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KESK YÖNETİCİLERİ;
* 5 BİNE YAKIN İHRAÇ ÜYESİ İÇİN HİÇBİR DİRENİŞ ÖRGÜTLEMEDİ,
* SENDİKANIN KAPILARINI DİRENİŞÇİLERE KAPATTI,
* İSTANBUL’DA ÖNLÜKSÜZ-SLOGANSIZ EYLEM YAPMAK İÇİN DİRENİŞÇİLERİ YÜZÜSTÜ BIRAKIP,
HABER VERMEDEN EYLEMLERİ BİTİRDİ!
* DİRENİŞÇİLERE AİT EŞYALARI, HABER VERMEDEN KAPININ ÖNÜNE ATTI!
* YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’Nİ POLİSE İHBAR ETTİ!
* NURİYE GÜLMEN ve DİRENİŞÇİLERE SALDIRDI, YERLERDE TEKMELEDİ!

İŞTE DİRENİŞE DÜŞMAN, AKP’YE DOST KESK YÖNETİMİ!

İŞBİRLİKÇİ VE İHBARCI KESK YÖNETİMİ HESAP VERECEK!

TASFİYECİ, YOZLAŞMIŞ SENDİKALARDA DEĞİL;

MECLİSLERDE ÖRGÜTLENELİM, KAZANALIM!

HALKIN SESİ GRUP YORUM,
3. İNTERNET KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİREREK
189.500 KİŞİYE ULAŞTI!
FRANKFURT’TA 5 BİN POLİS VE HELİKOPTER
ABLUKASI ALTINDA KONSER VERDİ!
DÜSSELDORF’TA BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN
DİRENDİ VE KAZANDI!
AVRUPA’DA DA IRKÇILIĞA VE YOZLAŞMAYA KARŞI
BİNLERCE KİŞİYİ BİRLEŞTİRDİ!

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
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içindekiler
4 İşbirlikçi, ihbarcı KESK yönetimi,
devrimcilere işkence
yapmanın hesabını verecek!

DİRENİŞ, Dünyanın En
Muzaffer Komutanıdır

9 Yüksel Direnişçilerine saldıran
tasfiyeci solcular, halka ve
tarihe hesap vermekten
kaçamazlar!
12 HDP-EMEP-ÖDP ve CHP’li
KESK yönetiminin, KEC’lilere
saldırısını, internetten 15
Ekim günü yayınlanan
mesajlardan aktarıyoruz

13 Gizlilik suç değil, haktır!-4
15 Vücudundaki 868 yarayla
devrimci iradenin
üstünlüğünü bir kez daha
ispatlayan direnç çiçeği
Ayten Öztürk derslerle dolu 6
aylık süreci ve işkenceleri
anlatıyor...
19 İdeolojik üstünlüğü olan

devrimcilerin iradesinin
üzerinde bir irade yoktur!
20 Yüksel Direnişi’nin 713.
gününde, tasfiyeci KESK
yönetimi tarafından linç
edilmek istenen direnişçiler
anlatıyor
24 Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş: Baskın aramalar
26 Kezban ana haksız yere
tutuklananlar ve inancı için
direniyor!
27 Savaş ve Savaşçı: Savaşın
yasalarını tanımak; zafere
giden yolu bulmak, zafer
kazanmanın önündeki
engelleri kaldırmaktır!-5
28 Liseliyiz Biz: Geleceğimizi; bizi
ezenler, emeğimizi sömürenler
değil biz belirleriz!
30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük
31 Adalet Savaşımız:
Emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin komplolarını
mücadele ile boşa çıkardık! Bu

Duyuru!
KEC Dergisi Özel Sayısı Çıktı!
Kamu Emekçileri Cephesi
Dergisi: Uzlaşarak Değil, Direnerek Kazanacağız! Memur
Cephesini Yaratacağız!

Biz kimiz ne istiyoruz?
• Biz 657 zinciriyle hapsedilmeyi reddeden kamu emekçileriyiz.
• Özelleştirmeyi, taşeronlaştırmayı, güvencesizleştirmeyi,
ticarileştirmeyi reddeden kamu
emekçileriyiz.
• Köleleştirilmeyi ve apolitikleştirilmeyi reddeden kamu
emekçileriyiz.
• Cüretle, bedel ödemeyi göze
alarak 657 zincirini kıran, ilk
sendikaları kuran, memurların

komployu da adalet savaşımızla
parçalayacağız!

34 Avrupa’da Yürüyüş
35 Yitirdiklerimiz
37 Öğretmenimiz
-İŞÇİ HAREKETİ
ÖZEL BÖLÜMÜ-

38 DİH çalışmasında hedefler-görevler
38 Devrimci İşçi Hareketi tutsaklarına
özgürlük!

39 AKP’nin gösterişli açılış planı
yaptığı 3. havalimanı, binlerce
kişinin kanı üzerinde inşa edildi.
İşçilerin kanını döken tekelleri ve
AKP faşizmini bu kan deryasında
boğacağız!

40 Tekstil atölyelerinde ve
fabrikalardaki çalışma koşullarına
karşı örgütlenmeli, Kazova gibi
örnekleri çoğaltmalıyız!

42 Sorunlarımızın tek çözümü İşçi
Meclisleridir. Kendi
meclislerimizde örgütleneceğiz!

ilk grevlerini örgütleyen Elmas Yalçınlar’ın, Ayşenur
Şimşekler’in yoldaşları, arkadaşlarıyız.
• Vatanseveriz. Emperyalizme
karşı ülkemizin bağımsızlığını savunuyoruz.
• Demokratız. Faşizme karşı demokrasiyi savunuyoruz.
• Devrimciyiz. Sömürüye, zulme
karşı sömürüsüz bir dünya için mücadele ediyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
diyoruz ki; yaşadığımız dünyada,
her emekçi anti-emperyalist, antifaşist olmalıdır.
Bu broşürümüzde örgütlenme
anlayışımızı, mücadele anlayışımızı,
hedeflerimizi ortaya koyduk.
Kazanacağımıza olan inancımızla…
Kamu Emekçileri Cephesi

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

TASFİYECİ KESK MERKEZ YÜRÜTME KURULU;
DİRENİŞE, DİRENİŞÇİLERE SENDİKANIN KAPILARINI KAPATTI!
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNİ ATMAK İÇİN SENDİKAYA POLİS ÇAĞIRDI! YETMEDİ!
YÜKSEL MECLİSİ İÇİNDEKİ DİRENİŞÇİLERE POLİS GİBİ SALDIRIP İŞKENCE YAPTI!
NURİYE GÜLMEN’İ YERLERDE TEKMELEDİ, ACUN KARADAĞ’I BAYILTTI!

İŞBİRLİKÇİ, İHBARCI KESK YÖNETİMİ, DEVRİMCİLERE
İŞKENCE YAPMANIN HESABINI VERECEK!
üksel Meclisi üyeleri, KESK’in ihraçlara
sahip çıkması talebiyle 24 Kasım 2017’den
beri, Genel Merkez binasında oturma eylemi
yapıyor. Aradan neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen
KESK yönetiminin hiçbir adım atmaması nedeniyle
direniş sürüyor. 15 Ekim 2018 sabahı, direnişçiler
sendikaya gittiklerinde, eşyalarını çöp poşetlerine konulmuş halde kapı girişinde buldular.
Yukarı çıkıp kapıyı çaldılar; ancak içeriden sesler
gelmesine rağmen açan olmadı. Israrla çalmalarına
rağmen açılmayınca, Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
kapının önünde oturma eylemine başladı. Sendikadan
aniden çıkan 50-60 kadar kişi, oturma eylemindeki
direnişçilere saldırmaya başladı.
Bir yandan KEC’lileri aralarında linç etmeye çalışırken diğer yandan da “ısırma” diye bağırıyorlar.
Tıpkı polislerin işkence yaparak dağıttığı eylemcilere
söyledikleri gibi. Ki çok geçmeden KESK binasına
polis geliyor. Direnişçiler polisin neden geldiğini anlamaya çalışıyor ve sendikaya giremeyeceklerini söyleyerek kovan Acun Karadağ’a; “Onlar seni içeri almıyorlar ama” diyor. Acun Hoca “O bizim aile meselemiz seni ilgilendirmez” diyerek sendikasını sahipleniyor.
Polisi çağıranın gerçekten de KESK yöneticileri
olduğu ortaya çıkıyor. Gözaltı araçları, oturma eylemi
boyunca sendika önünde bekliyor. Ancak direnişçiler
“Burası bizim can-kan bedeli kurduğumuz sendikalar. Hiçbir yere gitmeyecek, oturma eylemimizi
sürdüreceğiz.” diyorlar.
Bu, KESK yönetiminin Yüksel direnişçilerini binadan
atmak için polis çağırdığı ilk olay değildir. Acun Karadağ’ın Yüksel Okulu derslerini, Eğitim-Sen Ankara 1
No’lu Şube’de 9 hafta ders yaptıktan sonra, “yönetim
kurulunda alınan karar gereğince” ders için yer
vermeyeceklerini söylemişlerdir. Durumu kabul etmeyen direnişçiler, sendikalarını terk etmeyeceklerini
söyleyince yine binaya polis çağırmışlardı.
İyice teşhir olan KESK, direnişçilerin kararlılığı
karşısında geri adım atmak zorunda kalmış ve dersler
yeniden sendika binasında yapılmaya başlanmıştı.
Yaklaşık 1 yıl sonra, aynı zamanda KESK üyesi olan
direnişçileri, binadan atmak için yine polisten medet
umdu KESK yönetimi.

Y
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HDP, EMEP, ÖDP ve CHP’lilerden oluşan KESK
MYK, ilk anki saldırıdan itibaren video görüntüleri ve
açıklamalarıyla durumu teşhir eden KEC’lileri bir
yandan “iftiracılık”la, bir yandan da sendikayı itibarsızlaştırmakla suçlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmaktadırlar. Direnişe ve direnişçilere düşmanlık
öyle bir noktaya geldi ki, yalanlar sıraladıkları “Zorunlu”
açıklamanın yanısıra bir de merkezi karar alarak
“KESK Onurumuzdur, KESK MYK İrademizdir” başlıklarıyla yönetim kurullarına açıklamalar yaptırdılar.
(Merkezi karara uyarak, açıklama yapan; İstanbul,
Diyarbakır, Mardin, İzmir, Adana, Edirne, Bursa ve
Batman şube yönetimlerinin bazıları olmuştur. Bu
durum bir yandan KESK üyelerinin saldırıyı meşru
görmemesinin bir yandan da KESK’in aslında örgütsüzlüğünün ifadesidir.)
Hep söyledik, yine söylüyoruz; KESK, ihraç edilen
5 bine yakın üyesini sahiplenmemiştir. Hala iktidarın
saldırılarını bertaraf edecek bir direniş çizgisinden
yoksun, yasak savmacı ve ürkek bir şekilde zam
talebi dışında, kamu emekçilerinin onuruna sahip çıkacak bir tarzdan şiddetle kaçınmışlardır. KESK yönetimindeki hakim anlayış, asla militan bir mücadeleyi değil, aksine uzlaşmacılığı ve tasfiyeciliği
esas alan bir çizgidir.
Bütün düşmanlıkları da buradan kaynaklanmaktadır.
KESK içindeki iki anlayıştan biri tasfiyeci-uzlaşmacıicazetçi, milliyetçi-mülkiyetçi bir tarza sahiptir. Öte
yandan Kamu Emekçileri Cephesi’nin; militan, sonuç alıcı bir direniş çizgisine sahip olması ve tasfiyeciliği mahkum edip ideolojik mücadeleyi açıktan
sürdürmeleri nedeniyle, yönetimdeki anlayışı savunanların linç saldırısına uğramışlardır.
KESK yönetimi, 15 Ekim günü polisi kendilerinin
çağırmadığını söylüyorlar. Oysa Acun Karadağ, kapının
açılmasını beklerken şunları söylüyordu: “Kaç yıldır
direniş kaçkınlığını perdelemek için iktidara karşı
mücadele etmek yerine direnişçilere saldırıyor.
Savrulmanın hızıyla duvara toslamış bir yürütmeden
bahsediyoruz. İkinci gözaltı aracı da geldi KESK
binası önüne. KESK yürütme kapıyı kilitlemiş.
Bizi içeri almıyor. Polisin önüne atmış durumda
direnişçileri ve destekçileri. Direnmek yerine tüm
bu rezaleti üstlenen KESK yönetimi, üyelerine bir
açıklama yapacak pozisyonda değildir. Ayıptır!”

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU
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KESK yöneticileri öyle bir durumdadırlar ki, ne
yaptıklarını ne de yapmadıklarını savunabilmektedirler.
Direnişçilere, üyelerine ve halkımıza verebilecekleri
tek bir cevap yoktur. Diyelim ki polisi siz çağırmadınız,
kapınıza gelen polisi de mi görmediniz, kapınızı
çaldığını da mı duymadınız? Kapıdan veya pencereden
bakıp da direnişçilere bir saldırı mı var diye neden
sahiplenmediniz?
Söylediğiniz yalanlarla daha kötü durumlara düşüyor
ve direnişçilere saldıracak kadar düşmanlaşarak sendikaları asıl siz “itibarsızlaştırıyorsunuz”.
16 Ekim günü KESK, “Kamuoyuna Zorunlu Açıklama”
başlığıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi: “KESK Genel
Merkezi’nin, bir anlayışın çalışma ofisine dönüştürülmesi
ise asla kabul edilemez. Bununla birlikte KESK bu
sorunu her zaman kendi iç mekanizmaları ile çözmeyi
ilke olarak kabul etmiş, bu doğrultuda görüşmeler
yapmış, bugün de bu ilke doğrultusunda bu anlayıştan
kişilerin olmadığı bir esnada eşyalarını zarar gelmemesi
için özenle toplayarak çıkarmıştır. Bu işgalin bir
senedir sürüyor olması, eşyaların zarar gelmeksizin
özenle ve bu kişilerin olmadığı bir zamanda toplanmış
olması şiddetten kaçınmak için harcanan çabaların
kendi başına göstergesidir.”
Öylesine körleşmiştir ki yönetim, aynı zamanda
sendika üyesi de olan direnişçilerin, kendi binalarını
çalışma alanı olarak kullanmasından rahatsızlık duymaktadır. Ayrıca aklı başında her insan, “Sendikalara
girmek, salonlarını kullanmak için illa sendika üyesi
mi olmak gerekir?” sorusunu sorar. Kendilerinin bile
açıklayamayacağı akla ziyan söylemlerle kendini kurtarmaya çalışmaktadırlar.
Sendikalar, kamu emekçilerinin çalışmaları için
kullanılmayacaksa neden var, sendikaların yönetimlerine çöreklenmiş, koltuklarına sıkı sıkı yapışmış
sizler neden varsınız? Varlık nedeninizi açıklayın da
halkımız öğrensin!
Yönetimin rahatsız olduğu; Yüksel direnişçilerinin sendikaları, bina olmaktan çıkarıp tam da olması gerektiği şekilde kullanmalarıdır. Yüksel Okulu
dersleri, üyelerle ülke ve dünya gündemine ilişkin yapılan sohbetler, açılan direniş sergileri ve en önemlisi
de iktidarın kamu emekçilerinin onurunu ayaklar altına
alması karşısında direnmek gerektiğini göstermeleri
olmuştur. Sendika yönetimlerine kendi görevlerini ve
yapmaları gerekeni hatırlatmakla kalmamış, bunun
nasıl yapılacağını 718 gündür pratikleriyle de göstermektedirler.
Ancak KESK yönetimi ne yüzbinlerce insanın bir
gecede işinden-ekmeğinden edilmesini, ne onuruyla
oynanmasını ne de son iki yılda çaresizlikle canına
kıyan onlarca insanımızı umursamamış, yok saymış,
mücadele etmeye gerek görmemiştir. KEC’lilerin ısrarlı
mücadelesi sonucu belli yerlerde yapılan eylemleri
saymazsak KESK yönetimi, ihraçlara ilişkin hiçbir
politika belirlememiştir. İstanbul’da 70 hafta süren
“KESK” imzalı eylemlerde direnen, ısrarla her hafta
alana çıkan, üzerlerinde KESK önlüğü ile gözaltına

alınan, işkence gören, gözaltında günlerce susuz
açlık grevi direnişi yaparak bedel ödeyen, yine o “bir
anlayış”a sahip KEC’lilerdir.

REFORMİZM, TASFİYECİLİĞİN
ÖRGÜTLENMİŞ HALİDİR!
REFORMİZM, BURJUVA İDEOLOJİSİDİR!
Ortada iki dünya görüşü, iki ideoloji vardır. Ve
KESK yönetimi iki ideolojiden düzeniçi olanı tercih
etmiştir. Çünkü KESK Genel Merkez Yönetimi, reformistlerden oluşmaktadır. Reformizm, burjuva ideolojisidir.
Reformizmin anlamı; düzeltme, iyileştirmedir. Reformizmin çıkış noktası reformlardır. Reformizm, kısacası düzenin devrimle kökten değiştirilmesi yerine
çarpık sivri yanlarının törpülenmesini ve reformlarla
düzeltilmesini isteyen siyasal akımdır.
Dünyada reformizmin gelişim sürecini 5 bölüme
ayırabiliriz: “Bugüne kadar ki reformist teoriler:
- 1700’lü yılların sonu,
- 1. Ve 2. Emperyalist paylaşım savaşları arasındaki
dönem,
- 2. Emperyalist paylaşım Savaşı’ndan 1990’lı
yılların başına kadar olan dönem,
- 90’lardan 2000’lere kadar olan dönem ve
- 2000’li yıllardan bugüne kadar olan dönem olmak
üzere beş ayrı döneme ayrılabilir.
Reformizmin ve revizyonizmin asıl akıl hocaları
Edward Bernstein ve “Dönek” Karl Kautsky’dir. Lenin,
“Dönek Bernstein’i, dönek Kautsky ile karşılaştırınca
Bernstein sadece bir züppe görünümünde kalıyor”
demiştir. (Aktaran Halk Sınıfı, Sf 154-155)
Dönek Kautsky, Marksizmin temel tezlerini, Marksist-Leninist proletarya diktatörlüğü, devlet ve devrim
kavramlarını çarpıtmaya çalışmıştır. Bununla birlikte
1. Emperyalist paylaşım Savaşı’nda Leninistler’in
tersine “Anavatan savunması” demagojisiyle “Kendi
burjuvazilerinin yanında savaşa girmeyi” meşrulaştırmaya çalışanların başını çekmiştir Dönek Kautsky.
Bu dönemin reformist teorisinin özü ise, “sınıf savaşımı
değil, sınıf uzlaşmacılığı”dır.
İki tür reformizm vardır. Birincisi ÖDP, EMEP,
SDP gibi yasal yollardan, düzen sınırları içinde mücadele eden, parlamenter, sivil toplumcu sol’cu reformistler.
İkincisi Kürt milliyetçi hareket gibi silahlı reformistler,
reformlar için silah kullanan hareketlerdir. Bugün,
silahlı mücadeleyi savunduğunu iddia eden “sol” da
Kürt milliyetçi harekete yedeklenen illegal yapılı reformistlerdendir.
HDP, ESP gibi örgütlenmelerin bu noktaya gelmeleri,
düzen içi muhalif yapılar haline gelmeleri, M-L devrim
hedefi iktidar iddiasını yitirdikleri içindir. Reformizm
uzlaşmacı, statükocu halkın mücadelesini güdükleştiren, halkın tepkilerinin düzeniçi kanallara ak-

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!

5

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

masına çanak tutan bir burjuva ideolojisidir.
Reformistler söylemde “keskin’’ görünseler de
düzen içi talepler dahi olsa, hiçbir hakkın kazanılmasına
öncülük edemezler. Reformizm halkın düzene olan
tepkilerini düzen içi kanallara akıtmaya çalışarak,
devrime zarar vermekte ve faşist düzene hizmet etmektedir.
Bir yandan söylemlerinde çok keskin, öte yandan
burjuvaziye karşı reformlar için bile gereken mücadele
kararlılığını gösteremez, ciddi hiçbir hak alma mücadelesine öncülük edemez, tek bir hak kırıntısını bile
kazanamaz durumdadır sendika yönetimleri.
Bu gerçekler ışığında KESK’in ve DİSK’in pratiklerini
yeniden gözden geçirdiğimizde yukarıdaki tanımlara
birebir uyduğunu görürüz. Direnişçileri “KESK’i hedef
gösterip, direnip direnmemeyi Yüksel’e çıkıp çıkmamaya indirgediğini” iddia ediyorlar. Bu itham
2000’lerde Büyük Direniş için de söyleniyordu. Direnişi
yalnızca ölüm orucu yapıp yapmamaya indirgediğimizi
iddia ediyorlardı.
19 Aralık ve Büyük Direniş, Türkiye solunun turnusoludur. Kim ilerici kim gerici, kim reformist kim
devrimci, kim emperyalizmin kara ordusu kim uzlaşmacı
hepsini yerli yerine oturtmuştur. Bugün hangi siyasi
anlayış nerede duruyor, neyi savunuyor diye değerlendirmek isteyen, doğal olarak 2000-2007 sürecine
bakacaktır.

Direniş Birleştirir, Örgütler, Saflaştırır!
Saflaşan Savaşır, Savaşan Kazanır
Elbette direniş, tek bir biçime-yönteme-araca hapsedilemez. Hiçbir zaman böyle bir anlayışımız olmadı.
Aksine, bu konuda öylesine zengin deneyimlere
sahibiz, öyle çok ilk yaratmışızdır ki bunu KESK
yönetimi de yakından bilmektedir.
Tek bir taş, tek bir slogan, bazen oturmamak,
bazen oturduğun yerden kalkmamak, bazen silah,
bazen tartışmak, bazen susmak, reddetmek, karşı
koymaktır direniş. Sayısız biçimi vardır ve kim neyi
ne kadar yapabiliyorsa; ama ille de ille düşmanın iradesini dayatmasına izin vermemektir direnmek.
Ülkemiz siyasi tarihinde, birçok direnişe, öğrencilerin,
işçilerin, kamu emekçilerinin, sanatçıların, avukatların,
mimar-mühendislerin, çiftçilerin, işsizlerin, gecekonduluların kısacası halkın her kesiminin direnişine ve
hak kazanmasına öncülük eden devrimcilerdir. KESK’in
deyimiyle “bir anlayış”tır.
Sonuç alıcı, militan bir direniş çizgisiyle 49 yıldır
halkı savaştıran ve kahramanlığı halklaştıran bir anlayıştır bu. Ve asla bir tesadüf ya da istisna değildir
Cepheli devrimcilerin kahramanlıklar yaratması. Mesele
burjuva ideolojisiyle uzlaşıp uzlaşmamaya karar
vermek, safını ezilen dünya halklarından yana belirleyerek, sınıf düşmanlarına karşı amansız bir mücadeleye girişmektir. Halkı saflaştırıp savaştırmak için
tarih bilincine, sınıf bilincine ve örgüt bilincine
sahip olmak gerekir.
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Bu nedenle ne dünyada ne de ülkemizde reformistler
asla direnmemişlerdir, direnemezler. Burjuva ideolojisini kuşanarak burjuvaziye karşı savaşılamaz.

SENDİKALARIN KAPISI KEC’LİLERE
KAPALIDIR; ÇÜNKÜ O KAPILAR AKP’YE
SONUNA KADAR AÇILMIŞTIR!
HANGİ PAZARLIKLARI YAPTINIZ, NEYİ
TAAHHÜT ETTİNİZ AÇIKLAYIN!
Reformizm, her zorlu süreçte bedel ödemekten
kaçıp, işçi ve emekçileri satmışlardır. Faşizm koşullarında,
onların hayalini kurduğu gibi “risksiz-bedelsiz bir solculuk
yoktur. Halka sırtlarını dönüp gittikçe bürokratlaşmak,
onları tarihin ve bilimin yasalarından da koparmıştır.
Direnmeyi göze alamadıkları için, tarihlerinde yarattıkları
bir tek direniş, bir tek zafer yoktur!
Direniş saflaştırır dedik; bir yanda direnenler varken
diğer taraftan direnmemenin teorisi yapılamaz. İşte
bu nedenledir düşmanlıkları, bu nedenle kapıları devrimcilere kapalıdır. İki sınıf, iki ideoloji vardır dedik.
Her şeye bu iki ideoloji yön verir. KESK MYK; direnişçilere, devrimcilere o kapıları kapatmayı tercih etmiştir.

Peki Direnişçilere Kapanan
Sendika Kapıları Kime Açık?
Mesela AKP’li Şeref Malkoç’a açıktır sendika
kapısı. KESK MYK, AKP’nin akil adamlığından,
Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlığını da yapmış,
AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ağırlamaya terfi etmişlerdir. KESK yönetimi, faşist
devletin temsilcileriyle aynı masaya oturup ikramda
bulunmakla övünebilir; ancak kamu emekçileri için
bu kara bir lekedir.
AKP, 3 dönem tek başına iktidar olduğu 16 yıl boyunca, peşkeş çekilen her santim vatan toprağının,
aç yatıp aç kalkan 16 milyon insanımızın, katledilen
her işçinin, intihar eden her kamu emekçisinin, Kürdistan’daki katliamların sorumlusudur.
Yüzbinlerce kamu emekçisini işinden etmiş, yüzlerce
kez alanlarda copla-gazla saldırıp işkence yapmış,
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini boğmaya çalışan, hapishaneleri ülkemizin devrimci gençliği ve
öncüleriyle dolduran, her türlü zulmün baş sorumlusu
iktidarla neyi görüştünüz? Açıklama yapmak zorundasınız!
Şeref Malkoç’u ağırlamanızla, 5 gün sonra
Yüksel Direnişçileri’nin olmadığı bir anı fırsat
bilerek eşyalarını dışarıya atmanızın bir ilgisi olmadığını söyleyebilir misiniz? Nuriye Gülmen’i tekmeleme, direnişçilere işkence yapma talimatı almadığınızı söyleyebilir misiniz?
Aksini iddia ediyorsanız, ispatlamak zorundasınız.
Hala sendikal mücadele yürüttüğünüz iddiasındaysanız,
halkımıza ve KEC’lilere özeleştiri vermek zorundasınız.
Devrimcilerin bedellerle kurduğu sendikalarda,
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katilleri neden ağırladığınızı ve ne görüştüğünüzü
açıklamak zorundasınız. Linç saldırısı örgütleyerek,
rüştünüzü AKP’ye ispat etmeye çalışmadığınızı
ispatlamak zorundasınız.

KESK YÖNETİMİ, ALENEN YALAN
SÖYLEMEKTE, UTANMADAN
DİRENİŞÇİLERİ SUÇLAMAYA
ÇALIŞMAKTADIR!
KESK YÖNETİMİNİN YAPMASI
GEREKEN HESAP SORMAK DEĞİL
SALDIRILARIN HESABINI VERMEKTİR!
Direnişçilerin eşyalarını kapıya atmadığınızı, “özenle”
kaldırdığınızı söylüyorsunuz. Birincisi, direnişçilere
sormadan eşyalarını toplama hakkını size kim verdi?
İkincisi, çöp poşetlerine doldurup bina kapısına koyduğunuz eşyalardaki hangi özenden bahsediyorsunuz?
Kimsenin olmadığı bir anın fırsatını kollayarak, dünyayı
ayağa kaldıran direnişçilere düşmanlığınızı hiçbir
şeyle açıklayamazsınız.
Kimdir o tahammül edemediğiniz “bir anlayış?”
Hadi, ihbarınızı daha açık yapın! İsimler, örgütler,
krokiler de yayınlayın! Düştüğünüz çukurun dibi yok
nasılsa, direniş düşmanlığının sizi ne noktaya getirdiğini
halkımız gördü.
KESK’te “belli bir anlayışın çalışma ofisine
dönüştürülmesi” ile kastedilen, Yüksel Meclisi’nin
OHAL ile Anadolu halkları arasında barikat olan direnişidir. Daha fazla kamu emekçisinin ihraç edilmesinin önüne, günde iki kez işkence pahasına geçmesidir. Nuriye ve Semih’in 324 gün boyunca açlık
greviyle hücre hücre savunduklarıdır. Direnişçileri karalayarak, ihbar ederek, direnmemenin teorisini yapmaya çalışıyorsunuz.
“KESK’in yapıp ettiklerini sadece “Yüksel caddesine gelip gelmemekle” değerlendiren, saldırıya uğrayan KESK üyelerinin emeklerini ve mücadelesini
görmezden gelen bu anlayış, KESK’in tüm illerde
gerçekleştirdiği hiçbir eylem ve etkinliğine de katılmamıştır, kendi eylemini ve anlayışını KESK’e dayatmaya devam etmiştir. Eylem ve etkinliklerin hiçbir
üyemizi birbirinin önüne koymadan, kapsayıcı bir
şekilde ve bütünlüklü planlanması gereğine uygun
adım atan konfederasyonumuzca, Danışma Meclisinde
ve Genel Meclis’te üyelerimizin eleştiri ve önerileri
doğrultusunda bir hat çizilmiştir. KESK’in özeleştiri
ve hesap vereceği kurullar, bu kurullardır. Bu kurulları
işlettiği, üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda
bir eylem ve etkinlik planı oluşturmaya çalıştığı, bir
sendikal anlayışın dayatmacı tutumuna boyun eğmediği için KESK yöneticileri, bağlı iş kolu yöneticileri
ve şube yöneticileri bu kişiler tarafından sosyal
medyada defalarca hedef gösterilmiş, sendikalarımız
itibarsızlaştırılmış, karalayan, iftiraya varan haberler
yaptırılmıştır.”
Yüksel direnişçileri, aynı zamanda KESK üyesidirler.

Tek başlarına direnme kararı almalarının nedeni,
zaten KESK’in direnmeme tavrıdır. Direnişçileri 718
gündür sokakta faşizmin saldırılarıyla yüzyüze bırakmasının üstünü acizce örtmeye çalışıyorlar.
Elbette bedenlerini ortaya koyarak, günde iki kez,
1 dakika bile sürmeyen eylem yapabilmek için işkenceyi
göze alanlar varken; ölçütümüz Yüksel direnişini sahiplenip sahiplenmemek olacaktır. Halkımız ve üyeleriniz, Yüksel direnişi karşısındaki tavrınızı elbette
sorgulayacaktır. Sendikalar, ihraçlara karşı direnmeyecekse, direnişçileri sahiplenmeyecekse neden
var? Önce bunu açıklayın.
Direnişçilere saldıracağınıza, sendika kapılarını
neden kapattığınızı, neden polis çağırdığınızı, linç
saldırısını açıklayın! Direnişçilerin söylediği her kelimenin, her harfin doğru olduğunu bildiğiniz halde
neden “yalan ve iftira” dediğinizi açıklayın!

Direnişe Karşı Eylem Örgütleyerek
Suç İşleyen KESK MYK;
Devrimci Temelde Tartışma,
Eleştiri-Özeleştirinin Çok Uzağındadır!
Direnişçiler kimseyi hedef göstermemiş, kendilerine
saldıran KESK yönetimini teşhir etmişlerdir. Sizin oldukça yabancılaştığınız devrimci bir tarzdır bu. Biz
eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işletiriz, iknayı esas
alırız. KESK yönetimiyle de yaklaşık 2 yıldır yapılan
budur.
Nuriye Gülmen, üyelerin önünde açıkça tartışmak
istediğinde, KESK yönetiminden, “Siz kim oluyorsunuz da sizinle tartışacağız?” deme pişkinliğini
gösteren Elif Çuhadar’ı teşhir ettik. 15 Ekim günü,
saldıran 50 kişiden biri olarak, kalp pili olduğunu
bildiği Acun Hoca’ya saldıran Elif Çuhadar’ı elbette
teşhir edeceğiz. Çünkü tartışma, eleştiri-özeleştiri
mekanizmalarını ortadan kaldıran, Büyük Direniş sürecindeki gibi “Yok sayarsan yok olur” anlayışıyla hareket eden KESK yönetimidir.
Sonuç alamadığımızda yöntemimiz teşhirdir. Evet
teşhir ettik KESK yönetimini ve devrimcilere düşmanlık
yaptıkları sürece, ihbarcılıklarını, tasfiyeciliklerini ve
uzlaşmacılıklarını teşhir etmeye devam edeceğiz.
KESK’in “Zorunlu” açıklamasının sonunda şöyle
deniliyor: “Aksine kadın çalışanlarımız ve yöneticilerimiz
sözlü, fiziksel şiddete maruz kalmıştır. İlerleyen
günlerde gerek kapımızın kırılması girişimlerine ilişkin
görüntüler gerekse de “tekme-tokat dövme” iddialarının
gerçekliği yansıtmadığına ilişkin görüntüler kamuoyunun
bilgisine sunulacaktır.”
Bahsettikleri görüntüde ne vardır? 15 Ekim sabahı
eşyalarını kapı önünde bulan KEC’li bir kadın emekçi,
sendikaya girmek için ısrarla kapıyı çalmaktadır.
Ancak içeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmamaktadır. Ki bahsedilen çekim zaten içeriden, kapı
merceğinden yapılmıştır.

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Kapı kırma meselesine gelince; direnişçiler yaptıkları
açıklamada içeri girmeye çalıştıklarını zaten anlatmaktadırlar. O anda eline geçirdiği ne varsa kapıya
vurarak içeriye girmeye çalışmaktadır. Gerekirse kapılarını kırar yine gireriz; çünkü her bir köşesinde
bizim emeğimiz, bizim kanımız vardır o binaların. Şehitlerimizin bedeller ödeyerek kurduğu sendikalara
girebilmek için, her yolu denemek en doğal ve meşru
hakkıdır KEC’lilerin.
Sendika binalarının direnişçilere kapatılamayacağını,
içeri girmek için zorladıklarını söyleyerek nöbete hala
devam etmektedirler. Bunda gizli-saklı bir şey yoktur;
aksine direnişçiler halka çağrı yaparak herkesi sendika
önüne davet etmektedir. Devrimciler yaptıklarını
açıktan savunmaktadırlar. Peki siz o kapıları, kancan bedeli kuran devrimcilere neden kapattığınızı
açıklayabilir misiniz? Söyleyecek tek bir mantıklı açıklamanız var mıdır? Yoktur, olamaz!
İşte tam da bu yüzden, Evrensel’e haber yaptırıp
“Direnişçilerin oturma eylemini sonlandırdığı” haberini yaydınız. Konuyla ilgili Nuriye Gülmen şunları
söyledi: “Gazeteci Murat Güreş aradı. Yaptığı haberden
dolayı, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik aramış.
“Çıkacaklarını söylediler, biz de eşyalarını kapının
önüne koyduk” demiş. Haberi kaldırmasını istemiş.
O zaman kapılarınız niye kapalı?” Bu nasıl bir alçaklıktır? Hadi buna da verecek bir cevabınız var

BARTIN EĞİTİM-SEN’DE 3 İSTİFA:
KESK yönetiminin; Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı attığı 15 Ekim 2018 günü, Bartın’da 3
KESK üyesi, istifa etti.
Bartın Eğitim-Sen üyesi Emre Öztaş, istifa dilekçesinde şunları yazdı:
“Gelinen noktada "Giren çıkan belli olmuyor,
kontrol edemiyoruz." diyerek oturma eylemi yapan
üyelerini kapı dışarı ettiği, polis çağırdığı ve meslektaşlarına saldırıda bulunduğu iddia edilmektedir.
Biz biliyoruz ki sendikaların kapıları herkese açıktır.
Ve KESK yönetiminde
hakim olan siyasi anlayışların arka bahçesi değildir.
Bürokratik sendikacılığa boğulmuş, uzlaşmacı bir karaktere bürünen ve direngenliğini
yitirdiğini düşündüğüm
KESK MYK'yı istifaya
çağırıyor ve tepki olarak Bartın Eğitim-Sen
Yürütme Kurulu'ndaki
görevimden istifa ediyorum.”
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mı?

TÜM HALKIMIZI MECLİSLERDE
ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
Ne kadar yalan söyleseniz, ne kadar yok saysanız,
ne kadar karalamaya çalışsanız da, polis çağırarak
vazgeçirmeye çalıştığınız Yüksel Meclisi karşısında
acizsiniz. Direniş karşısında ufaldıkça ufalıyorsunuz.
Tarihe KESK’in linççi, ihbarcı, tasfiyeci, uzlaşmacı
yönetimi olarak geçtiniz. Kamu emekçilerinin mücadele
tarihine kara bir leke daha sürdünüz. Mehmet Bozgeyik, Aysun Gezen, Ramazan Gürbüz, Elif Çuhadar,
Gülistan Atasoy Tekdemir, Yusuf Şenol, İlhan
Yiğit; direnişe düşmanlığınızın hesabını vereceksiniz!
KESK içindeki devrimci düşmanlığı, yalnızca yönetimdeki 7 kişiyle sınırlı değil, yukarıda da anlattığımız
gibi burjuva ideolojisinden beslenen bir yozlaşma ve
çürümüşlüktür. Bu çürümüşlük ne emekçilerin ne de
zulme uğrayan halkımızın mücadelesine öncülük yapmamaktadır, yapması da mümkün değildir! Emekçilerin
kaderini, tasfiyeci solcuların insafına terk etmeyeceğiz!
AKP faşizminin yönetememe krizi büyüdükçe daha
da azgınca saldırmaktadır. Saldırganlığı, gücünün
kofluğundandır, halka dayanmamasındandır. Oysa
biz halkız ve haklıyız. Tarihsel ve siyasal haklılık
silahı bizim elimizde.
Güçsüz değiliz, çaresiz değiliz! Gücümüzü ve iktidarın çaresizliğini Büyük Direniş sürecinde ve zaferde
gördük. Güler Zere’yi özgürlüğüne kavuştururken,
Bağımsız Türkiye konserlerinde halay çekerken, Haziran Ayaklanması’nda barikat başında direnirken,
Berkin’in tabutunu omuzlarken gördük. Yüksel Direnişi’nde, Nuriye ve Semih’in açlık grevinde, onları özgürlüğüne kavuşturma mücadelesinde gücümüzü bir
kez daha gördük.
Direnmeyenler yozlaşıp çürürken, biz baskılar
altında yeni filizler vererek büyüdük. İktidarla kol
kola girip direnişe ve direnişçilere saldıran tasfiyeci
solcular, demokratik hak ve özgürlük mücadelesi
veremez! Yozlaşmış, bürokratlaşmış patron sendikacısı haline gelmiş yönetimlere mahkum değiliz.
Yenilmez tek komutan direniştir! Kamu emekçilerinin,
işçilerin, öğrencilerin, mühendis-mimarların, mahallelilerin, işsizlerin, avukatların, sanatçıların… Halkın
hakkını almasının tek yolu kendi öz örgütlülüğü
olan Meclisler’i kurmaktır. Meclislerde örgütlenecek,
direnecek ve kazanacağız!
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YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNE SALDIRAN TASFİYECİ SOLCULAR,
HALKA VE TARİHE HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZLAR!
NURİYE GÜLMEN: “KESK GENEL BAŞKANI MEHMET BOZGEYİK
İŞKENCE EMRİ VEREN POLİS AMİRLERİ GİBİYDİ”
ESK yönetimine çöreklenen tasfiyeci solcular
15 Ekim 2018 tarihinde genel merkez binasında oturma eylemi yapan Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını kapı dışına attıktan sonra oturma
eylemi için gelen direnişçileri sendikaya sokmadı.
Uzun süre kapıyı açmadılar. Daha sonra içeride
bulunan 50-60 kişilik güruh, dışarı çıkıp kapı önünde
bekleyen Yüksel Direnişçileri’ne saldırdı.
Ardından 17 Ekim günü Yüksel Direnişçileri’ni kınayıp protesto etmek amaçlı basın açıklaması yapılmasını emrettiler şube yönetimlerine. Olmayan meşruluklarını böyle yaratmaya çalıştılar. Ve bir hafta
boyunca KESK Genel Merkez binasını kapalı tuttular. Yüksel Direnişçileri’nin içeri girmesini engellemek
için sendikayı kapatabilecek kadar gözleri kör olmuş
durumdadırlar.
22 Ekim 2018... Bu tarih, ülkemiz sendikal hareketinin ve solun tarihine tasfiyeci solcuların direnişçilere, devrimci kamu emekçilerine saldırıp işkence yaptığı tarih olarak geçmiştir. Tasfiyeci solcuların yüzlerindeki bütün maskeyi düşürdükleri gün
olarak geçti tarihe.
O gün sendika binasını açtılar. Ama kapılar Yüksel
Direnişçileri’ne yine kapalıydı. Direnişçiler kendi sendikalarının kapısının kendi yüzlerine kapatılmasını
elbette sineye çekemezlerdi ve yüklenip girdiler sendikalarına. Direnişçiler içeri girdikten sonra iki kez
saldırıya uğrayıp dışarı atıldılar. Bu sırada Nuriye
Gülmen de sendika binasına geldi. Ve Yüksel Direnişçisi
Nazan Bozkurt ile Nuriye Gülmen’in internetten yayınladığı canlı yayınla gerçekleri gördü halkımız:
Nazan Bozkurt: KESK’in içindeyiz. Burada bir
kez daha ve birkaç defa olmak üzere tekrar fiziki
olarak saldırı gerçekleştirildi direnişçilere, devrimcidemokrat kamu emekçilerine. Nuriye’nin telefonunu
da gasp etmişler.
Nuriye Gülmen: Ben geldiğimde Selvi Abla ve
Mehmet yerde oturuyordu, Nursel ayaktaydı. Ben
kapıda canlı yayın yapmaya başladım. Sözlü tartışma
vardı o sırada. Arkadaşları dışarı atmışlardı. Ben geldiğimde iki kez dışarı atılmışlardı. Kapıdalardı. Ondan
sonra canlı yayın olunca şöyle bir şey oluyor. Çekiliyorlar. Görünmek istemiyorlar orada. Kamera olunca.
Çekildiler. Sonra biz içeri girdik. Ve bu gördüğünüz
yerde, şurada oturmaya başladık. Ondan sonra tekrar
sataşmalar, sözlü şeyler özellikle Mehmet’e yönelik
sözlü saldırılarda bulunmaya başladılar.
Ondan sonra Mehmet’i tuttular, dört beş kişi dışarı
atmaya başladılar. “Sen bize ‘şerefsiz’ dedin” dediler.
Mehmet de “Ben size şerefsiz demedim. ‘İşkence
Yapmak Şerefsizliktir’ diye slogan attım. Çünkü
işkence yaptınız, üstünüze alınıyorsunuz.” dedi.
Ondan sonra tuttular Mehmet’i birden. Bir tanesi

K
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“Hadi hadi” falan dedi. Hep birlikte tuttular kapıya
doğru götürmeye başladılar. Mehmet Bozgeyik ayaktaydı. Gözlerimle gördüm ve şöyle yaptı: “Evet arkadaşlar hadi hadi yardım edin” dedi. Kendisi kesinlikle bulaşmadı. İşkence emri veren polis
amirleri gibiydi.
Gerçekten bunu yani arkadaşlarımız daha önce
de saldırıya uğradı burada. Acun, Sibel ve Meltem
arkadaşlar saldırıya uğradılar KESK’te, kapı önünde.
Ama biz buna şahit olmamıştık. Aşağıya inen insan
görüntüleri vardı videolarda; ama burada gözümle
gördüm bu kez arkadaşlara yapılanları. Ben de yerde
oturuyordum. Arkadaşlarımıza işkence yaptılar. Gözümün önünde oldu hepsi. Tekrar attılar. Bana dokunmadılar. Ben canlı yayın yapıyordum, telefon vardı
elimde, iki kez telefonu aldılar. Bir kez aldılar bir
şekilde telefonu bulduk, nasıl olduğunu hatırlamıyorum.
İkincide tekrar Aziz denen bir adam vardı, çok saldırgandı ve o geldi “Ne çekimi yapıyorsun?” filan bağırmaya başladı...”
Nazan Bozkurt ile Nuriye Gülmen’in söyleşisinin
tam bu anında KESK yöneticilerinden birisi “Siz ne
yapıyorsunuz burada?” diyerek yeni bir saldırı
başlattı. Gerisi canlı yayını izleyen herkesin gözlerinin
önünde gerçekleşti. Başlayan yeni bir işkence seansıydı. KESK’in yönetimindeki sendika ağaları
yılgınlıklarını teşhir eden Yüksel Direnişçileri’ni
sendikadan atmak için saldırıya geçip işkenceye
başladılar.
Direnişçilerin Büyük Suçu “OHAL’de Direnilmez”
Diyen KESK’e Rağmen 718 Gündür Direniyor Olmalarıdır
KESK yöneticileri bir ara çocukça bir tempoyla
‘İşgalciler Dışarı” demeye başladılar. Ülkenin bütün
meydanlarının AKP faşizminin işgali altında olmasına bir kez bile ses çıkartamayan tasfiyeci
solcular, Yüksel Direnişçileri’ne saldırırken işte
böyle tempo tutarak rezilliklerinin zirvesine de
çıkmış oldular.
Saldırıların bir kez daha yinelenmesinin ardından
en son içeride kalan Nuriye Gülmen, tasfiyeci solcuların ayaklarının altında ezilmeye çalışılarak
sürüklenip KESK binasının dışına atıldı.
Tasfiyeci solcular, ülkemiz ve dünya halklarının
“Yaşasın Nu-Se” diyerek bedel ödemeyi göze alıp
sahip çıktığı Nuriye Gülmen’i ayaklarının altında
ezmeye çalıştılar. Çünkü Nuriye Gülmen, 9 Kasım
2016 tarihinde AKP faşizminin OHAL saldırılarının
karşısına tek başına alana çıkarak KESK yönetimine
çöreklenen bu tasfiyeci solcuların da rahatını kaçırmaya
başlamıştı.

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU
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Bakın, direnişin ilk günlerinde ne diyordu Nuriye
Gülmen: “... Bugün, bize dayatılan yüzde yüz teslimiyet. Kamu emekçileri, tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Her yerin direniş mevzisine
dönüşmesi gereken bir süreçte neredeyse yaprak
kıpırdamıyor. Direniş, her şeyin ötesinde teslimiyeti
reddetmek anlamına geliyor. Teslimiyet ve beklemek
ölümdür, direnişse yaşamın kendisi.” (Yürüyüş, 4
Aralık 2016)
Nuriye Gülmen elbette KESK yönetiminin bu gerçekliğinin bilincinde olarak “KESK’in bu süreçteki
tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu
cevabı veriyordu:
“KESK’in ne yaptığı ve ne yapmadığı bugün çok
açık bir biçimde görülüyor. Ama gün gelir, savaş öyle
keskinleşir ki, her şey ortaya çıkar. İnsanların ekmeğini
ellerinden alıyorlar, onurları ile oynuyorlar. Binlerce
üyesi bu durumda olan bir sendika. İstese, direnmeyi seçse, OHAL filan kalmaz. Ama KESK için
bu yeni bir süreç değil. O yüzden beklenti içerisinde
değilim.” (age)
Yüksel Direnişi sürdükçe Nuriye Gülmen’in daha
o gün “gün gelir, savaş öyle keskinleşir ki, her şey
ortaya çıkar” dediği gibi ortaya çıktı KESK’in gerçeği.
Direniş kaçkını, yılgınlık örgütleyicisi olarak AKP’nin
korku imparatorluğu kurmaya yönelik politikasına
soldan destek verdiler.
KESK yönetimindeki tasfiyeci solculuk halka “direnmeyin” derken, Nuriye Gülmen alana çıkıp “direnin”
demeye başladı. Ve halk, Nuriye Gülmen’in çağrısına
sahip çıktı. Direniş onca saldırıya rağmen halklaşıp
büyüdü, yayıldı ve 718 gün boyunca umut oldu, umut
olmaya devam ediyor.

Yüksel Direnişi Faşizmin Saldırıları
İle Halk Arasında Barikattır
Yüksel Direnişi’nin daha başında Nuriye Gülmen,
“Tüm kamu emekçilerinin önünde barikat olmalıyız.
Barikata çağıran olmalıyız.” demişti. Öyle de oldular.
AKP’nin bütün saldırıları bu barikata çarpıp dağıldı.
Düne kadar direnişi yok saydılar, küçümsediler,
karaladılar; bugün artık fiilen, AKP polisiyle kolkola
girerek direnişe saldırıyorlar. 9 Kasım 2016 günü,
Nuriye’nin bedenine inen darbelerin sahibi AKP polisi
iken, 22 Ekim 2018’de KESK yönetimindeki tasfiyeci
solcular olmuştur.
Sınıflar savaşının tarihi; siyasi zaferin, düşmanın
politikasını bozguna uğratmak olduğunu göstermektedir.
Ki halk düşmanlarının politikasına karşı politika
üretilmiş ve bu direniş politikası, gün gün halkın direnme dinamiğini canlandırmıştır. Zafer işte budur!
KESK yönetimindeki tasfiyeci solcuların tahammül
edemediği budur. Çünkü direnişin sürdüğü her gün,
tasfiyecilerin gerçek yüzünün açığa çıkması ve teşhir
olmaları demektir. Soru şudur; “bir avuç” direnişçi
718 gün boyunca direnebilmişken, KESK neden
direniş kararı alamamıştır?
Direnmediler; çünkü KESK yönetimi bir parçası

olduğu bu düzene hizmet etmektedir. Ve bunu “sol”
adına yapıyor. Hayır! Solcuysanız, devrimciyseniz,
sosyalistseniz... o zaman direneceksiniz. Yüksel
direnişi işte bu ölçüyü koyuyor.

Tasfiyeci Solcular Üyeler Önünde
Tartışmadan Kaçmışlardır!
KESK yönetiminin “Sendikaya gelip liste dayatarak
oturma eylemine başladılar” yalanına karşı KEC açıklamasında şöyle deniyor. “Temel talebimiz faşizmin ihraç
politikası karşısında KESK yürütmesinin bir mücadele
programı çıkarmasıydı. Şu ya da bu eylemi yapmaları
konusunda bir dayatmamız asla olmadı.”
KESK yönetimine çöreklenen tasfiyeci solcuların
yapmaktan kaçtığı işte budur. İhraçlara sahip çıkmıyor,
faşizme karşı direniş örgütlemiyorlar. Yılgınlıklarını
teşhir eden Yüksel Direnişçileri’ne ise saldırıp işkence
yapıyorlar.
Eleştiriyi kaldıramadıkları için saldırıyorlar. Ama
eleştiriye işkence ile karşılık vermek faşistlerin
işidir. Kaldı ki Yüksel Direnişçileri, KESK yönetimiyle
yaptığı son görüşmede bunu da dile getirmişlerdir.
“Eylemin işgal niteliğinde ve bir dayatma olduğunda ısrar edince, bu konuyu üye önünde
tartışmayı önerdik. Üyelere çağrı yapmalarını, üyenin önünde tartışamayacağımız hiçbir şey olmadığını, üyeler buradan çıkmamız gerektiği yönünde
karar verirse sendikayı derhal terk edeceğimizi
söyledik. KESK merkez yürütme kurulu üyelerinden
Elif Çuhadar talebi dile getiren arkadaşımıza
(Nuriye Gülmen’e) “sen kimsin ki ben seninle üye
önünde tartışacağım” diyerek cevap verdi ve toplantıyı terk etti.” (KEC Açıklaması)
Üyelerin önünde tartışmaktan kaçanlar, direnişçilere
saldıranlardır. İşte bunların demokratlıkları bu kadardır.

Tarihin KESK Yönetimindeki Tasfiyeci
Solculara Sorusu
“5 bine yakın üyeniz işten atılmışken tek direniş
örgütlemediniz, 50’den fazla üyeniz tutuklu, en az
bin üyeniz gözaltına alındı, en az bin üyeniz
sürgün edildi. Bunlara karşı ne yapıyorsunuz?
Tarih soruyor: Anti-faşist misiniz, değil misiniz?
Zulme karşı mücadele edecek misiniz, etmeyecek
misiniz?” (KEC Açıklaması)

KESK’E Hakim Olan Anlayışlar;
Hepiniz Suçlusunuz Ve
Halka Hesap Vereceksiniz!
KESK yönetimindeki ittifak HDP, ÖDP, EMEP ve
CHP’lilerden oluşmaktadır. Nuriye Gülmen’i ayaklar
altına alıp AKP’nin polisi gibi ezenler, Acun Karadağ’a
hastanelik edecek kadar saldıranlar, Gülnaz Bozkurt’a
küfredenler, Nazan Bozkurt’a tekme atanlar, Mehmet
Dersulu’ya işkence yapanlar, Bakırköy Direnişçileri

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat ile direniş dostu
Meltem Servi’ye saldıranlar, 16 yaşında direnişi sahiplenen bir halk çocuğuna saldırmakla övünenler
SUÇLUSUNUZ!
Direnen emekçilere AKP’nin polisi gibi saldırmak
suçtur! Bu suçu işlemenizin nedeni çürümenizdir.
Çürümenizin nedeni direnişten kaçmanızdır. Direnişlerden kaça kaça çürüdünüz. Öyle bir çürümedir
ki bu artık direnen emekçilere polis gibi davranır
oldunuz. Şaşırtıcı değil, polisle o kadar el sıkıştınız
ki, artık direnişçilere el kaldırır oldunuz.
İşte tasfiyeci solculuğun gerçeği budur. Direnişlere,
direnişçilere, direniş çizgisine düşmanlaştıkça en sonunda
“işkence emri veren polis amirleri” gibi olmaya başladılar.
Bu yanıyla, Büyük Direnişimiz karşısında dile getirilen
“Farkımızı koyduk iyi oldu. Aynı mahalleden değiliz.
Cepte keklik mi sandınız” yaklaşımlarının geldiği yer
işkence emri veren polis amirleri gibi davranmak
olmuştur. Dün direnişçilerle arasına mesafe koyarak
farkını gösteren tasfiyeci sol, bugün direnişleri kırmak
için “polis gibi” saldırmaya başlamıştır.
İşte bu emperyalizmin yaratmak isteği solcu tipidir.
Ülkemiz solu 2000’li yılların başında kendisine dayatılan
düşünce değişikliği dayatmasına karşı koyamadığı

KESK MYK İhraçlara Karşı
Direneceğine Direnenlere
Saldırmayı Tercih Ediyor

KESK üye sayısı 146 bin olan bir
konfederasyon. Her yıl üye sayısı hızla
düşüyor. Bu düşüşün nedenlerinden biri
de elbette KESK’in politikalarında, daha
doğrusu politikasızlığında aranmalı.
OHAL süresince kamudan 140 bini aşkın
kişi atıldı. Bunların 4.280’i KESK üyesi…
Peki; KESK’i ilgilendirmesi gereken,
en önemli sorunlardan biri olan bu ihraçlara karşı KESK ne yapmıştır? Baktığımızda birkaç basın açıklamasının,
ihraç edilenlerin sayı hesabını tutmanın
ve anketin dışında hiçbir şey yapmadığını
görüyoruz.
KESK açıkça OHAL’e, KHK’lara, faşizmin kamu emekçileri üzerindeki baskılarına, ihraçlara karşı direnmemeyi
seçmiş, direniş yapanlara ise sırtını
dönmüştür. Sırtını dönmekle de kalmayıp
direnenlere saldırmayı tercih etmiştir.
Saldırıları faşizmin saldırılarını aratmamıştır. İşkenceler, linç saldırılarıyla KESK;
direnmeyi seçenlere, KESK’e direnmesi
gerektiği çağrısı yapanlara saldırıyor.
KESK direnmemeyi seçmiştir. Direnmeyen çürür demiştik. KESK çürümeyi
seçmiştir.
KESK yürütmesi direnişçilere saldıracağına faşizme karşı direnmeli; kapı-
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için artık “polis gibi” direnişçilere saldırır bir hale
gelmiştir. Çünkü rüştünü faşizme ispat etmek istemektedir. Polisle anlaşarak yapılan basın açıklaması
türü eylemlerle emekçileri kandırmaya, oyalamaya
devam edin. Ancak unutmayın ki, bugün kandırmaya
çalıştığınız emekçilerin elleri yakanıza yapışıp hesap
soracaktır. Biz bundan eminiz, çünkü halka ve mücadelemize güveniyoruz.
Sonuç Olarak;
Yüksel Direnişini tarihsel rotasından ne AKP faşizmi
ne de HDP, ÖDP, EMEP, CHP’lilerin oluşturduğu
KESK yönetimi çıkartamaz. Direniş, halkla faşizm
arasında aşılmaz bir barikat olarak yükselmeye devam
edecektir.
Yüksel Direnişi aynı zamanda tasfiyeci solcuların
halk saflarına yılgınlık yaymasının önünde yükselmeye
devam eden tek barikat durumundadır. Harcında onur
olan, burçlarında umudun bayrağı dalgalanan Yüksel
Direnişi’ni AKP’nin polisi şahsında emperyalizm ve
oligarşinin saldırıları da, KESK yönetimindeki tasfiyeci
solcuların saldırıları da durduramayacak! Kamu Emekçilerini, kendi öz örgütlülüklerimiz olan Meclisler’de
örgütleyecek, direnecek, kazanacağız!

larını emekçilere, üyelerine kapatacağına
faşizmin temsilcilerine kapatmalıdır.
KESK bu onursuzluğa son vermelidir.
Kamu Emekçileri Cephesi

KESK Tarihin Çöplüğünde Yerini
Şimdiden Almıştır
Kamu Emekçileri Cephesi 1 yıldan
fazladır, ihraç edilen üyelerine sahip çıkması için KESK Genel Merkezi’nde oturma eylemi yapıyordu. Ancak KESK’li
sendikacılar bırakın üyelerine sahip çıkmayı direnişleri görmemek için 3 maymunu oynuyordu. Öyle ki sendikanın
kapılarını kapatarak Yüksel Direnişçilerinden Acun hocanın yaptığı Yüksel
Okulu’na dahi engel olmaya çalışmışlardı.
700 günü aşkın süredir devam eden
Yüksel Direnişi 16 Ekim’de yeni bir saldırıya tanık oldu. Bu sefer saldıran ne
AKP’nin polisi, ne de sivil faşistler. Saldıranlar KESK’li sendikacılardı.
Tüm emek düşmanları, uzlaşmacı
patron sendikacıları ve sarı sendikacılar
ihanetlerinin bedelini bir gün mutlaka
emekçilere vereceklerdir. Yarınları, tarihin
çöplüğünde kendilerine yer edinenler,
asalaklar değil, direnen, emekçiler yazacak. Bu mevzide yol açan direnişçilere
bin selam olsun.
Devrimci İşçi Hareketi

Okmeydanı Halk Meclisi
Gençlik Komisyonu
Faaliyetlerine
Devam Ediyor
Okmeydanı Halk Meclisi
bünyesinde örgütlü olan
‘Gençlik Komisyonu’ her
hafta düzenli olarak yaptığı
toplantılarda oluşturduğu
program dahilinde gerçekleştirdiği faaliyetleri halkımızla paylaştı. Faaliyetler
şu şekildedir:
– 12 Ekim günü Grup
Yorum internet konseri öncesi AKP’nin küfürbaz polisleri tarafından baskına
uğrayan ve üyeleri gözaltına
alınan İdil Kültür Merkezi’ne
bir dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sonrası
Grup Yorum internet konseri
için 500 adet konser davetiyesi dağıtılarak çağrı çalışması yapıldı.
– 17 Ekim günü ise alınan karar gereği mahallemizin belli yerlerine her türlü
yozlaşmaya karşı devriyeler
atıldı. Yaklaşık 45 dakika
süren devriye sırasında
şüpheli görülenlerin üzerleri
arandı.

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU
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HDP-EMEP-ÖDP ve CHP’li KESK Yönetiminin, KEC’lilere Saldırısını,
İnternetten 15 Ekim Günü Yayınlanan Mesajlardan Aktarıyoruz:
Nuriye Gülmen: KESK GM binasında “KESK tüm
ihraçlara sahip çıkmalıdır” talebiyle başlatılan eylem bir
yıldır sürüyordu. Bugün KESK yürütmesi eşyalarımızı
kapının önüne çıkarmış ve polis çağırmış. KESK GM binasının önünde gözaltı araçları var. Dostlarımızı desteğe
bekliyoruz. KESK, yokluğumuzdan faydalanıp eşyalarımızı
atmış. Şu anda kapının önünde oturma eylemine başladık.
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Mehmet Dersulu: Açlık grevi devam ederken anıtın
önündeki kalabalık dağıldıktan sonra polisler gece yarıları
gelip anıtın etrafındaki çiçeklere ve bütün eşyalarımıza
saldırdı. Bugün de yokluğumuzu fırsat bilen KESK; aynı
şeyi yapmış, eşyalarımızı dışarı atmış.
Nuriye Gülmen: KESK GM binasında “KESK Bütün
İhraçlara Sahip Çıkmalıdır” talebiyle başlatılan eylem bir
yıldır sürüyordu. Bugün KESK yürütmesi eşyalarımızı
kapının önüne çıkarmış ve polis çağırmış. KESK GM binasının önünde gözaltı araçları var. Dostlarımızı desteğe
bekliyoruz. Sendika, kapılarını üyelerine kapatamaz!
Sendika kapısı önünde oturma eylemi sürüyor.
Nedir yalan olan açıklayın! Hempalarınızla değil halkla
paylaşın yalan olan ne varsa. Eşyalarımızı kapınn önüne
koyduğunuz, 2 yıldır direnen üyelerinizi içeri almadığınız
mı yalan? Yoksa polis çağırdığınız mı? Polis çağırmadıysanız kapıdakiler niye gelmiş? Sizi korumak için mi?
TAYAD’lı Aileler: Kendilerine yakışanı yapmışlar.
Ayrılar ayrı yerde. Direnenler onurumuzdur. Teslim olanlar
bir adım daha ileri giderek polisle işbirliği yapanlar,
çukurun dibi yok!
Meltem Servi: Bugün başta KESK bileşenleri olmak
üzere bu yapılana susan herkes polisle işbirliği yapmış,
devrimcilere sırtını dönmüş iktidar ile aynı çizgiye gerilemiş
demektir! Şahsım adına bu gericiliğe susan hiçbir kurum
ve kişi ile hiçbir iletişimim olmayacak! Yalancı ve düzenbazsınız. Direnişçilerin eşyalarını kapıya koymak ve
polis çağırmak nedir?
Acun Karadağ: 700. gün polis saldırdı direnişçilere.
Bugün de KESK yürütme saldırdı. Direnmek yerine
polisin dediğini yapan, iktidarla aynı çizgiye düşen KESK
yürütmesi, üyelerine bu durumu anlatabilir mi acaba?
Açıkla!
Direnmeyen, ihraç edildikten sonra KESK yürütmeleriyle
birlikte maaş almaya devam edenler de bunu retweetliyor.
Utanmıyorlar! Biz yalancı mıyız? Direnmek yerine iktidarın
kanatları altına girenler sendikacı olamazlar! Ödediğimiz
bedeller boynunuzda taştır. Başınızı aşağıya eğiyor.
İkinci gözaltı aracı da geldi KESK binası önüne. KESK
yürütme kapıyı kilitlemiş. Bizi içeri almıyor. Polisin önüne
atmış durumda direnişçileri ve destekçileri. Direnmek
yerine tüm bu rezaleti üstlenen KESK üyelerine bir
açıklama yapacak pozisyonda değildir. Ayıptır!
Alev Şahin: İhraç üyelerine sahip çıkmayan KESK
yönetimi, bu talebi karşılamak yerine polis çağırarak
talebi sonlandırmak istiyor. Çukurun dibi yokmuş! KESK
yönetiminin KESK'i düşürdüğü hale bakın. Direnen
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üyelerini evinden kovup polise sığınıyor.
bizimanadolumuz: KESK emekçilere yönelik ihanetinin
zirvesine çıkmıştır. Yüksel direnişçilerine yönelik saldırının
bir ucunda AKP diğer ucunda KESK’e hakim olan siyasi
anlayışlar vardır.
KESK yönetimi emekçilere, direnişçilere yönelik bu
ihanetini unutturamaz. Emekçileri sendikadan atmak,
direnişçilerin karşısına polis ile çıkmak, faşizmle işbirliği
yapmak, direnişi kırmaya çalışmak suçtur KESK’e hakim
olan siyasi anlayışlar suçludur!
İyi bakın bunlara! Bunlar sırtını direnişe dönen,
direnişten kaçan, direnişçileri sendikadan atıp direnmek
yerine basın açıklamalarını bile sendika toplantı salonlarında yapacak kadar bedel ödemekten korkan sınıf
uzlaşmacısı, tasfiyeci solculardır. İyi bakın bunlara,
tanıyın bunları!
Bunlar Engerekler ve çıyanların işbirlikçisi tasfiyeci
solculardır. Bunlar KESK yönetimidir; aşımıza, ekmeğimize
göz koyup, bizi işimizden atan faşizmin işbirlikçisi Dönek
Kautsky'nin çocuklarıdır. Tanıyın bu tasfiyeci solcuları!
Türkan Albayrak: KESK yöneticileri kendine yakışanı
yapıyor. KESK üyesi memurlar, direnenler sizin alnınızın
akı. Direnişçilere, sendikanıza sahip çıkın!
Sverdlov: Polisi biz çağırdık demiyorlar da yalan haberlere itibar etmeyiniz diyorlar. Ben KESK önündeyim.
Yalana itibar edin diyen sizsiniz. Gerçek olan bu resimler.
Onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce değil, onbinlerce
üyesi KHK'lar ile işten çıkartıldığı günden bugüne ses
çıkarmayan KESK; ihaneti bırak, ihraçlara sahip çık!
Yurthaberler.net: KESK, polis çağırdı. İhraçları kapı
dışarı etti. KESK Genel Merkezi’nde akıl almaz olaylar
yaşanıyor. Yöneticiler polis çağırdı. KHK mağduru Nuriye
Gülmen ve arkadaşları kapı önüne konuldu.
İsmail Güney Yılmaz: Direnmeyen çürüyor. Direnişi
görmezden gelme, direnişe destek yerine köstek olma
aşamaları gelip direnişçilere karşı işbirlikçiliğe dayanır.
Kendi bürokratik konforlarına 700 küsur gündür zeval
getiren direnişçilerden nefret ediyorlar.
Gazete TAMAM: KESK Genel Merkezi, üyelerinin
eşyalarını kapıya koyarak polis çağırdı. Gözaltı araçları
bekliyor!
Alihan Pilaf: Binlerce üyesi ihraç edilmişken; gözaltına
alınırken, tutuklanırken üyelerini/müvekkillerimizi yalnız
bırakan, destek çağrısı yapmayan KESK, kendi üyelerine
karşı eylem çağrısı yapıyor. UTANIN!
Ziya Güneş: Sapsarısınız.
elf: KESK yandaş sendika olmuş. Direnmeyi bırak
direnenlere çamur atıyor. O koltuk tepenize geçer bir
gün.
Pelin Yeşil: İstifa edin reziller! Direnmediniz, direnene
sahip çıkmadınız, bir de kapı önüne koyuyorsunuz;
sonra da iftira diyorsunuz öyle mi!!!!
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- Theodorakis’in İllegal Yaşamı Öğretiyor -

GİZLİLİK; HER KOŞULDA YAŞAMAK,
HER KOŞULDA DİRENMEKTİR

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!
rup Yorum’un 11 üyesi tutuklu. 6 üyesi
aranıyor. Faşizm tarafından başlarına ödül
konuldu. Arananlar ne yapmalılar?

G

İhtimaller:
- Teslim olabilirler.
- Tutsak düşebilirler.
- Faşizm tarafından görüldükleri yerde katledilebilirler.
Her gün televizyonlarda gri listeden, kırmızı listeden,
bir başka listeden birinin “etkisiz hale getirildiği” haberlerini dinlediğimiz bir ülkede yaşıyoruz.

Ne yapmalılar?
Ülkemizde bugün faşizmin baskısına, zulmüne,
hapis cezalarına maruz kalıp da illegal yaşamayı
tercih eden bir sanatçı, bizim bilebildiğimiz kadarıyla
yoktur. Bunun tek örneği, Grup Yorum üyeleridir.
Benzer koşullarda yaşayan avukatlar da yok bildiğimiz kadarıyla. Bunun tek örneği de halkın avukatlarıdır.
Böyle olması bir sonuçtur. Uzlaşmacılığın bir sonucudur. Tasfiyeciliğin bir sonucudur.
Reformizm, 1980’lerin ortalarından itibaren illegaliteyi
reddetmiştir. Fakat bu ifadenin tam hali şudur: Devrimden vazgeçmelerinin bir parçası olarak illegaliteden
de vazgeçmişlerdir. Faşizme karşı militanca direnme
yerine uzlaşmayı ve düzeniçiliği tercih ettikleri
için, illegaliteden de vazgeçmişlerdir.
Oysa;
BİR; faşizm koşullarında illegal olmanın kendisi
bir direniştir ve
İKİ; illegalite, faşizm koşullarında direnişi süreklileştirmenin tek yoludur.
Dünyada ve ülkemizde bunu yapan birçok devrimci,
aydın, sanatçı olmuştur. Teslim olmak yerine illegaliteyi
tercih eden Grup Yorum üyeleri, Halkın Hukuk Bürosu
üyeleri ilk değillerdir. Nazilere, emperyalist işgallere,
faşist diktatörlüklere karşı illegalite koşullarında yazılan
onurlu tarihin günümüzdeki temsilcileridirler.
Bu tarihi yazanlardan biri de Yunan sanatçı Mikis
THEODORAKİS’tir.
Yazı dizimizin bu bölümünde Theodorakis’in illegalite
koşullarındaki direniş ve mücadelesinden bazı bölümler
aktaracağız.

İllegalite Her Yerde, Her Koşulda
Yaşayabilmek ve Savaşabilmektir
Theodorakis’in illegalitedeki yaşamı ve mücadelesi

4. BÖLÜM

oldukça eskilere, Aralık 1947’ye kadar uzanır. Bu yazımızda daha çok 1967’den sonraki illegal mücadelesinden söz edeceğiz. Ama bu ilk illegal dönemine
ilişkin de birkaç satır belirtelim.
Yunanistan’da 1947‘deki iç savaş döneminde, Theodorakis partiden (K.K.E’den-Yunan Komünist Partisi)
silâhlı partizanlara katılma emrini alır. Fakat, Atina çevresindeki yollar kapalıdır. Bu nedenle Theodorakis kışı
Atina’da geçirmek zorunda kalır. Arandığı için akraba ya
da dostlarının yanına gidemez. Gecelerini aylar boyunca
kayalıklarda ya da inşaatlarda geçirir. Normal koşullarda
yaşamı, bu tür yerlerde yaşamaktan uzaktır kuşkusuz;
fakat illegalite, normal olmayan her şeyin normalleşmesidir. Theodorakis aynı dönemde illegalite koşullarında müzik çalışmalarını da sürdürür; Pire tiyatrosunda
piyano çalmak ve koro çalışmalarına katılmak için Konservatuvar’a gizli olarak gider.

Direnme Kararıyla İllegaliteye Geçme
Kararı Aynı Anda Veriliyor
Theodorakis “Direnme Günlüğü” kitabında anlatıyor:
“Cumartesi, 22 Nisan 1967, Saat: Sıfır.
Polis peşimde. Direnme gruplarının kurulması için
ilk bilgileri kaleme alıyorum. Viron’un karısı, kocasının
polis tarafından sık sık tutuklanmasından ötürü kalp
hastası olmuş.
Bu evden, en kısa zamanda ayrılmam gerektiğini
anlıyorum. Fakat nasıl ve nereye gitmek için? Yazmaya
devam ediyorum. Viron elyazmamı, yakında oturan
matbaacı bir arkadaşa ulaştıracağına söz veriyor.
Şafaktan önce Yannis’in evine dönmeye karar verdim. ... Yine Piyanistin evine varır varmaz, çemberi
kırıp Nea Smirni (Yeni İzmir) mahallesinden çıkmak
için bir çare aramam gerekecek.
Kıyafet değiştiriyorum: Siyah verniğe batırılmış
pamuktan yapma bir bıyık taktım. Viron ailesinin
bütün kişilerini birer birer öptüm. Çıktım. Koyu bir karanlık var. Bahçelerin alçak çitlerine sürtünerek yürüyorum. En küçük bir gürültü duydum mu çitin üstünden
aşıp öte yana geçîveriyorum. Yannis’in evinde herkes
beni bekliyor.”

Onurlu Aydın Tarihleri; Tutsaklığın, İdamın,
Korkuların, Yoklukların Ortasında Yazıldı
“Öğleden sonra Nea Smirni’den çıkmaya çalışacağım. Polis her an kapıyı çalabilir. Pencerelerin aralığından ordu ve polis arabalarının sokaklarda gidiş
gelişini izliyoruz. ... Hepimiz eminiz ki, tevkif edilirsek,

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

bizi olduğumuz yerde idam ederler.
Saat akşamın 9’u: Evin önünde bir araba durdu.
... Sokağa seri bir bakış. Arabaya daldım, iki kat
olmuş halde, koltukların arasında, örtülerin altına giriyorum.
... I. Efteris kapının arkasında bekliyor. Güçlükle
çıkıp evin içine daldım. Merdivenden yukarı çıktım.
Pencereden Pire limanı ile Faliron alanını görebiliyorum. Solda bir yerde evim olacak. Karım, çocuklarım,
anam, babam.. Acaba nasıllar? Ailesi, iki adım ötededir;
ama onları görmemek, onlara görünmemek zorundadır.
Bu rahat sığınakta bulunmaktan duyduğum huzur
kısa sürüyor. Lefteris korkuyor. Karısı beni, kapısız
bir çamaşır yerinin bulunduğu taraçaya götürdü. Dipte
yataksız, tahta bir sıra var.. Tam başımın üstünde, Filopapu tepesinde nöbet yerleriyle nöbetçileri fark ediyorum. Rastgele bir bakış buraya takılır da resmî
makamlar buralarda olduğumu fark ederlerse çok
kötü bir duruma düşerim, diye düşünüyorum. Uzanmış
halde, hareketsiz durmaya karar verdim. Bir ayı postu
ile örtündüm. Yanımda, sözde bana güvenlik duygusu
veren bir av tüfeğini bulunduruyorum.”

İllagaliteden Direniş Örgütleniyor
“Pazar, 23 Nisan... Lefteris’in karısı taraçaya
çıkıyor. Ellerinde asılacak çamaşır dolu bir sepet var.
Dip tarafa yiyeceğimi saklamış. Bana son haberleri
veriyor. Endişe verici şeyler. Bütün politikacılar tevkif
edilmiş. Kitle halinde idamlardan, kanunsuzluklardan,
işkencelerden söz ediliyor. ... Bir kalemle kâğıt istedim.
Şu çağrıyı kaleme aldım..”
O koşullarda yazıyor ve Yunan halkını direnişe
çağırıyor Theodorakis. Bildirinin altındaki imza: Atina,
23 Nisan 1967 Mikis THEODORAKİS.
Theodorakis, bildirinin altına şunları ekliyor:
“İşbu çağrının yerine ulaştırılması rica olunur. Elle
kopya edilsin, yazı makinesiyle çoğaltılsın, teksir
edilsin, basılsın ve kapıdan kapıya, kentten kente
dağıtılsın. Tüm olanaklarla dış ülkelere gönderilsin.
Yunanca ya da çevrilmiş olarak yabancı gazetecilere,
yabancı basın ajanslarına, yabancı firmaların temsilcilerine, yabancı diplomat ve elçiliklere verilsin.”

Kuşatma Altında, Her Yer Risk Dolu
Theodorakis anlatıyor:
“Gerçekten çevremiz polis tarafından kontrol ediliyor
gibi. Kaçmaya karar verdim. Dimitris’e haber saldım
ve arka bahçedeki küçük bir hangarın içinde geçici
olarak duruyorum.
Hemen hemen tam bir karanlık var. Bahçenin
dışına kayıyor ve arabaya dalıyorum. Şapkamı gözlerimin üstüne kadar eğdim. Dimitris beni evine götürüyor. Tam polis sokağın köşesini döndüğü sırada
oraya vardık. ...
26 Nisan... Odysseas, bana D.N.L.’in (Demokratik
Lambrakist Gençlik) tevkiften kurtulan yönetici kadrolarının çoğunluğu ile temasta olduğunu bildirdi.
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Hepsi gizlendiğimi biliyor ve benimle ilişki kurmak istiyorlar. Derhal buluşmayı teklif ettim. Ne türden tehlikelere girdiğimizi iyice biliyorum. Fakat tüm ulusun
ve özellikle ilerici hareketimizin kesin bir dönüm noktasında bulunduğunu da bilmekteyim.
28 Nisan... Hazırım. Takma bıyık, yumuşak bir
şapka, duman rengi gözlükler; klâsik kanundışı militan
tipi! Başka türlü nasıl davranılabilir? Hatlarım ne yazık
ki, çok biliniyor. Bunları kesinlikle yok etmem gerek.”

İllegalite’de, “Yalnızlık”tan Örgütlenen
Cepheler, Küçücük Tek Bir Odadan
Doldurulan Meydanlar
İllegalitenin koşullarını ve ruh halini dinlemeye
devam ediyoruz Theodorakis’ten:
“Gizli yayınları sürekli dinliyordum: “Sabotaj ve
yasa dışı eylemlerden söz eden ‘Savaşçı’nın Okulu’nu’;
... Sonunda tamamen tecrit edilmiş halde kaldım.
Üstelik de hasta idim. Makronissos (hapishanesi)
bünyemde, her hafta beni yere seren birtakım küçük
‘krizler’ bırakmıştı. ... dayanacak iki kayam kalıyordu:
Müzik ve halkımızın mücadelesi. Atina’ya döndüm.
... Bütün ulusa, 28 Mayıs 1967 için ilk direnme parolasını veriyoruz; Atina’nın merkezinde ilk büyük
gösterileri hazırladık; teybe gizli yayınları kaydetmek
üzere ilk direnme komitelerini kurduk: “Atina sizinle
konuşuyor”; Hermu sokağında 19 Ağustos 1967’de
büyük bir olay olan ilk direnme gösterisini yönetiyoruz;
ilk bombamız Temmuz 1967’de Sintağma alanında
patlıyor. Direnme muhabirleri gruplarını, inceleme
gruplarını kuruyoruz; bir Ulusal Dayanışma Fonu,
Entellektüeller Yurtsever Cephesi’ni, Gençler Yurtsever
Cephesi’ni, İşçiler Yurtsever Cephesi’ni, Kadınlar
Yurtsever Cephesi’ni vb. kuruyoruz.
Petros’un çıkış ve dönüşleri muntazam ve takıntısız
oluyor. Şimdiye kadar şikâyet edeceğimiz çetin bir
darbe ile karşılaşmadık. Hiçbir kaybımız yok. Ben
gece gündüz, küçük odada kapalı kalıyorum. Hakkımda
bin tane söylenti dolaşıyor: Yunanistan’da bulunduğum,
Arnavutluk’ta bulunduğum, filânca sefarette görüldüğüm, öldürüldüğüm vb. Benimkilere şu haberi yollamayı
başardım: “iyiyim.”
Theodariks iyi; direnmenin iyiliği bu; illegalitenin
iyiliği. Asla teslim olmamanın iyiliği.

Armutlu Cemevinde Kezban Ana
86 Gündür Direniyor!
İnançlarını, kültürünü,
değerlerini çiğnetmediği
için tutuklanan kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakılması için Küçükarmutlu'da direnen Kezban
anaya destek için 20
Ekim'de Bakırköy ve Sarıyer direnişçileri Nursel Tanrıverdi ve Türkan Albayrak,
TAYAD’lı Aileler ve Ankara’dan misafirler geldi.
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Lübnan’da Gözaltına Alındı, 6 Ay Boyunca Açıklanmayan Bir Yerde
Elektrikten Askıya, Suyla Boğmadan Falakaya Kadar Sistematik İşkence Gördü,
Sayısız Kez Tehdit Edildi, İşbirliğine Zorlandı!

Vücudundaki 868 Yarayla Devrimci İradenin Üstünlüğünü
Bir Kez Daha İspatlayan Direnç Çiçeği Ayten Öztürk,
Derslerle Dolu 6 Aylık Süreci ve İşkenceleri Anlatıyor...
evgili
F,
Merhaba,
son bir ay
içinde senden gelen
kartları ve sıcak selamlarını aldım. Çok
teşekkür ederim. Bir
selamınız bile, yaralarıma merhem, yüreğime güç oluyor.
Umarım sağlığın iyidir.
Ben çok daha iyiyim. Tedavim sürüyor. Şu an kullandığım bazı ilaçlar var; ama ilaçtan çok yoldaş
sevgisi beni hızla iyileştiriyor. Hukuki sürecimle ilgili
yeni bir gelişme yok. Somut bir gerekçe olmadan tutuklandım. Eminim başından itibaren neler yaşadığımı
merak ediyorsundur. Öncelikle kimler tarafından ve
nasıl gözaltına alındığımı anlatayım;
8 Mart 2018 tarihinde Lübnan Havaalanı’nda gözaltına alınarak, Lübnan Emniyeti’ne götürüldüm.
Lübnan Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık bir hafta
gözaltında kaldım. Lübnanlı yetkililere; devrimci olduğumu, anti-emperyalist mücadele yürüttüğümü söylememe rağmen Türkiye Konsolosluğu’na haber verdiler. Türkiye Konsolosluğu’ndan bir kişi gelip benimle
görüşmek istedi. Lübnan Emniyeti’nden de benim
hakkımda bilgi almaya çalıştı.
13 Mart’ta Lübnanlı polisler beni apar topar alıp,
gözlerimi bağlayarak, ellerimi kelepçelediler. Nereye
götürüldüğümü sorduğumda; “Buradan daha iyi bir
yere” cevabını verdiler. Bir arabaya bindirildim. Yaklaşık
yarım saat sonra arabadan indirip gözlerimi açtılar. O
zaman havaalanına geldiğimizi anladım. Havaalanının
sakin bir tarafıydı. Halktan insanlar yoktu. Burada
yüzlerini görmediğim şahıslar gözlerimi bağlayıp
başıma çuval geçirdi ve ellerimi arkadan kelepçeledi. Başımı sertçe bastırarak koştururcasına bir
uçağa bindirdiler. Uçakta Türkçe konuşan bir kişinin
sesini duydum. Kim olduğunu ve nereye götürdüklerini
söylemedi. Türkiye’ye kaçırıldığımı tahmin ettim ve
tahminim doğru çıktı.
Lübnan’dan Türkiye’ye yaklaşık 1 saatlik yolculuktan
sonra getirildim. Uçaktan indirilirken de “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek!” sloganını atmaya başladığım için ağzımı bantlayıp elleriyle kapattılar.
Gözlerim kapalı olduğu için ilk başta bulunduğum
işkencehanenin nasıl bir yer olduğunu göremedim.
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Girer girmez üzerimdeki elbiseleri hızlıca soyup
süngerli bir odaya attılar.
Yaklaşık bir ay sonra hücrenin içinde gözlerimi
açmaya başladılar. Ondan önce gözlerim bağlı ve ellerim kelepçeliydi. Gözlerim açıldığında bulunduğum
mekanı gördüm. Hücre yaklaşık 1,5x2 m boyutundaydı.
Her tarafı gri halıflex ile kaplıydı. Zemin biraz daha
yumuşaktı. 24 saat aynı yerde oturmaktan kaynaklı
zemin de sertleşiyordu. Hücrenin içi 24 saat kamerayla
gözetleniyordu. Karşılıklı iki duvarında havalandırması
vardı. Hava verilen yer bir tabak genişliğinde yuvarlak
ve delikliydi.
Burada altı ay boyunca hem fiziki, hem psikolojik
işkence gördüm. Uzun bir süre ellerim arkadan kelepçe ile bağlı ve gözlerim göz bandı ile bağlı kafama
çuval geçirilmiş halde hücrede tutuldum. Bundan
dolayı rahat soluk alamıyor ve kollarımı hareket
ettirmekte zorlanıyordum. Lübnan’da gözaltına
alındığım 8 Mart’tan itibaren açlık grevine başlamıştım. Sıvıyı çok az ya da hiç vermeyerek direncimi
kırmaya çalışıyorlardı. Kollarımı ve bacaklarımı
bağlayarak zorla serum verdiler.
Seruma rağmen açlık grevine devam ettiğim
için hücreme kokulu yiyecekler koymaya başladılar.
Açlık grevinin ikinci ayını geçtikten sonra beni işkence odasına gözlerim bağlı ve ellerim kelepçeli
halde götürdüler. Hücremle işkencehane arasındaki
mesafeden buranın her gün psikolojik işkenceyle sorgulandığım yer olduğunu anladım. Günlerce psikolojik
işkence yaparak; “Burada onur, namus, şeref yok.
Bunlar dışarda kaldı. Bizimle konuşmazsan buradan
çıkamazsın. Bu devlet senin için uçak kaldırdı…”
diye tehditler savurdukları yerdi burası. Bu sefer de
zorla yemek yedirmek için fiziki işkenceye başladılar. Kollarımı iki yana açıp duvardaki demir halkalara kelepçelediler.
Daha sonra, biri bir cihazla elektrik verirken,
diğeri kaba dayak ve küfürle yemek yedirmeye,
besleyici sıvı içirmeye çalıştı. Bu işkenceyi de
günlerce yaptılar. Bu işkenceleri yaparken; “Burası
başka yere benzemez. Burası cehennemin dibi.
Burada kurtuluşun olmayacak…” diyorlardı. Buranın
kontrgerilla merkezi olduğunu anladım. Tüm dertleri
beni konuşturarak onursuzlaştırmak, devrimci
kimliğimden, değerlerimden uzaklaştırmaktı.
Ne yaparlarsa yapsınlar asla konuşmayacağımı
söyleyince bir süre sonra fiziki işkenceye başladılar.
Çırılçıplak soyup askıya alarak; “Konuşacak mı-
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sın?” diye soruyorlardı. Ben “Hayır” dedikçe bir
cihazla vücudumun çeşitli yerlerine elektrik veriyorlardı. Yaklaşık 20 gün süren konuşturma işkenceleri boyunca her gün elektrik verdiler. Cihazla
bedene bastırarak verilen elektrik dışında serçe
parmaklarıma ve ayak baş parmaklarıma metal
bir mandal bantlanıp uzaktan kumandayla da elektrik veriyorlardı. Bu, tüm vücudumu titretiyordu.
Bunları yaparken bir yandan da saçımdan çekip
kafamı duvara vuruyorlardı. “Kafanın içindekileri
çıkar. Seni motive eden şeyi çıkar! Kim için, ne
için direniyorsun, ölüp gideceksin buralarda. Kimsenin ruhu duymaz, umurunda da olmaz. Senin
burada olduğunu kimse bilmiyor. Burada bir allah
bir de biz varız. Bizim dediğimiz olur. Buradan
kurtuluşun tek yolu, buraya hiç girmemek...” diyorlardı.
Fiziki işkence seansları dışındaki tüm vakitlerde
beni ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Hem hücrede
hem de tabut biçimindeki bir bölmede saatlerce
ayakta tutuyorlardı. Bundan dolayı ayaklarımda
ve bacaklarda ciddi şişlikler ve ödem oluştu. Fiziki
işkence saatleri daha çok gece yapılıyordu. Tahminen saat 22.00’dan sonra…
Saatleri ve günleri tahmin edebilmemin nedeni
gözaltına alındığım ilk günden itibaren tarih takip etmemdi. Hücre kapısı belli vakitlerde açılıyordu;
örneğin tuvalet için günde 3 kez açılıyordu. Bundan
dolayı saatleri de tahmin edebiliyordum. Ayrıca
tavandan gelen ve mesai saatlerinde olduğundan
emin olduğum seslerden de zamanı tahmin edebiliyordum. Doğru düşünmemi engellemek, moral
bozmak, hiçlik ve yalnızlık duygusu yaratmak için
de çeşitli işkenceler yapıyorlardı.
Örneğin; hücreye saatlerce çok soğuk ya da
çok sıcak hava veriyorlardı. Geceleri az uyutup
yormaya çalışıyorlardı. “Yorulmadın mı daha?
‘Yoruldum, hücreme gitmek istiyorum’ de, hücrene
götürelim.” diyorlardı. Bazen sadece “yoruldum” dedirtmek için ya da sadece adımı söyletmek için
saatlerce işkence yapıyorlardı. Şiş bacaklarıma,
ayaklarıma ezercesine basıp, kırbaç ya da sopayla,
copla vuruyorlardı. Ayak tabanlarıma da aynı
şekilde falaka çekiyorlardı. Göğüs uçlarımı burup
sertçe tutarak beni havaya kaldırıyorlardı. Cop,
sopa ve parmakla dakikalarca taciz edip tecavüz
tehdidinde bulunuyorlardı.
Tırnaklarımın altına iğne gibi kesici bir şey sokup
tırnaklarımı sökmekle tehdit ediyorlardı. Bundan dolayı
üç tırnağımda zedelenme ve çürüme oluştu. Ayak
parmaklarımı penseyle burup; “parmaklarını kopartalım mı, konuşacak mısın?” diyorlardı. Kafama
geçirdikleri çuvala tazyikli su sıkıp boğmaya çalışıyorlardı. Gözlerime spot lambaları dakikalarca
tutuyorlardı.
Ara ara beni ikna çabaları için gözlerimi açtılar.
Bazıları siyah kıyafetli ve siyah kar maskeliydi. Sadece
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gözlerini görebiliyordum. İşkencede bazen iki bazen
beş kişi oluyordu. Daha fazla da olabilirdi. Fiziki
işkence öncesi sözlü olarak sorgulayan kişiler
başka, fiziki işkence yapanlar başkaydı. Sözlü
yani psikolojik işkence yapanları; “benden sorumlu
kişiler” olarak tanımlıyor ve “abi” diyorlardı. “Abi”
dedikleri kişilere “iyi” rolündeydiler. Ve “onları çağırdığında işkence bitecek” diyerek tercihe zorluyorlardı.
Ben “Asla konuşmayacağım” dedikçe “o zaman
işkenceye devam” diyorlardı. Beni tepetaklak çevirip, başım aşağı gelecek şekilde bir süre beklettiler. Kimyasal vermekle tehdit ettiler. Ne olduğunu
bilmediğim bir iğne yaptılar. Ama bende herhangi
bir etki yaratmadı.
İki ayrı işkenceci ard arda suratımı dakikalarca tokatlayıp yüzümün gözlerimin şişmesine, burnumun
kanamasına neden oldular. Bu tokatlamalardan ve
tekmelenerek aldığım darbelerden sonra günlerce
denge sorunu yaşadım. Başım döndü ve vücudumun
her yerinde ağrılar oluştu. Bana; “Sen ailen gibi olmayacaksın. Senin resmini “şehit” diye panoya
asmayacaklar…” gibi şeyler söyleyerek direnişimin
“boşu boşuna olduğunu” sürekli tekrarlıyorlardı.
“Seni arayan soran yok. Arkadaşların bu kadar
süredir ortada olmadığın için senden umudu kestiler. Bizim burada sınırsız yetkimiz var. Burada
zaman-süre diye bir şey yok. İstediğimiz kadar
seni tutarız. Buradan çıkamazsın. Öldürmeyeceğiz;
ama ölümü her gün yaşatırız. İşkenceyi bir süre
yaparız, sonra bir ara verip tedavi eder ayağa kaldırırız ve daha sonra yine işkence yaparız. Aşama
aşama farklı ve arttırarak. İşkencelere devam
ederiz. Gerekirse organ nakli yapacak donanıma
sahibiz…” sözleriyle psikolojik işkence yapıyorlardı.
Orada bulunduğum sürenin uzayacağını düşündüğüm için kafamda günlük program oluşturup
kurallar belirledim. Günlük zaman dilimlerini
kapının açılıp kapanma zamanlarına göre düzenledim. Ne zaman ne düşüneceğimi ve ne üreteceğimi programladım. Bulunduğum tecrit ortamını
kırmaya çalıştım. Şehitlerim, tutsaklarım ve tüm
sevdiklerim yanımdaydı. Onlardan güç aldım. Her
anımda şehitlerimizden Ahmet Abim, Hamide
Ablam ve Gülseren (Yazgülü) yengem benimleydi.
Beynimde ve yüreğimdeydiler.
Ağzımı bantlamakla tehdit edip susturmaya çalıştıkları için içimden slogan atıyor ve marş söylüyordum.
Sloganlarım; “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek.
Öleceğim ama asla konuşmayacağım. Sonuna,
sonsuza, son nefesime kadar direneceğim. Hoş
geldin Ölüm, Yaşasın Zafer. Biz Kazanacağız!”
sloganlarını her gün belirlediğim vakitlerde atıyor ve
Grup Yorum’dan bildiğim tüm şarkıları söylüyordum.
Bazı vakitlerde de türkülerim oluyordu.
Kelime oyunlarıyla hafızamı diri tutmaya çalıştım.
Okuduğum kitapların isimlerini, içeriğini, izlediğim
filmleri tek tek hatırlamaya çalışıyordum. Her biri
ayrı ayrı bana güç veriyordu. Her gün üç şehidimizi
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anıyordum. Tanıdıklarımdan başlayıp, sadece isimlerini bildiklerimle devam ettim. İşkencecilerin söyledikleri yalanlar ve tehditlere karşı köşe taşlarım
vardı. “Düşmanın söylediklerinin tam tersini düşün
ve tam tersini yap”, “Kendini tanı, düşmanı tanı,
yenilmez ol”, “Özgürlük talep edilmez; direnilerek,
bedeller uğruna kazanılır.”
Sürekli onlardan bir şey talep etmemi istiyorlardı.
Ben hiçbir talebim olmadığını söylediğimde; “Özgürlük
de mi istemiyorsun?” diyorlardı. Biliyordum ki ne
istersem isteyeyim mutlaka karşılığında benden
bir şey almak isteyeceklerdi. Onursuzlaştırmak,
kişiliksizleştirmek istiyorlardı. “Onursuz yaşamaktansa onurumla ölmeyi tercih ediyordum.”
Bilimsel düşünmeyi yani diyalektik materyalist düşünceyi
4+3’ü elden bırakmıyordum. Korkuyu tanımıyordum; bilinmezlikten doğan bir duygu. Ama benim
için o işkenceyi yapanlar çok da bilinmez değillerdi.
Tarihsel olarak haksız ve güçsüz olan tüm iktidarlar
varlıklarını sürdürmek için zulmederler, işkence
yaparlar, kendilerinden olmayanı yok etmek isterler.
Ve zulme karşı direnenler hep kazananlardır.
“Korkunun bilgi ve cesaretle yenildiğini, moral
ve siyasal üstünlüğün ideolojik güç” olduğunu
yerli yerine oturtuyordum kafamda. Ve ben konuşmayarak bu gücü elden bırakmıyordum. Bedenime her şey yapılabilir ama ruhuma ve beynime
asla… Ölümü yenen bir iradeyi hiçbir güç yenemez.
Orada ölümü göze aldım.
Ölsem de mutlaka zaferi ben kazanacaktım.
Çünkü istediklerini hiçbir şekilde vermeyecektim.
Tahminen Temmuz ayının sonları ve Ağustos ayının
ortalarına kadar yaklaşık yirmi gün boyunca sürekli
fiziki işkence gördüm. Bir gün işkencehanede gözlerimi açıp; “Sana bir ayna vereceğiz yüzüne bak
ama korkma” dediler. Yüzümün her tarafı, gözlerimin
çevresi, alnım morluğun ötesi, siyahlaşmış haldeydi, korkmadım! Korkan kendileriydi. Yüzlerini
gösteremeyecek kadar korkuyorlardı.
Bedenimin her tarafında da yaralar ve morluklar
olduğunu o zaman görmüştüm. İyice halden düştüğümü
fark ettiklerinde de tedavi etmeye çalıştılar. Bedenime
krem sürüp serum verdiler. Ne kadar uğraştılarsa da
bedenimdeki yaraları tam kapatamadılar. Tedavim
de tahminen yirmi-yirmi beş gün sürdü. İşkence esnasında bile bir yandan yaralara krem sürüp diğer
yandan devam ediyorlardı işkenceye…
”Doktor” dedikleri işkenceci de maskeliydi.
Revir gibi bir yerde tedavi ediyorlardı. Tedaviden
sonra ikinci seansa başlayacaklarını ve daha ağır
geçeceğini hemen her gün söylediler. Ve her gün
benden aynı cevabı aldılar. “Konuşmayacağım!”
“Bakalım senin gibi bir devrimci ne kadar dayanacak?” diyorlardı. Sonra işbirliğini açıktan
teklif ettiler. “İstediğin kadar para, istediğin yerde
istediğin kişilerle yaşam hakkı, farklı kimlik…”
teklif ettiler. İşkenceden sonra onlarla sadece diyalog

kurmamı istediler. Artık sonuç alamayacaklarını anladıklarında “Abi” dedikleri kişilerden biri benim oradaki
süremin dolduğunu ve beni hapishaneye göndeceklerini
söyledi. Tam olarak şunu dedi. “Farklı bir şey düşünme. Seni adalete teslim edeceğiz. Hapishanelerde çürüyeceksin.” dedi. Sonra benim gözlerimi
bağlayıp ellerimi arkadan plastik bir kelepçeyle bağlayarak bir arabaya bindirdiler.
Yaklaşık bir saat sonra da açık bir araziye bırakıp
hızlıca gözümü ve ellerimi açarak arabayla uzaklaştılar.
2-3 saniye sonra da Ankara TEM polisi “hakkında
ihbar var” diyerek beni aldı. Dört gün gözaltından
sonra tutuklanıp Sincan Kadın Hapishanesine getirildim.
Lübnan iktidarının beni neden teslim ettiğini ve
neden altı ay boyunca Türkiye’de “resmi olmayan
bir yerde” yani bir kontrgerilla merkezinde gözaltında
işkence gördüğümü düşündüğümde şu sonuçlar çıkıyor:
Lübnan, emperyalizmin ve AKP gibi işbirlikçilerin
uşağı. AKP’nin Ortadoğu politikalarına aldanan bir iktidar. Türkiye devrim tarihini ve devrimcilerini çok iyi
tanımadıklarını düşünüyorum. Beni Türkiye’ye neyin
karşılığında teslim ettikleri henüz belli değil. Ama
Lübnan iktidarı beni Türkiye faşizmine teslim edip altı
ay boyunca işkence görmeme ve tutuklanmama
sebep olarak tarihsel bir suç işlemiştir. Lübnan iktidarı
derhal suçunu itiraf etmeli ve işbirlikçilikten vazgeçmelidir!
Altı ay boyunca bir “kontrgerilla merkezinde” işkence
görmemle hedeflenen; halkta ve devrimci-demokrat
muhalif kesimde korku yaratmaktır. Devrimci
iradeyi sınamak istediler. “Devrimcileri dünyanın
herhangi bir yerinden getirebiliriz.” mesajını vererek
güç gösterisi yapmak istediler.
Oysa ki halk, vatan ve yoldaş sevgisiyle kuşanan
bir devrimciyi hiçbir güç yok edemez. Bizim gibi
bir ülkede devrimcilik yapmak görevdir. Yönetememe
krizi nedeniyle halka ve devrimcilere sürekli saldıran
faşizmin işkencelerine direnmek de doğal bir görevdir. Direnme kararı alan herkes, o işkenceler
altında kendine güç kaynakları bulacaktır. Korkak,
güçsüz ve çaresiz olan işkencecilerdir. Bu yöntemlerle halkta ve devrimcilerde umutsuzluk yaratmak isteyenler kin-öfke ve adalet özlemiyle
karşılaştılar. Amaçlarına ulaşamadılar!
Çünkü gücümüzü sağlam ideolojimizden ve
tarihsel haklılığımızdan alıyoruz. Altı ay sonra tutuklanıp arkadaşlarıma kavuştuğumda yeniden
doğmuş gibiydim. “Yine biz kazandık” dedim. Yoldaşlarıma, büyük aileme layık olmanın onurunu, gururunu yaşarken tüm acıların ancak adalet yerini bulunca hafifleyeceğini düşündüm.
İşkencelerden sonra somut hiçbir gerekçe olmadığı
halde tutuklanmam ülkemizdeki adaletsizliklerin, faşizmin boyutunun sadece bir örneğiydi. Arkadaşlarım
vücudumdaki yaraları saydılar. Ve 898 (sekiz yüz
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doksan sekiz) yara olduğunu söylediler. Yıllarımı verdiğim mücadelemi büyütmem için en az 898 sebebim
var. İşkenceciler yerin yedi kat altına da gizlenseler
halka hesap vermekten kaçamayacaklar.
Sevgili F, yaşadıklarımı özetleyerek paylaşmış ol-

dum. Yanımda olan arkadaşlarım Elif, Gönül ve
Buket’in selamlarını iletiyorum. Kendine iyi bak. Sevgilerimle…
Ayten

Bir Yoldaşından Ayten Öztürk’e...
YANGINLARIN İÇİNDEN GELİYORUZ
heey
yangınların
kor ateşlerin içinden geliyoruz
İbililer
Berrinler
Fidanlarız biz
Seyhanlar
Hüseyinler
Bekirler’iz biz
işlemez bize
işkenceleriniz
tehditleriniz
cehennem ateşleri nedir ki
emperyalist şeytanları
şaşkına uğrattık biz;
7 yıl
ölüm orucu mu olur diye
yandık
yandık da
kor ateşlerin içinde
bir kez çıkmadı ağzımızdan
bir ah sesi
heey

Derneklerimize Vurulan Kilitleri Kıracağız
Kirli Ellerinizi Halk Meclislerimizden
Çekin!
AKP’nin katil polisleri 10 Ekim sabahında, DevGenç’lilerin mahallede pankart asmasının ardından
TOMA, akrep denen tenekeleri ve çevik kuvvet otobüsüyle İstanbul Sarıgazi Halk Meclisi binasını bastı.
Hunharca etrafı dağıttı, posterleri kırdı ve olay yeri
inceleme ile parmak içi topladı. Sonrasında ise Halk
Meclisi derneğine mühür koyularak kapatıldı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Sarıgazi Halk Cephesi kısaca
şu sözlere yer verdi;
“AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz; derneklerimizi kapataraktan bizi bitiremezsiniz. Kirli ellerinizi
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yangınların
kor ateşlerin içinden geliyoruz
122 kez öldük de biz
bir kez çıkmadı ağzımızdan
teslim olmak lafı
122 kez ölümü de
zulmü de
yere çaldık biz
heey
yangınların
kor ateşlerin içinden geliyoruz
diyor ki cehennemin bekçileri:
“burası cehennemin dibi”
heey biz ateşin çocuklarıyız
ateşi,
isyanı
ve inancı yapmış
bir soydan geliyoruz
Fidanlar,
İbililer,
Seyhanlar,
Çukurluözler...
ateşin içinde kavrulduk da
ıhh demedik işte...
bundan daha büyük bir güç var mı?
bu gücü yenecek bir zulüm var mı?

Halk Meclisleri’nden çekin. Halkız Haklıyız Kazanacağız!”

Mahallemizde Yozlaşmaya
Kumara İzin Vermeyeceğiz
Alibeyköy’de yozlaşmaya, uyuşturucuya ve kumara
karşı verilen mücadele sürüyor. Alibeyköy Halk Cephesi, kumar oynatılan bir dükkânı kapattırdı.
Alibeyköy Cengiz Topel’de bir dükkânda gizli bir
şekilde kaçak bahis yapan çeteci grup ile mahalle
gençleri arasında 19 Ekim günü çatışma çıktı. Bunun
üzerine olaya müdahil olan Cepheliler, mahalle
halkıyla birlikte çeteci grubu sert bir dille uyararak
dükkânı kapattırdı.
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İradelerin Savaşında Kazanacak Olan, İradesi En Üstün Olandır
Üstünlük Haklılıktadır!
Üstünlük İdeolojidedir!

İDEOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN DEVRİMCİLERİN
İRADESİNİN ÜZERİNDE BİR İRADE YOKTUR!
olis, Bakırköy’de direnen Selvi Polat ve
Nursel Tanrıverdi’ye, “Basın açıklaması
yapın; ama oturmayın. Gidin oturaklarda
oturun; ama meydanda oturmayın... Asla oturtmayız...
Basın açıklaması yaparken, şunları söylemeyin...
Söylemezseniz size karışmayacağız” diyor.
Polis, tutuklama terörü ile iradelerini teslim alamadığı
Selvi Polat ile Nursel Tanrıverdi’ye, şunu söylemeye
devam ediyor: “Susma hakkınızı kullanırsanız bırakmayacağız!”
Savaş, bir iradenin bir diğer iradeye kabul ettirilmesidir. Düşmanın ideolojik saldırılarının nedeni,
irademizi teslim alarak, direnme dinamiklerini zayıflatmaktır. Çünkü savaşın en önemli unsuru insandır.
Çatışmanın sonucunu tayin eden insanın iradesi ve
moral gücüdür. Her şeyi ideolojimiz belirler.
Nursel ve Selvi Hoca’ya “Susma hakkınızı kullanmayın, basın açıklaması yapın ama oturma eylemi yapmayın” denilmesi basit birer yasaklama değildir. Çünkü eylem yapmak, susma hakkını kullanmak
zaten yasal haklarıdır. Bu yasal haklarını bile kullandırtmak istemiyor iktidar. Çünkü, 2 kadın direnişçi yasakları tanımayarak, halkı da yasakları tanımamaya
ve direnmeye çağırıyor. Bakırköy’de devrimci irade
teslim alınamamıştır.
İşte bu nedenle zafer bizimdir. Çünkü devrimciler,
yasakları tanımamışlardır. Savaş her zaman hasım-
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lardan birinin diğerini yok
etmeye çalıştığı bir mücadeledir. Bizi yok edemeyecekleri gösterilmiştir.
En önemli nokta direnme irademizi, beynimizi teslim etmiyor olmamızdır. Çünkü emperyalizm açısından en düşük maliyetli savaş budur ve bu savaş, bir paket program içinde yürürlüğe
konulur. Amaç beyinleri teslim almaktır. Biz beynimizi
hiç teslim etmedik!
Çatışan iki irade var ve iradesi güçlü olan kazanır!
Savaş iradelerin çatışması olduğuna göre bu savaşta;
iradesi ve sinirleri güçlü olan, düşman iradesini
asla kabul etmeyen, devrimci iradeyi her koşulda
dayatarak kendini kabul ettiren, “devrimci irade
bütün iradelerden daha güçlüdür” bilinciyle hareket
eden direnişçiler kazanacaktır. Zorluklar karşısında
yılmayan, her zaman kendi gücünü dayatan devrimci
irade, zorlukları yendikçe çelikleşecektir.
SİYASİ ZAFER BİZİMDİR!
İRADE SAVAŞINDA KAZANAN, TESLİM OLMAYIP DİRENENLERDİR!

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE:
AYTEN’E YAPILAN İŞKENCELERİ TÜM DÜNYA HALKLARINA DUYURACAĞIZ!
İstanbul’da 8-9 Eylül tarihinde düzenlenen 9. Eyüp
Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu katılımcılardan Gianfranco Castelotti
konuşmasında şunu söylemişti: “İtalya’da Ayten’i
herkese anlattık. Ayten’i duymayan kalmadı.”
Anti-Emperyalist Cephe olarak Ayten’i anlatmaya
devam edeceğiz.
Bulgaristan AEC, işkencenin teşhiri ve sorumlularının bulunması için faks, mail ve protestoları içeren
bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyon 4 dilde
açıklandı: Rusça, Bulgarca, Türkçe ve İngilizce.
Bu bildiriyi Peru’lu bir dostumuz da İspanyolca’ya
çevirip, kendi sitesinde yayınladı. Peru’da sitede
çıkan haber üzerine, Ayten’i merak edip soranlar
oluyor, yani Ayten’i Peru da duydu, onun başına gelenleri öğrendi, faşizmin işkencelerine öfkelendi.
Bu daha başlangıç! Lübnan ve Türkiye faşizmi
bunun gizli saklı kalacağını sanmasın. Ayten’i duymayan kalmayacak!
Ayten Öztürk’ün AEC’e çok emeği geçmiştir. Gecesini

gündüzüne katan, sempozyumların emekçilerindendir.
AEC’nin emektarı Ayten Öztürk’e yapılanlar Lübnan ve
Türkiye faşizminin yanına kar kalmayacak.
Herkese duyuracağız, herkesten hesap sormasını
isteyeceğiz! Ayten’e yaptıklarını bir daha kimseye
yapamasınlar diye başta Avrupa olmak üzere tüm
dünyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ayten’in vücudunda tam 868 yara açtı işkenceciler.
Biz de 868 kere hesabını sormalıyız. Ayten, şu anda
Sincan Hapishanesi’nde tutsaktır. Hakkındaki suçlamayı bile bilmeden tutuklanmıştır.
6 ay boyunca bu kadar işkenceye maruz kaldığı
yetmiyormuş gibi, bir de özgürlüğünden edildi. AEC
bileşenleri ve dostları, elindeki tüm olanakları kullanarak
Ayten’i duyurmalı, işkenceyi mahkum etmeli. Eylemler
örgütleyip, fakslar çekip, internet üzerinden Ayten’in
sesi olalım!
Ayten Öztürk Derhal Serbest Bırakılsın!
Ayten Öztürk’e Yapılan İşkencenin Hesabı Sorulacak!
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YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN 713. GÜNÜNDE,
TASFİYECİ KESK YÖNETİMİ TARAFINDAN
LİNÇ EDİLMEK İSTENEN DİRENİŞÇİLER ANLATIYOR
NURİYE GÜLMEN:
ugün 713. günüydü direnişin. 13 gün önce
700. günümüzü kutladık. 700. gün aslında
alana çıkmakla değil, pek çok etkinlikle kutluyoruz özel günleri yani bu kutlama dediğimiz şey
de aslında faşizme karşı direnmenin onurunu taşıdığımız için kutluyoruz.
Evet büyük bir saldırı altındayız, işkence görüyoruz,
iki arkadaşımız hala tutsak: Nazife Onay ve Celal
Akgün. Hala işimizi alamadık; ama burada biz zaten
meseleyi sadece iş olarak da görmüyoruz. Faşizm
saldırıyor, bu saldırının karşısında direniş bayrağını
yükseltiyoruz. 700 gündür direniyoruz, bu çok çok
çok önemli. Artık tarihe mal olmuş, kendi içinde bir
gelenek yaratmış bir direnişimiz var.
Tabi ki bunun onurunu duyuyoruz. Bir taraftan
bizim 700 gündür direniyor olmamız sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, özellikle kendi sendikamızı
da teşhir ediyor. Koca bir sendika, 100 bini aşkın
üyesi var. Bir örgüt 5-6 tane üyesi Bakırköy’de diğer
üyeleri direnirken kabuklarına çekilmişler, tasfiyeci
solculuk oynuyorlar kendi kendilerine. Yani emperyalizmin zaten bir tasfiye saldırısı var solu tasfiye
etmeye çalışıyor; bdirenme geleneklerimizi, direnme
dinamiklerimizi yok etmeye çalışıyor. Müthiş bir teslimiyet dayatıyor. Beyinleri teslim almak istiyor.
Sola burdan destek verenlerden DİSK çok teşhir
olmuştu. Zaten bugüne bugün KESK de en az DİSK
kadar teşhir olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta pazartesiden bu yana, direnişin 706. gününden bu
yana KESK’in saldırısına uğruyoruz. 1 yıldır devam
ettirdiğimiz KESK Genel Merkez Binası içerisinde
devam ettirdiğimiz oturma eylemini sonlandırmak için
bize fiziki saldırıda bulunmaya başladılar. Bizi
sendikadan atıyorlar.
Geçtiğimiz hafta pazartesi günü arkadaşlarımız
burada kapının önündelerdi, içeri girmek istediklerinde
işkenceye uğramışlardı. Sendika yöneticileri ve onların
taraftarları tarafından bugün tekrar biz sendikaya
girmek istedik, aynı saldırıya yeniden maruz kaldık.
Sendika yöneticileri yürütme kurulu üyeleri sendikada
hakim olan anlayışlar direnmediler, faşizme karşı direnmek için bu kadar insanı bir araya toplayıp kararlar
almadılar.
Bir haftadır olağanüstü bir toplanma halindeler.
Üyelerini, kendi adamlarını buraya topluyorlar, bizi
sendikadan atmak üzere kararlar alıyorlar, uyguluyorlar, işkence yapıyorlar, bizi dışarı atıyorlar.
Bugün 4 kez üst üste saldırıya uğradık. Bu KESK
için bir utanç tablosudur ama onlar utanmıyorlar;
bunları göz göre göre yaptılar ve belli ki yapmaya da
devam edecekler.
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Ama şundan herkes emin olsun! 713 gündür
faşizme karşı direniyoruz. Gerçekten kanımız ve canımız pahasına direniyoruz. O sokakta, Yüksel Caddesi’nde, Konur Sokak’ta bizim kanımız var; bizim
açlığımız var orada. Bizim gördüğümüz işkenceler,
dayanışmamız yani orası bizim için bir karargah.
Gerçekten bizim sağlamlığımızın, ideolojik sağlamlığımızın sınandığı bir yer, orası bizim evimiz ve faşizme
karşı verdiğimiz mücadelede çelikleştiğimiz yer. Dostumuzu, düşmanımızı bu yüzden çok iyi biliyoruz.
Düşmanımız faşizmdir bugün. KESK ise dostunu,
düşmanını kaybetmiş durumdadır.
Çünkü ideolojik olarak bitmişler, teslim olmuş durumdalar. Bu yüzden de bize karşı düşmanlaştılar.
Bizlere işkence yaptılar, bunun hesabını tüm Türkiye
halklarına vermek zorundalar. Nasıl teslim olmalarının,
faşizm karşısında hiçbir şey yapmadıklarının hesabını vereceklerse bunun da hesabını vermek
zorundalar.
Biz burada durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Faşizme karşı nasıl direniyorsak tasfiyeci solculara karşı
onlara karşı da direnmeye devam edeceğiz, mücadele
etmeye devam edeceğiz, onları teşhir etmeye devam
edeceğiz. Hiçbir şekilde şiddet uygulamadık.
Şiddete maruz kaldık, işkence gördük, üstümüzde
tepindiler, 4 kez bizi sendikadan zorla dışarıya
attılar. Buna rağmen hiçbir şekilde saldırganlaşmadık, hala sendika önünde bekliyoruz.
Sendikamızı Ayşenur Şimşek’lerin, Elmas Yalçın’ların
kanlarıyla, pek çok şehitle kurulmuş olan sendikalarımızı
bu tasfiyeci solculara teslim etmeyeceğiz. Sendikalar
direnenlerindir ve sendikayı direnenlerin çizgisine getirmek, faşizme karşı mücadele etmeye teşvik etmek
için biz de mücadele etmeye devam edeceğiz.

NURSEL TANRIVERDİ:

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU

Sayı: 90

28 Ekim 2018

KESK devrimcilerin kurduğu bir örgüttür, sendikadır.
Elmas Yalçın, Ayşenur Şimşek, İkram Mihyas, ergenekonun asitli kuyularında bedenleri asit kuyulara
atılmış 20 tane EĞİTİM-SEN’li Diyarbakırlı, mücadele
eden direnen yurtseverlerin kurduğu bir örgüttür. O
noktada bu örgüt direnenlerin örgütü olmaktan özellikle
yasal bir süreci geçtikten sonra vazgeçmeye başladı.
Günümüzde daha çok açığa çıkan bir görüntüdeler;
çünkü faşizm bütün netliğiyle ve çıplaklığıyla ortada.
Faşizme karşı yapmanız gereken tek şey direnmek.
Direnmeyi göze alamayanlar, bedel ödemeyi göze
alamayanlar faşizme teslim olmuş. Burada iki tane
sendikal anlayışın aslında birçok sendikanın içerisinde
fakat iki tane sendikal anlayışın temelde çarpışması
söz konusu. Bir tanesi devrimci sendikacılık, KESK’i
kuran anlayış; diğeri de tasfiyeci sendikacılık diyoruz
bunlara. Artık ihanet noktasına gelmiş durumdalar.
Geçen haftadan bu yana burada müthiş bir gerginlik
yaşanıyor, saldırı yaşanıyor. Biz de bu hafta pazartesi
günü alana çıkıyorduk Bakırköy’de; ama arkadaşlarımızı
yalnız bırakamazdık. İki gün kaldığımız için gözaltında
durumu takip edemiyoruz, bu haftalık buradayız. Arkadaşlarımızın yanındayız.
Burada 40-50 kişilik bir grup tam 4 kez saldırıya
uğradık. Polisten hiçbir farkları kalmamış yani
saldırırken tutumları, davranışları, dillerindeki küfürler, ahlaksızlıkları... her şey üst üste biniyor. O
noktada yapmamız gereken tek bir şey var; o da tüm
ihraç kamu emekçilerinin buraya gelip sendikalarına
sahip çıkması.
Sendikalar bu tasfiyecilerin elinde olmamalı.
Sendikalar, sendikalarımız gerçekten direnen insanların
elinde olmalı, direnen insanların yönettiği, söz yetki
karar hakkına sahip olduğu, üyelerin tabanının söz
yetki karar hakkına sahip olduğu kurumlar olmalı. O
yüzden de özelde tüm ihraç kamu emekçilerini ve
genelde tüm sendikal mücadele veren arkadaşları
buraya bekliyoruz. Gelsinler sendikalarımıza birlikte
sahip çıkalım. Sözümüzü birlikte söyleyelim. Oturup
konuşmak istiyorlarsa da birlikte konuşalım. Başka
türlü de bir şeyi kabul etmiyoruz.

MEHMET DERSULU:
Bir hafta boyunca 700. gün etkinliklerimiz vardı.
700. gün etkinliklerimizden ilki sergi etkinliğiydi.
İşkence sergisi, işkence ve direniş sergisi. Bu sergiyi
yapmak için bayağı bir yer aradık, sendikaları gezdik,
diğer kitle örgütlerini gezdik ama hiçbiri bize yer
vermedi. Bize yer vermeme nedeni olarak da KESK’te
yaptığımız oturma eylemini gerekçe gösteriyorlardı.
700 gün boyunca yaşadığımız işkencelerin olduğu
bir sergimiz oldu. Bunu KESK’te yaptık. Tüm fotoğrafları
KESK duvarlarına astık, bu şekilde direniş dostları
gelip bu sergiyi gezdiler, gördüler. Bir diğer etkinliğimiz,
700. gün etkinlikleri kapsamında aşure etkinliği idi.
Bunların ilkini ODTÜ’de gerçekleştirecektir; fakat
haber alan polis arkadaşlarımızın ODTÜ’ye girişlerini
yasakladı. Yani girmememiz için o gün öğrenci olmayan

hiçkimsenin oraya giremeyeceği yönünde bir karar
almışlar.
O gün arkadaşlarımız içeri alınmadılar. Oradaki
aşure etkinliğini yapamadık. Diğer bir aşure etkinliğimiz
Mamak’ta yapılacaktı. Birini Tekmezar Parkı’nda yapmak istedik. Oraya gittiğimizde parkın polis ablukasına
alındığını gördük, yüzlerce çevik kuvvet polisi etrafı
sarmış ve içerdeki arkadaşlarımız parka girer girmez
onlara saldırıp işkenceyle gözaltına aldılar. Ve biz de
bu sefer aşuremizi Feyzullah Çınar Parkı’nda dağıtmak
istedik. Parka gittik, pankartlarımızı astık. Hazırlığımızı
yaparken oraya da yüzlerce polis geldi, çevremizi
sardı ve aşuremizi de yerlere döküp bizleri gözaltına
aldı. İkinci etkinliğimiz bu şekilde gerçekleşti.
Halkın tepkisi, tabii halk orada polislere tepki
gösterdi “napıyorsunuz!” diye. Yani sonuçta bu “Hz.
Hüseyin’in lokmasıdır, bunu nasıl yere dökersiniz!”
şeklinde bayağı bir tepkiler oldu. Polis onları da gözaltına almakla tehdit etti, oradan uzaklaştırmak istedi.
Bu etkinliğimiz de öyle gerçekleşti. Diğer bir etkinliğimiz
de Yüksel Meclisi futbol turnuvasıydı. Dört gün
boyunca maçlar yapıldı. Dostluk ve dayanışma adına
güzel geçti.Yüksel Meclisi bu turnuvanın sonucunda
birinci oldu. Bu da iyi bir etkinliğimizdi, daha doğrusu
sorunsuz gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz bir de
sergiydi. Hatta polisler sahaya da gelmişlerdi ama
sadece izleyip gittiler.
Bir de 700. günümüz vardı. 700. günde, İnsan
Hakları Anıtı’na çıkma gibi bir iddiamız vardı, bunu
da gerçekleştirdik. Yani 700. günde 4 tane eylemimiz
oldu. Birincisi normal 13.30’daki öğlen eylemimizdi.
Normal eylemimizi Konur sokakta değil de direkt
anıtın önüne çıkarak Alev, Mahmut Abi (Konuk) anıtın
önüne çıktı dövizleriyle, anıtın önüne oturdular. Ve
yine polis hemen gelip hiç anons yapmadan saldırdı
ve işkenceyle gözaltına aldı.
Akşam eylemimizi 17.00’da ben ve Alev Şahin
yaptık. Yine gittik anıtın önüne oturduk, ajitasyon
çektik, direnişimizi, 700 gündür direndiğimizi anlattık.
Yine aynı şekilde geldiler, hemen saldırıp işkenceyle
gözaltına aldılar. Biz hastanedeyken diğer arkadaşlarımız milletvekilleri ve sanatçılarla birlikte ozaliti
açarak KESK’ten anıta yürümek istediler; ama orada
polis ve çevik kuvvet önlerini keserek anıta gitmelerini
engelledi ve işkenceyle gözaltına aldı. Hatta Acun
Karadağ hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.
Bu gözaltılar yaşandıktan sonra Nazan, Gülnaz
ve bir arkadaşımız anıta çıkmak istedi. Gene farklı
yönden gelerek anıta çıktılar, direnişimizi anlatmaya
çalıştılar ve gözaltına alındılar. Yaklaşık 14 kişi gözaltındaydık. Biz hastanede olduğumuz için orada arkadaşlarımızı bekledik. Normalde her gün kabahatlerden işlem yapılırken 14 kişi oldukları için onları bırakmadı, 2911’den işlem yaptı. Hastaneden karakola,
karakoldan hastaneye götürerek serbest bırakıldılar.
Bu işlem saatlerce sürdü.
Karakolda yine üst araması işkencesi yapıldı. 700.
günde 4 eylem oldu, hedefimizi gerçekleştirdik. Anıta
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gitme ve açıklama yapma iddiamızı gerçekleştirdik.
Tabi bunun sonunda polis saldırsa da, işkence de
olsa biz dediğimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
Sendikada ne yapıyoruz?
Sendikada 24 Kasım 2017’den beri oturma eylemi
yapıyoruz. Talebimiz çok açık; KESK’in ihraç edilen 5
bin üyesine sahip çıkması yönünde eylem kararı alması
ve kararı hayata geçirmesidir. Biz bunu ısrarla dile getiriyoruz ve KESK içinde oturma eylemi yapıyoruz. 700.
günden sonra geldiğimizde, pazartesi günü eşyalarımızın
poşetlenerek KESK’in demesiyle “özenle poşetlenerek”
kapının dışına koyduklarını gördük.

SELVİ POLAT:
Bu direnişi aslında hayata geçiren Nuriye Gülmen
ve Nuriye Gülmen’in devamı olan Semih Özakça,
Acun ve diğer arkadaşlarımızın 700 gündür sürdürdüğü
bir direniş. Malatya’da, Düzce’de, Aydın’da, İstanbul’da
devamını getirdik ve şu anda da bügüne geldiğimizde
o mücadelenin bir devamıdır. Sendikamızdaki oturma
eylemimizin nedeni ise şu anda eylem olarak bize
karşı neden sendikamızı işgal ettiniz diyorlar. Diyoruz
ki biz sendikamızı işgal etmedik, genel kurullarda,
kurultaylarda KESK’in aldığı, yani kitlenin getirdiği
önerileri karara bağlayıp eylem kararı çıkarın ve
biz de sizinle birlikte bu eylemleri devam ettirelim.
Ama maalesef o alınan kararlar hayata geçirilmedi
ve biz de işgalci olarak kitleye yansıtıldık. Şu son
süreçte ise 700 gündür direnen arkadaşlarımız burada
gerçekten sendikadan atılıyor, hakaretler ediliyor ve
bugün kendim yaşadım, bir işkence yani polis işkencesinden hiçbir farkı yoktu.
6 kez bizi dışarı attılar. Hele Mehmet’e sayısız
buradaki insanların Mehmet’in üzerinde tepinmesi,
kolunu bacağını kırmaya çalışması, Nuriye’yi yerde
sürüklemeleri, beni fırlatmaları bunlar kabul edilecek
şeyler değildir. Biz diyoruz ki ihraçları, kitleyi toplayın
ve ihraçlarla beraber bir toplantı yapalım. Toplantıdan
çıkan kararları uygulayalım. Diyorlar ki KESK’ten
oturma eylemine bir son verin. Son veririz; ama
kitlenin, ihraçların kararıyla son veririz. Burada oturan
sendika ağalarının bize yapılan hakaretleri, işkenceleri
sonucu buradan çıkmayacağız. Bu sendikaları biz
kurduk. Şehitler verdik. Ayşenur Şimşekler, Elmas
Yalçınlar, Fidan Kalsenler buranın kurucularıdır.
Biz hiçbir zaman buradan çıkmayacağız, sonuna
kadar mücadelemiz devam edecektir.

NAZAN BOZKURT:
700. gün. 500. günü geçirdik, 600. günü geçirdik,
700. gün de şöyle geçti; bir yığın hazırlık tabii öncesinden. İşte dedik ki piknik yapalım bu sonbahar pikniğimiz olsun aynı zamanda. Hep birlikte oturalım,
oynayalım. 700. gün için alana çağrı yaptık. Milletvekillerine, sanatçılara, daha önce eyleme katılmış olanlara, bizimle birlikte daha önce gözaltına alınmış
olanlara... Birçok kişiye çağrı yaptık. Çağrımız karşılık
buldu, sağolsunlar geldiler.
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Onlar da polis şiddetinden paylarını aldılar. Çok
sayıda kişi o gün gözaltına alındık. Gün boyunca da
böyle korsan diye tabir edebileceğimiz eylemler yaptık.
Bi anda anıta çıktık mesela. Alev, Mahmut Konuk,
Mehmet farklı seferlerde anıta çıktılar, anıtın önünde
ozalit açtılar; “700 GÜNDÜR DİRENİYORUZ YAŞAŞIN
YÜKSEL DİRENİŞİMİZ” şeklinde yaptık o gün. Sonra
akşam oldu. Burada 17.45’te, KESK’ten kalabalık bir
grup çıktı. Alanımıza doğru giderken çevik polisler
önümüzü kapattı. Saldırı oldu. Acun Hoca’nın orada
yoğun saldırı sonucunda beyninde küçük bir kanama
meydana geldiğini öğrendik, beyin kanaması geçirdiğini
öğrendik, gözaltındayken öğrendik biz bunu...
Bizimki de şöyle oldu; biz 3 kişi farklı yerlerden
anıta doğru çıktık. Ben resmen polislerin burunlarının
dibindeydim ama beni görmediler, orada biraz durdum
sonra bi fırladım çıktım, çiçeği anıtın önüne koydum.
Koymamla birlikte yapıştılar, gözaltına aldılar. Komik
bir tablo tabii... İçinde bulunduğunuz zaman anlamıyorsunuz; ama daha sonra videoları izlediğim zaman
birisi orada çiçek bırakıyor sonra telaşla bir sürü
adam ona müdahale ediyor. “n’oluyor yani n’oluyor?”
çok komikti gerçekten. Sonra Gülnaz ve Ünal abi de
karşıdan anıta doğru koştular ve biz gözaltına alındık.
Biz gözaltına alındıktan sonra biz çevik noktasına
götürüldük. Polis anonsu o zaman yaptı biz alındığımızda; “Dikkat, dikkat!” diye anons yapıyordu. Komedi
gerçekten komedi! Sonra bir fotoğraf sergimiz oldu,
ağırlıklı olarak işkence fotoğraflarıydı bunlar.
Futbol turnuvamız oldu. Yüksel Meclisi takımı turnuvayı kazandı. “Şike var mı, şike var mı?” diye
soranlar oldu. “Ne münasebet olmadı tabiki de böyle
bir şey” bileklerinin ve ayaklarının hakkıyla kazandılar,
hepsini tebrik ediyoruz. Hasan Ferit Gedik takımı da
vardı, İbrahim Devrim Top takımı da vardı zaten gönüllerimizin birincisi onlardı onu da söyleyelim. Ama
turnuvayı Yüksel Meclisi kazandı onu da söyleyelim.
Sonra pikniğimiz oldu. Uzun zamandır hiç bu kadar
eğlenmemiştik. Pikniğimizi yaptık, halay çektik, voleybol
oynadık, çuval yarışı yaptık, yakar top oynadık. Halay
çektik, tiyatromuz oldu. Sağolsun Mehmet Esatoğlu
geldi müzisyenlerimiz de bize eşlik etti. Türkiye’nin dört
bir yanından da insanlar geldi. Pikniğimiz çok eğlenceliydi,
inanılmaz güzeldi derken biz erken çıktık, açıklamaya
çıkmak isteyenlerle birlikte.
Hatta o gün şöyle bir şey olmuş biz biraz geç
kalınca polis bizi merak etmiş, 18.00’a 5 kala mı 10
kala mı ne geldik. Anca yetişebildik çünkü piknikten.
Orada bizle beraraber daha önce gözaltına alınmış
bir arkadaşımızı görmüşler ve “ha o buradaysa
diğerleri de gelir” demişler. Yani bizi bayağı merak etmişler! Hatta biz de o gün canlı yayında dedik; “Merak
etmeyin, hiç merak etmeyin bizi. Siz bizim alana çıkmadığımız 1 günü bile göremezsiniz! Bu konuda
müsterih olun.Gelicez, Gelicez...”

ALEV ŞAHİN:
*Yüksel Caddesi’ndeki direniş 700. gününe yakla-
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şırken hem 700 gündür direnenlerin yanında olmak
hem de bir direnişin 700 gündür faşizme boyun eğmeden sürüyor olmasının verdiği gurur vardı yüreğimizde, beynimizde, gözlerimizde.
Öğlen açıklamasında polis bizi alanda beklerken
Gülnaz Bozkurt ve Mahmut Konuk ile birlikte İnsan
Hakları Anıtı önüne gidip elimizde “İşimizi Geri İstiyoruz”
dövizleriyle oturmamız ezberlerini bozmuş, güne her
zaman olduğu gibi moral üstünlüğümüz ile başlamıştık.
Şaşkınlıkları geçer geçmez saldırıp üçümüzü de
gözaltı aracına kadar sürüklediler, sürükleyip bir
yandan bacaklarıma tekme attılar.
700. gün akşam 18:00 açıklamasına çağrı yapılmış,
illerden direnişçiler, İnşaat-İş sendikasından bir dostumuz ve halkımız desteğe gelmişti. Akşam saat
17.00 itibariyle eylemlerimize başladık. Mehmet
Dersulu ve ben anıttaydık yine. Öğlenki gafletlerinden
dolayı anıtın etrafını sarmış olacaklarını düşünerek
öyleyse çeviklerin önüne otururuz diye karar vermiştik.
Ama onlar saat 18:00’a odaklandıkları için anıt hala
bomboştu. Yine kırmızı önlüklerimizle gidip oturduk
ve ajitasyona başladık. Yine bir şaşkınlık, kameraya
alma telaşı, anons bile yapmadan işkenceyle gözaltı
aracındaydık.
Gözaltı çıkışımızda diğer eylemlerin başladığını bildiğimiz için hastanede arkadaşlarımızı beklemeye
karar verdik. Saat 18:00’da içlerinde Acun Öğretmenin
de olduğu direnişçiler milletvekilleri ile birlikte KESK’ten
çıkıp Yüksel Caddesi’ne doğru yürürken sert bir saldırıya
uğradıklarını ve Acun Abla’nın kafasını vurduklarını,
hastaneye kaldırıldığını öğrendik. O sırada gözaltıları
hastaneye getirmeye başlamışlardı. Saat 18:00’dan
sonra Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt ve bir arkadaşımızın daha anıta girmek istediklerini, polislerin tam
bitti dediği anda eylem yaptıklarını öğrendik. Onlarla
yaratıcılığımızla dalga geçiyorduk sanki.
Tüm gözaltılar hastaneye getirildi. Gelenler oldukça
coşkuluydu; ama durumları çok da iyi değildi. Film
çekilenler bile oldu. 2911’den işlem yapacaklarını öğrenince Güvenlik Şube’ye doğru geçtik. Ne hastanede
ne karakolda yalnız bırakmayacaktık dostlarımızı. Bu
arada Acun Abla’nın kafasında küçük çapta da olsa
bir kanama tespit edildiği bilgisi geldi. Güvenlik Şube
önünde Mehmet kaldı, ben hastaneye geçtim.
Acun Abla’yı görünce Nazan’ın elmacık kemiğini
kırdıkları anda hissettiğim öfkenin tümünü yüreğimde
hissettim. Odaya aldığımızda Nuriye Gülmen de geldi.
Ziyaret saati dolunca dışarı çıktık ve bekleyen dostlarımıza sağlığı hakkında bilgi verdik. İki dostumuz
sabaha kadar hastane önünde o soğukta beklemeye
karar verdi. Biz de Nuriye ile birlikte karakoldan hastaneye getirilen ve serbest bırakılacağı bilgisi aldığımız
dostlarımızın yanına gittik.
Herkes çok güzel gülüyordu o gece sanki. Polisler
yorgunluktan iyice gerilmiş olsa da biz coşkulu ve
mutluyduk. Gözaltı işlemi bitince hep beraber hastane
bahçesinde 700. gün anısına fotoğraf çektirip ayrıldık.
Kimi dostlarımız yola çıktı, kimileri evine geçti, kalanlarla

hep beraber bir çorba içip bizler de ayrıldık.
700. gün “Yaşasın Yüksel Direnişi, Yaşasın Devrimci
Dayanışma” dedirten bir gündü.
KESK yönetiminin Yüksel Direnişçilerine saldırıları
sırasında orada değildim, tüm süreci sosyal medyadan
ve telefonla arkadaşlarımı arayarak öğrendim. Oturma
eylemi KESK ihraç edilen üyelerine sahip çıksın
talebiyle bir yıldan fazladır sürüyor, yönetim ısrarla
hiçbir direniş programı ortaya koymuyordu.
Direnmeyi tercih etmeyen yönetim, direniş örmek
için örgütlenmeyen yönetim direnişçilerin eşyalarını
kapıya koyup onları sendikadan atmak için iyi bir örgütlenme yapmış, neredeyse Ankara’daki tüm YK’larını
sendikada toplamış ve içeri girmek isteyen direnişçilere
saldırtıyordu. Direnmeyen çürür sözünü elbette tarihsel olarak biliyordum ama çürümenin nerelere
varabileceğini pratikte de görmüş oldum. İhraç
edilen üyelerine sahip çıkmayan yönetim direnenlere
saldırı konusunda planlı, programlıydı.
Direnişçiler durumu teşhir ettikçe yalan ve demagoji
dolu açıklamalar yaptılar, hatta bu meseleyi üye tabanına yaymak için “KESK Onurumuzdur” başlığı ile
basın açıklamaları ve hastag bile örgütlediler. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçeğin üzerini örtemedikleri gibi
birkaç ilde basın açıklaması yapıldı, hastag sırasında
en çok paylaşılanlar direnişçilerin paylaşımları oldu.
Yüksel Direnişçileri 710 gündür faşizme bile tek
bir adım geri atmamışlardı ki. Solun çürümüşlüğüne
de teslim olmadılar ve oturma eylemleri sendika dış
kapısı önünde de devam etti. Tarih direnişçileri yazdığı
gibi direnişçilere KESK MYK’sı tarafından örgütlenen
bu saldırıyı da yazdı. Faşizme teslim olanların, bir
tek slogan bile atmayanların, akıllı solculuk oynayanların maskesi bir kez daha direnişin berraklığı
karşısında düşmüş oldu. Çukurun dibi yokmuş.

GÜLNAZ BOZKURT:
700. gün kapsamında birçok etkinliğimiz oldu. Pikniğimiz oldu, aşure etkinliğimiz oldu, tutsaklarla dayanışmak için onlara kitap yolladığımız bir etkinliğimiz
oldu ve işkence sergimiz oldu. İşkence sergisini
KESK’te yapmıştık, şu anda KESK’in çöp poşetine
koyduğu fotoğraflarımızı KESK’in duvarlarında sergilemiştik. Direniş dostları oraya gelip sergimizi gezdiler,
gördüler. 700. gün bütün saldırılara, işkencelere
rağmen çok coşkulu geçti. Bütün bu etkinlikler bizim
için bir onurdur, saldırılar ise onların utancıdır!
Son etkinliğimiz ise 700. gün pikniğimizdi. Sadece
piknik değil orada birçok etkinliğimiz oldu; halaylar
çektik, tiyatro etkinliği oldu. Halay çekerken on kişiyken
yüz kişi olduk, etraftaki herkes halayımıza katıldı.
Herkese direnişimizi anlattık, çok güzel geri dönüşleri
oldu. İyi ki Yüksel ailesinin bir parçasıyım, iyi ki
Yüksel Meclisi’nin içinde bir parçayım diyorum.

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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DİRENİŞİ HEP BİR ADIM İLERİ TAŞIYAN
ÖZGÜR TUTSAKLARDAN...

BASKIN ARAMALAR
ligarşi ve AKP faşizmi
hapishanelerde, zaten
tutsak olan insanlara neden ‘Teslim alma’ politikaları uygular?
‘Teslim Olun’ çağrısı yapar?
Faşizm bir devrimciyi tutsak ettiğinde onu fiziki olarak mücadeleden koparabilir. Bunun devamında
onu düşünsel olarak da devrim
mücadelesinden de koparmak yani
teslim almak ister. Bundan dolayı
devrimcileri dört duvar arasına kapatmakla yetinmez.
Hapishanelere kapattığı devrimcilerin düşüncelerini de teslim
alabilmek için özel hapishane politikası geliştirir ve uygular. Bugüne
kadar hapishanelere yönelik saldırılarda tutsaklara ‘Teslim Olun’
çağrısı yapılması bundandır. Buradaki teslim olma, aslında beyninin
düşmana teslim edilmesidir.
Yani ‘Mesele esir düşmekte
değil teslim olmamaktadır.’
Evet, bizler tutsağız; ama beynimizi ve bünyemizi asla düşmana
teslim etmeyeceğiz.
Hapishanelerde faşizmin bir
yöntemi de ani baskın aramalarıdır.
Amacı yukarıda belirtildiği gibidir,
fiziken tutsak olan ve içeriye neyin
girdiğini neyin çıktığını, kontrol altında tutmasına karşın baskın arama yapmaktadırlar. Arama adı altında hücreleri basarak kendilerinin
kantinde sattıkları ve en temel
ihtiyaçlarımızdan olan çamaşır
ipini bile, “fazla” tabak, kaşık,
bardak boş plastik pet “amacı”
dışında kullanmışsan, bisküvi
(pasta vb. yapmışsan) çakmak
varsa… Yaşama dair yazdığın
makale, anı, öykü yani aklınıza
gelecek insana ait ne varsa…
Keyfi bir şekilde, “fazlası yasak”
denerek almak isterler.
Ki bunların hepsi, hapishane
idaresi tarafından verilen, satılan,
alınan malzemelerdir. Bu keyfi tutuma karşı çıkan biz Özgür Tutsaklara da işkenceyle karşılık verilmektedir. Örneğin; aramaya ge-

O

len gardiyanlara karşı koyan kadın tutsaklara elektroşokla, işkence yapıldı. Hapishanenin Müdürünün talimatıyla, gardiyanlar
elektrocopla saldırarak, yerlerde
sürükleyerek işkence yapmışlardır. Faşizmin ahlakı yoktur.

DİRENİŞTE NELER
YAPIYORUZ?
Mahirden Dayı’ya; Apo, Fatih,
Hasan, Haydar’dan 122’lerimize
yaratılan Özgür Tutsaklık geleneğinde düşmanın saldırıları karşısında hiç çaresiz olmadık. Her direnişi kendi içinde, düşmana vurulan birer darbe haline, kurşun
haline getirdik. 2 yıla yakındır sürdürdüğümüz Genel Direnişimiz boyunca birçok eylemlilik ve politika
geliştirerek faşizmin saldırılarına
karşı direndik ve direnmeye devam
ediyoruz.
Günün belli saatlerinde slogan
atma, kapı dövme, hastaneye-adliyeye, ziyarete, telefona, revire,
kargoya vb. hücre dışına çıkılan
bütün durumlarda, geri gelirken
vb. her an direniş ve eylemdir.
Ana koridordan itibaren oturma eylemi yapma, F Tipi hapishanelerde alt katta sayım vermeme, havalandırmadan hücreye
girmeyerek oturma eylemi, hücre
yakma, sayım sırasında ön kapıdan (Hücre dışına) çıkarak sayım vermeme vb. biçimler Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş
kapsamında yapılan direniş ve
eylemlerdir.
Sürgün sevkler esnasında hücre
yakma eylemleri yapılırken, hapishane özgünlüğünde talep edilen
haklarımızı almak için eylem biçimleri, 4 aşamalı olarak devam
etmiştir. Sıralama ise şöyledir:
Birinci aşama; slogan, kapıya
vurma. Gidilen yerden gelirken slogan. Koridor girişinden itibaren
oturma ve zorla getirilme. İkinci
aşama; maltada oturma havalandırmadan içeriye girmeme. Üçüncü
aşama; gidilen yerden gelmeme,

sayım sırasında hücre kapısından
çıkıp maltaya koşma. Dördüncü
aşama; hücre yakma. Gidilen yerden gelmeme. Ve en son aşama
ve özgün duruma göre hücre yakmadır. Özgür Tutsaklar Genel Direniş boyunca bu eylemlerin hepsini
hayata geçirmiştir ve geçirmeye
devam ediyorlar.

DİRENEREK ÜRETMEK,
ÜRETEREK DİRENMEK
Özgür Tutsakların bulunduğu
her yer direnerek üretmenin, üreterek direnmenin ve yeni direniş
mevziisidir. Şehidimiz İbrahim Erler
19-22 Aralık Katliam saldırısının
ardından şunları yazıyor: “Her ne
kadar tecriti ağırlaştırmak için
bizi bölebildikleri kadar bölseler
de, her gittiğimiz yer yeni bir
kale oluyor. Sanki şu köhne duvar bizi “Siz aşasınız diye yaptılar” diyor. Bizi buraya sığdıracaklarını sandılar ama yanıldılar.
Biz buraya sığmıyoruz, taşmaya
başladık.”
Tüm sessizliğe inat ve bugün
tüm hapishanelerde ve tutulduğumuz hücrelerde, şehidimiz İbrahim
Erler’in dediği gibi direniyor, üretiyor,
duvarları aşıyoruz.
Ve diyoruz ki Özgür Tutsaklık;
tutsaklık koşullarında da devrimcilik
yapmak, üretmek, direnmek, tarihimizden, şehitlerimizden aldığımız
güç ile savaşmaktır.
AKP faşizminin zulmü, saldırıları
ne üretimimizi ne de Sürekli Direnişimizi ezemez. Çünkü bizim adımız Özgür Tutsaktır. Özgür Tutsaklığı yaratan şehitlerimiz bize direnerek üretmeyi, üreterek tecriti
yok etmeyi öğretti. Bir kez daha
tarihe bir güzel zafer nakşedeceğiz.
Bundan adımız gibi eminiz. Çünkü
adımız Özgür Tutsaktır.
Nedir Özgür Tutsaklık?
Bu sorunun cevabı Özgür Tutsaklık geleneği yaratılarak tarihsel
olarak verilmiştir. Özgür Tutsaklık,
tutsaklık koşullarında, koşullara

Özgür Tutsakların Sadece Alanı Küçük; Dünyaları Büyük, Beyinleri Özgür!
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hapis olmadan devrimciliktir. Esir
düşerek de teslim olmayışımızdır.
Duvarlar; ufkumuz karşısında
hiç haline getirip onurumuzu savunup, umudumuzu büyütmemizdir.
Özgür Tutsaklık, halkın yenilmezliğinin tutsaklık koşullarındaki
biçimlenişidir. Yürek silahını kuşandık ve basıyoruz tetiğine: ÖZGÜR TUTSAKLIK. Her anını devrime harcayan, devrimi düşünen,
bunun için yanıp tutuşan yürektir.

BİZ KAZANACAĞIZ
Biz Kazanacağız! Tarihimizde
olduğu gibi bugün de Sürekli Direnişimizle biz kazanacağız!
Özgür Tutsaklar olarak geleceğimizi, her zaman olduğu gibi halkımızın devrimci yürüyüşü ile birleştiriyor ve Genel Direnişimizi
OHAL saldırılarına, AKP faşizminin
tüm baskılarına karşı sürdürüyoruz.
Ve zaferi kazanana kadar da sürdüreceğiz.
Diyorlar ki; “OHAL var!” nasıl
başaracaksınız?
Özgür Tutsaklar olarak diyoruz
ki; faşizmin OHAL’in saldırılarına
karşı direnmekten, demokratik mevzilerimizi savunmaktan başka yol
yoktur.
Çünkü diğer bütün yollar, faşizmin tahakkümü altına girmektir.
Faşizmin tahakkümü oyununu bozacak olan sadece direniştir.
Diyorlar ki OHAL var. Nasıl başaracaksınız?
Böyle söyleyenlere ve düşünenlere, ölüm orucu şehidimiz Hamide Öztürk’ün sözleriyle cevap
vermek daha yerinde olacaktır;
“Başarmamızın önünde hiçbir
güç duramaz. Zaten bizim için
(Ateş Geçitlerinde Diyeneks’in
dediği gibi) önemli olan sıradan
olanı sıradan olmayan şartlar altında yapabilmektir. Biz de bunu
yapıyoruz, biz bu ateş çemberinin
arkasından gelen zaferi görüyoruz. Ve bu en büyük gücümüz
işte. Belki tek kişi kalırız. Belki
hiçbirimiz kalmayız ama yarından
bugünlere dönüp baktığımızda
tarih gidenlerle değil, direnenlerle
yazılıyor.”
Şehidimizin dediği gibi bugün

de bulunduğumuz hapishanelerde,
tek tek tutulduğumuz hücrelerde,
direnişimizin gereğini yapıyoruz. 2
yıl oldu ve bu 2 yıllık süre içinde
kolumuz, bacağımız, kafamız, kaburgamız kırıldı. Ahlaksızca işkencelere maruz kaldık. 200 yıla varan
görüş, iletişim, hücre cezalarıyla
direnişimiz kırılmaya çalışıldı.
Faşizmin saldırıları karşısında
Özgür Tutsaklar güçlü ve onurludur.
Bu güç ve onurun mayasında şehitlerimiz, tarihimiz, haklılığımız,
meşruluğumuz vardır.
Her direnişimizde olduğu gibi,
direnişimize güç veren; şehitlerimiz,
ideolojimiz, haklılığımız, meşruluğumuz, direnişlerimiz, devrimci değerlerimiz ve teslim olmama geleneğimizdir. Biz bu geleneğin sürdürücüsü olmaktan hep onur ve
gurur duyduk. İşte bu gücü yenecek, bu onuru yok edecek başka
bir güç yoktur.
Teslim olmamanın gelenek
olduğu yerde, zafer daima direnenlerin olur.
İşte bu güç ve inançla direniyoruz. Ki Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişimizi zafere ulaştıracağız. Biz Kazanacağız! Çünkü
söz konusu olan Kızıldere geleneğidir. Ve işte bu geleneğe sahip
olmayanlar dün olduğu gibi bugün
de faşizmin karşısında direnemiyorlar. İşbirlikçi faşist AKP’nin OHAL
saldırganlığı karşısında da direniş
tavrı gösteremiyorlar.
Hapishanelerden gelen seslere
kulak verin! Onlar da oportünizmden
Kürt milliyetçilerine ve Fettullahçılar’a kadar hepsinin, AKP’nin OHAL
saldırganlığı karşısında yakınıp
sızlandıklarını duyarsınız.
Özgür Tutsaklar ise gerici, faşist,
katil AKP’nin bütün saldırılarına
karşılık verip direniyor. İşte bu fark
tarihseldir. Sürekli Direniş kapsamında cevapsız bıraktığımız bir
tek saldırı dahi yoktur.
Ki bir kez daha tekrarlıyoruz,
teslim olmamanın gelenek olduğu
yerde faşizmin kazanma ihtimali
yoktur. Ne yaparsa yapsın düşman
asla başaramaz. Tarihi hep direnenler yazmıştır. Bugün de direnerek tarihi yazmaya devam edi-

yoruz.
Düşmanın tüm saldırılarını direnişimizle püskürtüyoruz. Püskürtmeye devam edeceğiz. Biz Kazanacağız. Tarihimiz bunun kanıtıdır. “Şimdi silahları gömmenin değil, emperyalizme karşı silahlanmanın ve savaşmanın zamanıdır”
diyen, yerin yedi kat altından silahını
alıp hesap soran Elif Şafak Bahtiyarlar’dan; Leylalar, Bilgehanlar’dan
alıyoruz bu gücü.
Biz Kazanacağız! Çünkü Marksist-Leninist ideolojiye sahibiz. Anadolu gelenekleriyle yoğrulmuş bir
ideolojinin sahibiyiz. Aklımız diyalektik materyalizm, zekamız şehitlerimizdir. Şehitlerimizle direniyoruz!
Şehitlerimizle Kazanacağız!
Devrim meşalesini Anadolu’nun
dört bir yanında hapishanelerde,
yükseltmeye devam ediyoruz.
Bu tarihsel gerçeğin onuruyla,
coşkusuyla direnecek, Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizi zaferle taçlandıracağız. Biz
Kazanacağız!

Halkın Avukatları ve
Sanatçılarına Adalet İstiyoruz
Alacağız
Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde
16 Ekim tarihinde Devrimci İşçi
Hareketi tarafından " Halkın Avukatlarına Özgürlük", Halkın Sanatçılarına Özgürlük", Yüksel Direnişi Onurumuzdur" yazılamalarından 10 adet yazılama yapıldı.

İstanbul Gazi Mahallesinde
Operasyon

AKP'nin katil polisleri 23 Ekim
sabahı, İstanbul Gazi Mahallesi'nde ev baskını yaparak 2 kişiyi
gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri Murat Filik ve Ataman
Keskin'dir.

Özgür Tutsakların Sadece Alanı Küçük; Dünyaları Büyük, Beyinleri Özgür!
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Kezban Ana Haksız Yere Tutuklananlar ve İnancı İçin Direniyor!

Faşizmin Saldırılarını Durdurmanın Tek Yolu Direnmektir!
oğaziçi Pir Sultan Abdal
Cemevi yöneticisi Zeynep
Yıldırım’ın tutuklanması,
AKP’nin Alevi halkına yaptığı saldırıların son aşamasıdır. Daha önce
polisin cemevine işemesi AKP’nin
Alevi inancına olan düşmanlığının
en açık halidir.
Her saldırıyı durdurmanın tek
bir yolu vardır: Direnmek!
Sadece direnerek kendimizi var
eden düşünceleri, kültürümüzü ve
düşüncelerimizi koruyabiliriz. Sadece direnerek katliamlara, baskı
ve yasaklara dur diyebiliriz.
AKP iktidara geldiği 2002 yılından
bu yana dilinden “Alevi açılımlarını”,
“demokrasi” söylemlerini düşürmemiştir. Düşmanlıkları, Aleviler’in düzene olan muhalifliklerinden duydukları korku o denli büyüktür ki
her “açılım” her “demokratik hak”
dediklerinden tekrar yeni bir saldırı
hazırlığına girişmişlerdir. AKP tarihinde her demokratik hak kırıntısı
söylemi yeni bir saldırının hazırlığının habercisi olmuştur.
2014 yılında Erdoğan, Alevi kurumlarıyla yaptığı bir toplantıda
şunları şöylüyordu:
“Alevi kardeşlerim cemevine ibadethane diyorsa benim itirazım olmaz.
Ama şahsi görüşüm böyle bir yasal
statü İslamiyette bölünmeye sebep
olur. Biz Alevi kardeşlerimizin inançlarına saygılıyız ve üzerimize ne düşerse yapmak istiyoruz.”
Oysa çok değil Tayyip Erdoğan’ın bu sözleri söylemesinden
iki ay önce Uğur Kurt, Okmeydanı
cemevinin bahçesinde polis kurşunu ile vuruldu. Katillerine ise
hiçbir ceza verilmedi.
2013 yılında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi konusunda şunları söylüyordu: “İslamda ibadet yeri camidir. Cemevleri kültürel mekanlardır. Siz hiç
Hristiyanlıkta kilise dışında bir ibadet
yeri duydunuz mu?”
Diyanet işleri başkanı Mehmet
Görmez; “Cemevlerinin caminin alternatifi başka bir inancın mabedi
gibi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir.
Bizim daima iki kırmızı çizgimiz

B
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olmuştur, bundan hiçbir zaman
vazgeçmedik. Bir tanesi, Aleviliğin
İslam’ın dışında bir yol olarak tarif
edilmesi. İkincisi de; Cemevlerinin
caminin alternatifi, başka bir inancın
mabedi gibi gösterilmesi” diyordu.
AKP’nin “kırmızı çizgisi” cemevleri ki AKP faşizmi tarafından
kimi zaman “cümbüşevleri” kimi
zaman “irfan merkezleri” kimi zaman da “ucube” diye tanımlandı.
2012 yılında Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı yanındaki cemeviyle ilgili olarak; “o cemevi bir
ucube olarak yapıldı orada. Hala
kaçaktır. Ruhsatı yoktur. Karacaahmet Türbesi’nin yanında ucube
olarak durur” diyordu.
AKP faşizmine göre “İslam’da
tek ibadet yeri camidir”; cemevleri
“cümbüşevleri”dir; Alevilik ise “sapkın bir inanç”tır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Tekke
ve Zaviyeler Kanunu’nda cami ve
mescitlerin ibadet yeri kabul edildiğini
ileri sürerek Çorum’da Alevilerin
cem yaptıkları Koyunbaba Türbesi’ni
cami yaptı.
Bugün AKP faşizmini Alevilere
karşı düşmanlaştıran inançlarımızdaki ve düşüncelerimizdeki direniş
damarlarıdır. Zulme karşı direnme
geleneklerimizdir.
Alevi halkımız tarihindeki ayaklanmaların, zulme karşı direniş geleneklerinin dinamiklerini bugün
devrimciliğin direniş gelenekleriyle
birleştiriyor. Aleviler her zaman
haklıdan yana olmuş, adalet mücadelesinin içinde yer almışladır.
İşte AKP faşizminin bugün tahammül edemediği budur.
Bu nedenle Uğur Kurt’un cemevi
bahçesinde vurulması tesadüf değildir. Dilek Doğan gibi sadece “galoş giyin” dediği için; Yılmaz Öztürk
gibi Armutlu sokaklarında dolaşmaları katledilme nedenleridir. AKP
polisinin eli sürekli tetiktedir.
Bunun için Erzincan’da ve İstanbul’da Pir Sultan Abdal Derneği
yöneticileri tutuklanmışlardır. Alevilerin örgütlenme ve inançlarını yaşatma hakları hiçbir zaman tanınmamıştır.

Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta
yaşanan katliamlar aynı nedenledir.
Sadece Maraş’ta resmi rakamlara
göre 111 insanımız öldü. Yüzlercesi
yaralandı. 210 ev, 70 işyeri tahrip
edildi.
Hepsi de Alevilerin düzene muhalif, düzen dışı yanlarını köreltmek,
korkuyu ve biat etmeyi hakim kılmak
içindir. Alevi-Sünni halkımızı bölmek, böl-yönet politikalarıyla faşizmin onları teslim almasını sağlamak içindir.
Sivas katliamı davasında Tayyip;
zamanaşımı kararı verilmesini;
“milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Yıllar yılı içerde olan
vatandaş, içlerinde kaçak olanlar
vardı” diye değerlendirmiştir. Sivas
davasında sanıkların avukatlığını
yapanlar, daha sonra AKP içinde
milletvekili oldular.
Tarihleri boyunca Alevi halkımızı
katliamlarla, baskılarla, inançlarını
yok sayarak teslim almaya çalıştılar.
Alevi halkımız yaşadıklarıyla bunu
çok iyi bilir.
Sarıyer PSAKD’ın basılması,
eşyaların tahrip edilmesi, başkanın
tutuklanması ve cemevine işenmesi
bu tarihsel sürecin son noktasıdır.
İlk değildir, son saldırı da olmayacaktır. İşte Alevi halkımız;
Alevi örgütlenmeleri bu bilinçle direnmek zorundadır. Yeni saldırıları
durdurmak için, düşüncelerimizi ve
inançlarımızı hatta kendi varlığımızı
korumak için direnmeliyiz.
Kezban Ana bunun için direniyor.
Faşizmin tüm saldırılarına karşı
Sarıyer PSAKD’da bir mevzi de o
açtı. Faşizmin tüm halkı teslim
alma saldırısına karşı 79 yaşına
rağmen direniyor. Onun 79 yaşına
sığdırdığı, büyük bir direniş tarihinin,
Kerbela’dan bu yana direnenlerin
sadece bir kesitidir.
Bugün herkes; tüm halkımız, başta Aleviler, Alevi derneklerinin yöneticileri ve üyeleri herkes kendi bulunduğu yerden tıpkı Kezban Ana
gibi birer direniş mevzisi açmalıdır.
Kezban Ana’ya destek olmalıdır!
Pir Sultan Yöneticileri Değil
Cemevine İşeyenler Tutuklansın!
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SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,
ZAFER KAZANMANINÖNÜNDEKİ ENGELLERİ
KALDIRMAKTIR! - 5

D

oğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi Sa‐
vaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bilin‐
meden Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını Sı‐
ralamaya Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz.
28- Savaş cephesi, sağlam bir cephe gerisi olmadan savaşı kazanamaz: Bu bütün halk savaşlarının
genel yasasıdır. Olmazsa olmazımızdır. Çünkü savaşa
lojistik destek yaratılmadan cephede her şey sınırlıdır.
Daima savaşa destek olacak kurumlaşmalar yaratılmalıdır.
29- Savaşmak - yenilgiye uğramak - yeniden savaşmak, ta ki zafere ulaşıncaya kadar. Bu da başka
bir Marksist yasadır. Sürekli yeni şeyler öğrenerek,
pratikten yeni tecrübeler edinerek zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz. Çünkü zaferi; ancak direnenler kazanır.
30- Farklı savaşların, farklı yasalarının, bu savaşların farklı koşulları, yani zaman, yer ve nitelik
farklılıkları tarafından belirlendiğini görüyoruz. Zaman
açısından, hem savaş hem de savaş yasaları gelişme
halindedir.
31- Her tarihi dönemin kendine özgü nitelikleri
vardır. Bu nedenle her tarihi dönemin savaş yasaları
da kendine özgü nitelikler taşırlar ve başka bir dönemde mekanik bir biçimde uygulanamazlar.
32- Bütün diğer şeyleri yöneten yasalar gibi savaş
yasaları da, nesnel gerçeklerin zihnimizdeki yansımalarıdır. Zihnin dışındaki her şey nesnel bir gerçekliktir. Dolayısıyla öğrenilmesi ve bilinmesi gereken
şeyler arasında düşmanın durumu ve kendi durumumuz da vardır.
33- Bazı kimseler kendilerini iyi tanımakla birlikte
düşmanlarını iyi tanıyamazlar, bazıları içinse bunun
tersi geçerlidir. Bunların her ikisi de savaş yasalarını
öğrenme ve uygulama sorununu çözemez.
34- Eski Çin’in büyük askerlik bilimcisi Sun Tzu’nun
kitabında hem öğrenme aşamasına, hem de uygulama
aşamasına değinen; hem nesnel gerçekliğin gelişme

yasalarının bilinmesi ve hem de karşımızdaki düşmanı
alt edebilmek için bu yasalara uygun olarak nasıl
hareket edeceğimize karar verebilmemiz gerekir.
“Düşmanı ve kendini iyi tanırsan, yenilme tehlikesi
olmaksızın yüz kere bile savaşabilirsin.” Bu sözü
yabana atmamalıyız.
35- Hiç kuşkusuz, savaşta zafer ya da yenilgi
esas olarak her iki taraftaki askeri, siyasi, iktisadi
ve doğal koşullar tarafından belirlenir.
Fakat yalnız bunlar tarafından değil, aynı zamanda
her iki tarafın savaşı yönetmedeki öznel yeteneği
tarafından da belirlenir.
36- Bir Kızıl Ordu komutanının savaş denizinde
yüzerken, sadece bocalamaması yeterli değildir,
aynı zamanda emin bir şekilde düzenli kulaçlarla
karşı kıyıya varmayı bilmelidir.
Savaşı yönetme yasaları, savaş denizinde yüzme
sanatının kurallarını oluşturur.
Nasıl mı? ZAFERİN YARISI HAZIRLIK, DİĞER
YARISI İSE EMEKTİR!
37- Strateji biliminin görevi, bir bütün olarak savaş
durumunu belirleyen savaş yönetme yasalarını incelemektir.
Harekât ve taktik bilimlerinin görevi ise kısmi bir
durumu belirleyen savaş yönetme yasalarını incelemektir.
38- Stratejik zaferin, yalnızca taktik başarılarla
sağlandığı görüşü yanlıştır; çünkü bir savaşta zafer
ya da yenilgi, her şeyden önce bir bütün olarak durumun ve bu durumun çeşitli aşamalarının doğru bir
şekilde dikkate alınıp alınmadığına bağlıdır.
39- Savaş milletler, devletler, sınıflar ya da siyasi
gruplar arasındaki en yüksek mücadele biçimidir ve
bütün savaş yasaları, savaşan milletler, devletler,
sınıflar ya da siyasi gruplar tarafından zafer odaklıdır.
40- Ne için-kim için savaşıyorum? Sınıf bilinci,
tarih bilinci ve örgüt bilincine sahip değilsek bu
sorulara cevap veremeyiz. Bunun cevapları olmayınca
da direnemeyiz.
Halkız, halkın çocuklarıyız, halkın iktidarını kuracağız!
41- Yaptığın işe odaklan, başarabileceğine inan!
Savaşma ve kazanma azmi inancına kilitlen!

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

GELECEĞİMİZİ; BİZİ EZENLER, EMEĞİMİZİ SÖMÜRENLER DEĞİL BİZ BELİRLERİZ!

SÖZ, KARAR, ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
İmam Hatip Liselerini veya Meslek Liselerini tercih
etmek istemeyen öğrencilere sunulan bir seçenek
daha var tabii. Özel Liseler. Öğrenci gençliğe on
binlerce lira para verip bu “nitelikli”
liselere yerleşebilirsiniz deniliyor.
Ama eğer yoksulsak, kıt kanaat geçiniyorsak istemediğimiz liselere gitmek zorunda bırakılıyoruz. Ya da
bütün gelecek hayallerimizi bir tarafa
bırakıp açıkta kalıyoruz. Bizi yok Çürümenin içinde
sulluğa mahkum edenler, eğitim hakbüyümek istemiyoruz.
kımızı da bu şekilde gasp etmiş olu Uyuşturucu bataklığında yorlar. Yaşananlardan etkilenen sadece öğrenci gençlik değil tabii.
büyümek istemiyoruz.
Aileler de hem maddi olarak hem
 Üniversite kapılarında
de manevi olarak etkileniyor. Çocuğu
iyi bir liseye yerleşsin diye üstüne
adaletsizlik istemiyoruz.
başına bir kıyafet dahi almadan yıl Büyüdüğümüzde işsizlik larca çalışan ana-babaların emekleri
bataklığında boğulmak
de çöpe atılıyor. Veliler bu konuyla
ilgili “Boş kontenjan hangi okullarda
istemiyoruz
var? Meslek ve imam hatip lisele Bunun için, demokratik rinde. Anadolu liselerinde boş konbir lise istiyoruz.
tenjan yok.
Bize ya bu okulları tercih edersiniz
 Demokratik bir lise için,
ya da çocuğunuzu ister açık liseye
özgür, bağımsız
isterseniz özel okula yollayın diyorlar.
bir ülke istiyoruz.
Hani kimse istemediği okula yerleşmeyecekti. Bizlere istediğimiz okulları
 Bunun için, bu yaşta,
yazabilmemiz için önce zorla istemediğimiz okulları tercih ettirin, sonra
BU KAVGADA
da ‘onlar da tercih ettiler, tercihlerine
BİZ DE VARIZ!
yerleştiler’ deyin. Bu nasıl mantık.”
diyorlar. Evet böylesi bir sistemde
mantık yok. Peki veliler ve öğrenciler
olarak biz ne yapacağız?
Düzenin eğitiminin tek amacı
gençliği daha fazla yozlaştırmak,
 Liseliyiz biz... Genciz,
daha fazla sömürmektir. Yaşadığımız onca sorun karşısında bizi çaçok genç... Ama
resiz ve yalnız hissettirmek istiyor.
yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz. Sorunlarımız karşısında “yapacak
bir şey yok” dememizi istiyorlar. Bir
Bu ülke, bu düzen
başımıza depresyona girmemizi, çöerken büyümek zorunda
züm için mücadele etmek yerine intihar etmemizi ya da uyuşturucu kulbırakıyor bizi.
lanmamızı, her türlü ahlaki değerden
 İşte bu yüzden,
uzak şeyler yapmamızı istiyorlar.
BU KAVGADA
Geleceğimizi, emeklerimizi çalıyorlar.
Ve bizden sadece susmamızı, ne
BİZ DE VARIZ!

eçtiğimiz aylarda yapılan LGS sınavı sonucunda 30 bin civarında öğrenci herhangi
bir liseye yerleşemedikleri için açıkta kal-

dı.

G

30 bin öğrencinin eğitim hakkı
elinden alındı. LGS ile sınav sistemine yeni bir düzenleme getiren
devletin amacı, eğitimi daha nitelikli
bir hale getirmek değildir. LGS ile
birlikte öğrencilere 5 tercih hakkı
tanındı. Bu 5 tercih hakkından en
az bir İmam Hatip Lisesi ve Meslek
Lisesi tercihi yazmak zorunlu tutuldu.
Bu sistemle öğrenci gençlik İmam
Hatip ve Meslek Liselerine zorunlu
bırakıldı.
Tercihlerini Anadolu ve Fen Liselerine dönük yapan öğrenciler,
kontenjandan veya puan sisteminden
kaynaklı yerleşemediklerinde, adreslerine yakın liselerdeki kontenjanlarda bu tercih süresi boyunca
dolmuş oldu. Bunun sonucunda
İmam Hatip Lisesi’ne veya Meslek
Lisesi’ne gitmek istemeyen öğrenciler
de açıkta kaldılar.
AKP iktidarı da kendinden önceki
iktidarlar gibi halkın üzerinde estirdikleri teröre karşı mücadele eden
en büyük güçlerden birinin gençlik
olduğunu biliyor. Bundan kaynaklı
gençliği her alanda teslim almak istiyor.
İmam Hatipler aracılığıyla kendi
hedeflediklerini sorgulamayan, açlığın ve yoksulluğun karşısında “buna
da şükür” diyen bir gençlik yaratmak
istiyorlar. Gençliğin düşünemeyen,
üretmeyen, sorgulamayan olmasını,
sadece biat etmesini istiyorlar. Meslek Liseleri üzerinden de ucuz iş
gücü sağlayarak öğrenci gençliğin
emeğini sömürmeyi hedefliyorlar.
Staj adı altında uzun saatler çalıştırılan öğrenci gençlik, emeğinin
karşılığını alamadan bir diploma için
sömürü çarkının altında eziliyor. Yaşadığı bu sömürüye karşı çıkan öğrenciyi diplomasız bırakarak geleceğini bitirmekle tehdit ediyorlar.

28

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Liseliyiz Biz
deniyorsa onu yapmamızı bekliyorlar.
Ne biz ne de ailelerimiz bunu kabul etmemeliyiz.
Yaşadığımız sorunları tek başımıza çözemeyiz evet.
Ancak bu sorunları yaşayan tek bir kişi değildir. Milyonlarca öğrenci ve aileleri aynı şeylerle karşı karşıya.
Biz milyonlarken bize bunları yaşatanlar ise bir avuç.
Bir avuç asalağın geleceğimizi bir sınavla günlük
hatta saatlik değişen bir eğitim sistemiyle çalmasına
izin vermeyeceğiz!

Gideceğimiz okulla, alacağımız eğitimle ilgili
bizlerin de söz söylemek için ve karar almak için
hakkımız vardır. Elimizden bu haklarımızı almaya
çalışanlara karşı, geleceğimizi çalanlara karşı, emeğimizi sömürenlere karşı ailelerimizle birlikte örgütlenmeliyiz.
SÖZ, KARAR, ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI İSTİYORUZ ALACAĞIZ!

23 Ekim İtibariyle 3. İnternet Konserinin İzlenme Sayıları:
Facebook: 135 bin 500
Twitter‐Periscope: 45 bin
Youtube: 9 bin

Toplam: 189 bin 500

G

rup Yorum’un 3. İnternet Konseri
“İlle Kavga İlle Adalet” adıyla 13
Ekim’de yayınladığı 3. İnternet
Konserini İzleyenlerin Yorumlarından
Bazılarını Yayınlıyoruz.
- Hüseyin Elmastaş: Slm onurlu yürekli ve daima
savaşçı ruhlara güneşli yarınlara uzanacak çocuklara
slm
- Tp Ercan: Merhaba Yoldaşlar evimize hoşgeldiniz,
şeref verdiniz.
- Ertan Özdemir: Yorum, Türkiye ve dünya halklarının
kar makinasıdır. Sizi seviyoruz.

- Saniye P Yildiz: Yüreği güzel insanlar süpersiniz,
bizlere bu güzel konseri yaşattığınız için çok teşekkürler. 10 binlerce insan şu an sizlere eşlik ediyor.
- Tolga Albayrak: Meydanlar dolmazsa ekranlar
dolar türküler susmaz türkü sevenler buluşur.
- Nebahat Albayrak: Kim susturabilir türkülerimizi
kimmm? Bakırköy konseri tadında bir konser oldu,
emeği geçenlerin yüreğine sağlık.
- Ece Ersoy: Grup Yorum ile büyüdük, Grup Yorum
ile yaşlanacağız ve büyüteceğiz çocuklarımızı. Grup
Yorum ile Zafer tadında konser oldu var olun.

- Gazi Yurtsever: 30 yılı aşmış çocukluğumuzun
devrim sanatçılarına selam olsun.

- Ali Aslan: Bir gerçek varsa bu düzende, o da sizsiniz. Ben sizinle büyüdüm, yaşım 44, sizler yok olmayın bu dünyadan. Yoksa aydınlanmaz bu halk.

- Şener Aktaş: Halkların mücadelesi de türküleri
de hep olacaktır. Elbette söyleyenlerin de.

- Zafer Köse: Engellenemeyen konserler! Susmayan
türküler!

- Ulas Özer: Güzel yürekli insanlar “tek ses tek yürek”

- Fırat Bingöl: Yüreğinize sağlık canlar... Türküler
bir halkın var oluşunun sesidir.

- Mustafa Tunçer: Herkese Mersin’den sevgiler
yaşayan efsaneler...

- Mehmet Güvel: Sizi seviyoruz. Yorum hiç susmadı
susturulmaz. Meydanlarda da dinleyeceğiz!

- Muradiye Ümit Kaya:Türkülerinizle harikasınız,
seviliyorsunuz.

- Abidin Erdoğan: Yüreğinize sağlık yoldaşlar, siz
halksınız, bitiremezler sizi, Grup Yorum’u.

- Ezgi-Mahir Gençer: Grup Yorum gücünü halktan
alır, türkülerle halaylarla direnir can oluruz.

- Sevgi Pala Karatas:Yüreğimize hep dokunur türküler ve küllerinden yeniden doğar iyi ki varsınız.

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Burjuvazinin sanatı halk çocuklarına bir şey veremez...
Bu düzende halk çocukları sanatın bütün olanaklarından ya yoksun
bırakılır ya da sanatın sanat bile denemeyecek en yoz hali sunulur
onlara... Oysa bizim sanatımız halk içindir, halk çocukları içindir. Halk
çocuklarıdır devrimin sanatçıları da savaşçıları da...
Grup Yorum da işte bu halk çocuklarından oluşur.
Devrimin şarkılarını söyler, devrim için dövüşür...
Bu yüzden GRUP YORUM HALKTIR YENILMEZ!

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 Mumucu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Baskılar, işkenceler, kelepçeler,
gözaltılar, tutsaklıklar...
Hiçbiri halkın avukatlarını teslim
alamadı. Tek bir adım bile geri
durmadılar. Bir an olsun susmadılar.
18 Ocak 2013’te 9 avukat tutsak edilmişti.
Onlar daha çok örgütlendiler.
12 Eylül 2017’de 19 avukat tutsak edildi.
Onlar daha çok örgütlenecek. Gelecek
sefere daha çok avukatı tutsak etmek
zorunda kalacak faşizm. Ama yine de
onları susturamayacak! İşte bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI
YOK EDİLEMEDİ, EDİLEMEYECEK!
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı,
Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

30

Halkın Avukatlarına, Sanatçılarına ÖZGÜRLÜK!

ADALET
SAVAŞIMIZ
Emperyalizmin ve faşizmin politikası

mesini engellemek için idamların
üçü ömür boyu hapse çevrildi. Karardan 1 yıl sonra sekizlerin dördü
asılarak idam edildiler.

Onurlu Bir Aydın ve
Dünyaya Mal Olan Bir
Adalet Mücadelesi: Emile
Zola ve Dreyfus Davası

1894’te Fransa’da gerici-kralcı askerler tarafından Fransız Genelkurmayı’nda bir Yahudi subay olan Dreyfus’a
karşı düzenlenen komplo davası,
dünyanın en bilinen komplo davalarından biri oldu. Bunun nedeni onurlu
bir aydın olan Emile Zola’nın yürüttüğü
adalet mücadelesi oldu.
Zola; “Ben gerçeği biliyorum, tek
başıma bile olsam herkese anlatacağım. Gerçeğe güvenerek zaferi
bekliyoruz. Gerçek kazanacak eminim
bundan” diyerek tek başına kalmayı
göze alarak girdiği adalet savaşını
Bu Komployu da Adalet Savaşımızla Parçalayacağız! bütün dünyaya mal etmeyi başardı.
Emile Zola, devlet başkanına, Dreydalet savaşımız yazı dizimizin son bölümünü
fus’un suçsuzluğunu ispatlamak için ve onu suçlayanların
yayınlıyoruz.
oyunlarını, sahte belgelerini ortaya koyan ‘Suçluyorum’
başlıklı açık bir mektup yazdı. Bu mektupta; orduyu eleşDizimiz boyunca, 12 Eylül 2017’de halkın avukatlarına
tiriyor, askeri mahkemeyi suçlu olduğunu bildiği halde
yönelik operasyonla başlayan, halkın sanatçılarının,
Esterhazy’i beraat ettirmekle suçluyordu. Bütün bu olaylar
halkın mühendis mimarlarının ve yüzün üzerinde Halk
boyunca ülke, Dreyfus’u savunanlar ve ona karşı olanlar
Cepheli’nin tutsak edildiği komployu farklı yönleriyle
olarak ikiye ayrıldı. Dreyfusçular’a karşı çıkanlar monarşi
ele aldık. Komplonun neden ve nasıl kurulduğunu,
yanlısı muhafazakarlardı.
AKP’nin bu komplo ile neyi amaçladığını anlattık.
Dreyfus olayı 12 yıl boyunca Fransız halkını derinden
Dizimizin son bölümünde ise önceki bölümde öretki
ledi. O güne kadar çok az kullanılan “aydın” kavramı
neklerini verdiğimiz komplolar karşısında dünya halkgenel
bir yaygınlık kazandı ve Dreyfusçular’ı nitelemek
larının nasıl bir mücadele yürüttüğünü ele alacağız.
için kullanıldı.
Emile Zola “İtham Ediyorum (Suçluyorum)” isimli
İşçi Sınıfının Adalet Savaşında
bildirisinde şöyle diyordu: “…Gerçeğin ve adaletin ne olBir Meşale: Haymarkt Komplosu
duğunu tespit etmek sadece devletin tekelinde değildir.
1886 yılında işçi sınıfının ABD’deki 8 saatlik işgünü
Düşünen herkes gerçeği ve adaleti arayabilir ve savumücadelesini bastırmak için düzenlenen bu komploda
nabilir, tartışabilir, sorgulayabilir…” Bildirinin devamında
8 işçi önderi tutuklanmıştı.
Fransız halkına şöyle sesleniyordu Zola: BU KARARI
Dava 21 Haziran 1886’da başladı. Göstermelik bir
VERENLER CELLATTIR, FRANSA’YI CELLADIN ÇIRAĞI
yargılamadan sonra, işçi sınıfının 7 önderi “yazıları ve
YAPMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ. Fransa; sakın
düşünceleri” kanıt gösterilerek ölüme mahkum edildi.
onaylama, reddet, karşı çık, soru sor, araştır, gerçeği ara!
Bir kişi ise 15 yıl ceza aldı. Illionis temyiz mahkemesi,
Sen cellat değilsin Fransa!…”
temyiz talebini reddetti. Davada sanıklar lehine birçok
Dreyfus’un tahliyesi, affı ve belgelerin sahteliğinin
şey değerlendirmeye bile alınmadı. Birçok soru vardı
ortaya çıkması 12 yıl aldı. Sadece Fransa’da değil
ortada, hiçbirisi cevaplanmadı. Komplo daha ilk bakışta
birçok ülkede tartışıldı. Bu 12 yıl boyunca; sosyalizm
apaçık ortaya çıkıyordu.
tartışıldı, adalet tartışıldı, vicdan tartışıldı… Sömürgecilik,
Dava hukuksuzca sürerkenAvrupa veABD’de komplo
Yahudilere karşı ayrımcılık, ırkçılık, halkın kullanılan
kurbanlarının serbest bırakılmaları için büyük bir
ulusal duyguları tartışıldı...
kampanya yürütüldü. Birçok yerde protesto eylemleri
yapıldı, imzalar toplandı.
Elektrikli Sandalyede 7 Dakika Yanan
İdama mahkum edilen işçi sınıfının önderleri, giderek
Adalet: SACCO VE VANZETTİ Davası
sempati toplamaya, komplo ters tepmeye başlamıştı.
Nicola Sacco adındaki kunduracı ve Bartelomeo
Tepkilerin önünü kesmek, sempatinin daha da büyü-

Tecrit et, yalnızlaştır! / Terörize edip imha et!
BU KUŞATMAYI DA YARACAĞIZ!

15

Emperyalistlerin ve İşbirlikçilerin
Komplolarını Mücadele ile
Boşa Çıkardık

A
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Vanzetti adındaki işportacının yargılandığı ve elektrikli
sandalye ile idamına karar verilen bu dava da bütün
dünyada adalet mücadelesinin simgelerinden biri haline
geldi.
Bu haksız karar hem ABD’de hem başka birçok ülkede büyük gösterilerle protesto edildi. Davanın yeniden
görülmesi için ya da valinin af yetkisini kullanması için
pek çok başvuru yapıldı, dilekçe verildi. Bunları
imzalayan yüzbinlerin arasında Anatole France’dan
Albert Einstein’a kadar birçok sosyalist, devrimci, demokrat, bilim insanı da vardı.
Temyiz ve cezanın infazının onaylanması aşamaları
ile birlikte dava süreci tam 7 yıl sürdü. Sacco ve
Vanzetti 7 yıl boyunca infazı bekledi. Sacco ve Vanzetti’nin idam edildiği 22-23 Ağustos gecesi New
York’tan Paris’e, Buenos Aires’ten Berlin’e, Kahire’den
Sidney’e, Belgrad’dan Havana’ya kadar pek çok kentte
büyük mitingler yapıldı. Paris’te ABD Elçiliği’nin
önünde toplanan 150.000 kişi, Boston’da ise 250.000
kişi polisle çatıştı, binlerce gözaltı oldu.
Nazım Hikmet Sacco ve Vanzetti için yazdığı şiirinde
şöyle demişti:
Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya güneşlerinin
koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine,
dövüştüler yanında dövüşen kardeşlerinin
Yeni dünyada düştüler eski zulmün pençesine!
Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular
Elektrikli iskemleye kadife bir koltukmuş gibi oturdular
Yürekleri dört bin volta yedi dakka dayandı
Yandı yürekleri yedi dakka yandı!
kurban gittiler bir cinayete,
kurban gittiler dolarların emrindeki adalete!
Hayatlarında olmadılarsa da kitlelerin rehberi,
ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri bu iki ihtilal neferi!
Nazım Hikmet’in dizelerinde dediği gibi hayatlarında
kitlelere rehber olamadılar; ama ölümleriyle yüzbinleri,
milyonları adalet için ayağa kaldırdılar. Davanın üzerinden tam 50 yıl, infazın üzerinden 43 yıl geçtikten
sonra Massachusetts Valisi Michael Dukakis, incelemeler
sonucunda iki göçmenin yanlış bir kararın kurbanı
olduklarının anlaşıldığını ve itibarlarının iade edildiğini açıkladı. Oysa onlar itibarlarını “dolarların
emrindeki adalet” tarafından ölüme mahkum edilmekle çoktan kazanmışlardı zaten.

Adalet İçin Havalanan Bir Çift Güvercin:
Rosenbergler Davası
Her ikisi de Amerikan Komünist Partisi üyesi, her
ikisi de Yahudi olan Julius ve Ethel Rosenberg çifti,
ABD’de düzmece bir komployla “atom bombası casusluğu yaptıkları” iddiasıyla tutuklanıp “Sovyet ajanı
komünistler” olarak ilan edildiler. Julius bir mühendisti.
Sanayi Sendikası’nın aktif bir militanı ve Genç Komünistler Birliği’nin üyesiydi.
Anti-komünist propagandanın yargıçlar aracılığıyla
yürütüldüğü duruşmalar 14 gün sürdü. Sürekli antikomünist mücadeleye vurgu yapan mahkeme Rosen-
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bergler’i ölüm cezasına çarptırdı. Verilen kararın adaletsizliği, davayı takip eden dünya kamuoyunda ve
ABD’de büyük yankı uyandırdı. Uluslararası düzeyde
yürütülen kampanyayla, Rosenbergler’in “yasal” linci
engellenmeye çalışıldı; ama cinayete odaklanmış
mahkeme çemberi kırılamadı.
Yine de, muhalefetin gücü karşısında hükümet
siyasi manevralar yapmak zorunda kaldı. Hapishaneler
müdürü James Bennett’i Ethel’le görüşmeye yolladı.
Bennett, “İşbirliğine yanaşmaları ve suçlamaları
kabul etmeleri durumunda idam kararının yeniden
gözden geçirileceğini” iletti. Ancak Ethel, dava
boyunca takındıkları tutumdan ve suçsuz olduklarını
söylemekten vazgeçmedi.
İki yıl süren dava sonunda Rosenberg çifti tıpkı
Sacco ve Vanzetti gibi elektrikli sandalye ile ölüme
mahkum edildi. Adları Amerika’da ve dünyanın dört bir
yanında adalet mücadelesinin sembolü haline geldi.
Melih Cevdet de Türkiye’den ses verdi bu mücadeleye. ‘Rahat döşeklerinizde yatıyorsunuz, bakın döşeğin
utandığını göreceksiniz’ diyerek Rosenbergler’e sahip
çıkılması için çağrı yaptı:
Bir çift güvercin havalansa
yanık yanık koksa karanfil
değil bu anılacak şey değil
apansız geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi
sevdiğim sokak adları gibi
sevdiklerimin adları gibi
adınız geliyor aklıma
Rahat döşeklerin utanması bundan
apansız geliyorsunuz aklıma
Karardan 50 yıl sonra davanın en önemli tanığının
yalan söylediğini itiraf etmesiyle komplo açığa çıktı,
Rosenbergler’in nasıl bir adaletsizliğin kurbanı oldukları
bir kez daha görüldü.

Uluslararası Bir Komplo ve Uluslararası
Adalet Savaşı: 1 Nisan Komplosu
Türkiye oligarşisi de emperyalist efendilerinden
geri kalmadı komploculukta. Önceki bölümde örneklerini
verdiğimiz birçok komplonun yanında 1 Nisan 2004’te
kurulan sahte belgelerden oluşan uluslararası komplo
da bunlardan biriydi.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’ne yönelik kurulan
komploda 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Samsun ve
birçok ildeki onlarca demokratik kurum basıldı, 82 kişi
sahte belgelerle tutuklandı.
Bu komploya karşı büyük bir adalet savaşına girişti
Cepheliler. Milyonlarca bildiri, afiş, pankart ve kuşlama, onlarca basın açıklaması ve yürüyüş yapıldı.
Paneller, uluslararası toplantılar düzenlendi. Adalet
istiyoruz dediler. “Türkiye’de hukuk yok, polis sahte
belgelerle insan tutukluyor” dediler. Bu adalet mücadelesinin sonucunda komplo çöktü.
Tutsak edilen bütün devrimciler özgürlüğüne kavuştu.

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU

Sayı: 90

28 Ekim 2018

Birçok ildeki davalar beraat kararlarıyla sonuçlandı.
Sonuç olarak; 12 Eylül 2017’de başlayan komplo
da emperyalizmin örneklerini verdiğimiz komplolarından
ve Türkiye faşizminin 1 Nisan komplosundan farklı
değil. Bundan önceki komplolarda dünya halkları, ilericiler, sosyalistler, aydınlar bu komploları nasıl boşa

çıkardıysalar, biz de bu komployu boşa çıkaracağız.
1 Nisan Komplosunu nasıl çökerttiysek, her alanda
yürütmeye devam ettiğimiz adalet savaşımızla bu
komployu da çökerteceğiz. Yoldaşlarımızı faşizmin
elinden çekip alacağız.
- BİTTİ -

İşime, Ekmeğime, Onuruma Sahip Çıkmaya
Devam Edeceğim
43. Gün: Daha parka adımımı atmadan caddede saldırdılar. Arabaya
koyarken gözüme kimlik sorgulaması
yapılan biri ilişti. Herhalde destek için
geldi ya da bana yapılan işkenceye
ses çıkardı dedim. Sonra Tarabya karakolundan bırakılınca bir de baktım
aynı kişi beni bekliyor. Kamu Emekçileri
Cephesinden Fehmi Aydın direnişe
desteğe gelmiş. Çok sevindim. Yürüyerek gidiyorum alana, yolda gördüğüm
herkes selam veriyor. Abla seni orda
bekliyorlar dikkatli ol. Abla nasılsın? Abla evine ziyarete geleceğiz
diye uğurluyorlar. Bu tek tek kişilerin direnişle bir gün kitleye dönüşeceğini
biliyorum.
44. Gün: 29’uncu kez alana çıktım, işkenceyle gözaltına alındım.
Direniş alanına desteğe, 2013’te Direnerek Beşiktaş Belediyesi
işçilerinin sendikal haklarını alan, taşerona kadro verdik yalanıyla
güvenlik soruşturmasıyla 2018 Nisan’ında atılıp direnerek işine dönen
Beşiktaş Belediyesi İşçi Meclisinden, Cemalettin Demirel geldi. Gözaltı
çıkışıma Devrimci İşçi Hareketi’nden Ali Bircan geldi. Bugün Bakırköy
direnişçileri Selvi Polat, Nursel Tanrıverdi ve ben Ankara’da CHP
genel merkezi önünde işi, ekmeği, onuru için direnen Mahir Kılıç için
Sarıyer CHP önünde basın açıklaması yaptık. Açıklamaya Beşiktaş,
Şişli, Belediyesi İşçi Meclisi ve Devrimci İşçi Hareketi katıldı.
45. Gün: Avukatım Ekin Güneş Saygılı da bugün benimle alanda.
30. kez işkenceyle gözaltına alınıyorum.
46. Gün: Mahkemem olduğu için bugün alana
çıkamadım. Mahir Bektaş’ın cenazesine katılmak
için Yalova’ya gitmiştim, daha cenazeye katılamadan
feribot çıkışında gözaltına alınmıştım, gidemediğim
cenaze için yargılanıyorum.
47. Gün: Bugün cumartesi alana çıkmadığım gün
Armutlu Cemevi’nde ‘Kızım Zeynep Yıldırım Serbest
Bırakılsın, Cemevi’nin Duvarına İşeyen, İnançlarımıza
Saygısızlık Yapanlar Cezalandırılsın” diye oturma
eylemi yapan Kezban anayı ziyaret ettim.

Tekebaşı Halk Meclisi 6. Toplantısını Yaptı
Hatay ili Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde 19 Ekim
günü Halk Meclisi'nin 6. toplantısı
yapıldı. Su sorununun konuşulduğu toplantıya 22 kişi katıldı.
Toplantıda herkes söz hakkı aldı.
Mahallenin dört yerinde ozalit
çalışması yapıldı.

Direnenlerin Yanında
Yer Almaya
Onları Sahiplenmeye
Devam Edeceğiz
İzmir TAYAD’lı Aileler 20
Ekim'de Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde, saat
18.00’da “Halkın Avukatlarına Özgürlük, Halkın Sanatçılarına Özgürlük ve Yüksel Direnişi Onurumuzdur!” konulu basın açıklaması
yaptılar. Açıklamada ilk olarak
Grup Yorum 33 yıllık devrimci bir
müzik grubudur, dünyada ilkleri
yaşayan bir gruptur, kendi konserine giremeyen, girmek isterken
işkenceyle gözaltına alınan, tutuklanan, bugüne kadar birçok
konseri iptal edilen devrimci sanatçıların oluşturduğu bir gruptur.
Grup Yorum’u halktan tecrit edip
yalnızlaştırmak, imha etmek istemektedirler, bunu asla ve asla başaramayacaklar denildi.
Açıklamaya daha sonra “Devrimci avukatlık yapmak suç değildir.
Devrimci halkın avukatları onurumuzdur" denildi. Son olarak “KESK
tüm ihraçlara sahip çıkmalı, etkin
bir program ortaya koymalı” talebiyle
başlatılan oturma eylemine KESK
Genel Merkez yöneticileri tarafından
yapılan saldırı kınanırken, “Mahir
Kılıç Ankara CHP Genel Merkezi
önünde tekrar direnişe ve açlık grevine başlamış. Mahir Kılıç yalnız
değildir, onun bu haklı mücadelesinde yanında olacağız, başına gelecek her şeyden Cumhuriyet Halk
Partisi sorumludur” denildi. Basın
açıklamasına 14 kişi katıldı.

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Avrupa’da
 ALMANYA

11-12-13. Günlerde Cemaat
Ocak Direnişi Devam Ediyor:
Belediyeden gelen birkaç kişi bilgi
almak için uğradı. “Emperyalizm var
olduğu sürece dünyanın hiçbir yerinde
sorunların biteceğine inanmadığını,
emek sömürüsünün ömür hırsızlığı
olduğunu” konuştuk. Mannheim’dan
ziyaretçiler geldi, direnişe neden geçildiği konusunda bilgi aldılar.
Essen Halk Cephesi’nden 19
Aralık Davasına İlişkin Açıklama:
“Bayrampaşa Cezaevi’nde 17
yıl önce Hayata Dönüş Operasyonu’nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev
sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın
yargılandığı davanın 33. duruşması
dün görüldü. Sanık Fuat Polat,
“Operasyondan sonra bir hafta izin
verildi. Boğaz keyfi yaptık. Gezdik”
dedi. Halkın savaşçılarıyla karşılaşınca af dilemeyin.”
Hamburg:
20 Ekim günü Devrimci Tutsaklar
Musa Aşoğlu - Erdal Gökoğlu ve
G20 tutsakları için, Hamburg Hapishanesi önünde eylem yapıldı. Eylemde Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi, Politik Tutsaklara Özgürlük
Platformu, No Passaran Grubu ve
Kızıl Kadınlar Kolektifi söz aldı. Sözcüler Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
için dayanışma mesajı okudular.
Musa Aşoğlu’nun Duruşması
Görüldü:
17 Ekim 2018 tarihinde davaya
devam edildi. “Almanya’nın Anayasayı
Koruma Örgütü (Verfassungsschutz)
tarafından hazırlanan yıllık anti-terör
raporlarında, DHKP-C Türkiye’de
devrimci mücadeleyi yükseltmek için
her türlü yol ve yönteme başvuracağını, devrim için her yolu mübah
gördüğünü” yazmış. Savcılık, raporun
bu iddiasını aynen iddianameye aktarmış. Musa Aşoğlu bu bölüme
şöyle cevap vermiştir: “Her yolu mübah görür demişsiniz. Gerçekten
öyle mi? Her yoldan kastınız nedir?
Biyolojik ve kimyasal silah mı kulla-

34

nıyorlar? Kitle katliam
araçları mı kullanıyorlar?
Suçlu suçsuz ayırmaksızın saldırıyorlar mı? Çünkü iddianamede bu algı
yaratılmaya çalışılıyor.
DHKP hiçbir zaman insanlık suçu
işlememiştir. Yayınlarında her yolu
mübah gören anlayışı defalarca mahkum etmiştir. Bugün bu yol ve yöntemlere başvuranlar bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar.” dedi. Dayı ile bölüme ise şu cevabı vermiştir; “Dayı
benim ülkemde ve tüm sol açısından
bir efsanedir. Bu efsanenin cenazesini
sahiplenmek, cenazenin örgütlenmesiyle görevlendirilmek hayatımın
en büyük onuruydu.” dedi.

Mannheim
Halk Cephesi Açıklaması:
KESK’e hakim olan teslimiyetçi,
AKP icazetçisi çürümüş anlayış;
KHK zulmü ile işlerinden edilmiş
5000’den fazla üyesine sahip çıkmıyor. Ancak Nuriye Gülmen ve
direnişçiler, KESK’in işkenceli saldırısına maruz kaldı. KESK’in bu
saldırılarına karşı sessiz kalmamalı,
bu alçaklığı her yerde teşhir etmeli
ve yüzlerine haykırmalıyız. Bu bağlamda aşağıdaki numaradan KESK’i
arayarak bu yaptıklarını yanlarına
bırakmayalım.
Telefon: 00903124367111

 FRANSA

Lyon’da Grup Yorum Konser
Çalışmaları:
Fransa’nın Lyon kentinde 27 Ekim
günü düzenlenecek Grup Yorum
konser çalışmaları devam ediyor.
Konser çalışmaları kapsamında Grup
Yorum Gönüllüleri Lyon Üniversitesi’nin kampüsünde afişleme yaptı.

 AVUSTURYA

Avusturya Anadolu Federasyonu’ndan Davayla İlgili Açıklama:
“Federasyon faaliyeti içinde bulunan üyelere dava açıldı. Açılan
davada Grup Yorum konserleri,
yaz festivalleri, futbol turnuvaları,
yaz kampları gibi tamamen yasal
ve halka açık olarak yapılmış çalışmalardır. Bu çalışmalar yasadışıymış gibi Avusturya devleti tarafından suç olarak görülerek federasyon üye ve yöneticilerin önüne
konulmaktadır.” dedi.

Avusturya Anadolu Federasyonu
haksız, hukuksuz davanın düşürülmesi için her hafta Viyana’da
açtıkları çadır ile direnmekte, Avusturya solu ile kurulan komitelerle
paneller örgütleyip bu temelsiz davayı halka anlatmaya devam etmektedir.”
Anadolu Federasyonu yönetici
ve üyeleri 18 Ekim 2018 Perşembe
günü ise, Viyana’da Adalet Bakanlığı önündeydiler ve direnişe devam
dediler.

Avusturya Halk Cephesi’nden KESK Saldırısına İlişkin
Açıklama:
KESK yönetimindeki tasfiyeci
solcular, 10 Ekim’de AKP’li Şeref
Malkoç’u başlarının üstünde ağırlayıp 15 Ekim’de Yüksel Direnişçilerini kapı önüne koymaya kalkmıştır. Bugün itibari ile 4 gündür,
KESK’in faşizme aralayıp, direnişçilere kapattığı kapısının önünde
Yüksel Direnişçileri oturma eylemi
ile direnmeye devam ediyor. Halkın
olanı, bizim olanı alana kadar da
direniş devam edecek.

 BELÇİKA

Liege Alevi Kültür Merkezi’nde Kezban Ana İçin Çerağı
Uyandırıldı.
Belçika’nın Liege şehrinde bulunan Alevi derneği LAKM iki hafta
üst üste Çerağ uyandırarak Kezban
Ana’nın direnişinin yanında olduğunu gösterdi. Önümüzdeki günlerde Cemevi’ne yapılan alçak saldırıya karşı çeşitli eylem ve etkinlikler yapma kararı alındı.

“Parti benim için “Her Şey”dir. İyiye, güzele, insana, insani
değerlere dair her şeyi bünyesinde taşıyan, kendisinde cisimleştiren,
onda kendimi bulduğum her şeyimdir.” Eyüp Baş

5 Kasım - 11 Kasım

Arzu Güler

Sultan Yıldız

Bülent Durgaç

Eyüp Samur

Barış Kaş

Arzu GÜLER, Sultan YILDIZ, Bülent DURGAÇ,
Barış KAŞ:
5 Kasım 2001’de, oligarşinin Küçükarmutlu’daki direniş
evine gerçekleştirdiği katliamda şehit düştüler.
Arzu, 8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğumludur. 1992’de
mücadeleye katıldı. İstanbul Bahçelievler’de Devrimci
Halk Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken, F Tiplerinin
gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de TAYAD’lıların
İkinci Ölüm Orucu Ekibi’nde taktığı kızıl bandını, şehit
düşene kadar onurla taşıdı.
20 Şubat 1973’te, Sivas-Kangal’ın Topardıç Köyü’nde
doğan Sultan, Kırşehir’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1999'da İstanbul’da
Kurtuluş gazetesinde çalışmaya başladı. 2000’de ise, F
Tipi hapishanelere karşı TAYAD’lıların içindeydi. Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlarının sürdürüldüğü bir direniş mahallesi
olmasıyla, onun mücadele alanı da Küçükarmutlu oldu.
25 Eylül 1974, Maraş-Afşin, Çomudüz Köyü’nde doğan
Bülent, 1991’de mücadeleye katıldı. Mersin’de 1993’te
tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda Birinci Ekip’te yer
aldı. 19 Aralık 2000 katliamında Bursa Hapishanesi’ndeydi.
13 Ekim 2001’de Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden
tahliye edildi. Küçükarmutlu’da katledildiğinde tahliye edileli
henüz iki hafta olmuştu.
1981 Dersim Pertek Doğrultay Köyü’nde doğan Barış,
çocukluğundan itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı. Akrabalarından tutsaklar vardı, kendisi de mücadele içinde
iki kez kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu
Direnişi sürecinde, Küçükarmutlu’daki direnişçilere destek
olmak için Dersim’den Küçükarmutlu’ya gelmişti. İnandığı
değerler uğruna ölümsüzleşti.
Necdet PİŞMİŞLER:
1955 Bursa doğumlu olan Necdet, devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı.
1974-75 yıllarında İstanbul’da Cepheliler’in
saflarında mücadeleye katıldı. Liseli DevGenç ve Bursa mahalli alan sorumluluğunu
üstlendi. 1980’de tutsak düştü. Tutsaklığına
Necdet Pişmişler firar eylemi ile son verdikten sonra, kır örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin kır
gerillası geleneğinin yaratıcılarından biri olarak, 5 Kasım
1981’de Ordu Aybastı’da jandarmayla girdiği çatışmada
şehit düştü.

Serdar Karabulut

Eyüp Baş

Nail Çavuş

Eyüp SAMUR:
Tokat’lı olan Eyüp, 13 Kasım 1978’de İstanbul’da
doğdu. Gazi ayaklanmasına katıldığında 17 yaşındaydı. Gazi’de sorumluluklar üstlendi. 1998’de
Armutlu’da faaliyet yürüttü. 1999 Kasım’ında tutsak
düştü. Küçükarmutlu katliamı olduğunda saldırıları,
katliamları durdurmak ve teşhir etmek için bedenini
tutuşturdu. 7 Kasım 2001’de ölümsüzleşti.
Serdar KARABULUT:
1970’te Amasya’da doğdu. 1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi'nde mücadele saflarına katıldı.
Ege Kır Gerilla Birliği’nde gerilla iken, 1992 Eylül’ünde
tutsak düştü. Hapishanelerde çeşitli görevler üstlendi.
Büyük direnişte, 6. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı.
8 Kasım 2002’de ölümsüzleşti.

Eyüp BAŞ:
1968’de Ankara Çankaya’da doğdu. Aslen Gümüşhane Kelkit’lidir. Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadığı koşullar nedeniyle, yıllardır
ciddi sağlık sorunları yaşamaktaydı. 23 Eylül’de
rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. 9 Kasım 2009’da
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şehit düştü.
Nail ÇAVUŞ:
Ocak 1964 Sivas doğumlu. 1985'te Marmara
Üniversitesi’nde gençliğin mücadelesinde yer aldı.
1987'de Yeni Çözüm dergisinde çalıştı. Akdeniz
Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu iken tutsak düştü.
Küçükarmutlu katliamına, feda eylemiyle cevap
verdi. 7 Kasım 2001’de şehit düştü.

Hasan BEYAZ:
TAYAD’lı Hasan Beyaz, 23 Ekim’de Van-Erciş
depreminde göçük altında kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası başlatan TAYAD’ın Dersim’deki
çalışmalarını yürüttü. Kapı kapı dolaşıp Dersim halkının yardım elini Van halkıyla buluşturmak istedi.
Topladıkları yardımları kendi elleriyle Van halkına
Hasan Beyaz
götürdü. Çadır çadır, köy köy dolaştı. Halkın yaşadığı
sorunları, acıları paylaştı. 9 Kasım 2011’de Van’daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde AKP’nin sağlam raporu verdiği otelin yıkılması sonucunda yaşamını yitirdi. Katili AKP iktidarıdır.
Birol
KARASU:
1966 Giresun
Şebinkarahisar
doğumludur. İstanbul’da büyüdü, 1988'de devBirol Karasu
rimcilerle tanıştı
ve 1990'lı yılların ikinci yarısında
çeşitli örgütlülükler içinde yer
aldı. 6 Kasım 2006’da, yozlaşmaya karşı mücadelede ölümsüzleşti.

Çetin
GENÇDOĞAN:
1965 Dersim
doğumlu. 1992
yılında gittiği Almanya'da mücadeleye katıldı.
Çetin Gençdoğan Darbeci kontralar
tarafından 6 Kasım 1994’te
Köln’de katledildi.

Anıları Mirasımız
10 Kasım 2009 tarihli, 381 No’lu Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu açıklamasından:
Eyüp Baş yoldaşımız, 1968’de Ankara Çankaya’da doğdu.
Emeğin ve sömürünün ne olduğunu yaşayarak ve çalışarak
gördü; öğrendi. Su ve kalorifer tesisatçısıydı. Fabrikalarda,
çeşitli tesislerde, inşaatlarda çalıştı, kahvehane işletti.
4 Mayıs 1992’de Ankara Dikmen’de dört savaşçımızın
bulunduğu bir ev, polis tarafından kuşatıldı. Yoldaşlarımız bu
kuşatmada çatışarak şehit düştüler. İşte o evin karşısında bir
kahvehane vardı. Kahvehanenin sahibi Eyüp Baş’tı. Katliam
da, direniş de gözlerinin önünde olmuştu.
İşte o gün, Eyüp Baş’ın devrimci oluşunun başlangıç günüdür. Katliamdan bir süre sonra, o evde olan biteni araştırmak
üzere giden Cephelilerle tanıştı ve bu tanışıklık bir süre sonra
örgütsel ilişkiye dönüştü. Mücadelesini sürdürürken, 28
Haziran 1994’te tutuklandı. 1996’da, oligarşinin hücre tipi hapishaneleri hayata geçirmek için başlattığı saldırıya karşı
başlatılan ölüm orucunun direnişçilerinden biri oldu. Direniş
sonucunda gazi oldu.
2000’de oligarşi bir kez daha saldırdı devrimci tutsaklara.
19 Aralık 2000 katliamında; gaz bombaları, kurşunlar, işkenceler
altında Çankırı Hapishanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan

Cihan Gürz

Cihan GÜRZ:
1977 Dersim doğumlu. Şehidimiz Kenan
Gürz'ün kardeşiydi. 1996’dan ‘97 baharına
kadar Kurtuluş muhabirliği yaptı. ‘97’de Dersim
dağlarında gerillaydı. 9 Kasım 1997’de Dersim
Pertek’te düşmanla girilen bir çatışmada şehit
düştü.

Kadıköy’de Dev-Genç’liler
Dergi Dağıtımı Yaptı!
Dev-Genç’liler 20 Ekim'de, İstanbul
Kadıköy'de halkın sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan çalışmada 60 dergi halka ulaştırıldı.

Örgütlenme Hakkımız İçin
Mücadele Edeceğiz!
Liseli Dev-Genç'liler 18 Ekim'de,
İstanbul Gazi Mahallesi'nde, üzerinde;
"Söz, Karar, Örgütlenme Hakkımızı
İstiyoruz, Alacağız! Liseli Dev-Genç"
imzalı pankart astı.

Söz, Karar, Örgütlenme Hakkımız
İçin Mücadele Ediyoruz!
Liseli Dev-Genç'liler 16 Ekim'de,
İstanbul Gazi Mahallesi'nde halkın
matbaası duvarGazi
lara; "Söz, Karar, Örgütlenme
Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız!
Liseli
DevGenç" imzalı
sloganını işledi.

F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi. 2004 yılının Kasım’ına
kadar, işkenceli tecrit hücrelerinde tutuldu. 2004’te tahliye olduğunda büyüyen devrimciliğiyle yeni görevlere hazırdı. Solla
ilişkilerde, Küçükarmutlu yoksullarının mücadelesinde sorumluluklar üstlendi.
Solun birliğinin emekçilerindendi Eyüp Baş yoldaşımız.
Tahliyesinden bir süre sonra, devrimci, demokrat, ilerici, vatansever güçlerin birliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalar
içinde görevlendirildi. Kuşkusuz zor bir alandı. Grupçulukların,
rekabetçiliklerin cirit attığı bir alandı. Bu görevi başarıyla
yerine getirdi.
Parti’nin görüşlerini savunmakta ilkeli, ısrarlı, kararlı bir
yoldaşımızdı. Kavgacıydı, direngendi; sapmalara, çarpıklıklara
karşı uzlaşmazdı ve bütün bu niteliklere sahip olarak, tüm
solun birliğini sağlamak için azami fedakârlığı, esnekliği,
emeği gösterendi. 1 Mayıs eylemlerinin örgütlenmesinden
“sol içi şiddet”e karşı solun bir hukuka ve geleneklere kavuşturulmasına, en son Güler Zere için yapılan ortak eylemlerin
örgütlenmesine kadar hepsinde onun emeği vardı.
Ortadoğu, Avrupa ve dünya çapında çeşitli eylemlerin,
birlikteliklerin oluşturulmasında görevler aldı, emperyalizme
karşı halkların birliğini hedefleyen enternasyonalist politikamızı
hayata geçirdi. Örgütünün verdiği görev çerçevesinde Türkiye
solunun ve dünya halklarının birlikte mücadelesine sunduğu
katkılar unutulmayacak.
Turgut İPÇİOĞLU:
1959 doğumlu, Liseli Dev-Genç kadrolarındandı, Liseli Dev-Genç mücadelesinde önemli
görevler yüklenmişti. 10 Kasım 1978’de İstanbul
Bakırköy’de Aydınlıkçı hainler tarafından katledildi.

Turgut İpçioğlu

Liseli Dev‐Genç Düzenin Pisliğine
Karşı Mücadelesini Sürdürüyor
Liseli Dev-Genç'liler 20 Ekim'de,
İstanbul Gazi Mahallesi Selahaddin
Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bildiri dağıtımı yaptı. Liseli
Dev-Genç'liler yaptıkları çalışmada
öğrencilere dönük ajitasyon çekerek
şu sözlere yer verdi; “Okullarımızın
önünde uyuşturucu satılıyor, her gün
değişen sınav sistemiyle geleceğimiz
elimizden çalınıyor. Bütün bunlara
karşı bize söz hakkı dahi verilmiyor.
Biz de diyoruz ki; geleceğimizle ilgili
bizim de söz söylemeye, karar almaya
hakkımız var. Bu haklarımızı alabilmek
için örgütlenmemiz, bir araya gelmemiz
gerekiyor”. Sonrasında çalışma iradi
olarak sonlandırıldı.

Her Tür Materyalle Sesimizi,
Politikalarımızı Ulaştıracağız

Liseli Dev-Genç'liler 20 Ekim'de İstanbul Gazi Mahallesi'nde bulunan
Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi'nde
duvarlara kaşe çalışması yaptı. Yapılan
çalışmada okulun birçok yerine “Söz,

Karar, Örgütlenme
Hakkımızı İstiyoruz,
Alacağız! Liseli
Dev-Genç” imzalı
sloganlar kaşelerle
yapılarak, okulun
her yanı donatıldı.

İkitelli

Basit Halkçı Yöntemlerle Sesimizi
Halka Ulaştırıyoruz

İstanbul İkitelli Liseli Dev-Genç'liler,
19 Ekim'de mahallenin birçok yerinde
kartondan döviz ve yazılama çalışması
yaptı. Çalışmada kartonların üzerine;
"Ücretsiz Ulaşım İstiyoruz, Alacağız!
Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İstiyoruz, Alacağız! Söz, Karar, Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız!
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç'liler!" sloganları yazılarak birçok
yere asıldı. Ayrıca merkezi bir
İkitelli
yere,
halkın
matbaası duvara "Yunus Emre
Didin Serbest
Bırakılsın!" yazılaması işlendi.

Ö ğretmenimiz
İhaneti hep birlikte gerçekleştirdiniz!
Devrimcilere kulak verseydiniz, bunu şimdi değil daha önce görürdünüz.
Ama sizin tasfiyecilikten, anti-örgütçülükten bunları görecek haliniz yoktu. “Aman onlar örgüt,
aman şu sorunla ilgilenmeyin riskli” diye diye korkunç bir apolitiklik yarattınız.
- KESK Ağalarının Devrimcileri Tasfiye Operasyonu Kendini Vuran Silaha Dönüştürülecektir.
Sorun tasfiyeciliği, örgütsüzlüğü, devrimci değerleri ayaklar altına almak olduğunda
“Yaşasın bireyler”, değilse “Kahrolsun söz hakkı”!
Devrimci sendikacılık tasfiye edilmiş, asla düzenin çizdiği sınırlar dışına çıkmayan bir sendikacılık anlayışı giderek harekete hakim hale getirilmiştir.
Çalışma yaşamına ilişkin son yıllarda oligarşinin saldırıları karşısında alınan tavırlar,
daha doğrusu tavırsızlık, bu çizginin KESK’i nasıl erittiğini göstermektedir.
- Türk-İş’ten, DİSK’ten farklı olarak, neredeyse her alanda devrimcilerin önderliğindeki bir
mücadelenin ortaya çıkardığı bir örgütlülüktür KESK. Tabiri caizse, hamuru devrimciler tarafından yoğrulmuştur. Ama henüz daha yeni bir oluşum iken, 90’ların başlarından itibaren oligarşinin ve reformizmin zımni ortaklığıyla devrimci çizgisinden uzaklaştırılmaya, yönetimindeki devrimcilerden “arındırılmaya” çalışılarak bugünkü haline getirilmiştir.
Bu kaşarlanmış sendika ağaları, TÜRK-İŞ’in burjuva kafalı yöneticilerinden daha da tehlikelidirler. Çünkü onlar, hiç değilse sosyalizm diyerek kitleleri aldatmıyorlar. Burjuva düşüncelerinin gereğini yapıyorlar. Ama bunlar; sosyalizm, demokrasi diyerek burjuvazinin en geri, en ilkel kesimlerinin yöntemlerini uygulamaktadırlar. Bu sendika ağalarının devrimcileri tasfiye
ederek düzene kendini ispat eden karşı devrimci operasyonu henüz bitmemiştir. Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için devrimcileri tasfiye etmeyi sürdüreceklerdir.
Devrimciler KESK’ten tasfiye edilirken reformizm ve oportünizm birlikteydi.
Devrimcileri niye tasfiye ettikleri şimdi daha açıktır. Çünkü düzen içi statükolarının bozulmasından korkuyorlar.
Bırakın eylemlerde tüm halk kesimlerini, tüm örgütlü güçleri birleştirmeyi; devrimci örgütlülüklere bile “katılmayın” diyorlar.
Özellikle de ÖDP-EMEP-HADEP reformizmi, KESK’teki eriyişin baş sorumlularıdır. Devrimcileri tasfiye etmenin, KESK’in “sağduyu” adına izlediği uzlaşmacı politikaların, memur hareketini kendi reformist parti ve politikalarının bir parçası haline getirebilmek için başvurulan
her türlü manevranın sorumlusu bu anlayışlardır.
KESK’i adım adım atıllaştırmış, kendi düzen içi politikalarına paralel hale getirmiş,
kendi örgüt anlayışlarını memur hareketine taşıyarak örgütsüzleştirmişlerdir.
Ülkemizde “emek örgütleri” denilen sendikaların durumu ortadadır. Sınıf mücadelesindeki yerleri, neredeyse bütün eylemlere hakim hale getirilen, “dostlar eylemde görsün” misali eylem
tarzlarıyla, sınıf mücadelesini geliştiren değil, engel durumundadırlar. “Emek örgütleri”nin öncülük ettiği her eylem,
her platform, icazet sınırlarına hapsolmaya mahkumdur.
Bir tek örnek gösterilemez ki; bu anlayış çatışarak, direnerek, emekçileri
halkın tüm kesimleriyle bütünleştirerek bir zafer kazanmış olsun.
Ya birlikte kazanacak, zaferleri birlikte kucaklayacağız. Ya da parça parça bölünerek gücümüzün üstündeki saldırıları büyük kayıplarla karşılayacağız. Birleşmeliyiz!
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İşçi Hareketi Özel Bölümü

Haklarımızı Almanın,
İş Güvencemizi Korumanın,
Patronların Zulmünü Yenmenin,
Kendi Gücümüzü Göstermenin
Tek Yolu Meclislerdir!

HAK GASPLARINA,
TAŞERONLAŞMAYA, İŞÇİ KATLİAMLARINA,
GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA, İŞSİZLİĞE KARŞI

İŞÇİ MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

DİH ÇALIŞMASINDA
HEDEFLER-GÖREVLER:
- Devrimci İşçi Cephesi’ni
Kuracağız!
- Devrimci İşçi Meclisleri’ni
Oluşturacağız!
- İşçilerden Milisler
Kuracağız!
- Her İşyerinde Komiteler
Örgütleyeceğiz!
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DİH ÇALIŞMASINDA HEDEFLER-GÖREVLER
- Devrimci İşci Cephesi’ni Oluşturmalıyız.
- Devrimci İşçi Meclisi Oluşturmalıyız.
- DİH (Devrimci İşçi Hareketi)
Milisini Oluşturmalıyız.
- Her Yerde Komiteler Kurarak
Örgütlenmeliyiz.
- Eğitim ve Kadrolaşma Faaliyetini Örgütlemeliyiz.
- Siyasi Gelişmeler Karşısında
Sürekli DİH Açıklamaları Yapmalıyız.
EĞİTİM:
- Alanda çalışan arkadaşlarla
eğitim çalışmalarını sürekli, düzenli
ve sistematik şekilde sürdürmeliyiz.
- Eğitim ve toplantı çalışma tarzımızın özünü oluşturmalıdır.
YAYIN:
- Alan dergisini düzenli çıkartmalıyız.
- Günlük gelişmelere işçileri

vakıf etmek için haftalık işçi bülteni
çıkartmalıyız.
- Yayınların dağıtımı için dağıtım
komiteleri kurmalıyız.
- DİH twitter adresini sürekli
güncellemeliyiz.
KAZOVA:
- Halk için, halkla birlikte üretimi
temel almalıyız. Halkla üretim yapmak için halk toplantıları örgütlemeliyiz, halkla birlikte üretimi gerçekleştirmeliyiz.
Yoksul halkın yaşadığı mahallelerde KAZOVA olarak HALK İÇİN
ÜRETİM yapacağımız KAZOVA
ATÖLYELERİ kurmalıyız.
İNŞAAT İŞÇİLERİ:
- İnşaat sektöründe yoğun sömürü, güvencesiz çalışma, iş cinayetleri artarak sürmektedir. Kimi
zaman işçilerin tepkileri kendiliğinden bir biçimde açığa çıkabilmektedir.
İşçiler örgütsüzdür.

DİH olarak inşaat işçilerini örgütlemeliyiz.
İnşaat işçileriyle toplantılar örgütlemeliyiz.
Birlikte karar almalıyız ve uygulamalıyız.
DİRENİŞLER-GÖREVLER:
- Yeni direnişler örgütlemeliyiz.
- Mevcut direnişlerin zafere kadar sürekliliğini sağlamalıyız.
- Dışımızda başlayan direnişlere
güç vermek için Dayanışma Komiteleri örgütlemeliyiz.
- Süren direnişleri birleştirip büyütmek için Direnişçiler meclisi kurmalıyız.
- Dayanışma ziyaretleri örgütlemeliyiz.
ANADOLU:
- Anadolu’daki DİH ilişkilerini;
eğitim-toplantı ve faaliyetler temelinde örgütlemeliyiz.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ TUTSAKLARINA ÖZGÜRLÜK!
evrimci işçi arkadaşlarımız
faşizme karşı mücadele
ederken, işçi sınıfının ekonomik, demokratik, siyasal haklarını
kazanmak için yol gösterirken, faşizmin saldırıları sonucunda tutuklandılar.
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DEVRİMCİ İŞÇİLER NEDEN
TUTUKLANDI?
Devrimci işçiler; emekçilerin kanını emen asalaklara, halk düşmanlarına, patronlara karşı mücadele ettikleri için tutuklandılar.
Soma’da katledilen 301 madenci,
Ermenek’te suya gömülen madenciler, Torunlar’da yere çakılan işçiler
için adalet istediler. İşçilerin acısı
ve öfkesi ile çıktılar sokaklara, onların sesi oldular, hesap sordular.
“İşimi, ekmeğimi istiyorum” diyen
kamu emekçilerinin yanında oldular.
Onlarla birlikte alandaydılar.
Onların mücadelesi sadece AKP
faşizmine karşı değildi. İşçilerin sırtında
kambur olan, amaçları sınıfa değil

patronlara hizmet olan patron sendikacılarına karşı da mücadele ettiler.
Patronların dümen suyuna giren patron sendikacılarını teşhir ettiler. Lince
uğramalarına rağmen geri adım atmadıkları için tutuklandılar.
Direndiler, direnişler örgütlediler.
Direnişleri zafere taşıdılar.
Bu mücadeledeki netlik korkuttu
egemenleri. Bu korkunun sonucu
komplo ile tutukladılar devrimci işçileri. AKP faşizminin korkuları büyüyor. Bundan dolayı devrimcileri
katlediyor, tutukluyor. AKP’nin tüm
baskılarına, gözaltılarına, tutuklamalarına karşı işçiler hakları için
direnmekten vazgeçmiyorlar. Bu
kararlılık AKP’nin korkusudur.
Bu korkuyu 3. Havalimanında
gördük. 3. Havalimanı’nda çalışan
işçilerin en temel ve insani talepleri
karşısında polis ve askeri ile çıktı
karşılarına AKP. 600 işçiyi işkence
ile gözaltına alıp, 24 işçiyi tutukladı.
Sonrasında işçileri gözaltına almaya

devam etti.
OHAL koşullarında bir şey yapılamaz diyenlere en güzel cevabı
3. havalimanı işçileri, Mahir Kılıç,
Türkan Albayrak veriyor. Onlarca
direniş örgütleyen ve zafere taşıyan
Devrimci İşçi Hareketi’nin direniş
mayası işçiler arasında karşılığını
bulmuştur. Mahir Kılıç Ankara’da
CHP Genel Merkezi önünde direniyor. Flormar işçileri direniyor.
Büyüyen ve gelişen işçi hareketinin önünü kesmek için komplo
kurup tutukladı faşizm. Komploları
boşa çıkartmak için devrimci işçileri
mahkemelerde, tutsaklık koşullarında yalnız bırakmayalım. Bir kart,
bir mektup, bir kitap ile onların yanlarında olalım.
DİH’li Tutsakların İsimleri:
- Semiha Eyilik,
- Belgin Aydın,
- Damla Türkyılmaz,
- Emine Cansever,
- Karip Polat.

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

AKP’NİN GÖSTERİŞLİ AÇILIŞ PLANI YAPTIĞI 3. HAVALİMANI,
BİNLERCE İŞÇİNİN KANI ÜZERİDE İNŞAA EDİLDİ.
İŞÇİLERİN KANINI DÖKEN TEKELLERİ VE AKP FAŞİZMİNİ
BU KAN DERYASINDA BOĞACAĞIZ!
. Havalimanının inşaat ve işletmesi AKP’ye
yakınlığıyla bilinen İGA’ya (İstanbul Grand
Airpot) verilerek inşaatın başlamasından bu
yana binlerce işçi katledildi. İGA’yı oluşturan CengizLimak-Kolin-Kanyon-MAPA holdingleri AKP’ye yakınlığı
ile bilinen halk düşmanı patronların kar hırsı yüzünden
binlerce işçi katledildi.
Cumhuriyet bayramına yetiştirilmesi için gece gündüz çalıştırılan işçiler, kölelik koşullarına mahkum
edildi. İnşaatın temelinin atıldığı Haziran 2015 tarihinden
bu yana işçiler her gün ağır çalıştırılma şartları altında
ölümle burun buruna yaşıyorlar. Köleci toplumda
Mısır Piramitlerinin kölelerin kanı, canı bedeni üzerinden
yükselmesi gibi 3. Havalimanı da işçilerin bedenleri
üzerine inşaa edilmektedir.
Bu koşulları kabul etmeyen işçiler, dönem dönem
irili ufaklı eylemlerle koşulların düzeltilmesi için talepte
bulunuyorlardı. Sağlıklı olmayan yaşam koşullarına
mahkum edilen yaklaşık 30 bin işçinin yanyana gelmesini engellemek için vardiya giriş ve çıkışlarında
işçilerin birbirini göremeyecekleri şekilde ayarlanmıştı.
Emekçi düşmanı AKP, yandaş patronların işçileri ezmesine izin verdiği için işçilerin hakkını koruyacak
herhangi bir yasa, mahkeme yoktu. İşçiler de üretimden
gelen güçlerini kullanarak 14 Eylül 2018 tarihinde
işbaşı yapmayarak eyleme geçtiler.
AKP faşimizi TOMA’sıyla, jandarmasıyla, biber gazıyla işçilere saldırdı. İşçilerin taleplerine kulak vermek
yerine adeta sıkıyönetim ilan edilerek direniş bastırılmaya çalışıldı. Geceyarısı koğuşlar basılarak işçiler
gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi, karakollarda
üst üste atıldı. Gece baskınlarıyla eyleme katılmamış
diğer işçilerin koğuşları, dolapları didik didik edildi.
İşçilere destek vermek için dışarıda halkın yaptığı
eylemlere polis azgınca saldırdı. Gazi Mahallesi’nde
işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için çağrı yapan
Halk Meclisi üyeleri düdük çaldıkları gerekçesiyle
gözaltına alındılar.
AKP eylemin halkta karşılığını bulmasından korkmuş, havalimanı işçilerinin talepleri etrafında diğer
işçilerin birleşmesinin önüne geçmek için her türlü
saldırıyı uygulamıştır. Yanyana gelen öfkeyle sıkılmış
yumruklar AKP iktidarının görmekten en çok korktuğu
tablodur.
14 Eylül 2018’de yapılan eylemin ardından gözaltına
alınan işçilerden 24’ü tutuklandı. AKP’nin yandaş
medyası, iş koşullarının düzeltilmesi için eylem yapan
işçilere en aşağılık küfürlerle saldırdı. AKP’ye kalemini
ve onurunu satmış köşe yazarları hemen psikolojik
savaşın bir parçası oldular. Faşist Mehtap Yılmaz.
Ama güneş balçıkla sıvanamıyordu. Havalimanı
CEO’su Kadri Samsunlu 22 Eylül 2018 tarihinde
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yaptığı açıklamada; “İnşaatın son 2 ayına girdiğimiz
için sürekli işçi girişi var. Yeterli servis girişi koymamışız,
servis sayısını artırdık. Servislerin saat ve seferleriyle
bekleme alanları yeniden düzenlendi, kampımızda
tahta yok ama tahta kurumuz var. Olaydan sonra
1600 yatak ve 2000 çarşaf nevresim değiştirdik.
Bütün bunlar için özür diledim. İşçilerin maaşlarını almamasının birinci derece sorumlusu taşerondur.”
dedi. (22.09.2018 gercekgundem.com) İşçilerin eylemi
patronları korkutmuş ve hemen suçlarını örtbas etme
telaşına düşmüşlerdir.
Kadri Samsunlu’nun itiraf etmekten kaçamadığı gerçek
azgın sömürünün sebebi taşeron sistemidir. Patronların
kar hırsıdır. AKP’nin tekellerinin sırtını sıvazlamasıdır.
AKP faşizminin yargısı işçileri bu koşullara mahkum eden
İGA ortaklığına ceza vermek yerine insanca koşullarda
çalışmak isteyen işçileri tutuklamıştır.
AKP faşizmi havalimanı işçilerinin direnişine saldırarak tüm halka; “direnmeyin, size dayatılan açlık
ve yoksulluk sınırında yaşamı kabul edin” demektedir.
Ama bir yandan da emekçilerin öfkesinden korktuğu
için ayaklanan milyonların yıkıcı gücünden korktuğu
için koşulları düzeltecekmiş gibi göstermelik düzenlemeler yapıyor. 3. Havalimanı inşaatında değişen
hiçbir şey yoktur. İşçiler inşaat alanında adeta karakol
noktası gören polis noktalarında sorgulanmakta, her
gün kimlik dayatmasıyla karşı karşıya gelmektedir.
Jandarma havadan dronlarla çekim yaparak işçilere
psikolojik baskı uygulamaktadır. Tutsak havalimanı
işçileri tecrit koşullarında zulüm görmektedir.
İşçi ve emekçi halkımız; bize dayatılan bu kölelik
koşullarını kabul etmeyelim. Yalnız, güçsüz ve çaresiz
değiliz. Gücümüzü İşçi Meclislerinde, Direnenlerin
Meclislerinde bir araya getirelim. Bizi köle gibi çalıştıran
bu düzene karşı topyekün mücadele edelim. Biz olmazsak o devasa havalimanlarını, kocaman saraylarını
inşaa edemezler. Gücümüz birliğimizdir. Bizi sömüren
bir avuç asalağa karşı sınıf kinimizle savaşalım, kazanalım!

KESK YÖNETİCİLERİNİN DEVRİMCİLERİ TASFİYE OPERASYONU
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TEKSTİL ATÖLYELERİNDE VE FABRİKALARDAKİ ÇALIŞMA KOŞULLARINA
KARŞI ÖRGÜTLENMELİ, KAZOVA GİBİ ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMALIYIZ!
ürkiye’de sömürünün en yoğun olduğu sektörlerden biri de tekstil ve trikodur. Hemen hemen
tüm gecekondu mahallelerinde apartmanların
altında çoğu kaçak olan atölyelerde binlerce işçi boğaz
tokluğuna çalıştırılmaktadır. İşçi ve emekçi düşmanı
AKP’nin artık gizleyemediği ekonomik kriz, en çok
tekstilde çalışan emekçileri etkilemiştir.
191 ülkeye ihraç yapan tekstil sektörü başta Almanya,
İngiltere, İspanya olmak üzere daha çok Avrupa ülkelerine
fason olarak üretim yapmaktadır. Fason üretim emperyalizmin yeni-sömürge ülkelerde 1980’lerde yaygınlaştırdığı
bir üretimdir. Fason üretim; bir firmanın başka bir üretici
firmaya, kendi talepleri doğrultusunda ürün üretmesi
demektir. Bu da büyük tekellerin küçük atölyelere kendi
ürünlerini ucuza diktirmesi anlamına gelmektedir.
Giyim alanında büyük bir pazar payına sahip olan
İspanyol firması ZARA’nın beş müdürünün aldığı
aylık toplam maaş, firmanın Bangladeş’te üretim
yapan fabrikasındaki işçilerin aldığı toplam yıllık
maaşa eşittir. Bu korkunç sömürü çarkı ülkemizde
fason üretim yaptıran Mango, Koton, Hummel gibi
firmalar için de geçerlidir.
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Tekstilde çalışma koşullarından kaynaklı yaşanan
zorluklar;
1- Çalışma saatlerinin çok uzun olması; atölyelerde
ortalama her işçi 12 saat çalışıyor. Genellikle 40-50 kişi
çalıştıran atölyeler servis vermedikleri için İstanbul’da
ortalama 3 saat de yollarda geçer. Yani bir tekstil işçisi
günde ortalama 15 saat dışarıda kalmak zorundadır.
Fazla mesai ücreti genelde verilmez; çünkü o gün
işin yetişmesi gerekiyorsa atölyede kalmak zorunludur
ve bu fazla mesai olarak yazılmaz. Resmi tatil günlerinde
izin verilmediği gibi mesai olarak da görülmez. İşçi, köle
gibi çalışmak zorundadır. Cenazesi, hastası olsa dahi
işin yetişmesi gerekiyor gerekçesiyle izin verilemez.
Yıllık izin kullanma koşulu çoğu atölyede ücretsiz izin
olarak kullandırılmaktadır. Haftalık kazandığı ile geçinebilen
işçiler bu dönemde açlığa mahkum edildikleri için çoğu
işçi yıllık izninden vazgeçmektedir.
2- Atölyelerde çalışma koşulları ağırdır. Sigortasız
ve kayıt dışı çalışma, çocuk işçi ve kadın emeğinin en
çok sömürüldüğü yerlerdir. Maaşlar çok düşüktür, 15
saat çalışmanın karşılığında ortalama usta bir işçinin
aldığı ücret 2.000 (2 bin) liradır.
3- Atölyelerde çalışılan ortam sigara dumanıyla dolu,
tozlu bir ortamdır. Tuvaletler genellikle kirlidir ve birçok
yerde tuvaletlerde sabun olmaz. Yemekler tabldot şeklinde
en ucuz ve sağlıksız yemeklerden gelir. Kimyasal tozlara
ve boyalara maruz kalınan yerlerde maske bile verilmez.
Bu durum pek çok hastalığa neden olmaktadır. Tekstil
işçilerinin en çok yakalandıkları hastalıklar silikozis,
akciğer kanseri, eklem-kas hastalıkları (özellikle boyun
fıtığı çok yaygındır), gözlerde bozulma, yüksek sesten
dolayı kulaklarda çınlama ve sağırlık, uzun süre ayakta

kalmaktan kaynaklı vücutta özellikle ayaklarda ödem
oluşması.
Silikozis hastalığı kot taşlama işinde çalışan işçilerin
meslek hastalığı olarak bilinmesine, her yıl binlerce
kot taşlama işçisi bu hastalığa yakalanmasına rağmen
bugüne kadar hiçbir önlem alınmamıştır. AKP ve patronlar
için işçinin sağlığı değil kar önemlidir. İnsan hayatının
bir önemi yoktur.
4- İş güvencesi yoktur. İşçinin işten çıkarılması için
bir sebebe de gerek yoktur. Patronun keyfi çıkarlarına
göre her an işten çıkarılma korkusu vardır. Bir işçi bir
sabah atölyeye geldiğinde iş yok deyip kapının önüne
konulabilir. Çoğu işçi sigortasız çalıştığı için tazminat
talep etme hakkı yoktur. Zaten sigortalı olan yerlerde
prim yatırılmadığı için işçinin hak kaybı vardır.
5- Çalışma ortamında arabesk müzikle işçiler umutsuz,
mutsuz bir yaşama özendirilir. Onur kırıcı davranışlar,
aşağılama, bağırma günlük yaşamın bir parçası haline
getirilmiştir. Bütün bu kölece çalışma koşullarına
rağmen tekstil alanı işçilerin en örgütsüz olduğu
alanlardan biridir. Sendikalılaşma oranı oldukça düşüktür
ve özellikle bir işyerinde uzun süreli çalışma olanağı olmaması da örgütlenmenin önünde engeldir. Örgütsüzlüğün
diğer bir nedeni de her an işini kaybetme korkusudur.
Her gün ürettiği o kıyafetlerden birini bile alma koşulu
olmamasına rağmen bu koşulları kabullenmiştir işçiler.
Yoksulluk, işsizlik, geçim şartlarındaki zorluklar, her
gün yapılan zamlar, sağlıktan eğitime kadar tüm temel
ihtiyaçların paralı hale getirilmesi koşulları altındaki her
işçinin kaybedecek en azından “bir işi” vardır. İşsizlik rakamının 6 milyon olduğu, işsizliğin her geçen gün daha
da büyüdüğü ülkemizde, işçiler tüm kölece çalışma koşullarına rağmen işinden olmak istememektedirler.
Tekstil, konfeksiyon, kot, triko işçilerinin önünde
üretimde kendilerine örnek olacak Rosateks, Nefa Tekstil,
Hey Tekstil direnişleri vardır. Bu direnişlerde işçiler, Devrimci İşçi Hareketi öncülüğünde direnmiş ve tüm
haklarını almışlardır. Üretim alanında işçilerin yarattığı
Kazova örneği işçilerin çaresiz alternatifsiz olmadığını
göstermiştir. Kazova işçileri kıdem ve ihbar tazminatları
verilmeden kapının önüne konulmayı kabul etmemişlerdir.
Onca yıllık emeklerini, alın terlerini gasp eden patrona
sonuna kadar direnmiş, fabrikayı işgal ederek üretime
devam etmişlerdir. O güne kadar patron için çalışan
işçiler ‘işgal et, diren, üret’ sloganıyla artık kendileri
için üretmeye başlamışlardır. AKP’nin ve tekellerin
korkusu budur. Artık burjuvazi için değil kendileri için
üreten işçiler bu kölelik ve sömürü düzeninin sonunu
getirecektir.
Tesktil, konfeksiyon, kot, triko işçi ve emekçileri! En
güzel giysileri ellerimizle biz dikiyoruz ama karakışta,
soğukta yine biz titriyoruz. Bize dayatılan bu koşulları
kabul etmeyelim. Kazova sizi patronsuz üretime çağırıyor,
kendimiz için üretmek bir hayal değildir. İşçi Meclisleri’nde
örgütlenelim, bize yönelik saldırıların karşısına İşçi
Meclisleri ile çıkalım!

VE SALDIRILAR KENDİLERİNİ VURAN SİLAHA DÖNÜŞECEKTİR!
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SORUNLARIMIZIN TEK ÇÖZÜMÜ İŞÇİ MECLİSLERİDİR
KENDİ MECLİSLERİMİZDE ÖRGÜTLENECEĞİZ!
iyebiliriz ki son yıllarda sendikaların öncülük
edip kazandığı tek bir direniş, grev yok!
Türk-İş patron sendikacılığı yanıyla zaten
tavrını patronlardan yana ortaya koymuş durumda.
En ileri sendikaların, derneklerin dahi başına çöreklenmiş bürokratlaşmış yöneticilerin ayak oyunlarına
maruz kalıyoruz. Odaları, sendikaları bir düşünün.
Var mı tek bir direnişleri, kazandıkları tek bir hak ya
da sürdürdükleri bir mücadele? Yok! Olamaz da
zaten.
DİSK yöneticileri, 21 Temmuz 2018 günü, DİSKAR’ın yaptığı araştırmaya ilişkin DİSK Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada; “1959 DİSK Genel-İş
üyesi de KHK ve kayyum marifeti ile işten çıkarılmıştır.
İkramiyelerinden mahrum bırakılanlar olmuş, pek
çoğunun özel sektörde de iş bulmasını engelleyici
uygulamalar söz konusu olmuştur.” dedi. Aslında
DİSK’li sendikacıların bu açıklamasının ardından
sormamız gereken soru şu; DİSK işten çıkartılan
üyesi işçiler için ne yapıyor? Tek kelimeyle söyleyebiliriz
ki; hiçbir şey!
DİSK var olan direnişleri de görmezden geliyor.
İşte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kadro davası
açtığı için işten çıkartılan 258 işçinin durumu ortada.
Aydın’da Belediye önünde direnen işçiler var. DİSK
sahip çıkmadı. Bırakın sahip çıkmayı, işçiler; doğabilecek tepkileri azaltmak için toplu çıkış yerine,
disiplin kurulu kararıyla 20-30 kişilik gruplar halinde
çıkartma önerisini belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’na önerenin DİSK’li sendikacılar olduğunu
anlatıyor.
Mahir Kılıç 184 gün İzmir Büyükşehir Belediyesi
önünde açlık grevi yaptı. Ancak DİSK sahip çıkmadı.
CHP’li yöneticiler seçim öncesi protokolü yaparak
Mahir Kılıç ve diğer direnen işçileri Karşıyaka Belediyesi’nde işe alacağız diyerek oyaladılar. Aradan
aylar geçti. Ancak işçiler işe alınmadı. Yapılan protokolde DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı’nın da
imzası var. Mahir şu an Ankara’da CHP Genel
Merkezi önünde açlık grevinde. İşini geri istiyor;
ancak DİSK hala üç maymunu oynuyor.

D

Bu Tabloda Bize Düşen Görev
İşçi Meclislerini Örgütlemektir!
Sendikalar bürokratlaşmış, işçilerden uzaklaşmışlardır. Devlet saldırılarını da yoğunlaştırmış durumdadır. Aydın’da işten atılan işçi Yılmaz, Kocaeli’de
çocuğuna pantolon alamayan baba intihar ediyor.
Önlem alınmayan işyerlerinde işçi katliamları yaşanmaya devam ediyor.
Kısaca; işten atmalar, tazminat hakkının gasp
edilmesi, ağır ve tehlikeli koşullarda yok pahasına

çalışma koşulları devam ediyor. Sorunlarımız karşısında örgütlenmekten, direnmekten başka çaremiz
yoktur.

Nasıl Bir Örgütlülüğe İhtiyaç Var?
İşçilerin çok farklı amaçlarla çeşitli türde meşru
örgütlenme yolları olabilir. Bugün yaşanan sürece
karşılık gelecek en etkili örgütlenme biçimi meclis
örgütlenmesidir. Her birimde her iş yerinde işçi
meclisleri oluşturabiliriz.
Bugün işçi sınıfının büyük çoğunluğu sendikasız.
Sendikaya üye olduklarında iş verenler duyuyor ve
hemen işten atıyorlar. Yine sendikaların durumu da
ortada. İşçisine sahip çıkmak yerine patronların çıkarlarını koruyup-kollayan durumundalar. İşçileri örgütlemenin sendikalar dışında da bir yol yöntemini
bulmak zorundayız.
Örgütlü Olmak Nedir?
Bir işyerinde, atölye ya da fabrikada çalışan
işçilerin tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak işverenleri karşısında, çıkarları etrafında asgari düzeyde
de olsa ortak bir duruş sergilemesi, ortak bir ruh
hali, düşünce ve pratik birliğidir.
Neden Örgütlenmek Ve Birleşmek Gerekir?
Örgütsüz, hak alma mücadelesi sürdürülemez.
Nasıl ki patronlar, aralarındaki her türlü rekabete
rağmen bizlere karşı birleşmiş. TÜSİAD, MÜSİAD,
TOBB, TİSK vs. daha onlarca kurumda örgütlü
hareket ediyorlarsa, bizler de ancak birleşerek,
örgütlü olarak karşılarında güçlü olabiliriz.
Herhangi bir yerde tek başımıza direnebiliriz ama
sonuç almamız zordur. Ne kadar kitlesel olursak o
kadar kolaydır. Atalarımız boşuna, bir elin nesi, iki
elin sesi var dememiştir.
Ya da bir kibrit çöpünü iki elimizle kırabiliriz,
ancak onlarcasını birleştirip üst üste koyarsak tekrar
denediğimizde kırmaya gücümüz yetmeyecektir. İşte
biz birlik olursak bizim gücümüz onları aşar. Unutmayalım ki, biz yüzlerce değil, binlerce değil, milyonlarcayız. Onlar ise, bir avuç sömürücü, asalak
işçilerin gücünü göstermek için, örgütlenmek ve
birlikte mücadele etmek şarttır.

İşçi Meclisi Nedir?
İşçi Meclisleri bir işyeri, fabrika veya işyerinin
bulunduğu bölge veya sanayi sitelerinde sendikalı
ya da sendikasız çalışan işçilerin oluşturduğu,
patronun işbirlikçilerinin dışında, tüm işçilerin
katıldığı meşru işçi örgütlenmeleridir.
İşyerindeki işçilerin tartışma, karar alma ve uygulamada ortak ve eşit sorumlulukla doğrudan içinde
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yer aldıkları taban örgütlenmeleridir.
Ortak sorunları, ortak talepleri olan her işçi,
hiçbir kısıtlama olmadan doğrudan İşçi Meclisleri’nde yer alma hakkına sahiptir. Dahası devrimciler, ileri işçiler tüm işçileri bu oluşuma katmak
için azami çaba göstermelidir.
Kavranması gereken en önemli nokta, meclisin,
bir veya birkaç siyasetin temsilcisinin, taraftarlarının
veya bunlarla birlikte sadece ileri işçilerin oluşturduğu
dar bir örgütlenme olmadığıdır. Meşru açık bir örgütlenme olarak tüm işçileri kapsaması hedeflenmelidir.
En azından alınacak kararları işyerinde hayata
geçirilebilecek bir güç oluşturabilmelidir. Aksi takdirde
geçmişte çok denenmiş olan dar, güdük, çoğu kez
işçilerin ne yapılıp edildiğinden, kararlara katılmak
bir yana, alınan kararlardan bile haberleri olmadıkları
komitelerden bir farkı kalmaz. Bu da demektir ki İşçi
Meclisleri’ni her işçiyle tartışmamız, her işçiye
gitmemiz, kavratmamız, ikna etmemiz gerekiyor.
İşçi Meclisleri işçilerin belli bir veya birkaç sorunlarının, taleplerinin çözümü için oluşturacakları,
talepleri çözüme ulaştığında da kendini feshedecek
geçici örgütlenmeler değildir. Kalıcıdır. İşçilerin her
konuda karar alma ve uygulama organıdır, doğrudan
demokrasinin işletildiği bir organdır.
Örneğin; işyerinde grev mi gündeme geldi? Meclis
toplanacak greve nasıl hazırlanılacağını tartışacak,
ihtiyaçları belirleyecek, gerektiği kadar çalışma gruplarını kuracak, çeşitli komiteler oluşturacak. Oluşturulan
alt organların denetiminin nasıl sağlanacağına,
görevlerinin çerçevesine ve işlevleri sona erdikten
sonra ne zaman fesh edileceğine vb. karar verecek
olan meclistir.
Aslında bunlar ayrıntıdır ve işleyişin nasıl olacağı,
tüzük vb. şeyler, zaten esas olarak işyerlerinde
işçilerle tartışılarak biçimlendirilecektir. Sorun ayrıntılardan öte meselenin özünü kavrayabilmek ve adım
atabilmektedir.
İşçi Meclisleri, işçilerin sorunlarını, taleplerini
ortak olarak tartıştıkları, neyi nasıl yapacaklarına
ortak karar verdikleri ve alınan kararları ortak
sorumlulukla birlikte uyguladıkları bir örgütlenmedir. Bu yanıyla aynı zamanda Meclis; işçilerin,
kendi gelecekleri için karar aldıkları ve uyguladıkları, kendilerini yönetmeyi öğrendikleri, gerçeklerin farkına vardıkları bir okuldur. Kararlar
çoğunluğun onayı ile alınmalı ve kararlara azınlıkta
kalanlar da dahil olmak üzere herkes uymakla
yükümlü olmalıdır.
İşçi Meclisleri’nde yer alan herhangi bir siyasi
hareket, grup, parti üyesi, temsilci veya taraftarı
meclis içinde yer alan diğer işçilerle eşit haklara ve
statüye sahip olmalıdır. Kimsenin ayrıcalıklı yanı
yoktur. Hiç kimseye çoğunluğun eğilimine ve kararına
rağmen “benim dediğim doğru, benim dediklerimi
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yapmak zorundasınız” dayatmasında bulunma ya
da çoğunluğun kararına rağmen “karar yanlış” deyip
karara uymama hakkını da vermez.
Sendikasız işyerlerindeki çalışmalara ise daha
farklı bir ağırlık verilmelidir. Bu tür bir örgütlenmeye
hiçbir örgütlülüğü olmayan fabrika, atölye ve işyerlerinde çok daha fazla ihtiyaç vardır.

İşçi Meclisi Nasıl Kurulacak?
Nereden Başlayacağız?
Dar ilişkilerden başlayarak yavaş yavaş genişleyen,
çözümler bulup, kazanımlar sağladıkça diğer işçilere
de güven verip onları da yanımıza çeken bir yapı
olacaktır. Çok idealize etmeden kurallarını, çerçevesini
yine oturup kendimizin belirleyeceği örgütlenmeler
olacak. Mesela bu işte yer almaya gönüllülerden 34-5 kişiden oluşan yürütme komitesi, kuruluş komitesi
vb. bir komite kurarak işe başlayabiliriz.
Bu komite düzenli aralıklarla bir araya gelerek
düzenli toplantılar yapmalı. İlk görevi ise, diğer işçileri
bu oluşumdan haberdar etmek ve bir sonraki toplantıya
çağırmak olabilir.
Bir süre sonra en yakıcı ancak çözümü kısmen
daha kolay olan bir işi masaya yatırabiliriz. Çözümünü
hep beraber tartışarak, birbirimizi ikna ederek karar
almalı ve aldığımız kararı pratiğe geçirmeliyiz. Her
birimizin oy hakkı var. Ancak karar alındıktan sonra
“ben yokum” demek olmaz. Hepimiz alınan karara
uymak zorundayız. “Ben ikna değilim, ben zaten
kabul etmemiştim, bu yüzden ben yokum” demek
olmaz. Zaten öyle bir ortamda birlikten, beraberlikten
bahsedilemez. Alınan kararı uygulayacağız, yanlışsa
pratik içinden ders çıkartarak bir sonrakine daha
doğru kararlar alarak uygulayacağız.

SONUÇ OLARAK;
1- Haklarımızı almanın, iş güvencemizi korumanın, patronların zulmünü yenebilmenin, kendi
gücümüzü göstermenin tek bir yolu vardır. O da
örgütlenmektir. Faşizmin koşullarında en doğru
örgütlenme biçimi işçi meclisleridir! İşçi meclislerinde örgütlenelim!
2- İşçi meclisleri herkesin kendini en iyi ifade
ettiği örgütlenmedir. İşçi Meclisleri, fiili ve hukuki
engelleri aştığımız örgütlenme biçimidir.
3- İşçi meclisleri işçilerin mücadelede önünü
açacak, işçileri de geliştirecektir.
4- İşçi meclisleri işçilerin birliğini güçlendirecektir.
5- Hak gasplarına, taşeronlaşmaya, işçi katliamlarına, güvencesiz çalışmaya, işsizliğe karşı
İşçi Meclisleri’nde Örgütlenelim!
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