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NATO ASKERLERİNİN DE TÜRKİYE’DE TBMM’YE
HABER VERMEDEN KONUŞLANDIRILMASINA İZİN VERDİ.
FAŞİST AKP, 2016’DAN BU YANA “YASAL” OLARAK ÜLKEYİ
İŞGALE AÇTI. AYNI ZAMANDA İŞGAL GÜCÜ OLMAYI KABUL ETTİ.

“MADDE 2- (1) Bu Esaslar; barış, kriz veya çatışma zamanı
Kuzey Atlantik Antlaşması gereğince yapılacak eğitim,
tatbikat ve harekâtlar kapsamında, ülkemizde
görevlendirilebilecek veya ülkemiz üzerinden üçüncü bir ülkeye
intikal edebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev
Kuvvetinin sınır geçişleri, intikali ve konuşlanması ile
gerekli ev sahibi ülke desteğinin sağlanmasına ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek
Görev Kuvvetinin eğitim, tatbikat ve harekâtlarına katılmak üzere
yabancı ülkelere gönderilmesine yönelik görev ve faaliyetlerin
süratle ve etkin şekilde icrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsar.”
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AKP FAŞİZMİ, ÜLKEMİZİ NATO İŞGALİNE AÇTI!
EMPERYALİZM İLE İŞBİRLİĞİ VATANA İHANETTİR!
Emperyalizmi Ayak İzlerine Kadar
Sileceğiz Yeryüzünden
Tankınızı Topunuzu, Soyunuzu Sopunuzu
Atacağız Yurdumuzdan!
eydanlarda nutuk atarken sözde bağımsız
olmaktan dem vuran AKP’nin ülkemizi emperyalistlere bir kez daha peşkeş çektiği
ortaya çıktı.
AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
bir kararla NATO’nun ‘gerekli hallerde’, TBMM
kararı olmadan ülkemize askeri birlik göndermesinin yani işgal etmesinin kapılarını açtı. Aynı
kararla dünyanın her yerine hızla müdahale etme
planları yaparak özel birlikler oluşturan NATO’nun
emrine Türk askeri de dahil edildi.
Oligarşinin emperyalizme teslimiyeti, bağımlılığı
ve halka ihaneti yeni değildi. Ancak bu bağımlılık
ilişkisini AKP daha da ileri taşıyarak, ülkemizi emperyalist işgale açık hale getirdi.

M

KARAR, TBMM ve HALKTAN
SAKLANARAK ALINDI!
26 Mayıs 2016 günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, Dışişleri Bakanı,
NATO ile ilgili bir kanun teklifi sundu. Bu teklif 30 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu’nda karara bağlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 1 Haziran 2016 tarihinde resmi gazetede
29729 sayılı karar olarak yayınlandı.
5 bölüm halinde 24 maddeden oluşan bu karar ile
Türk askerinin gerek duyulan belli hallerde NATO
birlikleri içinde yurt dışına gidişine, NATO askerlerinin
ise Türkiye’de TBMM kararı olmadan konuşlandırılmasına izin veriliyordu.
Bu kararla NATO, Türkiye’nin bir saldırıya uğraması, bir kaos ya da bir kriz çıkması durumunda
“Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev
Kuvveti” isimli birliklerini, 48 saat içinde 5 bin
kişilik bir tugayı ve 5 gün içinde 10 bin kişilik iki
tugayı Türkiye’ye sevk edebilecek.
Böylece NATO’nun istediği zaman Türkiye’ye askeri
işgal gücü göndermesinin önü açıldı. Çünkü bu karara
göre bir askeri birlik göndermek ve işgal etmek için
TBMM’nin kararı ve izni gerekli değildir. Zaten
halkın meclisi olmayan TBMM bile devre dışı bırakılmıştır. Askeri birlik göndermek yani işgal için gerekli
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koşul olan, saldırı, kaos ya da kriz durumu ve bir güvenlik zafiyeti olup olmadığı, Meclis ve kamuoyu
bilgisi dışında belirlenebilecek.
Emperyalizmin uşağı AKP hükümetinin böyle bir
karar alması elbette şaşırtıcı değildir. Türkiye 1945’ten
bu yana emperyalizme bağımlı yeni-sömürge bir ülkedir.
Hiçbir zaman anti-emperyalist kimliğe sahip olamayan kimi İslamcı yazarlar, ülkemizde ABD’nin
icazeti dışında iç ve dış siyaset belirlenebiliyormuş
gibi yazılar yazdılar. FETÖ’ye karşı AKP’den yana
saf tutarak eleştirdiler. “15 Temmuz Darbe girişiminin”
arkasında NATO olduğunu söyleyerek, 2016 yılı 1
Haziran tarihli kararın büyük bir dış güvenlik zaafiyetine
neden olabileceğini söyleyerek eleştirdiler.
Yeni Söz Gazetesi “NATO’ya verilen Türkiye’yi
işgal izni derhal iptal edilmeli” manşeti ile 4 Kasım
2016 tarihli sayısında konuyu şöyle haber yaptı:
“Güvenliği güçlendirmek amacıyla çok farklı bir
konjonktürde alınan bu tehlikeli kararın bugün süratle
iptal edilmesi ve fikri sahibinin araştırılıp hesap sorulması bekleniyor.” denilerek kararın iptalini istedi.
Bir dönem Başbakan Davutoğlu ile birlikte çalışan
Ömür Çelikdönmez, Dik Gazete’de yazdığı bir makalede “Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO’nun Türkiye’yi işgalini yasallaştıran teklifi nasıl onayladı?”
başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Çelikdönmez yazısında, bu yasa ile NATO’nun
Türkiye’yi işgal etmesi için yasal yolun açıldığını uzun
uzun anlatıyor ve sonunda “15 Temmuz darbe girişimi”
ile bu yasanın ilişkisi üzerinde duruyor ve yasanın
derhal iptal edilmesi gerektiğini savunuyordu.
Çelikdönmez yazısında “En temel beka sorunu
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NATO kuvvetlerinin Türkiye’yi işgal etmesi” diyerek
şunları ekliyordu:
“Strateji uzmanlarına göre NATO üniformalı
Amerikan askeri varlığının yani ABD ordusunun;
bütün ağırlığıyla ucu açık bir zaman diliminde görünürde Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacıyla
Türk topraklarına yerleşmesi, diğer bir ifadeyle
işgali, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti yasalarına
göre mümkün.” (Dik Gazete, 27 Mart 2019)

NATO’YA ÜLKEMİZİ İŞGAL ETME
OLANAĞI VEREN BU YASA
NEDEN İPTAL EDİLMEDİ?
Emperyalistlerle yapılan anlaşmaların, çıkarılan
yasaların, bağımlı ülkeler tarafından iptali söz konusu
olamaz. Çünkü her karış toprağı emperyalistlerce
paylaşılmış bir dünyada her şeye onlar karar verir.
Bu sınırların dışına çıkan yalnızca devrimcilerdir.
Dünya halklarının tek kurtuluşunun, emperyalizmin
yeryüzünden silinmesi olduğunu söyleyen ve emperyalizme karşı savaşan yalnızca devrimcilerdir.
İslamcılar, tarihleri boyunca emperyalistler tarafından
kullanıldıkları ve AKP’nin yaptığı her türlü katliamı,
yolsuzluğu, zulmü; halk düşmanlığında kendilerinden
farkı olmayan Cemaat’e yıkmaya alıştıkları için
vardıkları sonuçlar da yanlış oldu. Onların 15 Temmuz’dan önce de, sonra da görmedikleri asıl gerçek,
Türkiye ordusunun niteliği ve NATO ile ilişkileridir.
O yüzden de 1 Haziran 2016 tarihinde alınan bu
kararın iptalini, hatta bu kararı hazırlayanların yargılanmalarını istemelerine rağmen bu karar ne iptal
edildi, ne de bu karar tasarısını hazırlayanlar yargı
önüne gönderildi.
Tayyip Erdoğan bir süredir “beka” diye bir sorunu
gündeminden düşürmezken, acaba olası bir NATO
işgaline kapıların açık olmasını bir beka sorunu
olarak neden görmedi, neden derhal gereken önlemleri
almadı? Neden söz konusu yasa halen iptal edilmedi?
Bu yasa 15 Temmuz’dan önce NATO konusunda
yanlış değerlendirmenin bir sonucu olarak çıkmış ise,
bu yanlış neden düzeltilmedi?
Yasa iptal edilmedi, çünkü NATO işgali için kapılar bilinçli açılmıştır. Düzeltilecek bir yanlışlık
yoktur. AKP, Menderes’in açtığı yolda ilerlemektedir.
Faşist AKP’nin NATO askeri birliklerine ülkemizin
kapılarını sonuna kadar açan kararının başlangıcı
2014’e dayanıyor.
2014’te Galler Zirvesinde kabul ettiği bir eylem
planına göre, NATO kendi içinde “çok yüksek hazırlık
seviyeli müşterek görev kuvveti” oluşturmayı ve
bu kuvveti dünyanın her yanında 48 saat içinde
kullanabilmeyi karar altına almıştır.

Emperyalizmin en kanlı terör örgütü NATO, daha
hızlı müdahale etmenin, işgallerin, katliamların hazırlıklarını yaparken, AKP iktidarı da NATO’nun Türkiye’ye
de “bir kriz ve kaos” durumunda gelmesinin önünü
açmıştır. Sadece bununla yetinmemiş, Türkiye Cumhuriyeti ordusu askerlerini NATO komutası altında
NATO kararıyla dünyanın her yerine gönderme izni
vermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ordusu böylece emperyalist
müdahale gücüne dahil edilmiş; dahası, Mecliste tartışılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tepki
oluşması gibi “istenmeyen” durumların doğması bile
baştan düşünülerek Meclis devre dışı bırakılmıştır.
AKP iktidarının 2016 yılında aldığı karar, ülkemizin
yeni sömürge yapısına ve işbirlikçi iktidar gerçeğine
uygundur. Yeni bir durum değildir, ama daha ileri bir
işbirliğini, daha ileri bir uşaklığı, daha ileri bir
ihaneti ifade eder.
NATO’nun Türkiye’yi işgaline ve ordusunu işgal
gücü olarak kullanmasına karşı çıkmak, ne işbirlikçi
AKP’nin ne de başka bir hükümetin yapabileceği
bir iş değildir.
Hem efendisinin karşısına çıkacak öyle bir gücü
yoktur hem de yapılan anlaşmalarla, iktidarlarını uzattıkları için işlerine gelmektedir. İşbirlikçi faşist AKP,
halka karşı öyle büyük suçlar işlemiştir ki, halka
vereceği hesaplar arttıkça, korkusu da artmaktadır.

NATO’YU ÜLKEMİZE ÇAĞIRANLARIN
HESABI DEVRİM KORKUSUDUR!
NATO’ya Türkiye’yi işgal etme konusunda yasal
bir zemin sunulması, AKP iktidarı için bir tehdit değildir.
AKP bu kararı işbirlikçi yapısının sonucu olarak
bilinçli bir politika olarak almıştır.
2013 Haziran ayaklanmasından sonra, meydanlara
çıkan halkın öfkesinden fazlasıyla korkmuş ve hala
bu korkusunu atamamıştır.
AKP iktidarının korkusunun kaynağı, halkımızın
geniş kesimleri içinde biriken büyük öfkedir. Bu
öfkeyi devrimci bir iktidar savaşına yönlendirebilecek devrimci bir hareketin varlığıdır AKP’nin

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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tüm korkusu.
Bu korku nedeniyle 9 sene sonra Tekel işçilerine,
eylem yaptılar diyerek dava açmakta,
bu korku nedeniyle 5 sene sonra Taksim Dayanışması üyeleri için ağır cezalar istemekte,
halkın avukatlarına, sahte deliller üretip, gizli
tanıklar yaratarak talimatla cezalar verdirmekte,
Kızıldere köyünü ziyaret eden TAYAD’lı Aileler’i,
21 gündür bekleyen * askeri birliklerce gözaltına aldırmakta ve tehdit etmektedir.
Ve bu korku nedeniyle, Yüksel Caddesi’nde üç
yıldır “İşimi geri istiyorum” diyen kamu emekçilerine
tahammül edememekte,
Haziran Ayaklanması başlatacaklar diye kabuslar
görmektedir.
AKP’nin korkusu, NATO askerlerinin ülkeye
gelmesi değil, tersine halk ayaklandığında yardıma
gelmemesi olabilir ancak.
AKP olası bir ‘kaos’ veya kriz döneminde NATO’nun
gelmesini bilerek ve isteyerek kabul etmiştir. Kaos
dediği, halkın ayaklanması ve devrime doğru yürüyüşe
geçmesidir. Devrim korkusu tüm egemen sınıfları,
aralarındaki tüm çelişkilere rağmen bir araya getirmeye
yeter. Bu hep böyle olmuştur.

TÜRKİYE EMPERYALİZMİN
YENİ SÖMÜRGESİ, ORDU DA
EMPERYALİZMİN KUKLASIDIR!
Ülkemiz, emperyalizmin içsel bir olgu olduğu, emperyalizmin gizli işgali altında, yeni sömürge bir
ülkedir. İkinci paylaşım savaşının hemen ardından,
1945 yılından itibaren, sosyalizm tehdidi karşısında
kendini güvende hissetmeyen oligarşi, dört elle emperyalistlere sarıldı.
Dünyanın üçte birinin emperyalist sistemin dışına
çıkıp sosyalizme yöneldiği 1945 yılında, savaş yıllarında
Almanya ve İngiltere ile iyi ilişkiler yürüten Türkiye
egemen sınıfları, savaş biter bitmez, İngiltere ve
Amerika ile bağ kurarak onları ülkemize davet ettiler.
ABD, 1947 Truman doktrini ile Yunanistan ve
Türkiye’ye sözde ‘yardım’ adı altında yerleşme
kararı aldı. Ardından 1948 Marshall yardımları ile
ülkemizin önce ekonomik istilası, sonra siyasal,
kültürel istilası başladı.
Amerikan yardımları ile birlikte ülkemize Amerikan
şirketleri doldu.
Bu yardımları yöneten Dünya Bankası Başkanı
Eugene Blok, o zamanki politikalarını şöyle anlatmıştı:
“a) Dış ülkelere yardım, Amerikan malları ve hizmetleri için doyurucu ve doğrudan pazar sağlar.
b) Dış ülkelere yardım, Amerikan şirketleri için
yeni pazarların denizaşırı gelişimini hızlandırır.
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NATO’nun Afganistan’da yaptığı katliamlardan bir fotoğraf

c) Dış ülkelere yardım, yardımdan yararlanan
ülkenin ekonomisini serbest teşebbüs sistemine
yöneltir, bu sayede Amerikan firmaları gelişebilir.”
Nitekim öyle de oldu. 1945’ten sonra CHP hükümeti, 1950’den itibaren de DP (Demokrat Parti)
hükümetleri döneminde Amerikan şirketleri ülkemize geldiler. Yerli işbirlikçilerle ‘yatırımlar’ yaptılar.
Ekonomiden sonra sırayla, üniversitelere, basına, devlet bürokrasisine el attılar. Daha sonra
MİT adını alan bir gizli servis kurarak maaşlarını
bile uzun süre kendilerinin ödemesi, Amerikalılar’ın
müdahalesinin boyutlarını göstermesi açısından
örnektir.
Marshall yardımı ile verilen krediler, ordunun
modernizasyonu denilerek yine ABD’den silah
alımına harcandı. ABD’nin 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nda kullandığı silahların bir kısmı hibe olarak, bir kısmı da para ile satın alındı.
Ama daha önemli olan ordu silahlarını ABD’den
alırken, esas olarak ikili anlaşmalarla birçok
yönden ABD denetimine girdi. Türkiye Hükümetinin
kabul ettiği Truman Doktrini kurallarına göre, Türkiye’ye
hibe olarak ya da kredi karşılığı verilen her türlü silah
ve mühimmat, “yardımın komünist tehdit ve tehlikesine karşı kullanılabileceğini söylemekte ve bunun dışındaki her türlü kullanışı yasaklamaktaydı.”
(Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İç Yüzü. sf.
194)
“T.C. hükümeti, sağlayabilmek vazifesinde bulunduğu ve müsaade edebileceği maddeleri, hizmetleri,
kolaylıkları veya bilgileri, ABD’ye temin edecektir. Bu
maddedeki, “kolaylıklar” sözü, Türkiye’nin hava meydanlarıyla, limanları ve yollarının Amerikalılar tarafından
kullanılmasından, Türkiye’de Amerikalılara üs ve
tesisler kurmaya varıncaya kadar çok değişik anlamlar
taşır.” (age. sf. 24)
Bu anlaşmalarla Türkiye’nin dört bir yanında
Amerikan üsleri kuruldu. Ülkemizin 32 milyon
metrekaresi üsler için ABD emperyalizmine verildi.
Ordu ise her türlü milli özelliğini kaybetti. Sadece
silahları değil, giysisi, teşkilat yapısı, üslubu, eğitimi,
yürüyüşü ve her şeyiyle adım adım Amerikalılaştı.
Türkiye oligarşisinin ordusunun generalleri, subayları
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eğitim için Amerikan harp akademilerine gidip, iyi
birer ABD uşağı olarak ülkeye döndüler.
Türkiye hükümeti sadakatini ispatlamak için Kore’ye
asker gönderdi ve 3500 asker Kore halkı ile savaşta
Amerikan çıkarları için can verdi.
1952 yılında NATO’ya girildi.
1945’ten sonra başlayan bu bağımlılık ilişkisi,
sonraki yıllarda derinleşerek, güçlenerek sürdü.
12 Eylül 1980’de işbirlikçi oligarşinin ordusunun
generallerinin yaptığı cunta haberi, Amerikan başkanına
“Bizim çocuklar başardı” diye verildi. Yani darbeyi
yapanlar yabancı değil Amerikancı idi. Bunu en iyi
Amerikalılar biliyordu.
Ordu, 1940’lı yıllardan bu yana giderek Amerikancı
oldu ve her zaman Amerikancı yapısını korudu. Ordunun temel görevi, hangi hükümet döneminde
olursa olsun, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin
çıkarlarını korumak oldu.
Emperyalist tekellerin çıkarlarını korumak için emperyalist işgal ordularını kullanmak, halkların tepkisini
çeken ve pahalı bir yöntemdi. Bunun yerine, emperyalist
çıkarları korumak için, ekonomisi yeni-sömürgeleştirilen
ülkenin devlet kurumları ve ordusu da emperyalizmin
denetimine alındı. Bir başka ifade ile açık işgallerin
yerini gizli işgaller almış oldu.
ABD ile ilişkilerini geliştiren ve NATO’ya giren Türkiye; ekonomisiyle, ordusuyla, kültürü ile bağımsızlığını
yitirdi.
Türkiye, tüm dünyada Amerikan karşıtlığının en
yüksek olduğu ülkedir. Libya’ya NATO müdahalesi
yapmaya karar verdikleri zaman, AKP hükümeti,
halkın tepkisinden korkarak bu saldırıda açıktan tavır
almamıştı. Ancak kısa sürede ‘ikna edildiler’ ve Libya’nın NATO tarafından yağmalanmasına, üç ay
gibi kısa bir sürede 50 bin kişinin ölümüne ortak
oldular.
Ordu, oligarşi içi çelişkilerin bir sonucu olarak
AKP-FETÖ çatışması nedeniyle birçok çalkantılar
yaşadı, binlerce kişi ihraç edildi; ama tek bir kişi
bile Amerikancı olduğu için atılmadı.
Ordunun NATO’ya bağlılığı ve işbirliği kurumsal
olarak her zaman devam etti. ABD’nin vermediği füze
savunma sisteminin bir benzerini Rusya’dan alırken
bile her adımda NATO’yu bilgilendirip ikna etmek için
uğraştılar.
Bu nedenle diyoruz ki; 2016 yılında NATO askeri
birliklerinin Meclis kararı olmadan Türkiye’ye birlik
gönderme izni verilmesi işbirlikçilikte yeni bir
başlangıç değildir. Ancak eskiye göre işbirliği ve
ihanet çizgisinin daha da ileri taşınmasıdır.

NATO, EMPERYALİZMİN
HALKLARA SALDIRI GÜCÜ,
EN KANLI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!
Bugün NATO, dünya halklarının gözünde çok daha

fazla teşhir olmuştur. Geçmişte Sovyetler Birliği ve
Varşova Paktı’na karşı bir savunma örgütü olarak
kendini meşrulaştırmaya çalışan NATO, bugün böyle
bir demagojik gerekçeye de sahip değildir.
NATO, dünyanın her yanını işgal etme, katliamlar
ve tecavüzler yapma yetkisine yasal olarak sahiptir.
Türkiye oligarşisinin ordusunu bu amaçla kullanmak istemektedir.
Dünya halklarının NATO saldırısına ihtiyacı
yoktur!
NATO’nun ülkeleri işgal etme, halkları katletme
diye bir hakkı olamaz!
Kaos ve kriz onlar gelince başlamakta ve onlar
kovulunca bitmektedir.
İşte Libya, Irak, Suriye...
NATO Libya’ya müdahale ettiği günden beri,
binlerce insan katledildiği yetmezmiş gibi, işgal sonrası
da işbirlikçileri aracılığıyla sömürü ve katliamlarını
sürdürmektedir.
Kaddafi yönetimini eleştirip demokrasi getireceğini
söyleyenler, ülkenin petrollerini yağmalayıp, ülkeyi
aşiretlere bölüp bıraktılar. Ki bu çatışma ve katliamlar;
ancak son NATO askeri, son ajanları, son şirketleri
de kovulduktan sonra bitecektir.
NATO ve “uluslararası koalisyon”, Suriye yönetimine
emperyalizme biat etmeyi dayattılar. Ve sözde ‘demokrasi’ getirmek adına besledikleri çetelerle, ajanlarla
ülkeyi yakıp yıktılar. Suriye’de, Lübnan’da, İran’da ve
diğer ülkelerde halklar yararına gelişmelerin olabilmesi
için, emperyalistlerin ellerini bölgeden çekmeleri gerekir.
Emperyalizm; kendiliğinden çekilmeyeceğine, çıkarlarından kendiliğinden vazgeçmeyeceğine göre,
halklar emperyalizmin varlığına tamamen son vermek
zorundadır.
Özet olarak diyebiliriz ki, NATO halkların güvenliği
için değil, emperyalist ülkelerin çıkarları için eğitilmiş, donatılmış, emperyalizmin vurucu gücüdür
ve ABD, NATO içinde en etkili emperyalist ülkedir.
Ve bugüne kadar yaptıklarına bakarak söyleyebiliriz
ki, dünyanın en kanlı terör örgütü NATO’dur. En
gelişmiş silahlarla, hiçbir hukuk tanımadan dün Irak’a,
Libya’ya, Suriye’ye saldırabilmiş, yüz binlerce kişinin
kanını dökmüş, bugün Venezuela’ya saldırmak için
hazırlık yapmaktadır.
Böylesine tehlikeli ve halk düşmanı bir gücün
istediği zaman ülkemize askeri birlik gönderebilecek
yasal haklara sahip olması büyük bir tehlikedir. NATO
demek; işgal, baskı, terör, paralı askerlerin ve ajanların
ülkemize dolması ve ülkemizin yıkıma uğratılması
demektir. NATO birliklerinin olduğu yerde işgal, katliam,
tecavüz var demektir.
AKP, kendi korkularının sonucu NATO’ya davetiye

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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Dünya halklarının ve halkımızın bağımsızlık
demokrasi ve sosyalizm yolunda devam eden büyük tarihsel yürüyüşü durdurulamaz. Çünkü tarihsel
ve siyasal olarak haklıdır ve milyonlarca halkın
talebidir, meşrudur.
Bu yürüyüşü kesmeye çalışan emperyalizm ve
onun askeri saldırı gücü NATO, kağıttan kaplandır.
Çünkü tarihsel ve siyasal olarak haksız ve gayrı meşrudur. Halka dayanmaz ve yok olmaya mahkumdur.

Sonuç olarak;
çıkararak en büyük ihanete imza atmış bulunmaktadır.

AKP, HALK DÜŞMANI ve
VATAN HAİNİDİR!
Tüm dünya halklarının düşmanı ABD ve NATO
birliklerinin ülkemize gelmesi yeni değildir. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi, NATO’nun patronu emperyalist
tekeller ülkemizi ekonomiden siyasete, eğitimden orduya, yargıdan polise kadar her alanını kontrol altına
almış, gizlice işgal etmişlerdir. Ülkemizin bağımsızlığını
peşkeş çeken, ülke kapılarını emperyalizme ardına
kadar açan ihanet, oligarşinin tarihsel ihanetidir.
30 Mart 1972 yılında Mahir Çayan ve yoldaşları
Kızıldere’de katledildikten sonra, dönemin başbakanı
Nihat Erim, Amerikan haber ajansı AP’ye şöyle bir
demeç vermişti: “Solcular ezildi, Amerikan filosu
artık gelebilir”.
Tarih, Nihat Erim’in söylediğini yalanladı. Mahir
Çayan ve yoldaşları Kızıldere’de halka ve vatana
bağlılıklarını “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik” diye haykırarak yeniden doğdular.
Nihat Erim’e ihanetinin bedelini ödettiler.
Ve sonra on binler, yüz binler olup meydanları
doldurdular.
2008 yılında İnönü Stadyumu’nda 55 bin kişi hep
bir ağızdan haykırdı:
“Amerika Katil, Katil Defol!”
Bugün oligarşinin ihanet çizgisini sürdürenler,
NATO’dan yardım bekleyenler bilmelidir ki, meydanlar
boş değildir. Halkımızın bilincinde ve yüreğinde Mahirler’in, Denizler’in attığı; “Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye” sloganı silinmemek üzere yer etmiştir.
Hiçbir güç halkımızın bağımsız ve özgür yaşama
isteğini yok edemez. Bu nedenle bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizin en büyük hedefi, dünya halklarının baş düşmanı ABD ve NATO’dur.
AKP iktidarı, NATO birliklerinin ülkemize izinsiz
girmesine davetiye anlamına gelen kararla halk düşmanlığını ve vatan hainliğini tescillemiştir.
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1- AKP hükümeti, NATO’nun TBMM kararı olmadan
ülkemize askeri birlik göndermesinin yani işgal
etmesinin kapılarını açtı. AKP, vatan hainidir!
2- NATO birliklerinin ülkemize gelme izni, halkın
yükselen tepkisinin, kurtuluş savaşına dönme ihtimaline
karşı önlem olarak verilmiştir. Aynı karar çerçevesinde
NATO için dünyanın başka bölgelerine asker gönderme
izni verdi AKP. Anadolu’nun yiğitleri, kardeş dünya
halklarına karşı değil, emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı savaşacak!
3- Bu kararı alan AKP’nin yönetememe krizi,
Haziran ayaklanması ile daha da derinleşmiş, halktan
korkusu büyümüştür. Korkularını gerçek kılmak boynumuzun borcudur. Halkımızı direnişlerde, meclislerde
örgütleyecek, halkın iktidarını kuracağız!
4- Türkiye emperyalizmin yeni sömürgesi, ordu
da emperyalizmin kuklasıdır. NATO’yu yardım için
çağırmak, yaşanan krizin derinliğinin sonucudur.
Bağımlı bir ülkenin ne milli bir Meclisi, ne ordusu, ne
yargısı, ne ekonomisi, ne sanatı vb. olamaz!
5- NATO emperyalizmin saldırı gücü, dünyanın
en kanlı terör örgütüdür. NATO birliklerini ülkemize
çağırmak halkımıza en büyük kötülüktür. Halka ihanettir.
İhanetinin hesabını soracağız!
6- Halkların kurtuluşu için; tek yol devrim, tek
kurtuluş sosyalizmdir!
Bağımsız, demokratik bir ülkeyi halklarımıza armağan edecek, dünyayı bir kez de Anadolu’dan sarsacağız!
Kahrolsun Emperyalizm ve Onun Terör Örgütü
NATO!
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!
(*): Kızıldere katliamının 47. yıldönümünde, TAYAD’lılar Mahirler’i anmak için Kızıldere köyüne gittiler.
Kendilerini orada bekleyenler yalnızca köylüler değildi.
Oligarşinin katil sürüsü, 21 gün boyunca TAYAD’lıların
köye girişini engellemek için bekledi. Ne katliamı
ne de destansı direnişi, bağımsızlık tutkusunu unutturamadılar.
Unutturamazlar; çünkü Kızıldere Türkiye devriminin
manifestosu, devrimcilerin doğum yeridir.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
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TÜRKİYE, 1945’TEN BERİ AMERİKA’NIN İŞBİRLİKÇİSİDİR!
ORDUSUNDAN MECLİSİNE, YARGISINDAN EKONOMİSİNE,
EĞİTİMİNDEN SPORUNA HİÇBİR ŞEY
MİLLİ VE BAĞIMSIZ DEĞİLDİR!

2016’DA AKP’NİN İMZALADIĞI ANLAŞMA İLE İŞBİRLİKÇİ AKP,
ÜLKEMİZİ EMPERYALİZMİN YASAL İŞGALİNE AÇTI!
81 MİLYON HALKIMIZI EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK,
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE BİRLEŞTİRECEĞİZ!
u yıl, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, İngilizce kısaltmasıyla NATO’nun kuruluşunun
70. yıldönümü.
NATO, 4 Nisan 1949 yılında ABD’nin Washington
şehrinde kuruldu. İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ardından ABD, dünya halkları üzerinde hegemonya kurma politikalarını hayata geçirmek amacındaydı.
NATO, sosyalizmin yayılmasını engellemek
amacıyla, ABD emperyalizmi merkeziyetçiliğinde kurulmuş ve bugün 29 devletin üyeliğiyle varlığını sürdürmektedir.
NATO, üye ülkeleri bağımlı hale getirmesinin yanı
sıra, işgal gücü haline de dönüştürüyor. Bir savaş
örgütü olarak ABD emperyalizminin denetiminde olan
NATO, aslında ABD’nin dünya jandarmalığına hizmet
eden konumda varlığını sürdürüyor.

B

Türkiye’nin NATO Üyeliği
NATO’nun kuruluşundan bir yıl sonra ABD, sosyalizmi savaş yoluyla yok etme planını Kore’ye saldırarak gerçekleştirdi. Bu savaşta açıktan NATO yer
almasa da, ABD ve yakın işbirliğindeki ülke askerleri
yer aldı.
Bu ülkelerden biri Türkiye idi ve Kore savaşına
katılmak, Türkiye’nin NATO’ya kendini kanıtlama ve
sunma koşuluydu.
Türkiye, 18 Şubat 1952 yılında NATO’ya üye oldu.
NATO anlaşmasının 3. maddesi gereğince yapılan
ikili anlaşmalarda, ABD birçok ülkede askeri üsler ve
tesisler kurdu. Kurulan üs ve tesislerin toprakları
Amerikalılar tarafından işgal edilerek kullanılmaktadır.
Ülkemiz, NATO üyesi olduktan yedi ay sonra,
8 Eylül 1952’de İzmir’de ilk üs kurulmuş oldu.
Müttefik Kara Kuvvetleri Karargâhı kuruldu. Karargâhın başına ABD’li bir korgeneral getirildi.
Daha sonra kurulan üslerle birlikte NATO’nun
bugün açıklanan 28 üssü var, ayrıca gizlilik gereği
açıklanmayanların sayısı bilinmemektedir.
“23 Haziran 1954 tarihli Askeri Kolaylıklar Anlaşmasına göre: Amerikalılar’ın Türkiye’de uygun bula-

cakları yerlerde kuracakları üs ve
tesislerin yerleri, Türk hükümeti tarafından sağlanacaktır.
Yani bunların istimlak bedelleri Türkiye’nin bütçesinden
ödenecektir.” (İkili Anlaşmaların İçyüzü-Haydar Tunçkanat)
Bugüne kadar bu maksatla Türk toprakları üzerinde Amerikalılar’a verilen arazi 32 milyon metre
kareye yaklaşmıştır.
Yani topraklarımızın 4 bin 482 futbol sahası büyüklüğündeki bölümü, NATO’nun denetiminde
olup buraya, bakanlar dahil Türk yetkililerin NATO
komutasından izinsiz girmesi yasak!
Tüm bu aktardıklarımız bağımlı ülke olduğumuzu
gösteren örnekler. Emperyalizmin ülkemizi işgal
tablosu. Bu tabloda AKP eliyle ülkemiz işgale açık
hale getirildi.
“… 24 Mayıs 2016’da Başbakan olarak göreve
başlayan Binali Yıldırım, bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk kez Bakanlar Kurulu’na, bir
sonraki gün ise MGK’ya katıldı.
Dışişleri Bakanlığı, bu MGK’da Bakanlar Kurulu’na
bir NATO teklifi sundu. Teklifi 30 Mayıs’ta karara bağlayan Bakanlar Kurulu’nun sunduğu teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasıyla 1
Haziran 2016’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bölüm halindeki 24 maddeden oluşan
karar ile “Türk askerlerinin yurt dışında; NATO askerlerinin ise Türkiye’de ‘TBMM kararı olmadan
konuşlandırılmasına’ izin verilmiş oldu.” (Yeni Söz,
4 Kasım 2016)
Resmi Gazete’nin söz konusu nüshasından devam
edelim.

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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“MADDE 2- (1) Bu Esaslar; barış, kriz veya çatışma
zamanı Kuzey Atlantik Antlaşması gereğince yapılacak eğitim, tatbikat ve harekâtlar kapsamında, ülkemizde görevlendirilebilecek
veya ülkemiz üzerinden
üçüncü bir ülkeye intikal
edebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişleri,
intikali ve konuşlanması ile
gerekli ev sahibi ülke desteğinin sağlanmasına ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli
Müşterek Görev Kuvvetinin eğitim, tatbikat ve harekâtlarına katılmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesine yönelik görev ve faaliyetlerin süratle ve etkin
şekilde icrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
MADDE 24- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.” (Resmi Gazete, 1 Haziran 2016)

BİZ VARKEN GEÇİT YOK AMERİKA’YA!
BİZ VARKEN ANADOLU’NUN YİĞİTLERİNİ,
DÜNYA HALKLARININ KATİLİ YAPMANIZA
GÖZ YUMMAYACAĞIZ!
İŞBİRLİKÇİ FAŞİST AKP, VATAN HAİNLİĞİNİN HESABINI VERECEK!
Resmi Gazete’de yer alan anlaşmanın da bir kez
daha kanıtladığı gibi, ülkemizde göstermelik de
olsa bağımsızlık yoktur! AKP ülkemizi emperyalizmin
tam denetimine sunmuştur. Ülkemize NATO’nun,
TBMM kararı olmadan asker konuşlandırmasının
adı İŞGALDİR. AKP ülkemizi işgale açmıştır.
Yine NATO’nun kararıyla ülkemizin başka bir ülkeye
asker göndermesi demek, ülkemizi işgal gücü haline
dönüştürmesi demektir. Ülkemizi işgale
ve işgalciye sürükleyecek bu politikayı
hayata geçiren oligarşi, hükümeti AKP
ve başındaki Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan halk düşmanıdır.
Kimin adına, kimin hizmetine,
kimi öldürmeye gönderecekler
gençlerimizi?
Ülkemizi işgale açıp, başka ülkeleri işgale asker göndermek vatan
hainliğidir! Kurulduğu günden beri
dünyanın en büyük terör örgütü olan
NATO dağıtılmalı, açık ve gizli askeri,
siyasi, ekonomik tüm anlaşmalar
lağvedilmelidir.
İşte yeni-sömürge ülke gerçeği
budur. Emperyalizm içsel bir olgu
haline gelmiştir. Ne meclis, ne ordu,
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ne yargı, ne ekonomik kararlar, ne kültür ne sanat...
Hiçbiri emperyalizmin isteği ve denetimi olmadan
bağımsız çalışamaz.
1945’ten başlayarak, her
şeye karar veren emperyalizmdir. Ordu, emperyalizmin terör örgütü olan NATO’nun emrindedir. İhtiyaç
duyduğu yere, kendi çıkarı
için gönderebilir, savaştırabilir, katledebilir!
Aynı şekilde NATO askerleri de bizim ülkemizde
istediği yere girip, istediği yerde karargâh kurabilir,
katliam yapabilir, kadınlarımıza tecavüz edebilir
(Ki bu yıllarca İncirlik’te gerçekleşmiştir). Ve “bağımsız”
bir ülke olan Türkiye’nin “bağımsız” Meclis’i buna ses
çıkaramaz!
Çünkü, güya halkın iradesini temsil eden TBMM’nin
bu konuda söz hakkı bile yoktur. Yani göstermelik de
olsa bir meclis kararı veya onayı gerekmiyor, karşı
çıkma hakkı bile tanınmıyor!
İşbirlikçi tekelci burjuvazinin temsilcilerinin ne
ahlakı, ne halk ne de vatan gibi değerleri vardır.
Onlar satılmıştır, uşaktır. O nedenle ulusal onurları kalmamıştır.
Ancak Anadolu halkları onuru-namusu, bağımsızlığı,
özgürlüğü için yaşar. Vatan topraklarını yalın ayak,
elinde sabayla, emperyalistlere karşı kurtuluş savaşını
yeniden köle olmak için vermedi. Haritada yerini bile
gösteremeyeceği ülkelerde, onlar adına ölmek için
emperyalistleri kovmadı.
Bu toprakları kanlarıyla, emperyalizmin uşağı olmak
için savunmadı.
Bu ülkenin onurlu halkının onurlu devrimcileri var,
bu ülkede BİZ varız.
Biz varken halkımızın ulusal onurunun ayaklar
altına alınmasına izin vermeyeceğiz.
49 yıldır; emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi
mücadelemiz sürüyor.
Emperyalizm; askeri üslerini, ekonomik anlaşmalarını, yeraltı-yerüstü
zenginliklerimiz üzerinden elini çekene
kadar mücadelemiz sürecek!
Halkımıza çağrımızdır:
Vatan topraklarımızın emperyalistlerin çiftliği haline getirilmesine,
işgal edilmesine, gençlerimizi başka
ülke halklarını devlet eliyle katletmelerine, işgal gücü yapmalarına
izin vermeyelim!
Sınıfsız sömürüsüz bir dünya,
bağımsız demokratik bir ülke mücadelesini büyütelim!
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“TERÖR LİSTELERİ”, “KARA LİSTELER”…
EMPERYALİZMİN DÜNYA HALKLARINI TESLİM ALMA LİSTELERİDİR!
EMPERYALİZM TESLİM ALMAK İSTEDİĞİ, POLİTİKALARININ ÖNÜNDE
ENGEL OLARAK GÖRDÜĞÜ ÜLKE VE ÖRGÜTLERİ TERÖR LİSTELERİNE ALIYOR!
EMPERYALİST HAYDUT ABD ŞİMDİ DE
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU’NU “TERÖR ÖRGÜTÜ” İLAN ETTİ!
DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜ ABD’DİR!
ABD TERÖRÜNE KARŞI DİRENEN İRAN HALKLARININ,
KATİL ABD VE NATO ORDULARINA KARŞI DEVRİM MUHAFIZLARI’NIN YANINDAYIZ!
ran.. Aryanların ülkesi...
İran emperyalizmin sömürgen, zulümkar kollarının
ulaşamadığı bir ülke...
Yerüstünde pamuk, çay, şeker, pirinçten; yeraltında
petrolden, doğalgazdan yana zengin topraklar...
Sanılanın aksine Arap ülkesi değildir İran.
Başta Farslar olmak üzere, Azeriler, Kürtler ve irili
ufaklı başka halklar yaşar İran topraklarında. Her
birinin tarih içinde bu topraklarda bir egemenliği,
varlığı olmuştur.
Tarihin bir çağında Persler olarak anılırlar. Sparta’yı
işgale gitmeden Spartalı komutan Dienikes’in yüreğine
korku salmak için gönderdikleri elçi, Pers ordusu okçularının ok attıklarında güneşin yüzünü kapattıklarını
söyler ve tarihsel cevabını alır:
“O halde biz de gölgede savaşırız”.
Persler bir ucu Yunanistan, diğer ucu İndus nehrine
ulaşmışken sınıf savaşımları tarihi içinde bugünkü
İran bölgesinin kah batıya, kah doğuya genişlemiş,
kah değişik beyliklere bölünmüş haliyle Şah İsmail’e
kadar ulaşmıştır.

İ

İran sözcüğünün kökeni, Sanskritçe Aryan sözcüğünden gelir.. ērān and aryān kelimelerinin ikisi birden,
(İranlı) Aryanların ülkesi anlamına gelen Proto-İran
dilindeki Aryānām teriminden gelmektedir. Airyanem
Vaejah kelimesi ve kavramı aslında İran’ın ülke isminde
(Edebi olarak Aryanlar’ın ülkesi anlamında), aynen
Aryānā kelimesinin modern Farsça karşılığı olan Iran
(Ērān) gibi korunmuştur.
Ülkenin adı M.Ö. 6. yüzyıldan 1935’e kadar Pers
İmparatorluğu, Acemistan gibi isimlerle bilinirken, o
yıl Rıza Şah uluslararası topluluktan “İran” adını kullanmalarını istemiştir.
Yapılan araştırmalara göre İran nüfusunun %61’ini
Farslar, %16’sını Azerî Türkleri, %10’unu Kürtler,
%6’sını Lurlar, %2’sini Belûcîler, %2’sini Araplar ve
%2’sini Kaşkay Türkleri ve diğer Türkmen gruplar
oluşturur.
İran tarihinde, M.Ö. dördüncü bin yıldan itibaren
Medler, Farslar, Baktarialılar gibi bir birçok halk
yaşamış; Part İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu,
Sâsânî İmparatorluğu, Harzemşahlar, Safevî Devleti
gibi birçok devlet kurulmuş ve tarihteki yerlerini almıştır.

Azeri Türklerinin oluşturduğu, daha çok Şii/Alevi
nitelikli devlet olan Safevi devleti, bugünkü İran topraklarının bir bölümü üzerinde kurulmuş ve Anadolu’da
Osmanlı zulmü altında ezilen Aleviler için bir kurtuluş
simgesi olmuştur.
Pir Sultan Abdal’ın Hızır Paşa’ya meydan okumasıdır
“Açılın kapılar Şah’a gidelim” deyişi.
Yabancı değil İran toprakları bize... Yabancı değil
Farsı, Azerisi, Kürdüyle İran halkları bize... Yüzlerce
kelimemizin ortak oluşu gibi, komşu toprakların aynı
kaderi paylaşan halkları olmuşuz tarih boyunca...
Bizim vatanımız tutsak; ekonomimiz, siyasetimiz,
kültürümüz göbekten bağımlı emperyalizme.
İran ise başındaki sömürücü ve zalim iktidar olsa
da emperyalizmin onursuz işgalinden ve bağımlılık
ilişkilerinden uzak.
Bu nedenle çakallar ve sırtlanlar sürüsü olan
emperyalistler ağızlarından kan ve salya akıta akıta
İran’ı kuşatmayı sürdürüyorlar.

İRAN KUŞATMASINDA SON KARAR:
“DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU
TERÖRİST!”
Nisan ayı başlarında Amerikan medyasında dile
getirilmeye başlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör listesine alınacağı haberi, 8 Nisan’da
Trump’ın yaptığı açıklamayla kesinleşti. Böylece Devrim
Muhafızları Ordusu, ABD açısından resmi olarak, dünya halkları açısından ise gayrı meşru şekilde “yabancı
terör örgütü” olarak kabul edildi.

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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“ABD Başkanı Trump’ın kararı açıklamasının ardından, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi de
ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM)
ve bağlı bütün güçleri “terörist” ilan ederek, ABD’yi
de “terörizmin destekçisi” olarak nitelendirdi.” (Deutsche
Welle Türkçe, 08.04.2019)

EMPERYALİZMİN TERÖR LİSTELERİ
NEDİR?
Emperyalizm, 1991’de revizyonizmin çöküşü ve
SSCB’nin dağılmasından sonra dünya üzerinde “Yeni
Dünya Düzeni” söylemi ile fiili ve ideolojik hegemonyasını ilan etti. Buna paralel olarak, yoğun bir ideolojik-psikolojik saldırı dalgası başlattı. Ülkemizde ve
dünyada solun birçok kesimi de dalgadan etkilenerek
büyük bir ideolojik karmaşa içine düştü.
Emperyalizm o günden beri teslim almak, politikalarının önünde engel olmaktan çıkartmak istediği,
ekonomik planlarını istediği gibi uygulayamadığı
ülkeleri, örgütleri, halkları öncelikle ideolojik olarak
teslim almayı hedefledi.
Bunun için açıktan yürüttüğü ideolojik-psikolojik
saldırısının yanı sıra kültür-sanattan siyasete, bilimsel-teknolojik gelişmelerden ülkelerin içişlerine doğrudan
müdahaleye kadar halkları denetim altına almaya
yarayacak her yöntemi, aracı kullandı, kullanmaya
da devam ediyor…
İşte bu yöntemlerden biri de 11 Eylül 2001’de
New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu
ikiz kulelere ve ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon)
yönelik saldırıların ardından başlattığı “Uluslarası
teröre karşı savaş” saldırısının bir parçası olan
“terör listeleri” veya “kara listeler”dir.
Emperyalizm bu tarihten beri, kendisine muhalif
gördüğü, kukla gibi yönetemediği, kendi jandarmalığını kuramadığı ülkeleri, örgütleri “kara liste”
adını verdikleri terör listesi içerisine alır. Böylece
listede yer alan örgütlere, ülkelere uygulanacak baskı
ve şiddete, işgal ve katliamlara meşruluk kazandırmaya
çalışır.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HAKKINDA

KISA KISA...
İslami rejimin en temel kurumlarından biri Devrim
Muhafızları Ordusudur.
İran’da askeri, siyasal, ideolojik ve ekonomik güce
sahip olan Devrim Muhafızları Ordusu (Sépah-é Pâsdârân-é Énqélâb-é Éslâmî), İran’daki İslami rejimin
meşruiyetini ve sürekliliğini sağlayan en önemli kurumlardan. Devrim Muhafızları, 1979’da, Şah’ın devrilmesinden ve Ayetullah Humeyni liderliğinde mollaların
iktidarı ele geçirmesinden sonra kurulmuş ve 1989
yılında doğrudan Ruhani Lider’e bağlı konuma getirilmiştir.
Devrim Muhafızları Ordusu, yekpare bir askeri
örgüt değildir; düzenli ordulardan, milis gücünden ve
farklı askeri yapılardan oluşmuş İran İslam devletinin
en temel gücüdür. Kara, deniz, hava orduları, Füze
ve Uzay Merkezi, Kudüs Gücü ve Besic adı verilen
milislerden oluşur. Milis, yaygın bir güçtür.
Devrim Muhafızları Ordusu, aynı zamanda ekonomik
bir güçtür. Devrim Muhafızları Ordusu’nun da 2
bankası, sigorta ve finans şirketleri, çok sayıda ticaret,
sanayi ve inşaat şirketi vardır; emeklilik fonu ve diğer
dayanışma fonların yönetiminde etkindir.
Örneğin ABD’nin terör listesine aldığı örgütlerden
biri de DHKP-C’dir. ABD, DHKP-C’yi neden “terör örgütleri” listesine koyuyor? Neden “en tehlikeli terör
örgütü” ilan ediyor?
DHKP-C, Amerikan vatandaşlarına ya da askerlerine
yönelik büyük eylemler mi yaptı, yüzlerce Amerikalı
mı öldürdü veya ABD topraklarında eylemler mi yaptı?
Hayır, DHKP-C’nin ABD’yi hedef alan eylemleri
askeri açıdan “küçük”; ama politik açıdan büyük ve
etkili eylemlerdi. ABD raporlarında deniyor ki; “Örgüt,
ABD ve Afganistan’daki harekâtını AÇIKÇA eleştirdi.” Açıkça eleştirmek ABD’nin ilan ettiği “suçlu
listeleri”nde yer almak için yeterli. ABD’ye karşı
isen fiziken de beynen de katlin vacip.
“İran söz konusu olduğunda da, ABD’nin yaklaşımı
aynıdır; İslamcı olabilirsiniz, şeriatçı olabilirsiniz, sorun
yok, hatta öyle olmanız daha da iyi; ama ABD’ye
karşı bir İslamcı olamazsınız. ABD’nin egemenliğine
karşı çıkılabileceğine dair bir “örnek” oluşturamazsınız.
Böyle bir örnek oluşturursanız, hedef olursunuz.
ABD’nin hazırladığı “terör örgütleri” listesinin, “terör
destekçisi ülkeler” listesinin, “Ortadoğu ve Afrika’da
rejimi değişmesi gereken 21 ülke” listesinin temel
mantığı budur.” (EOK Yürüyüş, 10 Haziran 2018,
Sayı 70)
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Sayı: 117

5 Mayıs 2019

Emperyalizmin saldırdığı, ABD’nin imparatorluk
planları içinde sıralamaya koyduğu ülkelerin ortak
noktaları vardır;
Mesela Irak, petrolünü emperyalist tekellere vermiyordu, emperyalizmin sömürü kurumlarına teslim
olmuyordu.
Yine Libya; dünyada IMF’yi ekonomisine sokmamış
ender ülkelerden biriydi.
Suriye ise topraklarında Amerikan üssü olmayan
bir ülkeydi emperyalizmin işgalinden önce.
İşte ABD emperyalizminin, “terör listesi” adı altında,
teslim olmaya zorlanacak, yağmalanacak ülkeler listesine aldığı İran’da da emperyalizm hakim değildir.
Bunun için ABD emperyalizmi, İran Devrim Muhafızları
Ordusu’nu terör listesine alarak aslında İran devletini
terörist devletler listesine almış oldu. Çünkü Devrim
Muhafızları Ordusu, İran’ın uluslararası hukuk açısından da resmi-meşru ordusudur.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU
NEDİR?
1979 yılındaki İran İslam Devrimi sonrasında
kurulan Devrim Muhafızları Ordusu, İran’ın ruhani
lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olarak faaliyetlerini
yürütüyor. Ülkede siyasi ve ekonomik açıdan büyük
bir etki gücüne sahip olan Devrim Muhafızları, İran’ın
sınırları ve Basra Körfezi ile nükleer tesislerde ve
askeri üslerde kontrolü elinde bulunduruyor.
Devrim Muhafızları Ordusu, 120 bini aşan asker
mevcuduna sahip; hava, kara ve deniz kuvvetlerinin
yanı sıra milis kolu Besic ve dış operasyonlar birimi
Kudüs Gücü ile büyük ve aynı zamanda BM’de de
temsil edilen İran’ın resmi, meşru ordusu durumunda.
Aynı zamanda da çok önemli sektörlerde ‘ana
ekonomik güç’ olarak milyonlarca insanı içine alan
büyük bir örgütlenme. İran İslam Devrimi’nin askeri,
siyasi, ekonomik, toplumsal ve ideolojik tüm yönleriyle temsilcisi bir yapı. Yani ABD’nin “terör örgütü” olarak nitelediği ve hedef aldığı şey aslında
ülkenin ta kendisidir, İran’dır.
ABD, DEVRİM MUHAFIZLARI’NI ve İRAN’I NEDEN HEDEF ALIYOR?
Dört bir yanı Amerikan üsleriyle çevrili, başta petrol
ve doğalgaz olmak üzere pek çok açıdan zengin ve
büyük bir bölgedir İran.
“İran, hem Ortadoğu, hem de Orta Asya ve Kafkasya
ile komşu olan son derece stratejik öneme sahip bir
devlettir. Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’da belirli
bir etkinliği de bulunuyor.
Bir diğer stratejik önemi, hem enerji yataklarıyla
hem de enerji boru hatlarının geçiş bölgesi olmasından
kaynaklanıyor. İran olmaksızın Ortadoğu’da “yeni”
bir projenin kurulması ve istikrarın sağlanması mümkün

ABD DEVRİM MUHAFIZLARINI
TERÖRİST İLAN ETTİ
İRAN HALKI CEVAP VERDİ:
“BEN DE MUHAFIZIM”
* İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bunun bir
hata olduğunu vurgulayıp baskının sürmesi halinde
IR8 santrifüjü üretimine başlayacaklarını duyurdu.
İran devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Devrim
Muhafızları halkımızı, devrimimizi korumak için canlarını
feda ettiler. Bugün Amerika, Muhafızlara diş biliyor
ve onları kara listeye alıyor” dedi.
Ruhani “Siz kimsiniz de devrimin kurumlarını
terörist olarak yaftalıyorsunuz? Terörist grupları bölgedeki uluslara karşı bir araç olarak kullanmak istiyorsunuz ve dünya terörizminin lideri sizsiniz” dedi.
(Sol Haber, 09 Nisan 2019)
* ABD’nin bu kararından bir gün sonra toplanan
İran Parlamentosu’nda Devrim Muhafızları Ordusu
gününde yapılan açık oturuma Meclis Başkanı Ali
Laricani ve milletvekilleri, ABD’yi protesto etmek için
meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla katıldı. (Habertürk, 9 Nisan 2019)
Devrim Muhafızları Ordusu üniformasıyla katıldığı
Genel Kurul oturumunun açılışında konuşan Laricani,
“Devrim Muhafızları Ordusu’nun tamamını desteklemeye devam edeceğiz. Bize göre ABD hükümeti ve
onun silahlı kuvvetleri, uluslararası terörizmin askeri
ve ekonomik sembolüdür.” dedi.
ABD Başkanı Trump’ın DEAŞ gibi terörist grupların
kurulmasında ve güçlendirilmesinde ABD hükümetinin
rol oynadığını itiraf ettiğini kaydeden Laricani, Trump’a
hitaben “ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkesinin DEAŞ’ı
ortaya çıkardığını söylediğini unutmuş olmalısınız.
Siz ya unutkanlık hastalığına yakalandınız ya da
haddinden fazla pervasızsınız.” dedi. (Sol Haber, 09
Nisan 2019)
* “Reformcu gazete İtimad, “Ben de Muhafız’ım”
manşetiyle çıktı. Dahası Milli Güvenlik Konseyi, misilleme olarak ‘genişletilmiş’ Ortadoğu’dan sorumlu
CENTCOM’u (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) terörist
ilan etti. Ne anlama geldiğini Keyhan gazetesi manşetine yansıttı: “Trump kendi ahmaklığıyla Amerikalıları
öldürme yetkisi verdi.
İran medyasında terminoloji de anında değişti.
Kanallar Afganistan’da ölen askerlerle ilgili haberi,
“Dört Amerikalı terörist öldürüldü” diye verdi.” (Fehim
Taştekin, HABER DURUŞ, 11.04.2019)
değil. Bunun farkında olan emperyalizm, İran ile emperyalist ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca, İran’ın
jeo-stratejik konumunu arttıran önemli faktörlerden
biri de sahip olduğu enerji kaynaklarıdır. Mevcut
üretim kapasitesi dışında, büyük petrol ve doğalgaz
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rezervlerine sahip.” (Yürüyüş, 2 Ağustos 2015, Sayı
480)
Bugün İran İslam Cumhuriyeti adıyla bildiğimiz
İran Devleti, 1979’a kadar emperyalistlerin elinde ve
egemenliğinde bir devletti. İran’da devrim öncesi ABD
denetimindeki Şah iktidarı sömürüsünü derinleştirebilmek için halk ve onun öncüleri üzerindeki baskı ve
katliamını da artırmıştı.
Yoksulluk ve adaletsizlik İran halklarını bir devrime
taşıdı. 11 Şubat 1979’da İran’da politik devrim
oldu. İslamcıların ve solcuların ittifak halinde
olduğu bu devrim, iktidarın alınmasından hemen
sonra solcuların İslamcılar tarafından tasfiye edilmesiyle bir İslam devrimine dönüştü çünkü. Yani
ekonomik sistemin, kapitalizmin değişmediği, fakat
politik yönetimin değiştiği bir devrimdi bu. 1979 devrimiyle ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli ekonomik,
siyasi, askeri işbirlikçisi olan Şah yönetimi yıkılmış,
adım adım bir İslam rejimi kurulmuştur.
Gerçekleşen İslam Devrimi’nden sonra, kapitalist
sistem değişmese de İran, emperyalist paylaşım sisteminin dışına çıkmıştır. Bugün İran’da da kapitalist
sömürü düzeni hakimdir. Halk sömürülmektedir. Toplumda büyük bir adaletsizlik vardır. İslami rejimde
yolsuzluklar vardır. Çünkü İslami iktidarın kapitalizme
bir alternatifi yoktur, itirazı da yoktur.
Ancak yine de emperyalizmin politikalarını doğrudan
uygulatamadığı, dahası Ortadoğu’daki politikalarının
önünde engel olan bir ülke halini almıştır.
O günden bu yana da emperyalizmle İran arasındaki
çatışma çeşitli biçimlerde sürmektedir. Bugün, ABD’nin
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine
alması ve İran’ın da aynı şekilde ABD ordusunu
terörist örgüt olarak nitelemesiyle birlikte bu savaş
daha da keskinleşiyor.
Buradaki temel nokta şudur:
Denetimi dışındaki bu bölge, emperyalizmin hem
ekonomik çıkarları hem de dünya halkları üzerinde
kurduğu hegemonyayı devam ettirmesi açısından
önemli bir hedeftir elbette.
ABD bir yandan, hedef aldığı diğer ülkeler gibi,
on yıllardır uyguladığı ambargo ile İran’ı ekonomik
olarak sıkıştırmak ve ülke içinde krize yol açmak
istiyor, bir yandan da terör listesine alarak saldırılarına meşruluk zemini yaratmaya çalışıyor.
Ortadoğu ve Kafkaslar’da, özel olarak da Suriye,
Irak, Yemen, Bahreyn ve Lübnan’da etkisini gün geçtikçe artıran İran, tüm bu nedenlerle ABD’nin ve onun
bölgedeki işbirlikçileri İsrail ve Suudi Arabistan’ın
hedefi. Ve bu nedenle ABD İran’ı Ortadoğu’nun
“büyük şeytan”ı olarak görüyor.
Devrim Muhafızları Ordusu, dış operasyonlar birimi
olan Kudüs Gücü aracılığıyla Irak, Suriye ve Yemen
gibi bölgelerde de önemli bir etkiye sahip. Devrim
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Muhafızları’nın Ortadoğu’daki bu etkisi de günden
güne artıyor. İran’ın dört bir yanı ABD üsleriyle çevrili
ve dünya petrollerinin beşte birinin geçtiği Hürmüz
Boğazı Devrim Muhafızları’nın denetimi altında.
Özel olarak Devrim Muhafızları’nın hedef alınmasının
bir nedeni bu. Diğer neden ise yukarıda da belirttiğimiz
gibi Devrim Muhafızlarının, İran İslam iktidarının
meşru silahlı kuvvetleri olması. Yani uluslararası
alanda İran’ı temsil etmesi… Yani Devrim Muhafızları’nı
hedef almak demek aslında İran’ı hedef almak demek.

BİZ BU SÜRECE NASIL BAKACAĞIZ?
ABD’nin Tunus’tan başlayarak tüm Kuzey Afrika
ve Ortadoğu’yu kendi emperyalist çıkarlarına göre
düzenleme planı sürüyor. ABD, önce nükleer silahlar
konusunda anlaşmayı feshetti; şimdi de, siyasi olarak
niteliği ne olursa olsun, İran’ın meşru silahlı gücü
olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine
alarak saldırılarını bir adım daha öteye taşıdı.
İran İslam Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren devrimcilere, ilerici güçlere, halka karşı baskı ve zulüm
uygulamış bir iktidardır. Ancak rejimin niteliği ne
olursa olsun, İran’da emperyalizmin işbirlikçisi
bir iktidar yoktur. İşbirlikçi olmayı, emperyalizme
boyun eğmeyi reddeden her iktidar niteliği ne
olursa olsun desteklenmelidir.
Devrimciler için, Marksist-Leninistler için tereddüt
edilecek, kafa karışıklığına yol açabilecek bir durum
yoktur. Dün olduğu gibi bugün de her şey gayet açık
ve nettir:
Dünyada başçelişki emperyalizm ve dünya
halkları arasındadır. Bu çelişkide emperyalizmin
karşısında, halklar cephesinde yer alan her hareket,
her iktidar desteklenmelidir.
Eğer emperyalizmin saldırısını haklı, meşru görmüyorsak, İran’ın yönetiminin niteliğinden bağımsız
olarak, ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI TAVIR ALMALI, EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI
İRAN HALKININ YANINDA OLMALIYIZ. İktidarın niteliği sorunu, o ülke halklarının kendi iç sorunlarıdır.
İktidarını değiştirip değiştirmemek o halkın kendi öz
kararıdır, öz kararı olmak zorundadır.
1990’lardan bu yana, yeryüzünde yaşananların
tanıklığında diyoruz ki; “emperyalizm, direnen ve savaşan dünya halklarını teslim alamamıştır.”
Emperyalizm, bazı ülkelerde yönetimleri değiştirmeyi
başardı, birçok örgütü bağımsızlık hedefinden ve
silahlı mücadeleden vazgeçirdi; birçok yerde halkları
böldü parçaladı; ama yine de kesinlikle diyebiliyoruz
ki; emperyalizm dünya halkları karşısında zafer
kazanamadı. Bugün de kazanamayacaktır!
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ahsin Sağaltıcı Yürüyüş dergisi emekçilerinden biridir. Defalarca kez haber peşinde koşarken ya da
haber ve yazılarını yayına hazırladığı sırada bulunduğu dergi bürosundan gözaltına alındı, tutuklandı. Fakat
başına hiç böyle bir olay gelmemişti.

T

Bir gün Okmeydanı’nda polisleri dövmüşsün diyerek ifadeye çağırdılar. PKK propagandasından, motosiklet yakmaktan ötürü hakkında dava açtılar. Oysa Tahsin böyle bir
olaya muhabir olarak dahi tanık olmamıştı. Üstelik o güne
kadar hakkında hep DHKP-C propagandası yapmaktan dava
açılmıştı. Ne olmuştu da savcılar fikir değiştirip bu davayı
açmıştı bilmiyordu. Hakkındaki tek delil bir polisin kendisini
emniyette gösterilen fotoğraftan teşhis etmesi idi. Dava
açılması için; onu grup içinde gördüğünü söylemesi yetmişti.
Duruşma sırasında aynı polis; “Belli bir süre oradaki insanlarla konuştum. Sonrasında resim gösterdiler. Ben de
teşhis ettim sanıkları. Hangi fotoğrafları gösterdiklerini hatırlamıyorum, olayın üzerinden bayağı bir süre geçmiştir. Şu an huzurdaki sanığı net olarak hatırlamıyorum, daha önceki ifadem geçerlidir” dedi ve Tahsin’i tanımadı bile.
Ancak hakimler için bunun bir önemi yoktu. Tahsin’i kanunsuz gösteriye katılmaktan,
motosiklet yakmaktan ve polise direnmekten ötürü mahkum etti.
Tek bir tanık, tek bir fotoğraf ya da video olmadan polisin kendisinin bile hatırlamadığı bir
beyandan ötürü tam 4,5 yıl ceza verdiler ona.
İnsanların hayatı ve özgürlüğü hakkında karar vermenin oyun olmadığını anlamamış hakimler
ile yargılama yapılamaz. Görüntüyü kurtarmak için bile hukuktan faydalanmayan bu karar
adalet isteğimizin ne kadar haklı bir talep olduğunu açıkça gösteriyor.

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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ÖZGÜN YİĞİT TAŞ’IN, “Ağır davranış patolojileri ile seyreden kişilik bozukluğu
nedeniyle askerlik yapmaya elverişli olmadığı” RAPORUNA RAĞMEN

37. ACM, ALINAN İFADEYİ GEÇERLİ SAYARAK CEZALAR YAĞDIRDI!

SİZİN YOLCULUK NEREYE?
emet* bir gün bulunduğu hücreden “Duruşman var” diye çıkarıldı. Ama duruşması
yoktu. Hücreden çıkınca karşısında Terörle
Mücadele ve İstihbarat şubelerinden polisleri gördü.
Nereye götürüldüğü ne babasına ne diğer aile üyelerine
söylendi, avukatlarına da haber verilmedi.

M

Memet’in ortadan kaybolmasıyla ailesi ve avukatlarınca hummalı bir “arama süreci” başladı. Bulunduğu
hapishaneye geri götürülmeyince başka bir hapishaneye sevk edildiği söylendi. Oraya da gidip baktılar,
Memet yok.
“Kayıp” olduğu sırada şubede olduğu, yargılandığı davada hem itirafçı hem de gizli tanık olduğunda anlaşıldı.
Babası, Memet’in sağlık raporlarını mahkemeye
sundu, ruhsal durumunun bozuk olduğunu, tanıklığa zorlandığını anlattı. Oğlunun tedavi olmak
istediğini, polislerin de bu durumu kullandığını
söyledi.
Zaten hâlihazırda bir kişinin hem tanık hem de
ayrı bir kimlikle gizli tanık olması mümkün değilken
ve Memet’le ilgili doktor raporunda “ağır davranış patolojileri ile seyreden kişilik bozukluğu nedeniyle
askerlik yapmaya elverişli olmadığı” yazıyorken, mahkeme bunları dikkate almadı.
Bir tanığın, diğer tanıkların ne ifade verdiğini bile
bilmemesi gerekirken, bu davada tanık güvenilirliği
gibi en temel kurallar ihlal edildi ve Memet’in hem
itirafçı olarak ifadesi dosyada yer aldı hem de başka
bir kişiymiş gibi mahlasla verdiği gizli tanık ifadesi
geçerli sayıldı. Bu ikinci ifadesindeki bilgileri, “kendisiyle

dertleşenlerden aldığını” söylemesine rağmen üstelik.
Şu anda kaç davada “gizli tanıklık” yapıyor, bu
“tanıklıklarla” kaç kişi mahkûm edildi, bilmiyoruz.
Memet tek örnek de değil.
2012 yılında, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen bir davada, sanık Y.E.T. gizli tanık yapılarak
ifadesi ikinci kez alınmıştı. Gerçek, Y.E.T.’nin duruşmadaki açıklamalarıyla ortaya çıktı.
Aynı dönemde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir davada da T.Y. ve R.Y. isimli
şikayetçiler, Gizli Tanık-1 ve Gizli Tanık-2 adıyla tanık
olarak ifade vermişti. O ifadelerle hapse girenler hala
hapiste.
İki yıl önce de Cizre’de “Vatan” vardı, operasyonda
bodrumlarda öldürülenlerle ilgili suç duyurularının
hepsi, gizli tanık Vatan’ın ifadesine dayanılarak takipsizlikle sonuçlanmıştı. İfadelerin hepsi birebir
aynıydı ve Cizre’de o dönem konuyla ilgili açılan her
dosyada ifadesi bulunuyordu. Bu ifadelere dayanılarak
sadece takipsizlik verilmedi, yaralıları tedavi etti diye
Dr. Serdar Küni’ye 4 yıl 2 ay hapis cezası da verildi.
Köprünün altından çok fazla su akmamış olacak
ki, gizli tanığın her dediğinin muteber kabul edildiği
başka bir dosyada, toplam 159 yıldan fazla hapis
cezası verildi. 4 Nisan’da gerekçeli kararı yazılan
Çağdaş Hukukçular Derneği davasından bahsediyorum.
Avukatların yargılandığı Silivri’nin devasa salonunda
tanık olduk: Duruşma salonuna SEGBİS ile bağlanan
ve gizli tanık olduğu söylenen kişi, “Ben çok davada
tanığım, sizinki hangi dava?” diye soruyordu.
İfadeleriyle yüzlerce kişinin yargılandığı
bu kişinin “Sizin yolculuk nereye” der gibi
konuşmasında bir gariplik görmeyen hâkim,
mahkumiyete hükmetti.
Kaldı ki bu davada açık tanık bile SEGBİS’le dinlendi, konuşurken yüzü buzlandı,
tanınmasın diye sesi değiştirildi. Dolayısıyla
açık ya da gizli tanıkların, davada adı geçen
tanıklar olup olmadığı ya da o sandalyeye
tanık diye kimin oturtulduğu meçhul.
Ve gizli tanıklık halen davalarda her
kapıyı açan maymuncuk gibi kullanılmaya
devam ediyor.
* Bahsi geçen tanığın ismi, kişisel sağlık
bilgilerinin deşifre olmaması için değiştirildi.
(Ayça Söylemez, 30.04.2019, Birgün)
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“İşimizi İstiyoruz” Eylemi Yapan Öğretmenler
Dördüncü Kez Tahliye Oldu!

ördüncü kez tahliye edilen öğretmen Tanrıverdi: “İşten atılmamız, iktidarın AKP’li
memur yaratma hamlesi, iş güvencesinin
rafa kaldırılmasıdır. İşimizi istemeye ve alanlarda
olmaya devam edeceğiz. Çünkü her ikisi de suç
değil.”
“Kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenlemek” suçlamasından dört kez tutuklanan iki öğretmen, Nursel
Tanrıverdi ile Selvi Polat, Bakırköy Cezaevi’nden 15
Nisan’da dördüncü kez tahliye edildi.
7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından Bakırköy Meydanı’nda eylem yapmaya başlayan
iki öğretmen, aynı suçlamayla yargılandıkları altı farklı
mahkemede ise beraat etti.
Ancak bu beraat kararları, savcılığı yeni iddianameler
hazırlamaktan vazgeçirmedi.

D

Polis, savcı ve hakimler
hakkında suç duyurusu yapacaklar.
Son tutuklanmaları da tahliyelerinden bir hafta sonraya
denk gelmişti.
Bianet’e konuşan Tanrıverdi, eylemlerine müdahale eden
polisler ve tutuklamaya sevk
eden savcılar ile tutuklama
kararı veren hakimler hakkında
suç duyurusu yapacaklarını
açıkladı:
“Hapishaneden çıktıktan bir hafta sonra tekrar tutuklanmak ülkemizdeki hukuksuzluğun geldiği noktayı
gösteriyor. Güçlü bir iktidar ülkedeki demokratik eylemlere bu şekilde müdahale etmez, gerek duymaz.
“2911 sayılı yasaya muhalefet etmediğimiz apaçık
ortadayken tutuklanma şeklindeki bu ağır uygulama,
kararın politik olduğunu gösteriyor. Karşımızda işini
kaybetmekten korkan polis, savcı ve hakimler var.
Hepsinin suç işlediğini düşündüğümüzden bize işkence
yapan polisler, tutuklama kararı veren savcı ve
hakimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
“KHK’lıların seçme ve seçilme hakkını bile elinden
almaya çalışan, bize düşman hukukunu uygulayan
iktidar ve yargıya karşı mücadelemiz devam edecek.
İşimizi istemeye ve alanlarda olmaya devam edeceğiz.
Çünkü her ikisi de suç değil.”
“Memurun iş güvencesi için de mücadele ediyoruz”
Nursel Tanrıverdi; memurun, 657 sayılı kanuna
göre iş güvencesi bulunduğunu, eylemleriyle iş güvencesi için de mücadele ettiklerini anlattı:

“Kanunda iş güvencesinin düzenlenme nedeni,
her gelen hükümete göre şekillenmek zorunda bırakılmamamız içindir. Yani bizi güvenceye alır, bağımsız
ve tarafsız kılar. İşten atılmamız, iktidarın AKP’li
memur yaratma hamlesidir, iş güvencesinin tamamen
rafa kaldırılmasıdır. Biz, aynı zamanda iş güvencesi
için de mücadele ediyoruz.”
NE OLMUŞTU?
7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile görevlerinden ihraç edilen iki öğretmen,
20 Şubat 2017’den bu yana “İşimizi istiyoruz” sloganıyla
Bakırköy Meydanı’nda, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri eylem yapıyor.
Meydana çıktıkları pek çok sefer gözaltına alındılar,
eylemlerinin 74. haftasında da yine gözaltına alınıp
adli kontrolle serbest bırakıldılar. Ancak bu kez mahkeme kararında şöyle bir adli
kontrol kısıtlaması yer aldı:
“Şüpheliler hakkında Ceza
Muhakemeleri Kanunu’nun
(CMK) 109/3-L maddesi* gereğince, hakkında kamu davası açılıp savunması alınıncaya kadar Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’na 200 metreden fazla yaklaşmalarının yasaklanmasına karar verildi.”
Yasağı tanımayacaklarını
söyleyen öğretmenler, 13
Ağustos 2018’de Bakırköy’de basın açıklaması yapmak
isteyince gözaltına alınıp bu kez hakimlikten yurtdışına
çıkış yasağı ve imza verme şartıyla serbest bırakıldı.
İki öğretmen meydanda eylem yapmak istedikleri
için yine gözaltına alındığında, 21 Ağustos’ta tutuklandı.
Yaklaşık iki hafta sonra tahliye oldular. Daha sonra
meydana yaklaşmama yasağı da mahkemece kaldırıldı.
Bu soruşturma sonucunda açılan davada ise 14 Şubat’ta beraat ettiler.
Ancak 5 Şubat’ta Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği,
bu kez de meydana 100 metreden fazla yaklaşmamalarına hükmetti.
Eyleme başladıklarından beri dört kez tutuklanıp
tahliye edilen öğretmenler, aynı suçlamayla yargılandıkları altı ayrı mahkemedeki altı davadan ise beraat
etti.
* 2012’deki değişiklikle getirilen CMK’nın 109/3-l
maddesi, “Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek”
ibaresini içeriyor.
(Ayça SÖYLEMEZ,
Bianet 23.04.2019)
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Halkın
Hukuk
Bürosu

ENGİN GÖKOĞLU’NUN KIRILAN KOLU’NUN
HESABINI SORMASI GEREKİRKEN İZNE ÇIKAN YARGI,
HAPİSHANE İDARESİNİN TUTANAKLARINA
DAVA AÇARKEN FAZLA MESAİDE!

ENGİN’DEN ŞİKAYETÇİ OLMAYAN GARDİYANLARA,
DURUŞMADA HAKİM MÜDAHALE ETTİ:
“SİZ ŞİKAYETÇİ OLMASANIZ DA KAMU DAVASI YÜRÜR!”
v. Engin Gökoğlu’nun Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde
yapılan işkence sonucu kolu
kırıldı. Onu hastaneye götürmediler,
tedavisini engellediler, sakat bıraktılar.
Her türlü adaletsizliğin üstünü, tuttukları
yalan yanlış tutanaklarla örtmeye çalışan
iktidar tetikçileri yine tutanak tuttu.
Engin Gökoğlu’nun kırılan kolu
için dava açılmazken, onun Adalet
isteyen sesine dava açıldı.
Açılan davada Engin’in o “çok tehlikeli” suçlarının, o “çok sakıncalı” sözlerinin ne olduğunu Halkın Hukuk Bürosu yayınladı.
Görüntülerde Engin Gökoğlu kırık kolu alçıya
alınmış halde kendisini kayda alan kameraya seslenerek işkencecilerini arıyordu. İşkence yapanlara
söylenen sözleri idare ve gardiyanlar üzerlerine
alınmışlar ki bunun için ihbarda bulunmuşlar.
Savcılık da hemen görevini yaparak dava açmış
ve Mahkeme kollarını sıvamış. Öğreniyoruz ki duruşma
sırasında gardiyanlar şikâyetçi olmadıklarını söylemiş. Hâkim bu duruma kızmış ve “Siz şikâyetçi
olmasanız da kamu davası yürür” demiş.
İşte Engin Gökoğlu’nun dava açılan O sözleri;
“İşkence yapmak şerefsizliktir.
İşkence yapan da şerefsizin önde gidenidir.
Çekin bu yaptığınız işkencelerin tamamını,
bir gün hesap vereceksiniz. Üzerinizdeki üniformalar yasa dışı iş yapmanıza imkan vermez.
Güç, para, iktidar bugün sizin yanınızda olabilir;
ama ilelebet bunlar sizin yanınızda olmayacak.
Suç olan hiçbir emir yerine getirilmez! Bugün
suç işlemeye teşvik eden amirlerinizin emrine
uymayın, yazılı emir alın, yarın öbür gün sizi satacaklar unutmayın!
İşkenceyle katledilen ENGİN ÇEBER DOSYASINDA gördük. Amirlerinizin hepsi sizi satacak!
İşkence yapan, kolumu kıran gardiyanı gördüyseniz adını söyleyin. İşkence dünyanın en
onursuz, en şerefsiz faaliyetidir. Bugün bu faaliyeti
devam ettirmeye çalışanlar mutlaka ama mutlaka
cezalarını bulacaklar.
Hangi emirle bu işi yapıyorsunuz? Para karşılığı
mı? Bugün para karşılığı bu onursuzluğu yapanlar
başka zaman para için hayatlarını, çocuklarını, ailelerini de satarlar. Para için hiçbir şey yapmayın!

A

18

Şerefinize, onurunuza, namusunuza
sahip çıkın. Simit satın, onurlu yaşayın!”
Engin Gökoğlu’nun hangi sözü yanlıştır? Hangi sözü suçtur?
Güç sizin yanınızda gibi görünebilir;
ama güç faşizmin demokrasicilik oyunuyla
halkı kandırarak siyasi iktidarı elinde bulundurmak değildir.
Nedir bu güç? Güç; tarihsel ve siyasal haklılık, halk nazarındaki meşruluktur. İşkencenin haklılığı-meşruluğu olmaz, işkenceciyi koruyanın
haklılığı-meşruluğu olmaz. Engin’in de söylediği
gibi işkence; dünyanın en aşağılık, şerefsiz işidir.
Yapan da, susan da, hesabını sormayan da bu
suçun ortağıdır.
Engin Çeber davasında olduğu gibi sizi satarlar
diyor. Faşizm, ucu düzenine dokunduğunda, tabi ki
satar; düzeni sürsün diye birkaç çapulcuyu satmaktan
neden çekinsin?
Asıl sorulması gereken soru bir devletin neden
işkence yaptığı, neden kol kırdığıdır. Bunun tek bir
açıklaması olabilir. O da ancak işkence ile yükselen
sesleri susturacaklarını sanmalarıdır.
Bu ülkede sokakta, sarayda, hapishanede,
karakolda işkence yapılıyorsa bunun sebebi işkencenin soruşturulmaması ve cezasız kalmasıdır.
Savcıların dava açmaması iktidarın öyle talimat
vermesi sebebiyledir.
Eğer iktidar önünü açarsa savcılar dava açar,
mahkemeler karar verirler. Bu ülkede “işkence suçu”
sebebiyle ceza verilen mahkeme kararı neredeyse
hiç yoktur. (Engin Çeber davasını saymazsanız.)
Çünkü işkence bir devlet politikasıdır.
Mahkemede gardiyanların ifadesine açıkça müdahale edip, üstü kapalı tehdit ediyorlar. Hakimin;
ifadeye müdahale ettiği, tehditle ifade değiştirmeye
çalışmasının adı yargılama değildir!
Engin’e dava açanlar onun söylediklerinde suç
olmadığını biliyorlar. Ve yine biliyorlar ki, işkencecilerin
yaptıkları yanlarına kalmaz!
Biz işkencecileri unutmayız, işkencecileri affetmeyiz! İşkenceye susan, işkenceyi hoş gören,
çektirilen işkencelerin acılarını hatta işkenceli
ölümlerin sorumluluğunu taşıyacaktır!
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CUMHURBAŞKANININ KORUMALARININ İŞKENCE YAPTIĞI
AVUKAT SERTUĞ SÜRENOĞLU’NU
EVİNE HAPSEDEN ve İTİRAZI REDDEDEN HAKİMLER İZNE AYRILMIŞ!

ADALET TALEBİ İZNE AYRILMAZ!
ADALETSİZLİK MAZERET KABUL ETMEZ!
UĞRADIĞINIZ ZEVALDEN ÖĞRENECEKSİNİZ!
vukat Sertuğ Sürenoğlu ne siyasi davalara
bakan bir avukattı ne de kendisinin siyasetle
ilgisi vardı. Hatta hak ihlallerine dahi kayıtsız
kalan ve kendi dünyasında yaşayan bir hayat pratiği
vardı.
Fakat her insanda olan o haksızlığa isyan duygusu,
bindiği otobüsün yol alamaması ve otobüsten inerek
yoluna yaya devam etmesiyle arttı. Ve meslekten
yakınlık duyduğu polislerin yanına giderek bu haksızlığın sebebini sordu.
Dikkat edin, sitemini veya sorusunu yine polise yapacak kadar da yakın görüyordu kendisine. Fakat yakındaki Cumhurbaşkanlığı korumaları sahiplerinden aldıkları terbiye ile Avukat Sertuğ Sürenoğlu’na bu sorunun
cevabını öğrettiler. Ya da öyle olduğunu sandılar.
Çırağan Sarayı’na götürüp işkence ederek, zorla
ifade imzalattırarak Sertuğ Sürenoğlu’nu korkuttular,
sindirdiler. Fakat hiçbir korku ebediyen sürmez. Avukat
Sürenoğlu kendisine yapılan bu onur kırıcı uygulamayı
reddetti ve olan biteni tüm açıklığı ile anlattı.
Adaletsizliğin odağı olmuş Adalet Sarayı’nın Hakimleri, onu evine hapsettiler. Olayların duyulması
üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine harekete
geçti ve artık hiç kimsenin inanmayıp dinlemeye bile
tenezzül etmediği açıklamalarından birini yaptı.
Onlara göre Avukat Sürenoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın makam aracına koşarak hakaret ettiği’ görülmüştü. Onlar da; ‘Şahsın direncini kıracak ölçüde
fiziksel güç’ kullanmışlardı, o kadar.
Çırağan Sarayı’nda işkence iddialarına karşı cevapları buydu işte. Zaten onlar da tutuklamamışlardı
ki yalnızca evine hapsetmişlerdi!
Bu muamele devrimcilere, sosyalistlere yapıldığında
“Canım siz de bir şeyler yapmışsınızdır” diyenler duruma isyan ettiler.
Olay basında yer alıp da Avukat Sürenoğlu’nu
sahiplenenler artınca, o zamana kadar korkularından
olayı uzaktan izlemiş ve susmuş olanlar cesaretlendiler.
Ve olayın videosunu paylaştılar.
Olay ortaya çıktı. Avukat Sürenoğlu; “Bir düğün
için bu yapılır mı?” diye isyan ediyor ve yalnızca
bunun için orada bulunan bir amirin “Alın bunu da”
sözü üzerine gözaltına alınıyordu. Ortada ne bir
koşma ne bir kovalamaca ne de hakaret vardı.
Her zamanki gibi yaptıkları işkenceyi gizlemek
için yalan tutanak tutmuşlardı.
Polisin bunları yapması alışıldık gelebilir. Cumhurbaşkanlığı korumalarından da her türlü zulmü

A

umabilirsiniz. Fakat kimse hakimlerin bu kadar adaletsiz olabileceklerine inanmak istemez. Çünkü
eğer mahkemelere ve hakimlere
de güvenilmeyecekse bu ülkede
başka kime güvenilebilir ki?
Avukat, meslektaşları olan savcıya, hakime güvendi ve olan biteni
anlattı. Ama onlar kuvvetli suç şüphesi olduğunu düşündüler. Bunun
tek sebebi polisin ve korumaların
tuttuğu tutanaklardı. Yani polisin
sözü avukatın sözünden üstündü. Ve polis öyle diyorsa delile gerek yoktu.
Bugün ev hapsi kararına itiraz ediliyor ancak
sonuç alınamıyor. Kararı veren hakimin izne çıktığı,
itirazı inceleyecek olan hakimin mazeretli olduğu
söyleniyor.
Zaten sorun da bu değil midir? Hukukçular
mazeretlidir, hakimlik mesleği izne çıkmıştır! Meydan iktidarın tetikçilerine ve tutanakçılarına kalmıştır.
Bu nasıl adalet? Hakimler, neden ertesi gün ayrılıyorlar izne? Gerçek şudur; Hakimler, verdikleri
kararları savunamayacak kadar güçsüzler. Hukuka
değil, iktidarın talimatlarıyla, siyasi kararlar veriyor
ve bunların yarattığı öfkeden korkuyorlar. Meşru
olmadığını biliyor ve kaçıyorlar.
O zaman sormak gerekmez mi onlara; “Kendinizin
bile arkasında duramadığınız, meşru bulmadığınız
kararları neden veriyorsunuz?”
Adalet yok! Cüppeli cellatların verdiği kararlar
gayrı meşrudur!
Tahsin Sağaltıcı’yı bir tane polisin sözüyle 4,5 yıl
hapis cezasına çarptıran, Ayşe Öğretmeni kucağında
çocuğu ile hapse gönderen, Soma’nın katilini serbest
bıraktırıp avukatlarını tutuklayan yargı; ancak zulmün
yargısıdır.
Onlar Soma’nın avukatlarına ‘meslekleri ve konumları
itibarıyla örgüte sağlayabilecekleri fayda ve meydana
gelebilecek tehlikenin büyüklüğü’ gibi bir gerekçeye
dayanarak cezalar yağdıran bir mahkeme hukuka göre
değil iktidarın ihtiyaçlarına göre hareket ediyordur. Bu
kararları hangi akıl, hangi vicdan kabul edebilir? Ancak
faşizmin mahkemelerinde olur bunlar.
Yaşar Kemal’in bir halk deyiminden aktarıp dilimize
oturttuğu o sözü hatırlıyoruz: “Zulmün artsın. Zulmün
artsın ki tez zeval bulasın!”

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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Saatlerce süren
patates soğan kuyrukları,
halkımızın
sokaklarda yankılanan
“Açız!” çığlıkları,
Çocuklarını
Yatağa aç yatıranlar,
Kendilerini yakanlar,
Atkısıyla Kendini asıp
“Bana mezar yaptırmayın”
Diyen Saffet’i,
Ölümden sonraki garibanlığı…
Halkım,
Yani büyük ailem
İnim inim inliyor
Çaresizliğe mahkum,
Kör kuyulara gömülmek isteniyor.
Biz, halkın avukatları
Tecrit hücrelerinde
Olsak bile
Savunuyoruz halkımızı
Açlığımızla
Direniyoruz
Her koşul ve şart altında
Halkın adalete açlığıyla
Devam edeceğiz kavgaya
Ve yıkacağız
Kör kuyuları
Halkın avukatlarını
Yerin yedi kat dibine
Kapatsanız da
Halkı savunmaktan
Vazgeçmeyeceğiz
Halk düşmanları!
HALKIN TUTSAK AVUKATI AYTAÇ ÜNSAL
MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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“MÜZİK DE SAVAŞIR”
evrimciler hayatın her alanında MarksizmLeninizm’i kılavuz edinirler. Bu bakış açısı
bize bilim ve bilgiyi tüm alanlarda kullanabilmeyi, bilimsel düşünmeyi öğretir.
Bilim ve bilgi her alanda olduğu gibi müzik alanında
da reddedilemez. Nasıl ki bir devrimcinin görevi yenilenmeyi süreklileştirmek, Marksizm-Leninizm’i geliştirmek ise, devrimci sanatçının görevi de hayatın
bütün zenginliğini, sınıf mücadelesinin bütün devinimlerini sanatına aktarmak ve sanatını sürekli geliştirmek olmalıdır.
Gerçeği yakalamaktan bir an bile geri düşmek,
mücadeleye hizmet etmeyi değil de, dogmatizme
hapsolmayı getirecektir.
Devrimci sanatın işlevi, halkın duygu ve düşüncelerini
alıp onlara aynı şekilde geri vermek değil, onu bir
adım ileri taşıyabilmek olmalıdır. Bunun için devrimci
sanatçı bilimi kullanmayı öğrenmeli, sanatında yetkinleşmeli ve yeni anlatım yöntemleri bulabilmelidir.
Sınıf mücadelesinin tarihsel süreci ve halkın tüm
bileşenleri göz önünde bulundurulduğunda, bunun
bir tercih sorunu değil, bir zorunluluk olduğu görülecektir.
“Artık sanatçı gelişen teknik ve iletişim dünyasında
sanatını ustalık, duyarlılık düzeyinden bilim, bilinçle
besleme düzeyine çıkartmak zorundadır. Bunu yapamazsa ister istemez bir dönem sonra bu çıkmaz, onu
anlaşılmaz saçmalıklar üretme ve ürettiklerini çaresizce
savunma durumuna düşürecektir.” (Devrimci Sanat1, syf: 26)
Buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak; müzikte bilimi ve bilgiyi kullanmak ve yetkinleşmekten
anlamamız gereken, sadece en yüksek teknolojiyi
kullanmak ya da enstrümanda ustalaşmak olmamalıdır.
Elbette teknolojiyi kullanacak, müziğimizi, yarattığımız
enstrümanları en iyi şekilde kullanmayı öğrenecek ve
yenilerini eklemeyi hedefleyecek, farklı müzik tarzlarından da faydalanacağız. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta şudur; müziğin kalitesini arttırmak,
halk kitlelerince anlaşılmayan, sadece belli bir
kesime hitap eden bir tarza sahip olmak değildir.
Tersinden düşünürsek; “elitleşme”yi reddetmek,
basit, sıradan bir tarzı ya da halk kültürünün geri yanlarını savunmak mıdır? Elbette değildir. Bizim yenilenmek ve yetkinleşmekten kastımız, halkın gerçek
duygularını ifade eden, bu duyguları derinleştiren,

D
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halka umut, inanç ve yaşama sevinci aşılayabilen bir
tarz yakalayabilmek ve bunu geliştirmektir.
“Biz statükocu değiliz. Kendimizi yenilemeliyiz,
söylemimizi de yenileyebiliriz, müzikal tavrımızı da
yenileyebiliriz. Yeter ki bütün bu yenilikler anlattığımız
perspektiften yoksun olmasın. Yani halktan kopmayalım,
hayattan, yaşananlardan kopmayalım, mücadeleden
kopmayalım, önemli olan budur.
Bu kulvar içerisinde bugün yaşanan birçok şeyi,
değişen kültürü, kitlelerin, halkın ruh halini göz önüne
alarak biz de kendimizi değiştirebiliriz. Şarkılarımızı
onların bu değişkenliklerine denk düşen tarzda, biçimlerde yaparak onlara ulaştırabiliriz, bu bizim görevimiz.
Devrimcilik de budur, kendini yenileyebilmektir.
Bizim yaptığımız da bu. Kendimizi yenilemeye çalışıyoruz.”
(Grup Yorum, Tavır, sayı: 98, syf: 28)
Grup Yorum’un da vurguladığı gibi, devrimciliğimiz
gibi müziğimiz de hiçbir kalıba hapsolmamalı. Ancak
kalıpları kıracağız derken entellektüelliğe de savrulmamalıyız. Öteki türlü yaptığımız kuru bir bilgiçlikten,
bilimsel “cambazlık” gösterilerinden öteye gitmez.
Son süreçlerin en çok dinlenen pop şarkılarına
bakalım; hiçbirinde emek, kolektif bir üretim yoktur.
Tamamiyle bilgisayar ortamında hazırlanmış, teknolojik
gelişmelere vakıf olmalı ve bunları en iyi şekilde kullanabilmeliyiz.
Ancak bu, üretimi ve kolektivizmi öldürmemelidir.
Müziğimizin kalitesini arttırmak, estetiği geliştirmek
için bilimi kullanmalıyız, fakat bunu yaparken
ayaklarımız halk gerçeğine ve geleneklerimize sıkı
sıkıya basmalıdır.
Yani bizim müziğimiz sadece kendimizi tatmin
eden, deneysel-akademik çalışmalar olmamalıdır.
Halkı eğitme, onların algısını yenileme, ileriye götürme
sorumluluğumuz vardır. Bunu yaparken müziğimizin
kalitesini de arttırmayı hedefleriz, bu doğal bir yaklaşımdır. Grup Yorum’un 25. yıl –İnönü- konseri, 150
bin kişilik “Bağımsız Türkiye” konseri bu anlamda
güzel birer örnektirler.
Hem müzik kalitesi anlamında kitlelere bir coşku
verebilmiş, hem de binlerce insanın duygularına,
ruhuna hitap edebilmiştir. Deyim yerindeyse
binlerce kişiden oluşan bir halk korosu
“Sosyalist yazarlar kitlelere
oluşturulmuş, ortak
ulaşmak, onlarla bağlaşmak,
bir ruh ve motivashatta
kaynaşmak zorundadır.
yon yakalanmıştır.
Bunun için, işçi sınıfının biliİşte bizim müzik
mini
benimseyen yazar halkın
alanında bilim ve
bilgiyi kullanarak örgütlerine girmeli, eylemlerine
yetkinleşmekten katılmalı, onun yaşamını ve külanladığımız da bu- türünü yakından tanımalıdır.”
dur. Ötesi burjuva(Halkın Örgütlü Sanatçıları Yeziye hizmet etmek
nilmez,
Syf. 421)
demektir.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
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İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda konser veren
rock grubu U2, müziğin burjuvazi tarafından nasıl
kullanıldığı konusunda bir örnektir. Hatırlanacak olursa,
İslamcısından işbirlikçi burjuva basınına kadar tüm
medya ağız birliği etmişçesine U2 grubunu “dünyanın
en büyük rock grubu” olarak pazarlamışlardı.
Neye ve kime göre “en iyi” kararı verildi? Bunların
cevabı yoktu. Ancak biz biliyoruz ki burjuvaziye göre
“en iyi” olmanın kıstası en çok biat eden, en çok
hizmet edendir. Bu yanıyla burjuvazi, müziğin kalitesi
ya da estetiğiyle ilgilenmemektedir.
Bu yüzden “çağdaş müzik”, “özgün eser”, “özgür
yaratıcılık” gibi tanımlarla sunulan burjuva müziğinden
alacağımız hiçbir şey yoktur. Çünkü temsil ettiği sınıfın
ideolojisi çürüme ve yozlaşma içindedir.
Bu anlamda yenilenmek, bilimi kullanmak adına
burjuva müziğinden yararlanmaya çalışmak boştur;
boş olmasının da ötesinde bizi de çürütür ve düzene
yedeklenmemize sebep olur.
Burjuva sanatının temel görevinin, halkın dikkatini
temel sorunlardan uzaklaştırıp, onları bireycileştirmek,
bencilleştirmek ve umutsuzluk batağına sürüklemek

olduğunu asla unutmamalıyız. Burjuva sanatının işlevi
hakkında bir Amerikan senatörünün söylediği şu sözler
çok çarpıcıdır: “Bolşevik Rusya’yı korku filmlerimizde
gösterebiliyor olsaydık komünist inşayı mutlaka söküp
atardık.” (Tavır, sayı: 95, syf: 16)
Buna karşılık olarak, yazımızı Stalin’in sözleriyle
bitirelim:
“Sözüm ona batı müziğinin ve biçimci denilen eğilimlerin sınıfsal arka planı vardır. Bu müzik, tabii buna
müzik denilebilirse, ritmlerini ‘shakers’ tarikatından
almıştır; bu müzik eşliğinde edilen ‘dans’ insanların
kendinden geçmesine neden olur, onları şirazesinden
çıkmış, her türlü vahşiliği yapabilecek hayvanlara
dönüştürür.
Bu tür ritmler insanların beynini ve ruh halini etkilemek için psikiyatrların yardımıyla yaratılmaktadır.
Bu bir müziksel uyuşturucu bağımlılığıdır ve bunun
etkisi altına giren kişi parlak fikirler üretemez, bir
hayvana dönüşür, bu insanı devrime, komünizmi kurmaya çağırmak faydasızdır. Gördüğünüz gibi, müzik
de savaşır.” (Age, syf: 15-16)

Grup Yorum’dan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Çağrısı:

1 Mayıs Günü Biz de Taksim’deyiz!
Tüm Halkımızı Yaşadığımız Sömürüye, Zulme, Adaletsizliklere Karşı Birleşmeye
Taksim Meydanı’nda Olmaya Çağırıyoruz!
“Günlerin bugün getirdiği
baskı zulüm ve kandır
ancak bu böyle gitmez
sömürü devam etmez...”
Bu sömürü böyle devam
etmez. Açlık, yoksulluk elbet
son bulacak. Buna son verecek olan biziz. Yoksul halk! 1
Mayıs günü bu talebimizi haykırma günüdür. Yaşadığımız
sömürüye karşı mücadele
etme günüdür.
Biz de Grup Yorum olarak;
1 Mayıs günü emekçi yoksul
halkın yanında olacağız. Azgınca sömürülen, emeğinin
karşılığını alamayan, adalet arayan bu halkla tek
yürek olup Taksim Meydanı’nda olacağız.
Taksim’de olmak; tarihimize, değerlerimize sahip
çıkmaktır.
Taksim meydanı tarihte 1 Mayıs ile anılır. Çünkü
en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarına faşizm tahammül
edemeyip 1977’de 34 kişiyi katletmiştir. Aradan
40 yıldan fazla geçmesine rağmen katliamın sorumluları hala yargılanmıyor. Bu adaletsizliğe karşı
1 Mayıs günü Taksim’de olmak zorunluluktur.

37 1 Mayıs Şehitleri İçin Adalet İstiyoruz şiarını
biz de Grup Yorum olarak 1 Mayıs günü Taksim’de
haykıracağız!
Halkın yaşadığı tüm adaletsizlikler...
Evine ekmek götüremeyen,
Tek bir gecede KHK’larla
işinden atılan on binlerce memur,
Sokak ortasında katledilen
Berkin Elvan,
Başlarına ödül konulan Grup
Yorum üyeleri,
Tutsak Grup Yorum üyeleri,
Konserlerimiz yasaklandığı
için biz de Taksim Meydanı’nda
olacağız! Yaşadığımız tüm
adaletsizliklere karşı, Adalet talebimizi duyuracağız!
Tüm halkımıza çağrımızdır!
1 Mayıs günü hep birlikte Taksim’de faşizme karşı birleşelim! “Adalet İstiyoruz” şiarımızı haykıralım!
1 Mayıs Şehitleri Ve Tüm Halk İçin Adalet İstiyoruz!
1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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Halkın İçinde, Halk ile Birlikte...
997 yılı başlarıydı. Gazi
Halk Meclisi,
halkla birlikte yaptığı
etkinliklerde mahallede birçok kişi ve
kurumun kapısını
çalmış, kendini tanıtmış,

1

kökleşmişti.
Katliamın üzerinden iki yıl geçmişti; ancak şehit
düşenlerin acıları hala çok tazeydi. 12 Mart’ta yapılacak
anma ve yürüyüş için her kurum hazırlık yapıyordu.
Saldırılarda çocuklarını, yakınlarını kaybeden Gazi
ve Ümraniye Şehit Aileleri Cemevi çatısı altında bir
araya gelmişlerdi.
Mezarlığa yürüyüş ve diğer etkinliklerin programlanması için Gazi Cemevi ve Şehit Aileleri olarak tüm
demokratik kurumlara ve partilere bir çağrı yaptılar.
O gün toplantıya gittiğimizde gördük ki, Şehit
Aileleri ve Cemevi Yönetim Kurulu’nun yanı sıra;
Muhtarlar, Gazi Mahallesi’nde bulunan köy dernekleri
yöneticileri, en az 10 siyasi çevreden temsilciler, Halk
Meclisi’nden ve halktan birçok insan da oradaydı. En
az 150 kişi vardı.
Toplantıyı Cemevi Dedesi yönetiyordu.
İlk sözü alan şehit ailelerinin bir istekleri vardı.
Geçtiğimiz yıl, anma yürüyüşü, sol siyasi grup ve
partilerin resmi geçidine dönmüş, katliamcıların yargılanması konusu ve halkın adalet isteği gölgede kalmıştı. Bu yıl da aynısının olmasını istemiyorlardı.
Konu hararetli bir tartışmaya yol açtı. Özellikle dışarıdan gelen siyasi çevrelerin temsilcileri, “ajitasyon-propaganda özgürlüğü” diyerek, herhangi bir kısıtlamayı yanlış bulduklarını söylüyorlardı.
Söz bize gelince, Şehit Ailelerinin isteklerini dikkate
almak gerektiğini söyleyerek, iki şey önerdik:
Birincisi; anma etkinliklerinin temel taleplerini anlatan, “Gazi Halkı” imzalı ortak bir pankartımızın olması;
İkincisi; anma ve yürüyüşe katılacak tüm siyasetlerin, pankart, döviz ve bildirilerinde sadece Gazi
katliamı ile ilgili sloganlara yer vermeleri.
Sanki sonuçlanmayacakmış gibi süren tartışma
birden bire sonuçlanıverdi. Çünkü, Cemevi yönetimi
ve Şehit aileleri önerimizi hemen kabul ederek
tartışmayı sonlandırdılar.
Diğer siyasetler daha tartışmak isteseler de, salondan hiçbir destek bulamayınca kabul etmek zorunda
kaldılar.
Sıra ortak pankartın üzerinde yazılacak sloganlara
gelince Dede tek tek yazmaya başladı.
Herkes bir şeyler öneriyordu, ama Dede en çok
bizim önerilerimizi yazıyordu.

24

“Gazi Davası Trabzon’dan İstanbul’a Getirilsin
Halka Kurşun Sıkan Katillere Ceza İstiyoruz
Çeteler Gazi’de Değil Meclis’te Aransın
Adalet İstiyoruz
Gazi Halkı”
Özellikle “Adalet İstiyoruz” sloganı da eklenince,
oportünistlerden biri dayanamadı:
“Bu slogan bir siyasetin dergisinde -bizim dergimizi
kastediyordu- haftalardır kapak oluyor, ortak slogan
olamaz.” diyerek itiraz etti.
Salondan destek bekledi. Başka konuşan olmayınca
cevabı yine Dede verdi:
“Adalet istiyoruz sloganı çok güzel bir slogan. Tam
da bizim istediğimiz budur. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Bir dergide yazmışsa doğru yazmış. Şimdi
niye reddedelim?”
Bize gerek kalmadan, Dede cevabı vermişti. Oportünistler de şaşırmıştı. Salonda bulunan 150 kişiden
en fazla 10 kişi Cephe taraftarıydı. Gerisi ya başka
siyasetlerden ya da halktan insanlardı. Ama Cephe
olarak bizim her önerimiz karar haline geliyordu.
Çünkü Halk Meclisi çalışmaları nedeniyle mahallenin
içinden insanlar olarak görülür olmuştuk. Biz halkı tanıyorduk, halk da bizi tanıyordu.
Cepheliler aylardır Halk Meclisi çalışmaları kapsamında salonda bulunanların çoğunun evine ziyarete
gitmiş, çaylarını içmişti. Tanışıyor olmanın yarattığı
güven ilişkisi vardı. Dahası Cepheliler öneri yaparken
Şehit ailelerinin isteklerini de göz önüne almıştı.
Halk içinde ‘komünist öncülük’ üzerine ahkam
kesen oportünistlerin ise halktan haberleri yoktu.
Halkı cahil yerine koyup akıl vermeyi öncülük zannediyorlardı.
Sonuç olarak, o sene anmalar Cephe’nin önerileri
ile şekillendi. Bir inşaata asılan devasa büyüklükteki
ortak pankart, tüm basında yer aldı ve Gazi halkının
taleplerine tercüman oldu.

Hissemize Düşen;
- Meclisler; halkın politikleştiği, örgütlülüğü, kolektif
ve ileri kararlar almayı öğrendiği, öğrendiklerini
hayata geçirdiği platformlardır.
- Halka güveneceğiz, halka inanacağız. Biz
doğru politikalarımızda ısrar ettiğimiz sürece halk
sahiplenecektir.
- Sloganlarımız, taleplerimiz açık ve net olmalı,
halkı birleştirmeyi başarmalıdır. “Haklıyız Kazanacağız, Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek, Adalet
İstiyoruz, Katil Devlet Hesap Verecek, İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek” sloganlarımızdaki gibi
sahiplenilebilmelidir.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
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DUVARLARI AŞMA DEVRİMCİ BİR ALIŞKANLIKTIR

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN ARINMADAN
DEVRİMCİ OLUNMAZ!

önüne geçebilme iradesini kazanmış demektir. Bu noktada artık savaşımızı bir üst boyuta sıçratabilir.

YOZLAŞMA:

İLKE-KURAL-GELENEK
TANIM:
lışkanlık nedir? Bir şeye
alışmış olma durumudur.
Yani, iç ve dış etkilerle
davranışların tekrarlanması, hep
aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu
beliren, şartlanmış duruma denir.
Devrimci tanımda ise alışkanlık;
arınma, değişim-gelişim, büyümedir.

A

İLKE:
Oligarşi kendi düzenini korumak
için her türlü ideolojik, psikolojik
ve askeri silahını kullanarak, temizlenmenin, arınmanın önünü
kesmek ister. Burjuva düzenin
ideolojisi, kültürü, her gün, her an,
her yerde üzerimize üzerimize gelir,
bu savaşı böyle bir saldırı altında
yürütmek zorundayızdır.
Burjuvazinin çıkarı arınmada
değil kirliliktedir. Bu nedenle burjuvazi arınmaya karşı savaş halindedir. Arınma devrimdir. Devrim
ise burjuva düzeninin sonudur.
Devrimcilikte kararlı olan biri, bu
saldırıyı göğüslemek durumundadır.
Göğüslemek güçle ilgilidir. Güç bilinç ve iradedir. Arınmayı, temizlenmeyi süreklileştirmektir.
Alışkanlıklarımız ve düşünce
tarzımız, yaşamımız hatta şu tartışılmaz denilen zevklerimiz bile
değişir. Dünyaya bakışımız değişmeye yani farklı bir ideolojiye sahip
olmaya başladığında eski tarz davranışlarını, alışkanlıklarını da değiştirebilme bilincine, yeteneğine
ve gücüne sahip olur. Güçlüklerin

Terk edilemeyen alışkanlıklar,
küçük küçük özlemler, “bir şey olmaz”lar, ertelemecilikler... Sıkıya
gelemeyiz mesela. Ya da korkularımız, tereddütlerimiz vardır, hesaplı
davranmayı tercih ediyoruzdur vb.
Bu olumsuzlukların kökeninde
yılların alışkanlıkları vardır. Bu savaşın neresindeyiz? Hala devrimci
faaliyete ilk adımımızı attığımız
noktada mıyız? Değerlerimiz yeniden şekillendi mi? Yaşamımız,
alışkanlıklarımız ne kadar değişti?
Dağda veya şehirde, fabrikada,
dergi bürolarında, okulda veya zindanlarda... kısacası mücadelenin
hangi alanında olursak olalım, bir
günün sonunda o günün muhasebesini yapmalıyız. O gün iç ve dış
düşmana karşı yürüttüğümüz ideolojik, psikolojik, pratik tüm çalışmalarımızda gerekeni yapmanın,
sonuç almanın huzuruyla mı baş
başayız?
Yoksa emeksiz, sonuçsuz, değişimsiz bir gün geçirmiş olmanın
huzursuzluğuyla mı başbaşa kalıyoruz?
Burjuva zaaflardan ve yanlışlardan arınmak ancak bu kaynağın
kurutulmasındaki kararlılığa, ısrara,
irade ve bilince bağlıdır. Güçlü, ısrarlı, bir emek ister. Özveri, fedakarlık ister. Bu zor mu? Hem zordur
hem kolaydır.
Hem burjuva ideolojisiyle, hem
de devrimin ideolojisiyle barışıksak
ve bunun pratik sonucu olarak da
bir ayağımız düzende bir ayağımızın devrimci faaliyet içerisinde
olması zordur.
Burjuva ideolojisine karşı savaş
açıyor ve onunla yaşamın hiçbir
anında uzlaşmıyorsak ve bunun
pratik sonucu olarak her iki ayağımız da devrimci faaliyet içerisine
basıyorsa kolaydır.

GELENEK:
Düzen içinde nasıl yaşamışsak
burada hep tam tersini yaşıyoruz.
Evet; kültürümüzü, geleneklerimizi,
aslımızı unutmadan, ama alışkanlıklarımızın, o güne kadar olan düşüncelerimizin, davranışlarımızın
tam tersini yaptık. Nasıl?
Örneğin, daha önce bize öğretilen “Elalemden sana ne? Sen
kendi işine bak? Kendini kurtar?”
düşüncesinden çıktık. Elalem bizim
için artık el değil “halk”tı. Halk için
çalışmayı, halk için üretmeyi, halk
için ölmeyi enayilik olarak değil,
yüce bir görev olarak benimsedik.
Devrimci iradenin bütün iradelerden üstün olduğunu direnişlerimiz
bize göstermiştir. Direnişlerimizin
kendi emekleriyle, yoğun çaba ve
iradeleriyle elde etmeleri oligarşinin
politik gündemini alt üst etti. Devletin
ne kadar güçlü olduğundan dem
vuranlar, direnişlerimizin zaferiyle
çarpıldılar.
Ne yapılırsa yapılsın devrimci
iradenin ve becerinin devletten
daha üstün olduğunun üzeri örtülemedi. Başarısızlıklarını gizleyemeyeceklerdir.
Devrimcilerin ortaya koyduğu
direniş gelenekleri mücadeleye güç
veriyorlar. Devrimci hareket için direniş bir gelenektir, doğal bir alışkanlıktır ve vazgeçilmez bir tutkudur.
Bu vazgeçilmez alışkanlıklarımız
geleneğe yeni halkalar ekleyecek
ve süren savaşı kucaklayacaktır.

İşçi Meclisi Soma Maden Şirketi
Önünde Basın Açıklaması Yaptı
İşçi Meclisi 301 madencinin katili Can Gürkan’ın serbest bırakılmasını protesto etmek
için Soma
maden şirketinin Beşiktaş’ta bulunan
genel müdürlüğü önünde 25 Nisan'da basın açıklaması yaptı.

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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“Atıldık kavgaya yürüyoruz en önde,
devrim bayrağımız ellerimizde
coşkun sel gibi yıkıyoruz setleri,
akıyor akıyor akıyoruz biz
cesaret cesaret daha fazla cesaret,
kurtuluş mutlaka ellerimizde
kır zincirleri kopar geleceği
kurtuluş mutlaka ellerimizde
kır zincirleri son ver sömürüye
özgürlük mutlaka ellerimizde
yükselen devrimci öfkemizin seliyle
dövüyoruz düşmanın kalelerini
yükselen devrimci öfkemizin seliyle
dövüyoruz düşmanın kalelerini
Halkın adaleti güç veriyor bizlere
titriyor titriyor halk düşmanları...”
azımıza başlarına ödül konan, konser yapmaları yasaklanan, devrimci sanatın ülkemizdeki temsilcisi Grup Yorum’um “Cesaret”
marşıyla başladık.
Cesaretin anlamı “Yüreklilik, korkusuzluk, güç veya
tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu
güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği”dir.
Cüret ise “Yüreklilik, ataklık, cesaret”tir.
Cüret ve cesaret emperyalizme, oligarşiye karşı
verdiğimiz bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemizde, kurtuluş mücadelemizde bir devrimcinin,
savaşçının yaşamında olmazsa olmazlarındandır.
Dayı’nın ifadesiyle söylersek; “Cesaret ‘ben yapabilirim’ demektir, cüret ise sadece ‘biz yapabiliriz,
sadece Cepheliler yapabilir’ demektir.”
Cüretli olmadan hiçbir şey yapamayız. Bizi biz
yapan; “dediğini yapan yaptığını savunan” oluşumuzdur.
Çünkü davamızda haklı ve meşruyuz. Cüretimizde
de bu maya vardır.

Y

Cüretimiz Bireysel Değil Örgütlüdür,
Cüretimizin Kaynağında Devrime ve
Sosyalizme İnanç Vardır!
Tarihimize bakıldığında siyasi cüretimizde bireysellik
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SAVAŞÇI CÜRETLİDİR!
görülmez. Örgütlü oluşumuzdan, kolektivizmimizden
gelir cüretimiz.
Cüretimiz de cesaretimiz de politiktir. Dayı; “Güçlü
olan emperyalizm değil halklardır” diyor. Bu çok
güçlü bir iddiadır, büyük bir meydan okumadır. Ve
bunu yalnızca biz yapabiliriz.
Dayı’nın söylediklerinden devam edersek; “Gerçekleri görmek için çok karmaşık teorilere gerek
yoktur. Oligarşinin ve emperyalizmin yaklaşımlarına
bakın. Gerçekleri görürsünüz. Ya oligarşiden yanasınız
ya da devrimden.” Bu netlikte atılır Cepheli kavgaya.
Cüret, emperyalizmin tüm dünya topraklarını paylaştığı bir dönemde, “Emperyalizmin kurbanı değil
celladı olacağız” diyebilmektir.
Halkların kendi gücüne güvenle, silahlarına daha
sıkı sarılması gerektiğini haykırmaktır. Bu silahın ne
olduğu koşullara, ihtiyaca göre değişir. Ancak devrimcinin savaşma kararlılığı, cüreti değişmez.
Cüret, savaşma kararlılığı demektir.
Dünyadaki tek Marksist-Leninist örgüt olarak enternasyonalizmi savunmak, tüm dünya halklarına
umut olmaktır. Bundan onur duyuyoruz. Dünyayı bir
kez de Türkiye’den sarsacağız iddiasını büyütmektir.
Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi Bayrampaşa’da
Çevik Kuvveti tararken oligarşinin gazeteleri “DHKPC bu cesareti nereden buluyor?” diye manşet atmıştır.
Elif Sultan Kalsen, kendisini bulmak için yüzlerce
ev basan kontrgerillanın merkezini taramış ve kahramanca şehit düşmüştür. Onu güpegündüz tek başına
oraya yoldaşlarının hesabını sormaya götüren cüretidir.
Burada bir kişisel cesaretten bahsedilebilir mi? Kişisel cesaret militanlığı bir yaşam biçimi haline getiremez, çünkü dönemseldir.
Oysaki bilimsel düşünmek cüreti, cesareti, yaşam
biçimi haline getirmemizi sağlar. Tüm bunları göz
önünde bulundurduğumuzda şunları söyleyebiliriz:
Militanlık kişisel bir cüretten öte meselelere bilimsel
bakabilmektir. Eğer meselelere bilimsel bakmasını
bilirsek militanlığı içşelleştirir, her şeyin en iyisini, en
başarılısını BİZ’im yapabileceğimize yürekten inanır
ve bu inancı gerçekleştirmek için emek vermekten
kaçınmayız.
Cüret, uğrunda risklere katlandığımız “şeyi” ne
kadar istediğimize bağlıdır. Halkların cesareti bağımsızlık ve kurtuluş talebinin onların ruhunda ve bilincinde
ne kadar derinlere kök saldığıyla belirlenir. Kaynağı
ve yönlendiricisi vardır.
Kaynağı halk, vatan, örgüt ve yoldaş sevgimizdir.
Devrimcinin cüreti, yüksek bir halk sevgisi ve halkla
bütünleşmesiyle düşmanın taktik üstünlüğünü aşandır.
Ki Şafak, Bahtiyar, Alişan ve daha yüzlerce şehidimiz,
tüm dünyaya cüretimizi kanıtlamıştır.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
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Emeği İçin Direnen Oktay İnce
Yalnız Değildir!
v baskınlarında polis tarafından gasp edilen eşyaların
sahiplerine geri verildiği pek
görülmez.
Ne kadar eşyanız varsa suç unsuru olmuştur artık. Hele bilgisayarlar,
cep telefonları senelerce ‘incelenmek
üzere’ bir köşede beklerler.
Ailenize, yaşamınıza dair özel
bilgiler, işinizi sürdürmeniz için gerekli eşyalar, çocuğunuzun ödev
yapması için taksitle alınan bilgisayar emniyetin malı haline gelir.
Üstelik bu elektronik eşyaların kopyasının alınıp kendilerinin geri
verilmesi gerekirken o “imaj” bir türlü alınmaz.

E

Oktay İnce’nin evi, yazdığı bir twitter mesajı nedeniyle basıldığında,
20 yıllık arşivi ‘incelenmek üzere’ bir köşeye atıldı.
Oktay İnce’nin adını, direnişleri elinde kamerayla izlemesinden
Seyri Sokak’tan hatırlarsınız. Yüksel’in, Yüksel’e destek eylemlerinin...
daha birçok direniş ve eylemin kameramanıdır.
Görülmeyenin kolaylıkla yok sayıldığı, unutulmak istendiği bu
dönemde direnenleri göstermiştir. Hem tarihe hem de yaşadığı ana direnişleri kaydetmiştir. Yaptığı işin önemi, bugün Yüksel’de görüntü
alınmasının kalkanlarla engellenmek istenmesinden bile anlaşılabilir.
Oktay İnce ezilenlerin görsel belleği dediği arşivini geri alabilmek
için, 2 Nisan’da İzmir Bayraklı Adliyesi’nin önünde “Filmlerimi, Yazılarımı
ve Arşivimi Geri İstiyorum” yazılı döviziyle eyleme başladı.
İki hafta burada devam ettikten sonra eylemini, hala arşivinin kopyasının alınmamış olması nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün
bulunduğu İzmir Valiliği önüne taşıdı.
Üç haftadır polis tacizi ve çeşitli engellemelerle karşılaşmasına
rağmen eylemini sürdürüyor. Direnişinden görüntü alınması engellenmeye
çalışılıyor.
20 yıllık çalışmasını, emeğini alabilmek için direnmeye mecbur
edilmiş bir gazeteci Oktay İnce.
Gerçeğe sırt çeviren, gerçeği görmezden gelen gazetecilerin
yaptığını yapmamış; halkın direnenleri görmesinde, bilmesinde emeği
olan bir gazeteci.
Şimdi kendisi tek
kişilik bir direniş inşa
ediyor. Bu direnişinde
Direnişler Meclisi olarak onunla birlikteyiz.
Dövizinin bir ucundan biz tutuyoruz.
Oktay İnce’yle birlikte direnişlerin tarihini istiyoruz. Oktay
İnce’yi de Direnişler
Meclisi’nde birleşerek
kazanmaya çağırıyoruz.

İnsanlarım, ah, benim
insanlarım,
antenler yalan
söylüyorsa,
yalan söylüyorsa
rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan
söylüyorsa çıplak baldırları
kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan
yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz
günlerin gecelerinde ayışığı,
söz yalan söylüyorsa,
ses yalan söylüyorsa,
ellerinizden geçinen
ve ellerinizden başka
her şey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri
gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin
diyedir.
Ve zaten bu kadar az
misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası
dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu
zulüm bitmesin diyedir.

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!

NAZIM HİKMET
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İŞÇİ HAKLARINA SALDIRI DEVAM EDİYOR
YENİ SALDIRI KIDEM TAZMİNATI HAKKININ GASPI!
azine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, 10 Nisan
2019 tarihinde Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında
“Yapısal Dönüşüm Adımları” paketini açıkladı.
Bu açıklamalardan işçileri en
çok ilgilendiren ise işçilerin alacağı
kıdem tazminatları ile alakalı bir
“kıdem tazminatı fonu” kurulmasıydı. Söz konusu fonun işleyişi,
denetlenmesi, yapısı hakkındaki
açıklamaları ileride yapacaklarını
belirttiler.
Bakan Albayrak’ın açıkladığı reform paketinde kıdem tazminatı ile
ilgili madde şöyle: “Etkin bir tasarruf
sistemi oluşturulacak. Tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı
reformu gerçekleştirilecek. Kıdem
tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.”

H

Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem tazminatı, bir işçinin
emeği karşılığı çalıştığı sürelere
karşılık hakkını ifade eden tazminatıdır.
İşçinin zaman içinde elde ettiği
kıdemin, emeğin ve alın terinin
karşılığıdır. Kıdem tazminatı 1936
yılında yasallaşmış ve işçilerin mücadelesi ile kapsamı genişletilmiştir.
Mevcut durumda kıdem tazminatı, son iş yerinde en az bir yıl
çalışmak koşuluyla emeklilikte,
vefat halinde veya işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor.
Bunun dışında kıdem tazminatı
alabilmek için işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi veya
erkeklerin askerlik, kadınların da
evlendikten sonra bir yıl içinde istifa
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etmesi gerekiyor.
Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kendi
isteğiyle işten ayrıldığında kıdem
tazminatı alabiliyor. Mevcut sistemde işveren işçiyi işten attığında
kıdem tazminatı hemen ödeniyor.
Ödenecek miktar işçinin çalıştığı her tam yıl için son aldığı
30 günlük brüt ücret tutarı kadardır. Bu miktar ücret dışında düzenli olarak sağlanan tüm para ve
para ile ölçülebilen menfaatler (yol,
yemek parası gibi) dikkate alınarak
hesaplanır.
İşveren açısından işten çıkarmayı maliyetli hale getirdiği için
çalışanlar açısından önemli bir iş
güvencesidir. Kıdem tazminatı, 15
milyon dolayında işçiyi doğrudan
ilgilendirmektedir.
Albayrak’ın açıkladığı yeni sistemde ise işçi işten atıldığında kıdem tazminatı ödenmeyecek. İşverenin işçi için fona yatırdığı paranın yarısı, en az 15 yıl sonra
veya ilk defa konut alındığında
ödenecek. Paranın tamamı ise
emeklilikte veya 56 yaşında alınabilecektir.
Daha önce de gündeme gelen
Kıdem Tazminatı Fonu, işçilerin
mevcut tazminat haklarını en az
yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.
Hali hazırda işçiler işten ayrıldıklarında her yıl için 30 günlük kıdem
tazminatı hakkına sahip.
Fon ile birlikte bu tazminat
oranı yarı yarıya hatta daha az
bir miktara indirilmek istenmektedir.
Fon önerisi hayata geçerse, işçi
emekli olurken ya da işten atılırken
aldığı, işsiz kaldığı dönemde ihtiyacını karşıladığı ya da önemli bir

ihtiyacının karşılanmasını sağlayan
toplu kıdem tazminatını alamayacak.
Bunun yerine işveren her ay,
kıdem tazminatı karşılığı olarak bireysel emeklilik şirketine bir miktar
prim yatıracak.
Bunu bir örnek ile açıklayalım.
Örneğin şimdiki sisteme göre bir
işyerinde 10 yıldır çalışan ve son
brüt maaşı 3000 bin TL olan bir
işçi, işten atılırsa, atıldığı gün 30
bin TL kıdem tazminatı alabilecektir.
Yeni düzenleme olursa, işçinin
kıdem tazminatı 30 bin yerine 15
bin TL olacaktır. Bu parayı da işten
atıldığında değil, isterse yarısı olan
7 bin 500’ü 15 yıl sonra alabilecek,
geriye kalan yarısını ya emekli
olunca ya da 56 yaşında alabilecektir. Bu arada enflasyon artmışsa
paranın bir değeri de kalmayacaktır.

KIDEM TAZMİNATI
FONU, DEVLET VE
PATRONLAR İÇİNDİR!
Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak olan Kıdem
Tazminatı Fonu, devlete ve işverene
yarayacaktır. Hem tazminat oranları
düşecek hem de emekli olan ya
da işten ayrılan işçiye toplu ödeme
yapmaktan kurtulacaklar.
İşverenler, Türkiye’de işçilerin
kıdem tazminatı haklarının çok yüksek olduğunu, bu durumun istihdam
maliyetlerini artırdığını savunuyorlardı. Her fırsatta bu kıdem tazminatının sınırlandırılmasını istiyorlar.
İşte AKP patronların ihtiyacını da
böylece gidermiş olacak.
Önemli bir diğer nokta ise, şirketin iflası ya da ödeme yapmaması durumunda işçilerin alacaklarını kimden tahsil edeceği
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belirsiz.
Bugüne kadar devlet ne zaman bir fon kursa o fondan yararlanan halk değil devlet olmuştur. İşsizlik fonu da bunlardan
bir tanesidir. Daha çok patronların
işine yarıyor.
Daha eskilere gidecek olursak,
devlet tarafından oluşturulan Konut
Edindirme Fonu (KEF) ve Tasarruf
Teşvik Fonu’nu (TTF), Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) gibi
fonlar devletin kendisi için oluşturup
çalışanların gelirlerine göz koyduğu
fonlar olarak çalıştı. Bu fonlarda
bulunan paraların nereye gittiği
hala belli değil. Kıdem tazminatı
fonu da tıpkı bunlar gibi olacaktır.
Bu sistem ile birlikte, işverenler
“kıdem tazminatı primini” ödeme-

diğinde, tıpkı sosyal güvenlik primlerinde olduğu gibi, biriken prim
borçları nedeniyle sık sık “kıdem
tazminatı prim borcu affı” gündeme gelecektir. Aflarla birlikte patronlar karlı duruma geçecektir. Bu
durum işçilere yapılacak ödemelere
yansıyacaktır.
Devlet, Fonda biriken parayı
kredi şeklinde yeni yatırımlar için
kullanılmasına izin verecektir.
Bu düzenleme işçinin kovulmasını ve ezilmesini sağlayacaktır.
İş güvencesini azaltacaktır.
Primler baştan ödenmiş olacağından patronların çalışanları
işten çıkarması, ek bir maliyet
getirmeyeceğinden, daha kolay
olacaktır.

Ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde işçi çıkarma kararı daha kolay verilecektir.
Sonuç olarak;
kıdem tazminatı, işçinin güvencesi, geleceği, emeğidir.
Devlet bütçe açığını kapatmak
için halkın her kesimine saldırıyor.
İşçilerin haklarına, köylünün toprağına, arazisine, halkın ekmeğine
saldırıyor. İşçilere yönelik bu saldırı
halka yönelik saldırıların bir parçasıdır.
Emeğe, alın terine yönelik bu
saldırıya karşı hep birlikte mücadele
edelim, haklarımızın böyle rahatlıkla, patronların zenginleşmesi
uğruna el konulmasına izin vermeyelim. Direnelim, kazanalım!

Kemal Delen’i Unutturmayacağız!
Kemal Delen Yozlaşmaya Karşı Bayrağımızdır!
İstanbul İkitelli’de Kemal Delen Halk Şenliği Yapıldı!
alk Meclisi tarafından 21 Nisan 2019 akşamı Yıldız Düğün
Salonu’nda Yozlaşmaya Karşı Kemal Delen Halk Şenliği
yapıldı.
Saat 19.00’da, Kemal Delen ve tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlayan etkinlik Halk Meclisi’nin ve Kemal Delen’in eşi
Burcu Delen’in konuşmasıyla devam etti.
Sloganlarla devam eden etkinlikte Grup Özlem müzik grubu sahne
aldı ve halaylar çekildi. Grup Özlem’in sahnesinin ardından mahalle
gençlerinin okuduğu şiirle beraber sloganlar eşliğinde FOSEM emekçilerinin hazırladığı, Kemal Delen’in anılarının yer aldığı sinevizyon
gösterimiyle etkinlik devam etti.
Sinevizyondan sonra halk sahneyi Grup Yorum’a bırakırken coşkusunu ve özlemini sloganlarıyla dile getirdi.
Daha sonra Grup Yorum’un
türküleri ve halaylarla devam
eden etkinlik saat 22.30’da İkitelli
Halk Meclisi’nin 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrısıyla sonlandırıldı.
Etkinliğe 500’ün üzerinde katılım
sağlandı.

H

Kemal Delen Yozlaşmaya
Karşı Bayrağımızdır!
Mahallemizde Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz!
Yozlaşmaya Karşı Halk
Meclislerinde Örgütlenelim!
Düzen Çürütür Devrim Yaşatır!

İkitelli Halk Meclisi
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Halkevleri; “Özgürlüğe Ses Ver, Yeşersin Memleket!” Sloganı İle Bir Konser Gerçekleşrdi

Emper yalizme Emper yalizm,
Faşizme Faşizm Diyemeyen Halkevleri
Baharları Getirip Memleketi Yeşer temez!
alkevleri 28 Nisan Pazar günü Tim Show
Center’da “Özgürlüğe ses ver, yeşersin
memleket!” sloganı ile bir konser gerçek-

H

leştirdi.
“Halkevleri, özgürlüğün ve gelecek güzel günlerin
şarkılarını hep birlikte söylemek üzere baharı konserle
karşılıyor.
Baharı coşkuyla hep birlikte kucaklamak ve dayanışmak için konser düzenleyen Halkevleri, umudun
yükseldiği bu günlerde özgürlüğün şarkılarını birlikte
söylemeye çağırıyor.
“Özgürlüğe ses ver, yeşersin memleket!” sloganıyla
gerçekleşecek olan etkinlikte Eda Baba, Hüsnü Arkan
ve Metin & Kemal Kahraman sahne alacak. Konser,
28 Nisan Pazar günü, saat 18.00’da, Tim Show Center’da gerçekleşecek.”
Yukarıdaki metin ile duyuruldu konser. Yukarıdaki
çağrı bile devrimcilerle düzen solcuları arasındaki
farkı ortaya koyuyor.
Bir slogan, bir çağrı, bir eylem, bir etkinlik hatta bir
söz bile devrimciler ve düzen solcularını açık ve net
bir şekilde gösterir.
Devrimciler hayatın, halkın sorunlarından halkı örgütler. Devrimcilerin gündemi halktır. Halkın sorunları,
gündemidir. Düzen solcularının gündeminin halkla
bir bağı yoktur.
Bizim sloganlarımız dikbaşlı kafa tutan kelimelerimizdir. Slogan kitleye hitap etmeli; bizim iddiamızı
dile getirmelidir.
Halkevcilerin “Özgürlüğe ses ver, yeşersin memleket!” sloganı neyi, hangi gerçekliği ifade ediyor?
Hangi özgürlüğe ses verilmesinden, memleketin nasıl
yeşermesinden bahsediyor? Halkı neye çağırıyor?
Halkı eyleme, Grup Yorum milyonları bir araya
topladığı konserlerinde “Tam Bağımsız Türkiye” çağrısı
ile milyonlarca insanı emperyalizme ve faşizme karşı
bir araya getirmiştir.
Ülkede 16 milyon halkımız aç yatıp aç kalkarken, 1
milyonu aşkın çocuk işçi varken, hapishaneler devrimcilerle, öğrencilerle, avukatlar, sanatçılar, gazetecilerle
doldurulmuşken, OHAL’den bu yana 150 bine yakın
kamu emekçisi işten atılmışken, halkımız evine götürecek
ekmek bulamadığı, çocuğuna pantolon alamadığı için
çaresizlikten canına kıyarken; iş bulabilenlerimiz inşaatlarda, madenlerde, atölyelerde; depremde-selde onar
yüzer katledilirken faşizme faşizm, emperyalizme emperyalizm diyemeyen HALKEVLERİ, şimdi “memleketi
yeşertecekmiş”.
Slogan kulağa hoş gelen, yan yana dizilmiş romantik
kelimelerin birleştirilmesi değildir. Slogan bir politikayı
ifade eder.
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Bir devrimcinin işi politika üretmek, halkı örgütlemektir. Politika-Siyaset sınıfsaldır. Ait olduğu sınıfın
çıkarlarını yansıtır.
Burjuvazi politikasını sömürü için, yalan, dolan,
demagoji, hile üzerinden yürütür.
Proletarya politikasını özgürlük ve eşitlik için gerçekler, doğruluk, dürüstlük, fedakarlık üzerinden
yürütür. Politika: Yönlendirmek, yönetmektir. Belli bir
hedefe ulaşmak için, neyi ne için yapacağını belirlemek,
mevcut olanakları kullanarak, planlı-programlı hareket
etme, düzenleme, yürütme, yönetme sanatıdır.
Memleketimizin 32 milyon metrekaresi emperyalistlerin üsleriyle dolu, HES’ler, JES’ler, fabrika atıklarıyla
toprağımız, suyumuz, havamız zehirlenmiş. Tek bir
direniş örgütlemeyen, faşizme direnmeyen, emperyalizme karşı savaşmayanlar solcu olamaz.
Ama HALKEVCİLERİN sesi emperyalist tekellere
çıkmaz, en fazla Avrupa solculuğuyla “çevrecilik” oynayabilirler.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi, sürekli faşizmle
yönetilen ülkemizde hangi özgürlük var da Halkevleri
dışında bu sesi duyan yok? Kimi kandırıyorsunuz?
Emperyalizme emperyalizm, faşizme faşizm demeyince gerçekler yok mu oluyor?
Düzen içi şarkıcılarla şenlik-şölen yaparak, özgürlüğe
ses mi oluyorsunuz, memleketi yeşertip faşizmin zulmünden kaçmış mı oluyorsunuz?
Hayır, faşizm ne siz yok deyince yok olur, ne
de zulmünden kaçabilirsiniz!
Halk için gelecek baharlar şenlikle şölenle gelmeyecek. Reformizmin savaş kaçkınlığı ile değil. Aç
yoksul milyonların öfkesinin örgütlenmesi ve savaşmasıyla gelecek baharlarımız.
Tek tek direnişlerin birleştiği, yozlaştırılmış gençlerin,
en yoksul halkın düşmana yönelen kiniyle gelecek
baharlar. Bunu da reformistler değil devrimciler yapacak.
Ve biz ey bahar arındırarak toprağı ihanetlerden
gül fidanı büyütmeyi öğrendik
sulayarak kanımızla ve söyleyerek korkusuz
türküsünü sevdanın
Ey baharın ölümsüz yasası sokaklara sığmaz
oldun artık
sığmaz oldun kitaplara yürüdü bütün ırmakları
yurdun
kaynayan damarlarımıza durmak zamanı değil
artık ey yolcu
ey kalbim her patlayan tomurcuk birer mavzer
mermisidir
bahara durur kanlı ve güleç yaratır sevdanın
türküsünü
Ahmet TELLİ
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Bölüm 1

YASAL KORUMA ALTINA ALINAN
İTİRAFÇILIK DEĞİL İFTİRACILIKTIR!
İFTİRACILIK İLE HALKI DENETİM ALTINDA
TUTMAYA ÇALIŞMAK KAPİTALİZMİN AHLAKIDIR!
Yeni bir yazı dizisine başlıyoruz.
u yazı dizimizde özellikle
son dönemde haber bültenlerinde, köşe yazılarında, makalelerde sıkça gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz
güncel kavramları konuşacağız.
Mevcut hukukta suç ve ceza
ilişkisini, bu ilişkinin faşizmin güncel
ihtiyaçlarına göre nasıl sürekli değiştiğini ele alacağız.
Faşizmin, devrimcilerden başlayarak sosyal demokratlara, hatta
liberallere kadar uzanan bir çizgide,
kendisine muhalif gördüğü kim varsa ona karşı hukuku kullanarak,
yargı eliyle yürüttüğü saldırıları anlatacağız.
Bu saldırının en etkili silahları
olan ve artık 7’den 70’e herkesin
bildiği araçlara, yöntemlere yer vereceğiz.
Bunların ilki “itirafçılık” olarak
bilinen, yasadaki ismi ile “etkin
pişmanlık” hükümleri.
Ama önce suç ne, ceza ne;
suçlu-suçsuz, haklı-haksız ayırımları
neye göre belirlenir, kısaca bunlara
değinmek istiyoruz.

B

Suç Ne Ceza Neden?
Toplum düzeninin sağlanması
ve halkın suçtan korunması için
her devlet hukuk kurallarını kullanır.
Daha doğru ifadeyle her devlet,
hukuk düzeninin bir parçası olan
kuralların toplumsal düzeni korumak
için zorunlu olduğunu iddia eder
veya öyle olduğunu varsayar.

Biz öyle olmadığını, yasaların
ve bir bütün olarak hukukun, bu
toplumsal düzende egemen durumdaki sınıfın ezilenler, sömürülenler, yoksullar üzerindeki
egemenlik aracı olduğunu bilsek
de bize anlatılan budur.
Devletin kullandığı bu egemenlik
araçlarından en önemlisi, bunların
içinde en etkili olanı yaptırım uygulama özelliği ile ceza hukukudur.
Cezayı bir intikam aracı olarak
değil de toplumu düzene sokan
ve bir nevi eğitme aracı olarak gören, daha doğru ifadeyle öyle olduğunu iddia eden “çağdaş ceza
sistemi” elbette en akla uygun olandır.
Ancak daha akla uygun ve daha
çağdaş olanı, kişiyi suça mecbur
eden, suçun temelinde yatan
ekonomik, siyasal ve toplumsal
koşulların değiştirilmesidir.
Yoksa ceza tehdidi ile korkutarak
suçtan vazgeçirme hem kalıcı bir
çözüm değildir hem de sonuç alıcı
olmadığı istatistiklerden açıkça görülmektedir.
Toplumsal düzen dediğimiz şeyin temelinde altyapı ilişkileri yatar.
Yani üretim araçları kimin elinde
ise toplum düzeni buna uygun
olarak şekillenir. Örneğin herkesin
gördüğü gibi bankalar haksız kazanç elde edebilir, kendisine
mecbur kalanlara faiz üstüne
faiz bindirip tüm hayatına ipotek
koyabilir. Bankalar zora düştüğünde arkasında devlet hazinesi
ile birlikte devletin bütün hukuksal
imkanları durur.

Fakat sıradan, yoksul kişiler
zora düşmeyegörsün; eğer dayanışma ile çözemiyorsa sonu
ya intihar ya hapishane ya da
sefalettir.
Eğer iktidarın muteber saydığı
bir ticari işletme biraz zora düşer
de yardım isterse af üstüne af çıkarılır, ona özel yasal düzenlemeler
çıkarılır, hemen bir yerlerden kredi
bulunur.
Örneğin konkordato (batık-iflas
anlaşması) düzenlemesi, grev yasakları, vergi affı gibi düzenlemeler
son bir yıl içinde gördüğümüz sermaye sahiplerine sağlanmış imkânlardır. Yani yoksul halk için
suç olan şey zengin için yasal
hale gelebilir. Yeter ki sermaye
ürkmesin, yeter ki müteşebbis (ticari
teşebbüs sahibi, girişimci) kaçmasın.
İçinde yaşadığımız düzeni uzun
uzun anlatacak değiliz. Herkes
kendi yaşamından, şöyle ya da
böyle, toplum düzeni denilen şeyin
ne olduğunu anlayabilir. Bundan
halkın, iktidarın kurup şekillendirdiği
biçimde devam etmesinin anlaşıldığını bilir.
“Bu düzen hep böyle mi gidecek?” Bu soruyu kendi kendine
sormayan yoktur. “Bu düzeni kendi
hayatım için değiştireceğim” diyen
ve bunu hayata geçiren kişi suçludur. Örneğin “patron hakkımı vermiyor ben de hakkımı kendim
alacağım” derseniz ya da size bir
haksızlık yapıldığında kendiniz hesap sormaya kalkarsanız düzen
dışına çıkmış olursunuz ve bunun
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adı “suç”tur.
Bu durumu genelleştirip “yalnızca kendim için değil benim
durumumda olan herkes için bu
adaletsizliği düzelteyim” derseniz
o zaman daha büyük bir suç işlemiş
sayar sizi devlet.
Adaletsizlik üreten mekanizmayı
değiştirmeye kalkarsanız işte o zaman siz onu yok etmeden o mekanizma sizi yok etmek için harekete geçer. Çünkü en büyük suç
işlenmiştir.
Düzenin adaletsizliğini ortaya koyan, ona karşı mücadele eden herkes, toplum düzeni için tehdit oluşturur
ve tehlike gerçekleşmese bile suç
işlemiş sayılarak cezalandırılır. Bu
yüzden, mesela, internet üzerinden
beğendiğiniz bir paylaşım bile başınızı
devlet ile derde sokabilir.
Yani emperyalist-kapitalist
toplum düzeninin devamını sağlamayı da, bunun için yasalar
icat etmeyi de meşru görmüyoruz. Bugün de meşru görülebilecek bir suç ve ceza ilişkisinden
söz edemeyeceğimiz kesindir.
Çünkü bu toplum düzeninde
bomboş, kullanılmayan bir arazide başını sokmak için bir gecekondu yapmak yasak!
O gecekonduya elektrik ve
su bağlayıp borç kesmek, vergiye
bağlamak yasak değil.
Her şeyiyle meşru bir statü
kazandırılmış olan gecekondu
mahallesini ‘karar verdik, yıkıyoruz’ demek yasal, evini korumak, yıktırmamak suç!
Suçun toplumsal karakteri göz
önüne alındığında ceza yasalarının
da mahkeme hükümlerinin de tartışılacağı, tarihsel olarak da mahkum edileceği kuşkusuzdur. Gelelim
bugüne.

Nedir İtirafçılık?
Reklamcılık, tabakçılık, tezgâhtarlık gibi bir meslek mi?
Bir akım mı? Milliyetçilik, solculuk, Atatürkçülük gibi…
Hayır, hiçbiri değil. Arkasına aldığı yapım ekine bakılırsa bir işi
yapmayı meslek edinme, bir düşünceyi savunmayı ve ona göre
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yaşamayı adet edinme hali olarak
görülse bile kişinin irade gösterebildiği bir hali, bir meziyeti anlatmamaktadır.
Tersine korkunun, umutsuzluğun ya da tahrik edici bir menfaatin etkisi altında kalmış, kendisini bu duyguların etkisinde
bırakan gücün yönlendirmesi altında kıvranan, iradesiz, kişiliksiz
bir yaratıktır. O yaşamını gerçekten bu mesleği yaparak kazandığını sanmaktadır.
İtirafçılık mevcut hukuk sisteminin suç olarak saydığı bir davranış içinde, düşünce ve hareket
halinde iken bir yerinde o hareketten
vazgeçerek kendini ihbar etme
ve suç ortaklarını ele verme şeklinde tarif edilebilir.
Bunun için Türk Ceza Hukuku’nda (TCK madde 21) “etkin pişmanlık” diye bir hüküm eskiden
beri vardı zaten.
Bir kişi gerçekten suç işlemişse
bundan pişman olması kadar güzel
ne olabilir değil mi?
Örneğin bir torbacının uyuşturucu satışından pişman olması ve
bundan vazgeçmesi. Hırsızlık yapan birinin bundan pişman olması
ve bir daha insanlara ve topluma
zarar vermekten cayması vb.
Bunlar herkesin her yerde takdirle karşılayacağı şeyler. Ceza
sisteminin de bunları takdirle karşılaması, soyut bir takdirle yetinmeyerek somut olarak ceza indirimi
hatta hiç ceza vermeme ile ödüllendirmesi de akla uygun geliyor
değil mi? Fakat işin aslı öyle değil.
Bu yasa düzenlemesi ile amaçlanan
kendi kendinize pişman olmanız
değildir. Yasa sizi daha başka,
ayıp ve toplumdışı bir fiile zorlamaktadır.
Önce ceza ile tehdit etmektedir;
“Eğer hukuk işletirsem seni hapsederim ceza alırsın. Ceza almak
istemiyorsan bize isim ver, suç
ortaklarını ver. Eğer yeteri kadar
isim verdiğine ikna olursam senin cezanı hafifletirim.”
İşte etkin pişmanlığın, suçu işlemekten gönüllü olarak vazgeçmekten farkı budur. Yani gönüllü

vazgeçmede kişi kendi iradesi ile
bir fiilden vazgeçmekte iken etkin
pişmanlıkta korku ve çaresizlik halinde iradesini başkasına teslim etmektedir.
Burada kendi fiilinin yanlışlığının
farkına vararak bundan pişman olması ve suçtan vazgeçmesi değildir
kanunun aradığı. Kendini kurtarmak için başkalarını suçlamasını
istemektedir kanun. “Arkadaşını
sat, dostunu sat, kendini kurtar.
Her koyun kendi bacağından asılır. Sen boşver başkalarını, kendini kurtarmaya bak!” Kanunun
söylediği budur.
Üstelik bütün bunlar yapıldığında
başkalarını ihbar eden, eşini,
dostunu, yoldaşını satan bu kişinin yasanın ön gördüğü ceza
indiriminden faydalanacağı da
meçhuldür.
“Biz zaten senin söylediklerini
biliyorduk” diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmayan birçok örnek itirafçı
bulunmaktadır.
Yani pazarlık eden devlet, pazarlık gücünü elinde tutmakta
ve pişman olduğunu söyleyen
kişiyi gerçekten anasından doğduğuna pişman etmedikçe de
bırakmamaktadır.
Bazı suç kategorileri için cezada
indirime sebep olmakla adaletsizliğe
ve ikiyüzlülüğe kapı açılmaktadır.
Sırf cezada indirim alsın diye
yasadan yararlanan ve dışarıda
gayrı meşru işleri başka yollarla
daha profesyonel olarak devam
ettirenler hiç azımsanmayacak
kadar çoktur.
Sonuç olarak; yasalar ve bir
bütün olarak hukuk, faşizmin
ezilenler, sömürülenler, yoksullar
üzerindeki egemenlik aracıdır.
Bu aracın en etkili kullanılma
biçimi ise faşizmin değişen ihtiyaçlarına göre şekillenen suç ve
ceza politikasıdır. Bu politikanın
bugün en çok karşımıza çıkan uygulamalarından biri de etkin pişmanlık adı verilen, “suç” işleyeni
“anasından doğduğuna pişman
ettirme” uygulamasıdır.
(Devam edecek)
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“1 Mayıs Taksim Alanıdır
77 1 Mayıs Şehitleri ve Halk İçin Adalet İstiyoruz”
alk Cepheliler İstanbul’un farklı mahallelerinde halkı 1 Mayıs Taksim Alanı’na çağırmak için çalışma
yaptı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdadır.

H

Altınşehir:
Altınşehir’in Şahintepe Mahallesi’nde, 25 Nisan’da Halk Cepheliler; mahallenin farklı bölgelerine “1 Mayıs’ta Taksim’e! Halk
Cephesi” imzalı yazılamalar yaptılar.
Çayan:
Halk Cepheliler tarafından 25,
26, 28 Nisan tarihlerinde mahallenin
farklı yerlerinde 1 Mayıs çalışmaları
yapıldı. Mehmet Akif Dalcı’nın resminin olduğu “1 Mayıs’ta Taksim’e”
yazılı 35 afiş Sokullu Caddesi’ne,
toplu taşıma duraklarının olduğu
yere ve Çayan sokaklarına asıldı.
Mahallenin duvarlarına 1 Mayıs’a
çağrı yazılamaları yaptı. Mahallenin
değişik yerlerine "1 Mayıs 1977
Şehitleri İçin Adalet İstiyoruz! 1
Mayıs’ta Taksim’deyiz! Mehmet
Akif Dalcı’nın Hesabını Soracağız!
1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Halk Cephesi” sloganlarını nakşettiler. Birçok
yere toplam 26 adet ozalit asıldı.
İkitelli:
Halk Cepheliler 29 Nisan’da,
1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı çalışmaları kapsamında mahallenin
merkezi bir yerine üzerinde; “1
Mayıs 1977 Şehitleri ve Tüm Halkımız İçin Adalet İstiyoruz! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Halk Cephesi”
imzalı sloganın yazılı olduğu pankart astı.
Kuruçeşme:
Kuruçeşme Halk Cephesi 25
Nisan’da mahallenin farklı yerlerine “1 Mayıs’ta Taksim’e!” ve “77
1 Mayıs Şehitleri Ve Tüm Halkımız
İçin Adalet İstiyoruz-1 Mayıs’ta
Taksim’e!” yazılamalarıyla halkı
1 Mayıs’ta Taksim alanına çağırdı.
Halk Cepheliler 1 Mayıs Pikniğinde Bir Aradaydı
Ankara Halk Cepheliler ve aileler

Çayan

28 Nisan’da Ahlatlıbel Piknik Alanı’nda bir araya gelerek Geleneksel
1 Mayıs pikniğinde buluştu. Sabah
saatlerinde verilen kahvaltının ardından 1 Mayıs’ın tarihçesi anlatıldı.
Ardından, Taksim Alanı’nın devrimciler için önemi ve neden ısrar
edildiği anlatıldı. Yapılan konuşmaların ardından hep bir ağızdan
türküler söylendi ve halaya duruldu.
Son olarak yemek yenilerek 45
kişinin katıldığı 1 Mayıs pikniği
sonlandırıldı.
İzmir Halk Cephesi 1 Mayıs
Pikniği Düzenledi
İzmir Halk Cepheliler; 28 Nisan’da Gaziemir Sarnıç piknik
alanında bir araya gelerek Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’nde buluştular. Sabah saat 10’da hep
birlikte hazırlanan kahvaltı yenildikten sonra önce 1 Mayıs’ın tarihçesi anlatıldı, ardından “neden
Taksim’in bizim için bu kadar
önemli olduğu, neden Taksim’de
ısrar ettiğimiz” vurgulandı. Konuşmaların ardından hep birlikte
Grup Yorum korosunun söylediği
türküler ve halaylar ile program
devam etti. Öğleden sonra yenilen
yemeğin ve yapılan programın
ardından piknik akşam 5’de sonlandırıldı. Geleneksel 1 Mayıs
pikniğine 55 kişi katıldı.
Okmeydanı Halk Cephesi:
1 Mayıs Pikniğindeydik!
Okmeydanı Halk Cephesi ve
İdil Kültür Merkezi tarafından 27
Nisan’da ortaklaşa 1 Mayıs Pikniği
düzenlendi. Yapılan piknikte Taksim Alanının neden bir Mayıs
alanı olduğu anlatılırken program
sonunda türküler söylenip halaylar
çekildi. Pikniğe 15 kişi katıldı.

Ankara

İzmir

Alev Şahin Direnişinin
814. Gününde
Ekmeğimi geri almak için her perşembe olduğu gibi 25 Nisan günü Düzce
AKP İl Binası önündeyim. Geçen haftanın 4’üncü gözaltısı
tam burada olmuş,
görüntü alınmasın diye yoldan geçen
otobüsleri dahi durdurmuşlardı. Devam
eden eylem yasağına rağmen ekmeğim
için yine aynı yerdeyim.
Halkın Mimarı Alev Şahin Düzce
Direnişini Kararlılıkla Sürdürüyor…
Direnişin 818. Günü (29 Nisan):
KHK’larla bizi açlığa mahkum edenler
şimdi de ölüme terk ediyor, ölümleri koltuklarından izliyor. Sadece son bir haftada
üç kişi hayatını kaybetti. Ölmeyi, ölümleri
izlemeyi reddediyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için direniyoruz.
Direnişin 819. Günü (30 Nisan):
Ekmek kavgamızı bir kat daha güzelleştiren, bir kat daha anlamlı kılan 1
Mayıs’ı direnişle karşılayacak olmanın
heyecanıyla alanımdayım. Yarın da burada, ekmeğimi savunduğum yerde olacağım. Düzce’den Taksim’e Yaşasın 1
Mayıs!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

1 MAYIS TAKSİM ALANINI ZAPT ETMEK İÇİN
GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK
Mahalle Şahanları Cephe
Milisleri, İstanbul’da Bulundukları Bölgelerden 1 Mayıs’a Çağrı Çalışmaları Yaptı

Alibeyköy
Altınşehir

Çayan

Alibeyköy:
Cephe Milisleri 25 Nisan’da
Karadolap Mahallesi’nde 1 Mayıs’a çağrı için alanlara indi.
Yapılan çalışmalarda birçok
yere yazılama yapıldı ve 30
adet 1 Mayıs ‘89 şehidi Mehmet Akif Dalcı’nın ellerinde taşları taşıdığı fotoğrafın şablonu
yapıldı.
Altınşehir – İkitelli:
Cephe Milisleri 25 Nisan’da
mahallelerin farklı bölgelerinde
yazılama ve şablon çalışması
yaptı. Yapılan çalışmalarda
üzerinde; “77 1 Mayıs Şehitleri
ve Halkımız İçin Adalet İstiyoruz! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!
Cephe” imzalı kuşlamalar yapıldı. Ayrıca halkın matbaası
duvarlara; “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! 1 Mayıs’ta Taksim’e
Cephe Saflarına!” yazılamaları
işlendi. Ve yine birçok yere
Mehmet Akif Dalcı’nın şablonları yapılarak 1 Mayıs’a çağrı
yapıldı.

Çayan:
Cephe Milisleri 23, 24, 25
Kuruçeşme
Nisan günlerinde mahallede
ve çevresinde 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında
mahallenin birçok yerinde halkın matbaası duvarlara yazılamalar
ve şablonlar yapıldı. Aynı zamanda kuşlamalarla halka katılım
çağrısı yapıldı.
Kuruçeşme:
Cephe Milisleri 27 Nisan’da mahallenin farklı yerlerine halkın
matbaası duvarlara; “Yaşasın 1 Mayıs! Mehmet Akif Dalcı
Yaşıyor DHKC Savaşıyor! 1 Mayıs’ta Taksim’e! Cephe” imzalı
yazılamalar yaptı. Ayrıca Mehmet Akif Dalcı’nın şablonu yapıldı.
Ve yazılı açıklama yapılarak halka yönelik katılım çağrısı yapıldı.
Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;
“… AKP faşizmi bedeller ödeyerek aldığımız alanları bugün
bizlere yasaklıyor, yerine Bakırköy-Kadıköy gibi yerleri gösteriyor.
Bizler bu alanları bedeller ödeyerek kazandık, kabul etmiyoruz!
Çünkü 1 Mayıs alanı Taksim’dir ve öyle de kalacaktır. Mehmet
Akif Dalcı’nın taşları bizlerin kucaklarında. Ve alanlar halka yasaklanamaz.”
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Alibeyköy

Umudun Gençliği Kavganın
Ortasında…
Dev-Genç ve
Liseli Dev-Genç’liler geçtiğimiz hafta içinde 1 Mayıs’ta Taksim’e
çağrı çalışmaları
düzenledi. Yapılan
çalışmalardan
derlediklerimizin
bir kısmı şöyledir;
Sakarya
Dev-Genç’liler
25 Nisan’da üniversite çevresinde
1000 adet, üzerinde; “1 Mayıs’ta
Taksim’e! DevGenç” sloganının
yazılı olduğu kuşlamalardan yaptı.

Alibeyköy

Gazi
Sarıyer

İstanbul
Alibeyköy:
Liseli DevGenç’liler 25 Nisan’da mahallenin
birçok yerine “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!”
yazılamalarını halkın matbaası duvarlara
işledi.
Gazi:
Liseli Dev-Genç’liler 27 Nisan’da mahallenin birçok yerinde 1 Mayıs’a çağrı
çalışmaları kapsamında kuşlama ve şablon
çalışması yaptı. Ayrıca merkezi yerlere,
halkın matbaası duvarlara “1 Mayıs’ta
Taksim’de Israr, Adalette Isrardır! ‘77 1
Mayıs Şehitleri İçin ve Halk İçin Adalet
İstiyoruz!” sloganlarını işledi.
Sarıyer:
Dev-Genç’liler 1 Mayıs’a çağrı çalışmaları kapsamında kitle çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalarda mahallenin farklı
noktalarına halkın matbaası duvarlara
yazılamalar yapıldı. Ayrıca birçok yerde
toplam 400 adet kuşlama yapılarak halka
1 Mayıs’ta Taksim’de olma çağrısı yapıldı.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!

Avrupa’da
 ALMANYA
Düsseldorf:
Düsseldorf çadır direnişçileri;
30 km sınırlamasının ve imza zorunluluğunun kalkması için direndiklerini, seyahat hakkını kullanmak
için izin almak zorunda olmadıklarını
söyleyerek 29 Nisan Pazartesi
günü Düsseldorf İçişleri Bakanlığı
önünde bir kez daha çadır açıp
haklarından vazgeçmeyeceklerini
direnişleriyle gösterdi.
Hamburg:
Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde
Altona’da Merkado Alışveriş Merkezi
önünde Özgürlük Çadırlarını kurarak
Erdal Gökoğlu’nun devam eden
mahkeme süreci hakkında ve Musa
Aşoğlu’nun haksız yere hapsedilmesi ile ilgili bilgilendirme yaptılar.
Bielefeld:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Mücadele Merkezi yararına 21
Nisan günü, bir Ege-Efe türküleri
etkinliği ve söyleşi düzenlendi.
Hep birlikte söylenen Ege türkülerinin ardından, HFG çalışanı
bir kişi yaptıkları çalışmaları anlattı
ve katılanların sorularına cevap
verdi. Ayrıca Hasan Ferit Gedik
dayanışma kartları satıldı. Etkinliğe
48 kişi katıldı.

 FRANSA
Paris:
Oturum hakları ellerinden alınan
Zehra Kurtay ve Veli Yatı, 30 Mart
günü başladıkları direnişlerine devam ediyorlar. Cuma, cumartesi
ve pazar günleri St. Saint Denis
Kemer’de kırmızı önlüklerini giyip,
pankartlarını açıp bildiri dağıtan,
imza toplayan direnişçiler, hafta içi
günlerde ise Mültecileri ve Vatansızları Koruma Dairesi OFPRA
önünde direnişlerini sürdürüyorlar.
27 Nisan cumartesi günü sarı yeleklilerle birlikte yürüyen ve bildiri
dağıtan Zehra ve Veli, 30 Nisan
günü OFPRA önünde bildiri dağıtarak, direnişlerinin tüm politik ilti-

cacıları, tüm göçmenleri ve tüm emekçileri
ilgilendiren bir direniş
olduğunu, direnilmezse var olan hakların
parça parça ellerinden alınacağını,
direnerek bu süreci tersine çevirmek
gerektiğini söylediler.

Düsseldorf

 İNGİLTERE
Londra:
1997 yılında yaptığı oturum başvurusuna halen cevap verilmeyen
Çağrı Güler de direnişe başladı.
Çağrı Güler; oturum hakkının evrensel bir hak olduğunu, bedeller
ödenerek kazanıldığını ve haklarımızı korumak için bugün direnmek
gerektiğini, göçmenler olarak yaşanan sorunları bekleyerek değil,
direnerek çözebileceğimizi söyledi.

 BELÇİKA
Geçtiğimiz yıl direnerek mahkeme kararı ile oturum hakkını elde
eden, ancak bu hakkı pratikte uygulanmayan Cahit Zorel, “Oturum
vermemelerinin nedeni, siyasi
düşüncelerimdir. Sadece oturum
hakkım için değil, ama düşünce
özgürlüğüm için de direnişe başlıyorum” diyerek kırmızı direniş
önlüğünü yeniden giydi.
25 Nisan günü evinin bulunduğu
şehirden Brüksel’e doğru 120 kilometrelik yürüyüşüne başladı. Herkesi hepimizin siyasi düşünce özgürlüğü için direnişe destek olmaya
çağırdı.
Şehit Ailesi Ziyareti
Dersim Çalaxane köyünde 23
Nisan 1993 günü şehit düşen Abidin
Yıldız ve Eylem Yıldız’ın Belçika’da
ailesini ziyaret eden Halk Cepheliler,
aile ile birlikte Abidin ve Eylem’i
andılar. Onların fedakar ve cesur
kişilikleri üzerine konuştular. Bugün
güç aldığımız değerlerimizin yaratıcıları şehitlerimize layık olma sözü
verdiler.

Gerçek Haber Ajansı Açılışını
Yaptı: Dünya Halklarına Hayırlı
Olsun!
Gerçek Haber Ajansı, açılışını
şu sözlerle duyurdu:
“4 Mart 2019’da yayın hayatına

Belçika

Belçika
başlayan Gerçek Haber Ajansımızın
açılışını yaptık.
Brüksel’de Rue Willems 27,
1210 Saint-Josse-ten-Noode adresinde bulunan büromuzda yapılan
resepsiyonda dostlarımız, yoldaşlarımız ile birlikteydik.
27 Nisan Cumartesi günü akşam
17.00’da haber ajansımızın emekçilerinin yaptığı konuşmalarda:
“Yalanın halkımızın etrafını sardığı dünyamızda Gerçeğin sesi olmak için yola çıktık. Yalanlarla yaratmak istenilen karanlığı gerçeğin
gücü ile aydınlatacağız. Ajansımız
mütevazi bir yayın kuruluşu ama
dünya çapında iddiaya sahiptir.
Dünyada haberin gerçeğine ulaşmak neredeyse imkansız iken Gerçeği halklara ulaştırma iddiasına
sahibiz. Ajansımızın kuruluş aşamasından açılışına halkımızın ve
dostlarımızın emeklerini selamlıyoruz. Ajansımız tüm dünya halklarına hayırlı olsun” denildi.
Açılışta Grup Yorum da türküleri
ve marşları ile yanımızda idi.
Yaptıkları kısa konuşmada Gerçek Haber Ajansı’nı selamlayan
Grup Yorum’un türküleri ile çekilen
halaylardan sonra dostlarımızın
hazırladığı yemeklere geçildi. İçilen
çaylar ve sohbetler ile program
sona erdi.”

MEYDANLAR HALKA YASAKLANAMAZ!
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“Bir devrimci, asla zorluklar karşısında pes etmemeli. Sorun
varsa, olumsuzluklar varsa, karamsarlığa düşeceğimiz yerde,
biz çözeceğiz. Sorunlar da bizim ve hep olacak.”
Maksut Polat
Aykut KAYNAR:
Aykut 1961 doğumludur. Bolu’da mücadelenin
en ön saflarındaydı. Daha sonra Karadeniz’de,
Aybastı Bölgesi’nde çalışmaya başladı. 19 Mayıs
1980’de faşistler tarafından katledildi.

13 Mayıs - 19 Mayıs
Mete Nazım DÖLEK:
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü
mezunu olan Mete, mücadeleyle öğrencilik
yıllarında TÖDEF içerisinde tanıştı. TÖDEF
içindeki mücadele yıllarının ardından mezun
olduktan sonra Elazığ Eğit-Sen içinde yer
Mete Nazım Dölek aldı. 16 Mayıs 1994’te ani bir rahatsızlık sonucu
aramızdan ayrıldı.

Aykut Kaynar

İrfan Ağdaş

Murat Çuhacı

Murat ÇUHACI:
Murat, Tokat doğumludur. Halkının mücadelesinde yer alan bir devrimciydi. Gazi
ayaklanmasının neferlerindendi. 13 Mayıs
1995’te İstanbul Okmeydanı’nda sivil faşistlerin bıçaklı saldırısı sonucu şehit düştü.

Maksut POLAT:
Maksut, 1969 Sivas Divriği Tepahan
Köyü doğumludur. 1988’de mücadeleye
katıldı. Gazi’nin emekçi militanlarındandı.
1992’de kamp eğitiminin ardından Şerafettin
Şirin Malatya Kır Birliği’nde görevlendirildi.
1993 Kasım’da Toros Kır Birliklerini oluşturMaksut Polat mak üzere görevlendirildi. Bu görevini sürdürürken Adana’da Yeşilevler Mahallesi’nde, 17 Mayıs 1994’te,
bir minibüsten indiği anda, polis tarafından yakın mesafeden
taranarak infaz edildi.

Mahmut Zengin

Eşref Anyık

Ferhat Kurtay

Necmi Öner

Mahmut ZENGİN, Eşref ANYIK,
Ferhat KURTAY, Necmi ÖNER:
Diyarbakır Hapishanesi, 12 Eylül Cuntasının zulmünün
en ağır yaşandığı yerlerden biriydi. Zulüm, bir noktada teslim
almıştı bütün hapishaneyi. 1982’nin 17 Mayıs’ını 18 Mayıs’a
bağlayan gecesinde, dört devrimci, bedenlerini tutuşturarak
şehit düştüler. O gece Diyarbakır zindanında yükselen “söndürmeyin, ateşi söndürmeyin... Su döken haindir” seslenişi;
teslimiyete, zulme, vahşete meydan okuyor, herkesi direnişe
çağırıyordu. Dört yurtsever tutsak tinerli pamuklar ve üç
kibritle yeniden ayağa kalkışın öncülerinden oldular.

İrfan AĞDAŞ:
1979 doğumlu olan İrfan liseli bir devrimciydi.
17 yaşındaydı. 13 Mayıs 1996’da, İstanbul Alibeyköy’de Kurtuluş gazetesi dağıtımı yaptığı sırada,
polis tarafından herkesin gözü önünde sırtından
kurşunlandı. Yaralı olarak polis otosuna alındı ve
orada işkenceye devam edilerek katledildi.

Mustafa ALBAYRAK:
Devrimci Sol’un Ferahevler mahalli alan örgütlenmesinde yer alan bir militandı. Bölgeyi
faşist saldırılardan korumak için tutulan gece
nöbetlerinden birinde, 16 Mayıs 1980’de bir sol
grup taraftarlarınca çevrildi. Silahı olmasına rağMustafa Albayrak men kullanmadı ve vurularak şehit edildi.
İbrahim KAYPAKKAYA:
Kaypakkaya, 1970’lerdeki devrimci kopuşun
bir halkasıdır. Gençlik içindeki çalışmalarının bir
aşamasında, içinde bulunduğu ve başını Perinçek’in çektiği PDA’dan koparak TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti. Klasik halk savaşı modelini
temel alan bir stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntası’na
karşı silahlı mücadeleyi sürdürürken, 24 Aralık
İbrahim Kaypakkaya
1972 gecesi Vartinik’e bağlı Mirik Köyü’nde kuşatıldılar. Çatışmada Ali Haydar Yıldız şehit düşerken, Kaypakkaya
yaralı olarak kuşatmayı yarmasına rağmen daha sonra tutsak
düştü. Dersim, Elazığ ve Diyarbakır’da aylarca işkencede kaldı.
Ser verdi, sır vermedi. 18 Mayıs 1973’te Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.
Jose MARTİ:
‘Gelişmenin en büyük düşmanı alışkanlıktır.’
Küba’nın İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşının
önderiydi. 1853’te Havana’da doğdu. 16 yaşında
La Patria Libre (Özgür Vatan) adlı bir gazete
çıkardı. 17 yaşında bağımsızlık savaşına katıldığı
için tutuklandı. Altı ay kürek cezasından sonra,
İspanya’ya sürüldü. Sürgün hayatının uzun bir
Jose Marti
bölümünü New York’ta geçirdi ama Latin Amerika’yla bağını sürdürdü. Yazılarıyla ünü tüm kıtaya yayıldı. Küba
Devrimci Partisi’nin kuruluşuna önderlik etti. Marti, partisinin önderliğinde gerilla savaşı temelinde sürdürülen bağımsızlık savaşına
katılmak amacıyla 11 Nisan 1895’te gizlice Küba’ya döndü. Ne
ki, 16 yıl ayrı kaldığı ülkesine döndükten bir ay sonra, 19 Mayıs
1895’te bir çarpışmada vurularak şehit düştü. Fakat bağımsızlık
ateşini bir kez tutuşturmuştu ve o ateş yanmaya devam etti.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Murat Çuhacı’yı anlatıyor:
abah saatleriydi. Okmeydanı’nda öfkeli bir kalabalık toplanmıştı. Bu kalabalık önceki gün Gazi’ye
saldıran düşmana öfkeydi. Bir an önce hesap
sormak istiyordu katillerden...
Toplananlar hep bir ağızdan slogan atıyordu. PartiCephe’nin sloganlarını. Evet, orada Parti-Cepheliler ve
Parti-Cephe öncülüğünde halk vardı. Yürümeye başlamışlardı. En önde Murat da vardı. O da öfkeli ve kitleye
önderlik edenlerdendi. O bir Parti-Cephe taraftarıydı. Yapması gereken görevler vardı. Parti-Cephe taraftarlığının
ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini biliyordu. Murat
savaşa yabancı değildi. Tanıyordu savaşımızı. Şehitlerimizden, Parti-Cephelilerden öğrenmişti. O Parti-Cephe’ye
güveniyordu. Çünkü, yıllardır özlemlerine kimin sahip
çıktığını biliyordu. Şimdi bir Parti-Cepheli taraftar gibi sa-
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vaşmaya, savaştırmaya gidiyordu Gazi’ye.
Daha Gazi’ye varmamışlardı. Eline bir sopa aldı. Sopayı
öfkesinden kırmak istercesine sıkıyordu. Faşist odakların
dağıtılmasında en öndeydi. Gazi’de ise militanlığıyla öne
çıktı. Bir bakmışsınız barikatlara koşup barikatları güçlendiriyor, bir bakmışsınız düşmanla yüz yüze çatışıyor, yaralıların taşınmasına yardım ediyor.
Gazi’den sonra o artık daha tecrübeli bir Cepheliydi...
Murat çevresinde yaşanan olaylara duyarsız kalmıyordu.
13 Mayıs günü Okmeydanı’nda bir faşistle kavga eden
birini ayırmak isterken Hacı isimli faşistin savurduğu bıçak
darbesiyle yaşamını yitirdi. O gün olayı duyan yüzlerce
arkadaşı, Okmeydanı’ndaki esnaflar ve halktan pek çok
kişi hastaneye koştu.
Murat’ın cenazesi çok sevdiği devrimcilerin, Parti-Cephelilerin omuzlarında taşındı. Yine sloganlarla, tilililerle
memleketi Tokat’a uğurlandı.
Murat’ı unutmayacak, unutturmayacağız.

AKP’den Talimat Alarak, Devrimci Kamu Emekçilerine Saldıran
KESK’lilerin Görüntüsü Yayında!
2 Ekim 2018’de Nuriye Gülmen başta olmak üzere direnişçilere saldıran KESK’lilerin görüntüleri yayınlandı.
- 10 Ekim 2018’de AKP’nin Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç İle Görüştü.
- 15 Ekim 2018’de Yüksel Direnişçileri’nin Eşyalarını Dışarı Atıp Linç
Etmeye Kalktı.
- 22 Ekim 2018’de Bir Yandan Nuriye Gülmen ve Diğer Direnişçilere
Saldırırken Bir Yandan da “Burada
Borunuzu Öttüremeyeceksiniz, Bitti
Artık! Sizi İhraç Etmek Lazım” dedi!
- 15 Ocak 2019’da 15 Ocak’ta
BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve
BES Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer, Adalet
Bakanı Yardımcısı Selahattin Menteş’le
Bakanlıkta görüştü.
Aynı gün,
Yüksel Direnişçisi Mehmet
Dersulu, gözaltında kaldıkları 8 gün ile
ilgili neden
açıklama yapmadıklarını
sormak için gittiği KESK’te
saldırıya uğradı ve “Seni öldürürüm” denilerek tehdit
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edildi.
- 16 Ocak’ta Mehmet Dersulu tekrar
KESK’e girmek istedi. Ancak Aziz Özkan ve Civan Yıldırım tarafından işkenceye uğradı. Mehmet Dersulu defalarca tekmelendi, onlarca KESK’li
tarafından sürüklenip merdivenlerden
aşağı atıldı. Merdivenlerden yuvarlanıp
kafasını duvara çarpmasına rağmen
işkenceye devam ettiler. KESK yönetimi, AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç’tan aldığı talimatla, Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı attıktan
1 hafta sonra tekrar saldırdı.
22 Ekim Günü Toplamda 5 Kez
Yapılan Saldırılarda, Saldırı Emri Verenler:
- KESK Eş Genel Başkanı Mehmet
Bozgeyik
- BES 2 No’lu Şube Başkanı Mevlüt
Çakmak
- BES Genel Sekreteri Aziz Özkan
- KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası
İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol
Süleyman Soylu’nun; “Terör örgütleri KESK’e Çökmeye Çalıştı, Biz Müdahale Ettik” demesi ile, KESK saldırganı, Kürt milliyetçisi Sinan Ok’un
söyledikleri arasında hiçbir farkı yoktur.
Çünkü onlar ideolojik gıdalarını emperyalizmden, Yüksel Direnişi’ni bitirmek için saldırı talimatını AKP’den
alıyorlar.
KESK Yönetimindeki HDP, EMEP,
ÖDP, CHP ve HALKEVCİLER; Fa-

şizme Karşı Direnen Devrimci Kamu
Emekçilerine Yaptığı Saldırıların, Açtığı
Soruşturmaların Hesabını Verecek!
22 Ekim 2018’de Direnişçilere Yapılan işkencenin kısa videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
h t t p : / / h a l k i n s e s i tv.web.tv/video/kesk-yonetimi-devrimci-kamu-emekcilerine-saldirisin i n - h e s a b i n i verecek__virm702l4mm

Ergene’de Kanser, Emperyalist
Tekellerin Kitle İmha Silahıdır!
Yaşam Hakkımızı Hiçe
Sayanlardan Hesap Soracağız!
Tekirdağ Ergene Halk Meclisi, Ergene Nehri’nin kirliliği ile ilgili 27 Nisan’da bildiri dağıtımı yaptı. Özellikle
dere boyunda gecekonduların olduğu
ve nehrin kirliliğinin yoğun hissedildiği
yerde çalışma yapıldı. Çalışmada;
kirliliğin sebebinin bölgede emperyalistlere ait fabrikaların atıklarını
arıtmadan bırakması olduğu ve sırf
daha fazla kar etmek için arıtma taktırmayan ve bu duruma göz yuman
yetkililerin burada yaşanan kanserin,
çevre kirliliğinin sorumlusu olduğu anlatıldı. Son olarak; ancak biraraya gelinerek, mücadele ederek bu sorunun
çözüme kavuşacağına değinildi. Ve
Halk Meclisi’nde birleşerek sorunlara
karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Ö ğretmenimiz
Bugün devrimcilerin temel sorunu;
halka devletin, sömürünün
ne olup olmadığını göstermek değil,
bu devletten kurtulmak için
nasıl mücadele edeceğiz,
nasıl örgütleneceğiz ve
ne yapacağız sorularını
cevaplayabilmektir.
Bütün çalışmalarımızın odağında
örgütlenme yoksa, her gün artan oranda
insan örgütlemiyorsak,
taraftar kazanamıyorsak,
gerekli çalışmayı yapmıyoruz demektir.
Her Parti-Cepheli, illegal veya legal,
demokratik, siyasal veya silahlı
hangi alanda çalışırsa çalışsın
örgütleme yapmak durumundadır.
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Kamu Emekçileri Özel Bölümü

YÜKSEL DİRENİŞİ, 3 YILDIR
FAŞİZM İLE ANADOLU HALKLARI ARASINDAKİ
EN GÜÇLÜ BARİKATTIR!
907 GÜNDÜR
AKP FAŞİZMİNİN KHK’LERİNE KARŞI,
ALIN TERİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN
DİRENİYORUZ, KAZANACAĞIZ!

TASFİYECİ KESK YÖNETİMİ,
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNE VE DESTEKÇİLERİNE
KESK BİNASINA GİRMEK İSTEDİKLERİ İÇİN
14 KEZ SALDIRDI, LİNÇ ETMEYE KALKTI!
YETMEDİ,
19 DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİSİNE
SORUŞTURMA AÇTI!

SÜLEYMAN SOYLU: “TERÖR ÖRGÜTLERİ
KESK’E ÇÖKMEYE ÇALIŞTI, BİZ MÜDAHALE ETTİK!”
KESK’Lİ SİNAN OK’TAN YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNE:
“BURADA BORUNUZU ÖTTÜREMEYECEKSİNİZ, BİTTİ ARTIK!”
FAŞİZME DOST, DİRENİŞE DÜŞMAN KESK MYK;
AKP’NİN İHRAÇ ETTİĞİ KAMU EMEKÇİLERİNİ
İHRAÇ ETME, SALDIRMA TALİMATINI AKP’DEN ALIYOR!

AKP EMEKÇİLERİ KATLEDİYOR!

KAMU EMEKÇİLERİ; YAŞAMINIZI, HAKLARINIZI, ALIN TERİNİZİ
BİR AVUÇ SÖMÜRGENİN ELİNE BIRAKMAYIN, DİRENİN!
aberlerde sıklıkla görmeye başladığımız bir
gazete haberi daha: “OHAL sonrası KHK
ile işten atılan ve cezaevine giren Öğretmen
Muzaffer Özcengiz kaldığı tek kişilik hücrede kalp
krizi geçirerek yaşamını yitirdi.”
Nasıl da normalleştiriyor, sıradanlaştırıyor burjuvazinin basını. Sormuyor, bu öğretmen neden işten
atıldı, neden hapishanedeydi, neden TEK KİŞİLİK
HÜCRE’deydi diye. Yaşamını yitirmedi öğretmen, katledildi! Onlarca siyasi tutsağı tecrit ettiği gibi, Öğretmen
Muzaffer Özcengiz’i de tecrit etmeselerdi, belki de
halen yaşıyor olacaktı.
Tıpkı Muzaffer Öğretmen gibi, onlarca hatta yüzlerce
kamu emekçisi AKP’nin emek düşmanı politikalarıyla
katledildi. Yalnızca 2017 yılında 52 Ataması Yapılmayan
Öğretmen ve 50 ihraç kamu çalışanı intihar etti. İş cinayetleriyle veya strese bağlı, önlenebilir hastalıklarla
ölenler bu sayıları katladıkça katlıyor.
Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Araştırma Görevlisi olan, “Barış için akademisyenler”
imzacısı olduğu için KHK ile işten atılan Mehmet
Fatih Tıraş intihar etti.
İzmir’de ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan
Asistan Dr. Hasan Orhan çalıştığı hastanede intihar
etti. Üstelik sonradan güncellenmiş ByLock listesinde
kullanıcı olmadığı ortaya çıkı. Ancak çok geçti, çoktan
cezalandırılmıştı.
KHK ile işten çıkarılan Kazım Kurnaz, Düzce’de
çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek canından
oldu.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tadilat halindeyken
çöken binada çalışan, Eğitim Sen üyesi ihraç Aslan
Duman hayatını kaybetti.
Isparta’da kendisi ve eşi KHK ile işten atılan, en
küçüğü 8 aylık 3 çocuk annesi Sevgi hemşire intihar
etti.
Bunlar gibi onlarca örnek var her gün duyduğumuz,
gördüğümüz ya da basına dahi yansımadan, gizlice
kapatılan, örtbas edilen.
Bir platformun 2173 kişinin katılımıyla hazırladığı
raporda, hapishanedeki tutsakların yüzde 16.7’sinin
intihar etmeyi düşündüğü, intihar planı yaptığı veya
teşebbüs ettiği ortaya çıkıyor. Bunca insan yaşamından
vazgeçecek kadar umutsuz. Aynı rapor KHK ile işten
atılanların yüzde 49’unun işsiz olduğunu, ekonomik
gelirinin olmadığını söylüyor. Yani işten atılan her iki
kişiden biri asgari ihtiyaçlarını karşılayacak kadar
gelire sahip bile değil.
Tüm bu anlattıklarımız; sayıların, istatistiklerin, 3.
sayfa haberlerinin çok ötesinde. Bahsedilen yalnızca
rakamlar değil, yaşamlar. AKP faşizmi baskısıyla, hapishanesiyle, KHK’sıyla insanların yaşamlarına kastediyor.
İş cinayetleriyle veya intihara sürükleyerek katlediyor.
Emekçilerin güvenlik önlemlerini hiçe sayarak in-
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sanlık dışı şartlarda çalışmaya mahkum eden, yaşamından vazgeçirecek kadar umutsuzlaştıran bu
düzenin kendisidir.
Saraylarında altın tabaklarında binlerce liralık yemeklerini yiyenler tarafından, halkın kursağındaki bir
lokma ekmeğe göz diktiğinden ölüyor insanlarımız.
Sorun bu kadarla da sınırlı değil, mutsuzluk, bunalım
halkın yaşamı haline getirilmiş. Anti depresan kullanımı
son beş yılda yüzde 27 artmış durumda.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 9
milyon kişi Ruh ve Sinir Hastalıkları nedeniyle doktora
başvuruyor. Çeşitli nedenlerle doktora gidemeyen
kişileri de düşününce ortaya çıkan tablo korkunç. 145
ülkede hazırlanan 2018 Gallup Küresel Duygu Raporuna
göre Türkiye sondan 4. sırada. Sıralamanın sonlarındaki
ülkeler halihazırda, bizimki gibi yeni sömürge ülkeler
elbette. Emperyalizmin iştahını kabartan, kukla yönetimleri
tarafından peşkeş çekilen ülkelerin halkları her gün,
acıyla, yoksullukla, sefaletle bedbaht oluyor.
İntihar eden Sevgi Hemşire’nin eşi, helallik isteyenlere “Benden değil, mezardaki eşimden helallik
alın. Bu zulüm yerde kalmaz.” diyor. Bu ülkenin ezilen
halkları olarak, helallik vermiyoruz! Kursağımızdaki
lokmamızı çalanları affetmiyoruz, affetmeyeceğiz!
AKP faşizminin ezmeye, aç bırakmaya, katletmeye
çalıştığı Kamu Emekçileri; bu düzende mutluluğu
ilmek ilmek örmenin tek yolu, bu insanlık dışı düzene
karşı mücadele etmektir. Çözüm; umutsuzluğa düşmek,
bunalıma girmek, intihar etmek değil, ekmeğimize
alın terimize sahip çıkmaktır.
Yüksel direnişi bunun en canlı örneği. 907 gündür
direnenlere dönüp bakalım, göreceğiz. 907 gündür
her türlü baskıyı, işkenceyi gördüler, gözaltına
alındılar, tutsak düştüler; ama bir gün bile umutsuzluğa düşmediler. Faşizme karşı direnmenin onurunu, mutluluğunu taşıyorlar.
Elbette direnmek zor, bedeller istiyor. Ama soruyoruz,
her gün bu haksızlığı yaşamaktan, yıllarca emek
verip, hak ettiği işinden atıldığı için açlıkla terbiye
edilmekten, çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacağını düşünmekten de mi zor?
Her fırsatta, her kurumda tecrit edilmekten, ihraç
edildiği için hastalıklı muamelesi görmekten, eş, dost,
konu komşunun uzaklaşmasından da mı zor? Yaşamından, geleceğinden umudu kesmekten, intihar etmekten de mi zor?
Tıpkı ‘koca sendika KESK’in yaptığı gibi susmaktan,
saklanmaktan, katliama sessizliğiyle ortak olmaktan
da mı zor?
Hiç de değil! Bu zulmü yerde bırakmayacak olan
biziz. Tek yol; ekmeğimiz, geleceğimiz için, adalet için
mücadele etmek. Yeni katliamlara engel olacak olan
mücadelemizdir! Hem bizden çalınanları almak, hem
de çalanlardan hesap sormak ellerimizdedir!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

FAŞİZME KARŞI DİRENİŞİ BİTİRMEYE KİLİTLENMİŞ
BİR SENDİKA: KESK
üksel Direnişi 907 gündür tüm baskıya rağmen devam ediyor. “OHAL var, ne yapılabilir
ki?” denilen bir süreçte işlerinden atılan
kamu emekçileri Yüksel Caddesi’nde direnmeye başladı.
“Sorun OHAL sorunu değil, bu ülkede faşizm
var” diyen kamu emekçileri, faşizmle uzlaşılmayacağını, saklanılmayacağını, ancak ve ancak faşizme karşı mücadele edileceğini dosta da düşmana
da gösterdiler.
Yüzlerce kere gözaltına alındılar, tutsak düşenler
oldu, direnişi sahiplenen avukatlara onlarca yıllık
hapis cezaları verildi, direnişçilerin ve direniş destekçilerinin kemikleri kırıldı, her türden işkenceye maruz
kaldılar. Direniş tek bir gün bile engellenemedi.
İşte bu ısrar, bu kararlılık halka umut dağıtırken
faşizme de korku salmaya devam ediyor.
Direniş, ezenle ezilen çelişkisindeki en dinamik,
en büyük güçtür ve bu güç direnenle direnmeyeni,
mücadele edenle geri çekileni, uzlaşanla uzlaşmayanı
ayrıştırır, saflaştırır. Yüksel direnişi de Türkiye’de
devrimci mücadele ile reformizmi saflaştırmıştır.
Saflaşmanın sonucunda çatışma kaçınılmazdır. Gelinen
noktaya baktığımızda, KESK’e hakim reformist anlayışların direnişin karşısında oynadıkları rol bu saflaşmanın sonucudur.
Saflaşma derken ne kastediyoruz, KESK’le neler
yaşandı? Bunları kısaca hatırlayalım.
KESK üyesi Kamu Emekçileri Cepheli memurlar,
24 Kasım 2017’de “KESK başta Nuriye ve Semih
olmak üzere ihraç edilmiş tüm üyelerine sahip çıkmalıdır” talebiyle KESK Genel Merkez binasında,
KESK yöneticilerinin oturulması için gösterdiği büyük
toplantı odasında oturma eylemi başlattı.
10 Ekim 2018’de, Gar Katliamının yıldönümünde
halka anma için çağrı yaparken, katliamın sorumlusu
AKP’nin kurmaylarından Şeref Malkoç’la sendika binasında el sıkıştı. Cellatlarla el sıkışanlar, halka ve
devrimcilere dost olamaz, katledilenlerin hesabını soramazlardı.
15 Ekim 2018’de, yani AKP’li Kamu Baş Denetçisi
Şeref Malkoç’un KESK’i ziyaretinden 5 gün sonra,
sendika binasına gelen kamu emekçileri Mahir Çayan’ın
resmi de dahil olmak üzere tüm eşyalarını çöp poşetleriyle dışarı atılmış şekilde buldular.
Direnişçiler, içeri girmek istediklerinde saldırıya
uğradılar, tekme tokat dışarı atıldılar. 15 Ekim 2018
tarihinden itibaren de tam 13 kez saldırıya uğradılar.
Bu esnada, KESK üyelerini sahiplenen tek bir söz
söylemezken, Süleyman Soylu “Terör örgütü KESK’e
çökmeye çalıştı, biz engel olduk” dedi. KESK yöneticileri
bunun karşılığında da sessizliklerini korudu.
Elbette bu sessizlik, zalimin zulmünü onaylamaktı.
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AKP’ye, “bakın sizin saldırdıklarınıza biz saldırıyor,
işkence yapıyor, linç saldırısı düzenliyoruz” mesajı
vermekti.
Nitekim, 22 Ekim günü KESK yöneticilerinin düzenlediği saldırıda; Nuriye Gülmen yerlerde sürüklenmiş, açlık grevindeki Mahir Kılıç dahil, direnişçilere
ve direniş dostlarına saldırdılar. Mehmet’e küfrettiler,
direnişçileri yerlerde sürüklediler. “Aslında KESK sizi
ihraç etmeli; ama KESK’in devrimci sabrı, sizi tükürüğüyle boğacak! Burada borunuzu öttüremeyeceksiniz, bitti artık” dediler.
2 Kasım’da polis, KEC’lilerin direnişi nedeniyle
sendika binasına giremedikleri yalanını söyleyen
KESK yöneticilerine ‘koruma’ teklif etti ve direnişçilerden
şikayetçi olmasını istedi.
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı olduklarını söyledikleri günlerde Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, Yüksel Direnişleri’ne; “He he çok direniyorsunuz, 15 dakikada bırakılıyorsunuz” diyerek
AKP’nin daha çok işkence yapmasını ve tutuklamasını
istediğini itiraf etti.
Yüksel Direnişçileri ve direniş destekçilerine 10
Aralık 2018’de polis baskını yapıldı, tam 8 gün gözaltında kaldılar. Ağır işkence gördüler, açlık grevinde
oldukları halde, su-şeker alamadılar.
8 günün sonunda mahkemeye çıkarılmadıkları
için suyu-şekeri keserek hukuksuzluğa direndiler. Ve
sonunda Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan tutuklandı.
Sibel Balaç, 15 Ekim günü sendika binasında eşyaların atıldığını görüp ilk teşhir edendi. KESK’li Kürt
milliyetçisi Sinan Ok, kapı önündeki Sibel’in görüntüsünü
çekerek yayınlamış ve “Benim de başörtülü bacıma
saldırdılar” diyerek, AKP’nin ihbar teklifine yanıt
verdi ve direnişçilerin tutuklanmasına neden oldu.
15 Ocak’ta BES yöneticilerinden Aziz Özkan ve
Özlem Yeşer, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin
Menteş ile makamında görüştü.
AYNI GÜN,15 Ocak 2019’da Mehmet Dersulu,
Aziz Özkan, Yusuf Şenol başta olmak üzere KESK’lilerin
saldırısına uğradı. 8 günlük gözaltı süresince ne
yaptınız demek için KESK’teydi. Bu sorunun bedeli,
tıpkı AKP’nin polislerinin yaptığı gibi işkence ve küfür
olmuştu. 16 Ocak’ta yeniden KESK’lilerin saldırısına
uğradı.
Çok ayrıntıya girmeden bu anlattıklarımız dahi,
KESK’te hakim anlayışların faşizmin neresinde durduğunu anlamaya yeterli. Ancak ne yazık ki, yaşananlar
burada bitmiş de değil.
Defalarca sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmak,
sendika üyelerine, direnişçilere, direniş dostlarına kapılarını kapatmak yeterli gelmemiş olmalı ki, KESK

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!

Sayı: 117

5 Mayıs 2019

yönetimi aralarında Yüksel Direnişçileri, Hatay Eğitim-Sen Şube yöneticilerin de olduğu 21 üyesine soruşturma başlattı.
Başlatılan bu soruşturmalardan, BES üyesi, Yüksel
Direnişçisi Nazan Bozkurt ve BES üyesi Emre Kesikhalı’nın soruşturmaları sonuçlandırıldı. Aşağıda yer
vereceğimiz “bir takım gerekçelerle” Nazan Bozkurt’un
sendikadan ihraç edilmesine, Emre Kesikhalı’nın ise
üyeliğinin askıya alınmasına karar verildiği kendilerine
bildirildi.
Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt’u, yöneticileri
darp etmekle suçluyor KESK. Oysa görüntülerde, sendikalarına girmek isteyen kamu emekçilerinin tekme
tokat dövüldüğü, yerlerde sürüklendiği, oturma eyleminin
devam ettiği süreçte sendika lokalinde bir arada hiç
görülmemiş 50’den fazla kişinin saldırısı, çekim yapılan
telefonun zorla alınıp merdiven boşluğuna atılması
mevcut.
Her biri bu tip örneklerle dolu 13 kez fiziki saldırının
olduğunu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Mehmet Dersulu’nun karanlık bir odaya çekilip küfürler edilerek
dövüldüğü (Tıpkı siyasi şube polislerinin yaptığı gibi),
Nuriye Gülmen’in kapı arasına sıkıştırıldığı, Acun Karadağ’ın bayılana kadar yerlerde sürüklendiği bu görüntüleri paylaşmanın, bu ahlaksızlığı teşhir etmenin
soruşturma dilindeki adı ise “KESK’e hakaret etmek”.
Sendika binasına AKP’li denetçilerden siyasi şube
polisine herkes elini kolunu sallayarak, rahatlıkla
girecek, kendi üyeniz sadece ve sadece direndiği, faşizmle uzlaşmayı, icazet dilenmeyi reddettiği, sendikasından da saldırılar karşısında durmayı, sendika
misyonunu yerine getirmesini talep ettiği için içeri
alınmayacak; bir de üstüne 13 kez saldırıya uğrayacak,
işkence görecek ve bunu teşhir etmek, özeleştirisini
istemek “KESK’e hakaret ettiler” denilerek suç sayılacak,
işte suçun ta kendisi!
İşte bu tasfiyeci solculuğun ta kendisidir. Sırtını
faşizme dayayan reformizmin, devrimci düşmanlığının
ta kendisidir! Ancak sırtını faşizme dayayanlar, devrimci
demokratlardan bu denli yüz çevirebilir. Yalan ve iftira
dolu bu yazının altında, kadın üyelerini darp eden
Aziz Özkan’ın imzasına yer verilmiş olması da cabası.
Görüntülerde darp ve hakaret ettiği açıkça görülen

Aziz Özkan’ın teşhir edilmesi “KESK’e hakaret”
sayılıyor. İki adım ötesindeki direnişi 907 gündür sahiplenmemiş KESK, kadına şiddet gerekçesiyle
tüzük gereği derhal ihraç edilmesi gereken Aziz
Özkan’ı sahiplenmekle kalmıyor, onun teşhirini
de kendisine hakaret sayacak kadar ileri gidiyor.
Yazıdaki bir başka dikkat çekici nokta ise Yüksel
Direnişçilerinden “Kendilerini Yüksel Direnişçisi diye
adlandıran…” diye bahsetmesi. Bu ifade şekli tanıdık
gelmiş olmalı. AKP’nin polisi de hazırladığı fezlekelerde
“Sözde Yüksel Direnişi” diye bahseder. Aslına bakarsanız yeni de değildir bu ifade biçimi, ta Hitler iktidarına
dayanır. Hitler’in meşhur Propaganda Bakanı Goebbels’in propaganda ilkelerinden biri şöyledir:
Propaganda; her olaya ve her kişiye belli bir ifade
veya slogan takarak işlenmelidir.
Kısacası, “Kendilerini Yüksel Direnişçisi diye adlandıran…” ifadesi masum değildir, olamaz. Gözden
düşürme, küçümseme, direnişin içini boşaltma hedefli
bir propaganda cümlesidir. Polis fezlekesinde Goebbels
tekniği beklenir bir durumdur, neticede faşizmin bekasıdır söz konusu olan. Peki KESK’in dilinde kullanılır
olması neyle açıklanabilir.
KESK’in yaklaşık 5000 üyesinin ihraç edilmiş olmasına rağmen, saldırılar karşısındaki pratiğine bakmak, açıklamaya çok da hacet olmaksızın hakim anlayışların adım adım çürümesini gözler önüne sermektedir.
Açılan soruşturmalar, direnen üyelerinin sendikadan tasfiye edilmesi bu çürümenin sonucudur.
Faşizmin temsilcilerine ardına kadar açılan kapılar,
faşizmin karşısında mücadele edenlere kapatılmaya
çalışılmaktadır.
Pek tabii, faşizm özü gereği, karşısında en ufak
bir karşı koymaya tahammül edemez, gözaltına alır,
işkence yapar, tutuklar, başa çıkamazsa iftira atar,
herhangi bir destekten mahrum etmek adına yalanlar
söyler. Kurumlarında devrimci demokratları istemez,
ihraç eder.
Devletin ihraç ettiği kamu emekçilerinin sendikadan da ihraç edilmesi, “KESK’e hakaret, prestij
sarsma” gibi bahanelerle açıklanabilecek kadar
masum değildir. Bu bir tavırdır, duruştur, faşizmden
yana saf tutuştur.
Faşizmin politikasıyla, sendikanın politikasının bu
denli örtüşmesi başka türlü açıklanamaz. “Direnmeyin,
kaderinize razı olun, haksızlık da olsa ses çıkarmayın, demokratik hakkınızı kullanmayın” demenin
bir başka yoludur.
“Bunları yaparsanız hiçbir yerde barınamazsınız”
demektir. Nihayetinde olan bu değil midir?
Bugün faşizm direnenleri, kendisine uygun görmediklerini kamudan tasfiye etmek için ne yaptıysa
bir benzerini KESK’teki hakim anlayışlar yapmaktadır.
Bu meselenin çok da dile getirilmeyen bir boyutu,
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bir başka benzerlik de şudur:
Faşizm işten atar, çalışmana engel olur; açlığa,
yoksulluğa mahkum eder. KESK’in “İhraçlar karşısında
ne yaptınız?” sorusuna verebildiği tek cevap olan
“Dayanışma aidatı ödedik.” dediği, yıllarca üyelerinin
ödediği, tam da bu gibi durumlarda kullanılmak
üzere fonda biriktirdiği paranın ihraç kamu emekçilerine ödenmesi, direnen kamu emekçileri için
geçerliliğini yitirir.
Sendikasından ihraç edilmesi aynı zamanda,
yıllarca ödediği dayanışma aidatının da kesilmesi demektir. Aslında sendika da üyesini, parasızlığa,
açlığa mahkum etmektedir. Gerek yaşamını idame
ettirmek gerekse ozalit, pankart gibi direnişin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları bu paranın
da kesilmesi direnişçileri zor duruma sokmanın,
“Direnme git iş bul, kaderine boyun eğ” demenin
başkaca bir yöntemidir aynı zamanda.
Faşizm ve karşısında direniş. Tüm bu olanların
toplamına baktığımızda, KESK’e hakim anlayışların
tavrı bunlardan hangisine yakın görünüyor, bu sorunun
cevabı son derece hayati.
Gelgelelim sendikanın tavrı konusunda üstümüze
düşenlere. KESK, hakim anlayışların değil, Elmas
Yalçın’lar, Ayşenur Şimşek’lerin kan ve can bedeli

kurduğu bir sendikadır. Tıpkı kuruluş sürecinde olduğu
gibi, bugün de üyeleri bedel ödemektedir.
Bir yandan faşizme, bir yandan reformizme direnen
Yüksel Direnişçileri, devrimci memurlara işkence
yapıp ihraç etmeye kalkmasını asla kanıksamayacağız!
Teşhir etmeye, ideolojik mücadelemize devam ediyoruz. Bu nedenle başlattığımız imza kampanyasıyla
kamu emekçilerine, halkımıza gidip gerçekleri anlatıyor,
tasfiyecileri teşhir ediyoruz.
Direnen kamu emekçilerinin ve direniş dostlarının
sendikadan tasfiye edilmesi kabul edilemez. KESK’e
hakim anlayışlar, saldırıların bu denli büyük olduğu
bir dönemde direnişin karşısında saf tutmanın hesabını
er ya da geç verecektir.
Açılan soruşturmaları tanımıyoruz. KESK; bir an
evvel soruşturmaları geri çekmeli, özeleştiri vermeli
ve yüzünü mücadeleye dönmelidir. KESK’in de tüzüğünde yazan “fiili meşru mücadelenin” gereğini yerine
getirmelidir.
Bugüne kadar yaptıklarının köklü bir özeleştirisini
yapmalı, faşizme değil kamu emekçilerine yüzünü
dönmelidir.
Aksi takdirde gidecekleri yer; çok öykündükleri burjuvaların safında yer alacak ve bunun hesabını halka
vermekten kaçamayacaklar!

AKP’YE DOST, DİRENİŞÇİLERE DÜŞMAN KESK’Lİ SALDIRGANLAR ve
KESK YÖNETİCİLERİNİN SORUŞTURMA AÇTIĞI KAMU EMEKÇİLERİ:
Fiziki Saldırıda Bulunanlar:
‐ BES Ankara 2 No’lu Şube
Başkanı Mevlüt Çakmak
‐ BES Genel Merkez
Yöneticisi Aziz Özkan
‐ KESK Genel Merkez
Yöneticisi Elif Çuhadar
‐ SES Genel Sekreteri Pınar
İçel Çepe
‐ BES Ankara 2 No’lu Şube
Genel Sekreteri Civan Yıldırım
‐ Haber‐Sen Genel Sekreteri
Burak Ustaoğlu
‐ BES Üyesi Sinan Ok
‐ BES Ankara 1 No’lu Şube
Başkanı İsmet Meydan
‐ Eğitim‐Sen Ankara 5 No’lu
Şube Sekreteri Barış Çelik
Sözlü Saldırıda Bulunanlar:
Yukarıda adını
yazdıklarımızın tümü ve
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‐ Tüm Sosyal Sen Üyesi
Muharrem Onay,
‐ SES Eş Genel Başkanı Gönül
Erden,
‐ KESK Kadın Sekreteri
Gülistan Atasoy Tekdemir
22 Ekim Günü Toplamda
5 Kez Yapılan Saldırılarda,
Saldırı Emri Verenler;
‐ KESK Hukuk, TİS ve
Uluslararası İlişkiler Sekreteri
Yusuf Şenol
‐ KESK Eş Genel Başkanı
Mehmet Bozgeyik
‐ BES 2 No’lu Şube Başkanı
Mevlüt Çakmak
‐ BES Genel Sekreteri Aziz
Özkan
Hakkında Soruşturma
Açılanlar:
‐ BES Üyeleri Nazan Bozkurt

ve Emre Kesikhalı
‐ Eğitim‐Sen Kars Şube
Başkanı Çetin Koçyiğit
‐ Eğitim‐Sen Üyeleri: Acun
Karadağ, Nursel Tanrıverdi,
Nuriye Gülmen, Halil Top ve
Erdal Yalçın
‐ Eğitim‐Sen Hatay Şube
Yönetim Kurulu Üyelerinin
tamamı ve iki üye: Şube Başkanı
Deniz Ezer, Şube Sekreteri
Sabah Aras, Örgütlenme
Sekreteri Hizam Hasırcı, Mali
Sekreter Ahmet Korkmaz,
Eğitim Sekreteri Eylem Uysal,
Kadın Sekreteri Pelin Akbaş
Yeşil, Hukuk Sekreteri Emir
Bugay, Şube Eski Başkanı ve Üst
Kurul Delegesi Ayhan Erkal, Üst
Kurul Delegesi Yusuf Mengilli.
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