ana’nın direnişlerini birleştirerek Direnişler Meclisi’ni
oluşturmuştur. Meclise katılım
gün geçtikçe artmaktadır.
Direnişler Meclisi direnmenin
zorunluluğunu kavrayan, sadece
işini geri almak için değil aynı zamanda faşizmin halkı teslim almasının önünde bir barikat olmak için
de direnmeyi seçen, bunun için
bedeller ödemeyi göze alanların
kurduğu ve bu motivasyonla direnmeyi Anadolu’nun dört bir yanına
yaymayı hedefleyen devrimci-demokrat emekçilerin birliğidir.
Meclisimiz, demokratik kitle ör-
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gütlerinin faşizme tam teslimiyeti
seçtiği böyle bir süreçte direnmenin
zorunluluğunu anlatmayı, kişileri
ve kurumları direnişe davet etmeyi,
direnişleri büyütmeyi, halkın direnme dinamiklerini canlı tutmayı görev
bilmektedir.
Kamu emekçileri ağır bedeller
ödeyerek bu süreci göğüslediler ve
AKP faşizminin de saldırıları karşısında pek çok kazanım elde ettiler.
KHK’ların yarattığı adaletsizliği
dünyaya duyurdular, KHK ile işten
atmaları durdurdular, bedenlerini
polis barikatları önünde siper ettiler ve demokratik hakların güvencesi oldular, halkın teslim alınamayacağını gösterdiler.
Ancak AKP faşizminin saldırıları
karşısında çaresiz kalan, intihar
eden, ekonomik zorluklarla boğuşan, geçim sıkıntısı içinde, kendine
güvenini kaybetmiş kamu emekçilerine ulaşmak, onları bir araya
getirmek ve ortak sorunlarımıza
ortak çözümler bulmak konusunda
eksik kalmıştık. Bu eksikliğin farkında olarak ihraç edilmiş kamu
emekçilerini bir araya getirmeyi
hedefledik.
Direnişlerimizi anlatmak, halihazırda bir direniş içinde olmayan;
ama bir şeyler yapmak, en azından
bir araya gelmek gerektiğini düşünen, kendini anlatmak ve direnenlere kulak vermek isteyen kamu
emekçilerini bir araya getirmek gerekliliği aşikardı. İnsanların zorluklar
yaşadığına, kişiliklerinin ezildiğine,
kendilerini yeni ve alışık olmadıkları
bir biçimde yeniden var etmeye
çalıştıklarına şahit oluyorduk.
Biz ise direnişi, özgürleşme
olarak tarif ediyor ve kendimizi
direnişle birlikte çok daha güçlü

41

hissediyor,
yeni varoluşumuzdan
memnuniyet
duyuyorduk.
Öyleyse bunu
da insanlara
anlatmalı, onlara direnmenin sadece
zorunluluğunu değil, aynı
zamanda
mutluluk verici olduğunu da göstermeli, bir araya gelmenin mutluluğunu ise hep birlikte tatmalıydık.
İhraç Kamu Emekçileri Kurultayı
ile hedeflediğimiz bir başka nokta
ise, bu saldırının politik temelini
kamu emekçilerine kavratmaktı.
İhraç politikasının AKP’nin kendi
aklıyla uydurduğu bir politika
olmadığı, emperyalizmin yıllardır
yeni sömürgelerinde uygulamaya
çalıştığı ve Türkiye’de de AKP
iktidarıyla birlikte epey yol kat
ettiği güvencesizleştirme ve çalışma hakkına dönük saldırılarının bir parçası olduğu gerçeğiydi.
Bu yüzden benzer saldırıların
ve bu saldırılar karşısında direnişlerin de olduğu ülkelerden konuklar
davet ettik. Bu saldırının emperyalizmin politikası olduğu, dolayısıyla büyük ve örgütlü bir saldırıyla
karşı karşıya olduğumuz, bunun
karşısında da örgütlü bir şekilde
durmazsak sonuç alamayacağımız
ve saldırıları boşa çıkaramayacağımız gerçeği kurultayımızın temel
fikri olmalıydı.
En çok önemsediğimiz şeylerden biri de insanların bir araya
gelmesi, birlikte düşünmesi ve
üretmesi, birlik olmanın gücünü
ve mutluluğunu hissetmesiydi.
Faşizmin bizi ezmeye, hiçleştirmeye
çalıştığı bir süreçte, küçük ya da
büyük biraraya gelişler, üretimler,
fikir alışverişleri, en önemlisi de
direnenlerin sesinin, çağrısının duyulması çok önemliydi.

KURULTAY
HAZIRLIKLARI:

Aylar öncesinden başlayan kurultay hazırlıkları Ankara ve sonrasında İstanbul’da yapıldı. Direnişçi
arkadaşlarla 15 günde bir toplandık
ve aldığımız kararları uygulamaya
koyduk. Kimi arkadaşlarımız kurultay yerinin ayarlanmasında, kimimiz katılımcılarla görüşmede,
kimimiz afiş, video ve sunumların
hazırlanmasında görev aldık.
Yurt dışından konuklar davet
ettik. Buna Fransa’dan iki sarı yelekli direnişçi olumlu yanıt verdi ve
misafirimiz oldular. Görüştüğümüz
akademisyenlerden bir bölümü uygun olmadıklarını belirtti, bir bölümü
de memnuniyetle kabul ettiler. Onlarca ihraçla görüştük, davet ettik.
Afişlerimizi haftalarca sosyal medyada paylaştık. Gazeteler haber
yaptılar. Son haftalarda çalışmalarımız o kadar yoğunlaştı ki başımızı kaşıyacak vakit bulamadık.
Sonunda kurultayımızı gerçekleştireceğimiz İstanbul Perpa’da Elektrik Mühendisleri Odası konferans
salonunda idik.

9 ŞUBAT 2019 - 1. Gün
Kurultay, Bodrum direnişçisi, ihraç öğretmen Engin Karataş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yüksel
direnişçisi ve 1 yıldan fazla tutsaklıktan sonra yeni tahliye edilen
ihraç öğretmen Nazife Onay’ın özgürlük konuşmasıyla devam etti.
TANIŞMA: Kurultay, Kemal Oruç
hocanın drama atölyesiyle başladı.
Kemal Oruç Hoca MEB Kararnamesiyle işinden edilmiş. İktidar onu
da işinden atmak için bahaneler
aramış. İtalyan Lisesi’nde çalıştığı
için İtalyan ajanı mısın, misyoner
misin gibi sorular sorulmuş soruşturmasında. Kendisi bir tiyatrocu
alışkanlığıyla ipe sapa gelmez bu
sorulara düğüm atmış, taşa vurulmuş baltanın sapına bağlamış.
Tam da bu becerisiyle kurultaya
katılan onlarca insanı inanılmaz
bir beceriyle birbirleriyle tanıştırdı.
Çok eğlendik, birbirimize dokunduk,
kurultaya ısındık.
1.OTURUM: Sinop Üniversitesi’nden ihraç edilen İrfan Mukul,
Semih ve Esra Özakça’nın da ho-
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caları. Açığa alınması, onları ziyaret
etmesinden sonra oldu. Daha önce
Nurettin Yıldız’ı protesto etmekten
yargılandı ve beraat etti. İrfan hoca
ile ilgili güvenilir bilgileri Cumhuriyet
Gazetesi 18 Ocak 2018 tarihli haberden okuyabilirsiniz. “Benim işim
nesnel dünyanın nesnel olaylarını
anlatmak” diyen İrfan Mukul hoca
kurultayın hazırlık aşamasında da
emek veren hocalarımızdan.
1.Oturum hocanın “Emperyalizmin Emek Dünyasına Dönük
Saldırıları: Olan Bitenin Coğrafyası” konulu sunumu ile başladı.
Aşağıdaki tablo üzerinden emperyalist saldırıların temelindeki nedenleri ve sonuçlarını anlattı. Bu
tablodan da anlaşılacağı üzere çok
açık ki emekçiler sadece Türkiye’de
değil dünyanın her yerinde emperyalist tekellerin politikaları ile
eziliyor.
1. Oturumun ikinci sunumu Dersim’de Munzur Üniversitesi’nden
675 sayılı KHK ile ihraç edilen
Candan Badem hoca tarafından
gerçekleşti. 1992 yılında Boğaziçi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden
mezun olan Candan hoca ile ilgili
güvenilir bilgileri Aras yayınlarının
yazarlar sayfasından okuyabilirsiniz.
Candan Hoca sunum için davetimize olumlu yanıt vermiş, Dersim’den gelerek kurultay boyunca
ihraçlarla birlikte vakit geçirmiş,
düşünceleriyle kurultaya katkı sağlamıştır. Sunumunda “Türkiye’de
Emek Alanına Dönük Saldırılar”
konusunu aktarmış, emek alanına
dönük saldırıları örneklemiştir.
1. Oturumun üçüncü bölüm konukları, Fransa’dan gelen Sarı yelekli direnişçiler Yetkin Yılmaz ve
Pierre Tonachella oldu. Onlar da
Fransa deneyimlerini anlattılar. Yetkin hem kendi deneyimlerini anlattı
hem de Pierre’nin çevirmenliğini
yaptı. Sarı yelekliler Fransa’daki
protesto hareketlerini anlattılar. Sarı
yelekliler eyleminden önce 2016’da
Fransa’yı etkisi altına alan “Gece
Ayakta” eylemlerini ve sonuçlarını
anlattılar. Bugün devam eden Sarı
Yelekliler eyleminin de daha önceki
eylemlerin de kapitalizmin emekçi

halka dönük politikalarının Fransız
halkı tarafından kabul edilmediğini
ve edilmeyeceğini anlattığını ifade
ettiler. Sarı yeleklilerin anlatımları
Fransızca “On Lache rien” yani
Asla Pes Etmeyeceğiz sloganıyla
ve alkışlarla son buldu.
1. Oturumun dördüncü sunumu
BES İstanbul 1 No’lu şube başkanı
ihraç büro emekçisi Dursun Doğan
tarafından gerçekleşti. Dursun Doğan “Ne Yaptık? Ne Yapmadık?”
başlığı altında KESK ve sendikaların bugüne kadar emek mücadelesindeki durumlarını ortaya koydu. Konusu içinde sendikaların
devrimci memurların emeği ve ödediği bedellerle kurulduğunu; ancak
reformist anlayışların sendikaları
hareketsiz hale getirdiğini anlattı.
İhraç edilen KESK’li kamu emekçilerinin bir direniş etrafında birleştirilememesinin nedenlerini anlatan Dursun Doğan, iktidarın politikalarına karşı cevap vermeyen
KESK’teki reformist anlayışların
devrimci sendikacılık anlayışını
tasfiye ettiğini, tam bir teslimiyetin içine düştüğünü anlatarak
sunumunu bitirdi.
II.OTURUM: İhraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın “İhraçların
Nedenleri ve Sonuçları” başlıklı
power point sunumu ile başladı.
Karadağ, ihraçların nedenlerinin
iktidarın “terörle mücadele, devlet
düşmanları, sevmiyorduk attık, devlet size bakmak zorunda mı gidin
özellerde çalışın, bizden olmayanları çalıştırmayız” gibi yaydığı yapay
söylentilerinin ve yaratmak istediği
algının aksine tam da emperyalist
politikaların bir sonucu olduğunu
söyleyerek başladı sunumuna. Bu
ihraçların 24 Ocak kararlarından
başlayarak, GATS Dünya Hizmet
Ticaret Anlaşması’nın bir sonucu
olduğunu anlattı.
KHK’lıların yaşadıklarına dair anket raporlarının
sonuçlarını anlatarak sunumunu
bitirdi.
Acun Kara-

dağ’ın ardından Avukat Ferdi Yamar
KHK ile ihraçların hukuki durumunu
anlatırken özellikle direnişlerin polis
ve adli işlemler sırasında uğradıkları
haksızlıkları anlattı. Özellikle Bakırköy direnişi üzerinden hukukun
iktidar tarafından nasıl kullanıldığını,
kararların talimatlarla verildiğini,
savcı ve hakimlerin tarafsızlığını
tamamen yitirdiklerini, direnişlerin
bu anlamda çok önemli olduğunu
anlatarak, sokak direnişlerinin iktidarı nasıl korkuttuğuna vurgu yaptı.
2. Oturumun son konuşmacıları
Akademisyen Nuriye Gülmen ve
öğretmen Nursel Tanrıverdi “İhraçlar Politikası Karşısında Sendika
ve Odaların Tavrı” başlığı ile ihraçlar
karşısında KESK, TMMOB, DİSK
ve TTB dörtlüsünün tavırlarını eleştirdiler. Nuriye Gülmen konuşmasına Lami Özgen’in KESK başkanıyken ihraçların başladığını ve
KESK’teki ihraçlara “yol kazası”
diyerek ihraçları meşrulaştırdığını
söyleyerek başladı.
KESK’in ihraçlara karşı sessizliğinin temelinde bu reformist anlayışların sorumlu olduğunu anlattı.
Daha sonra KESK’te başlayan oturma eylemi ve sonunda direnişçilerin
işkence ile KESK binasından atılmasını anlattı. Bu saldırıların videosu izlendi. Videodaki saldırı
görüntüleri salondaki tüm katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Şebnem Korur Fincancı; konuşmasına videodan bahsederek
başladı. Saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi ve “Bu
konuda özeleştiri yapmalıyım.”
diyerek kınamak konusunda geç
kaldığını, buradan ayrıldığında
en kısa sürede bu saldırıları gerçekleştirenler için sendikadan
ihraç edilmeleri konusunda di-
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lekçe vereceğini belirtti.
Nuriye Gülmen’den sonra söz
alan Nursel Tanrıverdi, KESK Şubeler Platformu’nun İstanbul’da 70
hafta yapılan KHK Direniş eylemini
polis saldırısından sonra nasıl bitirdiğini, alanları terk ettiğini ve
nasıl teslim olduğunu anlattı. 70
haftadan sonra Selvi Polat öğretmenle direnişe devam ettiklerini
anlatarak konuşmasını bitirdi.
III. OTURUM: Oturum, Profesör
Şebnem Korur Fincancı’nın “İhraç
Politikasının Sağlık Alanına Yansımaları” sunumuyla başladı. Şebnem Korur Fincancı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli
Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye
İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku
Araştırmaları Derneği’nin kurucu
üyesidir. Şebnem hoca ihraç edilmediğini ama birkaç hafta önce
zorunlu olarak emekliye ayrıldığını
ifade ederek başladı konuşmasına.
Hocanın sunumunda ekrana yansıttığı “Sağlık ihraçları, Tıp eğitimi,
sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği,
sağlıkta reel ücret düzeyi, kapatılan
hastaneler ve kapatılan tıp fakülteleri SAĞLIĞA ZARARLI”
tablosu üzerinden ihraçların topluma yansımalarını ve sonuçlarını
anlattı.
3. Oturumun ikinci konuğu AÜ.
DTCF Tiyatro bölümünden ihraç
edilen akademisyen Doç. Dr. Süreyya Karacabey’di. Karacabey
“Gündelik Hayatta Direnmek” kitabının yazarı. Tiyatro’ya ait iki
kitabı daha var. Hoca Akademi alanındaki ihraçları ve durumu anlattı.
İhraçlarından sonra Sokak Akademisi’ni kurduklarını ancak bunu
devam ettiremediklerini, akademinin
sokak direnişi konusunda çekingenliğini anlattı. Akademide yaşanan duygusal yıpranmayla birlikte
bazı bölümlerde öğrencilerin hocasız kaldığına, eğitimin gerçekleşemediğine vurgu yapan Karacabey, Yüksel direnişçilerini desteklediğini de anlattı.
Süreyya Karacabey’den sonra
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Toplumsal Gazetesi ve Halk Web
yazarı gazeteci Çağdaş Gökbel
söz aldı. Eğlenceli sunumuyla katılımcıları gülümseten Gökbel, medyada yaşananları anlattı. Yandaş
medya ile birlikte sol basını da
eleştiren Gökbel genç gazetecilere
güvendiğini, bu anlamda kendisini
davet eden Direnişler Meclisi’ne
de teşekkür ettiğini söyledi.
9 Şubat günü gerçekleşen oturumlar Grup Yorum’un müzik dinletisiyle sona erdi.

10 ŞUBAT 2019 - 2. GÜN
Yine Kemal Oruç hocanın “Birlikte Güçlüyüz” drama atölyesiyle
başladı. Kemal Hoca yine katılımcılarla harikalar yarattı. Yaratıcılığının zirvesine ulaşan konuklar etkinliğe kahkahalarla katıldı.
1. OTURUM: İhraçların kendilerini anlattığı bölümdü. İhraçlar
kürsü haklarını kullanarak yaşadıklarını anlattılar. İşe ihraçların
birbirlerine dokunduğu bölüm drama
atölyesi ve bu oturum oldu.
Bu oturumun sonraki bölümünde
ihraçlara ve direnişlere dair sinevizyon gösterisi alkışlarla izlendi.
2. OTURUM: Ne yapmalı bölümünde “katılımcılar bundan sonra
ihraçlara dair nasıl bir yol izlenmeli”
sorularını yanıtladılar. Katılımcıların
kürsüden dillendirdikleri öneriler
şöyle;

NE YAPMALI?
* Her iş kolundan temsilcilerle
bir kurultay daha düzenlenmesi
* Bölgesel toplantılarla bir araya
gelinmesi
* Yerellerde toplantılar, çalıştay
ve atölyeler yapılması
* Doğa için çal benzeri bir çalışmanın ülkenin farklı yerlerindeki
ihraçlarla yapılması
* Farklı illerde paneller düzenlenmesi
* İhraçların 1000. gününde bir
etkinlik düzenlenmesi
* Tek tek ihraçlara gidilmesi,
konuşulması
* İhraçlar için bir tiyatro metni
yazılması ve oynanması

* Aydın ve gazetecilerden öneriler alınması, ortak etkinliklerin yapılması
* Sendikaların greve zorlanması
* Direnişler Meclisi’nin programlayacağı bir planla ihraçlara
toplu ziyaretler yapılması
* Direnenlerin sayısının artırılması, destek verilmesi
* İmza masaları açılması
* KHK’lılara yönelik kısa film
* İhraçlarla görüşmelerde raporlar hazırlansın. Görüşmeler için
komiteler kurulsun
* İhraçlara gidildiğinde videolar
istensin
* Alanların emekçilere açılmasını
sağlayacak başvurular ve eylemler
yapılsın.
Bu önerilerden sonra önerilerin
görüşülmesi ve karara bağlanması
için bir İstanbul buluşması tarihi
belirlendi. Vedalaşmaların ardından
herkes illerine doğru yola çıktı.
Katılımcılar en çok; bir araya
gelmiş olmaktan dolayı mutluydular.
Böyle etkinlikleri daha sık yapmak
gerektiği, birlikte olmanın hepimize
iyi geldiği, daha çok üretmek ve
fikir alışverişinde bulunmak gerektiği
ifade edildi.
Teşekkür: Kurultaya katılanları
lezzetli yemeklerle buluşturan, çay
kahve ihtiyaçlarını karşılayan, ozalitinden müziğine kadar hazırlıkta,
kurultay esnasında emek veren,
birebir zihnen ve bedenen çalışan
herkese; hocalarımıza, ihraçlara,
kurultayımızı başından son anına
canlı yayınla medyada haberleştiren
FOSEM ekibine, Grup Yorum üyelerine teşekkür ederiz.
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