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“Merhaba. Bu videoyu 3 Aralık’ta duruşmaları
başlayacak olan Halkın Hukuk Bürosu avukatları
için çekiyorum.

Ben sadece ikisini tanıma fırsatı buldum. Edirne
F Tipi Cezaevi’nde karşılaştık. Sayın Avukat Özgür
Yılmaz ve Ahmet Mandacı.

Bu insanlarla tanışmak benim için hayatımın dönüm
noktası oldu.

Ben bugüne kadar cehaleti bilgisizlik zannederdim; oysaki cehalet
bilmediğiniz şeye karşı olmakmış!

Biz sosyalizmi, komünizmi ya da devrimciliği çok farklı anladık ya
da bize farklı anlatıldı. Vatanı sevmek demek; “ülkücü olmak” demek
zannediyorduk. Ama malesef biz “Irmağının akışına ölürüm
Türkiye’m” diye türkü söylerken, ırmakların üzerine birer birer HES
yaptılar, hiçbirimizin sesi çıkmamış.

Yani bizler “ülkücü” değil türkücüymüşüz.
İlk başta önyargıyla yaklaşmıştım. Sağolsunlar çok sabırlı ve

özverili insanlar. Bıkmadan, usanmadan, bütün kalın kafalılığıma
rağmen bana dergi, kitap ve hoş sohbetleriyle halkın ne olduğunu,
halkın yanında nasıl olunacağını ve devrimciliğin nasıl bir şey
olduğunu öyle güzel anlattılar ki...

Geçen sene bu zamanlardı, Kasım’da Edirne F Tipi’nde karşılaştık
ve tanıştık. Hayatımın dönüm noktasıdır; boşa geçen bir 40 yılım
var; ama çok şükür ki en azından o eski cahil kafamla ölmeyeceğim!
Bedeli ne olursa olsun; hayatımın bundan sonraki kalan kısmını
devrimci tutsakların ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının yanında
olacağıma her şeyim üzerine söz veriyorum.

İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki varsınız. Beni değiştirdiniz, benimle
birlikte çocuklarımı da değiştirdiniz. Sizleri çok seviyorum.

Her zaman birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.”

Ahmet Okur, “Halkın Avukatlarının Tanığıyım”
diyerek destek verenlerden biri. 3-7 Aralık

mahkemesine çağrı yaptığı videoda şunları söyledi:
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i ç i n d e k i l e r
bir politika... Direnmek bir
politika olduğu gibi,
direnmemek de bir politikadır.
Kürt milliyetçi hareket, sadece
cenazeler için değil, her
konuda direnmemeyi bir çizgi
haline dönüştürmüştür!-3

19 Kürdistan’da Tek Yol

Devrim: ABD’ye karşı
mücadele çağrısı yapmak için
işbirlikçilikten, uzlaşma-
teslimiyet ve tasfiye
çizgisinden çıkmak gerekir!

21 KESK yönetimindeki HDP, ÖDP,

CHP, Halkevleri, EMEP’li
tasfiyeci solcular direnişe
saldırmaya; devrimciler ise
direnmeye devam ediyorlar

25 Devrimci İşçi Hareketi: DİSK,

işçi ölümlerinin artarak devam
ettiği, işsizliğin tavan yaptığı
koşullarda otel odalarında 2.
Uluslararası “İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği” Konferansı
düzenledi

26 Mahir Kılıç; “Ohal koşullarında
bir şey yapılamaz” diyenlerin
aksine, doğru devrimci
politikalarla direndi ve kazandı!

8 Gizlilik suç değil, haktır!-9

10 Direnişler kendi yayınını

çıkarıyor!

11 AKP faşizmine dost,

direnenlere düşman, tasfiyeci
KESK yönetimi, hem Yüksel
Direnişçilerine işkence
yapıyor; hem de AKP’nin
işkencelerini, 15 dakika
gözaltını az buluyor!

12 AKP’ye dost olanlar, Kürt

halkının davasını
savunamaz! Roboski
Katliamı’nın hesabını sormak,
ailelerin acısını dindirmek
sınıf bilinci gerektirir, devrimci
olmayı gerektirir!

14 Özgür Tutsaklardan çizim

15 Verilmeyen 707 cenaze ve

cenazelerine sahip çıkmayan

4 Halkın Avukatlarını

tutuklayabilirsiniz; ancak
halktan koparamazsınız

AVUKATLARIMIZIN
AÇIK TANIĞIYIZ!

28 Bizden... Bizden... Bizden

29 Savaş ve Savaşçı: Savaşın
yasalarını tanımak; zafere giden
yolu bulmak, zafer kazanmanın
önündeki engelleri kaldırmaktır!-10

30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük

31 Alman emperyalizmi, devrimcileri
değil; komplocu, ırkçı özel
kuvvetleri kaldırmalı ve suçluları
yargılamalıdır!

33 Avrupa’da Yürüyüş

35 Yitirdiklerimiz

36 Öğretmenimiz
- HALKIN AVUKATLARI

ÖZEL BÖLÜMÜ-

37 Halkın Avukatlarının adalet
mücadelesi, İsmail Devrimlerin

onurlu yaşamı içindir!

39 Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
11-12-13 Eylül’de görülen ilk
duruşmadaki savunmalarından

41 Somalı Aileler, devletin yargısına
değil, halkın avukatlarına
güveniyor!

42 AKP iktidarı, Halkın Avukatlarını
tutuklu tutmanın çabasındadır!



Halkın Avukatlarının 3-7 Aralık’ta Silivri’de
görülecek duruşmadan önce, mahkemeye
katılım çağrısı yapan avukatlar, sanatçılar,

müvekkiller, halkımız, videolar çekip; “Gizli Tanıklara
Karşı Halkın Avukatlarının Açık Tanığıyız” diyerek
internetten yayınladılar.

Bu videolardan biri Ahmet Okur adında birine aitti
ve konuşmasında şöyle diyordu: “Merhabalar bu vi-
deoyu 3 Aralık’ta duruşmaları başlayacak olan Halkın
Hukuk bürosu avukatları için çekiyorum. Ben sadece
ikisini tanıma fırsatı buldum.
Edirne F tipi hapishanesinde
karşılaştık. Sayın avukat Öz-
gür Yılmaz ve Ahmet Man-
dacı.

Bu insanlarla tanışmak be-
nim için hayatımın dönüm
noktasıydı. Ben bu güne ka-
dar cehaleti bilgisizlik zanne-
derdim. Oysa cehalet, bil-
mediğiniz şeye karşı olmak-
mış. Biz sosyalizmi, komü-
nizmi ya da devrimciliği çok
farklı anladık. Ya da bize öyle
anlattılar. Vatanı sevmek de-
mek, ülkücü olmak demek
zannediyorduk. Ama maalesef biz ‘ırmağının akışına
ölürüz Türkiyem’ diye türkü söylerken ırmakların
üzerine birer birer HES yaptılar. Hiçbirimizin sesi çık-
mamış; yani bizler ülkücü değil türkücüymüşüz.

İlk başta önyargılı yaklaşmıştım. Sağolsunlar çok
sabırlı ve özverili insanlar. Bıkmadan, usanmadan
bütün kalın kafalılığıma rağmen bana gerek dergi
kitap ve hoş sohbetleri ile halkın ne olduğunu, halkın
yanında nasıl olunacağını ve devrimciliğinin nasıl bir
şey olduğunu öyle güzel bir biçimde anlattılar ki
geçen sene bu zamanlarda Kasım’da, Edirne F tipinde
karşılaştık ve tanıştık. Hayatımın dönüm noktasıdır
boşa geçen bir kırk yılım var; ama çok şükür ki en
azından o eski cahil kafamla ölmeyeceğim.”

Ahmet Okur, 2017 yılında Edirne F tipi hapishane-
sinde tutukluydu. Halkın avukatları Özgür Yılmaz ve
Ahmet Mandacı, Ahmet Okur’un bulunduğu yan hüc-
reydi. Önceleri Ahmet Okur, halkın avukatlarının slo-
ganlarına, iletişim kurma isteklerine tepkiyle, hakaretlerle
karşılık veriyordu. 

Halkın avukatları Ahmet Okur’un anlattığı gibi
sabır, kararlılık ve özveri ile yaklaşıp kendilerini
anlattılar. Ahmet Okur’un anlatımları halkını seven
ve güvenen, kendine ve ideolojisine inanan, ka-
zanma iddiası taşıyan avukatların niteliklerini ortaya
koymaktadır. İnandığını savunan, sonuç alan, bedel
ödemekten çekinmeyen, halka gerçekleri anlatan,
hak ve özgürlük mücadelesini halkla birlikte savunan
avukatlar. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyen, hep
daha ilerisini, daha güzelini, daha gelişmişini isteyen,

bunun için mücadele eden,
değişen ve değiştiren, gelişen
ve geliştiren avukatlar. 

AKP, gelenekler yaratma
iddiasında olan bu avukatların
halkla buluşmasından korku-
yor. Halkın direnme dinamik-
lerini, halkın meşruluk bilincini,
halkın biriken öfkesini eritmek
istiyor. İşte halkın avukatları
bu politikanın önünde engeldir. 

Halkın avukatları; direnen
emekçi ve işçilerle, havalimanı
işçileriyle, Çorlu tren katlia-
mında yakınları katledilen hal-
kımızla, yoksulluk nedeniyle

intihar etmeyi düşünen emekçilerle, inancı, ulusal
hakları ve değerleri için direnen halkımızla buluşma-
malıdır!

Halkın avukatlarına yönelik saldırıların nedeni
budur. 

HALKIN AVUKATLARI
HALKIN HAKLARINI SAVUNDUKLARI 
İÇİN TUTUKLANDILAR!
Halkın avukatlarına yönelik ilk genel ve kapsamlı

operasyon 18 Ocak 2013 tarihinde yapıldı. Halkın
Hukuk Bürosu (HHB) ve Çağdaş Hukukçular Derne-
ği’nden (ÇHD) onlarca avukatın evi basıldı. 15 avukat
gözaltına alındı, 9’u tutuklandı. Soruşturma sonu-
cunda toplamda 22 avukat hakkında dava açıldı. 

Halkın avukatları işkencelere, katliamlara, işten
atılmalara, halkın evlerinin yıkılmasına, şehirlerimizin,
köylerimizin, ormanlarımızın, sularımızın, madenleri-
mizin yağmalanmasına karşı çıktıları için yargılanı-

Emperyalizm, Devrimcileri Tecrit Edip Yalnızlaştırmak;
Terörize Ederek İmha Etmek İstiyor!

HALKIN AVUKATLARINI
TUTUKLAYABİLİRSİNİZ; ANCAK
HALKTAN KOPARAMAZSINIZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Komplolarınızla, Gizli Tanıklarınızla Halkın Avukatlarını Teslim Alamayacaksınız!4



yorlardı.

Bu davada avukatların katıldıkları eylemler, mü-
vekkilleri ile yaptıkları mesleki telefon görüşmeleri,
avukatların mesleki ve demokratik faaliyetleri “suç”
olarak gösterilmişti. 

Örneğin Güler Zere belgeseli, “devleti işkenceci
gösterdiği” gerekçesiyle “suç” kapsamına alınmış,
Yürüyüş dergisinde belgesele ilişkin yer alan haberler
de “delil” olmuştu.

Avukatların, aralarında müvekkillerine ilişkin görev
dağılımı yapması, DHKP-C davasından yargılananların
müdafisi olmaları, tutsakların avukatlarına mektup
göndermesi, gözaltına alınanların emniyette ifade
vermemesi ve susma hakkını kullanması, “Bugün
gözaltındaki arkadaşlar savcılığa ve hakimliğe çıka-
rıldılar” gibi yapılan mesleki görüşmeler iddianamede
“suç delili” olarak gösterilmişti. 

Hakkını arayan Hey Tekstil, Roseteks, Akçay Tekstil
işçilerine hukuki destek sağlaması, Grup Yorum kon-
serinin hukuksuzca yasaklanmasına tepki göstermesi
de “suç unsuru” olarak yer alırken bir telefon gö-
rüşmesinde, “İşçi sınıfını örgütleyeceğiz başka
yolu yok” sözleri de suç delilleri arasındaydı. 

AKP iktidarı bu yargılama ile avukatlar nezdinde
halkın hak ve özgürlük mücadelesine saldırıyordu. 

HALKIN AVUKATLARI
YARGILANAN DEĞİL
YARGILAYAN OLDULAR
2014 tarihindeki yargılamaya 3200 kadar avukat,

yargılanan avukatların müdafisi olarak vekâlet
sundu. Yaklaşık 1000 avukat ise duruşmada bizzat
hazır bulundu.

Bu dava, Türkiye’nin ve bilebildiğimiz kadarıyla
dünyanın “bir avukat davasında sanıkların, en çok
müdafi ile temsil edildiği” dava oldu. 79 baronun
tamamı yargılama salonunda temsil ediliyordu.

Halkın avukatları, karşı iddianame şeklinde ha-
zırladıkları savunmaları ile yargılanan değil yargı-
layan oldular. 

“Sen bildiğin yolda yürü, kim ne derse desin”
ismini taşıyan ortak savunmalarında şöyle diyorlardı:

“Hukuk devleti adında bir put yapmışsınız ama
helvadan. Her acıktığınızda yiyorsunuz. Hukuk devleti
toplumların bir arada yaşayabilmesinin tek çaresi de-
ğildir. Burjuva devletlerinin inşasıdır, yalandır. Siz
açlıktan ölmek, polis dayağından ölmek dışında bir
şey sunmuyorsunuz. Sizin adalet tanrıçanızın kılıcı;
hakkını isteyen işçilerin, öğrencilerin, devrimcilerin,
ezilen Kürt halkının kafasına inmek içindir.

Bizim adalet Tanrıçamızın gözü açık olmalıdır, ne-
reye vurduğunu bilmeli… Kanunlarınız, anayasalarınız
halk için değildir, ciddiye almıyoruz! Biz sosyalistiz,

biz devrimci avukatlarız. Burjuva hukuk devletinde
hukuk ve adalet kuzen bile değildir. Yoksulların,
halkın haklarını size uygulatmak için avukatlık
yapıyoruz. Biz halkın avukatıyız!

Siz bizi avukat olarak tanımıyorsanız biz sizi
neden kabul edelim? Biz yoksak siz de yoksunuz.
Devrimci avukatları, siyasi dava avukatlarını tanımı-
yorsanız siyasi mahkeme yargıçlığını tanımıyoruz…
Bizler reformist değiliz; ancak reformu reformculara
bırakmamak adına mücadele eden devrimcileriz.”

Bu savunmaların ardından tutuklu bulunan avu-
katların tümü 14 ayın sonunda 2014 yılında tahliye
edilmişti.  

FAŞİZM DEVRİMCİ AVUKATLIĞI 
TASFİYE ETMEK İSTEDİ, 
BAŞARAMADI!
AKP iktidarının krizi büyüdükçe, halka yönelik sal-

dırıları büyüdükçe, tutuklamalar, saldırılar devam etti.
Ve tabi halkın avukatları da her saldırıda, hak ihlalinde,
katliamda yerini almayı sürdürüyordu. 

12 Eylül 2017 günü halkın avukatlarına yönelik
yeni bir saldırı daha gerçekleşti. 

Halkın Hukuk Bürosu çalışanı 15 avukat, müvekkilleri
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşmasından
iki gün önce 12 Eylül 2017’de polis baskınları sonucu
işkencelerle gözaltına alınıp tutuklandılar.

Operasyon, Nuriye ve Semih eylemlerinin Türkiye
gündeminde ciddi bir yankı bulduğu dönemde yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatları da hedef
alan bir kitapçık yayınlamış, mecliste avukatlar
hakkında açıklama yapmıştı. AKP avukatlardan duy-
duğu rahatsızlığı açık açık ilan ediyordu.  

Yapılan açıklamalar ve burjuva basında hedef
göstermeler, yeni bir operasyonun yapılacağının işa-
retleri oldu. Halkın avukatları geri adım atmadan,
Nuriye ve Semih’in açlıklarına destek olmaya devam
ettiler. Müvekkilleri açlık grevi direnişinde, zorla mü-
dahale tehdidi altında, ihtiyaçları karşılanmadan
işkence altında tutulurken onlar avukatlığı evraklarla
mahkeme salonları arasında sıkıştıramazlardı.

Av. Engin Gökoğlu destek açlık grevine başladı.
Halkın avukatlarının bir kısmı ise, “Nuriye ve Semih
İçin Pedallıyorum” dediler ve İstanbul’dan Ankara’ya
doğru yola düştüler. Nuriye ve Semih’in talepleri kar-
şılansın diye sokaklara çıktılar, eylemler yaptılar,
işkence ile gözaltına alındılar.

Savunmalarını hazırlayabilmek için gece-gündüz
çalışırken, ülkenin ve dünyanın her yerinden meslek-
taşlarına çağrı yapıyorlardı. 10 bin avukatı davaya
dahil etme hedefini ilan etmiş ve canlarını dişlerine
takarak Nuriye ve Semih’in tahliyesi için çalışıyorlardı.

Halkın avukatlarına yönelik operasyon Süleyman
Soylu’nun talimatı ile gerçekleşti. Polislerin daha
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sonra “Biz size daha iyi bir dosya hazırlıyorduk,
ancak yukarıdan talimat geldi” diyerek bu durumu
da itiraf etmiş oldular. Avukatlar gözaltına alındıktan
sonra Süleyman Soylu duramamış, savcı ile birlikte
avukatların gözaltında bulundukları siyasi şubeye
gelmiştir.

Baskınlar, gözaltına ve tutuklamalar Halkın Hukuk
Bürosu’nun sahiplenilmesini engelleyememiş, dev-
rimciler avukatsız kalmamışlardır. AKP iktidarı tutuk-
lamalara rağmen istediği sonucu alamadı. Bu nedenle
İstanbul Halkın Hukuk Bürosu, bir yıl içerisinde 2
kez daha basıldı. 

Aynı soruşturma dosyası kapsamında daha sonra
Selçuk Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen gözaltına alınıp
tutuklandılar.  

Tutsak avukatlar, Türkiye’nin 6 ayrı ilinde bulunan
8 farklı hapishaneye gönderildi. Selçuk Kozağaçlı
ve Yaprak Türkmen ise İstanbul Silivri 9 No’lu Yüksek
Güvenlikli Hapishanesi’nde ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası alan kişilerin tutulduğu tek kişilik
hücrelerde tutuldular.

HALKIN AVUKATLIĞINI, 
DEVRİMCİ AVUKATLIK PRATİĞİNİ 
SAVUNMAYA DEVAM ETTİLER!
Halkın avukatlarına yapılan suçlamalar 2013 yılında

yapılan suçlamalar ile benzerdi. Yine müvekkillerine
susma hakkını hatırlattıkları, DHKP/C davasından
müvekkillerin dosyalarına girdikleri, tutsakları zi-
yaret ettikleri, basın açıklamalarına katıldıkları,
işkenceyi teşhir ettikleri, SOMA, Ermenek’te işçileri
yalnız bırakmadıkları için yargılanıyorlardı. 

Avukatların, Soma maden katliamı, Ermenek maden
katliamı gibi katliam davalarını örgütün talimatı ile
takip ettiklerini ve amacın toplumsal infial yaratmak
olduğunu belirtiyorlardı. 

Suçlamalara ilişkin bulabildikleri deliller gizli ta-
nıklardan ve itirafçılardan oluşuyordu. 

Halkın avukatları tam bir yıl sonra, gözaltına alın-
dıkları günlerde mahkemeye çıkarıldılar.

10 Eylül 2018 Pazartesi günü yapılan ilk duruşmada,
tutuklu 17 avukat, mahkeme heyetinin gözü önünde
jandarma tarafından saldırıya uğradı, elbiseleri par-
çalandı ve mahkeme salonu içerisinde kelepçe-
lendiler. Beş gün süren duruşmalarda 300’den fazla
avukat müdafii olarak duruşmada yer aldı.

Avukatların bağlı bulundukları baro ve isimleri dos-
yaya sunuldu. Türkiye'nin birçok ilinden Baro başkanları
katıldı.

Halkın avukatlarının ilk mahkemesine; Almanya,
Fransa, İtalya, Amerika, Japonya, İspanya, Yunanistan,
Avusturya, İsviçre barolarından avukatlar da destek
için duruşma salonundalardı.

Halkın avukatları, 8 ayrı hapishanede tutulmalarına,

tüm saldırı, tecrit, işkence dayatmalarına rağmen
boyun eğmediler. Kitapsız kaldılar, görüşleri engellendi,
Engin Gökoğlu’nun kolunu, hapishane idaresini
şikayet ettiği için kırdılar. On yıllara varan görüş
cezaları ile cezalandırıldılar. Bir kez bile haksızlığa
karşı durmaktan, direnmekten, üretmekten, halkın
avukatlığını yapmaktan vazgeçmediler!

SAVUNMA, TAARUZA GEÇİYOR!
5 gün süren yargılamada nasıl avukatlık yapılması

gerektiğini 17 kere anlattılar.

Emperyalizmin ülkemizdeki politikalarını,

sermayenin neden doğayı tahrip ettiğini,

gasp edilen işçilerin haklarını, işçi avukatı olmanın
ne demek olduğunu,

maden katliamlarının neden ve sonuçlarını,

katledilen halk çocuklarına nasıl sahip çıktıklarını,
polisin katliamlarını,

yoksul ailelerimizin nasıl çaresizleştirildiğini, 

uyuşturucuya-yozlaştırmaya karşı yürüttükleri ça-
lışmaları,

yargının siyasallaşmasının etkilerini ve buna karşı
verdikleri mücadeleyi,

tecriti ve tecrite karşı mücadeleyi,

Halk Meclisleri’ni anlattılar. 

Çocuk ölümlerinden tecavüze, eğitimden sağlığa,
ihraçlardan direnişlere kadar faşizmin halkımız üze-
rindeki baskısını, politikalarını, iç çelişkilerini, halkın
dayanışması karşısındaki güçsüzlüğünü, halktan kor-
kusunu; zengin bir anlatımla, etkili yöntemlerle, edebi,
siyasi, felsefi bir dille anlattılar.

Duruşmayı izleyen avukatlardan biri şöyle özetliyordu
duruşmayı:

“Şiirler, kısa öyküler, masallardan efsanelerden
parçalar, anekdotlar... Ağır Ceza’da savunma mı
dinliyoruz yetenekli bir ekibin hazırlayıp sunduğu
sanatsal bir performansa mı tanık oluyoruz belli
değil… Kolay kolay herhangi bir şeyle gurur duy-
mam; ama meslektaşları dinledikçe onlarla gurur
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duymamak imkansız. Her biri bu ülke için gurur
ve umut kaynağı“(@keciburju)

Böyle bir avukatlık pratiğinin fedakârlığa, inanca,
sosyalist bilince dayandığını herkes görebilir. Ancak
avukatların hemen hepsi, “ceza hukuku” kapsamında
bir suç işlemediklerini, tam tersine, ceza hukukuna
göre suç işleyenlere karşı hak ve özgürlükler müca-
delesini sürdürdüklerini, emekçi-işçilere, devrimcilere,
halkın pek çok kesimine hukuki yardımda bulunduklarını
söylediler.

Klasik avukat-müvekkil ilişkisinin ötesinde yeni
insani ilişkiler kurduklarını söylediklerine ve bir yıldır
tutuklu kalmalarına gerekçe gösterilebilecek somut
bir delil bulunmadığını da anlattılar. Bu dava, Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarına karşı, avukatlık faali-
yetlerinden, devrimci avukatlık pratiğinden dolayı
başlatılmış bir cezalandırma dosyasından başka
bir şey değildir.

Hem mahkeme heyeti hem de duruşmaya katılan
avukatlar ve izleyiciler bu konuda hemfikirdi. 

Beş günün sonunda mahkeme tüm tutuklu avu-
katların tahliyesine karar verdi.

Karar 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 22:10
civarında açıklanmasına rağmen, Silivri hapishanesinde
bulunan avukatlar 15 Eylül 2018 tarihinde sabaha
karşı saat 6.30 civarında, 8 saat keyfi bir biçimde
bekletildikten sonra serbest bırakıldılar.

Bakırköy Hapishanesi’nde bulunan kadın tutsaklar
ise, sabaha karşı 4.30 civarında serbest bırakıldılar.
Savcı 15 Eylül 2018 günü saat 01.00’da tutuklama
kararına itiraz etmişti.

15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 16.30 civarında
usulde olmayan bir şekilde, haftasonu tahliye
olan 12 avukat hakkında on saat sonra “tutukla-
maya yönelik yakalama kararı” çıkarmıştır.

Savcının yakalama kararı sonrası 6 avukat yeniden
gözaltına alınmıştır. Bu kararın merkezi bir talimatla
verildiği şüphesizdir. Nitekim tahliye kararı veren
mahkeme heyetinin yeri değiştirilmiş, dosyaya
bakacak yeni üyeler devrimcilere düşmanlığı ile
bilinen hakimlerden seçilmiştir.

AVUKATLAR GİZLİLİK İÇİNDE
YAŞAR MI?
Faşizmin hüküm sürdüğü koşullarda bağımsız

yargı olamaz. Bunun en iyi örneğini HHB’lilerin yargı-
landıkları davada izledik. Hukuku lime lime ederek
serbest bırakmalarından sadece 10 saat sonra tekrar
yakalama kararı çıkardılar. 

Tekrar gözaltına alınan avukatlar, herkesin gözü
önünde işkence gördüler. Duruşma salonlarından
işkence ile çıkartıldılar.

Avukatları ile görüşmelerine bile tahammül ede-

mediler. 

AKP talimatları ile çalışan, inandıkları kararlara
imza atamayan hakim ve savcılara kimsenin teslim
olmaması doğal olandır.

AKP intikamcı, halka düşman bir partidir. Tahliye
kararı veren mahkeme heyeti ile yeniden tutuklama
kararı veren heyet aynı idi.

Avukatları tahliye eden heyeti, kararlarını geri
almış olmalarına rağmen daha düşük bir mahkemeye
gönderdi. Öfkelerini gizlemekten de geri durmadılar. 

Bu koşullar altında, AKP faşizminin yargısına
teslim olmak; zulmü onaylamak, iktidarın saldırı-
larını meşru görmektir!

Haklı ve meşru olan sırtını halka yaslar. Faşizm
tutsaklığı dayatıyorsa, tutsaklığı yırtmak da, koşullara
teslim olmamak da halkın avukatlarının elindedir. 

“Biz kuşağa değil geleneğe inanırız” diyorlardı
Halkın avukatları. Halkın “gönül köşküne” yerleşen
Halkın Hukuk Bürosu avukatları, 29 yıldır ne yaptıysa
halk için, halkın içinde yaptı. Bugün de halkın içinde,
halkın adalet, özgürlük ve ekmek mücadelesini
büyütmeye devam ediyor. 

Halkın Hukuk Bürosu, halkın sahiplenmesi ile bü-
yüdü, gelişti, gelenekler yarattı. Zulmü yendiyse bu
elbette halkın sahiplenmesinin ürünüydü. Halkımız
dün nasıl sahiplendiyse bugün de halkın avukatlarını
sahiplenecek, zulmü bir kez daha yere çalacaktır.
Halkın avukatları teslim alınamaz!

Faşizmin komplolarına, iftiralarına, gizli tanıklarına
karşı, halkın avukatlarının AÇIK TANIĞIYIZ diyor hal-
kımız.

Hepimiz 3-7 Aralık tarihlerinde halkın avukatlarının
duruşmasında, Silivri’de olacağız. Orada tutsak avu-
katlarla yeniden buluşacağız.

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ EMEKÇİLERİ OLARAK

BİZ DE AVUKATLARIMIZIN AÇIK TANIĞIYIZ!

AVUKATLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
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İngiliz İşgaline Karşı İllegal Faaliyet Yürüten ANKARAGÜCÜ
SAVAŞAN, SAVAŞMAK İSTEYEN HERKES İÇİN

İLLEGALİTE ZORUNLU BİR DURAKTIR!

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!

Yazı dizimizin bu bölümünde gizliliğin zo-
runluluğu ve meşruluğu konusunda iki
farklı dönemden iki örnek vereceğiz. 

Birincisi, 1920'lerin başından, Anadolu kurtuluş
savaşından bir örnek; ikincisi ise, 1980'lerden halk
kurtuluş savaşımızdan bir örnek. 

Anadolu Kurtuluş Savaşı’nın gizli futbolcu örgütü:
Ankaragücü

İMALATI HARBİYE’DE
FUTBOL TAKIMI
Osmanlı İmparatorluğu’na futbol 1875’te İngilizler

aracılığıyla gelmiştir. 
Bir süre sonra futbol çeşitli halk kesimleri içinde

de yayılır. Bir futbol ligi oluşur. Bu yayılma 1897’de
Abdülhamit'in yasağıyla durur. Fakat yasağa dire-
nenler de vardır. 

Bunlardan biri de 4 bin işçinin çalıştığı Tophane
Silah Fabrikalarıdır. 

Burası aslında ilk gizli işçi örgütlerinden birinin
kurulduğu bir yerdir. Bu örgüt, 1895’te kurulan Os-
manlı Amele Cemiyeti'dir. 

Cemiyete üye işçiler, Abdülhamit'in yasağını
futbol alanında da dinlemeyip, futbol oynamaya
devam ederler. 

1900'ların başında Padişahın yasağı kalkınca
bir çok futbol klübü kurulur. 

Rehber-i Sanayigücü, Numune-i Sübyan, Tapa
Gençlikspor, Besaletspor, Gayret Gençlik bu klüp-
lerden bazılarıdır. Bunlar, sonraki yıllarda kurulan
Ankaragücü’nün temellerini oluşturan takımlardır. 

İmalat-ı Harbiye Mektebi öğrencileri de, 1910’da
Altınörs İdman Yurdu’nu ve Turan Sanatkarangücü’nü
kurdular.

Altınörs İdman Yurdu’nun amblemi, yeşil üzerinde
altın sarısı örs ve örse doğru altın sarısı çekiç
tutan bir eldir. 

İSTANBUL'UN İŞGALİ VE
FUTBOLCULARIN DİRENİŞİ
İşte bu sıralar, 1. Emperyalistler arası paylaşım

savaşı çıkar. İstanbul işgal edilir. İngiliz emperya-
listlerinin isteği üzerine İmalat-ı Harbiye Tamir
Atölyesi, Askerî Usta Mektebi ve Top Dökümhanesi
kapatılır. 

Emperyalist işgal karşısında Anadolu kurtuluş
savaşını desteklemek üzere İstanbul’da çok sayıda
direniş örgütü kurulur.

Bunlar, İngiliz işgaline karşı eylemler düzen-
lerler, Anadolu’ya insan ve silah kaçırırlar. 

İşte bu gizli direniş örgütlerinden biri de “İmalat-
ı Harbiye Direniş Örgütü”dür. Bunların çoğunluğu,
yukarıda adını belirttiğimiz takımları kuran işçi fut-
bolculardır. Direniş örgütünde onların dışında, öğ-
renciler, atölye ve top dökümhaneden ustalar, us-
tabaşıları ve müdürler yer alıyordu. 

BU KEZ ELLERİNDEKİ
FUTBOL TOPU DEĞİL; 
Emperyalistlerden El Konulup
Anadolu'ya Gönderilen Toplardır
“İmalat-ı Harbiye Direniş Örgütü”, illegal bir ya-

pılanmadır. Emperyalist işgal altında tersi mümkün
değildir zaten. 

Direniş Örgütü, işgale karşı etkili eylemler yapar.
Eylemleri İngiliz karargâhlarına baskın yapmaktan,
Anadolu’ya silah ve insan kaçırmaya kadar uzanır.
Örneğin, İmalatı Harbiye Başhekimi, işgalci İngiliz
emperyalistlerinin yasak koymasına rağmen, üniforma
giydiği için İngilizler tarafından tutuklanır. Direniş
Örgütü, Başhekimin tutulduğu karakola baskın ya-
parak Başhekimi kurtarır.

İmalat-ı Harbiye, ne de olsa, ağırlıkla futbolcuların
oluşturduğu bir direniş örgütüdür. Bu nedenle ilişki-
lerinde de futboldan dolayı kurulan ilişkiler önemli
yer tutar.

Gürbüzler İdman Yurdu futbolcuları da İmalat-ı
Harbiye Direniş Örgütü'ne katılma kararı alır. Gür-
büzler İdman Yurdu sporcularının desteği ile İngilizlerin

9. BÖLÜM



Cibali’de, Fransızların Cinci Meydanı’ndaki
silah depolarına baskın yapılır. Depo-
lardaki top, silah, mermi ve diğer cepha-
nelere el konulup, baskından elde edilenler
İnebolu üzerinden Ankara’ya gönderilir. 

DEŞİFRE OLMALARI VE
ANADOLU'YA GEÇİŞ
Uzun bir dönem illegalitesini sürdürebilen

İmalat-ı Harbiye Direniş Örgütü'nün üye-
lerinin önemli bir bölümü, Cibali baskınından
sonra deşifre olur. Deşifre olan futbolcu
işçiler Ahmet Şefik, Teğmen Hulusi, Mu-
harrem Ali, Süleyman Hüsmen, Topçu
Mümtaz, Ali Tunalı, Kerim Fil, mühendis
Veli (Eren), Kayserili Mehmet Nuri, Bingazili
Osman Nuri, İhsan Ali (Tekvari), Burhanettin
ve Cemalettin ile birlikte toplam 60 kişi,
1920 Eylül’ünde Anadolu’ya geçmek için
yola çıkarlar. Gündüz gizlenir, gece yü-
rürler. Grubun büyük bölümü, yol boyunca
padişahı savunan güçler ve emperyalizmin
işbirlikçisi çeteler tarafından katledilmiştir. 

İmalat-ı Harbiye örgütünün ele geçirdiği
topları sökerek Anadolu’ya ulaştıran Bah-
riye subayı Mahmut Nedim Bey de, İngi-
lizler tarafından tutuklanıp işkencede kat-
ledilir. Mahmut Nedim Bey'in oğlu, sonraki
yıllarda, MKE Ankaragücü’nün kalecisi
ve Genel Kaptanı olacaktır. 

Ankaragücü takımının hemen tüm fut-
bolcuları, kurtuluş savaşına katılmıştır. 

BASKINLA EL KOYDUKLARI
TOPLARLA KURTULUŞ
İLAN EDERLER!
Emperyalistlerin İstanbul'u işgal et-

meleri üzerine bir direniş örgütüne dö-
nüşen iki futbol klübünün futbolcuları,
Anadolu'ya geçtikten sona 1920’lerin ba-
şında Ankara’da klüplerini yeniden kur-
dular. Altınörs İdman Yurdu, Anadolu Sa-
natkarangücü adıyla yeniden kurulurken,
Turan Sanatkarangücü tekrar aynı isimle
kurulur. 

İki klübün direnişçi futbolcuları, 29
Ekim 1923’te bazıları İstanbul'dan geti-
rilmiş olan top bataryalarının başına
geçip, Cumhuriyet’in ilanını top atışlarıyla
duyurma görevini üstlendiler. İki klüp,
1933’te birleşerek Ankaragücü adını aldı. 

Hemen hepimizin herhangi bir spor
klubü olarak tanıdığı Ankaragücü işte
böyle bir direniş tarihinden geliyor.
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Alev Şahin TMMOB’da Eylemine Devam Ediyor
Mimar Alev Şa-

hin direnişinin 31.
haftasında AKP İl
Binası önünde işi,
ekmeği ve tutsak
emekçiler Nazife
ve Celal için eylem
yaptı, ardından
Alev Şahin ve
Mehmet Dersulu iş-
kenceyle gözaltına
alındı. Gözaltının
ardından TMMOB
binasındaki direni-
şine geçen Şahin kısaca şu açıklamayı yaptı; "İhraç üyelerinize
sahip çıkın talebimin takipçisi olmaya devam edeceğim. Ne faşizme
ne teslimiyete sessiz kalmayacağım."

Yüksel Direnişçileri 748 Gündür Emekçilere Umut
ve Direnç Oluyor

Yüksel direni-
şinin 748. günü
olan 26 Kasım öğ-
len açıklamasında
direnişçilerin anıta
doğru koşmasıyla
panikleyen AKP
polisi, anonsu dahi
unutarak ihraç
kamu emekçileri;
Acun Karadağ,
Mehmet Dersulu ve
Nazan Bozkurt’u
gözaltına aldı. Ak-
şam açıklamasına da tahammül edemeyen katil polis Gülnaz
Bozkurt, ihraç öğretmenler Mehmet Dersulu, Acun Karadağ ve
ihraç Akademisyen Serdar Başçetin gözaltına aldı.

Sendika; Üyelerine Kapılarını Kapatamaz
Yüksel Direnişçisi Acun Karadağ'ın 27 Kasım'da Ankara KESK

önünden yayınladığı mesaj;
Günaydın. Sendika kapısında bekliyorum. Sendika; üyelerine

kapatılamaz, zaten sendika kapatılmaz! Bu kapılar üyelere açılana
kadar buradayız. #YaşasınYükselDirenişimiz

Ayten Öztürk'e Yapılan İşkenceleri Her Yerde
Teşhir Edeceğiz

Mersin Halk Cephesi, 26
Kasım'da Limonlu Mahalle-
si'nde merkezi bir yerde üze-
rinde; “Ayten Öztürk'e İş-
kence Edenler Hesap Verecek!
Halk Cephesi” imzalı sloganın
yazılı olduğu pankart astı.



Yüksel Gazetesi, Düzce Ga-
zetesi, Bakırköy Gazete-
sinden Sonra Türkan Al-

bayrak Da Direniş Gazetesini Çı-
kardı. Okuyalım, Okutalım!

“Bu direniş; iş, ekmek mücadelesidir!
Bu direniş onur mücadelesidir! Bu di-
reniş hepimizin! Gelin hep birlikte işimiz,
ekmeğimiz, onurumuz için direnelim!”
(Bakırköy Direniş gazetesinden)

Anayasanın 49. maddesi gereğince
“Çalışma herkesin hakkıdır”. Bu hakkın
devlet eliyle gasp edildiğine tanık
olduk, oluyoruz. 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından başlayan saldırının
adına “KHK ile ihraç” denilerek hukuki
kılıf uydurulmaya çalışıldı ve iki yıl
içinde 125 bin kişi KHK ile işten atıldı. 

Keyfi ve haksız bu uygulamalara
isyan etti. Akademisyen Nuriye Gül-
men. 9 Kasım 2016 günü “İşimi geri
istiyorum” diyerek Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde direniş başlattı.

“Burada bir ekmek kavgası var...
Biz kamu emekçisiyiz. Alnımızın teriyle
para kazanan insanlardık. Hayatımızı,
kendimizi, ailemizi geçindiren insanlardık.
Ne oldu bizi birden işten attınız? Şu an
biz bir ekmek kavgası veriyoruz. Bunu
duymak zorundasınız. ‘Biz atarız, iste-
diğimizi yaparız, hiçbir şey de duymayız’
– Hayır! Duymak zorundasınız!

Bizi açlığa mahkûm etmelerine izin
vermek zorunda değiliz. Bizim hayatı-
mızla bu şekilde oynamalarına seyirci
kalmak zorunda değiliz. İsyan edebiliriz,
hakkımızı arayabiliriz… Yani onurumuzu
koruyabiliriz.” diye herkese direnme
çağrısı yapıyordu Nuriye Gülmen.

Zorunluluğun ne olduğunu direnen
bir eğitimcinin sözleriyle aktardık. Duymak
zorunda olanlar duydu mu? Hayatımızla

oynanmasına seyirci kalmak zorunda
olmadığımız bilincine vardık mı? 

Hayatın dayattığı bir zorunluluk ol-
duğu için evet deyip geçemeyiz bu
sorulara. Ancak evet demeye yaklaş-
tıran da direniştir! Nuriye’yle başlayan
direniş, bir dalga yarattı ve Yüksel Di-
renişi’ne dönüştü. 

Düzce direnişi doğup büyüdü, Alev
Şahin’in mimarlığında sürüyor.

İstanbul, Bakırköy meydanından
yükseliyor Nursel ve Selvi öğretmen-
lerin dersi.

Sarıyer’den ise Türkan Albayrak’ın
direniş sesi “Çürümeyeceğim” ka-
rarlılığıyla yükseldi.

İşçi Mahir Kılıç açlığıyla büyüttü,
CHP’ye karşı ekmek kavgasını. Dire-
nişler Meclisi ile güçlendi, zafere ulaş-
tı.

Her direniş faşizmin saldırısına
maruz kaldı. Bakırköy’de her eylemi
saldırı ve gözaltı izliyor. Korkutmak,
tecrit etmek, susturmak için saldırıyor
faşizm. Direnişin büyümesi ve örgüt-
lenmesi cevap oluyor.

Bakırköy direniş gazetesi yayın
hayatına başladı. Okuyalım. Direnişi
tanıyalım, direnişe katılalım, destek
verelim. 

Türkan Albayrak, 2010 yılında da
işinden atılmış, kararlılıkla direnmiş,
haklarını kazanarak işine dönmüştü.
İki ay önce yeniden işten atıldı.

İlk direnişinin ve zaferinin ilham
olduğu direnişe yeniden başladı. Alana
çıkıp işçinin emekçinin hakkını yüksek
sesle dile getirmesine müsaade et-
miyor faşizm. Türkan Albayrak’a yönelik
de saldırı, gözaltı ilk günden başladı.
Cevap Türkan Albayrak Direniş Ga-
zetesi’nin yayın hayatına başlamasıyla

yayıldı.
Direniş birleşti, birleştirdi; güçlendi,

güçlendirdi. Kendini büyüttü direniş
ve örgütlendi.

Yüksel’de direnen emekçiler, 750
gündür eylemdeler. Günde iki defa
saldırıya uğradılar, gözaltına alındılar.
Faşizm azgınca saldırıyor.

Yetmedi, anıtı gözaltına aldı, anıtın
başına karakol kuruldu. Saldırıyı arttırdı.
Peki direniş durdu mu? Baskıyla, iş-
kenceyle, tutsaklıkla, sansürle gerile-
tilebildi mi? Hayır, baskı büyüdükçe
direniş de büyüdü.

Direnişçiler baskı ve sansüre, Yük-
sel gazetesi yayınlayarak cevap verdi.
Bunca saldırı, işkenceye faşizmin
OHAL’ine direnen Yüksel Direnişçile-
ri; Yüksel Okulu, Yüksel TV, Yüksel
Meclisi, Yüksel Gazetesi ve ardından
Yüksel Meclisi’ni kurdu. 

İş, ekmek, onur kavgası var olma
kavgasıdır. Bu en haklı, en meşru bir
mücadeledir. Ve bu meşrulukla dire-
nişler birleşerek Direnişler Meclisi ku-
ruldu. Şimdi ülkenin tüm direnenlerini
Direnişler Meclisi çatısı altında bir-
leştirme iddiasıyla yürüyor.

“Ekmeğim, onurum için direniyo-
rum” kararlılığıyla süren mücadelede,
açlık greviyle direnişini sürdüren Mahir
Kılıç kazandı. Örgütlü onur kavgası,
zaferdir! Direnişler Meclisi’nin yeni za-
ferlerinin habercisi mücadele kararlı-
lıklarındadır.

Her gün işkence göreceğini bilerek
direniş alanına gitmek, sürekli üretmek,
ilkler yaratmak zafere kilitlenmenin
göstergesidir. Her koşulda büyüyen,
örgütleyen, üreten direnişçilerin
iradesi teslim alınamaz! Zafer Di-
renenlerindir!

Direniş; Doğdu, Büyüdü, Örgütlendi
Kazanma İradesiyle Örgütlemeye Devam Ediyor!
DİRENİŞLER KENDİ YAYININI ÇIKARIYOR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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AKP FAŞİZMİNE DOST, DİRENENLERE DÜŞMAN, TASFİYECİ KESK YÖNETİMİ,
HEM YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NE İŞKENCE YAPIYOR,

HEM DE AKP’NİN İŞKENCELERİNİ, 15 DAKİKA GÖZALTINI AZ BULUYOR!

İYİ BAKIN BU YÜZLERE... DEVRİMCİLERE İŞKENCE YAPAN TASFİYECİ SOLCULARIN
SENDİKA YÖNETİMLERİNE ÇÖREKLENİP, DİRENİŞÇİLERE NASIL SALDIRDIKLARINA BAKIN!

MAFYALAŞMIŞLARDIR, KAMU EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİNE HİÇBİR ŞEY KATAMAZLAR!

BES MYK Üyesi MEVLÜT ÇAKMAK

KESK binası içinde Acun Karadağ'ı
bacağından sırt üstü sürükledi.

Direnişçilere saldırdı.

BES Genel Sekreteri AZİZ ÖZKAN

KESK binası içinde Nursel Tanrıverdi’yi ittirdi.
Direnişçilere saldırdı.

Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı 
SULTAN SAYGILI

Günde iki kez işkenceye uğrayan Yüksel
Direnişçilerine; “He he, 15 dakikada

bırakılıyorsunuz” diyerek, kamu emekçilerinin
mücadelesine leke sürerek, faşizme karşı
direnenlere saldırarak adını tarihe kazıdı.
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AKP’YE DOST OLANLAR, KÜRT HALKININ DAVASINI SAVUNAMAZ!
ROBOSKİ KATLİAMI’NIN HESABINI SORMAK,

AİLELERİN ACISINI DİNDİRMEK;
SINIF BİLİNCİ GEREKTİRİR, DEVRİMCİ OLMAYI GEREKTİRİR!

28 Aralık 2011’de, tarihimizin en büyük katli-
amlarından biri yaşandı. Şırnak’ın Uludere
ilçesine bağlı Roboski köyü civarında, devlet

F-16 uçaklarından attığı bombalarla 34 kişiyi katletti.
Katledilenlerin 19’u çocuk, 28’i aynı aileden olan

köylülerdi.
Devlet önce “terörist”, sonra “kaçakçı” diyerek kat-

liamı meşrulaştırmaya çalıştı. Ancak halklarımızda
çok büyük bir öfke uyandırdı. Aileler; katliamı gündemde
tutmaya, eylem yapmaya, sorumluların cezalandırılması
için hukuki yolları zorlamaya devam etti. Ancak
Anayasa Mahkemesi, ailelerin başvurusunu reddetti.

Reddin ardından AİHM’e başvuran aileler, iç hukuk
yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddedildi.

Aileler, Davanın Avukatlarından
Nuşirevan Elçi’ye
Neden Bu Kadar Tepkili?

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “taksirle
ölüme sebebiyet vermek”ten ötürü açılan Roboski
soruşturmasına 11 Haziran 2013’te görevsizlik kararı
vererek, dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı’na
gönderdi.

Genelkurmay Askeri Savcılığı, 7 Ocak 2014’te ta-
kipsizlik kararı verdi. Ailelerinin avukatlarının itirazı
ise reddedildi.

Aileler 18 Temmuz 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne
(AYM) başvuru yaptı. AYM, Roboskili ailelerin yaptığı
bireysel başvuruyu 53 başvurucudan 3’ünün avukat-
larının vekaletnamesinin dosyada yer almadığı ge-
rekçesiyle 15 gün içinde eksiklik tamamlanması ge-
rekirken ‘avukatın belgeleri 2 gün geç sunması
nedeniyle’ red kararı verdi.

AYM kararının ardından, yaşam hakkı ihlali başta
olmak üzere hak ihlalleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı. 17 Mayıs
2018’de basında çıkan haberlere göre AİHM, AYM ile
aynı gerekçeyle başvuruyu reddetti. (Emperyalizme

ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş, Sayı 68)

Nuşirevan Elçi,
katliam iddialarını
gerekçelendirme-
miş, kanıtlar ortaya
koymamış ve bel-
geleri eksik gön-
dermiştir. 15 gün
içinde tamamlan-
maması istenmiş;
ancak elçi 17 gün
sonra göndermiş-

tir. Geç göndermenin
gerekçesi olarak sağlık
raporu sunmaya ça-
lışmışsa da mahkeme
tarafından reddedil-
miştir.

Elçi, aradan geçen
7 yılda ailelere düzenli
bilgi vermemiş, dahası
sürekli oyalamıştır. Ai-
leler, katliamın üzerin-
den 7 yıl geçmesine
rağmen ısrarlı takibini
sürdürmesine rağmen
Elçi, sürekli sorumlu-
luğu üzerinden atmaya
çalışmıştır.

Devlet, halkımız-
dan 34’ünü daha savaş uçaklarıyla katletmiştir. Ev-
latlarının acısıyla yanan Kürt halkına bir acıyı da,
Kürt milliyetçi hareketin avukatlarının ilgisiz-sorumsuz
ve lakayt tavırları yaşatmıştır. Sorun elbette avukatların
kişisel özellikleri değil, Kürt milliyetçiliğinin koşulsuz
barış isteği, uzlaşmacı-teslimiyetçi, çıkmaz milliyetçi
politikalarındadır.

Halklarımızın acısı bugün gibi taze, Roboski için
adalet istiyor. Aileler öfkeli, bildikleri her yolu deneyerek
adalet arıyor. Bir umutla Nuşirevan Elçi’yi 17 Ağustos
günü Şırnak Barosu’na şikayet ettiler.

Şikayet dilekçelerinde şöyle yazıyordu: “Av. Nuşi-
revan Elçi hakkında gerekli tahkikatın yapılması ama-
cıyla baro başkanlığınıza şikayet etme zorunluluğumuz
doğmuştur. Av. Nuşirevan Elçi’nin görevi ihmal ve
meslek kurallarına aykırılık niteliğindeki hareketine
ilişkin tahkikat başlatma sağduyusu göstereceğine
olan inancımızla, şikayet olunan Av. Nuşirevan Elçi
hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını saygıyla talep
ederiz.” (17 Ağustos 2018, haberler.com)

NUŞİREVAN ELÇİ,
YENİDEN BARO BAŞKANI SEÇİLDİ!
İŞTE İLK İCRAATI:
ABDÜLHAMİT GÜL’Ü AĞIRLAMAK!
Tahmin edileceği gibi baro, Nuşirevan Elçi hakkında

hiçbir işlem yapmadı, üstelik ailelere bir açıklama da
yapmadı. 11 Kasım günü Nuh Oteli’nin toplantı salo-
nunda baro seçimleri yapıldı. Şerafettin Elçi’nin yeğeni
olan Nuşirevan Elçi yeniden baro başkanı seçildi!

Makamında ağırladığı ilk kişi, Abdülhamit Gül oldu.
Yanlış okumadınız, katil AKP’nin faşist Adalet

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Bakanı Abdülhamit Gül!
Elçi, “Kadın da olsa çocuk da olsa gereken ya-

pılacaktır” diyerek 2005’ten sonra Kürt halkına kitlesel
katliamları yeniden başlatan Tayyip Erdoğan’ın bakanı
ile ne görüştü, neden görüştü bilemeyiz. Ama karşılıklı
içilen çaylar, bakanın önünde iliklenen düğmeler çok
net göstermektedir ki, Şırnak Barosu Roboski Katlia-
mı’nın hesabını sormamaktadır. İktidarla gayet “dostça”
bir görüşme gerçekleşmiştir.

Kürt milliyetçi hareketi kime dost, kime düşman?
Roboski katliamının, Nihat Kazanhan’ın ve daha
birçok davanın avukatlığını üstlenen Nuşirevan Elçi
için, Abdülhamit Gül’ün düşman olmadığı kesindir!
Tarihin ve bilimin yasasıdır, sınıflardan birine dostsanız
diğerine düşmansınızdır. Halk düşmanlarıyla dost

olursanız, halklara düşmanlık
edersiniz. 

Faşist AKP ile kol kola gi-
rerek, devletin katliamlarının
hesabının sorulamayacağı
açıktır! Katliamcılarla kol kola
girmek, katliamları onayla-
maktır.

Emperyalizme Suriye’de
üsler bölgesi sunan, ABD si-
lahlarıyla Arap ve Ezidi halkın
yerleşim yerlerini işgal eden,

katillerle barışma arzusu gözlerini kör eden Kürt mil-
liyetçileri, Kürt halkının adalet kavgasını yürütemez.
Roboski davası bunun son göstergesi olmuştur.

Kürt halkına, Roboskili Aileler’e çağrımızdır:
Çocuklarımızın kanı pazarlık malzemesi değildir!

Katillerimizi de onlarla el sıkışanları da asla affet-
meyelim!

Adalet mücadelesi, adalet savaşçısı olunarak
verilebilir.

Katillerimizle dost olanlar, bize dost olmazlar!
Faşizmle barışılmaz; ancak onunla savaşılır.

Yüzünüzü, işbirlikçi-teslimiyetçi milliyetçilere değil
devrimcilere dönün!

Roboski’nin Hesabını Cepheliler Soracak!

“Az Görünüyoruz Şimdi
Ama Milyonlarız…”

Türkan Albayrak’ın direniş günlüklerinden derledik-
lerimizi yayınlıyoruz:

20 Kasım – 78. Gün:
Salı günleri direnişimi Büyükdere’deki Çelik Gülersoy

Parkı’na taşıyacağımı duyurmuştum. Madem oradan da
gözaltı yapıyorsunuz gerek yok dedim direniş alanımda
devam ederim diyerek açıklama da yapmadım, Sarıyer
Kaymakamlığı’nın yanındaki parka gittim. Polisler gel-
memişti. Büyükdere’ye gitmişler. Yirmi dakika boyunca
neden direndiğimi anlattım. 

23 Kasım – 81. Gün:
Direnişimi Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’na taşıdım.

Açıklama yapmadım. Halka direnişi ulaştırmalıyım. Bir
saat parkta direnişi anlatıp gazetemi dağıttım, hava
soğuktu, çok fazla insan yoktu. Çay bahçelerinde oturanlara
gazetemi verip süreci anlattım. Cama çıkan bir kadın;
“daha çok bağır, duysun halk yapılan haksızlıkları” diye
haykırdı. İlk defa gözaltına alınmadım.

26 Kasım – 84. Gün:
Sarıyer Kaymakamlığı yanındaki Şehit Öğretmenler

Parkı’ndayım, işkenceyle 51. kez gözaltına alındım. Avu-
katımın görüntü alması engellendi. Yarım saat içinde
doktor kontrolü ve kabahatlerden 100 TL ceza yazılıp bı-
rakıldım.

Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu yöneticilerine duyurulur!
Yüksel Direnişçileri’ne; “15 dakikada bırakılıyorsunuz”

diyen direniş kaçkını sendika
yöneticileri; biz her gün fa-
şizmle karşı karşıyayız, icazet
istemiyoruz, savaşıyoruz. Her
şeyi göze alıp çıkıyoruz o
alanlara. Biz hesap yapmı-
yoruz, hesap soruyoruz. Sa-
niyelerle halka ulaşmaya ça-
lışıyoruz. Sanmayın koltuk-
larda oturur sokağa çıkma-
yız, faşizm bize ulaşamaz.
Ulaşır bulur sizi, o zaman sizi duyacak kimse kalmaz.

Akşam, tutuklu inşaat işçilerinin dayanışma gecesine
gittim, zar zor sahneye çıkıp iki kelime direnişimi anlattım.
Bize, KESK’le araları bozulmasın diye sahnede söz
vermek istememişler.

Dev-Gençliler Umudun Sesi Dergimizi
Halka Ulaştırıyor:

İstanbul Kadıköy:
Dev-Genç'liler 22 Kasım'da gerçeğin sesi Yürüyüş

dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada halka gün-
dem ile ilgili bilgilendirme yapılarak, Yürüyüş dergisinin
92 ve 93. sayısından toplam 140 adet ulaştırıldı.

İstanbul Örnektepe:
Dev-Genç'liler 22 Kasım'da yaptıkları Yürüyüş dergisi

dağıtımında 50 dergiyi halka ulaştırdı.

Sayı: 95 2 Aralık 2018
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

Çizimler, Hamburg Hapishanesi’nden Özgür Tutsak Erdal Gökoğlu’na Aittir...



VERİLMEYEN 707 CENAZE VE
CENAZELERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR POLİTİKA

DİRENMEK BİR POLİTİKA OLDUĞU GİBİ, 
DİRENMEMEK DE BİR POLİTİKADIR.

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET;
SADECE CENAZELER İÇİN DEĞİL, 

HER KONUDA DİRENMEMEYİ
BİR ÇİZGİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR!

DİRENMEMEK;
AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE İŞBİRLİĞİNİN 
VE AKP FAŞİZMİYLE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİNİN SONUCUDUR

CENAZELERİ SAHİPLENMEMEK;
TESLİMİYETÇİLİĞİN VE TASFİYECİLİĞİN SONUCUDUR

ÇAĞRIMIZDIR:
CENAZELERİNİZİ FAŞİZMİN ELİNDE BIRAKMAYIN! 

CENAZELERİNİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
EN BAŞTA SİZİ KATLEDENLERLE UZLAŞMAKTAN VE

İŞBİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN!

Faşizm, katlettiği 707 PKK’linin cenazelerini vermiyor. 

2015-2016 yıllarında ilan edilen sokağa çıkma ya-

sakları sırasındaki operasyonlarda ve kırsal alandaki

çatışmalarda katledilen 707 gerilla, milis ve halktan

diğer insanların cenazeleri verilmiyor. Cenazelerin

bir kısmı kimsesizler mezarlığına gömülmüş, bir kısmı

ise morglarda bekletiliyor. 
Kürt milliyetçi hareket, “Cenazelerimiz verilmiyor”

diyor. Ama almak için de bir şey yapmıyor. 
Yazımızın ilk bölümünde neden direnilmediğini or-

taya koymaya çalıştık. 
Uzlaşma-teslimiyet-tasfiye çizgisi, Kürt milliyetçiliğini

cenazelerine sahip çıkamayacak bir noktaya getirmiştir. 
Halk cenazelerine sahip çıkar. Bunda hiçbir tereddüt

yoktur. Doğru bir önderlik altında, Kürt halkı cenazeleri
için ayağa kalkar, dağı taşı birbirine katar. Ama ortada
böyle bir politika yoktur!

Düşmanın elindeki cenazeler veya hasta tutsaklar
veya toplu mezarlara gömülenler, nasıl düşmanın
elinden çekilip alınır; bir örnekle devam edeceğiz ya-
zımıza. 

GÜLER ZERE’NİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN

K
ürt milliyetçi hareketin 707 PKK’linin ver-

ilmeyen cenazesini sahiplenmeyen, hesap

sormayan, uzlaşmacı politikalarını anlatmaya

devam ediyoruz.

Geçen hafta, 1980’li ve ‘90’lı yıllarda şehitlerimize

ve mezarlarımıza nasıl sahip çıktığımızı örneklerle

anlattık. O dönem yayınlarda çıkan başlıklarla süreci

özetledik.

Yazımızın 3. bölümüyle ayrıntılandırmış olacağız.

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK: 148 GÜNLÜK DİRENİŞ!

GÜLER ZERE’Yİ TAHLİYE ETTİREN KAZANMA KARARLILIĞIDIR 
SONUÇ ALMA KARARLILIĞINIZ YOKSA, HASTA TUTSAKLARINIZ DA, CENAZELERİNİZ DE FAŞİZMİN ELİNDE KALIR! 

3
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DİRENİŞ BAŞLIYOR!
Güler Zere, bir tutsaktı. Halk kurtuluş savaşçısıyken

tutsak düşmüştü; 2009 yılının başlarında rahatsızlandı
ve birkaç ay içinde kanser teşhisi konuldu. 

TAYAD’lı Aileler 2009’un Haziran ayında Güler Ze-
re’nin hastalığının zamanında teşhis edilmesini önle-
yenler için suç duyurusunda bulundu. Mücadele baş-
lamıştı. 

Kanser teşhisi konulduktan sonra Adli Tıp’tan Güler
Zere için bir rapor hazırlandı. Rapor özetle şöyle
diyordu: “Yaşamı Risk Altında”. 

Belirtilen resmi görüş şu idi: “Cezaevi koşullarında
bakım ve tedavisinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi
mümkün değil, iyileşinceye kadar hapis cezasının
infazı ertelenmeli.” 

Bu rapora rağmen, Güler Zere tahliye edilmiyordu. 
Faşizm “ANCAK ÖLÜ BEDENİN BU DUVARLARI

AŞABİLİR” diye dayatıyordu. 
Çeşitli şehirlerde Güler ZERE için eylemler başladı. 
“GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK” talebi her yere

yayılırken, AKP faşizmi “TAAMMÜDEN KATLETME”
politikasını sürdürüyordu. 

Bunun üzerine büyük bir kampanya başlatıldı: 
“Güler Zere’ye Özgürlük!” 

Çağrılar yapıldı: 
“HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VAR!... Güler

İçin Bir İmza Da Bizden... Öldürülmesine Seyirci Kal-
mayalım!

“Güler Zere’ye Özgürlük!.. Bu sayfayı ÇOĞALT! Kom-
şuna, akrabalarına, okul, iş arkadaşlarına ver! Evine, iş-
yerine, okuluna, mahallene as! Çoğalt, çoğalalım!” 

MERHAMET DEĞİL ADALET!
İCAZET DEĞİL DİRENİŞ!
Demokratik bir talebi dile getirmek kadar, nasıl dile

getirdiğiniz de önemlidir. Güler Zere direnişinin ayrım
noktalarından biri de budur. 

Direnişin başlamasından kısa süre sonra, Zere’ye
“af dilekçesi” yazması dayatıldı. Cumhurbaşkanına iki
satırlık bir af dilekçesi yazarsa, hemen tahliye edilecekti.
Güler Zere bunu reddetti. Halk Cephesi bu yolla tahliye
talep etmeyi reddetti. 

Sloganımız netti: 
Merhamet Değil

Adalet İstiyoruz... 
MERHAMET YA

DA ADALET İKİ
FARKLI TERCİHTİ.
Birincisi faşizmin
icazetine sığınmak;
ikincisi faşizmin ya-
kasına yapışıp hak-
kımızı almaktı. 

Biz ikinci yoldan

yürüyecektik. 
Sorun faşizmin “vicdanına” seslenip Güler Zere’nin

tahliye ettirilmesi değildi. Yapılması gereken faşizmi teşhir
edip, faşizden hesap sorarak Zere’yi tahliye ettirmekti. 

Bu nedenle de faşizmin vicdanına değil, AB’ye
değil, kendi ısrar ve kararlılığımıza, halka güvenle bü-
yüttük mücadeleyi. 

HER ALANDA SEFERBERLİK 
Her alanda tam bir seferberlik içine girdi Cepheliler.

“Tabutunu Değil Özgürlüğünü İstiyoruz!” kararlılığı
vardı. 

Cepheliler’in olduğu hatta olmadığı her yerde Güler
Zere eylemleri başladı. İskenderun’dan Hatay’a, Bur-
sa’dan Malatya’ya, İstanbul’dan Samsun’a, Diyarbakır’a
kadar her yerde “Güler Zere’ye Özgürlük” sloganı
vardı. 

İmam Caferi Anmasında “Güler Zere’ye Özgürlük”
sloganı atılıyor; Fransa’da, Paris’te, Viyana’da, İngil-
tere’de, Londra’da, Hamburg’da Güler Zere için eylemler
yapılıyor... Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu’ndan
Güler Zere için Özgürlük Çağrısı duyuluyordu. 

Yürüyüş dergisinin onlarca sayısında kapakta Güler
Zere mücadelesi vardı. 

Temmuz ayında, Güler’in Yatırıldığı Balcalı Hasta-
hanesi Önünde Oturma Eylemi başlatıldı. 

Slogan netti: “TAHLİYE EDİLENE KADAR BURA-
DAYIZ!” 

Bir direnişte kazanmak için bunu diyebilmek önem-
lidir: “şu oluncaya kadar, şu yapılıncaya kadar”... 

Değilse, sadece protestocu bir tavrınız olursa, düş-
man sizi kaale almaz. 

Türkiye solunun reformist kesimlerinin, Kürt milli-
yetçiliğinin tavrı genellikle böyle olmuştur. “Sonuna
kadar” diyemedikleri ve dediklerinde de onun pratik
karşılığını yerine getiremedikleri için, yıllardır zaferle
biten tek bir direnişleri yoktur. 

KARARLILIK BİRLEŞTİRİR,
KİTLESELLEŞTİRİR!
Güler Zere”nin “tutuklu koğuşunda” tutulduğu Balcalı

Hastahanesi önünde başlayan oturma eylemine polis
ve özel güvenlikçiler üçüncü gün saldırdılar. 

Saldırıp direnişin kırılacağını sandılar. 
Ama karşılarındaki Cepheliler’di. Saldırıya karşı direniş

güçlendirilerek devam ettirildi. Ta ki zafere kadar... 
Kanser Hastası Güler Zere, hasta haliyle oraya

buraya sevk edilerek, adeta sevk işkencesine tabi tu-
tuldu. Eğer Güler Zere’ye af dilekçesi imzalatabilirlerse,
dışarıdaki o büyük sahiplenmeyi boşa çıkarmış ola-
caklardı. 

Ama ne Güler Zere’de, ne sahiplenenlerde aradık-
larını bulamadılar. 

Güler Zere ölümü göze alan bir kararlılıkla dimdik
durdu faşizmin karşısında. 

Bu kararlılık; kısa süre sonra tüm siyasi hareketleri,
demokratik kitle örgütlerini de harekete geçirdi. Hasta
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Tutsak Özgürlük Platformu, her hafta Taksim’de
binlerce kişinin katıldığı kitlesel eylemler yapmaya
başladı. 

HEDEFTE AKP FAŞİZMİ VE
DEVLET VARDI!
GÜler Zere’ye özgürlük mücadelesinde hedef AKP

faşizmi idi. Şu veya bu milletvekiliyle kurulacak
ilişkilerle tahliye ettirmek, devrimcilerin tarzı değildi. 

Sadece Adli Tıp’ı veya başka bir kurumu hedef
alarak yürütülecek bir mücadele de eksik kalırdı. 

Kürt milliyetçi hareketin birçok eyleminin temel
özelliklerinden biri budur: Faşizmle, devletle, emper-
yalizmle çatışmaz. Sadece onun kurumlarıyla uğraşır. 

Bu uzlaşmacı, tasfiyeci siyasetin sonucudur. 
Devletle, iktidarla çatışmadan demokratik mücadele

sürdürülemez. 

TUTSAĞINA, CENAZESİNE SAHİP
ÇIKMAMAK DEĞERSİZLEŞMEDİR!
707 cenazenin düşman eline bırakılmasında uz-

laşmacılığın, tasfiyeciliğin yanında, kendi şehitlerine
saygısızlık, vefasızlık vardır. 

Ama teslimiyet ve tasfiye çizgisi zaten aynı zamanda
KENDİ DEĞERLERİNİ DE TASFİYE ETMEKTİR.
Başka bir deyişle, teslimiyet ve tasfiye çizgisi, DE-
ĞERSİZLEŞMEDİR. 

“Her konuda, her alanda, devrimci ilkelerimizle,
kurallarımızla, devrimci düşüncelerimiz ve hedeflerimizle
var olacağız. Gülerler öyle yaşadı, öyle yaşayacak.
Gülerler için yükselteceğiz sesimizi, Gülerler için
kavga vereceğiz, Gülerlerin bizim için, Türkiye halkları
için yaptığı gibi...” 

O bir gerillaydı. 
Haklı meşru bir mücadelenin yürütücüsüydü. 
Onu bu yanıyla savunamayanlar da vardı. Onun

bir halk savaşçısı olduğunu gizlemeye kalkışanlar
vardı. Tıpkı “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu” adlı bir
örgüt kuran Deniz Gezmişler’in “kimseyi öldürmediler”
diye savunulmaya çalışılması gibi. 

Bir tutsağı sahiplenmek, bir tutsağın herhangi bir
hakkını savunmak için; “eline silah almamıştı” ge-
rekçesine sığınmak, eline silah alanlara her türlü
zulüm müstahaktır yaklaşımını içeren, savunulamaz
bir tutumdur.

İkincisi; haklı, meşru haklar için merhamet dilenci-
liğine çıkmak, hakların inkarıdır. Haklar ve özgürlükler
için mücadeleden vazgeçmektir. Bu sağlıksız ve yanlış
zeminlerden çıkılmalıdır. 

Baskı ve terörü, keyfiliği artıran bir devlette, haklar
ve özgürlüklerin tek yolu vardır. Böyle bir devletle, di-
yalogdan, uzlaşmadan, merhametten söz etmek bey-
hudedir. Güler Zere’yi faşizmin, çürüyen ve çürüdükçe
daha fazla zulmedip keyfileşen bir devletin elinden
çekip almak istiyoruz biz. Mücadelemiz, kararlılığımız,
ısrarımız, sesimizin gücü, adımlarımızın büyüklüğü

buna denk düşmelidir. 

O GÜN YAZDIKLARIMIZDAN: 
“BALCALI HASTANESİ ÖNÜNDE OTURMA EY-

LEMİ devam ediyordu. Hayır, ‘Oturma’ Değildi Onların
Ki; Adalet İçin Ayağa Kalkma Eylemiydi. 

Güler Zere direnişi sürüyordu: 
16 Ağustos 2009 tarihli Yürüyüş dergisinin 193.

Sayısının kapağında şunlar yazıyordu: 

“DİYORLAR Kİ: ‘YA  AF DİLEYİN! YA ÖLÜMLER-
DEN ÖLÜM BEĞENİN! 

Güler Zere’yi Katlediyor Ve Yalan Söylüyorlar 
Yasal Hakları Gasp Edip, Boyun Eğmeyi Dayatıyorlar 
Boyun Eğmeyeceğiz! Özgürlüğün bedeli, merhamet

dilenmek, boyun eğmek değildir!” 

Aynı sayıda şu deniliyordu: 
“FAŞİZMDEN DEMOKRASİ, ZULÜMDEN MER-

HAMET İSTENEMEZ, BEKLENEMEZ!
Bir şeyi boyun eğerek alırsanız, bir gücün, üstelik de

sınıflar mücadelesinde karşı saflarda olan bir gücün
icazetine sığınarak alırsanız, karşılığında o sizden
fazlasını isteyecek ve alacaktır. ... Güler Zere... Onu
şimdi çok geniş bir kesim tanıdı. Duvarları dolduran af-
işlerinden, bildirilerden, devrimci basından, televizyon-
lardan, burjuva basından... “Güler Zere’ye Özgürlük!”
istemi dalga dalga yayıldı. Kimsenin duymazdan gele-
meyeceği boyutlara ulaştı... Kuşkusuz bunlar çok önemli,
ama daha fazlası gerek... Yapabiliriz, başarabiliriz...
Haklar söke söke alınır faşizmde. Güler’i zulmün elinden
koparıp alacağız. “Güler Zere’ye Özgürlük!” talebini bu
gerçeğe uygun bir cüret ve kararlılıkla savunmalıyız.” 

Direnişin İki Temel Niteliği: 
SAHİPLENME SORUMLULUĞU 
KAZANMA KARARLILIĞI 
Ağustos ayının ortasında Adli Tıp Önünde Güler

Zere’ye Özgürlük Nöbeti başladı. 
Güler’in boyun eğmemesi, ölüme ve faşizme mey-

dan okuması, Güler’in sahiplenilmesi faşizmi gittikçe
daha fazla sıkıştırıyordu. 

Faşizmin bekçileri, ameliyattan çıktığı anda Güler
Zere’nin başucunda kendi aralarında şöyle konuşu-
yorlardı: “Alt kata indirmeliyiz. Örgütü kaçırıp canlı
bomba yaptıracak.” 

Güler Zere çoktan bir bomba olmuş ve faşizmin
üstünde patlamıştı. 

Direnişler direnişleri, eylemler eylemleri izliyordu. 
Her hafta birçok şehirde ülkede eylemler yapılıyordu. 
Adli Tıp’ın Güler Zere’yle ilgili 27 Ağustos’ta karar

vereceğinin açıklanmasıyla her yerde eylemler daha
da yoğunlaştı. 

Faşizm ağır hasta tutsakları, adeta rehin gibi kul-
lanıyor ve birer birer katlediyordu. Güler Zere direnişi
bu politikayı bozacaktı. 

O günlerde Yürüyüş dergisinde şöyle yazdık: 
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“Ağır hasta tutsakların durumunu, koşullarını göz-
lerinizin önünde canlandırmaya çalışın. Zulüm, sa-
vunmasız eli kolu bağlı durumdaki bu tutsaklara karşı
en insanlık dışı davranışlardan birini sergileyerek,
onların hastalıklarını onlara karşı kullanıyor. Kanseri,
tüberkülozu, şizofreniyi, Wernicke Korsakoff’u kullanarak
tutsakları teslimiyete zorluyor. Bu koşullarda, hasta
tutsakları zulmün elinden çekip almak, kapitalizmin
çürütemediği bir beyin ve yürek taşıyan herkes için,
kaçınılmaz bir görev ve sorumluluktur.” 

Hasta tutsakları veya cenazelerimizi faşizmin eline
bırakmak işte böyle bir sorumluluktur. 

Faşizm, halkın mücadelesi sonucunda geri adım
attığı görüntüsünü vermemek için 27 Ağustos’taki
kararı erteledi. 

Beklesin ölsün diyordu Adli Tıp. 
“Beklemeyeceğiz” dedik. 

SAHİPLENME, BİR İRADE SAVAŞIDIR!
Sonrasında da kanser uzmanı olmayanların yer

aldığı bir kurulda, Kanser Hastası Güler Zere’nin
Tahliye Edilmemesine Karar Verdiler. 

Ve biz; halkımıza, tarihe ve zulme şöyle dedik: 
“Ey Zulüm, Güler’i senin ellerine bırakacağımızı

sanıyorsan yanılıyorsun. Senden daha kararlıyız!
GÜLER’İ senin elinden ALACAĞIZ!” 

Adli Tıp Önünde Ve Balcalı’da ÖZGÜRLÜK NÖ-
BETLERİ sürdürüldü. 

İstanbul ve Adana’dan sonra Ankara ve İzmir’de
de TKMP (Tecrite Karşı Mücadele Platformu) kuruldu.
Güler Zere’nin mücadelesinin yayılmadığı yer kalmadı. 

Anadolu’nun herhangi bir yerindeki festivallerde
Güler Zere vardı. Güler Zere için besteler yapıldı, re-
simler çizildi. Yunanlı Milletvekillerinin AP’ye Soru
önergesi vermesinden Fransız Komünistlerin açıkla-
malarına kadar, Güler Zere her yerdeydi. Eylül ayında
İstanbul’da toplanan IMF ve Dünya Bankası temsilci-
lerinin karşısına da GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!
sloganıyla çıktık. 

Avrupa çapında Güler Zere için açlık grevleri baş-
latıldı. Konsolosluklar önünde gösteriler... 

Güler’in direnişini ve sahiplenmeyi kıramayan
faşizm de boş durmuyor ve Güler’i teslim alarak bu
mücadeleyi boşa çıkarmayı hedefliyordu: 

Güler göz hapsinde... Güler ışık işkencesinde...
Güler açlıkla yüzyüze... 

Düşmanın Güler üzerindeki bu politikasına Galata
Kulesi’nde Güler Zere’ye Özgürlük Eylemi’yle cevap
verildi. 

Ekim ayının ortasına Balcalı önündeki oturma eylemi,
100. gününe ulaştı. Haziran’da başlayan, 5 Temmuz’da
fiili direnişlere dönüşen mücadele sürüyordu. 

“Ne var, Güler de cumhurbaşkanına bir af dilekçesi
yazsın” diyenler de vardı. Şöyle diyorduk onlara: “Ne
Merhameti, Ne Adaleti Yoktur Onların! Yalnız Katletmeyi
Bilirler! 

“Güler Zere’ye Özgürlük” Mücadelemiz, Onu-

rumuz ve Özgür Tutsaklara Bağlılığımızdır! 
‘Güler Zere’ye Özgürlük’ Mücadelesi Onurumuz,

Sorumluluğumuzdur. En başından söyledik; bu mü-
cadele kolay bir mücadele değildir. İktidar başından
beri, halka ve devrime düşmanlığıyla ele almıştır
Güler Zere meselesini...” 

Hasta tutsaklar, kayıplar, cenazeler, toplu mezarlar,
hepsi faşizm açısından belli bir politikaya hizmet eder. 

Bizim onları sahiplenmememiz de bir politikadır
ve halka, devrime hizmet eder. 

ZAFER DİRENENLERİNDİR! 
TARİH KARŞISINDA BİR KEZ DAHA
TEK BİR HASTA TUTSAĞIMIZI,
TEK BİR CENAZEMİZİ FAŞİZME
BIRAKMAMANIN ONURU BİZİMDİR!
Ve nihayet, Kasım ayının başlarında zafer bizimdi.

Yürüyüş’ün 15 Kasım 2009 tarihli sayısında şöyle
duyuruldu zafer: 

“Hepimiz Birimiz İçin! Direndik Ve Kazandık! Güler
Zere Artık Özgür!” 

“Güler’in ellerinde resmedilen zafer bizimdir, hal-
kımızındır!”

Demokratik mücadelede ısrar, bir Cephe gelene-
ğidir!.. Güler Zere’nin Tahliyesi, Büyük Direnişin Za-
feridir... Hasta tutsaklar için yükselen mücadele, Cep-
hemizin birleştiriciliğidir. Birleştik ve birleştirdik! Bu
haklı, meşru talebin mücadelesini verirken; gözaltılar,
işkenceler de yaşandı. Ama Güler’in Balcalı’dan çı-
karken zafer işareti yapan o görüntüsü, çok daha
büyük bedeller ödemeye değecek bir görüntüdür. Bu
görüntü; bağlılığımızın, birliğimizin gücüdür. 

Halk Cephesi direnişin zaferi üzerine yaptığı açık-
lamada şöyle dedi: 

“GÜLER ZERE ÖZGÜR! 
Türkiye Halkları! Güler Zere Artık Özgür; Gözümüz

Aydın! Birleştik, Direndik, Sahiplendik ve Kazandık!
Türkiye Halkları! UNUTMAYALIM! Tecrit Zulmünün
Hüküm Sürdüğü Hapishanelerde Daha Onlarca Güler
Zere Var!”

148 Günlük Kararlı Mücadele Ve Zafer! 
Kitle Balcalı Hastahanesi önünde sloganlarla kar-

şıladı Güler Zere’yi. Güler Zere’nin hasta elleriyle
yaptığı zafer işareti, direnişin özetiydi. 

12 Haziran’dan 6 Kasım’a 148 gün direndik ve ka-
zandık. Kazanmanın başka yolu yoktur!

707 cenazeyi almanın başka yolu da yoktur!
İlk adım; sahiplenme kararı almaktır. 
İkinci adım; direniş başlatmaktır. 
Zafer kaç haftada, kaç ayda kazanılır, cenazeler

kaç ayda alınır bilinmez, ancak zafere giden yolun
buradan geçeceği kesindir. 

Kürt milliyetçi hareketi; ya Güler Zere’ye özgürlüğünü
kazandıran direniş çizgisini izleyecek ya da tarihine
cenazelerini sahiplenmemeyi yazacaktır. 
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PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, Amerikan
emperyalizminin üç PKK yöneticisi hakkında “yaka-
lama” kararı çıkarması, başlarına ödül koyması kar-
şısında, “ABD kararına karşı mücadele yükseltilmeli”
çağrısı yaptı. 

Karasu, yazısında şöyle diyor: 

“ABD, Önder Apo’ya yönelik komploda olduğu
gibi Türk devletinin soykırımcı politikalarına destek
vermiştir. Halkımız bu gerçeği bilmeli, hiçbir aldatıcı
söz, değerlendirme ve yoruma kulak vermeden mü-
cadeleyi yükseltmelidir.” 

“KARAR İDEOLOJİKTİR”
TESPİT DOĞRU, POLİTİKA YANLIŞ!
Karasu yazısında şu değerlendirmeleri yapıyor: 

“Bu karar neden alınmış... Resmi gerekçelerin
hiçbir değeri ve anlamı olmayan iddialar olduğu
açıktır. Zaten bu iddiaların hiçbirinin de ABD ile
dolaylı dolaysız ilgisi yoktur. Esas neden ideolojik
ve siyasidir. Bundan da öte ekonomik ve siyasi çı-
karlardır. Çünkü ideolojik ve siyasi farklılık nedeniyle
karar almaya çalışsa dünyanın çoğunluğu için karar
olmak zorunda kalır. O halde karar kesinlikle kirli çı-
karlar sonucudur. Trump da tüccar bir siyasetçi
olarak karşılığında bir şeyler kazandığı ya da kaza-
nacağı için böyle bir karar almıştır.” (Yeni Özgür Po-
litika, 12 Kasım 2018) 

Burada iki doğru var:

Bir: Karar ideolojiktir.

İki: Karar emperyalist çıkarların sonucudur. 

Fakat bu doğruları tespit etmek yetmez. 

Karasu ve tüm PKK yönetimi, bu noktada büyük
bir açmaz içindedirler. 

BİR YANDA, Amerikan emperyalizminin askeri
ve politik temsilcileri ile verilen yanyana pozlar...
ABD ve YPG bayraklarının yanyana dalgalandığı
resimler... ABD'ye verilen üsler... ABD adına Rakka'da
savaş... ABD'den alınan binlerce tır silah... 

DİĞER YANDA, üç PKK yöneticisi hakkında tu-
tuklama çıkartıp başlarına ödül koymak. 

ABD AÇISINDAN BİR ÇELİŞKİ YOK 
ÇELİŞKİ VE AÇMAZ, PKK'NİNDİR! 
Evet, bir yanda tam bir işbirlikçilik tablosu, diğer

yanda emperyalist efendinin bazı işbirlikçilerinin baş-
larına ödül koyması. 

Emperyalizm açısından bu tabloda bir çelişki
yoktur; çünkü emperyalizmin uşaklarına ve işbirlik-
çilerine karşı bu ikili tavırları yeni değildir ve tarih
boyunca bunun birçok örnekleri yaşanmıştır. 

Emperyalizm kullanır ve atar. 

Emperyalizm savaş halinde olduğu güçlerle “barış
masası”ndayken, onları katletmeye devam eder.

Amerika da böyle yapıyor. Amerika, emperyalizmin
doğasına uygun olan şekilde davranıyor.

Kendisiyle çelişki halinde olan PKK'dir. 

ABD'nin kararını tahlil ediyor, eleştiriyor, mücadele
çağrısı yapıyor, fakat NASIL BİR MÜCADELE, NASIL
BİR KARŞILIK?

Orada Karasu'nun dili tutuluyor.

Evet çok doğrudur; bu karar KÜRT HALKINA
DÜŞMANLIK KARARIDIR. Peki;

ABD'YE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI YAPMAK İÇİN
İŞBİRLİKÇİLİKTEN, UZLAŞMA-TESLİMİYET VE

TASFİYE ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAK GEREKİR!
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- BUNUN KARŞILIĞI, Rakka'da olduğu gibi, Kürt
gençlerini Amerikan emperyalizminin çıkarları için
öldürtmek midir? 

- BUNUN KARŞILIĞI, Kürt halkının yaşadığı top-
raklarda Amerikan emperyalizmine üsler vermek
midir? 

- BUNUN KARŞILIĞI, ABD'den tırlar dolusu silah
alıp, onun adına savaşmaya devam etmek midir? 

BOP'UN PARÇASI OLANLAR, 
ELEŞTİREMEZ! 
Karasu diyor ki; “ABD’nin böyle bir karara varma-

sının nedenlerinden biri ve güncel olanı Türkiye’yi
İran için kullanmak istemesidir. 2. Körfez Savaşından
ve Irak’a müdahale etmeden önce de Önder Apo’ya
yönelik komplo geliştirilmişti. Belki İran’a bir askeri
müdahale olmayacaktır. Ancak İran’ın sorunlarını
artırıp ABD politikalarıyla uyumlu bir iktidar değişikliği
yaptırmak hedefleniyor. ... İktidar değişikliğiyle sadece
Ortadoğu politikalarında ABD’ye sorun çıkarmayacak
bir İran arzulanıyor.” 

PEKİ SİZ BU TAHLİLLERDEN
NE SONUÇ ÇIKARIYORSUNUZ?
Bunun sonucunda hangi politikaları belirliyorsunuz? 

Mesele buradadır. 

Evet, Amerika'nın Ortadoğu politikası budur. İran'ı
bu şekilde kuşatmak istemektedir. Kısaca BOP diye
adlandırılan Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika planı
budur. 

Ve gerçek şudur ki; PKK, işte tam bu noktada,
halkların safında değil, BOP'un safındadır. 

PKK, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu politi-
kalarını desteklemeye devam ettiği, desteklemenin
ötesinde ONUN BİR PARÇASI OLMAYA devam
ettiği sürece; ABD'ye yönelik bu tahlillerin de,
mücadele çağrısının da hiç bir anlamı yoktur. 

AÇMAZDAN, ŞAŞKINLIKTAN,
ÇARESİZLİKTEN KURTULMANIN YOLU 

İŞBİRLİKÇİLİKTEN, UZLAŞMA-
TESLİMİYET-TASFİYE
ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAKTIR!
Karasu'nun yazısı, tahlilleri, kararsız, ürkek çağrısı

gösteriyor ki, 

- Şaşkındırlar 

- Moralsizdirler 

- Bizi masada sattın diyorlar Amerika'ya. 

Ama ötesini, bu tahlillerin gereği olanı söyleme
ve yapma cüretleri, kararlılıkları, politikaları yoktur. 

Karasu, yazısının sonunda diyor ki:

“Kuşkusuz sadece Kürtler değil tüm demokrasi
güçleri, özgür ve demokratik yaşamdan yana halklar
da bu karara karşı çıkmalı, Kürtlerle birlikte bu karara
karşı mücadeleyi yükseltmelidir.” 

Kendileri ABD ile işbirliği içindeyken, bu çağrıyı
yapmalarının inandırıcılığı, tutarlılığı yoktur. 

Kendisi ABD ile işbirliği içinde olanlar, ABD'ye
karşı mücadele çağrısı yapamaz; yaparsa bu çağrı
kesinlikle inandırıcı, tutarlı değildir. 

PKK'nin şaşkınlıktan, moralsizlikten, çaresizlikten,
tutarsızlıktan çıkmasının tek yolu vardır: 

İşbirlikçilikten, uzlaşma teslimiyet ve tasfiyeden
çıkmak! Çıkmadıkları sürece çağrıları, tahlilleri, boş-
tur!
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Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz
Ankara TA-

YAD'lı Aileler
24 Kasım'da Sa-
karya Cadde-
si'nde, tutsaklara
dayatılan Tek
Tip Elbise uy-
gulamasına kar-
şı eylem yaptı.
Yapılan eylemde
“Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz!” diyen TA-
YAD'lı Gülnaz Bozkurt ve İlker Işık gözaltına alındı.

Faşizmin Mahkemeleri Cezalarla
Devrim Mücadelemizi Bitiremez

Tekirdağ 2 No'lu T Tipi Hapishanesi'nde 3 yılı aşkın
süredir tutuklu bulunan Özgür Tutsaklardan Murat Tan’a
faşizmin mahkemeleri tarafından 11 yıl hapis cezası ve-
rildi!

Özgür Tutsakları mektuplarla yalnız bırakmayalım!

Devrimciliği Savunmak Onurdur!
23 Kasım'da, Çayan mahallesinde, halkın matbaası

duvarlara Halkın Avukatları'nın Silivri'de görülecek du-
ruşmasına çağrı yazılamaları yapıldı!



KESK’e çöreklenen HDP, ÖDP, CHP, Halkevleri
ve EMEP’li tasfiyeci solcuların oluşturduğu Yürütme
Kurulu, 8 Kasım 2018 tarihli bir bilgilendirme yazısını
KESK’e bağlı sendika şubelerine gönderdi.

“Konfederasyonumuza Yönelik Olarak Yaşanan
Girişimlere Yönelik KESK MYK’sının Bilgilendirme
Yazısını Tüm Temsilcilerimizle Paylaşıyoruz” başlığıyla
yayınlanan bu açıklama esas olarak tasfiyeci solculuğun
devrimcilikten, direnişten ve sol değerlerden ne kadar
uzağa düştüğünün yeni bir delili olmuştur.

Sözkonusu bilgilendirme yazısı Yüksel Direnişçi-
leri’ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı KESK
üyelerine kabul ettirememelerinin sıkıntısıyla kaleme
alındığı çok açıktır. Direnişçilere saldırmış olmaları
gerçeğini gerekçelendirmek için ellerinden geleni yap-
mışlar; ama yine başaramamışlar. Bunu asla başa-
ramazlar! Çünkü ne derlerse desinler, söyledikleri
hiçbir yalan ve safsata direnişçilere saldırdıkları ger-
çeğini örtbas edemez. Bu saldırılarının meşru bir ge-
rekçesi yoktur. 

KESK üyelerinin, hatta kendi tabanlarının bu konudaki
itirazlarını da gayet iyi biliyorlar. KESK üyeleri nezdinde
yönetimdeki tasfiye solcuların direnişçilere saldırısı
mahkum edilmiştir. İşte bu mahkumiyetin yarattığı ağırlık
altında kıvrandıkça bu türden ciddiyetten ve inandırıcılıktan
uzak “bilgilendirme” yazıları yayınlıyorlar. Ki bu yeni
açıklamalarında daha önce söylemedikleri yeni bir şey
de yoktur. Buna rağmen; “bir kez daha açıklama
yapma zorunluluğu” duyuyorlar.

KESK Yönetimi Neden Böyle Bir
“Zorunluluk” Duyuyor?

Öyle ya size göre ‘küçük, etkisiz bir
grup’tur direnişçiler ve Kamu Emekçileri
Cephesi. Siz de söyleyeceğinizi söylediniz.
Nasıl olsa herkes sizi dinleyip kaale
alıyor, direnişçileri ciddiye alan da yok!
Zaten direnişin, direnişçilerin tabanda da
bir karşılığı yok değil mi... Böyle diyorsunuz
ama ne hikmetse periyodik olarak “zorunlu
açıklamalar” yapmaya devam ediyorsu-
nuz.

Neden?
Çünkü direnişçilere yönelik saldırınıza

kimseyi ikna edemediniz. Gerekçe-
lendirme çabalarınızın dönüp sizi vur-
duğunu görüyorsunuz. Çünkü gerçek,
yalan ve karalamalarınızla örtemeye-
ceğiniz kadar ortadaydı. Direnişçilere
saldırdınız. Faşizmin yaptığını yaptınız.

Faşizm, nasıl ki, Yüksel Caddesi ve
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nı direniş-
çilere kapadıysa siz de KESK’in kapılarını

direnişçilere aynı amaçla kapattınız. Direnişçiler bu
yasağınızı tanımayınca da AKP’nin polisi gibi saldırdınız.
Çünkü, KESK’te oturma eyleminin talebi olan ihraçlar
konusunda direniş programı çıkartma talebine verecek
cevabınız yok!

Direnişçilerin direniş programı çıkartma talebine
“dayatmacı tutum” diyen sizler AKP faşizminin yılgınlık
dayatması karşısında ise anında boyun eğiyorsunuz.
Doğrudur, yılgınlık sizin için dayatma değil terci-
hinizdir. Direnişi çağrıştıran her şey ise tasfiyeci
solculuğunuz gereği “dayatma” oluyor.

Yeni bir zorunlu yalanlar listesi sıralamanızı şöyle
açıklamışsınız;

“... Mücadeleyi sosyal medyaya ve KESK’i işgale
indirgeyen, hiçbir biçimde doğru olmayan ifadelerle
yürüttüğü “yalan siyasetiyle” konfederasyonumuzu,
yöneticilerimizi ve üyelerimizi karalamalarla, iftiralarla
hedef haline getiren kişiler hakkında bir kez daha
açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.”

Halkın, kamu emekçilerinin aklını o kadar küçüm-
semeyin. Eğer direnişçiler “yalan siyaseti” yapıyorsa,
sizin yana döne, kıvrana kıvrana zorunlu açıklamalar
yapmanıza gerek bile kalmadan emekçiler bunu anlar
ve mahkum eder. Zira kimin ne yaptığı, nasıl yaptığı
ortadadır. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Biz ise yapılanın adını bir kez koyduk. Saldırıyı
yapanları halkımıza gösterip direnişçilere yönelik sal-
dırıyı mahkum ettik. Halkımıza da bir çağrıda bulunduk;
“Direnişçilere saldırıp işkence yaparak KESK bi-
nasından dışarı atan bu tasfiyeci solculardan
hesap sorun” dedik. 

İşte sizi korkutan budur. Çünkü emekçiler tasfiyeci
solculara değil, devrimcilere inanıp güveniyor. Kimin

ne yaptığını gördü, görüyor çünkü.
Kimin ne olduğunu da biliyor halkı-
mız.

Kim direniyor, kim AKP’nin akil
adamı oluyor?

Kim direniyor, kim faşizmin AKP’li
denetçilerine saygıda kusur etmiyor?

Kim direniyor, kim faşizmin valileri
ile sendikal faaliyetlere ilişkin sohbet
ediyor?

Kim direniyor, kim 70 haftadır
süren oturma eylemini AKP öyle istedi
diye tasfiye ediyor?

Kim direniyor ve KESK yönetimine
direniş programı çıkartın diyor, kim
“nasıl direniş programı çıkartın der-
siniz” diye direnişçilere saldırıyor?

İşte bütün bunlar halkımızın, kamu
emekçilerinin gözlerinin önünde ya-
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şanmaktadır. Tasfiyeci solcuları yeni açıklamalar yap-
mak zorunda bırakan da budur.

TASFİYECİ SOLCULARIN ZORUNLU
SAFSATALARINA DAİR

Yalan-1: “... genel merkezimiz bir grup tarafından
bir yıla yakındır işgal edilmişti.”

Gerçek: İşgal değil, KESK’te oturma eylemi yapı-
lıyordu. Bu oturma eyleminin talebi KESK yönetiminin
ihraçlar konusunda direniş programı çıkartmasıydı.
Ve dahası da şu ki, KEC’li kamu emekçileri bu eyleme
başlarken içeriye zorla girmedi, kapıyı kırmadı,
sendikayı işgal etmedi. Genel Başkan Mehmet Boz-
geyik’in odasında diğer yöneticiler ve eylemi başlatacak
olanlarla birlikte görüşme yapıldı. Odada yaklaşık
12-13 kişi bulunuyordu. Bizzat Eş Genel Başkan
Mehmet Bozgeyik; “Bu sizin demokratik hakkınızdır,
kullanabilirsiniz” diyerek toplantı salonuna eylemcileri
yönlendirmiştir.

İşgal ile oturma eylemi arasında fark vardır. Tasfiyeci
solcular saldırılarını gerekçelendirmek için ısrarla
“işgal” diyor. Yani yalan söylüyorlar.

Bu eylem 24 Kasım 2017 tarihinde başlamıştır. O
zamandan saldırıyı gerçekleştirdiğiniz Ekim 2018’e
kadar KESK genel merkezinde bulunuyordunuz. Eğer
işgal olsaydı bunca zaman orada nasıl durabilirdiniz?
Genel Merkez işgal altında olsaydı AKP’li kamu de-
netçisi Şeref Malkoç ile nasıl görüşebilirdiniz? Görüşme
fotoğrafınız ortada duruyor, herkes gördü. Bırakın bu
yalanları; ki artık kimseyi ve hatta kendi tabanınızı
bile inandıramıyorsunuz.

Sormazlar mı o zaman; madem KESK Genel Mer-
kezi işgal altındaydı da örneğin siz AKP’li Şeref
Malkoç ile nasıl ve nerede görüştünüz? 

Yalan-2: “... Mücadeleyi sosyal medyaya ve KESK’i
işgale indirgeyen, hiçbir biçimde doğru olmayan ifa-
delerle yürüttüğü “yalan siyasetiyle” konfederasyo-
numuzu, yöneticilerimizi ve üyelerimizi karalamalarla,
iftiralarla hedef haline getiren kişiler hakkında bir kez
daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.”

Gerçek: Yüksel ve Bakırköy direnişçilerinin müca-
deleyi nasıl sürdürdüğü ortadadır. Ve yukarıda yaptığımız
alıntı aslında yalan siyasetini kimin yaptığını gayet iyi
gösteriyor. Çünkü Bakırköy direnişçileri iki kez tutuk-
landılar. Yüksel Direnişçileri’nin iki yıldır nasıl bir
mücadele sergiledikleri ortadadır. Nuriyeler’in tutsaklığı
ve 324 günlük açlık direnişi, Nazan’ın kırılan kemikleri,
Acun öğretmenin kalp pili, Nazife ve Celal’in süren tut-
saklığı, direniş dostu Perihan Pulat’ın, Mehmet Dersu-
lu’nun uğradığı işkenceler herkesin gözü önünde ya-
şanmıştır. Günde iki kez kalıcı sakatlık riskiyle alana
çıkmaya devam ediyor direnişçiler. Tasfiyeci solcular
öyle dedi diye emekçiler yalanlara inanmazlar.

Yılgınsınız diyoruz; değiliz diyebilir misiniz? Gösterin

o zaman nerede, nasıl bir direniş örgütlediğinizi... İş-
kencecisiniz diyoruz; KESK binasından atmak için
polis çağırdığınızı, direnişçilere nasıl saldırdığınızı,
Nuriye’ye attığınız tekmeyi herkes gördü. AKP polisi
gibi davrandığınız belgelenmiştir.

Yalan-3: “... Tartışmaların odağına oturmamak için
belli aralıklarla açarak çalışma yürütmeye çalıştığımız
konfederasyon binamızı 5 Kasım 2018 Pazartesi
günü, sabah saatlerinde yeniden açtık. Kısa süre
sonra kapı önüne gelen bu kişiler bir kez daha zorla
içeri girmeye, konfederasyonumuzu yeniden işgal et-
meye çalıştılar.”

Gerçek: Direnişçi KESK üyeleri sendikalarına
girmek istiyor; ama tasfiyeci solcular zor kullanarak
bunu engelliyor. O sendikalar tasfiyeci solcuların ba-
basının çiftliği değil, elbette direnişçiler kendi sendi-
kalarına girecek, dinlenecek, eğitim yapacak, yarasını
saracak ve yeniden direniş alanına dönecektir. KESK
yönetimini korkutan işte bunlardır. 

Direniş çizgisini tasfiye etmek isterken, genel mer-
kezine çöreklendikleri sendika binasının bir tür direniş
mevzisine dönüşmesine tahammül edemiyorlar. 

Yalan-4: “... Bir siyasal anlayışı temsil etme vasfını
yitirmiş, konfederasyonumuzla ve konfederasyonumuzla
dayanışma içinde olan tüm kurumlarla dönem dönem
kavgaya tutuşmuş, işyeri ve sendikalarla bağları kop-
muş, sosyal medya üzerinden var olmaya, kimlik ka-
zanmaya çalışan, KESK’in on yıllarca bedeller ödeyerek
oluşturduğu hukuku ayaklar altına alan bu kişiler,
mafyavari yöntemleri, asla kabul edilemez ve diyaloğa
kapalı üslupları ve tarzları ile sisteme hizmet eder
duruma gelmişlerdir.”

Gerçek: Yukarıdaki satırların altında HDP, ÖDP,
CHP, Halkevleri ve EMEP’in imzası vardır. Bir bunlara
bakın bir de böyle bahsettikleri Direnişler Meclisi’ne...
Biraz utanın diyeceğiz; ama güneşi balçıkla sıvamaya
çalışanlar, direnişçilere alenen dil uzatan tasfiyeci
solcular utanmazlar!

Bırakın her şeyi bir yana, artık demokrasicilik
oyunu kapsamında bile hükmü olmayan sistemin par-
lamentosunda yer alıp kimin sisteme hizmet ettiği
gayet açıktır. Tasfiyeci solcular sistemin parlamentosunda
yer almaya koşup faşizme hizmette sınır tanımazken;
devrimciler direniş mevzilerindeydiler. Kimin saraylarda
AKP ile el sıkışıp Haziran Ayaklanması’nı “provokas-
yon” olarak nitelediği halkımızın malumudur. Tarihimiz
boyunca kimseyle ‘kavgaya tutuşmadık’. Bahsedilen
ideolojik mücadele ise, elbette devrimci sorumluluğumuz
gereği sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Dü-
zeniçiliği, tasfiyeci solculuğu, burjuvazinin sözcülüğünü
üstlenenlerin gerçek yüzünü teşhir etmeye devam
edeceğiz. Bu sınıflar savaşının gereğidir.

Yalan-5: “... Bu girişimleri başarısız olunca, cep
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telefonlarıyla sosyal medyada karalayıcı, iftiralarla
hedef gösteren manipülatif bilgileri yandaş/havuz
medya tarzıyla dolaşıma sokarak servis ediyorlar.
Yine sosyal medyada çoğunluğunun bu kişiler tara-
fından yönetildiği düşünülen trol hesaplar tarafından
konfederasyon ve sendika yöneticilerimiz hakaret,
küfür ve tehdide uğradı.”

Gerçek: Devrimciler dostunu-düşmanını karıştırmaz,
saldırmaz, işkence yapmaz, küfür-hakaret etmez, yalan
söylemez, karalama yapmaz! Devrimciler teşhir eder!

İşkencelerinizi, küfürlerinizi teşhir etmeye devam
edeceğiz. Yalan yok, karalama yok, iftira yok; görüntüler
açık. Direnişçilere saldıranların kim olduğu isim isim
belli.

Saldırırken iyi; ama bunlar paylaşılınca kötü oluyor,
öyle mi? Saldırgan yüzünüzü teşhir edince “iftira”
oluyor öyle mi? Ama böylesi yalanlarla kaçıp kurtula-
mazsınız. Direnişçilere faşizmin polisi gibi küfredip
işkence ettiğinizi herkese göstereceğiz. Çocuklarınız
bile direnenlere neden saldırdığınızı soracak size.
Gittiğiniz yerlerde yüzünüze tükürülecek, Nuriye’ye
attığınız tekmenin, direnişçileri yerlerde sürüklemenin
hesabı sorulacak sizden.

İnternet kullanan halk kesimlerini küçümseyerek
“trol hesaplar”dan bahsediyorlar. Oysa bunun kolayı
var. Hangi hesap için trol diyorsanız açıklarsınız olur
biter. Direnişçilerin çektiği-yayınladığı görüntülerin
hepsi kendi isim ve soyisimleriyle açıktır zaten. Dev-
rimciler yaptıkları hiçbir şeyi gizlemez, utanacakları-
gizlemek isteyecekleri şeyi ise zaten yapmazlar!

Tasfiyeci solcuların rahatsızlığı şudur ki, direnişçilere
saldırıyı ve sendika kapısını direnenlere kapatmayı
kimse karşısında savunamaz durumdadırlar.

Yalan-6: “... İşgalci grubun içeri girmek istemesiyle
ortaya çıkan görüntü bu grubun hiçbir biçimde sendikal,
siyasal kültüre uymadığını gösterdiği gibi sıradan bir
kavgada dahi yaşanmayacak bir tarzı benimsediğini
tekrar ortaya koymuştur.”

Gerçek: Nuriye Gülmen’i, Acun Karadağ’ı yerlerde
sürüklemek mi, tekmelemek mi sendikal, siyasal
kültüre uygun oluyor? Görüntüler ortadadır. İstediğiniz
kadar yalanlar-iftiralar üretin; ama kimin ne yaptığı
açıktır, belgelidir. Çekilen görüntüleri yok etmek için
Nuriye’nin telefonuna el koydunuz; ancak yine de
gerçekleri halka ulaştırmamıza engel olamadınız.

“İşgalci grup” dediğiniz direnişçi KESK üyeleri,
sendikalarına girmek istiyorlar. Bundan daha meşru
ve doğal ne olabilir? İçeri girmelerini engellemek için
saldıranlar ise tasfiyeci solcular. Emekçiler, OHAL’den
bu yana ihraç üyeleri için kılını kıpırdatmayan KESK’in
yapamadığını, Direnişler Meclisi’nin başarmasını haz-
medemediğinizi biliyor. Direnenler oldukça, teslimiyetçi
yüzünüzü gizleyememenin hırsıyla saldırıyorsunuz.
Boşuna “zorunlu açıklama” yaparak karalamaya ça-
lışmanız bundandır. Ancak gerçekler devrimcidir; er

veya geç ortaya çıkarlar.

Yalan-7: “... KESK’i kamuoyunda itibarsızlaştırmaya
çalışan tutumlar ve yanlış algı yaratma çabalarının
ne üyelerimize ne de KHK’larla ihraç edilen üyelerimizin
işlerine iade edilmeleri için yaptığımız mücadeleye,
tüm toplumsal kesimlerle yürütmeye çalıştığımız
emek, demokrasi ve barış mücadelesine hiçbir şey
kazandırmadığını sayısız kere söylememize rağmen
bu kişiler aynı tutumlarını sürdürdüler.”

Gerçek: Üstüne basa basa söylemeye devam
edeceğiz. KESK’i itibarsızlaştırmak KESK’in üye
sayısını 240 binden 130 binlere düşürmektir! Direnişi
değil yılgınlığı örgütlemektir. Genel başkanını
AKP’nin akil adamı yapmaktır. AKP polisinin dayat-
malarına boyun eğerek İstanbul’da KHK’larla ilgili
oturma eylemini iptal etmektir. Direnişçilere saldırıp
sendika binasından atmaktır. Direnişçiler girer korku-
suyla genel merkezi açmamaktır. KESK, üyeleri di-
rendiği için değil ama yönetimi yılgınlığı örgütlediği
için itibarsızlaşır.

Yalan-8: “... Çokça kullanılan “üyelik” konusu
sadece üye olunan kuruma giriş çıkışını değil, aynı
zamanda kişinin o kuruma karşı hukuksal bağını da
düzenler. Üye olmanın doğurduğu haklarla birlikte
tüm üyelerin ortak iradesini ifade eden, tüzükle belir-
lenmiş uyulması gereken ödev ve sorumlulukları da
vardır. Sendikalarımızın tüm üyeleri sendikaların ana-
yasası olan tüzüğe bağlı haklarını kullanırlar.”

Gerçek: Bu türden bürokratik ifadelerin ardına sı-
ğınmaya gerek yok. Direnişçileri sendika üyeliğinden
çıkartmaya cüret edebilecekseniz, buyrun! Sizin an-
ladığınız “üyelik” kağıtlarda yazılanlarla sınırlı olabilir;
ama geçerli olan kavga alanlarında, direniş meydan-
larında kurulan bağlar ve bağlılıklardır. Siz önce
emekçilerin direniş geleneklerine ve sınıflar kavgasının
yasalarına uyun, ondan sonra sendika tüzüklerinden
bahsedin.

O sendikalar, en zorlu koşullarda devrimcilerin mi-
litanca mücadelesi sayesinde kuruldu. Devrimcilerin
kurduğu sendikalarda faşist AKP’nin temsilcilerini
ağırlayıp devrimcileri sokmamaya çalışmak; devrime
ve direnişe düşmanlıktan başka bir şeyle açıklanamaz.
Siz kimin safındasınız, kime dost-kime düşmansı-
nız? Önce bunu açıklayın!

Yalan-9: “... KESK Genel Kurulu’nu, KESK’e bağlı
sendikaların ve şubelerin kongrelerinde üyelerin ira-
desini boşa çıkaracak şekilde, konfederasyonumuzun
ve bağlı sendikalarımızın hiçbir demokratik karar
alma mekanizması işletilmeden, bir grubun kendi
siyasi eylem kararlarını uygulatma doğrultusundaki
dayatması kabul edilemez.”

Gerçek: Direnişçilerin, sendikaya görevlerini ha-
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tırlatması, yaptığı tartışmalardan sonuç alamaması
üzerine, bir toplantının ardından başlayan oturma
eylemidir sözkonusu olan. Direnişe davet edilmeyi,
direnin denmesini, direniş programı çıkartın talebini
“dayatma” olarak nitelemek tasfiyeci solculuğun özel-
liğidir. Böylece kendi yılgınlığını örtbas edebileceğini
zannederler. Ama başaramadılar, başaramazlar!

Yalan-10: “... bu grup uzun süredir bağlı oldukları
sendika şubelerinin, genel merkezlerinin hiçbir organ
toplantısına, çalışmasına, mücadelesine, eylem ve
etkinliklerine katılmamaktadır. Birçok yerde de katıl-
mayacaklarını ifade etmektedirler.”

Gerçek: Devrimci kamu emekçileri ya direniş mey-
danlarında ya da tutsaklık koşullarındadır. Tasfiyeci
solcuların otel salonlarındaki ya da AKP icazetiyle
gerçekleştirdikleri göstermelik etkinliklerde bulunmak
yerine direniş mevzilerinde yerlerini alırlar. KESK yö-
netimine çöreklenen tasfiyeci solcular, yılgınlıklarını
gölgeleyebilmek için etkinlik düzenlemektedirler. Ve
bu etkinlikleri öncesinde de AKP’den icazet almakta-
dırlar. Açık ki direnişin olmadığı, halkın ve kamu
emekçilerinin çıkarlarının olmadığı yerde direnen-
lerin bulunmasına da gerek yoktur.

Yalan-11: “... Sorunu çözmeye dönük bazı ku-
rumların çabalarını ise “hiçbir kurum aracı olmasın,
kararımızdan dönmeyeceğiz, kapıları kırarak da olsa
yeniden içeri girerek oturma eylemine (işgale) devam
edeceğiz” diyerek ciddiye bile almamışlardır. Bu
kişilerin sistemle mücadelelerinin göstermelik olduğu,
asıl amaçlarının geriye kalan birkaç muhalif kurumu
da etkisizleştirmek olduğu bizce netleşmiştir.”

Gerçek: Sorun ve çözüm gayet açıktır. Sorun,
KESK yönetimindeki tasfiyeci solcuların direnişçilere
saldırısıdır. Çözümün ilk adımı ise bu saldırıya son
verilip direnişçilerin kendi sendikalarına girmeleridir.
KESK yönetimi; direnişçilerin sadece genel merkeze
değil, bütün sendika şubelerine girmesini yasak-
lamıştır. Bu kapsamda Eğitim-Sen Ankara 1 ve 2
No’lu şubelerinde Yüksel Okulu derslerinin yapılmasını
engelliyorlar. Kartal Eğitim-Sen şubesinde Nuriye
Gülmen’in Yüksel Okulu etkinliği yapması engellendi.
Bakırköy Direnişçileri’nin Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu
şubede toplanması engellendi. Öncelikle yalan, iş-
kence ve yasaklar son bulmalı ve yapılanların
özeleştirisi verilmelidir.

Yalan-12: “... Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki,
yalan-yanlış ifadelerle KESK ve bağlı iş kolu yöneti-
cilerini sosyal medya hesaplarında resimlerini yayın-
lamak suretiyle hedef gösterenler, bin bir hakaret
yağdıranlar, iftira atanlar yöneticilerimize yönelecek
her saldırının da yegâne sorumlusu olacaktır.”

Gerçek: Yapılanın adını koymak iftira, yapanların

adını açıklamak hakaret değildir. Direnişçilere saldır-
madınız mı? Saldırdınız... Bunun hesabını vereceksiniz.
“Yöneticilerimize yönelecek her saldırının da yegâne
sorumlusu olacaktır” diyerek hesap vermekten kaça-
mazsınız. 

Ve dahası da şu ki, devrimcilerin sol içi çatışmada
elleri temizdir. Birazcık tarih bilgisi olan herkes bilir
bunu. Bugün direnişçilere saldıranlar dün birbirlerini
katlediyorlardı. O günkü bu tavırlarının, sol içi çatış-
malardaki sorumluluklarının özeleştirisini bile verme-
mişlerdir. Dolayısıyla bırakın bu yalanları da direnişçilere
saldırının hesabını verin!

Yalan-13: “... KESK, sınıf ve emek mücadelesi
karşıtı bu tutuma takılıp kalmamakta kararlıdır. Açık-
ladığımız mücadele programının hayata geçirilmesini,
sistemin ve uzantısı kişilerin engellemesine izin ver-
meyeceğiz.”

Gerçek: AKP’nin icazeti altında gerçekleştirdiğiniz
“mücadele programı”na İzmir’de başladınız. Tabii
önce faşist devletin AKP’li valisine tekmil vermeyi de
ihmal etmediniz. İşte icazet dediğimiz budur. Sohbet
ettiğiniz ve mitinginize onay veren AKP, yaptığınızın
halklarımıza direnişin yolunu göstermeyeceğinizi
biliyor. Faşizm; düzeniçi olanla devrimci olanın farkını
sınıfsal olarak çok iyi bildiği için, burjuvazi adına bol
bol konuşmanızı sağlarken, Yüksel direnişçilerinin 1
dakika bile konuşmasına tahammül edememektedir.
Çünkü siz yılgınlığın diliyle konuşuyorsunuz, Direnişler
Meclisi ise direnişin diliyle.

Sonuç olarak; 
1- KESK yönetimindeki tasfiyeci solculuk, direniş-

çilerin teşhiri karşısında çaresizdir. Direnişçilere
saldırıyı, kamu emekçilerine ve halkımıza açıklayamıyor,
meşrulaştıramıyorlar. Emekçilerin hesap sormasının
önüne geçemiyorlar.

2- Yaşananlar devrimcilik ile reformizm arasındaki
tarihsel çatışmanın güncel biçimidir. Devrimciler
direnişi, reformistler yılgınlığı örgütlemektedir. Direnişin
varlığı ve kesintisizliği tasfiyeciliği teşhir ettiği için
direnişe saldırıyorlar.

3- Faşizm ve reformizm direniş düşmanlığında or-
taktır. İşte bu ortaklık içinde elele direnişçilere saldır-
maktadır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar direnişi yok
edemiyorlar. Edemezler. Çünkü direniş baskıyla, sal-
dırıyla, yalan ve iftiralarla yok edilemez.

Mahir Çayan’ın dediği gibi; “Hayatın gerçekleri,
safsatalarına karşı her zaman muzaffer olmuştur,
olacaktır da.” Bu gerçekliğe inanmayanlar varsa
tarihe bakabilir. Ki tarihimiz, şair Adnan Yücel’in
dediğini yazar:

“... Bugünlerden geriye
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar adına direnenler...”

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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DİSK’in bildik pratiği... Yine ra-
kamların verildiği, durumun ne ka-
dar vahim olduğunun anlatıldığı;
ama tek bir somut kararın alınma-
dığı konferans yapıldı ve bitti. 

Konferansta yapılan konuşma-
lardan yola çıkarak şunu sormalıyız:
Bu konuşmalardan işçilerin, emek-
çilerin çıkarına somut bir sonuç
çıkmış mıdır?

Hayır!
Bu konferans İŞÇİ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ konferasının ikincisi.
Birincisi bundan iki yıl önce 2016
yılında yapılmış. Yine konuşulmuş,
işçi ölümleri hakkında istatistikler
yayınlanmış, yani konuşulacak ne
varsa konuşulmuş; ama o günden
bugüne tek bir adım atılmamış.

İşçi katliamları artarak devam
etmiştir. Çünkü adından da anla-
şıldığı gibi işçinin değil işin güvenliği
esas alınmıştır.

Ne Soma’nın katillerinden hesap
sorulmuş ne de yeni maden katli-
amları yaşanmasının önüne geçi-
lebilmiştir.

Karda, yağmurda köle gibi ça-
lışan, emeklerinin karşılığını ala-
mayan, üstüne üstlük bit-pire içinde
yatan 3. havalimanı işçilerinin du-
rumu da aynıdır. DİSK ne çalışma
koşullarının iyileştirilmesi, ne işçiler
için güvenlik önlemlerinin artırılması,
ne tutuklamalarını engellemek için
çaba sarf etmiş ne de özgürlükleri
için bir şey yapmıştır.

Bu listeyi uzatabiliriz, yeni mad-
deler ekleyebiliriz. Ama yazacağımız
her yeni maddenin karşısına DİSK
ne yaptı diye sorduğumuzda yazacak
olumlu bir şey bulamayız.

Neden?
Çünkü DİSK; işçilerin, emekçi-

lerin sorunlarına direnerek, müca-
dele ederek çözümler bulmayı çok-

tan rafa kaldırmıştır. Düzen içi po-
litikalar, iktidarın hedefi olmadan
patron sendikacılığı yapmaktır on-
ların tercihi. En sonunda da ken-
dilerini VIP araçlardan CHP’nin
milletvekilliği koltuğuna oturdular
mı her şey tamamdır.

DİSK yöneticileri tarafından pat-
ron sendikacılığı o kadar kanık-
sanmış ki, iktidarı karşılarına almak,
meydanlarda hesap sormak, işçiyle
aynı havayı soluyup diz kırmak
onlar için alçaltıcı sayılır hale gel-
miştir. Onlar lüks salonlarda ista-
tistiklerin sonuçlarını açıklar, çelenk
bırakır, bürokrasiyle görüşmeler
yaparlar.

Yakın zamanda zaferle sonuç-
lanan Mahir Kılıç'ın direnişi; DİSK’in
de CHP’nin de gerçek yüzlerini or-
taya çıkarmıştır. Sendika ağalarının
direnişle uzaktan yakından bir ala-
kaları olmadığı gibi, CHP'nin kuy-
rukçuluğunu yaptılar. Hakkını ara-
yan işçinin değil, düzen partisinin
emek hırsızı belediyesinin yanında
yer aldılar.

Mesele Mahir’in CHP’ye karşı
yaptığı direniş de değildir. DİSK,
Türkan Albayrak’ın direnişini ağ-
zına bile almamaktadır.

Buraya kadar yazdıklarımız
DİSK'in patron sendikacılığının so-
nuçlarıdır. Tabi bunun ideolojik kö-
kenleri vardır. Sorun DİSK yöneti-
minin, reformist-teslimiyetçi bir
siyasi çizginin temsilcileri olma-
sıdır.

Devrimci işçiler tarafından de-
falarca dile getirilen bu gerçek kar-
şısında BİZ NE YAPACAĞIZ?

Disk Yöneticilerini
Eleştirmeli, Teşhir Etmeli
Ve Hesap Sormalıyız.

Başka Neler Yapmalıyız?
DİSK'in yapmadığını BİZ yap-

malıyız. Yani işçileri örgütlemeliyiz.
Direnişleri örgütlemeliyiz.

Bunu kaçınılmaz ve vazgeçil-
mez bir görev ve sorumluluk
olarak omuzlarımızda hissetmeliyiz.
Var olan direnişlerle bağ kurmalı-
yız.

DİRENİŞLER MECLİSİ ile bütün
direnişler bizim direnişimiz diyerek,
nerede bir direniş varsa DİH olarak
orada olmalıyız.

Sadece direnişlerde direnişteki
işçilerle değil, halkın adalet telebinin
yanında, içinde olmalıyız.

Çorlu'da açıktan bir katliam ya-
şandı, tren kazası deyip geçiştir-
meye çalışıyor AKP. Göz göre göre
yaşanan katliamda yakınlarını kay-
beden ailelerle dayanışma içinde
olmalıyız.

Onların sadece acılarını paylaş-
makla kalmamalı, adalet özlemlerinin
gerçekleşmesi için her türlü desteği
ve dayanışmayı göstermeliyiz.

Soma’da katledilen 301 maden-
cinin aileleri ile birlikte olmalıyız. 

Onların adalet mücadelesi de
bizim davamızdır.

3. havalimanı işçilerinin tutsak-
lıklarını sahiplenmeliyiz. 5 Aralık
2018 günü Gaziosmanpaşa Adli-
yesi’nde görülecek mahkemede
işçilerle birlikte adalet talebimizi
haykırmalıyız.

Şimdi tekrar yazımızın başına
dönecek olursak 2. Uluslarası İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı konfe-
ransında konuşan DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun söy-
lediklerine bakalım:

"Sendikaların örgütlenmesinin
önündeki engellerin kaldırılması
şarttır. En önemli denetim içsel
denetimdir ve İSİG alanını temel

DİSK, İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN ARTARAK DEVAM ETTİĞİ, İŞSİZLİĞİN TAVAN YAPTIĞI KOŞULLARDA
OTEL SALONLARINDA 2. ULUSLARARASI

“İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ” KONFERANSI DÜZENLEDİ
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örgütlenme alanı olarak ele alan sendikaların iş-
yerlerinde örgütlülüğü hayati önemdedir. 

Her türlü güvencesiz çalışma biçimine son
vermek şarttır.

Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili özerk-demokratik
bir kurumsal yapının sendikaların, meslek oda ve
birlikleri ve üniversitelerle oluşturulması için ısrarcı
bir çabanın gösterilmesi gerekmektedir." 

AKP ile ile kolkola olan bir DİSK'in ne işçilere iş
güvenliği ne de işçi sağlığı sağlayacak bir mücadele
anlayışı vardır.

Peki bu kurultaylar neden yapılıyor?
Yurtdışından konuklar getirmek, uzun uzun ko-

nuşmalar yapmak, durumun ne kadar vahim oldu-
ğunu anlatmak için rakamlar vererek konuşmalar
yapmak... Ötesi yok!

Bunun tek bir anlamı vardır: ‘Sendikacılık’ yapıyor
görüntüsü vermek. Oysa bahsettikleri özerk-de-
mokratik yapıları kurmak için bile işçiye gitmek
akıllarına gelmemektedir. Çünkü böyle bir yapının
kurulması da işçilerin sorunlarına çözüm üretmesi
de mümkün değildir.

Neden?
Çünkü ülkemiz emperyalizmin yeni-sömürgesidir.

Emperyalist tekellerin de, oligarşinin de çıkarları
için işçilerin kanı-iliği sömürülmektedir. Bütün katli-
amlar onların çıkarı içindir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işçilerin
hakkını savunup, kazanımlar elde edecekse, yani
sendikacılık yapacaksa emperyalizme ve faşizme
karşı mücadeleyi her şeyin odağına koymalıdır.
Oysa DİSK böyle bir pratikten çok uzaktır. Aksine
varolan direnişlerin militanlaşmasının önüne geçip,
krizlere çözüm aramayı iş edinmişlerdir.

Sonuç Olarak;
Direnişçiler Meclisi, DİSK’in yapamadıklarını yapacak

cürete, güce, tarihsel ve siyasal haklılığa sahiptir.
DİSK'ten ayrılan yanımız tam da budur.
DİSK otellerde şatafatlı toplantılar yapar; ancak

o toplantılarda emekçiler yoktur. “Yapacağız-ede-
ceğiz” der ama hiçbir şey yapmaz.

Direnişler Meclisi, her söylediğini yapar, sözünün
arkasındadır. 

DİSK yöneticileri söylediklerini yapmak bedel
ödemeyi gerektirdiği için yapmaz. Bedel ödememek
için her türlü kaçışı-düzeniçiliği meşrulaştırır.

Direnişler Meclisi, her türlü bedeli ödemeyi göze
alarak mücadele eder; gözaltına alınır, tutuklanır,
aç kalır; ama direnmekten vazgeçmez.

DİSK kampanyalar başlatır. “İşçileri krize ezdir-
meyeceğiz” der; ama bir süre sonra kampanyayı
sessiz sedasız bitirir. Daha doğrusu bitti mi bitmedi
mi o bile belli olmaz.

Direnişler Meclisi ise, bir kampanya örgütlediğinde
sonuna kadar götürür, sonuç almadan bırakmaz.

Tüm Direnişleri, Tüm Adalet Taleplerini Di-
renişler Meclisi Çatısı Altında Birleştirelim, Ka-
zanalım!

Mahir Kılıç, faşizmin emekçiler üzerinde uyguladığı
kıyıma karşı, üç maymunu oynayan sendikalara rağmen
direndi ve kazandı!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten
atılan 239 işçi içerisinde kaderine boğun eğmeden direnişi
seçen Mahir Kılıç, zaferi işçi sınıfına armağan etti. 

Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi önünde direnişe
başladı. Başta CHP olmak üzere herkes onu tek başına
direnen bir işçi olarak gördü. Yanıldılar. 

Mahir Kılıç CHP Genel Merkez önünde tarihinden
aldığı güçle ve siyasal haklılığı ile direndi. Yanında onu
yalnız bırakmayan Büyük Ailesi vardı. 

HER DİRENİŞ, GÜCÜNÜ
GELENEKLERİNDEN ALIR.
MAHİR’İN DİRENİŞİNİN DE KÖKLERİ
TARİHTEN GELİYOR!
Egemen güçler kendilerine dikensiz gül bahçesi is-

tiyorlar. Onun için saldırıyorlar. Halkın direniş hakkını
elinden almak istiyorlar. Boğun eğdirmeye çalışıyorlar.
Ama boşuna çabalıyorlar! 

“Tarih yazmaz bizim boyun eğdiğimizi.” Biz mayamızı
Mahirler'den alıyoruz. 

'71 cunta koşullarında gerilemeyen ve mücadeleyi
daha ileriye taşıyan Kızıldere’de; “Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik” diyen Mahir’in mirasından alıyoruz
direnme gücünü. 

Bu miras ‘84 Ölüm Orucu direnişi ile ete kemiğe bü-
ründü. “İhanet ile direniş arasındaki çizgi sanıldığı
kadar kalın değildir” diyen Haydar Başbağ ve şehit-
lerimizin armağanıdır direniş çizgisi. Mahir Kılıç işte bu
tarihten aldığı güçle direndi ve kazandı!

DOĞRU VE DEVRİMCİ OLAN,
ÖRGÜTLÜ OLANDIR.
TEK GERÇEK BUDUR!
“Kırmızı önlük giymek zaferi kazanmaktır” diyordu,
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MAHİR KILIÇ; "OHAL
KOŞULLARINDA BİR ŞEY

YAPILAMAZ"
DİYENLERİN AKSİNE,

DOĞRU DEVRİMCİ
POLİTİKALARLA

DİRENDİ VE KAZANDI! 



Avrupa’da hakları için direnen
Cahit Zorel. Mahir Kılıç, bu bilinçle
önlüğü giydi ve direndi. Haklılık
ve meşruluk bilinciyle, adım adım
ördü direnişini. Yanı başındaydı
Yüksel direnişçileri, güç verdiler
Mahir’e. Direnişin ilk ayından sonra
büyüttü direnişini, yatırdı bedenini
açlığa, savaş daha da kızgınlaştı,
yürekler daha da bilendi. Beyin
daha da kilitlendi zafere.

Mahir, Direnişler Meclisi’nin bir
parçası oldu. Örgütlü ve kolektif
bir gücün verdiği enerjiyle, vurduğu
yeri yıkacak güce erişerek kazandı.
Baş eğmeyen gelenek ve doğru
politika zaferin müjdesidir. 

NEDEN DİRENİYORUZ?
AKP faşizminin yönetememe

krizi derinleştikçe halka saldırıları
aralıksız sürüyor. Faşizm saldırdıkça
devrimciler direniyor. İşkence, gözaltı
tutuklamalara rağmen direnmekten
vazgeçmiyoruz. Biz faşizmin karşı-
sında; “Şu süreci hasarsız atlatalım”
diyen “Akıllı solculardan” olmadık.
Olmayacağız. Biz AKP faşizminde
icazet dilenenlerden değiliz. 

Biz faşizmin saldırılarına karşı
direnen devrimci işçileriz! Direnil-
meden hiçbir hakkın, hak kırıntı-
sının bile alınamayacağını biliriz.
İktidar partilerini de muhalefeti de
biliriz; çünkü faşizmi tanırız.

Direngen yanımızdı Mahir Kılıç.
Ne CHP’nin ayak oyunları, ne eri-
yen bedeni, ne de eriyen bedeninin
yerlerde sürüklenmesi geri adım
attıramadı Mahir’e. “Haklarımı
alıncaya kadar direneceğim”
dedi. Haklarını aldı. Çünkü çok
iyi biliyoruz ki emekçilerin diren-
mekten başka çaresi yoktur.

Direnmek tek doğru politikaydı
ve ısrarla direndi. Burjuvazinin
bizden çaldığı her şeyi direne di-
rene geri alacağız!

NEDEN
DİRENMİYORLAR?
Direnmek cüret ister. Bu cüreti

göstermek tarihsel ve siyasal hak-
lılığa inanmayı gerektirir. Buna
inanmayanlar direnemezler, direniş
örgütleyemezler.

Sadece son iki yılda binlerce
işçi işten atılmış, açlığa mahkum
edilmiştir. Bu tabloda hiçbir sendika,
siyasi parti veya örgüt etkili, icazet
sınırlarını aşan, kararlılıklarını ortaya
koyan bir direniş örgütlememiş veya
direnmemiştir. Sendikalar bırakın
direnmeyi, direnen emekçileri gör-
mezden gelerek direnişlere sırt dön-
müşlerdir. O kadar çürümüşlerdir ki
direnişçileri sendikalardan kovup
faşist AKP’nin işkenceci katil polis-
lerinden medet ummuşlardır. 

Bu çürüme yeni değildir. 12
Eylül faşist cuntasının reformizmde
yarattığı yenilginin sonucudur. Di-
renmeyen çürür demiştik. Diren-
meyenler çürüyor. 

DİRENMEK VE ZAFER, 
ÖRGÜTLÜ OLMAYI 
GEREKTİRİR!
Bir direnişi zafere taşımak ör-

gütlülük ister. Eğer örgütlülük yoksa
direniş ne kadar kararlı olursa ol-
sun zafere ulaşmak zordur. Bu-
güne kadar örgütsüz olarak baş-
layan ve yenilgi ile sonuçlanan
pek çok direniş vardır. 

Burada söz konusu olan, halk
içine kök salmamış, halktan ve
işçiden kopuk bir sendikada veya
bir partide oluşan örgütlülük de-
ğildir. Örneğin Flormar işçileri Türk-
İş’e bağlı Petrol-İş sendikasında
“örgütlüler.” 

200 güne varan ve 100’ün üs-
tünde işçinin katıldığı bir direniş.
Ancak bu direniş, hiçbir gelişme
gösteremiyor. Yanlış politikalar di-
renişçi işçileri fabrika önüne hap-
sediyor. Patron sendikacılığı yapı-
larak, iktidarı karşınıza almadan iş-
çilerin hakkını savunamazsınız. Mi-
litan ve ısrarlı bir direniş programınız
olmadan zafer kazanamazsınız.

Yani mesele direnişin kaç ki-
şiyle başlayıp, kaç kişiyle sürdüğü
değil, niteliğidir. Mahir Kılıç tek di-
renişçiydi ve Flormar’dan 3 ay sonra
direnişe başladı; ama kazandı. Çün-
kü Mahir Kılıç yalnız değildi. Mahir
Kılıç’ın direnişi ülkemizde ve Avru-
pa’da ses buldu. Çünkü iradi ve
programlı bir direnişti, çünkü adım
adım büyüdü, çünkü bedel ödemeyi

hatta canını ortaya koymayı gerek-
tiren bir direnişti.

Avrupa’da Mahir Kılıç’ın eyle-
mine ses verenler destek açlık
grevine başladılar. Ankara’dan İz-
mir’e, oradan Hatay’a kadar uza-
nan destek eylemleri Mahir Kılıç’ın
zaferini söküp aldı CHP’den. 

ZAFERİN ÖRGÜTLÜ 
GÜCÜ DEVRİMCİ İŞÇİ 
HAREKETİ
Mahir Kılıç direnişi, tarihinden

ve siyasal haklılığından aldığı
güçle zafere taşıdı. Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) nice direnişleri ör-
gütlemiş ve zafere taşımıştır. DİH
tarihi direnişler ve zaferler tarihidir. 

- 12 Eylül sonrası kazanılan
Migros grevi DİH’in örgütlediği ve
KOÇ Holding'e diz çöktüren grevdir. 

- Eminönü Belediyesi işçilerinin
direnişi 

- Türkan Albayrak direnişi
- Cansel Malatyalı direnişi
- Doluca şarap fabrikası işçisinin

direnişi 
- Darkmen direnişi
- Şişli, Beşiktaş Sarıyer Belediye

işçileri direnişi
- Kazova direnişi
- Oya Baydak direnişi
- Etchika hastanesi direnişi
Zafer ile sonuçlanmış direniş-

lerdir. 
Son olarak Mahir Kılıç direnişi

DİH öncülüğünde örgütlenen ve
zafere taşınan direnişlerdendir.

DİH olarak emekçilere sesle-
niyoruz: “Haklarımızın çalınmasına,
emeğimizin sömürülmesine karşı
direnelim!

Direnelim, mücadele edelim;
çünkü direnmekten başka yolumuz
da silahımız da yoktur. 

İşçi sendikalarına çöreklenen
sarı sendikacıların ve patron sen-
dikacılarının yönetimlerinde olduğu,
içleri boşalmış, işçilere sırtını dönmüş
sendikalarda değil; işçi komitelerinde,
işçi meclislerinde örgütlenelim!

Direnmeden, kendimiz hakkın-
da söz ve karar sahibi olmanın
başka yolu yoktur! Direnelim!
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Bugün (20 Kasım) Arap coğrafyasının en çok
okunan gazetelerinden biri olan Al-Akhbar
Gazetesi'nde, Ayten Öztürk ile ilgili geniş bir haber
yer aldı.

Ayrıca aynı haber başka gazetelerde kısaltılmış
olarak yayınlandı. Bayağı ayrıntılı yazılmış bir
haber, yani ilk gözaltına alınışından teslim edilişine
kadar, Ayten'in nasıl konuştuğunu, ne söylediğini,
hangi pasaportla alındığını, konsolosluğun tavrı...

Ayrıca Türkiye'ye teslim edilmesini şerefsiz
Hariri istemiş. Dostluk çıkarları içinmiş. Bu konuda
Emniyet Genel Müdürü olan Abbas İbrahim'den
teslim edilmesini istemiş, İbrahim bunun kanun
dışı olduğunu söylemiş ve kabul etmemiş.

Bunun üzerine Hariri, Genel Başsavcı Yargıcı
olan Semir Hammud'tan teslim edilmesini talep
etmiş.

Tabi kanunlar gereği geldiği ülkeye yani Suriye'ye
teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat şerefsiz Hariri,

dostu olan Hakan Fidan'a yardımcı olmak için
Türkiye'ye teslim edilmesini söylemiş. Ve tabi daha
ayrıntılar var haberde. 

En üst düzeyde, bizzat Hariri istemiş teslim
edilmesini. Hakan Fidan'a yardım etmek için
değildir.

Yürüyüş dergisinde yayınlanmıştı, o kadar
büyük firmaları peşkeş çekmişler ki, çok büyük
çıkar ilişkileri var aralarında. Yasaları, uluslararası
hukuku, hiçbir şeyi takmıyorlar. 

Biz Ayten için dünyayı ayağa kaldırmaya
devam edeceğiz.

Kaşıkçı için Suudilerle Trump para anlaşması
yaptı.

Mavi Marmara’da ölenlerin kanını sattı Tayyip.
Sadece biz sorabiliriz hesabını. Ömürleri

boyunca peşlerini bırakmayacağız... Pişman
edeceğiz!

868 YARA
ANDIMDIR ŞİMDİ BENİM

Ayten ÖZTÜRK'ün bedenindeki 868 yara
868 kere sorular sordurttu bana!
868 kere nasıl vurmalıyım düşmana
868 kere dar etmeliyim dünyayı onlara!
868 kere ideolojimizin gücünü
gördüm beynimde
868 kere yol gösterdi 
ışık tuttu bilincime!
Karanlığı parçalayan
şimşekler gibi
868 yara mitralyöz oldu ellerimde!

Ayten ÖZTÜRK 868 yarayla 
parçaladı zulmün karargahını
868 yarayla
karşısında diz çöktürttü düşmana!
868 yarayla
sordu hesabını
Ahmet'in, Yazgülü'nün Hamide'nin
868 yarayla
sordu hesabını DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİN!

868 yara andımdır şimdi benim

868 yara inancımız başeğmezliğimiz!
868 kere and olsun ki
yoldaşlar and olsun
868 yarayı açanları
o yaralara gömeceğiz!

Yunanistan Özgür Tutsaklarından
HASAN BİBER - 28.10.2018

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
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68- Devrimci mücadelede ölümler, yaralanmalar
gibi tutsaklık da hep olmuştur, olacaktır! Bu; sınıf sa-
vaşının bir yasasıdır. Halkın, iktidarını ele geçirdiği
güne dek devrimcilerin kaçınılmaz yazgısıdır. 

69- AKP faşizminin her alanda açıktan saldırıları
ile karşı karşıyayız. AKP faşizmine karşı direniyoruz
ve kazanacağız. Bizim AKP faşizmi ile açıktan yürüt-
tüğümüz bu savaşta tavrımız nettir: Direnmek! Çünkü
direnen kazanır. Direnmeyen çürür ve ölür.

70- Gerillanın başarı koşulları hangi yasalara bağ-
lıysa, bu yasalar demokratik alanda da geçerlidir.
Gerillanın elinde silah olması, legal alanda olmaması,
onların da savaş kurallarına bağlı olduğu gerçeğini
ortadan kaldırmaz. Çünkü savaşın yasalarını belirleyen,
kullanılan silah veya farklı araçlar, metotlar değildir.
Silahlara yön veren ideolojidedir. Hangi alanda olursak
olalım bir savaşçı olduğumuzu unutmayacağız!

71- Biz her şeyden önce bir savaş örgütüyüz. Var-
lığımızın ve iddiamızın, iktidara karşı silahlı mücadeleyi
sürdürmekten geçtiğini unutamayız. Çünkü bu bütünden
kopulduğunda; örgütlenmede, pratiğin biçimlenmesinde,
neyin-ne için yapıldığı belirsizleşir. Şekilsiz, savaş
kültüründen uzak, legal kafa yapısı hâkim olur.

72- Biz nesnellikleri aşacağız. Zorluklar ve darbeler
karşısında teslim olmayacağız. Kuralsız yaşamı kurallı
yaşamla, laçkalığı disiplinle, yasak savma anlayışını
sorunları ciddi ele almakla değiştireceğiz. 

73- Devrimci ilke ve kuralları ile sahiplenecek, bü-
yüteceğiz. Aksi halde, yani gerilla kültürünün yadsındığı
ve içselleştirilmediği yerde disipline gelememe, kon-
formist bir yaşam tarzına alışma, denetime gelememe,

ilkesizlik, kendi başına buyruk hareket etme, statüko-
culuk, kendiliğindencilik alır başını gider. 

74- Disiplin, yaşam ve düşünüş biçimimiz olacak.
Değerlerimizi, kazanımlarımızı korumanın ve daha
ileriye taşımanın, iktidar alternatifi olmanın, halkın
umudu olmanın; gerillanın disiplin anlayışını,  kültürünü,
yaşam biçimimiz haline getirmekten, her alanda bu
tarzı hâkim kılmaktan geçtiğini unutmamalıyız.

75- Savaşın yasasıdır; en uzağı görebilenler en
iyi hedefi vurabilenlerdir. Bu toprakların geleceğini
görüp, gösteren şehitlerimiz savaşın yasasını ya-
zanlardır.

76- Anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimin stratejisi,
klasik halk savaşı stratejilerinden farklı olarak, 3. bu-
nalım dönemine özgü bir halk savaşı stratejisidir. Bu
strateji (PASS) savaşın yasalarını belirler, devrim sü-
recini şekillendirir.

77- Strateji kısa dönemin değil uzun dönemin
planlaması, bu uzun dönem boyunca çelişkileri ve
çatışmaları belirleyip, onları çözebilecek yöntemleri
bulabilmektir. Savaşın yasası doğru düşünmek ve
politika üretmektir.

78- Karşı-devrimci şiddeti etkisiz kılmanın yolu
devrimci şiddettir. Bu temel savaş yasalarımızdandır.
Halk kitlelerini savaşa katmayan bir devrimci şiddet,
er geç yorulmaya ve nihayetinde yenilmeye mah-
kûmdur. Savaşı halklaştıracak, halkı savaştıracağız.

79- Kendini, düşmanını ve savaşabileceğini bilsen
dahi yine de arazinin getirdiği avantajları-dezavantajları
göz önüne almalısın. Bilecek, tanıyacak, vakıf olaca-
ğız.

80- Emperyalizm ve oligarşiye karşı halkın silahlı
savaşını yürütüyoruz. Bu yüzden savaş yasalarını
bilen ve uygulayan kazanır. Savaşta gökyüzünün ve
yeryüzünün yasalarını bilenlerin zaferi mutlaktır.
Savaşın yasalarını öğren, yenilgilerin öğrencisi ol.
Temel yasa yengilerden öğren.

Kısacası yenilgilerden dersler çıkararak daha güçlü
hale geleceğiz. Savaşçılık, öğrenmek ve savaşmaktır.
Savaşı savaş içinde öğreneceğiz. Savaşmak - yenilgiye
uğramak - yeniden savaşmak, ta ki zafere ulaşıncaya
kadar. Sürekli yeni şeyler öğrenerek, pratikten
yeni tecrübeler edinerek zafere kadar savaşmaya
devam edeceğiz!

SSAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,

ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ

KALDIRMAKTIR! - 10

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi Savaşın
da Yasaları Vardır ve Bunlar Bilinmeden Sa‐
vaşılamaz.

Bir Örgütün Ne Kadar Çok İlke ve Kuralı Varsa Sa‐
vaşma Gücü O Kadar Artar. Biz de Savaşın Temel Yasa‐
larını 10 Bölümde Özetlemeye Çalıştık.

Mesele Yasaları Yalnızca Öğrenmek Değil, Gereğini
Yerine Getirmektir. Gerisi Hayat!
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Devrimci sanat mayasını devrim şehitlerinin
verdikleri çaba ve emekten almalıdır.

Bu sanatın doğru kullanıldığını ortaya koyar.
Sanat ancak devrimle birleşince halkta değerini görür.

Devrimin, umudun ve halkın baş eğmeyen sesi;
GRUP YORUM SUSTURULAMAZ!

“Yasalar örümcek ağları gibidir. Güçsüzler takılır, güçlüler
deler geçer.” Halkın avukatları işte bu örümcek ağlarını

parçalayandırlar. Bundandır ki, 
HALKIN AVUKATLARI TESLIM ALINAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,

İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

30

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK



Almanya Özel Kuvvetleri (KSK), “200’den
Fazla Alman Asker, Siyasilere Suikast
Planladı” haberleriyle tekrar gündeme geldi. 

Bu haberlerde; Focus’un yayınladığı soruşturma
belgelerine göre siyasilere suikast planlayan 200
seçkin Alman askerin bir araya geldiği belirtildi.
Konuyla ilgili yayınlanan bir raporda; “Şüpheliler
Alman Ordusunun Özel Kuvvet Komutanlığı (KSK)
içinde gizli bir Neo-Nazi fraksiyonunu oluşturdular"
deniliyordu. 

ORDUYA İLİŞKİN
MİLYONLARIN BİLDİĞİNİ 
ALMAN DEVLETİ Mİ BİLMİYOR?
Birçok gazeteye, radyoya yansıyan daha öncesinde

ordunun, özellikle de Almanya Özel Kuvvetleri'ne
ilişkin haberler yayınlandı.

Almanya'nın radyo kuruluşlarının yaptığı araştırmaya
göre KSK askerleri, Tübingen yakınlarında olayın ya-
şandığı Calw kasabasında bir atış poligonunda Nazi
selamı verip faşist müzik gruplarının şarkılarını
dinlediler. 

Araştırmaya göre askerler ayrıca birbirlerine,
kesilmiş domuz kafaları fırlattılar. İslam ve Yahudi
inançlarıyla dalga geçen, kesilmiş domuz kafalarının
bu tip eylemlerde kullanılması, naziler arasında yaygın
bir davranış biçimi. 

Yine Nisan ayında Üsteğmen Franco A. Suriyeli
bir mülteci kimliğine bürünüp aylar boyunca saldırı
hazırlığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Der
Spiegel dergisinde, Franco A.'nın Nazi görüşlerine
dair 2014 yılında Alman ordusuna somut ihbarlar
gelmiş olmasına rağmen hakkında hiçbir işlem
yapılmadığına dair haberler yapılmış ve ordu eleştiri
konusu olmuştu. 

Bu olayın üzerinden birkaç hafta geçmişken Do-
naueschingen kentindeki Fürstenberg kışlasında
yapılan bir aramada Hitler faşizmi döneminde silahlı
kuvvetlerde kullanılan miğferlerin yer aldığı bir vitrin
bulunmuştu. Ayrıca kışlada Nazi dönemi silahlı kuv-
vetlerini hatırlatacak eşya ve fotoğrafların yer aldığı
bir odanın varlığı ortaya çıkmış ve soruşturma başla-
tılmıştı. 

Ocak ayında ortaya çıkan bir başka olayda da
özel kuvvetlerin Pfullendorf kasabasındaki eğitim mer-
kezinde “insan onuru ve ar duygularını zedeleyici”
ihlallerin yaşandığı ve askerlerin işkence ve şiddete
maruz kaldığı bildirilmişti. 

Sonuç olarak ordu, bundan öncesinde de değişik
haberlerle gündeme gelmişti. Hatta Genelkurmay

Başkanı Volker Wieker bile 13 Mayıs 2017 tarihinde
yaptığı açıklamada, federal orduda “aşırı sağcılığın”
gözardı edildiğini belirterek, bu konuda hata yapıldığını
söylemişti.

“Aşırı sağ” denilerek yumuşatılmaya çalışılan, dev-
letin denetiminde kurulan Nazi örgütlenmelerdir.

ÖZEL KUVVETLER NEDİR?
NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?
Özel kuvvetler asıl olarak halklara ve halkların ön-

cüleri olan devrimcilere karşı oluşturulmuştur. Buna
geçmişte “komünizm tehlikesi” denilmiştir. Bugün ise,
“teröre karşı mücadele” yürütülen tüm kontra faaliyetler
Özel Kuvvetler veya bu tür kontra örgütlenmeler ta-
rafından yapılmaktadır.

Yasal olarak yapamadıklarını, polisinin, askerinin
yapamadığını, oluşturulan "özel kuvvetlerle yapmaya
çalışıyorlar. Emekçi halkların ve devrimcilerin kanını
daha çok akıtmak, emperyalist sömürüyü ve işgalleri
sürdürmek, komünizmin adı bile anılmasın diye yapı-
yorlar.

Kısacası, egemenlerin devlet eliyle kurdurdukları
kontrgerilla örgütlenmelerinin adı “özel kuvvetler” ol-
muştur. 

Yani “özel kuvvetler”in koruduğu halk değil,
halkın çıkarları değil... Emperyalist tekellerin çı-
karları ve onların devletidir. 

Bu noktada hedefleri de halklar ve halkların tem-
silcileridir.

ÖZEL KUVVETLER; HALKA AÇLIK, 
KORKU, İŞGAL, KAN VE GÖZYAŞI; 
TEKELLERE İSE GÜVENİN
TEMİNATIDIR!
Emperyalizm özel kuvvetlere neden ihtiyaç duyar? 

Hem kendileri açısından tehlike daha oluşmadan
halklarda korku, baskı, gözdağı yaratarak; kendilerini
çok güçlü ve yenilmez göstermek isterler. 

Hem de artık çok teşhir olan sömürgecilikleri, iş-
galleri, suçları çok büyük ve gizlenemez durumda.
Bu suçların yarattığı öfkenin karşısında, halkların ör-
gütlenip hesap sormasından duydukları korku nedeniyle
ihtiyaç duyarlar.

“SAĞCI- NAZİ GRUPLAR” DENİLEN
ALMAN EMPERYALİZMİNİN KENDİSİDİR!
Haberlerden de görüleceği üzere her şey ortaday-

ken, hiçbir işlem yapılmadan özel kuvvetler icraatlerine,

ALMAN EMPERYALİZMİ, DEVRİMCİLERİ DEĞİL;
KOMPLOCU, IRKÇI ÖZEL KUVVETLER’İ KALDIRMALI VE

SUÇLULARI YARGILAMALIDIR!
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faaliyetlerine devam
etmiştir. Bu Alman
Özel Kuvvetler'inin
yaptığı özel bir du-
rum değil tam ter-
sine kendi faaliyet-
lerinden biridir. Irk-
çılığın devlet eliyle
nasıl örgütlendiği-
nin açık kanıtıdır. 

NSU davasında da olduğu gibi “neo-nazi fraksi-
yonlar” veya “nazi grupları” Anayasa Koruma Örgütü,
ordu... Bunların bir arada bulunması tesadüf değil,
doğrudan devlet eliyle örgütlenen soygun, kundaklama
ve katliamlardır. NSU davası boyunca da devletin
denetiminde, emniyete ait kimliklerle ve devletin ko-
rumasında örgütlendiği kanıtlanmıştır. 

NSU davasında dosyaların kaybolması, tanıkların
aniden ölmesi, dosyanın kapatılması ve dosyaya 120
yıl gizlilik verilmesi bunun açık kanıtlarıdır. 

O yüzden Genelkurmay Başkanının bunu söylemesi,
asıl olarak meşrulaştırma ve devletin kendi eliyle ör-
gütlendiğini gizleme çabasıdır.

ALMAN ÖZEL KUVVETLERİNİN,
KENDİLERİNE SURİYELİ GÖRÜNÜMÜ 
VEREREK KONTRA EYLEMLER VE 
SİYASİLERE SUİKAST PLANLADIĞI 
KANITLANDI!
Siyasetçilere yönelik suikast girişimiyle gündeme

yeniden geldi Alman Özel Kuvvetler. Bu olaydan önce
de Alman Özel Kuvvetler, Suriye’li mülteci kimliğiyle
hangi kontra eylemler yaptılar acaba? 

Örneğin; geçtiğimiz yıllarda Köln'deki yılbaşı kut-
lamaları sırasında, kadınlara yönelik taciz-tecavüz
iddiaları haftalarca tartışılmıştı. Öyle ki, Merkel olayın
hemen ardından yaptığı açıklamada; 'kameralardan
tespit ettik, hepsi Suriyeli' demişti.

Ancak bu olayla ilgili hangi kamera kaydından,
binlerce kişi içinden hepsinin adı ve uyruğu ile ispat
edildiğini açıklama gereği bile duymadı Merkel. Yaptığı
açıklamayla yabancıları hedef gösterdi ve çoğu Afgan
ve Suriyeli birçok insan gözaltına alındı. Yılbaşı kut-
lamaları sırasında, kadınları taciz-tecavüz etmek
Alman Özel Kuvvetlerinin kontra faaliyetleri arasında
yer almış mıdır mesela? 

Alman Özel Kuvvetleri başka nerede, Suriyeli,
Afgan vb. yabancı halklar görünümünde suçlar işleyip
gurbet ellerde dilini, izini bilmeden yaşayan yabancıların
üzerine attı! 

Alman halkını nerede ne şekilde, emeğiyle yaşayan
göçmen halkların üzerine kışkırttı! 

SONUÇ OLARAK; 
Devrimcilere sadece konser düzenledikleri için yıl-

larca hapis cezaları verenler, ırkçı katillerin örgütlen-
mesini sağlıyor, önünü açıyor, gizliyor, görmezlikten
geliyor! 

Buna izin vermeyeceğiz!

Güvenli bir gelecek hayaliyle göç yollarına düşen
halklar sahipsiz değildir. Her halk, kendi vatanında,
ait olduğu topraklarda özgürce yaşamalıdır. Özgür-
lüklerimizi elimizden alan, halkları vatansız, yersiz-
yurtsuz, göç yollarda katleden emperyalizmdir.

Ezilen halkları, ırkçılığa ve yozlaştırmaya karşı bir
araya getirecek, Halk Meclisleri’nde örgütleneceğiz.

Emperyalistlerin kontra örgütlerine karşı, bizim de
Halk Meclislerimiz var. Gücümüz birliğimizdir!

HALKIMIZ ALMANYA'DA EMEĞİYLE VAR, AL-
MAN EMPERYALİZMİ İSE ÜLKEMİZDE SÖMÜRÜ
ve YAĞMASIYLA VAR! 

HALKLARI GÖÇ YOLLARINA DÜŞÜREN, GÖÇ
YOLLARINDA KATLEDEN, SİZİN SÖMÜRÜ VE İŞ-
GALİNİZDİR! 

AVRUPA’DA DA IRKÇI SALDIRILARINIZ ALTINDA
HALKI KATLETMENİZE, ÇOCUKLARIMIZI DİRİ
DİRİ YAKMANIZA VE BUNLARI MEŞRULAŞTIR-
MANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ! 

ADALET İSTİYORUZ! 

EMEĞİMİZİ, ÜLKEMİZİ, GELECEĞİMİZİ İSTİYO-
RUZ! 

IRKÇI KATİLLERE KARŞI; GÜCÜMÜZ BİRLİĞİ-
MİZDİR! IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES, TEK YÜREK
OLALIM! 

HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM! 

Tekebaşı Halk Meclisi 13. Halk Toplantısını
Gerçekleştirdi

Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi; 24 Kasım’da
13’üncü toplantısını Kıraç bölgesinde yaptı. Toplantıda
su verilen sokaklarda yapılan tatlı dağıtımı, su verilmeyen
sokaklarla ilgili çözüme yönelik atılacak adımlar, orta
bölgede 1 buçuk yıldır yıkılmış olan ilkokulun yerine
yenisinin yapılması için geçtiğimiz hafta oluşturulan
heyetin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaptığı görüşme
ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda yardım isteyen bir
ailenin yaptığı başvuru konuşulup karara bağlandı. Top-
lantıya 18 kişi katıldı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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� ALMANYA
Düsseldorf Çadır Direnişi:
Deniz Yıldız, İlker Şahin ve Hay-

dar Demiray’ın Oturum Hakları için
başlatmış oldukları Çadır Eylemleri
devam ediyor. Hak gasplarının kal-
dırmasını, her türlü baskı politika-
sına son verilmesini ve keyfi uy-
gulamaları (imza-30 km sınırı) ta-
nımadıklarını vurguluyorlar.

Schwetzingen:
Cemaat Ocak, oturum ve sosyal

hakları için başlatmış olduğu dire-
nişine 37. gününde de devam etti.
“Oturum ve sosyal haklarımızın
tehdit aracı olarak kullanılmasına
son verilsin! Oturum ve sosyal hak-
larımı geri istiyorum. 04.05.2017′de
gerçekleşen görüşme kayıtlarının
açıklanmasını istiyorum!”

Mannheim Halk Meclisi Gi-
rişimi:

22 Kasım günü Hasta Ziyareti
gerçekleştirdi. “Hastalıktan sağlığa,
iyi günde ve kötü günde, zor za-
manlarda paylaşmayı, dayanışmayı
önemsiyoruz. Aynı zamanda daya-
tılan yozlaşmaya karşı, güçlü bir
değerimizdir dayanışmak, paylaşmak
ve sahiplenmek. Bugün Lutwigs-
hafen Kliniğinde yatan dedemize
geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.

Bielefeld Halk Meclisi:
80 yıl önce, 9 Kasım gecesi,

1400 sinagog Naziler tarafından
yakılmıştı. “kristal geceleri” olarak
adlandırılan bu gecede 7500 ev, iş-
yeri ve sinagog yakılıp talan edilmiş
ve 400 Yahudi katledilmişti. Biele-
feld’de 9 Kasım gecesi şehir mer-
kezindeki Yahudi sinagogu, Naziler

ve işbirlikçileri tarafın-
dan kasıtlı yakılmış, it-
faiye ve polis müda-
hale etmemişti. Siste-
matik imhanın başlan-

gıç tarihi olan bu tarihte, 30 bin Ya-
hudi toplama kamplarına götürülm-
üştü. Bielefeld şehrinde 9 Kasım
2018 günü, Antifa, Siyasi Partiler
ve Derneklerin organize etmiş ol-
dukları Nazi Karşıtı Protesto Mitin-
gi-Gösterisi düzenlendi ve 10 Kasım
günü ise, 10 bin kişinin katıldığı,
Yahudi Soykırımına Karşı Anma
Yürüyüşü yapıldı. Bielefeld Halk
Meclisi de bu anmaya Almanca/Türk-
çe: “ırkçılığa ve faşizme karşı ortak
mücadele edelim” pankartı ile katıl-
dı.

Hamburg:
24 Kasım tarihinde devrimci tut-

saklar Erdal Gökoğlu ve Musa
Aşoğlu’nun tutsak edildikleri Ham-
burg şehrinde hapishane önünde
eylem yapıldı. Bu eylemde çeşitli
kurumlar tarafından Hamburg ha-
pishanesinde bulunan Musa Aşoğ-
lu’nu, Erdal Gökoğlu’nu ve G20
tutsaklarını selamlayan bildiriler
okunuldu. 

Musa Aşoğlu’na Özgürlük Ko-
mitesinden 2 kişi konuşma yaparak
son duruşmaları özetleyip, duruş-
malara ve eylemlere çağrı yaptılar. 

Konuşmalar arasında sürekli
Grup Yorum’dan türküler ve ulus-
lararası anti-faşist müzik hapishane
duvarlarına yansıtıldı. 

Son olarak bir kişi Musa Aşoğlu
ve Erdal Gökoğlu’na seslenerek;
‘Yalnız değilsiniz. Onurumuzsu-
nuz, sizi çok seviyoruz’ dedi. Al-
man solunun da katılım sağladığı
ve yaklaşık 2 saat süren mitingde
toplam 35 kişi vardı.

Köln:
Sonnur Demiray için Köln’de açı-

lan Direniş Çadırı’nda 24 Kasım
günü Pınar’ın 5. doğum günü kutlandı
ve “Sonnur özgür kalana kadar ça-
dırımızda olacağız” denildi.

Essen:
Mahir Kılıç’ın direnişinin zaferle

sonuçlandığı 16 Kasım günü
HFG’den 5 kişi EKA’da bir günlük
açlık grevindeydi. HFG: “Uyuştu-
rucuya ve kumara karşı mücade-

lede, direnişlerimiz ve kazanılan
zaferleri bize güç veriyor. Hiçbir
şeyi kazanmanın kolay olmadığı,
ancak emek sarf edip iradi davra-
nıldığında zaferin kazanılacağı ger-
çekliğini, işte bu direnişlerimiz ka-
nıtlıyor.” denildi.

NRW Halk Cephesi:
Büyük aileye yürekten bağlı olan

teyzemiz Güldane Titil’i 21 Kasım’da
kaybettik. NRW Halk Cepheliler Dort-
mund Hacı Bektaşi Aleviler Birliğinde
yapılan cenaze törenine ailesi ve
sevdikleri ile birlikte katıldılar.

Büyük aile, bir kez insanın kal-
bine ve beynine işlemişse, onu
oradan söküp atacak hiçbir güç
yoktur. Güldane teyze Dortmund’da
Halk Cephelilerinin birçok etkinliğine
katılmış ve 25 yıl boyunca yalnız
bırakmamıştır. 

Emeği ve sevgisi ile hep var ol-
muştur. Onu kaybetmenin hüznünü
yaşarken, herkese Güldane Teyze
gibi devrimcilerle iç içe ömür dileriz.
90’lı yaşlarında veda eden Halk
Cepheli Güldane Teyze’ye sözü-
müzdür, “senin gibi milyonlarca tey-
zeyi bu saflara katacağız, istediğin
o devrimi yapacağız.” denildi.

Berlin:
Kezban Ana ile Dayanışma Ko-

mitesi, 24 Kasım Cumartesi ve 25
Kasım Pazar günleri iki günlük Des-
tek Açlık Grevi yaptı. Komiteden iki
kişinin yaptığı eylemle, Almanya’nın
başkentinden Kezban ananın sesine
ses, direnişine destek verilmiş oldu.
Halkın tüm değerlerini ayaklar altına
alan faşizmin, dünyanın her yerinde
direnenlerle karşılaşacağı bir kez
daha görülmüş oldu.

Mannheim:
Avrupa Anadolu Alevi Hareketi

halk ozanı Dertli Divani ile bir
sohbet ve dinleti gerçekleştirdi. Ar-
mutlu Cemevi`nde direnen Kezban
ana ile dayanışma amacı da taşıyan
sohbet 25 Kasım Pazar günü, saat

Av ru pa’da
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15.00’da gerçekleştirildi.
Sohbette Avrupa Anadolu Alevi

Hareketi’nden bir katılımcı, Anadolu
Alevi Hareketi’nin tarihini ele aldığı
konuşmasında; Anadolu Alevi Ha-
reketi’nin duruşunun anti-faşist ve
anti-emperyalist olduğunu, zalime
karşı mazlumların yanında yer al-
dığını ve Avrupa Alevi örgütlülüğü
içinde yer alarak bu anlamda ay-
rışmayı değil tam tersine Aleviliğin
tarihsel kökleri ve gerçek muhtevası
temelinde bir birlikteliği savundu-
ğunu vurguladı.

D. Divani de; devletin Aleviler
üzerinde uzun yıllardır hayata ge-
çirmeye çalıştığı asimilasyon poli-
tikalarına ve bu politikaların Avru-
pa’daki uzantılarına dikkat edilmesi
gerektiğine vurgu yaptı. 

40 kişinin katıldığı etkinlik, Kez-
ban anaya destek çağrısıyla son
buldu.

� YUNANİSTAN
Atina’da On Binlerce Kişi Poli-

teknik Direnişinin 45.Yıldönümünde
Anti-Emperyalist Yürüyüşte Buluştu.
1967-74 yılları arasında Yunanis-
tan’daki Albaylar cuntasına karşı
öğrenci gençliğin gerçekleştirdiği
Atina Politeknik Üniversitesi işgali
ve direnişi, halkın da desteğini ala-
rak, Faşist Albaylar Cuntasına karşı
şehitler verilen bir isyanın sembolü
haline gelmişti. Politeknik Üniver-
sitesi’nde 17 Kasım 1973’te Yunanlı
öğrenciler, albaylar cuntasını pro-
testo etmek, demokrasi ve hak ve
özgürlükler talebiyle ayaklanarak
Politeknik’i işgal etmişti. 

Bu işgal ve direnişe ABD destekli
faşist Albaylar cuntası tarafından
katliamla karşılık verildi. Öyle ki
Politeknik Üniversitesi işgalini en-
gellemek isteyen faşist cunta, tank-
larla üniversitenin içerisine girmeye
çalışmış, bunun sonucunda onlarca
öğrenci tank paletlerinin altında
ezilerek şehit düşmüşlerdi. 

Üniversite gençlerinin başlatmış

olduğu bu isyan, halkın da desteği
ile birlikte şehitler vererek tüm ül-
keye yayıldı ve Albaylar cuntasının
1974’te yıkılmasını sağladı.

Bu sene Politeknik Üniversitesi
Direnişi’nin 45. yıldönümünde Yunan
halkı kitlesel yürüyüşler ve eylemler
gerçekleştirdi. On binlerce kişinin
katıldığı şehitleri anma programı çer-
çevesinde 3 günlük etkinliğin son
günü olan 17 Kasım günü Amerikan
elçiliğine anti-emperyalist yürüyüş
ile bu yılki etkinlikler sona erdi.

Yürüyüşe Yunanistan Halk Cep-
hesi ve Politik Tutsaklarla Daya-
nışma Komitesi Krizin, Açlığın, Yok-
sulluğun, Sömürünün ve Mülteciliğin
sorumlusu emperyalizmdir, Emper-
yalizme Karşı Örgütlenelim, Birle-
şelim, Mücadele Edelim’’ pankartıyla
katıldı.

� İNGİLTERE
DHKP-C’nin Avrupa sorumlusu

olduğu iddiasıyla, 129 a-b maddesi
kapsamında 2 Aralık 2016’da, Ham-
burg’da tutuklanan devrimci tutsak
Musa Aşoğlu, Halk Cepheliler ta-
rafından sahiplenildi ve Alman el-
çiliği önüne gidilerek, Alman em-
peryalizmi protesto edilip, teşhir
edildi.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Tem-
silciliği

Yürüyüş Dergisi Temsilciliği:
Pir Sultan Kültür Merkezi ve

The Oxbridge Tutors ortak çalışması
olarak, “Bilgi Güçtür” inancıyla or-
ganize edilen ilk seminerde, ço-
cukların ve yetişkinlerin gelişimine
ilişkin  konular işlendi.

25 Kasım’da yapılan seminere
50’den fazla kişi katıldı. 

� AVUSTURYA
Anadolu Federasyonu, açılan

hukuksuz davayı halka anlatmaya
devam ediyor.

21-22 Kasım 2018 günleri, Ada-
let Bakanlığı önünde eylemin 15
ve 16.sı yapıldı. Havaların soğuk

olmasına rağmen çadır açıldı, pan-
kartlar asıldı ve bildiri dağıtıldı. 

Aynı zamanda 24 Kasım 2018
günü saat 18.00’da yapılacak olan,
Anadolu Federasyonu ile dayanış-
ma konser çalışması da yapıldı.               

24 Kasım 2018 günü ise, Ana-
dolu Federasyonu ile Dayanışma
Konseri Yapıldı. Konserde Anadolu
Federasyonu Başkan yardımcısı
Hatime Azak, Avrupa Alevi Birlikleri
Federasyonu başkan yardımcısı
Mehmet Ali Cankaya, KPÖ Viyana
sözcüsü, AFA dayanışma komite-
sinde yer alan Komintern temsilcisi,
Selma Schacht ile Hozan Qamber,
Rap sanatçısı Topoke ve Avusturya
sanatçısı Kurt Winterstein birer ko-
nuşma yapıp, eserlerini seslendi-
rerek Anadolu Federasyonu ile da-
yanışmalarını dile getirdiler.

Grup Yorum adına da, baskılara
değinilerek; “Türkiye’de 11 elama-
nının içerde olduğu ve 6 elamanının
başına da ödül konularak aranılır
konuma getirildiği ve ayrıca Avrupa
konserlerinin yasaklamaya çalışıl-
dığı ve buna rağmen Avrupa’nın
birçok ülkesinde konserler verilerek,
yeni besteleriyle bu saldırılara cevap
verildiği” belirtilerek, Anadolu Fe-
derasyonu davasında da Grup Yo-
rum’un konserlerini organize ettikleri
için yargılandıklarına değinildi, “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz” de-
nilerek konuşma bitirildi.

� İSVİÇRE
İsviçre’nin Zürich şehrinde Öz-

gürlük Komitesinin hazırladığı “Filistin
Konulu Sempozyum” yapıldı. Ha-
zırlıklarına Haziran ayında başlanan
Sempozyum çalışmalarına komitede
olan 12 organizasyon ve ayrıca tekil
şahıslar katıldılar. Sempozyum sa-
lonu için tutulan yerin siyonist işve-
renler tarafından engellenmesi so-
nucunda sempozyuma bir ay kala
yeni yer bulunmak zorunda kalındı.
Zorlu çabalar sonunda bulunan yerde
yapılan sempozyum başarılı bir şe-
kilde sonlandırıldı.
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“O Türk ve Kürt halklarının kurtuluşuna inanan bir Kürt
Marksist-Leninisti'ydi” 

Nurettin, 1978 yılı ortalarında Elazığ'a gelir. Kısa süre
sonra sorumluluğunu kendisinin yaptığı bir de silahlı ekip
oluşturur. Faşist saldırıların yoğunlaştığı bir süreçtir.
Faşistler; okullarda, mahallerde hakimiyet kurmaya çalış-
makta, devrimci, demokrat aydın insanları yaralamakta,
katletmektedir. Aslında hedef Maraş'taki gibi bir katliamdır.
Saldırılar da bunun provasıdır. Nurettin'in de içinde yer
aldığı Devrimci Sol savaşçıları, faşist saldırıları geriletici,
caydırıcı eylemler yaparlar.  

Nurettin 2 Aralık 1978'de birkaç günlüğüne Hozat'a
gitmek için hazırlanır. Silahını sorumlu arkadaşlara bırakır,
onlarla vedalaşır. Yola çıkmak üzereyken, Fırat Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi'nde faşistlerin devrimci öğrencilere
saldırdığını duyar. Hozat'a gitmekten vazgeçer. Hemen bir
silah bulur. Yanına bir arkadaşını alır. Daha önceden istih-
baratı çıkarılmış olan faşist bir odağa yönelir. Hedefi
ortadan kaldırır. Geri çekilirken, üniversitede yaralanan
devrimci-demokrat öğrencileri hastaneden alıp şubeye gö-
türmekte olan polis otolarıyla karşılaşır. Çatışma çıkar.
Oradan da çekilir. Nurettin, çatışma bölgesinden uzaklaşırken,
bir apartmandan açılan ateş sonucu yaralanır. Yere düşer.
Yanındaki arkadaşı kaldırıp taşımak ister. Nurettin: “Ben

ağır yaralandım, gelmeyeceğim. Silahı al, arkadaşlara
götür. Onları çok sevdiğimi söyle” der ve şehit düşer. 

Nurettin bu eylemi yaparken kimseden emir almamış,
haber de beklememiştir. Ortada faşist bir saldırı vardır.
Faşist saldırı varsa, misilleme yapmak gerekir. Böyle dü-
şünmüştür. Faşist saldırıları püskürtmenin, savaşı büyütmenin
başka yolu yoktur. Eğer Elazığ'da Maraş gibi bir katliam
olmadıysa, bu hareketimizin anti-faşist mücadele
anlayışı ve bunu hayata geçiren Nurettin gibi kadrola-
rımızın, savaşçılarımızın sayesindedir.

Nurettin'in şehit düştüğü haberi anında yayılır. Birkaç
saat içerisinde devlet hastanesinin önünde yaklaşık 5 bin
kişi toplanır. Yine Hozat'taki cenaze törenine de büyük bir
kalabalık katılır. Halk, öncülerine güvenmekte, sevmekte
ve onları son yolculuğunda da yalnız bırakmamaktadır.
Nurettin'in katledilmesine misilleme olarak birçok silahlı-
silahsız eylem yapılır. Elazığ'da onlarca faşist odak dağıtılır.
Polis telsizlerinden bir hafta boyunca “dikkatli olun, evlerinize
gitmeyin” anonsu duyulur. Kürdistan şehirlerinin sokakları
Nurettin'in resmi ve altında: “O Türk ve Kürt halklarının
kurtuluşuna inanan bir Kürt Marksist-Leninist'iydi” ya-
zısının bulunduğu afişlerle donatılır. Nurettin; saldırılara
karşı misilleme yapmayı refleks haline getirmiş, hesap
sorma geleneğimizin ilk mimarlarından olmuştur. Nerede
bir saldırı var, nerede bir şehit var; aklımıza ilk gelen
hesap sormak, misilleme yapmak olmalıdır.  Savaşımız,
değerlerimiz, geleneklerimiz ancak böyle büyür.

Nurettin Güler’i Yoldaşları Anlatıyor: 

10 Aralık - 16 Aralık

Kevser MIRZAK:
4 Temmuz 1969, Ankara Polatlı do-

ğumlu olan Kevser, 1986’da 9 Eylül Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak
İzmir’e gitti. Örgütlü ilişkisi 1990’da baş-
ladı. İzmir’de gençlik örgütlenmesi içinde
ve milislerde yer aldı, çeşitli görevler
üstlendi. 1991’de 5 ay tutuklu kaldı.

İkinci kez tekrar tutuklandı ve direnişlerle geçecek
uzun tutsaklığı başladı. ‘95 Eylül’ünde Buca’da katliam
saldırısı karşısında direnenlerden biriydi. 19 Aralık
katliamını ve yoldaşlarının feda eylemini Uşak Hapis-
hanesi’nde yaşadı. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu
ekiplerinde kızıl bandını taktı. 2002 Mart’ında tahliye
oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz
sürdürdü. Kevser, mücadele yaşamı boyunca hiçbir
koşulda kendini koruma anlayışında olmadı, her zaman
önce örgütü, halkının ve devrimin çıkarları geldi. 10
Aralık 2007’de Ankara’da kuşatıldığı evi, faşizme karşı
bir direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.

Kevser Mırzak

Nurettin GÜLER:
1956 yılında Dersim Hozat'ta doğdu. Devrimci

hareketin Kürdistan'daki militan önder kadroların-
dandı. 1974-75'lerden itibaren Elazığ ve Dersim'de
Dev-Genç'in örgütlenmesinde, faaliyetlerinde yönetici
olarak görev yaptı. 1978 ortalarında Elazığ’da gö-
revlendirildi. Bölgede kurulan Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri'nden birinin sorumlusuydu.

12 Aralık 1978'de, Elazığ’da faşistlere karşı gerçekleştirilen bir
eylem sonrası polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.

Nurettin Güler

Feride HARMAN:
1973 Eylül’ünde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde

doğdu. Kalabalık bir alenin çocuğuydu. Yoksulluğa
mahkum edilen, ulusal onuru çiğnenen, daha
ilkokuldan başlayarak, baskılar, yasaklar cezalar
altında yaşayan, zulmedilen on milyonlarca gen-
cimizden biri olarak, devrimci oldu. 1991’de Cep-
he’yle tanıştı. 1992’de mücadele içinde daha

aktif olarak yer aldı. 1993’te Dersim İbrahim Erdoğan Kır
SPB'lerine katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kaldı. Ardından tutsak
düştü. 19 Aralık katliam saldırısı sırasında Malatya Hapisha-
nesi’ndeydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Malatya Hapishanesi'nde,
28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm Orucu ekibi direnişçisi olarak
alnına kızıl bandını kuşandı. 1,5 yıl boyunca, üzerinde “ya
zafer ya ölüm!” yazılı direniş bayrağını büyük bir sabır ve ka-
rarlılıkla taşıdı. Tahliye rüşvetini elinin tersiyle iterek, direnişini
tereddütsüz taşıdı dışarıya. 16 Aralık 2002'de direnişinin 512.
gününde şehit düştü.

Feride Harman

“Ben belki de sadece bir kıvılcım olacağım ama bizim
partimiz gerçekten büyük bir tarihin yaratıcısıdır. Bu gücü
herkese gösterecek.” Feride Harman

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Hesap sormanın olmadığı yerde kabullenme vardır.
Kabullenmek “Aynısını bize de yapın” demektir.

Çaresizlik, zavallılıktır, “kaderine boyun eğmek”tir. 

- Boyun eğmek ise bir devrimciyi teslimiyete, yani
düşmanla uzlaşmaya götürür. Bugün adaletsizliğe

boyun eğen, yarın düşmanla uzlaşacaktır. 
Bu kaçınılmazdır. Çünkü boyun eğmek onur kırıcıdır.

Kişinin kendisine olan saygısını yitirmesi ve
güçsüzleşmesine neden olur. Gücünü yitiren bir
devrimci ise savaşma azmini yitirmiş demektir.

Savaşma azmi yoksa teslimiyet vardır.
Düzene dönüş vardır. 

- Bir devrimci bu “son”u yaşamamak için, düşmana
olan öfkesini hergün, her saat büyütmelidir. Ne sorun
yaşarsa yaşasın yüzünü daima düşmana çevirmelidir.

Çünkü birey olarak eksikliklerimizin, halk olarak
yoksunluklarımızın kaynağı da düşmandır.

Hedefimiz düşmandır. Sınıf kini; hedeften şaşmamak
için sahip olduğumuz tek pusuladır.

- Pusulamızı doğru kullandığımız taktirde
yaşanan tüm güçlüklere, engellere rağmen

savaşma azmimizi yitirmeyiz.



HALKIN AVUKATLARI,
MAHKEMEDE BİR KEZ DAHA NASIL

HALKIN ADALET SAVAŞÇISI
OLUNACAĞINI GÖSTERECEK!

FAŞİZMİ YARGILAYAN YOLDAŞLARIMIZI
ZULMÜN ELİNDEN ALACAĞIZ!

Halkın Avukatları Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 95

2 Aralık 2018
Fiyatı: 1 TL 
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4
5 yaşında bir baba, adı İsmail Devrim.
Liseye giden bir oğlu var. Anadolu toprakları
onu, oğluna alamadığı okul pantolonu ve

intiharıyla tanıdı.

İsmail Devrim yoksuldu. Organize sanayide ça-
lışmış ve kaza geçirmişti. Bu nedenle çalışamıyordu.
Okullar açılıyordu ve oğluna okul üniforması gere-
kiyordu.

Alamadı, baba parası sadece birkaç parçaya yetti
ve okul pantolonunu da sonra alırız diye düşündü.

Okullar açıldı ve oğlu okula gitti. Daha ilk gün,
okulun istediği pantolona ailesinin parası yetmediği
için derse alınmadı. Eve geldi ve durumu ailesine
anlattı çocuk. Utanmıştı, gururu incinmişti. 

Ama baba da guru-
runa yediremedi. Oğlu
üzülmesin diye “Haydi,
pantolonu almaya gi-
delim oğlum” dedi. Git-
tiler, pantolonu aldılar,
eksiği tamamladılar.

Oğlunun eksiğini ta-
mamlamıştı. Ama kendi
içindeki eksiklik büyüm-
üştü. Onuru kırılmış, pa-
ramparça olmuştu. Onu
nasıl tamamlayacaktı?

Kırılan bir cam, ya-
pıştırılsa da, eskisi gibi
olabilir mi? Babanın yü-
reği dolmuştu artık. Gırt-
lağına küfürler, haykırışlar düğümlenmişti. “Yetti
artık!” diye düşünüyordu.

Bu duygular ve düşüncelerle geldi eve. Oğlu
mutluydu; ama kendisi düşünceliydi. Fazla konuş-
madı. Hayat arkadaşı eşine ve oğluna “Haydi ya-
talım.” dedi.

Hayattan yorulmuştu artık. Hayatı ve yaşam
ateşi çalınmıştı. Aşağılanmıştı, itilmişti, horlan-
mıştı yaşamı boyunca. Ve bugün oğlunun önünde
aşağılanmıştı. Utanıyordu oğlundan, eşinden…

Ve sabah 06.00’da aile uyandı. İsmail’in eşi ban-
yonun kapısını açınca hayattan bir darbe daha
aldı. İsmail Devrim kendini asmıştı!

Sonra ne oldu?

Sonra;  jandarmalar, polisler, olay yeri inceleme
ve 'rutin' işlemler. Üstü arandı İsmail’in ve cebinden
tek bir 20 lirası çıktı. 20 lira, İsmail’in yoksulluğuy-
du.

Eşi, tanıyordu hayat arkadaşını, nasıl incindiğini
biliyordu: “Oğluna pantolon alamamayı gururuna
yediremedi. ‘Ben size bakamıyorsam neden ya-
şıyorum?' diyordu” dedi.

Evet, Anadolu’da böyledir. Baba, evin direğidir,
ailesine layık olmaya çalışır, ihtiyaçlarını karşılamakla
yükümlü sayar. Sevdiklerini mutlu etmek, onun gör-
evidir. Biz birbirimiz için yaşarız Anadolu’da. Sevdi-
ğimizin yüzüne gölge düşse hayat bize zor gelir.

Ama bir kez daha aşağıladılar İsmail’i. Kocaeli
Valisi açıklama yaptı: “Yoksulluktan değil, psikolo-
jik.”

Yani, İsmail’in eşine “Sen bilmiyorsun.” diyor
valilik. Ölümden sonra bile aşağılamaya devam et-

tiler.

İsmail’i, onu banyoda
boynunda iple banyoda
asılmış olarak bulan oğ-
lunu ve eşini değil, kendi
koltuklarını düşündüler.

Ve onlar, o koltuk-
larda kaldıkça İsmail’ler
ölmeye devam edecek.

Çünkü onlar, İsma-
il’in cebinden çaldıkları
paralarla o koltuklarda-
lar.

Çünkü onlar milyon-
ların yoksulluğu üzerin-
de saltanatlarını sürü-
yorlar.

Bu yüzden çok korkuyorlar İsmail'den, İsmail’in
öfkesinden. Biliyorlar ki canından geçecek kadar
canına tak etmiş babaların mücadelesi ve Halkın
Avukatlarının adalet mücadelesi buluşunca son bu-
lacak iktidarları!

Biz oğluna pantolon alamayan Ali İsmailler’in,
polis tarafından katledildiği için evine ekmek götü-
remeyen Berkinler’in avukatlığını yapmaya devam
edeceğiz!

Halkın avukatlarının adalet mücadelesi; açlıkla,
yoksullukla, yoklukla, yozlaşma ile terbiye edilmeye
çalışılmasına karşıdır.

Onurları yok sayılan halkımızın öfkesi, adalet
savaşını her koşulda sürdüren Halkın Avukatlarının
mücadelesidir burjuvazinin korkusu.

Tutsaklıklara, saldırılara ve tehditlere rağmen
halkın avukatlarının mücadelesini bitiremeyecek-
ler!

HALKIN AVUKATLARININ ADALET MÜCADELESİ,
İSMAİL DEVRİMLER’İN ONURLU YAŞAMI İÇİNDİR!

HALKIN HAKKINI ALDIĞI BİR DÜZEN İÇİNDİR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Engin Gökoğlu: Bu ülkede bir işkence
gerçekliği var. Ben canlı tanığıyım, mağdu-
ruyum. Kolumu kıran, kaburgalarımı ezen

polisler beni hastaneye götürdüklerinde, bana, bizim
avukatlığımıza saygı duyduklarını anlattılar. Emniyette
bize işkence yapan polisler hastanede avukatlığımızı,
direngen yanımızı övüyorlardı. Hapishanede işkence
ile kolumu kırdılar. Şikâyetçi olmamıza rağmen hiçbir
soruşturma başlatılmadı. HHB'de kolu kırılmayan avukat
yoktur, saldırıya uğramayan avukat yoktur. Benim
kolumu daha önce polis ve gardiyan kırdı, önceki gün
izin verilseydi burada jandarma kıracaktı. Her türlü
bedeli göze alarak avukatlık yaptık. Susmayı değil di-
renmeyi seçtik.

Gardiyanları ve yargıçları ve savcıları hepsi halka
karşıdır. Kanunları, yönetmelikleri, bütün kararları
hepsi halka karşıdır. Dergileri, gazeteleri, bütün
yayınları hepsi halka karşıdır. 

Dünyadaki servetin yarısını bir avuç asalak payla-
şıyor. Sadece Afrika'da yüz elli milyon çocuk, eğitim
hakkından mahrum.

Haksızlık alışılır şey değildir. İşte bizi bu yüzden
tutukladılar, sınırların dışına çıktığımız için tutuklandık.
Egemenlerin hukukuna boyun eğmediğimiz için tu-
tuklandık.

Çoluk çocuk katlettiniz, doğayı katlettiniz, halkı
açlığa mahkum ettiniz. Asıl terörist bu tabloyu yara-
tanlardır. Bize, halkın avukatlarına terörist diyemezsiniz.
Tarihsel ve siyasal olarak gerçek budur.

Gerçek kılıç yarası gibidir, aydınlatıcıdır. Biz kılıç
yarası da olsa bunu taşıyacağız. Bugün 12 Eylül.
Ben 12 Eylül'de gözaltına alındım eşimin yanında.
12 Eylül faşizmi AKP ile devam ediyor.  Bugün başka
bir takvime göre Muharrem ayı. Alevilerin matem ayı.
Yezide boyun eğmeyen Hüseyinlerin matem ayı. Biz
de Hüseyin'iz, Yezide boyun eğmeyiz! Herkese
teşekkür ediyorum.

Ayşegül Çağatay: Gözaltına alındığımız andan
itibaren bizim, müvekkillerimizin yanında olan,  ziyaret
eden meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimiz
basıldı, gözaltına alındık. Nedendi bu aksiyon filmi?
Size kendimden yola çıkarak anlatacağım. Annem,
babam 40 yıl memuriyet yaptılar. Birçok insandan
daha iyi şartlarda büyüdüm. Üniversiteye gittiğimde
hukuka dair fikirlerim çöktü.

Bu bir tercih değil bir zorunluluktur, insanca ya-
şamak için bir zorunluluk. Halk çocukları katledildi-
ğinde "Polisimiz destan yazdı" diyordu birileri.
Oysa destan yazan, destanlaşan halktı.

Halkın avukatları deniyordu onlara. Avukatlığın bu
türlüsünü hiç duymamıştım. Belki ben de onlardan

biri olabilirdim. Onlar tutsaklıktan korkmuyordu ben
de korkmamalıydım.

“Her şey o kadar umutsuz ki içimde umut yetişiyor.”
diyordu Marx. Bir kez mücadele etmeye başlamak
umudun kendisidir.

Halkın Hukuk Bürosu'nda staja başlamak bir
hayalin gerçek olmasıydı. Hak arama mücadelesinde
bir avukatın yapabileceklerinin sınırsızlığını büromuzda
öğrendim. Büromuzun Soylu'nun kitapçıklarına
konu olmak dışında çok hızlı tecrübe kazandırması
da ünlüdür.

Afrika'da bir ihtiyar adam ölmeden önce çocuklarına
bu odayı doldurana bütün mirasını bırakacağını söyler.
Bir oğul kum dolduruyor ama oda boş kalıyor, diğeri
daha fazla kum getirir ama oda yine boştur. Bir oğul
bir mum yakar, oda aydınlıkla dolar. Nuriye’nin yaptığı
budur.

Nuriye hayatını, ekmeğini kazanma hakkını korumak
için, direnme hakkını korumak için, insan onurunu
korumak için çıktı. Direnme hakkı yoksa adalet koru-
masız kalır ve sonunda yok olur.

Didem Baysal Ünsal: Anne ve babalarımız bi-
zimle gurur duyuyorlar. Yerlerde sürüklendiğimizi, iş-
kence gördüğümüzü biliyorlar. Yılmamışız ki karşınızda
hala gülümsüyoruz. Hukuk Fakültesine başlarken
idealisttim, hukukun üstünlüğüne inanıyordum.
Kısa süre içinde hukukun adaletle uzaktan bir ak-
raba bile olmadığını öğrenecektim. Hukukun siya-
sallaşması diye bir şey olmadığını, hukukun zaten si-
yasetin bir parçası olacağını öğrenecektim. İşte tam
bu düşünceler içindeyken tanıştık eşim Aytaç ile.

En gerçekçi hayalciler biziz. Birbirimize söz ver-
miştik, ayrı düşsek bile hayallerimizden vazgeçme-
yeceğiz diye. Hayallerimizden vazgeçmedik ki bugün
yine yüzümüz gülüyor, mücadeleye devam ediyoruz.
Ülkemizde adalet terazisinin bozuk olduğunu en iyi
devrimci avukatlar biliyordu. Onlar adalet mücadelesini
duruşma salonlarına hapsetmemişlerdi.

Nazım yaşadığı dönemde vatan haini ilan edilmiştir.
Vatanına ve halkına olan bağlılığı son bulmamıştır. O

HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARININ 
11-12-13 EYLÜL’DE GÖRÜLEN

İLK DURUŞMADAKİ SAVUNMALARINDAN

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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günden bugüne değişen zulmün sistematik hale gel-
mesidir. Bilen, gören herkesin değiştirme sorumluluğu
da vardı. Aydın olma sorumluluğuydu bu. Ben de
adaletin yangınlar içinde olduğunu gördüğüm için
tercihimi de Halkın Hukuk Bürosu’ndan yana yaptım.
Bundan da hiç pişman olmadım.

Bize asıl sormak istenilen hesap nasıl olur da örgüt
üyeleri ile görüşürsünüz, onların nasıl avukatı olursunuzdu.
Eğer yaparsanız bunun bedeli olur diyorlar. Biz de
diyoruz ki bunun bedelini ödemeye hazırız.

Av. Özgür Yılmaz: Burada olan ailelerimize te-
şekkür ederiz. Buradaki avukatlara teşekkür ediyoruz.
Halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkımız bizi yetiştirdi,
değer verdi. Her şeyi halkımızdan öğrendik. 25
senedir yargılanıyorum, benim örgüt üyesi olup
olmadığıma hala karar veremediler. Ben 25 senedir
devrimcilik yapıyorum, devrimci avukatlık yapı-
yorum. DGM'ler, özel yetkili mahkemeler tespit ede-
medi. Şimdi sizin mahkemenizdeyiz.

Bizden halkımızı, vatanımızı sevmememizi istiyorlar,
siz sevmeyin, mücadele etmeyin diyorlar. Bizi kimler
yargıladı, o hâkimler karar veremedi. Şimdi size kolay
gelsin diyorum.  

Biz sizin anladığınız tarzda avukatlık yapmıyoruz.
Herkesin sustuğu dönemde, 15 Temmuz sonrası
biz savcılığın önünde müvekkilimizi görmek için
oturma eylemi yaptık. Meslektaşım alnımdan öptü
ve biz hakkımızı aldık. Bizim avukatlığımız budur.

Onlar halkın evine silahlarla giriyorlar, biz yoksulların
evinde kalıyoruz. Biz terörist değiliz, terörist olan onlar.
Daha önce karar verenler şimdi yanımızda kalıyorlar.
Çok pişman olduklarını söylüyorlar. 25 senedir hakkı-
mızda karar veremediler, şimdi sizden istiyorlar.

Av. Süleyman Gökten: Bundan 1 yıl önce
gözaltına alındım, işkenceyle. Yanımızda ailemiz, ço-
cuklarımız vardı. Benim yanımda da kızım İdil vardı.
Kar maskeli adamlar gelip kapımızı zorladılar. Bize
yapılanları unutmayacaktır, ailelerimiz. Benim ruhsatımı
ÇHD aldı. Staj bittikten bir süre sonra alamamıştım.
Çalışmaya başladığımda işçi gibiydim bu sebeple de
işçilerin avukatlığını yapmaya başladım. İşçiler nere-
deyse ben de oradaydım. İşçilere taşeronluğun modern
kölelik olduğunu anlattım.

Polisin elinde bir kurgu var ama zaten bu hiç

eksik olmuyor. Gizli tanığa ihtiyaç duyuyorlar.
Gizli tanığın imzası ile kurgu birleştiği zaman
bizim dosya ortaya çıkıyor. Gerçek suçlular bir
gün adaletin karşısına çıkacak ve hesap verecekler.
Buna olan inancımız her daim sürüyor.

Barkın Timtik: Türkiye'de 600 yıllık zeytinlikleri
söküyorlar. Zeytin vatan demektir. Sen ormanını,
ağacını koruyamıyorsan ne yapayım ben apartmanı,
binaları? Kanal İstanbul projesi var. Karadeniz'i Mar-
mara'yı bitirecek. Dönen bir çark var. Bu çark her gün
binlerce insanı öğütüyor. Alınterini çalıyor, havasını
çalıyor, doğasını çalıyor. Biz susmayız, susmak in-
sana göre değildir. Bu olanlara karşı bir gün isyan
da doğacaktır.

Av. Şükriye Erden: Bizi niye almışlardı? Çünkü
biz hiç durmadık. Program yapmıştık, programımızı
uyguladık. Bizim için zaten hep OHAL’di. Müvekkillerimiz
her daim gözaltındaydı, tutsaklardı, katlediliyorlardı.
Bizi teslim almayı düşündüler ama başaramadılar.
Bizimle boşuna uğraşıyorlar. Boşuna akıntıya kürek
çekiyorlar.  Biz kimin avukatlığını yapıyoruz? Büromuzun
adında da belli olduğu gibi biz halkın avukatlarıyız.
Halk kimdir? Anamız, babamız, kardeşimizdir. Emeğiyle
geçinenlerdir. Bir avuç burjuvanın dışındakilerdir.

Bir annenin ormana götürülen çocuğu için günlerce
kapınızda beklediği, işkencede katledilmiş müvekkilinizin
morgda teşhisine katıldınız mı? Biz de insanız elbette,
onların adalet özlemine ulaşmaları için biz de mücadele
ediyoruz.

Av. Aycan Çiçek: Öncelikle neden burada ol-
duğumuzu anlatacağım. Biz neden buradayız? Örgüt
üyeliği bahanesidir, biz girdiğimiz davalar nedeniyle
buradayız. Bu nedenle şaşırmadık. Üzgün de değiliz.
Ulrike'nin sözleriyle, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı
tercih ediyoruz. 

F Tipine karşı bir imza kampanyasıyla karşılaştım.
Daha sonra 19 Aralık'ta işgale gider gibi, Kıbrıs'tan
sonra en çok silahın kullanıldığı operasyonu gördüm.
Adına “Hayata Dönüş” dediler. Tercihimi yaptım,
halkın avukatı olacaktım.

Dosyamda Berkin'in vurulması için basın açıkla-
masına katıldı yazıyor. Ben Berkin'in avukatıyım,
Berkin için en az 100 tane basın açıklaması yaptım.
Biz o dosyada iğneyle kuyu kazdık, hiçbir şey yoktu
o dosyada. Emperyalizm bütün çöplüğünü ülkemize
bırakıyor. Savunmama da bu ismi verdim: Ülke em-
peryalizmin çöplüğü olmayacaktır! Biz çevreye yö-
nelik tüm saldırılara karşı mücadele edenlerin yanın-
daydık, avukatlığını yaptık. İddianamede bunlar suç.
Onurlu olmanın gereğinin halkın avukatlığını yapmak
olduğunu düşünüyorum. Biz kendimizi halkın avukatı
olarak tanımıyoruz. Bu nedenle Soma'daydık, Er-
menek'teydik. Evleri yıkılan Sulukule'deydik, Şır-
nak'taydık. Çünkü biz onların avukatıyız.
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Biz halkın avukatlarıyız. Nerede haksızlık,
sömürü, katliam varsa orada adalet için
savaşırız. Hakkımızda açılan bütün davalar,

iddianameler, kararlar bu örneklerle doludur. Özellikle
devlet veya tekeller tarafından haksızlığa uğratılan,
katledilen davalarda, suçları ve suçluları ortaya çı-
kardığımız için “terörist” diye yaftalanırız.

Yapılan operasyonlar, “7 çelik kapı ardında toplantı”
yalanları, karalamalar, komplolar bizi terörize etmek
içindir. Terörize ederek bizi halktan tecrit etmeyi, yal-
nızlaştırmayı ummaktadır iktidarlar.

Halkın Hukuk Bürosu, 29 yıllık pratiği boyunca
sürekli bu komplolara, tutuklamalara maruz kalsa da
asla halktan tecrit edilememiştir. Çünkü biz halkız,
halkın çocuklarıyız. Halkın parmağının incindiği yerde,
halkın çıkarlarını savunmak için varız. Direnen işçilerin,
devrimci tutsakların, öğrenci gençliğin, Direnişler Mec-
lisi’nin, Soma’da katledilenlerin avukatlarıyız. Bu
yüzden işkence görüyor, tutuklanıyoruz.

Soma Davası’nda ne olmuştu?

Soma katliamı hakkında dava 11 Temmuz 2018
tarihinde sonuçlanmış ve sanıklara ödül gibi cezalar
verilmişti.

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen katliamda,
301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından baş-
latılan davada, 51 sanık hakkında 'Olası kastla
öldürme, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile
birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma
neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından
301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açılmıştı.

11 Temmuz'da mahkeme heyeti, verdiği kararda,
aralarında şirketin patronu Alp Gürkan'ın da bu-
lunduğu 37 kişi beraat etti.

KARARIN GEREKÇESİ,
KARARLA ÇELİŞMEKTEDİR!
Mahkeme heyeti, gerekçeli kararı UYAP (Ulusal

Yargı Ağı) sitesine 23 Temmuz tarihinde yüklemiş.
Mahkemenin kararı 12 gün sonra yazdığı anlaşıl-
maktadır. Sanıkların savunmalarından mağdur ailelerin
anlatımlarına, yaralı kurtulanların tanıklıklarından sa-
nıklara yönelik değerlendirmelere yer verilen gerekçeli
karar, toplam 5 bin 820 sayfadan oluşmaktadır.

5 bin 820 sayfalık dosyanın kararının 12 günde
yazılması mümkün değildir. Muhtemel ki, önceden
hazırlanmıştır.

5 bin 820 sayfadan oluşan kararda; "Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, ocaktaki
yangınlardan ve yapısal eksikliklerinden en baştan
itibaren haberdar olduğu hususu mahkememiz tara-
fından kabul edilmiştir. İddianameye konu olayın en

önemli ve temel nedenleri, yönetim anlayış ve uygu-
lamalarından kaynaklanan yapısal nitelikte nedenlerdir"
tespitinde bulunmuştur. 

Mahkeme heyeti, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve davanın bir numaralı
sanığı Can Gürkan'a ait bölümdeki değerlendirmele-
rinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Can Gürkan'ın Eynez ocağındaki yangınlardan
ve ocağın yapısal eksikliklerinden, ocağın devir alındığı
tarihten, yani en baştan itibaren şirketin yönetim
kurulu başkanı olan sanığın, haberdar olduğu hususu
mahkememiz tarafından kabul edilmiştir… İddianameye
konu olayın en önemli ve temel nedenleri, yönetim
anlayış ve uygulamalarından kaynaklanan yapısal
nitelikte nedenlerdir. Olay, bir anlık hatalı uygulama,
bir işçinin yanlış bir davranışına münhasıran bir var-
diyaya tesadüf eden bir icrai hareket gibi anlık kusurlu
bir harekete dayanmamaktadır."

2011 yılında, olaydan 3 yıl önce, gerekli önlemler
alınmazsa ciddi sorunlar olacağı tespit edilmişti.
Bunun önlenmesi için proje hazırlanmış ancak proje
hayata geçirilmemiştir. Çünkü projenin yaşama geçmesi
maliyetin artması demektir. Projenin yaşama geçmesi
üretimin hızlanmasını engelleyecektir. 

Önlemleri artırıp maliyeti göze almak yerine iş-
çilerin katledilmesini göze aldılar. Ülkemizde yaşanan
maden katliamları tarihinden emindiler.  Onca katliam
yaşandı, patronlara hiçbir şey olmuyor. Ölen işçiler
için de sus payı ki o da tazminat oranları kadardır, ai-
lesine gerekli parayı verip kurtuluyorlardı. 

Maden ocağının patronu Can Gürkan da her
şeyin farkındaydı. Avukatlar bunu anlattılar 4 yıl
boyunca.

Patronlar yüksek riski göze alıp üretimi artırmaya
da çalıştılar. S panosunun bulunduğu yerde gerekli
önlemler alınmadığı için katliam yaşandı. Nitekim
ölümlerin büyük çoğunluğu yaklaşık 270 kişinin S pa-
nosunun bulunduğu yerde gerçekleşti. Hakkaniyete
göre karar verilmiş olsaydı, en az 270 kişinin ta-
ammüden ölümünden sorumlu olmalıydı Can Gür-
kan. 

Gerekçeli karar açıktan kabul etmiştir ki, ölüm-
lerin oluşacağı biline biline üretim yapılmıştır.
Peki, o zaman neden 301 işçinin katledilmesini
adeta taammüden bir cinayet gibi adım adım ha-
zırlayan Can Gürkan’a neden sadece 15 yıl ceza
verilmiştir?

Diğer sanıklara da ‘ödül gibi ceza’ verilmiştir?
Maden ocağındaki denetçiler Can Gürkan’dan daha
fazla ceza almışlardır. Sorumluluğu üstlenen patronlar,
daha fazla kar için üretime zorlayan patronlar, daha

SOMA’LI AİLELER; DEVLETİN YARGISINA DEĞİL,
HALKIN AVUKATLARINA GÜVENİYOR! 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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az cezayı alan ise
yine patronlardır. 

Bu katliamdan
sadece patronlar
değil 3 yıl boyunca
denetimden kaçan
kişiler de sorumlu-
dur. Ama onlar hak-
larında dava açılan
kişiler arasında bile
değiller. 

SOMALI AİLELER: “AVUKATLARIMIZ 
TUTUKLANMASAYDI BU DAVA
BÖYLE BİTMEZDİ”
Halkın Hukuk Bürosu olarak, katliamın yaşandığı ilk

andan itibaren ailelerle birlikteydik. Büromuz avukatla-
rından Selçuk Kozağaçlı, patronların, denetçilerin ve
diğer sanıkların saklamaya çalıştıkları gerçekleri açığa
çıkartıp katliamı gözler önüne serdi.

Red edilmez bilirkişi raporları, maden ocağına inip
keşif yapılmasını sağlayarak gerçeğin belgelenmesini
sağladı. Mahkeme kararını vermeden bir süre önce
hedef gösterildi, sonra da hakkında gözaltı kararı verilip
tutuklandı.

Tutuklandıktan sonra da davayı takip etmeye,
savcının verdiği mütalaa konusunda görüşlerini yazmaya,
mahkemeye ulaştırmaya devam etti. Somalı aileler
adına davayı takip eden tek avukat değildi elbette
Selçuk Kozağaçlı. Ancak katliamı, patronların kar hırsını,
iktidarın patronlara verdiği güvenceyi ve mahkemenin
görevlerini en gür haykıran, ailelerin ortak bir tavır gös-
termelerini sağlayıp en cüretli adımların atılmasını sağ-
layandı şüphesiz. Bu nedenle tutsak avukatları için
eylem yaptı aileler.

Halkın avukatlarının, halkla bağı can-kan üzerine
kuruludur. Bu nedenle halkımızla bağımız koparılamaz.
Soma’daki varlığımız; hukuki, siyasi, manevi bir güçtü
aileler için. Sanıklar tutuklandıysa bu güç sayesinde-
dir.

Bizleri tutuklayarak, en önemli gücü kırmaya çalıştılar.
Savunmayı ve aileleri güçsüz bırakmaya çalıştılar.
Aileler ise bunun farkındaydı elbette. Avukatlarımız tu-
tuklanmasaydı, bu dava böyle bitmezdi dediler basına.
Çünkü faşizmin mahkemelerine değil, halkın avukatlarına
güveniyorlar.

Halkın avukatlarının tutuklanmasıyla, Somalı Ailelerin
adalet mücadelesi bitmedi. Somalı Aileler’in adalet mü-
cadelesi hepimizin adalet mücadelesidir.

O maden ocağında, kar uğruna 301 işçi katledildi.
Bunun üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz. Pat-
ronların ve iktidarın işbirliği ve işçi düşmanlığı karşısında
halkın adalet mücadelesi ile karşılık vereceğiz.

Halkımızın; faşizmin yasaları arasında ezilmesine,
bürokrasisi ile oyalanmasına, adaletsiz bırakılmasına
izin vermeyeceğiz!

25 Liralık Hayat Yolu 
Gazetede bir fotoğraf : 
genç bir kız gülüyor,
mahsun bir tebessüm,
aydınlık bir yüz...
boynunu bükmüş bize bakıyor
ve sanki:
“gülüşüm soldu ben artık yokum” diyor

Adı Dilara
Zonguldak Devrek'te
Eğerci köyünde soldu gülüşü
şeker komasında

Doktorların ölüm nedenine
dayanır mı yürek
hangi akla uygun gelir bu gerekçe:
“Dilara gidemedi kontrollere”
Çünkü para gerek
gitmek için Zonguldak'tan Düzce'ye...
25 TL için
söndü bu tebessüm 
ve  ağladı bir ana:
"Gitme can kızım, tamam gideriz hastaneye
buluruz para  Gitme Dilara!"

Canım memlekette 
bir can kız ölüyorsa
gidemediği için bir hastaneye 
nasıl rahat olur bir insan
nasıl yaşar insan 
sanki Dilara'yı hiç görmemiş duymamış gibi

Yürekler sağır gözler dilsiz
kulaklar kör kalabilir mi?

Anadolu'nun kanlı çığlıklarını
duymayan insan kalabilir mi?

Kim çaldı Dilara'nın kontrol parasını
Kim aldı elinden tedavi hakkını? 

Çaldınız bu genç gülüşü, 
hayattan ayırdınız onu,
bir anacandan...
Ama unutmayın oligarklar; 
hiçbir şey bu milletin sırtına yük değil amma
kurtulamayacaksınız bu bedellerin kiniyle sorulacak
hesaptan...

25/10/2018 Burhaniye Hapishanesi
Halkın Tutsak Avukatı Aytaç ÜNSAL tarafından

Zonguldak Devrek'te 17 yaşındaki Dilara'nın
yoksulluktan dolayı hastaneye tedaviye gidemediği
için ölümü üzerine yazılmıştır. 
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Halkın 17 avukatı, 12 Eylül 2017 tarihinde evleri
ve büroları basılarak gözaltına alındılar. 1 yıl tutuklu
kaldıktan sonra 10 Eylül tarihinde ilk duruşmaları
başlamış ve 14 Eylül tarihinde tümü tahliye edilmişti.
Tahliye edilmelerinden daha sekiz saat geçmeden
12 kişi hakkında aynı mahkeme yakalama kararı
verdi. 

Tahliye edilmelerinden daha sekiz saat geçmeden
tutuklamaya yönelik yakalama kararını verilmiş olması;
yargılamanın hükümetin gözetimi ve eliyle yapıldığının
göstergesidir. 

Halkın avukatları mahkemede yaptıkları avukatlık
faaliyeti nedeniyle tutuklandıklarını tüm delilleri ile
açıkladılar.

Ne demişlerdi hatırlayalım: 
“Avukatın hakikati insan onuruna uygun olan

hakikattir. Müvekkilinizin yanından ayrılın bizim
yanımıza geçin diyorsanız böyle bir şeyi asla
kabul etmiyoruz. Bir maden çöküp de 301 kişi
ölürse eğer o gün bugündür o 301 insanın hesabını
sorarım. Devlet şiddetinin ve devrimci şiddetin
değdiği bir alanda çalışıyoruz. 

Bu bir mahkeme değil. Cumhurbaşkanı Kabi-
nesinin yargıya bir etkisi var. Hükümetin beğen-
meyeceği bir karar vermeye insan korkar.” 

“Süleyman Soylu’nun biz gözaltındayken em-
niyete gelmesi bu davanın siyasiliğinin kanıtıdır.
İktidar nasıl kendi polisini, sermayesini yaratmak
istediyse kendi avukatını da yaratmak istedi. Biz
bu kalıba girmedik. Biz halkımıza karşı sorumlu-
luğumuzu yerine getirmeye çalıştık.” 

“Ben avukatlığı yalnızca duruşma salonuna
girmek ya da dava dosyaları arasında tartışmak
olarak görmedim. Avukatlık, yaşamın kendisidir.” 

“Ne gökyüzünden vazgeçtik ne de hayalleri-
mizden. T, F fark etmez bütün hapishaneler tecrittir.
Bir fotoğraf çektirebilmek için 11 ay bekledim.
Neden? Yaptıkları işkence gözükmesin, kolumu
kırdıkları gözükmesin diye.” 

“Direnme hakkı yasalarla verilmez, direnmek
doğadan gelir. Ağaçlar rüzgara karşı direnir. Taş
bile direnir, taş! Çocuklarını elinden alıyorlarsa
direneceksin, evini yıkıyorlarsa direneceksin.” 

“Asıl tutuklanma sebebimiz, ben müvekkillerim
için, Nuriye ve Semih için açlık grevi yaptım. Gre-
vimin 27. gününde gözaltına alındım. Biz asıl tu-
tuklanma sebebimizin bu olduğunu düşünüyo-
ruz.”

Özcesi, halkın avukatlığını savunup, halkın avu-
katlığının haklılığını ve gerekliliğini anlattılar. İddia-
namede sayılan suçların iktidarın avukatlara yönelik

husumetinden kaynaklandığını kanıtlarla açıkladılar.
Siyasi iktidar devrimci avukatlığı, halkın avukatlığını

tasfiye etmek istiyor. Yıllarca hapishanelerde tutarak
politikalarını eleştirecek ve teşhir edecek kimse
olmasın istiyor. Soruşturma aşamasında yarattıkları
sahte deliller, uydurdukları gizli tanıklar yetmedi. Dava
açıldıktan sonra da dosyaya, ilgisi olmadığı halde,
davayı etkilemeye dönük, avukatları zan altında
bırakan belgeler göndermeye devam ediyorlar.

Dava dosyasına 4 Eylül 2018 tarihinde gönde-
rildiği anlaşılan evrak, İl Emniyet Müdürlüğü tara-
fından hazırlanmıştır.

Evrakta “Çağlayan Adliyesinde Terör ve Örgütlü
Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet
Savcısı Can Tuncay’a yönelik DHKP/C örgütü gü-
dümünde örgüt üyesi kişilerin müdafiliğini yürüten
HHB (Halkın Hukuk Bürosu) avukatlarının bilgi
toplama çalışması yaptığı, ilerleyen süreçte saldırı
gerçekleştirilebileceği şeklinde istihbarı mahiyette
bilgiler elde edildiği” yazılıdır.

- Davayla ilgisi olmayan, mahkemenin talep etmediği
ve neden gönderildiği anlaşılmayan evrakta avukatlar
hedef haline getirilmiştir.

- Olağanüstü güvenlik önlemi altında çalışan
savcılar hakkında avukatların nasıl bilgi topladığı
açıklanmamıştır.

- “İstihbari bilgi” denilerek, avukatlar bu şekilde
hedef haline getirilmektedirler.

- Önce istihbari bilgi aldıklarını söylemekte sonra
buna ilişkin evraklar hazırlamaya, sahte belgeler oluş-
turmaya çalışmaktadırlar.

Bu belgenin duruşmanın görülmesinden birkaç
gün önce dosyaya gönderilmesinin bir tek amacı
vardır, tutuklu avukatların tahliyesini engellemektir.
Bu evrak talimat evrakıdır.

Yaratılan dosyanın avukatların tutuklu kalmasını
sağlamaya yeterli olmadığını anlayan siyasi iktidar,
polis eli ile belgeler üretmeye ve manipülasyona
devam etmektedir.

Komplolarla oluşturdukları dava dosyaları, hakkı-
mızda çıkarttıkları yakalama celpleri, tutuklamalar,
evlerimizin bürolarımızın basılması, hakkımızda yalan
ve demagojiden oluşan yandaş basın haberleri, siyasi
iktidarın dosya arasına sıkıştırılan talimatları, halkların
hak ve özgürlük mücadelesinde avukatlık yapmamızı
engelleyemeyecektir.

Komplolarınızı Boşa Çıkaracağız!
Halkın Avukatları Kazanacak!

HALKIN HUKUK BÜROSU

AKP İKTİDARI, HALKIN AVUKATLARINI TUTUKLU TUTMANIN ÇABASINDADIR! 
DOSYANIN ARASINA KARIŞAN (!)

EMNİYET YAZISI TALİMAT EVRAKIDIR! 
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