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SARIYER KAYMAKAMI GÜRSOY OSMAN BİLGİN,
SARIYER’İN BÜTÜN PARKLARINI

TÜRKAN ALBAYRAK’IN EYLEMİNE YASAKLADI!

PARA CEZALARINIZ, YASAKLARINIZ ACİZLİĞİNİZDİR!
YASAKLARINIZ, BİR DİRENİŞÇİNİN

İRADESİ KARŞISINDA HÜKÜMSÜZDÜR!

Türkan Albayrak, 3 Eylül 2018’de Direnişe Başladı!

Haftanın 1 Günü, Direnişini Kaymakamlık Önünden
Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’na Taşıdı.

“Evime Yakın. Arkadaşlarımın, Komşularımın
Olduğu Yer. Direnişim Sahiplenilsin İstiyorum.
İşimi, Onurumu, Ekmeğimi İstiyorum.” Dedi.



i ç i n d e k i l e r
Direnişler Meclisi’nindir!”

17 Devrimci İşçi Hareketi:

Mücadele tarihimizden
öğreniyoruz: Migros grevi

19 Lastik-İş Sendikası Başkanı

Abdullah Karacan öldürüldü!
Abdullah Karacan, yürüttüğü
“sendikal mücadele”nin, işçi
düşmanlığının sonunu
yaşamıştır!

22 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük

23 Halkın Avukatları, müvekkillerini

ve meslektaşlarını 3-7 Aralık’ta
görülecek duruşmaya
çağırıyor!

24 Halkın tutsak mühendislerinden

Cem Dursun’un, Özgür
Tutsakların çıkardığı Volta
dergisinde çıkan yazısı

26 Yeni İnsan: Değişmeyen tek

şey değişimdir

27 Emperyalizm; teknik takibi,

kameraları, dinlemeleri,
teknolojisine rağmen halklar
karşısında çaresizdir!

28 Göçmenlerin ellerindeki taş,

7 Gizlilik suç değil, haktır!-8

10 Verilmeyen 707 cenaze ve

cenazelerine sahip çıkmayan
bir politika... Direnmek bir
politika olduğu gibi,
direnmemek de bir politikadır.
Kürt milliyetçi hareket,
sadece cenazeler için değil,
her konuda direnmemeyi bir
çizgi haline dönüştürmüştür!-2

14 Türkan Albayrak yasaklara

karşı, işini geri istemeye
devam ediyor! 

15 “Ben değil, Biz kazandık. Zafer

4 Mahir Kılıç, açlığının 67.

gününde zaferi kazandı!
Direnişler Meclisi, militan,
meşru mücadelesiyle,
direnişleri birleştirerek, örgütlü
gücünü büyüterek yeni
zaferler kazanmaya devam
edecek! Direnişler Meclisi’nin
ilk zaferi halklarımıza kutlu
olsun!

DİRENİŞ UMUTTUR
DİRENİŞ ZAFERDİR!

halkların yüzyıllık açlığı ve öfkesi,
sorulacak hesabıdır!

30 Savaş ve Savaşçı: Savaşın

yasalarını tanımak; zafere giden
yolu bulmak, zafer kazanmanın
önündeki engelleri kaldırmaktır!-9

31 Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını

dışarı atıp polisi çağırma...
Direnişler Meclisi’ne linç saldırısı...
Nuriye Gülmen’e tekme... KESK,
bu suçlarını örtmek için mitingler
yapıyor!

32 Kürt sorununun tek çözümü: Ortak

mücadele, ortak örgütlenme, ortak
iktidar!

34 Yitirdiklerimiz

36 Avrupa’da Yürüyüş

37 Öğretmenimiz

- KAMU EMEKÇİLERİ
ÖZEL BÖLÜMÜ-

39 Yüksel Direnişinin o bir dakikası

direnişin zaferinin haykırışıdır!

40 Direnişler Meclisi kuruldu ve ilk

zaferini kazandı!

42 İşbirlikçi, ihbarcı KESK yönetiminin

tasfiye etmeye çalıştığı, bedeller
ödeyerek yarattığımız değerlerdir!



İşçilere, Kamu Emekçilerine, Halkımıza Katliam
Ve İşkence Yapan, Bu Düzenden ve Bütün
Faşist Burjuva Partilerinden Hesap Sormaya

Ve Kazanmaya Devam Edeceğiz!

Mahir Kılıç 258 arkadaşı ile birlikte, kadro hakkı
için açtığı dava nedeniyle CHP'li İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nde çalışırken işten atıldı. 258 işçi işten
atıldığında, her fırsatta kendisini halkın partisi olduğunu
dile getiren sözde halkçı parti CHP, işten atılan 258
kişiyi görmezden geldi.

Bu haksızlığa karşı 182 gün boyunca direndi Mahir.
Yine görmediler. Mahir’in eyleminin 183. gününde,
zor durumda kalan CHP, Mahir ile bir protokol yaptı.
Ancak bu protokolün gereğini yerine getirmedi, sözünde
durmadı. 

Protokolün gereği için 78 gün bekledi Mahir Kılıç.
Hiçbir gelişme olmadı. Hakkını alabilmek için 31 Tem-
muz 2018’de tekrar direnişe başladı. Bu kez İzmir’de
değil, Ankara’da CHP Genel Merkez önündeydi. Mil-
letvekilleri ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, her
gün Mahir’in yanından geçip gittiler. Kapılarının
önünde, hakkını isteyen bir işçi haftalardır pankartları,
dövizleri, ‘lütuf değil emeğinin hakkını istediğini’
söyleyen bir direnişçi yoktu sanki.

CHP’nin çözüme dönük adım atmaması üzerine,
36. gününde direnişini sıçratarak, 12 Eylül günü
açlık grevine başladığını ilan etti. CHP, haftalardır
çocuklarının çalınan ekmeği için canını ortaya koyan
bir işçiyi yok saydı. Mahmut Tanal, Özgür Özel,
Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Veli
Ağbaba gibi, kendilerini haklıdan yana gösterenlerin
riyakarlığını teşhir etti direniş. AKP’ye karşı direnişlerin
yanında görünürken, emek hırsızlığı yapan CHP
olunca saldıranların, haksızın safında yer aldılar.
Mahir Kılıç ise açlığı ile direnmeye devam etti.

CHP, genel merkez önünde bir emekçinin haklı di-
renişine tahammül edemeyerek, Mahir Kılıç'ı valiliğe
şikayet etti. Onun işkenceyle gözaltına alınışlarını

seyretti. Mahir, açlığının 36. günündeydi ve “Partiye
zarar veriyorsun” diyerek saldırdılar. Mahir Kılıç da,
"Bozuktur düzen. Ve nerede zulüm varsa orada
direnmek haktır" diyerek, eriyen bedeniyle ve haklılığın
verdiği meşrulukla işkenceli gözaltılara rağmen direnişini
sürdürdü.

Direnişler Meclisi’nden, halkın mimarı Alev Şahin
17 Ekim günü şöyle diyordu: “KESK direnen üyelerine
saldırıyor, CHP'li biri açlık grevinin 36. gününde
Mahir Kılıç'a saldırıp önlüğünü yırtıyor. Siz bu ce-
sareti nereden alıyorsunuz? Hızır Paşa yolunuz
olmuş; ama bilin ki Hüseyinlere kılıcınız işlemez!”

Mahir Kılıç işten atıldığında, direnmenin tek çare
olduğunu, tek kurtuluş yolu olduğunu biliyordu. Ba-
ğımsızlık istiyorsak, adalet istiyorsak, tek yolun
direnmek olduğunu, AKP faşizmine, burjuva partilerine
ve faşist düzene karşı  kararlılıkla mücadele etmenin
tek yol olduğunu biliyordu.

Açlığa yattı, B1'i ve şekeri kesti, devam etti aç-
lığıyla direnmeye... Susuz-şekersiz açlık, bedenin
ölümünü hızlandırmak demektir, bunu yapan bir
direnişçi ise;  “ölürüm de vazgeçmem” kararlılığıdır,
zalime meydan okuyuştur. 5 Kasım günü Mahir Kılıç
“Beni öldürmeden bu direnişimi asla bitiremezsin
CHP” diyordu. Ölümü göze alarak direndi ve KA-
ZANDI!

DİRENİŞLER DE, ZAFERLER DE
TESADÜF DEĞİLDİR!
DİRENİŞ; ÖRGÜTLÜ, PROGRAMLI,
MİLİTAN VE SONUÇ ALICI
POLİTİKALARLA ADIM ADIM EMEKLE
ÖRÜLEN, BEDELLERLE BÜYÜYEN
BİR SÜRECİN SONUNDA
ZAFERE ULAŞIR!
Mahir Kılıç, zaferin ilk anından itibaren, kendisine

sorulan her soruya, uzatılan her mikrofona aynı cümle

MAHİR KILIÇ, AÇLIĞININ 67. GÜNÜNDE ZAFERİ KAZANDI!

DİRENİŞLER MECLİSİ;
MİLİTAN, MEŞRU MÜCADELESİYLE,

DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİREREK,
ÖRGÜTLÜ GÜCÜNÜ BÜYÜTEREK

YENİ ZAFERLER KAZANMAYA DEVAM EDECEK!

DİRENİŞLER MECLİSİ’NİN İLK ZAFERİ
HALKLARIMIZA KUTLU OLSUN!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ ONURDUR, DİRENİŞ UMUTTUR, DİRENİŞ ZAFERDİR!4



ile cevap verdi. “Bu direniş tek başına Mahir Kılıç’ın
direnişi değil, Büyük Aile’nin direnişiydi. Zafer de
Büyük Aile’nin zaferidir. Ben değil BİZ kazandık,
Zafer Direnişler Meclisi’nindir!” diye cevap verdi.
Direnişler tek kişiyle başlayabilir; ancak asla tek
başına kazanılamaz!

Mahir de tek başına kazanmadı. DİH'in sonuç
alıcı, ısrarlı mücadele perspektifi ile kazandı. Direnişler
Meclisi'nin sahiplenmesi, sürekli halka anlatması,
eylem yapması, açlık grevini duyurabilmek için gözaltına
alınıp işkence görmesine rağmen CHP'den hesap
sormasıyla kazandı.

Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Alev Şahin'in
CHP'de oturma eylemi ve açlık grevi yapması, işken-
ceyle gözaltına alınmasına rağmen ısrarı ile kazandı.
Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt’un CHP’nin
kapısına dayanmasıyla kazandı. Direnişler Meclisi’nin
işkence altındayken adını haykırmasıyla kazandı.
Halk Cepheliler’in ülkede ve yurt dışında yaptıkları
eylemler ile kazandı. Direniş büyüdü ve halklaştı.
Halkımız büyük bir sahiplenme duygusu ile sarıldı,
direnişi kendi ekmek ve onur direnişi bildi.

Avrupa emperyalizmi, AKP ile kolkola Halk Cepheliler
üzerinde baskılarını değişik biçimlerde arttırır, oturum
haklarını bile ellerinden alırken Mahir Kılıç ve Kezban
ananın direnişini sahiplendi. “Pasaportuma el ko-
nulursa, ülkeye gidemezsem” hesabı yapmadan
açlıklarını katarak Mahir’in açlığına, AKP’den farkı
olmayan işçi düşmanı CHP’nin kapılarına dayandılar. 

Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya, İngiltere ve
İsviçre'de halkın da katıldığı onlarca eylem ve destek
açlık grevi yapıldı. Malta’dan, Avusturalya’dan, Ame-
rika’dan telefonla destek sundu insanlarımız. İşte
böyle kazanıldı zafer. Yani Mahir Kılıç’ın zaferinin ar-
kasında örgütlü, bedel ödemekten kaçmayan, militan
ve sonuç alıcı bir direniş geleneği vardı.

Bu direniş, ekmek ve onur direnişiydi. Elinden ça-
lınanları geri almak için, adalet için direnişti. Faşizmden
hesap soran, hiçbir koşulda uzlaşmama-boyun eğmeme
geleneğiyle yürüyen bir direnişti.

Mahir Kılıç, uğradığı bir saldırı sonrası, adını Mahir
Çayan’dan aldığını vurgulayarak asla vazgeçmeye-

ceğini söylüyordu. Yani direnişin ve zaferin kökleri
çok derinlerdeydi.12 Eylül cuntası geldiğinde fiziki
yok oluş pahasına da olsa tereddütsüz savaş dedik.
Siyasi arenada bir biz, bir de cuntacılar vardı. Tüm
olanaksızlıklara karşın büyük bedeller ödeyerek direniş
ve savaş bayrağını yükselttik. Öyle ki dışarıdaki in-
sanlarımızın sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek
durumdayken bile mücadeleyi büyüttük, hesap sorduk.
Biliyorduk ki, yarattığımız direniş geleneği, halklarımız
tarafından sahiplenilecek ve bu çizgi kendini çok
güçlü bir biçimde yeniden yaratacaktı. 

Mahir Çayan’ın Kızıldere’de; “Bugün burada bir-
çoğumuz hatta hepimiz ölebiliriz. Ama bir gelenek
yaratmalıyız” deyişinin tarihsel ifadesini, pratikte bir
kez daha yaşayarak gördük. Tarihsel olarak haklı
olan bizdik, meşru olan bizdik ve ortaya konan irade,
mutlaka zafere kadar gidecekti. Kısacası ideolojimize
sonuna kadar inanıyor, güveniyoruz. Bu güvenle baş-
larız direnişe, bu güvenle sahiplenir halkımız. Yarı
yoldan dönmeyeceğimizi, kazanmadan bırakmaya-
cağımızı bilir.

50 yıldır, bir yandan emperyalizme ve faşizme
karşı amansız bir savaş verirken bir yandan da refor-
mizme, revizyonizme, oportünizme, Kürt milliyetçilerine
karşı ideolojik mücadelemiz de kesintisiz sürüyor.
Dostlarımız ve düşmanlarımız karşısındaki tavrımızın
netliği ve açıklık politikamızdan ötürü, halkımız söy-
lediğimiz her sözün doğruluğuna emin olarak sahiplenir. 

Direnmenin zorunluluğunu ve meşruluğunu, direnişin
halklaşmasını, halkımızın kahramanlaşmasını 2000-
2007 Büyük Ölüm Orucu Direnişi sürecinde gördü
tüm dünya halkları. Bir kez daha umut olduk, emper-
yalizmin gücünün kadri-mutlak olmadığını kanıtladık
bir kez daha. 19 Aralık'tan bu yana direnmeyenler
çürüdü. “Kazananlar yalnızca direnenlerdir. Direniş,
tek yenilmez komutandır.” diyenlerdi kazananlar.

Çünkü bu zulüm sürüyor; açlık, adaletsizlik sürüyor.
Hem de pervasızca. Direnmek mazlumun zalimden
hesap sormasıdır. Bu hesap da mücadele ancak
örgütlü bir şekilde alanlarda, meydanlarda, caddelerde,
sokaklarda verilir. Ancak bunu baz alarak direnişe
başlayanlar kazanır. Her türlü bedeli göze alarak di-
renenler bu savaştan galip çıkabilirler.

HAKKI, EMEĞİ ÇALINAN,
SÖMÜRÜLEN HALKIMIZI,
DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE
DİRENMEYE VE KAZANMAYA
ÇAĞIRIYORUZ!
AKP faşizminin OHAL ve KHK saldırılarına, “OHAL’de

direniş mi olur” diyen sendikalara, tasfiyeci sola karşı
Yüksel direnişiyle birlikte umut olduk. İrili-ufaklı direnişler
boy vermeye başladı. Bu umut ve meşrulukla işçilerin
kuleye tırmanması, işini-ekmeğini istemesi fabrika ön-
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lerinde eylemler yapması önemlidir.

Bu direnişler de bizimdir, sahipleniriz, büyütmeye
çalışırız. Ancak bu direnişler; ancak Direnişler Mecli-
si’nde örgütlenirse kazanılabilinir. Çünkü direnişi halk-
laştırmadıkça, her türlü bedeli ödemeye hazır olma-
dıkça, hesap sormadıkça kazanılamaz. Direnişler
Meclisi, halkın kendisidir.

Bedel ödemeyi göze alarak, her gün işkenceye,
para cezalarına, terör demagojilerine rağmen direnil-
melidir. Bakın Flormar işçileri 190'lı günlere giriyorlar;
ancak örgütlü bir yapı yok. Ve sendika temsilcileri, di-
renişi geriye çekmekle, patronlarla uzlaştırma çabasıyla,
direnişin militanlaşmasının önüne geçmeye çalışmakla
meşgul.

Tıpkı kayıplarını arayan aileler gibi. “Cumartesi
Anneleri” de 700’lü haftaları devirmiş olsa da direnişi
sıçratma, büyütme, her türlü bedeli göze alarak zafer
kazanmaya kilitlenme diye bir politika sözkonusu de-
ğildir. Aksine Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacılığı,
adlarına ‘Cumartesi Anneleri’ denilmesinden başlayarak,
devletin katliam ve kayıplar politikasına karşı mücadele
etme, direnişi halklaştırma, hesap sorma anlayışı
yoktur.

Bu düzenin baskıları, işkenceleri; onuru, işi ve ek-
meği için girilen bu savaşta kaybedecek bir şeyi kal-
mayanları yıldıramazlar. Elimizdeki en değerli şeyle-
rimizin çalınmasına karşı mücadelenin akışını, doğ-
rultusunu değiştiremezler. Birinin bittiği yerde yeni
yeni direnişler çıkar ortaya.

Bu direnişler birleştiğinde, örgütlü hareket ettiğinde
zaferlerimiz çoğalacaktır. Direnişler Meclisi her türlü
baskıyı halka karşı sorumluluğunu bilerek direnir.
Direnişler Meclisinde, hakkı-emeği çalınan halkın mü-
cadelesini sahiplenmek vardır. Örgütlü bir biçimde mü-
cadele ederek direnmek ve kazanmak vardır. Bir direniş
halkla iç içe olduğunda güçlü olacağına inanıyoruz.

Bu vatan bizim! Bu vatanı asla işbirlikçilere, sahte
solculara, faşizme terk etmeyeceğiz. Bu vatanı sevi-
yoruz. Bu vatanı uğruna ölecek kadar seviyoruz.
Vatan ve hürriyet için dalgalandırıyoruz direniş bay-
rağını. Sömürülen, kölelik koşullarında çalışmaya
mahkum edilen işçileri, bir gecede kapı önüne konulan
kamu emekçilerini, işsizleri, tüm halkımızı dalgalanan
direniş bayrağının altında birleşmeye çağırıyoruz.

Tekrar ediyoruz; tek kurtuluş yolu direnmektir.
Direnmeyen çürür! Kazananlar yalnızca direnen-
lerdir.

Faşizm ne kadar saldırırsa saldırsın, terör dema-
gojileri yaparsa yapsın, yalanlarını sıralasın... tek
gerçek; halkın örgütlü savaşı, halkın örgütlü direnişidir.
Direnişin gücü karşısında bütün hesaplar yerle bir
olacaktır. Hiçbir yalan direnişlerimizin haklılığını ve
meşruluğunu karartamayacak, zaferle sonuçlanmasını
engelleyemeyecektir. Biz direnecek ve kazanacağız.
Onlar korkaklık ve acizlikleriyle bu direnişin altında
ezilecekler! Zafer, sonunda direnen, örgütlenen ve

savaşan halkların olacaktır. Tarihin ve bilimin yasaları
bunu söylüyor.

Reformizm, tasfiyeciliğin örgütlenmiş halidir. Bur-
juvazinin değirmenine su taşımaya çalışan, sendika
yönetimlerine çöreklenmiş tasfiyecilerle de mücade-
lemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halklarımıza gerçek
yüzlerini anlatacağız. Mahir Kılıç’ın direnişi, düzen
partilerinin “sol” maske altında halkımızı kandırmaya
çalışanların maskesini düşürmüştür.

Düzenin gücü, bizim örgütsüzlüğümüzdedir. Ör-
gütlendikçe güçlenecek, bizden çalınanları geri
alacağız. Bu düzenin tek korkusu, örgütlü halktır. Di-
renişlerimizi halklaştırmalı, haklarımızı kazanmak için
direnmeliyiz. Bu nedenle bütün direnişçiler; Direnişler
Meclisi’nde birleşmeye çağırıyoruz!

Yaşasın Örgütlü Direnişimizin Zaferi!

Direnişler Meclisi’nin İlk Zaferi Halklarımıza
Kutlu Olsun!

Ormanların birinde aslan kral, karıncaları
taciz ediyor ve onlara yuvalarından çıkmayı
emrediyormuş... Karıncaların büyükleri bu
aslan kralla konuşmaya çalışmışlar; ancak
aslan kral vazgeçmiyormuş. Bazı karıncalar
bu saldırılardan bıkıp:

- “Artık çıkalım bu yuvadan, başkasını ku-
rarız. Bak, aslan bize dere kenarından yer gös-
teriyor.” demiş. Ama emeğinin kıymetini çok
iyi bilen, köknarla kurdukları dostluktan vaz-
geçmek istemeyen diğer karıncalar, “Olma-
aaaz!” demişler, “Ölürüz de yuvamızdan çık-
mayız. Üstelik kış geliyor. Ambarımızı ancak
doldurabildik. Çocuklarımızı aç bırakamayız.”

- “Peki ne yapacağız, evimizin başımıza yı-
kılmasını mı bekleyeceğiz?” diye sormuş di-
ğerleri.

- “Direneceğiz!” demiş kararlı olanlar.
- “Ama nasıl? Biz küçücüğüz, sayımız da

az, nasıl güç yetireceğiz ormanın kralına?”
Direnişten yana olanlar gülümsemiş: “Damla

damlaya katıldı mı, nehirdir; nehir nehire ka-
vuştu mu, denizdir. Azlar bir araya gelince
çok olur. Haber saçılacak, tüm dostlarımızdan,
emekçilerden destek isteyeceğiz.”

Karar netleşmiş, direnilecekmiş. Bunu duyan
minik karıncalar sol kollarını yumruk yapıp,
yukarı kaldırmış ve direniş marşlarını söylemeye
başlamışlar. Aslana boyun eğilmeyecek, emek-
lerini genç-yaşlı, dişi-erkek demeden hep
birlikte savunacaklarmış.

Tüm emekçiler birleşince karşılarında değil
kral hiçbir güç duramaz ve bu dişe diş müca-
delede kazanan karıncalar olur.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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B
elli koşullarda, bir devrimci için, sosyalist için, va-
tansever için, bir anti-faşist veya bir anti-emperyalist
için, düşünceleriyle yaşamanın ve düşüncelerini

pratikte hayata geçirmenin yolu, illegaliteden geçer. 

Böylesi koşullarda illegalitenin alternatifi, legalite
değil, yasallık değil, teslimiyettir.

Faşizme karşı mücadele ederken, zaman zaman kar-
şımıza şu seçenek çıkar: Ya teslim olacağız, ya illegaliteye
geçip oradan mücadeleye, direnişe devam edeceğiz.

Üçüncü bir yol, teslim olmamak, ama mücadele de et-
memek, sadece kendini korumaktır; yani saklanmaktır.
Fakat bu aslında üçüncü bir yol değildir; ilk seçeneğin,
yani teslim olmanın başka bir biçimidir. 

Türkiye sınıflar mücadelesi tarihinde, özellikle belli dö-
nemlerde illegalite ile legalizm cepheden karşı karşıya
gelmiş ve herkes siyasi olarak yerini, legalite ve illegalite
arasındaki seçimiyle belirlemiştir. 

1987-1990 LEGALİZMİ,
“KİTLELERİN İHTİYACI” DİYE SUNULAN
LEGAL PARTİCİLİK 
Türkiye solunda legalizm rüzgarının en güçlü estiği

dönemlerden biri, 1987-1990 dönemidir. 12 Eylül 1980
faşist cuntasının etkilerinin yavaş yavaş dağıldığı, hapis-
hanelerden siyasi hareketlerin kadrolarının tahliye edilmeye
başlandığı bir dönemdir. 

Siyasi hareketlerin önünde şu soru vardır: Ne yapacaklar,
nasıl yapacaklar?

Bu dönem sağcılığın, uzlaşmanın adı, legalizm oldu. 

Legalizm, legal particilik olarak ortaya çıktı.

Legal particilik, tabii ki çok keskin söylemler ve subjektif
gerekçelerle sunuluyordu. Fakat tüm bu keskin söylemler,
temeldeki pasifizmi, düzeniçileşmeyi örtmeye de yetmiyordu. 

Geçmişte şu veya bu şekilde illegal örgütlenmeyi sa-
vunan, silahlı mücadeleyi savunan çeşitli grupların
yöneticileri, artık bunlardan vazgeçmiş ve legalizmi savu-
nuyorlardı. Bu teori, “açık legal parti, kitlelerin ihtiyacıdır”
diye savunulsa da, açıkça görünüyordu ki, buna ihtiyaç
duyan asıl kendileriydi. 

İllegal olmanın, silahlı mücadelenin bedellerini göze
alabilecek durumda değillerdi. 12 Eylül cuntası, onları
ideolojik, politik olarak teslim almıştı. Sorun buydu. 

İllegalitenin reddedilmesiyle, silahlı mücadelenin red-
dedilmesi her zaman iç içe olmuştur. Bu da tek başına, le-
galizm tercihinin aslından devrimden, devrimcilikten vaz-
geçmekle özdeş olduğunu göstermeye yeter. 

Uzlaşma ve teslimiyetin sonucu düzeniçileşmeydi.
Kısa sürede ortalığı legal partiler doldurdu. Geçmişin ille-

galiteyi, silahlı mücadeleyi savunan Devrimci Yol, Kurtuluş,
TDKP gibi siyasi hareketlerinin herbiri bir legal parti kurdu.
Geçmişten beri tek hedefi legalleşmek olan TKP bunun
dışında kalmadı. TİP ve TKP birleşerek legalleşmeye ça-
lıştılar. 

Herbirinin adında yine komünist, sosyalist, emek gibi
sıfatlar vardı ama bu sıfatlarla ilgileri yoktu. 

O günden bu yana baktığımızda şunu sorabiliriz: 

Onlarca legal parti, ne kazandırdı Türkiye halklarına? 

Yüzlerce kadronun legalleşmesi, onlara ve devrime
ne kazandırdı? 

Bu soruların cevabında olumlu bir şey yoktur. 

Tam tersine, legalizm bu kesimler için tam bir bataklık
olmuştur. 

Yüzlerce kadro, devrimci ve onlarca siyasi hareket, le-
galizm bataklığına gömüldüler. 

Legalizmin bir BATAKLIK olduğu, ülkemizdeki sınıflar
mücadelesi pratiğinde bir kez daha kanıtlandı. 

YA VALİZİNİZİ TOPLAR
TESLİM OLMA KUYRUĞUNA GİRERSİNİZ 
YA İLLEGALİTEYE GEÇERSİNİZ 
Türkiye solunda illegaliteyi reddetmekle kaçış ve tesli-

miyetin aynı anlama geldiği bir süreç de, 12 Eylül 1980
cuntasının ilk yıllarında yaşanmıştır. 

Cunta işbaşına gelir gelmez, tüm demokratik kurumlar
kapatıldı, yöneticileri hakkında tutuklama kararları çıkartıldı.
Bir çok demokratik kitle örgütünün, sendikanın, legal
partilerin yöneticileri aranmaya başlandı. Radyolardan
teslim olun çağrıları yayınlanıyordu.

İşte bu koşullarda ortaya şu eğilimler çıktı:

1- Valizleriyle teslim olma kuyruğuna girme... Bu
demokratik kurumların yöneticilerinden bazıları, valizlerini
hazırlayıp, İstanbul’daki Selimiye askeri kışlasına giderek
teslim oldular. Bu tavrı, kimileri “haklılıklarını savunma
cüreti” olarak pazarlamaya kalksa da, bu bir teslim olma
tavrından başka bir şey değildi. 

2- Saklanma... Bu kesim, gidip valizleriyle teslim
olmayan ama cuntaya karşı bir direniş örgütleme tavrı ve
kararlılığından uzak olan kesimdi. Kalabildikleri kadar
“illegal” kaldılar. Ancak bu sadece saklanma amaçlı bir il-
legaliteydi ve hiçbiri uzun ömürlü olmadı. Ya tutsak düştüler,
ya mülteciliği seçtiler. Bu yazı dizisi içinde tekrar tekrar
vurguladığımız gibi; Sorun “gizlenmek” değildir. 

Sorun “kendini korumak için gizlenmek” değildir.
Sorun, direnmek ve mücadeleyi sürdürmek için gizlenmektir.

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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Bu nedenle illegalite, kesinlikle “saklanmakla” özdeşleşti-
rilemez.

3- Mültecilik... Üçüncü eğilim de mültecilikti. Bir çok siyasi
hareket, cuntaya karşı direnişi örgütlemek yerine, ricat kararları
almayı ve kadrolarını, yöneticilerini bir an önce “sağlama”
almayı tercih etti. Devrimci Sol, her alanda direnişi örgütlemeye
çalışırken, siyasi hareketlerin büyük bölümü mültecileşiyordu. 

Devrimciler bu yıllarda illegalite konusunda büyük tecrübeler
edindiler. İllegalite, cuntaya karşı direnişin sürdürüldüğü yıllar
boyunca, her devrimcinin yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. 

1980’DEN 2018’E; ELLERİNİ KELEPÇEYE 
GÖNÜLLÜ UZATAN BELEDİYE
BAŞKANLARI, MİLLETVEKİLLERİ 
AKP faşizmi, özellikle OHAL’le birlikte halkın her kesimine

karşı saldırıya geçti. Saldırının hedefindeki güçlerden biri de
Kürt milliyetçi hareket oldu. Demokratik legal alandaki kurumlara
yönelik bu saldırı, büyük bir tutuklama dalgasıyla birlikte ger-
çekleştirildi. 

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen 107 belediye
başkanı görevden alındı. 

83 belediyeye kayyum atandı, 89 eşbaşkan tutuklandı. 

Onbir milletvekilinin vekilliği düşürüldü, 20’ye yakın
milletvekili tutuklandı. 

Bütün bu kayyum atama ve tutuklama saldırılarına karşı,
“protesto” anlamında bile ciddi bir direniş ve tepki gösterilmezken,
tutuklamalar çok doğalmış gibi karşılandı. 

Tek bir belediye başkanının, milletvekilinin tutuklamaya
karşı fiziki bir direnişine tanık olunmadı. Hiçbiri aleni bir
şekilde ilan ederek illegaliteye geçmedi. 

Faşizmin terörü karşısında artık mücadelemizi illegal olarak
sürdüreceğiz tavrı almadılar. 

Kuşku yok ki, “koskoca”(!) belediye başkanları, anlı şanlı
milletvekilleri “illegal olur mu?”, “militanlar gibi direnip
yerlerde sürüklenir mi?” diye düşünülüyor. 

Ama yanlış düşünülüyor. 

Halkların tarihinde böyle örnekler var yeterince. Bir kısmını
bu yazı dizisi içinde de aktardığımız örneklerin ana noktası
meşruluktur.

Meşruluk temelinde düşünüldüğünde, elbette bir aydın
da, bir savaşçı gibi, illegal olabilir, militanca direnebilir, il-
legalitenin her türlü yokluğuna, yoksunluğuna dayanabilir.

SONUÇ OLARAK: 

Öyle gün gelir ki, gizlilik olmadan, faşizm koşullarında de-
mokratik mücadele verilemez. İllegal olunmadan asgari anlamda
bile bir direniş örgütlenemez. DİSK yöneticilerinin valizleri
ellerinde teslim olma kuyruğuna girmelerinden HDP milletve-
killerinin, belediye başkanlarının bir bir teslim olmasına kadar
açıkça görülen şudur; illegaliteyi reddederseniz, uzlaşmaktan,
teslim olmaktan başka seçeneğiniz kalmaz. 

Şunları burada tekrar vurgulamak istiyoruz: 

İLLEGALİTE VE GELENEKLERİMİZ
Besat AYYILDIZ’la ilgili bir yoldaşı anlatıyor:

“94 ortalarında aranır durumdayken Ankara’da
demokrat bir arkadaşın evinde kalmaya başladım.
Bu arkadaş bana daha önceleri Besat’ın da eve
gelip gittiğini ama uzun süredir uğramadığını söyledi.
Hatta bir seferinde biz bu arkadaşı ziyarete gittiği-
mizde o da ordaymış ve bizimle karşılaşmamak
için diğer odadan sessizce çıkıp gitmiş. Bu durumu
öğrendiğimde kendime çok kızmış, belki de onun
sokakta kalmasına neden olduğum için canım sı-
kılmıştı. 

Kaldığım evde bizi fazla tanımayan henüz liseye
giden bir arkadaş da vardı. Ev sahibi arkadaş, en
çok bu küçük kardeşinin Besat’a tepki gösterebile-
ceğini, hatta dışarıda konuşarak onu deşifre edebi-
leceğini düşünmüş ama Besat bu arkadaşla öyle
bir ilişki kurmuş, kendini o kadar sevdirmişti ki,
hiçbir sorun çıkmamış. 

Evdekiler beni doğal olarak sürekli Besat’la kı-
yaslıyorlar ve ben çoğunlukla bu durumun altında
eziliyordum. Ben illegalitenin gereklerini yeterince
bilmiyordum, örneğin işyerinden çıkıp doğrudan
eve geliyoruz. Yanımdaki arkadaş eve geldiğimizde;
‘Besat eve hiç bir zaman böyle gelmezdi. Her geli-
şinde farklı bir yolu kullanır, yarım saatlik bir yolu
ancak bir kaç saatte katederdik’ diyordu.

Ben bu anlatılanların altında bir kez daha ezili-
yorum. Çünkü, benim pratiğim hiç de uymuyor bu
doğrulara. Arkadaş anlatmaya devam ediyor; ‘Besat
illegale çekildikten sonra kendine çok farklı bir gö-
rünüm vermişti. Saçlarını boyatmış ve perma yap-
tırmıştı. Giydiği kıyafetler de bu görünüme uygun
olduğundan tanınması imkansız hale gelmişti. An-
kara’da tanımadığı bir semt, bir sokak yoktu. Bazen
kendisiyle gezerken, Ankara’da büyümüş olmama
rağmen bilmediğim yerler, semtler arası geçişler
olduğunu öğrenirdim kendisinden.’ 

Besat’ın evde olduğu bir gün, eve yine onu
tanıyan iki arkadaş geliyor ve evin etrafında çok
yoğun bir polis yığılması olduğunu, Besat’ın evde
olduğunu tahmin ettiklerini söylüyorlar. Bunun
üzerine Besat evdekilerin çoğunu dışarı gönderiyor,
çatışmaya hazırlanıyorlar. Arkadaşı da dışarı gön-
derip, bir kontrol etmesini söylüyor.

Arkadaş bir süre sonra geri dönüyor ve yığılmanın
azaldığını, polislerin geri çekildiğini söylüyor. Daha
sonra da polis yığılmasının bizim o bölgede bulunan
bir kurumumuza yönelik olduğunu anlıyorlar. Ama
arkadaşlar Besat’ın evdekileri korumaya yönelik
tavrından ve korkusuzca çatışmaya hazırlanmasından
çok etkileniyorlar.’ 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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1- İllegalite bir zorunluluktur. Faşizme karşı mücadelenin

zorunluluğudur. 

2- İllegalite bir haktır. 

3- İllegalite saklanmak, sadece kendini korumak değildir.

İllegalite; direnişi, mücadeleyi örgütlemek için gizlen-

mektir.

4- Biz legal çalışmayı, legal kurumları reddetmiyoruz.
Legal ve illegal çalışmayı, legal ve illegal örgütlenmeyi
birlikte ele almayı savunuyoruz. Legaliteyi değil, legalizmi
mahkum ediyoruz. 

5- Nedir legalizm? Legalizm, illegaliteyi reddetmektir.
İllegaliteyi reddetmek, kendini çaresiz ve alternatifsiz
bırakmaktır.

Faşizm kendinden olmayan herkesi yok etmek
ister, saldırır. Bu saldırının hangi boyutlara ulaş-
tığını yaşadık, yaşıyoruz. Ülkemizde faşizmin

saldırıları, direnişler-direnişçiler yaratıyor. Evlatlarını
katlettiği 70 yaşındaki bir babadan ölüm orucu direnişçisi
yaratmıştı. Şimdi de bir ana, kızının hukuksuz bir şekilde
tutuklanmasından dolayı oturma eyleminde. 

Kezban ana 100 gündür oturma eyleminde. Armutlu
Cem evi önünde oturuyor ve adalet istiyor! Kızı için
adalet istiyor: Kızı sadece cem evine işeyen polisleri
teşhir ettiği için tutuklandı. Hukuksuz şekilde tutuklanan
halkın avukatları için adalet istiyor. Ve günümüzün Pir
Sultanları, Grup Yorumcular için adalet istiyor.

19 Temmuz 2018, gün ortasında polis silahlarla Armutlu
cem evinin etrafını sararak, baskın yaptı. Bu baskında
döküp kırarak, zarar verirken kendi ahlakını da sergiledi:
Cem evinin duvarlarına küfürler yazan polis, koridorlarına
da işedi. Arkadan kelepçe taktıkları insanlara cem evi
içinde yere yatırarak işkence yaptılar. Alevi inancından
insanların ibadethanesinde yapılan bu saldırılar, AKP’nin
ahlakıdır, faşizmin ahlakıdır. Çünkü faşizm, halka ve
halka dair her şeye düşmandır. İnancına, kültürüne, de-
ğerlerine düşmandır. 

Dünya halklarının yüzyıllardan bugüne yarattığı
değerleri vardır: Halkın ibadethane olarak gördüğü hiçbir
yere böyle girilmez. Savaş zamanında dahi, ibadet mer-
kezleri halkın sığınak yerleri olmuştur. Camiler, kiliseler,
manastırlar, cem evleri, sinagoglar vb. hepsi halkın
sığındığı yerlerdir, yaralılara yardım edildiği, hastaneye
dönüştürülen yerlerdir. Ama faşizm hiçbir değer- gelenek
tanımaz. Faşizmin bu saldırısı karşısına 80 yaşında bir
ana dikildi: Kezban Ana. 

Kezban Bektaş “Kızım değil, cem evine işeyenler
yargılansın. Kızım serbest bırakılsın!” diyerek 29 Temmuz
tarihinde başlattığı oturma eyleminde 100 günü geride
bıraktı. Faşizmin tüm baskılarına rağmen,  Kezban ananın
direnişini Armutlu halkı, Yüksel Direnişçileri, Direnişçiler
Meclisi, yurtdışında bulunan Alevi halk, Alevi Dernekleri
sahiplendi.

Faşist AKP'nin Armutlu Cemevine yaptığı saldırı
sadece Alevilere değil, sünnilere, hristiyanlara, yezidilere
vb. inanan tüm halklara ve onların inançlarına yapılmıştır.
Sorun Alevilerin değil, sorun hepimizindir. Faşist Tayyip
Erdoğan sünni inancından halkın dini inançlarını da kul-
lanmaktan çekinmemiştir: Haziran Ayaklanmasında, ayak-
lanmaya katılanları aşağılamak, halkla karşı karşı getirmek
için “camide içki içtiler”, “camiye ayakkabı ile girdiler” vb.
yalanları söylemekten kaçınmamıştır. Söylediği yalanlara
ortak olmayan cami imamını ise başka bir camiye sürgün

etmiştir. Müslüman
seçmen kitlesini et-
kilemek için kürsü-
den ayetler okuyan
T. Erdoğan, Haziran
Ayaklanmasına ka-
tılanlara saldırmak
için halkın dini duy-
gularını kullanmak-
tan çekinmedi. İşte
faşizmin dini inancı,
dine saygısı budur!

Faşist AKP'nin inandığı değerlere karşı yaptığı bu
saldırıyı kabul etmeyen Kezban ana ilerleyen yaşına,
hastalıklarına rağmen direnişi başlattı. Kezban ana alevi
halkının, mahallenin ve kızının onuru için direnmek zo-
rundaydı. Çünkü: Faşizme karşı direnmenin dışında
başka yok yoktur. Kezban ana bunu en iyi bilenlerdendir.
Kezban ana bunu kitaplardan değil, yaşayarak öğrendi:
TAYAD'lı, TAYAD'ın kurucularından bir anadır Kezban
ana. 12 Eylül faşist cuntasına karşı, önce oğlunun yanında
yer almış. Sonra oğluyla omuz omuza mücadele etmiştir.
Kezban Ana 80’li yıllarda hapishane önlerinde tanıştı, iş-
kenceyle ve işkencecilerle. O, oğlunun mücadelesini sa-
hiplenmiş, oğlundan öğrenmiş, oğluna öğretmiştir. Kezban
Ana aynı zamanda şehit annesidir. (Mustafa Bektaş
onun oğludur.)  

Kezban Ana 100. gününde öğretmeye devam ediyor.
Armutlu Cemevinin koridorlarına işendiğinde, cemevine
ibadet için gelen halka işkence yapıldığında açıklama
yapmakla yetinen Alevi Derneklerine öğretiyor. Yüzyıllar
önce Yezid'in alevi halka yaptığı işkenceyi-katliamı teşhir
eden alevi dernekleri bugünün Yezidi AKP karşısında
sessiz kaldı. İşte, herkesin sustuğu günlerde, elinde
döviziyle çıktı Kezban ana. Tek bir talebi vardı: “Kızım
Zeynep Yıldırım değil, cemevine işeyenler yargılansın.”
Bu talep haklıydı, meşruydu.

Ve 100. gününde Kezban ana, faşizm koşullarında
inanmanın-ibadet etmenin aynı zamanda mücadele etmek
olduğunu öğretiyor. Evet, dün nasıl ki Yezid'e karşı mü-
cadeleyle var olduysa, alevi halkı bugün de faşizme
karşı mücadele içerisinde var olabilir, onurunu koruyabi-
lir.

Başta Alevi halkı olmak üzere, sünni, yezidi, hristiyan
tüm Anadolu halkları... Kezban ana direnişiyle tüm Anadolu
halklarının onurunu kurtarmıştır. İnancımız için, inandığımız
değerler için Kezban ananın direnişine sahip çıkalım.
Onun yanında olalım. Kezban ananın adalet talebi, hepi-
mizin talebidir.

Kezban Anamızın Adalet Talebi 100. Gününde

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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VERİLMEYEN 707 CENAZE
KARŞISINDA İZLENECEK
TEK YOL DİRENİŞTİR!
16 Haziran’da cenazesi alınan Sibel Yalçın, yoğun

polis kordonu altında Alibeyköy Cemevi’ne getirildi.
Halkın öfkesinden korkan polis Cemevine ve kitleye
yaklaşamazken çareyi Alibeyköy’ü kuşatmada buldu.

Yenibosna’dan gelen iki otobüs durdurularak içindekiler
gözaltına alındılar. Bunu duyan kitle yürüyüşü erteleyip,
olacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacaklarını
bildirerek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını
istediler. Polis gözaltına alınanları serbest bırakmak
zorunda kaldı. Binler sahipleniyordu işte Sibel’i.
Yürüyüş kortejinde en önde DHKC, ardından da
direnişe destek veren ve cenazeye katılan diğer dev-
rimci gruplar yer aldı. Ve aynı gün Sibel Yalçın’ı
polise ihbar eden bakkal Hasan Levent’in DHKC ta-
rafından cezalandırıldığı haberi geldi. 

Sibel Yalçın, saygı duruşundan sonra, hep bir
ağızdan devrim andı içilerek toprağa verildi. 

CENAZELERİMİZE SALDIRILAR DA 
CENAZELERİMİZ İÇİN DİRENME
GELENEĞİMİZ DE ESKİDİR 
Şimdi daha da geriye gidiyoruz. 

Yıl 1975. Kocamustafapaşa sokakları insanlarla
kaynıyor. On binleri aşkın halk faşistlerin katlettiği
Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi

Yazımızın, geçen haftaki ilk bölümünde, Kürt
Milliyetçi Hareketin 707 PKK’linin verilmeyen
cenazesini sahiplenmeyen, hesap sormayan,

uzlaşmacı politikalarını anlattık.
Tarihimizden örneklerle Cepheliler’in cenazelerini,

kayıplarını nasıl sahiplendiğini, Ali Yıldız’ın kemiklerini
nasıl bulduğunu, Dersim’de Kemal Gün’ün direnişiyle
ilk kez resmi olarak bir toplu mezarı nasıl açtırdığımızı,
yürütülen kampanyayı yazdık.

1995 yılında katledilen Sibel Yalçın’ın cenazesi için
verilen mücadele, CHP Şişli İlçe Binasının işgali ve
kitlesel sahiplenmeyi anlattık.

Yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ ONURDUR, DİRENİŞ UMUTTUR, DİRENİŞ ZAFERDİR!10

VERİLMEYEN 707 CENAZE VE
CENAZELERİNE SAHİP ÇIKMAYAN BİR POLİTİKA

DİRENMEK BİR POLİTİKA OLDUĞU GİBİ, 
DİRENMEMEK DE BİR POLİTİKADIR.

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET;
SADECE CENAZELER İÇİN DEĞİL, 

HER KONUDA DİRENMEMEYİ
BİR ÇİZGİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR!

DİRENMEMEK;
AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE İŞBİRLİĞİNİN 
VE AKP FAŞİZMİYLE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİNİN SONUCUDUR.

CENAZELERİ SAHİPLENMEMEK;
TESLİMİYETÇİLİĞİN VE TASFİYECİLİĞİN SONUCUDUR.

ÇAĞRIMIZDIR:
CENAZELERİNİZİ FAŞİZMİN ELİNDE BIRAKMAYIN! 

CENAZELERİNİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
EN BAŞTA SİZİ KATLEDENLERLE UZLAŞMAKTAN VE

İŞBİRLİĞİNDEN VAZGEÇİN!
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Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü’nün cenaze törenlerine
katılmak için oradalar. Cenaze için yürüyüş kortejleri
henüz başlamışken halkın üzerine polis kurşunları
yağıyor. Polisin saldırısı kitleyi geriletiyor. 

Ancak kısa sürede Cepheliler’in müdahalesiyle
direniş başlıyor. On binlerce insan arabalarla, çöp bi-
donlarıyla barikatlar kurarak, sokak sokak çatışarak
CENAZELERİNİ FAŞİZME TESLİM ETMİYOR. 

Kocamustafapaşa’dan Silivrikapı mezarlığına gö-
türülen şehitler görkemli bir törenle toprağa veriliyor.

Yıl 1989... 1 Mayıs’ı ateş altında kutluyoruz. Ateş
altındaki 1 Mayıs’ta bir şehit veriyoruz. Mehmet Akif
Dalcı. 

Dalcı’nın Cenazesi, Yeni Bir Savaş Demek

1 Mayıs şehidi Mehmet Akif Dalcı’nın cenaze tö-
renine binlerce insan katılıyor. Yine polis copları, kur-
şunları ve yine karşısında taşıyla, sopasıyla direnen
bir halk var. Vermiyoruz cenazemizi. Polisin cenazeyi
kaçırmasına veya sessiz sedasız gömülmesi dayat-
malarına boyun eğmiyoruz. Zeytinburnu sokakları
devrimcilerin sloganlarıyla inliyor. “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür”. Zeytinburnu halkı kapılarını devrimcilere
açıyor. 1 Mayıs şehidi Dalcı, kararlı direnişine örnek
bir törenle toprağa veriliyor. 

Yıl 1992... Geleneğimiz sürüyor: 

Faşizm yıllardır başaramadığını 13 Ağustos’ta An-
kara’da katledilen beş Devrimci Sol savaşçısından
Eyüphan Polat ve Nurhayat Beyhan’ın İstanbul’da
yapılan cenaze törenlerinde bir kez daha denedi.
Cenazelerimizi sahiplenmemizi engellemek için halkı
kurşunladı. 

20 Ağustos’ta Sanayi Mahallesi’nde yapılan cenaze
törenine katılmak isteyen halk, kortejler oluşturarak
mezarlığa kadar “Yaşasın Devrimci Sol”, “Yaşasın
Devrimci Sol Savaşçıları” sloganlarıyla yürüyüşe
geçti. 

Mezarlığın kapısına vardıklarında, üzerlerine polis
tarafından sağanak halinde kurşun yağdırıldı. Copları,

sopaları ve si-
lahlarıyla gerçek-
leştirdiği saldırı-
larda yine başa-
rılı olamadı. On-
larca insan ya-
ralandı, 50’nin
üstünde insan
gözaltına alındı,
ama ne cenaze-
ye katılan halkı
korkutup kaçıra-
bildiler ne de
devrimcileri halk-
tan koparabildi-
ler. 

Ç e k t i k l e r i

copların karşısında taş ve sopaları, kurşunların kar-
şısında burunlarının diplerinde patlayan molotof kok-
teylleri buldular. 

Halkın karşısında telaşlanan, taş, sopa, molotoflar
önünde gerileyen kendileri oldular. Eyüphan Polat
ve Nurhayat Beyhan’ın ölürken duvara yazdıkları
sloganlar, cenaze törenlerinde halkın ağzında,
Sanayi Mahallesi’nin sokaklarını inletti. 

Oligarşi bu geleneğin, halkın ve devrimcilerin ce-
nazelerini sahiplenmesi geleneğinin yaşatılmasını is-
temiyor. Cenazelerde halkı görmek istemiyor. Onun
için saldırıyor, kurşunluyor, gözaltına alıyor. Bunun
karşısında faşizmden ölülerimize saygı beklemek
mümkün değildir. “Diyalogla” faşizmin bu politikasını
değiştirmek mümkün değildir. 

Her koşulda geleneklerimize sahip çıkmak için di-
renmekten başka yol yoktur. 

707 cenaze için Kürt halkının da başka yolu yoktur. 

FAŞİZM NEDEN CENAZELERİMİZİ
VERMİYOR? 

CENAZELER SAFLAŞTIRMA VE
ÖRGÜTLENME ARACIDIR 
(Aşağıdaki bölüm, Kurtuluş dergisinin, 3 Ocak

1998 tarihli 62. sayısında yayınlanan “Halk Gerçe-
ğimiz: Cenazelerimiz” başlıklı yazıdan alınmıştır.)

Bu törenler, başlı başına bir saflaştırma, bir örgüt-
lenme aracıdır da. Düşmanın korkaklığını, zulmünü
bu törenlerle bir kez daha halklarımızın gözleri önüne
sereceğiz. Şehitlerimizi tanıyan tanımayan tüm yol-
daşlarımız, taraftarlarımız, sempatizanlarımız ve hal-
kımız, şehitlerimizin cenazelerine hiçbir kaygı duymadan,
bunu meşru bir hak olarak görüp katılmalıdır. Halkımızın
geleneklerinde ölen insana karşı bir saygı vardır. 

Ölenin cenazesine katılmak bir gelenektir. Hele ki
onlar için kendini feda eden, şehit mertebesine erişen
bir devrimciyse... Bundan daha insani ne olabilir?
Maddi ve manevi olarak böyle bir anda sahiplenme,
kendimize olan saygının bir gereğidir. 

Yani şehitlerimizi sahiplenmek insani, siyasi bir gö-
revdir. Ve bu yüzdendir ki, diğer konulardan farklı
olarak şehitlerimizin cenazelerini sahiplenme konusunda
hiçbir alan, birim, hiçbir Cepheli özel bir talimat bekle-
memelidir. Bu talimat baştan verilmiştir. 

Halk arasında bir deyim var; “İki elimiz kanda da
olsa...” Yani ne olursa olsun bir şehit haberi alır almaz
bu konuda duyarlı davranıp çevremizde eşimiz, akra-
bamız, dostumuz, tanıdığımız herkesi cenazeye kat-
malıyız. Cenazemiz nereden, nasıl kalkacak bu konuda
her şeyi en ince ayrıntısına kadar takip edebilmeliyiz. 

İşte burada bize gerekli olan inanç, kararlılık, şehit-
lerimize duyduğumuz saygı ve sevgidir. 

Düşmanın bu konudaki tüm engellerini aşmak için
bu değerlerden güç alacağız.

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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Sibel Yalçın Cenaze



NEDEN CENAZELERİMİZE
SALDIRIYOR?
İlkçağlardan bugüne cenazeler, bütün halklarda,

bütün kavim ve milliyetlerde kutsal kabul edilmiştir.
Bu; dinlerin, inançların, milliyetlerin tüm farklılıklarına
rağmen, dünyanın her tarafında böyledir. 

Cenazelerin kutsallığının en açık göstergesi ise,
cenaze törenlerinde somutlanır. O törenlerdeki inanç,
itina ve kurallar, gelenekler, bir kutsallığın ve sahip-
lenmenin ifadesidir. 

Cenaze törenlerini belirleyen özellikler, ölüye
duyulan saygıdır. Ölüye gösterilen sevgidir. O ölüye
bağlılıktır. Ölenin yaşamı boyunca yarattıklarına, üret-
tiklerine, geride bıraktığı olumlu değerlere, emeğine
saygı ve sahiplenmedir. 

Faşizm; işte bu saygıyı, bu sevgiyi ve bu sahip-
lenmeyi yok etmeye çalışıyor. Faşizm, halkın kendi
kurtuluş savaşçılarına, önderlerine sevgisini, saygısını
yok etmek istiyor. Biliyor ki, halkın devrimcilerin, ge-
rillaların cenazelerine katılması, aynı zamanda onların
mücadelesini sahiplenmedir. 

Cenaze törenleri, sosyal boyutuyla da, siyasal bo-
yutuyla da halkı birleştirir, güçlendirir. 

Öyle ki, cenaze törenleri, küskünleri barıştırır, ara-
larında anlaşmazlık olanları biraraya getirir. Uzaktaki
akrabalar, tanıdıklar gelene kadar cenaze kaldırılmadığı
için “ıraklar yakın olur”. 

Ölü evinde birlik olur, insanlar kaynaşır, paylaşır. 

Cenaze geleneklerinin temelinde acıyı paylaşmak,
sahiplenme ve dayanışma vardır. Bir “başsağlığı” di-
leme, ölü evinin temizliğinin ya da yemeğinin bir haf-
ta-on gün boyunca komşular tarafından yapılması
gibi cenaze törenlerine özgü gelenekler, bunu gösterir. 

Faşizmin cenazeleri engelleyerek yok etmek istediği
bir yandan da budur. 

Sözkonusu olan, halk için savaşanların, devrimci-
lerin, gerillaların cenazesi olduğunda, faşizmin bu
amaçlarına şunu da eklemek gerekir: 

Faşizm; cenazeleri kaçırarak, kaybederek, toplu
mezarlara gömerek, halkın moralini bozmak, halkı
güçsüz düşürmek, devletle baş edemeyecekleri dü-
şüncesini hakim kılmak istiyor. 

Çünkü “Cenazesine bile sahip çıkamayan bir
halk” hiçbir şey yapamaz.

CENAZELERİMİZE, ŞEHİTLERİMİZE,
MEZARLARIMIZA HEP SALDIRACAKLAR, 
HEP DİRENECEĞİZ! 
Bu konuda nasıl bir mücadele verildiğini göstere-

bilmek açısından 90’lı yıllar boyunca cenazelerimize
yönelik saldırılardan bazılarını, o günün dergilerinden
alıntılarla hatırlayalım: 

- Mücadele, 10 Ekim 1992, Sayı 15;

Bu sayının kapağında cenazeler vardı; şöyle ya-

zıyordu: Şehitlerimizin cenazesi nasıl kaldırılır öğre-
teceğiz 

Kayhan ve Makbule’nin cenazesine polis saldırdı,
halk sahip çıktı 

- Mücadele, 8 Mayıs 1993, Sayı 45;

Elazığ’da polis terörü; Hasan Aktaş’ın cenaze tö-
reninde gözaltılar

- Mücadele, 26 Şubat 1994, Sayı: 86;

Cenazeye bile saygıları yok 

- Mücadele, 15 Ekim 1994, Sayı 114.

Bedii Cengiz’in cenazesinde gözaltına alınan üç
kişi tutuklandı.

- Zafer Yolunda Kurtuluş’un 5 Ağustos 1995
tarihli 4. sayısında Ali Rıza Kurt’un cenazesine saldırı
anlatılıyor ve haber şu başlıkla veriliyor: “Cenazelerimize
Kalkan Elleri Kıracağız”. 

Ali Rıza Kurt’un cenaze törenine saldırı, oligarşinin
cenazelerimizi vermeme veya kaldırtmama politikasında
önemli bir göstergedir. Bu cenaze törenine vahşice
saldırmıştır devlet. Önceden saldıracağı tehdidini ya-
parak katılımı engellemeye çalışmış ve katılan herkese
de saldırmış, gözaltına aldıklarını dayak ve işkenceden
geçirmiştir. 

Bu boyutlu saldırı, Halk Cephelileri cenazelerini
sahiplenmekten vazgeçirme, yıldırma saldırısıydı. 

Ama bu saldırıya da kararlılıkla cevap verildi ve
cenaze törenlerimizde bir adım dahi geriye atılmadı. 

CENAZELERİMİZ İÇİN DİRENMEK, 
DEVRİMİ BÜYÜTMEKTİR!
Eyüphan Polat ve Nurten Demir’in cenazelerine

katılanlar hakkında dava açılır. Mahkemeye katılanlar,
cenaze hakkını savunurlar. Cenazelerimizi faşizme
bırakmayacağımızın kararlılığını dile getirirler. 

İşte bu mahkemenin haberi, Mücadele dergisinin
24 Ekim 1992 tarihli 17. sayısında şu başlıkla verilir: 

“Cenazelerimizin nasıl kaldırılacağını onlara öğ-
reteceğiz”. 

Bütün mesele bu kararlılığa sahip olmaktır. 

Bu kararlılığa sahip olunmazsa, “cenaze kaldırma
hakkı” da kağıt üzerinde kalır. Faşizm izin vermez.
Saldırır. Engeller. Elinden gelen her şeyi yapar. 

Bu konuda yapmayacağı bir ahlaksızlık, adaletsizlik
yoktur. 

Katlettiği devrimcilerin cesetlerine işkence ya-
pabilen bir faşizmden söz ediyoruz. 

Katlettiği devrimcileri dozerlerle toplu mezarlara
gömen bir faşizmden söz ediyoruz. 

İşte bakın; 7 Kasım 1992 tarihli Mücadele dergisinde

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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bir başlık şöyle: 

“Cenazelere gözaltı, cesetlere işkence”. 
Haberde TKP-ML Hareketi’nin şehitlerinin cenaze

törenindeki gözaltılar ve Adana’da katledilen TİKB’lilerin
cesetlerine yapılan işkenceler anlatılıyor. 

Burası Türkiye, bunları yapan faşizm. 

Sorun ise, bunun karşısında ne yapacağımız,
nasıl bir politika izleyeceğimizdir.

Yıl 1996: Faşizm Ümraniye Hapishanesi’nde dev-
rimci tutsaklara saldırır. Dört devrimciyi katleder. Ve
yine cenazelere saldırır. 

Zafer Yolunda Kurtuluş dergisinin 13 Ocak 1996
tarihli 27. sayısında şu başlığı görürüz: 

“Mecit’in Cenazesini Polis Kaçırdı... Cenazeleri-
mizden Korkuyorlar” 

Cenazeler üzerinden savaş sürmektedir. 

* * * 

Dergilerimizden başlıkları okumaya devam ediyoruz: 

- Kurtuluş dergisi, Sayı: 52, Tarih: 6 Temmuz
1996.

“Şehitlerimizden Korkuyorlar... Adalet Yıldırım’ın
Cenazesini Polis Kaçırdı Halk Şehidine Sahip Çıktı.

Her cenaze bir savaş; 

- Tarih, Ağustos 1996... İki devrimci, Senem
ADALI ve Muhammed KAYA, 20 Ağustos’ta İstanbul
Alibeyköy’de kaldıkları evde katledildiler. 

Cenazeleri kaçırılmaya çalışıldı, ama Halk Cephesi
cenazeyi vermedi. İki şehit, tam bir polis ablukası
altında toprağa verildi. 

Kurtuluş’ta şöyle yazıldı: Cenazelerimizin Kaçırılması
Halkın Desteğini Engelleyemeyecektir.

Sahiplenmede kararlılık. 

Cenazelerimizi faşizmin elinde bırakmamanın tek
yolu budur. 

İşte 7 Eylül 1996 tarihli Kurtuluş’taki cenazelerimizle
ilgili yazının başlığı da bunu ifade eder: 

“Her Şehidimizin Cenazesi Düşmanı Vuran Bir
Silaha Dönmelidir”.

Düşman cenazelerimizi vermeyerek bizi cenazesine
bile sahip çıkamayan bir acizlik içinde bırakıyor.
Halkın moralini bozmak, kendine güvenini sarsmak
istiyor. 

Bu politikayı bozmanın tek bir yolu vardır; direnerek
her koşulda cenazelerimizi almak ve onları layık ol-
dukları şekilde toprağa vermek. 

Onlar cenazelerimizi bize karşı kullanıyorlar. O
zaman yapmamız gereken, aktardığımız son başlıkta
da söylendiği gibi, düşmanın politikasını tersine çevirip,
her cenazemizi düşmanı vuran silaha çevirmektir. 

Verilmeyen 707 cenaze, halkın moraline bir

saldırıdır. Halkın değerlerine bir saldırıdır. O de-
ğerleri zayıflatmak ve yok etmek için geliştirilmiş
bir faşist yöntemdir. 

Bu politikayı bozmanın ve tersine çevirmenin yolu,
en başta cenazeleri almak için güçlü, militan bir
direniştir. 

Savaş sürüyor. 

Halk İçin Kurtuluş’un 25 Ocak 1997 tarihli 15. sa-
yısında şu başlığı okuyoruz: 

“Polat İyit’in Cenazesinde Saldırı... Kontrgerilla
Devleti Geleneklere Düşmandır.” 

Benzer bir başlığı, bundan altı ay sonra okuyoruz: 

“İstanbul polisi, katliamlara doymuyor... KATLETTİĞİ
İNSANLARIN CENAZELERİNİN SAHİPLENİLMESİNE
DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYOR...”

Cenazeler üzerinden savaş sürüyor. Yıl 1997.

İstanbul Emniyet Müdürü H. Özbakır, şu açık-
lamayı yapıyor: “Size bir daha cenaze yaptırırsam
namerdim”. 

Cepheliler cevap veriyor: “Ne Namertler Geldi
Geçti İstanbul’dan” (Bkz, Halkın Sesi Kurtuluş, 16
Ağustos 1997, Sayı: 3)  

Yıl 1998. CENAZELERE Saldırı ve CENAZELE-
RİMİZ İÇİN direniş sürüyor. 

Zeynep Korkmaz’ın cenazesine saldırıyor düşman.
Bir çok kişi gözaltına alınıyor. Kararlılığımız devam
ediyor: Şehitlerimizi sahiplenme kararlılığından bir
adım bile geriye gitmek yok. 

İşte cenazelere saldırının bir başka boyutu: 

“Cenaze İşlemlerini Takip Eden ÇHD İstanbul
Şube Başkanı Av. Murat Çelik ve Av.Several Demir
Gözaltına Alındılar, Dövüldüler.” (KURTULUŞ, 20
Şubat 1999, Sayı: 18) 

* * * 

BİR CENAZEDE 150 GÖZALTI,
12 TUTUKLAMA
İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu’na yönelik

eylem sırasında şehit düşen Selçuk Akgün’ün 7
Haziran Pazartesi günü yapılan cenaze töreni, oli-
garşinin cenazelere yönelik saldısının en boyutlula-
rından biridir. Cenazeye katılanlardan 150 kişi gözaltına
alındı bu cenazede. Gözaltına alınanlar işkenceden
geçirildi, şubede yaşlı insanların, çocukların üzerine
bayıltıcı sprey sıkıldı. Ve 12 kişi tutuklandı. 

- devam edecek -
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Sadık Mamati, Selçuk Akgün cenaze



“Hak Veren Zalim Gördün mü?
Hesap Soran Olmayınca”

Emeğimizi, hakkımızı çalanlar, terlemeden para kazanan-
lardır. Onlar halkın emeğiyle geçinen asalaklardır. Bu
yüzden de alın teri için mücadele edenleri baskı ile,

zulüm ile durdurabileceklerini sanırlar. Oysa, çok çalışan, az
kazanan, yarı aç yarı tok yatağa giren emekçi eğer derin uykusundan
uyandıysa ona baskı zulüm neylesin. 

Bunun değerli ve güzel bir örneğini Türkan Albayrak’ın direnişinde
görüyoruz. Sarıyer İlçe Sağlık’ta çalışırken işten atılan Türkan
Albayrak kıdemli bir direnişçi. 2010 yılında da atıldığı işine geri dö-
nebilmek için direnmiş ve kazanmıştı. TÜRKAN ALBAYRAK, 2.
KEZ İŞTEN ATILMASINA KARŞI DA DİRENME KARARI ALARAK
İKİNCİ ZAFERİNİ DE ŞİMDİDEN İLAN ETMİŞTİR.

Direnenlere zulüm neylesin!

Kaldı ki Sarıyer Kaymakamı neylesin!

Kaymakam, Türkan Albayrak’a parkları yasaklamış. 

“Nasıl kıymetli bir park oldu Şehit Öğretmenler Parkı; sanırsın
Sarıyer Kaymakamı’nın özel mülkü! Benim girmem yasakmış!
Ellerinden gelse bütün parkları, anıtları, meydanları yok edecekler.
Ben o parkta işimi geri alıncaya kadar direnecek ve kazanacağım.”

İşte bu sözleri söyleyen Türkan Albayrak, her gün evden çıkarken
Direnç Çiçeği şarkısını söylüyor. Aklına Ayten ve Nuriye geliyor.
Önceki direnişte yanında olan şehitleri ve tutsakları düşünüyor;
onlardan güç alıyor ve öyle çıkıyor alana. İşte bu nedenle yasakları
çaresiz; teslim oluyor direnişe!

DİRENMEK YASAK; PARKLAR YASAK;
EYLEMİN GÖRÜNTÜSÜNÜ

ÇEKMEK YASAK
TÜRKAN ALBAYRAK
YASAKLARA KARŞI,

İŞİNİ GERİ İSTEMEYE DEVAM EDİYOR

DÖVÜŞ HALAYI
Direnenler yılı yıla
Derdi derde taş eylemiş
Gökyüzüne ağız verip
Gecesini gün eylemiş
Acıları aş eylemiş
Bir dilimi beş eylemiş
Nicesini kara toprak
Oğul oğul göz eylemiş
Ya neylesin zulüm sana
Sabır taşan ya neylesin
Dövüşmeyi huy eylemiş
Dövüşmeyi oy
Direnenler günü güne
Diken diken sar eylemiş
Karanlığı dal eylemiş
Tomur tomur nar eylemiş
Gençliğini dar eylemiş
Hücresini kan eylemiş
Duvarları yaz eylemiş
Zincirleri saz eylemiş
Ya neylesin zulüm sana
Sabır taşan ya neylesin
Dövüşmeyi huy eylemiş
Dövüşmeyi oy
Baharını güz eylemiş
Sevdasını köz eylemiş
Zulüm ile düğün demek
Düğün dernek bar eylemiş

(Nihat Behram)
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İlk önce burada olmak, zaferi
burada kutlamak benim açım-
dan çok önemli. Nuriye Ho-

cam, Semih Hocam ve Esra Hocam
açlık grevini burada bitirmişlerdi.

Ben o zaman İzmir'deydim, açlık
grevinin 70’li günlerindeydim ve
ağlayarak; çünkü inanılmaz stres-
liydim. Ne olacak, devam edecekler
mi? Onun stresini yaşadım. Ve za-
ferle noktalandıktan sonra inanılmaz
derecede bir duygu yoğunluğu ya-
şadım. Ağlayarak görüntüleri izle-
dim.

Öncelikle şuna değinmek isti-
yorum. Evet direniş tek başına
başladı; ama başladığım gün kü-
çük bir kar tanesiydim. Ama şu
anda, önümüze geleni yerle bir
ettiğimiz kocaman bir çığ olduk.
İşte çığın da parçaları burada, çığı
oluşturanlar burada.

Şuna değinmek istiyorum: Di-
renişin gizli kahramanları vardı.
Çünkü hiçbir direniş evet tek baş-
lasa da asla tek başına kazanıl-
maz. Sizin söylediğiniz cümle bu
süreçte bana yol gösteren oldu di-
yebilirim. Çünkü Ankara'ya geldi-
ğimde Cihan Dönmez’le beraber
kaldım. Dişlerimde çok büyük prob-
lemler yaşadım. Sabaha kadar diş
ağrılarım oldu, benimle birlikte
adeta ağrıları yaşayan kardeşim
oldu.

Özellikle yurt dışında, Brük-
sel'de, Stuttgart’ta, Mannheim'da,
Fransa'da şu anda devam eden
çadır direnişinde Cemaat Ocak ab-
lamız açlığımı paylaştı. Hollanda'da
açlığımı paylaşanlar oldu.

Hazırladığı resimlerle, hazırladığı
slaytlarla Almanya'dan Suzan ab-
lamız, İstanbul'dan Seher ablamız,
Lale ablamız, sürekli hep gündem-
de tuttu. Çünkü gündemde tutarak
sosyal medyanın gücünü çok iyi
kullandıklarını, bu arada gerçekten

çok değerli güç verdiklerini söyle-
yebilirim.

Direnişimin ilk gününden son
gününe kadar, özellikle Ankara'da
sabahın erken saatlerinde beni
arabasıyla alıp Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Merkezi’ne götürüp
getiren Orhan abimizdi. Orada dük-
kânı çok yakın, fakat dükkânını
kapatma olanağı olmayan biri. Dük-
kânını kapattığı zaman sonuçta
esnaf. Ticaret yapan bir esnaf Meh-
met Sungurlu abimiz oldu. Özellikle
yaz sıcağında, çünkü Ağustos sı-
cağında buradaydım. Dükkânı ka-
patarak bana çay getirdi, su getirdi.
Yani bu direniş kolay kazanılmadı.
Çünkü dediğim gibi çok büyük
bir aile olarak bunu kazandık.

İnanılmaz sevinçliyim. Şu anda
döktüğüm gözyaşı sevinç gözyaş-
ları. Benim için işkenceyle göz-
altına alınan Nazan Bozkurt oldu.
Mehmet Dersulu oldu. Nuriye
Gülmen oldu. Alev Şahin oldu.
Acun Karadağ oldu.

Yani söylemek istediğim, Tayad'lı
babalarımız ziyaretime geldi. Yani
bunlar hep motive etti beni. Düşe-
ceğimi hissettiğim an, ayağa hep
kalktım çünkü direnişlerin kay-
betmeyeceğini, direnerek...

Şu anda CHP Genel Merkezi
içerisinde kendisine pay çıkar-
tacak insanlar olacak. Asla ve
asla hiç kimse lütfetmedi. Dire-
nişçiler Meclisi olarak, üstüne
basa basa bu direnişi biz ka-
zandık. 

Kimse bize lütuf etmedi. Yani
ülkede şu anda süregelen direniş-
çilerin özellikle şu programı çok iyi
izlemesini istiyorum. Çok iyi dersler
çıkartmasını istiyorum. Bizler di-
renmeyi ve kazanmayı kafamıza
koyduktan sonra önümüzde hiç-
bir şey duramayacağının en bü-
yük göstergesidir şu direniş.

CHP Genel Merkezi Önündeki Açlık Grevinin 67. Gününde
Zaferi Kazanan Mahir Kılıç’ın Yüksel TV’nin Patika Programında
Yaptığı Konuşma:

“Ben Değil, Biz Kazandık.
ZAFER DİRENİŞLER MECLİSİ’NİNDİR!”

Ankara

İdil Kültür Merkezi

K. Armutlu
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Evet, diyorlar ki Mahir Kılıç Açlık
Grevini zaferle sonuçlandırdı. Hayır,
Mahir Kılıç sonuçlandırmadı. Mahir
Kılıç'ın kocaman ailesi sonuç-
landırdı. Mahir Kılıç'ın arkasında
İzmir'deki büyük ailesi sonuçlan-
dırdı. İstanbul'daki büyük ailesi so-
nuçlandırdı. Dünyanın birçok ye-
rinde açlığımı paylaşanlar oldu.

Bahar Karataş ablamız oldu.
İsimleri unutabiliyorum inanın, her-
kesten çok özür diliyorum. Prog-
ramın içerisinde aklıma geldikçe
söyleyeceğim. Diyorum yani, İz-
mir'de de birçok dostlarımız açlı-
ğımızı paylaştı. İstanbul'da da, dün-
yanın birçok yerinde açlığımızı pay-
laşanlar oldu. Hepsine kucak do-
lusu, yürek dolusu saygılarımı su-
nuyorum.

Özellikle sizin de az önce bah-
settiğiniz gibi son üç gün, Açlık
Grevinin son 7-8 gününü ömrüm
boyunca unutmayacağım. Özellikle
CHP'nin içerisinde, sizlere ya-
pılan işkence CHP'nin tarihine
kara bir leke olarak yazılmıştır.
Yani kimse şunu düşünmesin. Evet,
Mahir Kılıç CHP'li bir belediyede
çalışacaktır. Ama CHP'nin yaptığı
yanlışı da eleştirmekten asla geri
kalmayacaktır. Hiç kimseden kor-
kum yoktur. Bunu da şu şekilde
söyleyeyim. Evet, ben CHP'li be-
lediyede çalışacağım ama
CHP'ye kişiliğimi, karakterimi
satarak değil. Alın terimi satarak
kazanacağım.

Evet, Direnişler Meclisi’nin bir
parçası, bir üyesi buradan ülkedeki
bütün direnişçilere selamlarımı gön-
dermek istiyorum. Saygılarımı gön-
dermek istiyorum.

Bizlere “Siz direndiniz ne
oldu?” diyecek kadar basitleşen
insanlara da evet direndik ve zafer
kazandık! Kocaman bir aile olarak

zafer kazandık. Sizlerin bizlerden
öğreneceği çok şey var. Her şeyin
başında onurlu bir şekilde di-
renmeyi öğreteceğiz hepinize.
Bizlerden utanarak direneceksi-
niz. Üyelerinize kapıları kitleme-
meyi öğreneceksiniz. Üyelerinize
işkence yapmamayı öğrenecek-
siniz. Üyelerinizin sırtından, üye-
lerinizin kanlarını emmemeyi öğ-
reneceksiniz. Direnerek öğrene-
ceksiniz. Bu da ders olsun diyelim. 

Bizlere “Direndiniz de ne oldu”
diyen basit insanlar: BİZ DİRENDİK,
ZAFER KAZANDIK. 

HALKIZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ! 

Tarihe bu şekilde yazılsın diyo-
rum.

Mannheim

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Direnişçilerimizi Selamladık ve
Zaferimizi Kutladık

Ankara Halk Cepheliler 18 Ka-
sım'da İdilcan Kültür Merkezi'nde bir
araya gelerek, Lübnan'da gözaltına
alınıp, ardından Türkiye'ye teslim
edilen ve 6 ay boyunca işkence gö-
ren, sonrasında tutuklanan Ayten
Öztürk için dayanışma yemeği verdi.
Yemekte Ayten Öztürk ile ilgili yazılar
okundu, yaşadığı süreç ve şu anki
durumu anlatıldı. Ayten Öztürk nez-
dinde bütün devrimci Özgür Tutsak-
larla dayanışmaya çağrı yapıldı. Aynı
zamanda, 16 Kasım'da direnişi za-
ferle sonuçlanan Mahir Kılıç'ın da
zafer pastası kesildi. Son olarak 45
kişinin katıldığı program halaylar çe-
kilerek sonlandırıldı.

Direnişler Meclisi'nden Flormar
Direnişçilerine Ziyaret

Direnenlerin oluşturduğu Direnişler
Meclisi, 15 Kasım'da, sendikalı ol-
dukları için işten atılan ve direnişle-
rinin 185. gününde olan Flormar Di-
renişçileri'ni fabrika önünde ziyaret
ederek dayanışmada bulundu.



Mahir Kılıç direnişinin za-
feri ile, Devrimci İşçi
Hareketi olarak bir di-

reniş daha kazandık.
Tarihimize Mahir Kılıç’ın direni-

şinin zaferini de kaydettik. Direniş-
lerimizin ve zaferlerimizin kökleri
tarihimizdedir. 

Devrimci İşçi Hareketi, 12 Ey-
lül’den sonra ilk örgütlü işçi grevi
olan Koç Holding’e bağlı Migros
Grevini örgütleyerek, işçi sınıfının
grevli-grevsiz mücadele yolunu aç-
mıştır.

Bu grev, sınıf mücadelesi açı-
sından zengin deneyler barındır-
maktadır. Her türlü demokratik hak
ve özgürlüklerin kısıtlandığı, 12
Eylül yasalarını, İstanbul’da 33
Migros mağazası önünde grev
çadırları kurarak meşruluk teme-
linde yırtıp atmakla kalmamış, di-
reniş içerisinde işçileri eğiterek
bilinçlendirmiştir.

Migros Grevi 1987 yılında ya-
pılmış olsa da aslında işçilerin ör-
gütlenme süreci 1980 cuntası ön-
cesine dayanır. Migros işçileri Tez-
Koop-İş bünyesine geçmeden önce
bağımsız PAKSAT-İŞ Sendikasına
bağlıydı. Paksat-İş 1972 yılında
bir işyeri sendikası olarak Migros
bünyesinde kurulur. 1975 yılında
Migros Koç Holding bünyesine ge-
çer. 

Sendika, 1980 yılının Nisan ayı-
na kadar işverenin denetiminde
sarı bir sendikadır. Ondan önce
birkaç kez sendika değiştirmek is-
teyen Migros işçilerinin bu çabaları,
işverenin yoğun baskıları ve işten
atılmalar sonucu başarıya ulaşa-
mamıştır. En son 1976 yılında o
zamanki adı Teknik-İş olan bir sen-

dikaya geçmek üzere başlatılan
direniş, büyük bir katılım olmasına
rağmen Teknik-İş yöneticilerinin
uzlaşmacı ve pasif tutumları sa-
yesinde başarıya ulaşamamış, 18
öncü işçinin işten atılmasına neden
olmuştur. 

1979 yılında Migros işçisi, mü-
cadelesini mevcut sarı PAKSAT-
İŞ sendikasını içerden ele geçirme
hedefine yönelir. Nitekim 28 Nisan
1980 tarihinde yapılan sendika ge-
nel kurulunda, işçiler ezici bir ço-
ğunlukla seçimi kazanarak gerçek
temsilcilerini yönetime getirir. Pak-
sat-İş Sendikası genel kurulundan
hemen sonra işverenin getirmiş ol-
duğu disiplin yaptırımlarına karşı
3 günlük bir direniş başlar ve adı
geçen yaptırımlara izin vermez iş-
çiler. 

Sonrasında ise 1980 Amerikancı
faşist cuntadan aylar önce yapılan
toplu iş sözleşmesi Migros ambar-
larından birinde yapılır. Etrafta iş-
çiler, ambarın ortasında bir masa
vardır. Masanın bir tarafında Migros
patronlarının temsilcileri, diğer ta-
rafta ise sendikacılar ve devrimci
işçi önderlerinden biri olan İbrahim
Erdoğan vardır. Sendika, toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde o dö-
nem Türkiye standartlarında iyi bir
sözleşme imzalayarak Migros iş-
çilerinin sempati, güven ve desteğini
alır. 

12 Eylül sonrasında Paksat-İş
Sendikası 2821-2822 sayılı yasa-
lara getirilen %10 barajı nedeniyle
TÜRK-İŞ’e bağlı Tez-Koop-İş Sen-
dikası’na katılmak zorunda kalır.
1985 yılında Tez-Koop-İş Sendikası
bir toplu sözleşme yapmış, ancak
içinde bulunulan şartlar ve koşul-
larda pek de başarılı geçmemiştir.

Üstüne paranın değeri düşmüş ve
zamlar almış başını gitmiştir. Kı-
sacası 1987 yılına gelindiğinde iş-
çilerin elinde iki sene önce imza-
ladıkları sözleşmeden geriye pek
bir şey kalmamıştır.

33 Migros Mağazasında
1100 İşçi Greve Başlar

Migros’ta, 20 Ağustos 1987 Per-
şembe günü başlayan grev nede-
niyle Aksaray mağazasında düzen-
lenen törene binlerce işçi ve İstanbul
halkı katılır. Alkışlar arasında ko-
nuşan Tez-Koop-İş Sendikası 3
No’lu Şube Başkanı ve DİH’li bir
işçi olan Aynur Karaaslan Migros
grevini şöyle değerlendirir: “Gör-
evimiz yalnızca ‘ekmek’ için değil;
ama aynı zamanda demokrasi
mücadelesinde bir araç olacaktır.
Çünkü ‘ekmek’ ancak demokratik
haklarla güvence altına alınabilir,
sürekli kılınabilir.”

İşçiler sendika başkanı ve yö-
netiminin bu görüşüyle hemfikir-
dirler. Çünkü grev öncesinde baş-
layan toplu iş sözleşme hazırlıkları
sendikal demokrasi işletilerek tüm
işçilerin görüş ve önerileri alınarak
hazırlanır. 

Sendika başkanı Karaaslan,
toplu iş sözleşmesi teklif tasarısının
nasıl hazırlandığını Yeni Çözüm
Dergisi’ne şöyle anlatır; “Bu teklif
tasarısının nasıl hazırlandığına ge-
lince, 15 Mart’ta yaptığımız ola-
ğanüstü genel kurul öncesine git-
mek gerekiyor. İç sorunlarımızdan
kaynaklanan bir olağanüstü genel
kurul yaşadık. Şube başkanlığına
da bu kongrede geldim. Genel
kurul çalışmalarıyla toplu iş söz-
leşmesi teklif tasarısının hazırlanış

Mücadele Tarihimizden Öğreniyoruz:

MİGROS GREVİ
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çalışmaları birlikte iç içe yürütüldü.
Öncelikle çok dağınık olan Migros
iş yerlerini, Merkez Depo, Şişli,
Kadıköy ve Hatboyu olmak üzere
dört bölgeye ayırdık. Her bölgede
demokratik bir şekilde, ilkelerimize
ve demokratik çalışma anlayışımıza
göre komiteler kurduk. Bu komiteler,
mağazalarda işçilerin önerilerini
aldı. Anketler düzenlendi. Toplanan
bu anket ve öneriler üst komitelerde
taslak haline geldi. 

Hazırlanan taslak, Temsilciler
Meclisi’nde gözden geçirildikten
sonra, teklif tasarısı haline geldi
ve işverene verildi. Kongreye gi-
derken işçi ve delege arkadaşlara
bu programımızı anlattık, benimsedi
ve ezici bir çoğunlukla, neredeyse
oy birliğiyle kolektif çalışma içinde
bulunduğumuz arkadaşlarla bir ekip
halinde yönetime seçildik. Şu anda
da yapılan her toplu iş sözleşmesi
görüşmesi, önce bölge temsilcile-
rimize, sonra işyeri temsilcilerine,
oradan da tüm Migros işçilerine
anında aktarılmaktadır.”

12 Eylül’den sonra DİSK ve
bağlı sendikalar ile bağımsız sen-
dikalar fiilen kapatılmış, işçilerin
tüm haklarının gasp edilmesi sen-
dikal alandaki tek işçi kuruluşu
olan Türk-İş’i ise hiç mi hiç rahatsız
etmemiştir. Türk-İş, işçi sınıfının
mücadelesine hiçbir katkı sunma-
dığı gibi, bu suskunluğuyla darbe
ile getirilen tüm anti-demokratik
uygulamalara bir nevi destekçi
olmuştur. 

DİH, Migros Mağazalarının İs-
tanbul’un en merkezi yerlerinde
olmasını fırsat bilerek bunu bir
avantaja çevirdi. Sadece işçiler de-
ğil, İstanbul halkı da grevin etkin
destekçisiydi. Geniş bir ajitas-
yon-propaganda faaliyeti ile birlikte
İstanbul’un merkezi yerlerinde tam
33 korunak çadır kuruldu. Polis-
patron bu çadırları yıktıkça her se-
ferinde yeniden kuruldu. Bu saldı-
rılar halkın gözleri önünde oluyordu.
Halk ile işçilerin birliği sağlanarak
dayanışma büyütüldü. 

12 Eylül sonrası yapılan yeni
düzenlemelerin biri de, işçi sınıfının
diğer emekçi halkla olan dayanış-
masını engellemek olmuştur. Bu
nedenle sendikaların gelirleri sı-

nırlanmış, grev fonu düşürülmüş
ve sendikalara idari ve mali denetim
getirilmiştir. 

Tüm olumsuzluklara rağmen
baştan sona ilerici-yurtsever-dev-
rimci gençliğin destek ve dayanış-
masına sahne olan Migros Grevi,
demokratik kitle örgütleri, kardeş
sendikalar, fabrikalar ve mahalle
halkı tarafından da desteklenmiştir.
Sonunda çadır hakkı fiilen kaza-
nılmış oldu. Migros patronlarının
sarı sendika ve polisle birlikte kur-
duğu tuzaklar da boşa çıkartıldı. 

Örneğin daha grevin birinci günü
işveren korsan satışlar yapmaya
başlar. Yasanın emredici hükmüne
rağmen, yasaları korumakla(!) gö-
revli devlet kurumlarının kılı bile
kıpırdamaz. Bu nedenle, Bölge
Çalışma Müdürlüğü’ne, Sendikalar
Masası’na, İstanbul Vilayeti’ne,
Kaymakamlığa vb. diğer kurumlara
yapılan tüm başvurulara verilen
yanıt, “bu konu bizim yetkimiz dı-
şındadır” olmuştur.

Ama Migros işçileri oturup bek-
lememişlerdir. İstinye’de Türkay
Kibrit Fabrikası’nda, İstanbul Ha-
li’nde, Belgrad Ormanları’nda ya-
pılan korsan satışa fiili olarak el
koyarlar. Ayrıca Bölge Çalışma Mü-
dürlüğü’nün bu taraflı tutumu ilk
kez Migros işçilerinin düzenlemiş
olduğu yürüyüş ve basın toplantı-
sıyla protesto edilir. 600 civarındaki
Migros işçisi Bölge Çalışma Mü-
dürlüğü’nü basarak, haklarına
sahip çıkarlar. 

Migros grevini bitirmeye çalışan
patronlar grevci işçileri tehdit eden
mektuplar gönderirler. İşçiler ise
gönderilen mektupların arkasına
“Bu laflara karnımız tok” yazarak
gerisin geri postalayarak gerekli
tavrı gösterir. Migros patronları dur-
mazlar. Direnişi bitirmek için gaze-
telere haber yaptırmaktan, polis sal-
dırıları örgütlemeye kadar birçok
yöntem denerler. Ama başaramazlar. 

Grevin 133. günü zafer Migros
işçilerinin oldu. Migros patronları
geri adım atmak zorunda kaldılar
ve toplu sözleşme masasına otur-
dular. 

Sonuç olarak;
Migros işçilerinin grevini öncesi

ve sonrası ile bir bütün olarak de-
ğerlendirdiğimizde, işçilerin müca-
delenin bir parçası değil asli un-
suru olduğu ve her türlü sürecin
içinde, demokrasi işletilerek işlerin
örgütlenmesinin önemi ortaya çı-
kıyor. 

İş yerlerinde komiteleşmenin,
iradi, programlı bir çalışmanın öne-
mini gösteriyor. Sendika ve komi-
telerin birlikte çalışabileceği ve bunun
bir zorunluluk olduğu ortaya çıkan
başka bir gerçek oluyor. Bugünün
pek çok sendikacısı İşçi Meclisi
adını duyunca; “Ne gerek var sen-
dika ve yönetimi var ya” derler…
Oysa Migros Grevi ve yürütülen
mücadele patron sendikacılığını
daha  o günlerde yırtıp atmıştır. 

Migros işçileri arasında sürdü-
rülen mücadele bize devrimci sen-
dikacılık ile sarı sendikacılık ara-
sındaki çizgiyi açıkça göstermek-
tedir. Tek bir sendika şubesinin
dahi “koskoca!” Koç Holding’e
nasıl diz çöktürdüğüne tanık olu-
yoruz. 

Sendikaya üye olmakla örgütlü
olmak aynı şey değildir deriz hep.
İşçiler uzun bir uğraş sonucunda,
bedeller ödeyerek en sonunda pat-
ronun kurdurduğu sarı sendikayı
içten fethederek yönetimi alıyorlar.
Bu da bize gizli örgütlenmenin,
bunun yol ve yöntemlerini geliştir-
menin bugün önümüzdeki en büyük
görevlerden biri olduğu gerçeğini
gözler önüne seriyor. 

Yine bu mücadele içinde burju-
vazinin imdadına en başta burju-
vazinin kurumlarının koştuğunu gö-
rüyoruz. Polisi, basını, çalışma böl-
ge müdürlüğü, sarı sendika vs.
tüm burjuvazinin kurumları işçilerin
karşısında yer alıyor. Bu da bize
asıl güçlü olanın tüm kurumlarıyla
burjuvazi ve patronların değil örgütlü
olan işçilerin olduğu gerçeğini gös-
teriyor. 

Grevlerle, direnişlerle dayanış-
mayı örgütlemenin, ajitasyon-pro-
pagandanın, burjuvazinin saldırı-
larını boşa çıkartmak ve patronları
teşhir etmek için ne kadar önemli
bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor.

Tarihimizden aldığımız güçle
daha büyük direnişler örgütleyecek,
daha büyük zaferler kazanacağız!
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DİSK’e bağlı Lastik-İş Sen-
dikasının Genel Başkanı
Abdullah Karacan ve ya-

nındaki 2 kişi, Sakarya’nın Arifiye
ilçesinde bulunan lastik fabrikasına
ziyarete gittiği sırada silahla vuruldu. 

13 Kasım günü başından vu-
rulduğu belirtilen Karacan, kaldı-
rıldığı hastanede hayatını kaybe-
derken; ateş ettiği iddia edilen işçi
Sedat Uzunlar tutuklandı. Ölen bir
sendika genel başkanı, öldür-
düğü söylenen kişi de sendikanın
üyesi bir işçi. Olay mahalli ise
sendikanın temsilcilik odası. 

Türkiye’nin 22 ayrı yerinde “işi,
emeği, onuru” için direniyor işçiler,
emekçiler. Ülke yangın yeri, direniş,
zulüm, açlık, yokluk, işçi katliamları,
işten atmalar, intiharlar yaşanırken
sendikaların bulunduğu duruma
bakın!

Yoksulluğun, açlığın, işten at-
maların kısaca işçilere her türlü
zulmün reva görüldüğü bugünlerde
DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası
başkanı ve işçi arasında geçen bu
olayı sendikal mücadele tarzı ve
anlayışından bağımsız olarak ele
alamayız. 

SORUMLULAR
BU TABLOYU
YARATANLARDIR
Karacan’ın önce yürüttüğü sen-

dikal mücadele nedeniyle öldürül-
düğü yansıtıldı basına. Gerçeğin
öyle olmadığı çok kısa bir süre
içerisinde anlaşıldı. İşveren sen-
dikasına dönüşen Lastik-İş’in
kendi içindeki çatışmalarının, güç
savaşlarının; işçilerin ekmek parası
üzerinden yürüdüğünü, işçilerin
alınteri üzerinde hak sahibi olmaya
çalıştıklarını öğrendik. 

Abdullah Karacan’ı vuran işçinin
anlatımları, gerçekleri çarpıcı bir
biçimde ortaya koymaktadır. Sedat
Uzunlar, olayla ilgili verdiği ifade
de şunları anlatıyor:

“Bu fabrikaya bir önceki Lastik-

İş Sendikası Başkanı döneminde
girdim. Bu başkanla genel başkanın
arasının bilmediğim bir nedenle
bozuk olduğunu biliyorum. 1 sene
kadar önce genel başkan, şube
başkanını istifaya yönlendirmişti.
Bu dönemden sonra Genel Başkan,
bizim sorunlarımızla kendisi ilgi-
lenmeye başladı.

Bu süreçte şube, önceki şube
başkanının fabrikaya kabulleri yap-
tığını, önceki şube başkanının
işe aldığı kişilerin artık çalışma-
yacağını söylediler, zorlanacakları
birimlere yönlendirildiler. Görüş-
meler sonunda yaşananların ar-
kasında sendikanın olduğunu ve
sendikanın talepleri fabrika müdü-
rüne ileterek gerçekleştirdiğini an-
ladım. Bu sürede benim de yerimin
değiştirileceğini duydum.

Bu yüzden ben de geçen hafta
sendika Genel Başkanını aradım,
görüşmek istediğimi söyledim. O
da bana ‘Yurt dışındayım, bakarız’
dedi. …Ben çalışırken sendikanın
temsilcisi bana ‘Çabuk gel, Genel
Başkan seni çağırıyor’ dedi” ifa-
delerini kullandı. Henüz 1-2 adım
atmıştım ki Genel Başkan, belinden
silahı çıkararak silahın ağzına mer-
miyi verdi ve bana ‘Gel lan’ dedi.
Kendisi oturur haldeydi, silahı bana
doğrultmadı, elleri masanın üze-
rindeydi ve silah da elindeydi. Ben
silahı görünce korktum, ‘Benim
dışarı çıkmam lazım’ dedim ve
dışarı çıktım. Koşar adım güvenlik
bölümüne doğru ilerlemeye baş-
ladım.

Bu sırada peşimden Osman
Bayraktar geldi ve sakin bir tavırla
‘Konuşacağız’ dedi. Ben de beni
eninde sonunda yakalarlar, diye
düşündükten sonra tekrar geri dön-
düm. Genel Başkan yine bir ön-
ceki şekilde masada oturuyor
ve elinde silahı tutuyordu. Sonra
ayağa kalktı, elinde hala silah
vardı, bana doğrultulmuş değildi,
bana doğru yürümeye başladı.
‘Tutun bu p…..... bu kayıt yapar

telefonu elinden alın’ dedi. Te-
lefonu aldılar ve yanındakiler
bana yumruk attılar. Ayrıca kol-
larımdan tutuyorlardı. Ben de
kendimi kurtarmaya çalışıyordum
ve başımı sallıyordum. Genel
Başkan iyice yanıma yaklaştı, bu
sırada biz Genel Başkanın oturduğu
tam iç kısmındaydık. ‘Sen bu işi
neden karıştırıyorsun p…….. i...’
dedi. Ben de ‘Bu iş ekmek meselesi’
dedim. Bu defa bana ‘Senin ek-
meğini ben veriyorum p….….,
bana mı dikiliyorsun, seni i...
yaparım. Ben yaptım, hesap mı
soruyorsun?’ dedi ve bana doğru
kafa attı.

Ben başımı çevirdim, sağ gö-
zümün altına kafası geldi. Bu sırada
hepsi birden bana doğru saldırdı.
Ben de can havliyle kendimi
dışarı atabildim. Kaçmaya çalışı-
yordum, bu sırada peşimden gel-
diler. Beni dövmeye devam edi-
yorlardı. Biri bana ‘Başkanın elini
öp, sen başkana nasıl diklenirsin,
nasıl konuşursun’ dedi. Genel
Başkan bana yaklaştı ‘Öp lan
elimi’ dedi. Silah hala elindeydi.
Ben de ‘Kimseye biat etmem’
dedim. Bunun üzerine silahı bana
doğru kaldırmaya başladı ve ‘Seni
öldürürüm’ dedi. 

Karşılıklı bir haldeydik. Ben can
havliyle silahın namlusunu tut-
tum. Benim her iki elimden tut-
tular....  Hatta namluyu ters tarafa
çevirebilmiştim…. silah patladı.
3-4 kez ‘Pat pat’ diye ses geldi,
silah benim elimde kaldı başkan
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yere düştü. Ben de silahla birlikte
temsilcilikten dışarı doğru kaçtım.”

İşçi Sedat Uzunlar ifadesinin
başka bir yerinde; “İzmit’teki tesis
bürosuna gittim, Genel Başkanla
baş başa görüştük. Bürosuna git-
tiğimde daha önceki sendika baş-
kanının işe soktuğu kişilerin duvarda
listesi vardı. Bu listede benim de
adım vardı. Görüşme sırasında
bana ‘Ben mafyayım, bu işler bil-
diğiniz gibi değil; ben MİT’im, benim
kardeşim adam öldürdü. Adapa-
zarı’na gelir kaldırırım, benim böyle
bir potansiyelim var’ dedi” diye ko-
nuştu.

Sedat Uzunlar’ın ifadesini kı-
saltarak vermeye çalıştık. Çarpıcı
olması nedeniyle yer verdik. Elbette
Sedat Uzunlar’ın ifadesini tek ba-
şına doğru kabul etmiyoruz. Ancak
olay sonrasında ortaya çıkan gö-
rüntüler, ifadeyi doğrular niteliktedir.
Ayrıca Genel Başkan hakkındaki
bilgiler, daha önce yaşanan olaylar,
nasıl bir sendikal mücadele yürüt-
tüklerini göstermektedir. 

Kocaelikoz isimli bir internet ga-
zetesinde Gökhan Karabulut, bir
işçinin mektubuna yer verdiği kö-
şesinde Abdullah Karacan için şun-
ları söylemiş; “Lastik işçisi sene-
lerden beri huzursuz, keyifsiz sen-
dikaya güvenini kaybetmiş bir top-
luluk olmuştur.  Neden mi? Sizin
izlediğiniz sendika politikası yü-
zünden işçiyi tamamen işverenin
kollarına bıraktınız, işveren istediği
gibi oynuyor, kimsenin ses çıkardığı
yok. Alan razı veren razı ama bir
de işçiye sormak lazım. Temsilciler
deseniz ona keza sadece saatlerini
doldurup gitmenin derdindeler, ata-
ma temsilci olursa bu şekilde olur.

İşçiyi dinlemiyorlar, sıkıntılarına
çözüm bulmuyorlar. Evet lastik iş-
çisinin canına tak etti. Kç sözleş-
medir zam aldığımız yok. Hep en-
flasyon hep enflasyon. Yok başkan
yok ama işveren tarafından iş sayısı
artıyor ama ses çıkmıyor. Para
yok iş çok. Nasıl olacak başkan
tamam ile işverenle danışıklı dövüş
yapılıyor. Bunları yüzüne söylemek
isterdik; ama maalesef işimizden
oluruz, o yüzden sana buradan

sesleniyoruz.’’
Bu yazı 20 Ekim 2017’de ya-

yınlanmış. Bu mektuptan da anla-
şılacağı üzere Lastik-İş’in örgütlü
olduğu işyerlerinde işçiler tem-
silcilerini seçemiyor, sözleşme
süreçlerine müdahale edemiyor,
sendikanın karar alma mekaniz-
masına dahil olamıyor. Temsil-
ciler de işçilerle ilgilenmiyor.

ABDULLAH KARACAN
İŞÇİ DOSTU MUYDU?
“Bir sendikanın genel başkanı,

neden belinde silahla dolaşır?” so-
rusunu eminiz herkes sormuştur.
Bu cevap Abdullah Karacan’ın kim-
liğinde saklıdır. Abdullah Karacan,
ülkücü kimliği ile tanınan, mafya
tarzı ilişkiler içindeki biri olarak
bilinmektedir. Süleyman Soylu
da bu nedenle ailesine taziye zi-
yaretinde bulunmuştur.

Karacan, 2002 yılında genel
başkan olmuş ve öldürülene kadar
genel başkanlığı sürdürmüştür. Sa-
hip olduğu koltuğu kişisel çı-
karlar ve nüfuz elde etmek için
kullanmıştır.

2008 yılında sendikada bulu-
nan solcuları, muhalifleri pat-
ronlarla anlaşarak tasfiye etmiş-
tir. 2008’de Adapazarı Goodyear,
Pirelli, Brisa fabrikaları toplu iş söz-
leşmelerinin imzalanması sonu-
cunda işçilerin grev kararını en-
gellemeye çalışmıştır.

Abdullah Karacan’ın engelleye-
mediği grev 14 gün sürdü. Ancak
grevi örgütleyen işyeri temsilcileri
ise 2009 seçimlerinden önce tasfiye
edildiler. 

Sendika yönetimine muhalif iş-
çilerin işten çıkarılması 2008 yılı
Aralık ayı ve yeni yılın Ocak ayında
da sürdü. Sırasıyla Brisa’dan 64
işçi, Pirelli’den 30 işçi, Adapazarı
Goodyear fabrikasında da 28 işçi
işten çıkarıldı. Gerekçe ekonomik
kriz olarak iddia edilse de asıl ge-
rekçe bu işçilerin muhalif olma-
larıdır.

2008 yılında yaşanan işten at-
malara atıfla şu ifadeleri kullanıyor
bir Pirelli işçisi:

“Fabrikada delege seçimle-
rinden sonra da işten atmalar

devam etti. Sendika yöneticilerini
ya da temsilcileri eleştiren işçiler
fabrika içerisinde saldırıya uğ-
radı, darp edildi. Arka arkaya
yaşanan bu gelişmeler üzerine
işçi, işverenin her dediğini yapar
hale geldi. Çünkü güvenmesi
gereken sendikasına güvenemez
hale geldi. İşverenden çok sen-
dika yöneticisinden korkar oldu.”
(Evrensel)

Muhalif işçilerin sendika yöne-
ticilerince darp ve tehdit edilmesi
yeni değildir. 31 Ocak 2009 tari-
hinde, Pirelli işçisi Fikret Dal; “Tem-
silci arkadaşların işten atılma-
sından sonra Abdullah Kara-
can’la bir tartışmamız oldu. Üze-
rime yürüdü, bana vurmaya kalk-
tı. Biz atılan eski temsilcilere
destek verdiğimiz için bunları
yaşadık. Arkadaşlarımız atıldıktan
sonra bizi de diskalifiye etmeye
çalıştılar” ifadelerini kullanıyor.
Karacan’ın kendisine ağza alın-
mayacak küfürler de ettiğini söy-
leyen Dal, sadece kendisinin değil
4 işçinin daha sendika yöneticilerinin
fiili saldırısına uğradığını ifade etti
ve şunları söyledi: Pirelli’de artık
işçilerin can güvenliği yoktur. Her
iki bayramda da fabrikada işçi dö-
vüldü. (Evrensel, 16 Kasım 2018)

Abdullah Karacan’ın cenaze-
sinde konuşma yapan Arzu Çer-
kezoğlu; “Lastik fabrikalarında
taşeron firmalarının ortadan kal-
dırılması onun eseriydi. Çok açık-
tır ki Abdullah Karacan, verdiği
bu mücadeleyle hep bizim yanı-
mızda olacak ve biz onu yaşata-
cağız.” dedi. 

Oysa gerçek Arzu Çerkezoğ-
lu’nun söylediği gibi değildir. Evet
taşeron işçileri kadroya alındı, sen-
dikaya üye yapıldı. Ancak eşit işe
eşit ücret ilkesi alaşağı edildi.
‘Sendika üyesi yapıldı’ denilen ta-
şeron işçileri için ayrı bir sözleşme
maddesi ile maaş ve sosyal haklar
belirlendi. Taşeron işçinin aldığı
saat ücreti, kadrolu işçilerin çok
gerisindedir.

İşçiler aynı işyerinde çalıştıkları
halde aynı sözleşmeden yararla-
namamaktadırlar. 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ ONURDUR, DİRENİŞ UMUTTUR, DİRENİŞ ZAFERDİR!220



DİSK başkanı ve yönetimi,
Abdullah Karacan’ın kimliğini
bilmiyor mu? Tüm bu gerçek-
lerden bihaber midir?

Hayır değildir. Muhalifler sen-
dikadan tasfiye edilirken sesini çı-
kartmamıştır. 

Lastik-İş bugün sağcı bir sen-
dikadır. Ancak DİSK yönetimini
belirleme açısından belirleyici bir
konuma sahiptir. Konfederasyona
Genel-İş’ten sonra en yüksek ai-
datları ödeyen sendikadır. Sağcı
bir sendika olduğu, işçiler üzerinde
işveren ile birlikte baskı oluşturduğu
bilinmesine rağmen olanlara se-
yirci kalmıştır. Bu örnek DİSK’in
sarı sendikalardan hiçbir farkının
olmadığını göstermiştir. Sendika
yöneticileri işçilerine yönelik saldı-
rılar ile gündeme gelmektedirler
artık. Sendika başkanları işçiler ta-
rafından teşhir edilmeye başlayınca
ilk yaptıkları şey şiddete başvur-
mak olmaktadır. 

Hatırlayalım; DİSK, direnen
Oya Baydak’a yönelik linç ör-
gütlemişti. 

KESK, kendi üyelerini sendika-
lardan işkence ederek attı.

Lastik-İş sesini yükselten işçileri
tehdit ederek, işten atma ile kor-
kutarak sindirmektedir. 

Sendikalar, işçilerin ekonomik
ve demokratik hakları için mücadele
eder; ancak bununla da yetinmezler.
Sendikalar işçilere siyasal bir
bilinç de kazandırmak zorunda-
dır. 

Şu an DİSK dahil hiçbir sendika,
işçilerin mücadelesini ileriye taşı-
yacak, geliştirecek bir anlayışa,
cürete, bilince, sınıf kinine sahip
değildir. Tüm yöneticiler işçilere
yabancılaşmış, işverenlere yakın-
laşmışlardır. 

DİSK, HESAP VERMEK
ZORUNDADIR!
Bu tablo değişmek zorundadır.

İşçi emeği üzerinde zenginleşen
patronlar ne kadar suçlu ise, işçilerin
umudunu çalan, biriken emeklerini
işçi aleyhine kullanan, direnenlere
sırtını dönen, hak alma mücade-

lesini yükseltmek yerine geriye çe-
ken sendikacılar da suçludur. 

DİSK yaşanan zulmün bir par-
çasına dönüşmüştür. İşçilerin umu-
dunu ve emeklerini çalmalarına
izin vermeyiz!

Büyük bedellerle kazanılan hak-
ların, yaratılan değerlerin üzerinden
rant sağlamak o kadar kolay ol-
mayacaktır. Buna engel oluyoruz,
olmaya devam edeceğiz!

DİSK yöneticileri devrimci işçi-
lerin önüne çıkmaya cesaret ede-
miyor. Çünkü devrimci işçiler her
yerde DİSK yöneticilerinden hesap
sormaktalar. Bulundukları her or-
tamda onları teşhir ediyor, suçlarını
hatırlatıyorlar.

DİSK’i teşhir etmeye, suçlarını
anlatmaya devam edeceğiz. DİSK,
ya yaratılan değerlere uygun olarak
mücadele edecek, söz ve karar
hakkının işçilerde olduğu bir me-
kanizmayı yaşama geçirecek ya
da devletin kurmuş olduğu sarı
sendika rolünü kusursuzca oyna-
maya devam edecektir! Tercih bu
ikisi arasındadır!

14 Kasım, direnişin 72. gününde
45. kez işkenceyle gözaltına alındım.
Taşı delmeye devam.

15 Kasım, direnişin 73. günü Di-
renişler Meclisi olarak Flormar işçi-
lerinin direnişini ziyarete gittik. İşçilerle
dört saat geçirdik. Birlikte sloganlar
atıp birlikte halaylar çektik. İşçilerle
tek tek sohbet ettik. Direnişlerimizi
anlattık.

Nuriye’nin işi için 324 gün açlık
grevi yapmasını, tutsaklığını duyunca
süreci öğrenmek için Nuriye’ye so-
rular sordular. Bir kadın işçi; “Biz
burada sadece oturuyoruz, bir şey
yapmıyoruz” diye hayıflandı. İşçilere
direniş bilinç vermiş. Haksızlığı,
adaletsizliği iliklerine kadar hisse-
diyorlar. Soğuk havada battaniyenin
altında ısınmaya çalışıyorlar. Karşı-
larında her gün çalıştıkları ve kapıya
atıldıkları fabrika binasına kinle ba-
kıp, sloganlarını atıyorlar. İşçilerin

çoğu kadın, birçoğu birbirini direnişte
tanımış. Örgü örüyorlar, sohbet edi-
yorlar. Grup grup oturuyorlar. Direniş
onlara umut vermiş… Gözleri ışıl
ışıl parlıyor.

Sormamışım sendika onlara eği-
tim veriyor mu, birlikte kitap okuyup
tartışıyorlar mı, film izliyorlar mı
acaba? Direnişler okuldur, işçinin
bilinçlendiği mevzilerdir, bunu
beslemek gerekir. Sendikaların hiç
böyle bir kaygısı olmadı. Uzun za-
mandır kalabalık bir işçi direnişi
görmemiştim, umutla ayrıldım ora-
dan. İşte geleceğin sahiplerinin ayak
sesleri dedim.

16 Kasım, direnişin 74. günü,
46. kez işkenceyle gözaltına alındım.
İnsan bir işi sürekli yaparsa o işte
ustalaşırmış. Direnişte ustalık da di-
renişi geliştirmek ve büyütmektir.

18 Kasım, bugün pazar. Çerkez-
köy’de paneldeydim. Çerkezköy işçi
şehri, fabrikalar çok burada, ağır sa-
nayiden tut tekstile kadar buradalar.
İçin için kaynıyor işçiler; toplu işçi
atmaları bekleniyor, asgari ücretle ça-

lışıyorlar, patronlar kriz deyip daha
çok mal çıkarıp daha az ücret ödüyor.

Panele 12 işçi katıldı. Direnişler
Meclisi’nden bahsettim. Mahir Kı-
lıç’ın zaferini anlattım. Faşizmden
kaçış olmadığını, bizi nerede olsa
bulduğunu, artık en küçük haklarımız
için direnmemiz gerektiğini… Kor-
ku, evet ben de korkuyorum de-
dim, ama korkuya esir olmadığımı,
direndiğimi, başka hiçbir çıkar
yol olmadığını anlattım.

19 Kasım, direnişin 77. günü
yeniden işkenceyle gözaltına alındım.
AKP’nin katil polisi slogan atarken
susturmak için boğazımı sıktı. Kor-
kuyorlar sesimizden, gücümüzden.
Öyle acizler ki, 55 yaşındaki bir ka-
dının boğazını sıkıyorlar. Üfürseler
yıkarlar cüssemi.

Türkan Albayrak
Direniş Günlüğü
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Halkın avukatlığı, düzenin
yasalarıyla örülü duvarlarla
karşılaştıklarında; “yapacak
bir şey yok, elimden geleni
yaptım” diyerek bir kenara
çekilen değil gerektiğinde
bedenlerini siper ederek o
duvarları parçalayan bir

avukatlıktır.
İşte bu yüzden

HALKIN AVUKATLARI
TESLİM ALINAMAZ!

Bizim sanatımız, sahnelerde şarkı söylemekten ibaret değildir.
Yeri gelir milyonlara şarkı söyleriz; yeri gelir milyonlar için,

milyonlarla beraber meydanlarda dövüşürüz. Bizim şarkılarımız,
sözlerden ibaret değildir. Umut vardır, inanç vardır, direnç vardır

şarkılarımızda. Şarkılarımızla umut taşır, şarkılarımızla dövüşürüz.
Bizim sahnelerimiz meydanlardır, damlardır, halkın olduğu her yerdir.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

İsmail Cengiz Mumucu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu
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TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK



HHALKIN AVUKATLARI, MÜVEKKİLLERİNİ VE MESLEKTAŞLARINI
3-7 ARALIK’TA GÖRÜLECEK DURUŞMAYA ÇAĞIRIYOR!

Sevgili Dostlar, Yoldaşlar, Halkımız!

Faşizmin her geçen gün arttığı bu günlerde
direnenlerin; yan yana mücadele edenlerin
olması faşizmin gücünü azaltıyor.

Bu kadar saldırı altında direnenlerin olması
bizlere, halkımıza güç veriyor.

En önemlisi de direnenlerin içinde olmak ve hep
birlikte direniyor olmak, siper yoldaşlığı etmektir.

Hukuk ve adaletin akraba bile olmadığı, politik
ceza davalarında avukatlık yapmak hukuksuzlukların,
iktidarın hedefi olmak demektir.

İşte biz, tüm bunları bilerek çıktığımız bu yolda
şimdilik hapishanedeyiz.

İçerde ve dışarıda mücadeleye devam...

Bu yola çıktığımızda 19 Aralık Katliamları vardı,
ölüm orucunda düşenler vardı. Onların avukatlığını
yapmaya söz verdik.

Madencilerin ailelerine söz verdik.
Babası madende daha iyi koşullar istediği için

tutuklanan, süt bile içmesine engel olunan Şafak
bebeğe söz verdik.

Babasız kalan çocuklar, ekmek almaya giden
Berkinler, anne babasının kucağında katledilen Di-
lekler mücadele sebebimiz oldu.

Tutuklamalar, baskılar bize asla geri adım attı-
ramaz. Öfkemiz ve mücadele azmimiz artar yalnız-
ca.

Biz biliyoruz ki zulüm artıkça direnenler ve onların
avukatları var olacaktır.

Türkiye halkına bir kez daha söz veriyoruz,
halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz.

Halkın Hukuk Bürosu var olacaktır! 

Çağdaş Hukuk-
çular Derneği var
olacaktır!

Bizim de günü-
müz gelecek!

Eninde sonun-
da biz kazanaca-
ğız!

Sevgilerimle…

Halkın Tutsak

Avukatı

Aycan ÇİÇEK

“Hayata dair çok sorudur tarih 
Herkes safının cevabını verir
Her cevap
Ya zulmün kılıcını biler
Ya vicdanı kılıç eyler”

Sevgili Meslektaşım Merhaba!

Bizler Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyız.
Her zaman halkımızın avukatıyız. Bugün
oğluna pantolon alamadığı için intihar

eden baba İsmail Devrim’in, hastane kontrollerine
gidemediği için şeker komasında ölen 17 yaşındaki
Dilara’nın, 3. Havalimanı inşaatında ve tüm şanti-
yelerde, atölyelerde katledilen işçilerin, kölelik ya-
şamına mahkûm edilen tüm halkımızın avukatları-
yız.

Halkımızın adalet çığlığı her yerde bastırılmaya
çalışılıyor. Bu yüzden halk için adalet mücadelesi
verenler de hedef oluyor. Bugün avukatlar her yerde
saldırıya uğruyor. Devlete sadık, hâkim ve savcıya
yardımcı, sadece cebini düşünen bir avukatlık tipi
yaratılmaya çalışılıyor.

Bizler bu politikanın önünde engeliz. Bu yüz-
den 12 Eylül 2017’de tutsak edildik. İlk duruşmada
faşizmi hukuki ve siyasi olarak ezdik. Komplo
dosyası boşa düşürüldü. Özgürlüğümüzü söke
söke kazandık. Faşizm karşımızda yenildi. Bu
yenilgiyi kapatmak için 12 saat geçmeden bizi
tekrar tutukladılar.

Ama olmadı, başaramadılar. Bu başlar eğil-
medi, eğilmeyecek! Halkın avukatlarını asla teslim
alamayacaklar! Biz varken istedikleri avukat tipini
yaratamayacaklar. Yerin 7 kat dibine de kapatsalar
adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Sevgili meslektaşım ikinci duruşmamız 3 Aralık
2018’de Silivri’de olacak. Davamız halkın adalet
mücadelesinin davasıdır. Davamız halk için adalet

isteyen, mesleğin ka-
zanımlarına sahip çı-
kan tüm avukatların
davasıdır. Davamıza
sahip çıkalım. Avukat-
ların teslim alınama-
yacağını gösterelim.
Saldırılar karşısında
sesimizi yükseltelim!

Biz Kazanacağız!

Halkın Tutsak
Avukatı
Aytaç ÜNSAL

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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TUTSAK BİR MİMARIN ANILARI

VOLTA İSYANDIR!

En sevdiğim yoldur patika halbuki!...

Fakat ben donuk, ruhsuz, sert mi sert, gri bir
betonun üzerinde yürüyorum. Yürüyorum,
on adım atıyorum ve geri dönüyorum. Sonra

on adım daha atıyorum ve yine geri dönüyorum. Bu
böyle sürüyor ve ben düşüncelere dalıyorum. Daldıkça
da ilk başta sinirleniyorum. Aklıma olduk olmadık bir
sürü şey hücum ediyor. Adımlarım hızlanıyor ben si-
nirlendikçe. Düşünme hızıma ayarlanıyor adımlarımın
hızı, sayamıyorum artık. Sonra, ne zaman kaç kere
geri döndüğümü de hepten unutuyorum.

Gözaltına alınışımı hatırlıyorum, sonra tutuklanı-
yorum. Bİr sürü insanlık onuruna aykırı uygulama...
Direniş...

Ve yorgun argın, tek kişilik hücrede
yataktayım. Biraz dinleneyim diye
geçiriyorum aklımdan, ama aklıma
musallat olmuş düşünceler izin ver-
miyor bir türlü. Düşünce içinde dü-
şünceye dalıyorum. Ne düşünüyor-
dum yatarken? 

Uyuyamıyordum, kalkamıyordum
da yorgunluktan, ama düşünüyordum
sürekli. Ne düşünüyordum acaba?
Dostlarım, yoldaşlarım ne yapıyordur
şu an dışarıda diye mi düşünüyor-
dum? Öyle olmalıydı. Çünkü yüzüm-
de tebessüm oluşuyordu ara ara,
fark ediyordum.

3. gün geçiyor ve ben bir parça
kuru ekmek dahi yemiyorum. Baş-
gardiyanın tavrı geliyor aklıma birden.
Deliriyorum yine. “Duygusal davra-
nıyorsun, seni 3 gün sonra arka-
daşlarının yanına alacağım.” diyordu,
daha 1 saat önce işkence yapanların
başındaki bu adam. 

“Güvenmiyorum sana” diyordum
suratına. 

Dönüyorum, kendi kendime de;
"Söz ağızdan bir kere çıktı" diyorum,

“yoldaşlarımın yanına gidene kadar hiçbir şey
yemeyeceğim.” Sonra birden gülüyorum kahkahalarla.
“Karadenizli inadı işte" diyorum. Sonra “yanlış!”
diyorum, düzeltiyorum kendi kendimi, “Bu işin Kara-
denizlilikle alakası yok, sosyalistiz biz; dediğimizi ya-
pıyor, yaptığımızı savunuyoruz.”

Bütün bunları düşünüp keyiflenirken, keyfimi bir
kat daha arttıracak bir haber geliyor. Gardiyan mazgalı
açıp; “Hazırlan! Seni arkadaşlarının yanına alıyoruz.”
diyor. “Hazırım ben” diyorum hemen. Hiç yerleşme-
miştim ki zaten. Karar almıştım kendi kendime, yer-
leşmeyeceğim buraya diye. Yatağın, yastığın kılıflarını
bile geçirmemiştim de yüzsüz döşekte yatmıştım 3
gün boyunca. Hızla geçen saatler içerisinde arka-
daşlarımın yanına yerleşmiş buldum kendimi.

Düşüncelerim, düşüncelerimi kovalıyor zihnimde.
Sonra, çıkıyorum yaşadıklarımı dü-
şünmekten. Volta atmakta olduğum
zeminin üzerinde, yağmur suyunun
oluşturduğu yer yer beliren yosu-
numsu yeşillikler takılıyor gözüme. 

Havalandırmadaki detayları ince-
lemeye başlıyorum. Duvarın zeminle
birleştiği yerde bir sıra fayans, fa-
yansın üzerinde yalap-şap yer seril-
miş betondan sıçrayan malzemelerin
çizdiği resim bir eşek arısını andırıyor.
Biraz durup iyice baktıktan sonra
devam ediyorum voltaya. 

Volta atarken topallıyormuş gibi
hissediyorum birden. Dikkatimi adım-
larıma odaklıyorum. Havalandırmanın
ortasına doğru geldikçe tek bacağım
diğerinden kısaymış gibi sendeliyo-
rum. Sonra fark ediyorum, sorun be-
nim bacaklarımda değil. Yere atılan
betona, zeminde toplanan suyun ha-
valandırmanın tam ortasındaki logara
gitmesi için, dört köşeden muhte-
şem(!) bir eğim verilmiş. İçimden
“eğimin dikliği neredeyse bizi bile
logara sürükleyecek” diye geçirerek
gülüyorum kendi kendime.

Uzaklardan bir ses yankılanıyor.

HALKIN TUTSAK MÜHENDİSLERİNDEN CEM DURSUN’UN,
ÖZGÜR TUTSAKLARIN ÇIKARDIĞI VOLTA DERGİSİNDE ÇIKAN YAZISIDIR

ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

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



Faruk; “S-lo-gan ar-ka-daş-lar” diye bağırarak slogan
saatinin geldiğini hatırlatıyor ve bizi slogana çağırıyor.
Önce o gür sesiyle Faruk haykırıyor: “Soh-bet
Hak-kı-mız En-gel-le-ne-mez”, sonra Silivri Özgür
Tutsakları olarak hep beraber tekrarlıyoruz. Her
birini iki defa. Sloganlar peş peşe atılıyor; “Ki-
tap-Yayın Hakkımız Engellenemez”, “Tel Kafesler,
Kameralar Kaldırılsın”, “Direne Direne Kazana-
cağız”.

Sonra inanılmaz bir gürültü başlıyor. Biz de
kendi hücremizin kapısını dövmeye başlıyoruz. Di-
renişten haberim olmadan burada olsaydım, “ha-
pishanede isyan çıktı” diye düşünürdüm herhalde.
2 dakika süren kapı dövme eylemi tamamlanıyor.

Herkes işine geri dönüyor; Mahmut gazetesini
okumaya, Olgun kitabının başına, bense yarım
kalan düşüncelerime, yani voltama. Derken, bir ses
duyuyorum, biri beni çağırıyor. Çok geçmeden ta-
nıyorum bu sesi.

Bu ses, karşımdaki hücreden geliyor. Vahap'ın
sesi. Üniversite'den tanıyorum Vahap'ı, hukuğumuz
uzun yıllara dayanıyor. Hemen koşuyorum kapı
altına. “Na-sıl-sın, ne ya-pı-yor-sun?” diye sesleniyor.
Ben ise “İ-yi-yim Va-hap. Vol-ta a-tı-yo-rum. Sen
na-sıl-sın?” diyorum. Biraz sohbet ediyoruz.

Sonra “Raşit abi 'volta' için ne diyor, biliyor mu-
sun?” diye soruyor. Ben de merakla soruyorum;
“Ne diyor?” diye.

“VOLTA İSYANDIR!” diye sesleniyor. İlk etapta
anlam veremiyorum, ama gülümsüyorum. Sonra
bir ses daha geliyor; “Volta cezanın törpüsüdür.”
diye sesleniyor Vahap'ın yan tarafındaki hücreden
Aykut. Tatar Ramazan canlanıyor gözümüzde, hep
beraber kahkahalarla gülüşüyoruz.

Evet, “Volta İsyandır!” Raşit abi haklı.

Lenin, Marks'ın kapitalizmin iki sırrını çözdüğünü
söylüyordu, anımsarsınız. Birincisi; insanın elinin
emeğini çalarak emek sömürüsünü gerçekleş-
tirdiği, ikincisi ise; aklının ürününü çalarak ap-
tallaştırdığı, yabancılaştırdığıydı.

Birincisi kaba bir sömürüyü, ikincisi ise derinle-
mesine sömürüyü işaret ediyordu. Aklımızın ürününü
çaldırmamak, aptallaşmamak için sürekli düşünmeli,
üretmeliydik.

Bu düzen insanı düşüncelerinden soyutlamak,
insanı insansızlaştırmak istiyor. Halbuki insanı insan
yapan düşünebilme kabiliyeti, değil mi? Her şey
ama her şey, tarih bile düşünme ile başlıyor. İşte bu
yüzden tecrite karşı insan olarak kalabilme mücade-
lemiz, yani isyanımız; “volta” ile başlıyor buralarda.

Ve her bir zaferimiz volta ile taçlanıyor yine...

*NOT: Kişiler gerçek, isimler uydurmadır.

Özgür Tutsaklarımızın Özgürlük
Talebini Her Yerden Duyuracağız

Ordu Dev-Genç'liler 14 Kasım'da,
halkın matbaası duvarlara; "Baskılar
Bizi Yıldıramaz! Tutsak Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılsın!" yazılamalarını işledi.

Tecriti Kıralım Özgür Tutsaklara Mektuplar Yazalım
Samsun Dev-Genç'liler 14 Kasım'da bir araya gelerek,

devrimci Özgür Tutsaklara toplu olarak mektup yazarak F
Tipi hücrelere göndermiştir.

Halkın Avukatlarını, Sanatçılarını, Halk Çocuklarını
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz!

İzmir TAYAD’lı Ai-
leler 17 Kasım’da, Al-
sancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde,
Halkın Sanatçıları, Hal-
kın Avukatları için ba-
sın açıklaması yaptı.
“Halkın sanatçılarını
tutuklamalarla, işkenceyle baş eğdirtemeyeceksiniz…
Halkın Avukatları, Halkın avukatlığını yaptıkları için,
Soma’da, Ermenek’te maden işçilerinin avukatlıklarını
yaptıkları için hapsedilmişlerdir.” denilen açıklamada;
son olarak tutuklu halkın avukatlarından Aycan Çiçek
ve Aytaç Ünsal’ın mektupları okundu ve İzmir Grup
Yorum Korosu eşliğinde türküler ve marşlar okunarak
22 kişinin katıldığı basın açıklaması iradi olarak son-
landırıldı.

Grup Yorum'u Tutuklamalarla Susturamazsınız,
Grup Yorum Biziz!

İstanbul Alibeyköy Halk Cepheliler 15 Kasım'da Ka-
radolap mahallesinde, İdil Kültür Merkezi'ne yapılan
baskınları teşhir etmek ve Grup Yorum'u sahiplenmek
için birçok yere; "Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi
Yıldıramaz! Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Halk
Cephesi" imzalı sloganları halkın matbaası duvarlara
nakşetti.

Faşizmin Tutuklamalarını Teşhir Edeceğiz
İstanbul Çayan Halk Cepheliler 14 Kasım'da mahallede

Sokullu Caddesi üzerinde, Yürüyüş dergisine ve İdil
Kültür Merkezi'ne yönelik baskınlarda tutuklanan halkın
sanatçıları olan Grup Yorum'a saldırılar sesli ajitasyonlarla
teşhir edildi. Ayrıca, halkın matbaası duvarlara; “Grup
Yorum'u Tutuklamakla Bi-
tiremezsiniz! AKP'nin Sav-
cılarını Uyarıyoruz! AKP'nin
Savcılarını, Hakimlerini Ta-
nımıyoruz! Mehmet Selim
Kiraz'ı Size Hatırlatacağız!
Halk Cephesi” imzalı slo-
ganları işledi.



Diyalektiğin maddelerini an-
lattığımız yazımızın bu
hafta 2. bölümündeyiz.

Diyalektiğin ikinci maddesi DE-
ĞİŞMEYEN TEK ŞEYİN DEĞİŞİM
olduğudur. Yani dünyada, doğada
her madde değişim halindedir.

Mesela bir ağaç ilk önce bir to-
humdur, sonra filizlenir, ardından
bir ağaç haline gelir ve sürekli büyür.
Mevsimden mevsime yaprakları dö-
külür. Ve belli bir zaman sonra dış
etkenlerle değişir. Mesela insanlar
tarafından kesilir kâğıt haline getirilir.
Veya rüzgâr devirir veya hayvanlar
zarar verir,  devrilir. Sonuçta o ağaç
devrildiğinde, çürümeye başlar ve
başka ağaçlar ya da çiçekler için
verimli toprak haline gelir. Yahut bir
yaprak ilk önce ağacın dalında
büyür, sonradan yere düşer ve
yerde toprağa karışır.

Bu, insanlarda da farklı değildir.
İnsanlar doğdukları andan itibaren
şekillenmeye ve değişmeye başlar.
Ve bu değişim sadece fiziki bir de-
ğişim olmaz. İnsanların bilinçleri,
bakış açıları ve algıları da değişir.
Ve bu sürekli böyle, insanın ölü-
müne kadar gider. 

Yalnız bu değişimi belirleyen
sadece insanın kendisi değildir.
Etrafında yaşanan olaylardan, için-
de yaşadığı koşullardan etkilenilen
bir durumdur. Bir insanda düşünce
içten dışa gelişmez, her düşünce
dışardan içe verilir. Yani düşünce-
lerimiz, içinde yaşadığımız koşullara

göre şekillenir.
Bir insanın düşüncesini, ki-

şiliğini belirleyen koşullardır.
Mesela gençler neden markalı ve
pahalı kıyafetlere sahip olmak is-
terler? Veya neden büyük ve gös-
terişli bir araba kullanmak gibi bir
hedefleri vardır?  Çünkü bu düzen
müzikleri ile dizileri, filmleri hatta
haber bültenleri ile buna özendirir.
Bir gazoz, çikolata, saat, parfüm
veya bir araba ile “Kendin ol, için-
deki seni keşfet” vb. spotlarla o
mal bir kişilik veya kimlik kazan-
manın tek yolu gibi gösterilir.

Biz insanlarımızın, gençlerimizin
böyle anlamsız, boş ve gayrı meşru
işler yapmadan erişemeyecekleri
hayalleri olmasını istemiyoruz. Dü-
şünceleriyle, ürettikleriyle, çevresine
kattıklarıyla kim olduğunu ve kime
karşı olduğunu bilen, gerçek bir
kişilik ve kimlik kazanmalarını isti-
yoruz. Onların düzen içinde kay-
bolmasını istemediğimiz için onlara
emek harcamalıyız.  

Gençlerimizi devrimcileştirip,
daha güzel bir dünya, daha iyi bir
gelecek için mücadele hedefine
yönlendirmeliyiz. Onların hedefine
hak ve adalet için, sosyalizm için
mücadeleyi koymalarını sağlaya-
biliriz. Yeni insan olmalarını sağla-
yabiliriz.

HERKES DEĞİŞEBİLİR,
HERKES EĞİTİLEBİLİR, 
HERKES SAVAŞTIRILABİLİR!
Yani bu düzenin mantığına göre,

yani idealist felsefeyle düşünenler,
bir insanı değerlendirirken en küçük
kusurunda “Bundan adam olmaz”
denir. Ya da birkaç kere denedikten
sonra, sonuç alınamadıysa; “De-
nedim olmadı” veya “Babası da
böyleydi, bu da babası gibi olur”
denilir. 

Bize göre yani diyalektik mater-
yalizmle düşünen devrimciler olarak
insanları böyle değerlendiremeyiz.
Biz her insanın değişebileceğine
inanıyoruz. Ve bunu sayısız  kez
de görmüş ve yaşamışızdır. 

Her insanı eğitebiliriz. Bir in-
sanın koşullarını değiştirirsek
yani devrimci bir hayatın güzel-
liklerini ona yaşatırsak, ona göre
şekillenecektir. Yani o kişi deği-
şip, devrimcileşecektir. Mesela
bu konuda, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nde 400’ün üzerinde ör-
neğimiz var.

Uyuşturucu bağımlısı olan in-
sanların, uyuşturucudan hem kur-
tulup hem de devrimci mücadeleye
katıldıklarına tanık olduk. Metafizik
düşünceye göre, onlara emek har-
camak boşunadır. Çünkü onlara
göre bir uyuşturucu bağımlısına
hiçbir şey anlatılamaz. Biz ise her
insanın değişebileceğine inanırız.
Ve emek harcamaktan kaçınmayız. 

HFG’ye gelen insanlarımız uyuş-
turucu bağımlısıdır; aynı zamanda
onlar yoksul mahallelerin gençleridir.
İdealist-metafizik düşünen biri, bu
insanlardan bir devrimci olabile-
ceğine inanmaz. Biz ise tam tersini
düşünürüz. Aslında en çok da on-
lardan olur deriz. Çünkü o insanlar
doğruyu anlayıp, gerçekleri gör-
düklerinde düzene karşı verilen
mücadeleye sarılırlar. Düzenin nasıl
pis ve ahlaksız olduğunu birçok
insandan iyi bilirler. Onları çürüten,
uyuşturucu bağımlısı yapan bu
düzendir. 

Sonuç olarak; herkesin değişe-
ceğine inanmalıyız. Tabii bu değişim
her insanda farklı olur. Bir insanda
daha fazla zaman alır,  diğerinde
daha az… Kendi sürecimizi düşü-
nelim, biz de eksik ve zaaflarımız-
dan bir anda kurtulmamışızdır. De-
ğişim ve gelişim bir anda olmaz;
çünkü o da yavaş yavaş birikir ve
aniden patlar.

Her insanı kendi koşulları, kendi
gelişimi içerisinde değerlendirip ona
göre bir yöntem geliştirebilmeliyiz.
Ve en önemlisi emek harcamaktan
asla kaçınmamalıyız. Çünkü Yeni
İnsan, yeni insanları değiştiren, ge-
liştiren ve örgütleyendir.

- devam edecek -

DDEĞİŞMEYEN TEK ŞEY
DEĞİŞİMDİRYENİYENİ

İNSANİNSAN
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Federal polis ve Federal İçişleri Bakanlığı’na
göre, Berlin Südkreuz tren garında uygulamaya
konulan otomatik yüz tanımlamalı video kayıt siste-
minin pilot projesi büyük bir başarı oluşturdu.  

Almanya'da CCC (Chaos Computer Club) diye
bir yapılanma var. Bunlar daha çok ilerici bilgisayar
uzmanlarının, hackerlerin oluşturduğu bir yapılanma. 

CCC bu projeyi uzun zamandır eleştiriyor ve
polis/İçişleri Bakanlığı beyanını yalanlandı. 

Yapılan açıklamayı “bilinçli çarpıtma, güzelleme”
olarak nitelendirdi. 

Sonuç raporundaki “az sayıda veri” test edilen
sistemin “kabul edilebilir sonuçlar getirmediğini”
gösterdiğinin altını çizdi hacker derneği. 

Sonuçların iyice rezil olmamak için, manipüle
edildiğini ifade etti. 

“Sözümona  %80'lik yüksek tanıma oranı” yalnızca,
geçen insanlar bütün 3 deneme sisteminden kay-
dedildiği ve program tarafından değerlendirile bilindiği
zaman oluştuğunu söyledi CCC. Ancak test edilen
hiçbir sistem bu sonuca ulaşmamış. En iyi test sis-
temin tanıma oranı %68,5, hatta garın içinde sadece
%18,9 tanınma sağlanabilinmiş. 

“HİÇ İŞE YARAMAZ”
Ancak sanal olan “mantıksal bütünlüklü sistemin”

daha yüksek yakalama oranına göre bile, seçilen
10 kişiden 2'si doğru tespit edilebildiğini söylüyor
CCC.

Bunları prosedür gereği polis veri bankasıyla
denkleştirmek için işlevsiz, “hiç işe yaramaz”. Bunu
başarı diye pazarlamak en basit tabirle “sahtekârlık”
diyorlar. 

Yanlış tanımlama oranı da oldukça yüksek
diye eleştiriyor CCC.

Böylece masum insanlar ortalama bütün 3 sis-
temde %0,67 kaydedilmiş. İstasyonda günde orta-
lama 90 bin insanın gelip geçtiğini düşünürsek, bu
600 yolcunun yanlış yere sisteme kaydedildiğini
saptayabiliriz.

Kazara tek tük suçlunun görüntüsü yakalanıp

da tanınmasını
“başarı olarak yan-
sıtılamaz” diyor
CCC. 

Daha çok tesa-
düfen yürüyen
merdivende duran
veya istasyondan
geçen şahıs,
t r a n s p o n d e r i
(uydu alıcı-verici-
si) aktive etmesinden başka bir şey değil. 

Muhtemel ki, gerçekteki “yanlış tanımlama oranı”,
raporda belirtilen rakamdan çok daha yüksektir. 

BİLİMSEL STANDARTLAR
GÖZARDI EDİLDİ
CCC,  federal polisi “bilimsel standartları” hiçe

saymakla eleştiriyor. 

Böylece testin ilk aşamasında yüzlerin resimlerinin
kalitesi çok yüksekmiş, bu da tanımlamayı daha
başarılı kılmış. 

Ayrıca denekler temsili değilmiş. Böylece toplumun
veya aranan insanların temsili bir suretini (yaş, cin-
siyet, etnik grup) yansıtmıyormuş. 

Gönüllü denek olarak seçilen 312 zaten çok ye-
tersiz bir sayı. Üstelik ikinci aşamada bunlarda
ciddi bir düşüş yaşanmış. 

CCC bu “Gereksiz ve pahalı güvenlik tiyatro-
sunun, derhal durdurulmasını” istiyor. 

Köln Üniversitesi’nden Dijital Humanities Ensti-
tüsü’nün yönetmeni Jürgen Hermes de,  yayınlanan
rakamları temel alarak bazı hesaplamalar yapmış
ve sonuçların felaket olduğunu belirtiyor.

EMPERYALİZM; TEKNİK TAKİBİ, KAMERALARI, DİNLEMELERİ,
TEKNOLOJİSİNE RAĞMEN

HALKLAR KARŞISINDA ÇARESİZDİR!

Almanya’da çıkan Heise dergisinde
yayınlanan CCC (Chaos Computer
Club)'nin; Almanya’nın çok umut bağladığı
kameralar ve Yüz tanıma sistemi ile sonuç
alamadığını anlatan bir açıklamasının özetli
çevirisini yayınlıyoruz.
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Kararlılığımızı Halkın Matbaasına İşleyeceğiz
İstanbul Alibeyköy

Cephe Milisleri, 16 Ka-
sım'da Akşemsettin ve
Karadolap mahallele-
rinde, katil polisler ta-
rafından silinen duvar
yazılamalarının yerine
yenilerini işledi. Yapı-
lan çalışmada halkın
matbaası duvarlara; "Gecekondulardan Gelip, Saray-
larınızı Başınıza Yıkacağız! Fedalarla Geliyoruz! Lav
Atmışlar Vatan'a Helal Olsun Atana! DHKP-C" imzasının
olduğu sloganlar işlendi.



Dünyanın jandarmalığını üstlenmiş, halkların
baş düşmanı Amerikan emperyalizminin baş-
kanı Donald Trump, halklara düşman açıkla-

malarıyla sürekli dünya gündeminde. Bu açıklamalar,
çoğunlukla yeni yaptırımlar ve tehditlere dönüşüyor.

Bu açıklamalardan biri, polise taş, şişe atan göç-
menlere silahla karşılık verileceğine dair askerlerine-
polislerine talimat verdiğini açıklamasıydı. Yani bunu
da “ha taş atmışlar, ha silah sıkmışlar” diyerek aynı-
laştırmaya, meşrulaştırmaya çalıştı. 

Tabii emperyalizm gerçeğini, tekelleri yok sayanlar
Trump'un yaptıklarını onun dengesizliğiyle, aptallığıyla,
sağcılığıyla açıklamaya çalıştılar, çalışıyorlar... 

Ama biz Marksist-Leninistler için ise bu tarz “çıkışlar”
tek başına Trump'ın kişilik bozukluğuyla, sağcı “çıkış”la-
rıyla açıklanamaz. Emperyalizmin halklara bakışı ve
düşmanlığının somut bir sonucudur. 

Çünkü; Amerikan emperyalizmi sadece göçmenlere
değil, tüm dünya halklarına düşmandır.

HALKLARI  KENDİ VATANLARINDAN
GÖÇ ETMEK ZORUNDA BIRAKAN
EMPERYALİZMDİR!
Emperyalizm ile dünya halkları arasındaki çelişki

kıyasıya sürmektedir. 
İşgaller ve cuntalarla, iç çelişkileri kışkırtıp milli-

yetçilik ve din temelinde halkları bölen emperyalizmdir.
Emperyalizmin sömürüsü ve çıkardığı haksız savaşlar
nedeniyle halklar kendi vatanlarından göçe zorlan-
maktadır. Okyanuslarda, denizlerde, sınırlarda mil-
yonlarca insanımız katledilmiştir ve katledilmeye
devam etmektedir. 

Bir yandan da “Batı”yı, refahın, rahatlığın, insan
haklarının, demokrasinin beşiği gibi göstererek, allayıp
pullayarak reklamını yapmaktadır. Ayrıca, bu tarz
propagandalarla halka kurtuluş olarak gösteren de
emperyalizmin kendisidir. İster ekonomik, ister siyasi,
ister işgaller nedeniyle olsun, göç yollarına düşen,
yollarda katledilen halktan sağ kalanları bekleyen ge-
lecek kölelik koşullarıdır. Sağ kalanlar en ağır işlerde,
en düşük ücretle çalıştırılmaktadır.

Avrupa emperyalizmi açısından da aynı şey ge-
çerlidir. Genç işgücüne ihtiyaçları olduğunda kapıları
açmakta, ihtiyaç dolduğunda kapatmaktadırlar. Mil-
yonlarca insanın göç yollarında katledilmesi, Akdeniz’in
ceset gölü haline gelmesi, botlarda-teknelerde açlık
ve susuzluktan katledilmeleri umurunda değildir.
Çünkü sorumlusu kendileridir. 

GÖÇMENLERİN ELİNDEKİ TAŞ 
MİLYONLARIN ÖFKESİ, HESABIDIR! 
Trump’ın açıklamasında gördüğümüz, olaya ne

kadar sınıfsal yaklaştığı, ideolojik baktığıdır.

İki sınıf var: Sömürülenler ve sömürücü egemen
sınıf. Trump; sömürücü sınıfın, tekellerin temsilcisidir.
Trump’ı iktidara getiren de emperyalist tekellerdir.
Doğal olarak onların çıkarlarını koruyacaktır.

Trump; taş atan bu ellerin yarın silah sıkacağını
biliyor... Bu nedenle “Taş atana silahla karşılık
vereceğiz” diyor.

Taş olarak bakmıyor elindekine, onun öfkesi oldu-
ğunu biliyor, onun yarın nelere dönüşebileceğini
biliyor. 

Bu yüzden bugün de onu kanla, gözyaşıyla, bas-
kıyla-zorla durdurmaya, susturmaya, korkutmaya ça-
lışıyor.. 

İşte Amerikan konsolosluğuna eylem yapan adalet
savaşçılarından Hatice Aşık gibi... Silahı olmadığında
taş atıp fırlatmıştır... O da bu bilinç, bu netlikle dav-
ranmıştır. Tabancamız olmazsa, elimizdeki her şeyi
silaha çeviririz demiştir. Taş onun silahı olmuştur.

Bu ideolojik netlikle, siyasi olarak eylem hedefine
varmıştır. 

Ne yaparsanız yapın biz bu öfkeyle her şeyi silaha
çeviririz, ne olursa olsun bir şekilde hesap sorarız
demiştir. Korkulu rüyaları olmuştur Alişanlar, Haticeler...

AÇLARI–YOKSULLARI SUSTURMANIN
TEK YOLU: KURŞUN YAĞMURU 
Pervasızlar ve yaptıklarını normalleştirmeye çalı-

şıyorlar. Çünkü artık kendileri bile düzenlerini savu-
namaz hale gelmişlerdir. Savunamadıkları düzenlerini
meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Kaliforniya'da şu anda yüzlerce insan kayıp ve
yanmış bir durumdayken, utanmazca çıkıp yangının
ay sonuna kadar süreceğini söylüyorlar. Tüm dünyayı
kasıp kavurmaya gücü yeten ABD emperyalizmi ger-
çekten kasırgalarda onlarca insan ölürken sevk et-
medikleri askerleri yoksul ve aç bıraktıkları Meksikalı
mülteciler için sevk ediyor şu anda.

8 bin asker aç ve yoksul bıraktıkları Meksikalı
mültecilere silah sıkmak için bekliyor. 

Kendi halklarının en basit sorununu bile çözmeyen,
Amerikan halkıyla dalga geçen, dünyada kan-gözya-
şı-işkenceyle, işgalle adı anılan Amerikan emperyalizmi
yenilmeye mahkumdur. 

Ne ileri teknolojisi, ne askeri-ne polisi, ne işbirlikçi
iktidarları onu bu sondan kurtaramayacak. 

Silahlanmış örgütlü bir halk karşısında hiçbir güç
duramaz. 

Bugün örgütsüz olan halkların elindeki taş, örgü-
lülüğe dönüştüğünde en büyük silah olacaktır. Bu taş
yağmuru altında, emperyalizm kalacaktır. 

İşte bu yüzdendir ki; 
Bu pervasızlığı, bu sondan korkusunun ifadesidir. 
Bu pervasızlığı, kapitalist-emperyalist düzenin ifa-

GGÖÇMENLERİN ELLERİNDEKİ TAŞ,
HALKLARIN YÜZYILLIK AÇLIĞI VE ÖFKESİ,

SORULACAK HESABIDIR! 

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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desidir. 
Bu pervasızlığı, tek kurtuluş sosyalizmin itirafıdır. 
Bu pervasızlığı, aç ve yoksulların onların sonu

olacağının kanıtıdır.
Açlığa ancak açlar son verebilir, yoksulluğa ancak

yoksullar son verebilir. Tüm dünyada ezilen dünya halk-
larının umudu biziz. Sosyalizmin umudunu biz temsil
ediyoruz. Katledilen, aşağılanan, işkence edilen, sömürülen
tüm dünya halklarının hesabını, daha çok örgütlenerek
soracağız!

KORKUN... 
İŞTE SİZİN SONUNUZDUR BU GÖÇMENLER OR-

DUSU...
İŞTE SİZİN SONUNUZDUR BU YOKSULLAR, AÇLAR

ORDUSU...
SONUNUZ YAKIN! 
BEKLEYİN GELİYORUZ! TAŞIMIZLA, SOPAMIZLA,

ORAĞIMIZLA, ÇEKİCİMİZLE, SİLAHIMIZLA, TÜFEĞİ-
MİZLE... 

KADIN-ERKEK, GENÇ-YAŞLI, HER DİLDEN, HER
RENKTEN BİZ 7 MİLYARIZ! 

BEKLEYİN, GELİYORUZ! 

AÇLIK ORDUSU YÜRÜYOR 
açlık ordusu yürüyor 
yürüyor ekmeğe doymak için 
ete doymak için 
kitaba doymak için 
hürriyete doymak için 

yürüyor köprüler geçerek kıldan ince kılıçtan keskin 
yürüyor demir kapıları yırtıp kale duvarlarını yıkarak 
yürüyor ayakları kan içinde 

açlık ordusu yürüyor 
adımları gök gürültüsü 
türküleri ateşten 
bayrağında umut 
umutların umudu bayrağında

açlık ordusu yürüyor 
şehirleri omuzlarında taşıyıp 
daracık sokakları karanlık evleriyle şehirleri 
fabrika bacalarını paydostan sonralarının tükenmez
yorgunluğunu taşıyarak 

açlık ordusu yürüyor 
ayı ini köyleri ardınca çekip götürüp 
ve topraksızlıktan ölenleri bu koskoca toprakta 

açlık ordusu yürüyor 
yürüyor ekmeksizleri ekmeğe doyurmak için 
hürriyetsizleri hürriyete doyurmak için açlık ordusu
yürüyor 
yürüyor ayakları kan içinde

Nazım Hikmet

Merhaba sevgili İdil
ailem. Nasılsınız?

Bizler çok iyiyiz.
Ben, Ezgi ve Aslı bir-
likte kalıyoruz. İlk gün
Duyguyla ikimiz kal-
dık, sabah yer deği-
şikliği oldu.

Gözaltına alınma-
mız çok hızlı oldu,
10 dakika bile sürmedi;
fakat dışarıya çıkarılmamız yaklaşık bir
saati buldu. Geldiklerinde arama izniniz
var mı diye sordum, biraz tartıştık. Sonra
direk bizi aldılar.

Dışarı çıkınca türkülerimizden korktuk-
larını anlatmaya çalıştım halkımıza. Önce
ağzımı kapatmaya çalıştılar. Sonra zaten
darp ederek gözaltı aracına attılar. Hasta-
nede olaylar büyüdü, yalan yanlış iftiralarda
bulundular. Buna da gerçekliğimizle cevap
verdim.

Vatan Emniyet’e götürüken kafa üstü
yere atmalar vs. durumlar. Son gün acillik
durumumuz oldu Duygu ile benim. Serum
takıldı, bitmeden çıkardılar. Ancak doktor
müdahale etmedi. Doktor bir de yatış ver-
mesine rağmen çıkardılar. O kadar zama-
nımız yok dediler. Sonrası direk tutuklandık. 

TUTUKLANMA GEREKÇEM; 3. İN-
TERNET KONSERİNDEKİ ŞU SÖZLERİM:
“DİRENÇ ÇİÇEĞİ ADLI TÜRKÜMÜZÜ
ONUR VE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 868 YA-
RAYLA DİRENEN AYTEN ÖZTÜRK İÇİN
SÖYLÜYORUZ”

Bu bir tutuklanma nedeni oldu. İşin
doğrusu Grup Yorum’un türkülerini söylemek
ve bu sahnede yer almak, öğrencisi olmak...
Bu bizim için onurdur. Çünkü biliyoruz ki
türkülerimiz kazanacak, biz kazanacağız.

İdilimiz’i çok dağıtmışlar öyle duyduk.
Kitaplarımızı da yırtmışlar, yerlere atmışlar.
Şaşırmadık böyle bir düzenin yaptıklarına.
Umarım, hepiniz iyisiniz. Toparlayabilmiş-
sinizdir. Herkesi sımsıkı kucaklıyorum.
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“Grup Yorum’un Türkülerini Söylemek Ve
Bu Sahnede Yer Almak, Öğrencisi Olmak

Onurdur”



62- Ölmek ve öldürmek savaşın temel yasasıdır.
Bir savaşçının korkusu ölüm değil, ölürken düşmana
kurşun sıkamama korkusudur. Her savaşçı, düşmana
darbeler vurarak toprağa düşmek ister. Çünkü bir sa-
vaşçının halkına, yoldaşlarına duyduğu sevgi sınırsızdır.
Ve bu sevgiye bağlı olarak, düşmana duyduğu kin de
o kadar büyüktür. Bu kinle hesap sormak ister sınıf
düşmanlarından. Sevgimiz kadar, öfkemiz de büyük
olmalıdır.

63- Savaşın yasalarını kabul edeceğiz. Hiç kimse
çıkıp onu kendince değiştirme ve yorumlama hakkına
sahip değildir. Doğru bir tanedir. O doğruyu hayata
geçiremeyenler başarısızlığa mahkumdur.

64- Savaşın hayallerimiz, hissettiklerimiz dışında
objektif yasaları vardır. Bir savaşçı bu objektif yasaları
öğrenecek. Ancak o zaman koşulları değiştirmeyi ba-
şarabilir. Bu objektif yasalar değil de kendi isteklerine
dayanan bir devrimcilik yapılamaz.

65- Bugün hem silahlı mücadeleyi tek kurtuluş
yolu olarak savunmakta ısrar eden hem de gücü ora-
nında emperyalizme ve faşizme karşı silahlı mücadele
veren tek örgütüz.

Bunun için de emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
bütün şiddeti bize çevriliyor. Ve artarak da bize yöne-
leceklerdir. Emperyalizmin ve oligarşinin şu anda tek
hedefiyiz. Çünkü politikalarının önünde engeliz. Bir
savaşçının aklından çıkarmaması gereken şudur: Fa-
şizmin şiddeti; ancak devrimci şiddetle yenilebilir.

66- Faşizm koşullarında bir savaş örgütlüyorsak
bu savaşın gereklerine ve yasalarına uymak zorundayız.
Yoksa gevşeklik, legalizm anlayışıyla hareket etmek,
faşizmin demokrasisine inanmak demektir.

67- Savaş kendi nesnel yasaları olan bir olgudur.
Kendine özgü kuralları vardır. Savaş örgütü kurallarını
oluştururken savaşın bu nesnel yasa ve kurallarını
göz önünde bulundurmak zorundadır.

(Bir Yoldaşından Ayten
Öztürk’e)

GERÇEK ACI

ey cehennem zebanileri
ey kahpenin dölleri

sanırsınız ki
acır bedenlerimiz
işkencelerinizden
sanırsınız ki 
attığımız çığlıklar
işkence acısından

ey cehennem zebanileri
ey kahpenin dölleri

bizim acımız
bizim çığlığımız
parça parça satılan 
vatanımızdan

yoksulluğa, 
sefalete itilen halkımızdan
geleceksiz bırakılmak
istenen 
çocuklarımızdandır

ey cehennem zebanileri
ey kahpenin dölleri

acımaz bedenlerimiz
acıtmaz işkencede 
çekilen tırnaklarımız
acıtmaz
tırnak uçlarımızdan, 
göğsümüzden 
verilen elektrikleriniz
acıtmaz 
dağlanan etlerimiz
ezilen kafalarımız

ey cehennem zebanileri
ey kahpenin dölleri

acıtır 
halkımın 
yoksun bırakılmışlığı, 
açlığı
acıtır
vatanımın
parça parça satılışı
ve emperyalist üslerin
varlığı
acıtır
mazlumun alınmamış ahı
sorulmamış hesabı

ey cehennem zebanileri
ey kahpenin dölleri

sizi er-geç
göndereceğiz
ait olduğunuz yere
dindireceğiz bütün acıları
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SAVAŞIN YASALARINI TANIMAK,
ZAFERE GİDEN YOLU BULMAK,

ZAFER KAZANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ
KALDIRMAKTIR! - 9

SAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI

Doğanın ve Tarihin Yasaları Olduğu Gibi
Savaşın da Yasaları Vardır ve Bunlar Bi‐
linmeden Savaşılamaz. Savaşın Yasalarını

Sıralamaya Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz.



KESK İzmir Şubeler Platformu, “Yoksullaş-
maya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte
Mücadeleye- Krize Karşı Gündoğdu’ya”

adıyla 17 Kasım günü için miting çağrısı yaptı.

Miting; KESK’in Ege Bölge Mitingi idi ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu’ndan Aysun Gezen ve Ra-
mazan Gürbüz de İzmir’e geldi.

KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen, 15 Kasım günü
TRT İzmir Radyo sanatçıları ile toplantı yaptı.

6 Kasım günü, KESK heyeti olarak İzmir Valisi
Erol Ayyıldız ile makamında “ziyaret” ettiler. Aslında
bu bir ziyaret değil, krize karşı yapacakları 17
Kasım mitingini “krizsiz” atlatabilmek için icazet di-
lenmekti.

KEC’lileri KESK’ten tasfiye etmek için canhıraş
çalışan, Yüksel Okulu derslerinin sendika binasında
yapılmasını engellemek için polis çağıran, aynı
KESK Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriydi. 

Yüksel Direnişçileri’nin, konfederasyonun ihraç
üyelerine sahip çıkma görevini yerine getirmeleri
için 1 yıldır sürdürdükleri oturma eylemini, 15 Ekim
sabahı; sendikanın çalışmalarını engelledikleri ge-
rekçesiyle, Yüksel Direnişçilerinin olmadığı bir saati
kollayarak eşyalarını kapı önüne koydu. Kapı önünde
oturma eylemine başlayan direnişçileri atmak için
sendikaya polis çağırdı.

Neden Direnmeyip, Direnenlere
Saldırıyorsunuz? AKP ile Neden ve
Ne Görüşüyorsunuz?

İzmir Valisi ile “sohbet” ediyor KESK yönetimi.
Seçilen kavramlar, kullanılan kelimeler ve üslup
sizin ve muhatabınızın kim olduğunu belirler. Böyle
olduğu içindir ki, dostlarınız için kullandığınız kav-
ramları düşmanlarınız için kullanmazsınız. Örneğin
"sohbet” dostlarla yapılır, sınıf düşmanlarıyla değil.

"Sohbet" kelimesinin sözlükteki karşılığı şudur:
Konuşup hoş vakit geçirme. Eş anlamlısı yarenlik,
söyleşi... Yani düşmanlarınızla hoşça vakit geçirip,
yarenlik eden KESK, AKP faşizmini düşman değil,
dost sayıyor. KESK yönetimine çöreklenen reformist
anlayışın gerçeği işte budur: Faşizmin temsilcileriyle
yarenlik edip direnişçilere saldırmak!

Yüksel Direnişçileri 10 Ekim günü KESK Yöneti-
minin, AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u
KESK binasında ağırladıktan 5 gün sonra saldırıya
uğramalarını teşhir etti. 24 Ekim günü yeniden linç
saldırısına uğradılar. Nuriye Gülmen’e tekme atan,
Yüksel direnişçilerini yerlerde sürükleyerek linç etmeye
kalkanlar arasında, AKP’lilerle görüşen ÖDP’li Aysun
Gezen ve CHP’li Ramazan Gürbüz de vardı.

İhraç edilen 5 bin üyesi için kılını kıpırdatmayan
KESK’in yapması gerekeni Direnişler Meclisi yapıyor.
Günde iki kez işkence görerek, para cezalarına, tu-

Yüksel Direnişçileri’nin Eşyalarını Dışarı Atıp Polis Çağırma...
Direnişler Meclisi’ne Linç Saldırısı...
Nuriye Gülmen’e Tekme...

KESK, BU SUÇLARINI ÖRTMEK İÇİN MİTİNGLER YAPIYOR!

DİRENİYOR GÖRÜNTÜSÜ YARATIP DURUMU KURTARACAĞINIZA;
OHAL’DEN BU YANA İHRAÇ ÜYELERİNİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKMANIN,

AKP İLE KOL KOLA GİRİP KRİZE ÇÖZÜM ARAMANIN,
DİRENİŞLER MECLİSİ’NE SALDIRMANIN

HESABINI VERİN!

KESK Yönetimi ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız

KESK Yönetimi, AKP’nin Kamu Başdenetçisi
Şeref Malkoç’u Sendikada Ağırlıyor!
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tuklamalara rağmen, 324 gün açlık grevi
yaparak faşizmin saldırılarına barikat oldu.
İşte bu yüzden düşmandırlar direnişe ve
direnişçilere. 

Sendikal faaliyetlerimizi engelliyorsunuz
diyen KESK yönetimi, 1 ayı aşkın süredir
genel merkez binasını açmıyor. Kapısına
kilit vurulan sendika binası önünde sendikal
faaliyeti yine Yüksel direnişçileri yapıyor.

Reformizm, burjuvaziden beslenir. Re-
formizm, tasfiyeciliğin örgütlenmiş ha-
lidir. Bunu bir kez daha emekçilere ve di-
renişlere düşman sendika konfederasyonu
yönetimlerinde gördük.

Direniş karşısında küçüldükçe küçülen
KESK yönetimi, direniyor görüntüsü vere-
bilmek için apar-topar miting kararları al-
dılar.

Açıklayın!

- KESK; neden emekçilerle, çaresizlikten
intihar eden üyelerinin aileleriyle, ihraç
edilen kamu emekçileriyle değil de faşizmin
temsilcileriyle görüşür?

- KESK; neden “Yerelde sendikal
faaliyetlere ilişkin yaşanan olumsuzluklar
ve çözüm önerileri üzerine sohbet”i
kamu emekçileriyle, üyeleriyle değil de
Vali ile yapıyor?

- Şeref Malkoç ile görüştükten sonra
Yüksel Direnişçileri’ne saldırdınız. Şimdi
İzmir Valisi ile görüşerek; “sorunsuz”
miting yapabilmenin karşılığında neyi ta-
ahhüt ettiniz?

12 Kasım günü, bir yemeğin haberi yer aldı basında.Ye-
mek, ABD gaziler günü dolayısıyla veriliyor; ancak
yer ABD değil.

Yer; Suriye’nin kuzeyinde Kürt milliyetçi hareketin deneti-
mindeki topraklar.

Masanın sağ tarafında oturanlar, Kürt milliyetçileri. 
Sol tarafında, dünya halklarının baş düşmanı ABD em-

peryalizminin askerleri.
Etkinliği düzenleyen yalnızca ABD değil, Menbiç Askeri

Konseyi Genel Komutanlığı ile birlikte düzenlenmiş.
Fotoğraf karesinde gayet samimi bir şekilde yenilen

kebaplar ve içilen kolalar arasında YPG’lilerin memnuniyetle
gülen yüzleri göze çarpıyor.

Evet yanlış okumadınız; PKK’nin Suriye kolu YPG’liler,
Amerikan ordusundaki gaziler için birlikte etkinlik düzenleyip
aynı sofraya oturdu.

Emperyalizm Değişmemiştir
Baş Çelişki Hala Emperyalizm ile
Dünya Halkları Arasındadır!

Kürt milliyetçi hareketin, emperyalizmin uzlaşma-tasfiye-
teslimiyet dayatmasıyla yaşadığı süreci sık sık yazdık. Önce
işbirlikçisi, ardından paralı askeri ve şimdi stratejik ortağı
oldu. Oysa emperyalizm için ortaklık değil, koşulsuz teslim
alması ve kendi ordusu haline getirmesidir. Suriye topraklarında,
emperyalizm adına işgalci konumunda olmasındadır.

Suriye’nin kuzeyinde “devrim” denilerek, Amerika’nın
üsler bölgesine dönüşen Kuzey Suriye’de kuruldu kurtla
kuzunun sofrası. Bu yemekle, memnuniyetle gülen yüzlerle

KATİLLERİMİZLE ASLA BARIŞMAYACAĞIZ!
KÜRT HALKINI TESLİMİYETÇİ‐İŞBİRLİKÇİ

POLİTİKALARA
MAHKUM ETMEYECEĞİZ!

KÜRT SORUNUNUN TEK ÇÖZÜMÜ:
ORTAK MÜCADELE, ORTAK

ÖRGÜTLENME, ORTAK İKTİDAR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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her şeyi normal gibi gösteriyorlar halklara. Her şeyi
kanıksayalım istiyorlar. Oysa doğanın kanunudur:
Kurt İle Kuzu Aynı Sofrada Bulunamaz!

YPG’lilerin yüzüne yayılan bu ifade, Kürt halkı
için çözümsüzlüğü ve ihaneti ifade eder. Kürt
milliyetçi hareket; Sovyetler’in yıkılmasının ardından
bayrağından orak-çekici çıkarmasından itibaren,
onlarca kez faşizmle ateşkes ilanı ve barış çağrılarının
anlamı teslimiyetten başka bir şey değildi. Bu tesli-
miyetçilikle, “Bush çözsün, Amerika Balkanlar’da-
Kafkaslar’da nasıl çözdüyse öyle çözsün” dediler,
AB emperyalizminden “duyarlılık” dilendiler. Ameri-
ka’nın 23 sentlik askeri oldular.

Emperyalizmin icazetinde hiçbir halk özgür
olamaz! Kürt milliyetçileri; “devrim-özerklik-bölge”
diyerek Kürtler’in bir statüye kavuşacağı beklentisi
yaratmak istiyor. Rojava devrimi-Kobane devrimi
diye tüm dünyayı ikna etmeye çalıştılar. Kelime an-
lamından başlayarak, yaşananların devrim olmadığını
anlattık. Bunu gerekçe yapan Kürt milliyetçileri; İz-
mir’de Canan Kulaksız Şenliği’nde Grup Yorum’un
sahnesini basarak enstrümanlarını kırdılar. Canan’ın
fotoğraflarını yere atıp çiğnediler!

2015’te Kobane Kantonu Başbakanı Enver Müslim
yaptığı bir açıklamada, Suriye’den ayrılma ve ba-
ğımsız bir Kürt devleti kurma gibi bir düşüncelerinin
asla olmadığını ve demokratik bütünlüğe sahip bir
Suriye istediklerini söylüyordu. Dahası; “Rojava’daki
durum ve Türkiye’yle ilişkilerin geldiği noktada, biz
kimseyle ilişkilerimizi koparma taraftarı değiliz;
çünkü insani bir amaca hizmet ediyoruz. Türkiye
bizim komşumuzdur, onlarla iyi bir ilişki istiyoruz.”
diyordu. (05.10.2015, Sputnik)

Devrim diyerek, çözüm-barış diyerek Kürt halkını
sürekli olarak bir umut ve beklenti içine sokuyor.
Oysa bu yol çıkmazdır; bu yolun gideceği tek yer;
başta Kürtler olmak üzere, Ortadoğu halklarının
katilliğidir. Emperyalizm tarafından eğitilen, donatılan
YPG; Amerikan bayrağı altında, üslerinin gölgesinde
Ortadoğu halklarını Kürt gençlerine katlettirme
planları yapıyorlar. Şu an Suriye’deki durumunun

tam ifadesi işgalciliktir!
4 parçalı Kürdistan toprakları içinde en küçük

parça Suriye’de bulunmaktadır. Suriye’de nüfusun
%7’sini oluşturan Kürtler, yoğunluklu olarak, Haseke
ve Halep’e bağlı yerleşim merkezlerinde yaşamakta-
dırlar. Kürt milliyetçileri, Arap ve Ezidi bölgelerinde
de bir işgalci gibi yayılmakta, emperyalizmin planları
doğrultusunda yerleşmektedir. Aksini iddia edenler,
Rakka gibi bir Arap bölgesinde ne işi olduğunu
açıklamalıdırlar.

Kürt milliyetçi hareket; Biji Obama’dan, şimdi de
İkinci İsrail olma yolunda ilerliyor. Tıpkı İsrail gibi,
Amerika adına bölge halklarını katletmeye gönüllü
olmaktadır. Suriye’de ABD’nin yüzlerce tır dolusu
silahları, tankları, iş makinalarıyla Kürt halkına “öz-
gürlük” ya da bir “statü” getirmeyeceği açıktır.

Milliyetçilik, burjuva ideolojisidir ve eninde sonunda
uzlaşacaktır. Halkları çözümsüzlüğe ve emperyalizmle
işbirliğine, kendi halkına ihanete giden yolda seyirci
kalmadık, kalmayacağız!

Kürt halkının kaderini, Kürt milliyetçilerinin politi-
kalarına terk etmeyeceğiz. Kürt ve Türk ulusu başta
olmak üzere, diğer milliyetlerden halklarımızın kur-
tuluşu devrimdedir. Emperyalizme ve oligarşiye
karşı birlikte savaşmaktadır.

Kürt halkına çağrımızdır!
Kürt milliyetçi hareketin; emperyalizmin icazetinde

ve denetiminde olabilmek adına; “17 bin faili meç-
hulü unutmaya hazırız, Roboski’yi unutmaya
hazırız” diyenleri unutmayalım!

Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de bodrumlarda kat-
ledilirken seyirci kalanları unutmayalım!

Dökülen kanımızın, evlatlarımızın canlarının; pa-
zarlık masalarında pazarlık malzemesi yapılmasına
izin vermeyelim. Katillerimizden hesap sormak için
birleşelim!

İşgalciliğin adına; “devrim, statü, bölge” vb.
denilerek meşrulaştırılmasına, Kürtler’in, Ortadoğu
halklarının katili yapılmasına izin vermeyelim!

Milliyetçiliği körükleyen, halkları bölen emperya-
lizmdir. Bizi bölmelerine, güçten düşürmelerine izin
vermeden, tüm Anadolu halklarının tek çözümü:
Ortak Mücadele, Ortak Örgütlenme, Ortak İkti-
dar’dır!
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3 Aralık - 9 Aralık

Kemal ASKERİ, Ahmet GÜDER, Nihat KAYA,
Erkan AKÇALI, Hüsniye AYDIN, Gülseren BEYAZ,
Şenay SONAR, Mikail GÜVEN, Mehmet Ali ÖZTÜRK:
9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı köyünde bir evde oli-

garşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. Halkın
kurtuluşu için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı. Umudun
bayrağıydı ellerindeki. Teslim ol çağrılarını reddettiler. Slo-
ganlarına, marşlarına bir an bile ara vermeksizin katliamcılarla
çatıştılar.

Komutan Ekrem (Kemal Askeri) Arap milliyetindendi,
diğerlerinin hepsi Kürt milliyetindendi. Birlikte mücadelenin,
ortak kurtuluşun zorunluluğunun bilincindeki devrimcilerdi.
Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi yoksul köylülüğün veya
memurların mücadelesi içinde yer alıp dağlara çıkmıştı.
Hemşire, liseli, üniversiteli, gazeteciydiler gerilla olmadan
önce. 6 Aralık 1994’te son nefeslerine kadar direnerek
şehit düştüler. Tarihimize Çaytaşı Kahramanlığını armağan
ettiler.

Kemal Askeri: 1956 Tarsus doğumludur. Arap milliye-
tinden, yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu. 1975’te Dev-Genç
saflarında devrimci mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den hemen
önce tutsak düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te Doğu, Gü-
neydoğu Anadolu siyasi sorumluluğuna atandı. Parti Kuruluş
Kongresi’ne katıldı. Kongrenin ardından Dersim İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birliği Komutanlığı üyesi
olarak Dersim'de, Kürdistan dağlarında göreve başladı.

Ahmet Güder: 1969 Elazığ doğumludur. Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde öğrenciyken devrimcilerle tanıştı. Birlikte
şehit düştüğü Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile birlikte
TÖDEF çalışmasını başlattı. Yeri geldi Yeni Çözüm ve
Mücadele Dergisi’nde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92 Ocak
ayında gerillaya katıldı.

Nihat Kaya: Dersim doğumluydu. Yoksul bir Kürt
ailesinin çocuğuydu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
öğrenciyken 1987’de devrimcilerle tanışarak mücadele
içinde yer aldı. Bir süre demokratik alanda görev yaptıktan
sonra, 1992’de gerillaya katıldı.

M. Ali Öztürk: 1965 Dersim Mazgirt’e bağlı Canik Köyü
doğumludur. Emekçi bir Kürt ailesinin çocuğuydu. Elazığ
Atatürk Lisesi’nde öğrenciyken mücadeleye katıldı. Devrimci
ve duyarlı kişiliğinin gelişiminde 1979 yılında şehit düşen
akrabası ve Devrimci Sol savaşçısı Zeki Öztürk ile 1984
yılında İstanbul’da Ölüm Orucu’nda şehit düşen Haydar

Başbağ’ın çok önemli etkisi olduğunu söylerdi. 1993 yılı
ortasında gerillaya katıldı. Halkın adaleti, öfkesi ve umudu
olarak sarıldı silahına.

Erkan Akçalı: 1972 Elazığ doğumlu, Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin çocuğuydu.1990’da EHADKAD içinde mü-
cadeleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli tutukluluk yaşadı.
“Artık savaşa katılmalıyım, mutlaka gitmeliyim” diyordu.
1993 yılının Temmuz ayında dağları kucaklamaya giderken,
türkülerle, marşlarla, coşkuyla uğurlandı. Yiğitler kervanına
katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.

Hüsniye Aydın: 1968 Dersim doğumlu, Kürt milliyetinden
işçi bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde
okudu. Devrimcilere küçüklüğünden beri sempatisi vardı.
1989-90 yıllarında İstanbul’da çalıştığı dönemde Türk
Hemşireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi çalışmalarına
katıldı. İstanbul’da sağlık emekçilerinin sendikal mücade-
lesinde yer aldı. Kardeşi Haydar Aydın, 23 Nisan’da
Pertek’te şehit düştükten sonra, 1993 Ağustos ayında ge-
rillaya katıldı. 

Gülseren Beyaz: 1972 Dersim doğumlu. Kürt milliye-
tinden memur bir ailenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Li-
sesi’nden 1988 yılında hemşire olarak mezun oldu. Sağlık
emekçilerinin mücadelesinde yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ
şube başkanlığı yaptı. Elazığ ve Malatya’da faaliyet yürüttü.
1993’te gerillaya katıldı. Van depreminde TAYAD’ın daya-
nışma şehidi olan amcamız Hasan Beyaz’ın kızıydı.

Şenay Sonar: 1974 Dersim doğumlu. Yoksul bir ailenin
kızıydı. Devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi’nde öğ-
renciyken tanıştı ve liseli gençliğin mücadelesi içinde yer
aldı. Dağlara gitmeye karar verdiğinde; dilinde, gerilla ya-
şamının zorlukları değil, savaşa koşmanın sevinci vardı.
Gerillaya 1993 yılının Ağustos ayında katıldı.

Mikail Güven: 1973 doğumlu. Kürt milliyetinden yoksul
bir ailenin çocuğudur. Devrimci hareketle 1991 Temmuz’unda
tanıştı. Cesur, atak ve kararlı kişiliğiyle kısa sürede müca-
delede öne çık-
tı. Mücadele
gazetesi mu-
habirliği yaptı.
‘93 Mart’ında
artık bir geril-
laydı.

Kemal Askeri Ahmet Güder Nihat Kaya Erkan Akçalı Hüsniye Aydın Gülseren Beyaz Şenay Sonar Mikail Güven Mehmet Ali Öztürk

Hüseyin ULU: Sam-
sun’da anti-faşist mücade-
lenin önde gelenlerinden
biriydi. Okumak için gittiği
Antep’ten döndüğü gün ya-
zılamaya çıktı. Yazılama sı-
rasında faşistler tarafından
Aralık 1979’da katledildi.  Hüseyin Ulu

Cafer DERELİ: 1978 yılında Konya Çum-
ra’da doğdu. Ekonomik nedenlerle iki yıldır
Belçika’da vatanından ayrı yaşamaktaydı.
Rotterdam’da ölüm orucuna destek için yapılan
açlık grevi sırasında 9 Aralık 2000 tarihinde,
faşistlerin saldırısı sonucunda katledildi. Grev
çadırına yönelik faşist çetelerin saldırısına
karşı göğüs göğse çatıştı ve şehit düştü.Cafer Dereli

“Devrimci Sol, benim her şeyimdir. Yaşamım dahil her şe-
yimle ona bağlı kalmayı, onun emirleriyle, ölüm dahil her
şeyi yapabilmeyi anlıyorum. Kısacası Hareket’in her isteği,
benim için bir emirdir.” Kemal Askeri



Abdülkadir
ADANUR: Fa-
şist teröre karşı,
yiğitçe mücade-
le eden bir Cep-
heliydi. İDMMA
Yıldız’da anti-
faşist mücade-

lede üzerine düşen her türlü
görevi yerine getirdi. Gece
Bölümünde faşistlerin saldı-
rısında Aralık 1977’de bıçak-
lanarak katledildi. 

Abdülkadir Adanur

Ömer DEMİR:
Faşistlerin kur-
duğu bir pusu-
da Aralık
1979’da katle-
dildi. 1960 do-
ğumluydu. İs-
tanbul Liseli

Dev-Genç örgütlenmesi için-
deydi. Dikilitaş, Yenimahalle
ve Maçka Meslek Lisesi’nde
anti-faşist mücadelenin en
ön saflarında yer aldı.

Ömer Demir

İnsan yaşamı bir kez yaşanır. Ya bencillik üstüne
oturtur yaşamı. Ya da fedakârlığın sınırsızlığıyla yaşar
yüzyıllarca tarih sayfalarında. Gülseren bu fedakârlığı sı-
nırsızlığıyla yaşadı. Devrimci yaşamı öncesinde de böyledir.
Gün olmuş ana gibi çarpmıştır yüreği. Gün olmuş savaşçı
olup silahı kapmıştır elleri. Acılar içinde bir yaşamı vardır.
Ama onun gözleri yansıtmaz acıları. 

Kendine güven, cesaret ve inatçılık okunur o gözlerde.
Gülseren her geçen gün sağlamlaştırır yerini kavgada.
Sendika çalışmaları yürütür, kurulan sendikanın başkanlığını
yapar. Sadece sağlık emekçileri, sadece sendika çalışması
yapmaz. Kaldığı, gittiği her evde, her mahallede devrim-
ciliğinin tüm güzelliğiyle çalışır. Akıllıdır. İnsanlara kendini
dinletir. 

Bir öğretmen edası vardır onda. Onu gerçekten
dinlemeyi çok sever insanlar. Gülseren’e anlaşılmayan
bir şey sorulduğunda, kafada hiçbir kuşku, karışıklık kal-
maksızın karşısındakinin anladığına emin oluncaya kadar
üslubunun o eğitici katışıksız güzelliğinde tüm ayrıntılarını
anlatır. İnsanın soru işaretleriyle onun yanından kalkıp
gitmesi mümkün değildir.

Gülseren’in hızlı adımlarına takipler, tehditler eklenmiştir.
Kısa süre sonra gözaltına alınır, işkencelerden geçirilir ve

tutuklanır. Tutsaklığı uzun sürmez. Kaldığı süre içinde
daha da bilgili, inançlı çıkmıştır cezaevinden. Gerilla ya-
şamından önce onu en son evde görmüştüm. Sonra ge-
rillada karşılaştık. Gerillada olduğunu biliyordum önceden.
Şimdi o zor koşullarda daha da anlam kazanıyor fedakârlığı,
özverililiği. Hemşire olduğu için daha fazla koşturur. Emek-
çiliği bu zor koşullarda daha da belirginleşiyor, anlam ka-
zanıyor.

Hem düzgün bir Türkçesi hem de güzel konuştuğu
Kürtçesi ile herkes kolaylıkla anlaşabilir kendisiyle. Dağların
bile nasırlaştıramadığı, karartamadığı beyaz elleri her işi
beceriyor. Köyde ekmek yapar, hasta olana iğne yapar o
eller. Komutandır, komutanlar iyi silah tutar. Her alanda iş
yapacak bir kapasitesi vardır. 

Politik yetkinliğiyle hızlı düşünüp pratik çözümler
bulabilen bir kişilik. Çatışmada yoldaşının üstüne kapanacak
analık refleksleri...

Son görevini bir çatışma sonrası yorgun düşmüş be-
denine inat aynı fedakârlıkla yapıp sedye ellerinde yürüdü
saatlerce kar içinde. Çaytaşı’nda yoktu sağlık evi. Ama
onun yüreğinde bir sağlık evinde bulamayacağı merhem-
lerden daha fazla merhem vardı. Ve yoldaşlarının yarasına
bu merhemi sürüyordu.

Gül serilir şimdi Çaytaşı’nda gezdiğin yollara. Şarapnel
parçalarıyla deşilmiş, onlarca kurşun yarasının açtığı
yuva, mayınların, minik ayaklarını kopardığı onlarca, yüz-
lerce çocuk, kadın, erkek, halkın, yoldaşlarının yarasını
saracak çok Güley çıktı dağlara...

Bir yoldaşı Gülseren Beyaz’ı anlatıyor:
“Gül serilir şimdi Çaytaşı’nda gezdiğin yollara.”

Nelson Rolihlahla Mandela: 18 Temmuz
1918’de Güney Afrika’nın Transkei bölgesi,
Thembu kabilesinde doğdu. 1937’de, Heald-
town’a yerleşerek Fort Beaufort College’ta eği-
timine devam etti. Burada siyasi olaylara karıştığı
ileri sürülerek okuldan uzaklaştırıldı.

Nelson Mandela, 1942’de ülkesinin ilk siyahi
avukatı oldu. 1944’te ırk ayrımına karşı yerli

halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi’ne (ANC) katıldı. 1948
yılında kongrenin Gençlik Birliği’ne sekreter ve 1950’de
başkan seçildi. Mandela, 1961’de (Ulusun Mızrağı) adlı yeni
bir örgüt kurdu. Örgütün amacı, ırkçı rejime karşı örgütlenecek
sabotaj eylemlerini temel alan silahlı mücadele yürütmekti.
Mandela’nın örgütün gelişmesi için çalışmak, Güney Afrika
dışına yolculuklar yaparak uluslararası ilişkiler kurmak ve
destek aramakla geçirdiği illegal çalışma dönemi 5 Ağustos
1962’de tutuklanmasıyla sona erdi.

Mandela Robben Island adasında cezasını çekerken
1963’te polis ANC’nin yer altı merkezini tutukladı ve Umkhonto
örgütüne ilişkin bir dizi belge ele geçirdi. Mandela ve arkadaşları,

açılan davanın sonunda “Güney Afrika hükümetini devirmek
için gizli planlar yapmak” suçundan ömür boyu hapse mahkûm
edildiler. O günden sonra Mandela, ırk ayrımına karşı mücadele
eden Afrikalı siyahların sembolü oldu.

Nelson Mandela, 11 Şubat 1990’da Cape Town’daki ce-
zaevinden çıkarak, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Nelson
Mandela’nın başında bulunduğu Afrika Ulusal Kongresi’nin
ırk ayrımına karşı uzun yıllar süren mücadelesi, 18 Mart
1992’de sonucunu verdi; siyahlara eşit vatandaşlık hakkı
tanıyan ve Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan
Anayasa değişikliği halk oylamasıyla kabul edildi. “Mücadele
benim hayatımdır. Hayatımın sonuna kadar siyahların ba-
ğımsızlığı için mücadele edeceğim” diyen Nelson Mandela
10 Mayıs 1994’te Güney Afrika’nın ilk siyah Devlet Başkanı
oldu. 5 Aralık 2013’te Güney Afrika, Johannesburg kentindeki
evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kendisine
verilmesi kararlaştırılan 1992 yılı Atatürk Barış Ödülü’nü
“Türk hükümetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları”
nedeniyle kabul etmedi.

Nelson Mandela

Anıları Mirasımız

Mehmet
MART: Meh-
met’in yaşa-
mı, mücade-
lesinin ve
inandığı de-
ğerlerin bir
parçasıydı.
Onurlu yaşa-

mını onurlu bir sonla nok-
taladı. Aralık 1979 yılında
şehit düştü. Unutmayaca-
ğız.

Mehmet Mart

C a h i t
ŞENYÜZ:
1979 Ara-
lık’ında iş-
kencede
katledildi.

Cahit Şenyüz



� ALMANYA
Köln Direniş Çadırı
Sonnur Demiray İçin Özgürlük ta-

lebiyle açılan çadırda, 19-20 Kasım
günleri de Mahir Kılıç’a iki günlük
destek açlık grevi yapıldı ve yalnız ol-
madığı belirtildi.

Alman İstihbaratının, Gülşen De-
mircan’a tehdit, şantaj ve baskı ile iş-
birliği teklifi yapması, 17 Kasım Cu-
martesi günü Köln çadırında bir açık-
lama ile protesto edildi.

Schwetzingen
Oturum ve sosyal hakları için dire-

nen Cemaat Ocak 20 Kasım’da 33.
gününde de taleplerini haykırdı.

Düsseldorf
Oturum hakları için yapılan Çadır

eylemi, Düsseldorf İçişleri Bakanlığı
önünde 15 Kasım günü de devam
etti. Rote Hilfe ve MLPD’liler çadırı zi-
yaret edip, bildiri alıp destek sözü ver-
diler. Bir grup da Belçika’dan çiçekleriyle
gelip, çadır direnişini selamlayıp, açık-
lamaya katıldılar. 19 Kasım Pazartesi
günü de çadır açıldı.

Avrupa Dev-Genç
Avrupa Dev-Genç’liler Mahir Kılıç’a

destek amacıyla 2 günlük destek açlık
grevine başladılar, ama direnişin zaferle
sonuçlanması üzerine 16 Kasım Cuma
günü bitirdiler.

Mannheim
Halk Meclisi Girişimi, 17 Kasım

günü de Ahmet Telli ile şiir, türkü ve
sohbet gecesi etkinliği düzenledi (60
kişi katıldı) ve 19 Kasım günü de Ferda
Hayat’ın ilk yaş gününü kutladı.

� AVUSTURYA
Halk Cepheliler, Ayten Öztürk’ü

AKP Faşizmine teslim eden Lübnan
Konsolosluğu önüne giderek pankartlı
eylem yaptı.

Anadolu Federasyonu; 16 Kasım
günü Kezban ana ve Mahir Kılıç için
1 günlük destek açlık grevi yaptı. 

Viyana
14 Kasım günü Viyana Adalet Ba-

kanlığı önünde tekrar çadır açıldı. 
15 Kasım günü eylemin 13.’sü ya-

pıldı. 14.’sü ise 20 Kasım
Salı günü yapıldı.

Anadolu Federasyo-
nu Dayanışma Komite-
si

24 Kasım Cumartesi günü ise kon-
ser düzenliyor ve “halklarımız için ör-
gütlenmekten ve mücadele etmekten
vazgeçmeyeceğiz” diyor.

İnnsbruck
18 Kasım günü  Avusturya Sendika

Federasyonu (ÖGB) Konferans Sa-
lonu’nda Halk Meclisi toplantısı yapıl-
dı.

� İNGİLTERE
Londra
Pir Sultan Kültür Merkezi tarafından,

Kültür Sanat Komitesinin düzenlemiş
olduğu iki günlük türkü ve deyiş programı
gerçekleştirildi. 10-11 Kasım Cumartesi
ve Pazar günleri olarak programlanan
gecede, Kezban Ana, Yüksel Direnişi,
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları, Mahir
Kılıç ve Grup Yorum direnişleri anlatıldı.
Geceye 300 kişi katıldı.    

Yürüyüş Dergisi Temsilciliği:
Özgür Tutsak Musa Aşoğlu’nun du-
ruşmasının sürdüğü 12 Kasım Salı
günü, Alman elçiliği önüne giden Halk
Cepheliler, kızıl bayrakları ve slogan-
larıyla Musa Aşoğlu’nun suçlu değil
devrimci olduğunu haykırdılar. 

� BELÇİKA
Halk Cephesi: Mahir Kılıç’ın di-

renişinin bir parçası olan Halk Cep-
heliler; “Mahir Kazandı. Kutlu Olsun.
Şan Olsun. Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer!” dediler.

Liege
Alevi Kültür Merkezi 17 Kasım

günü, Küçük Armutlu Cemevi’ne işeyen
AKP’nin ahlaksız polislerini protesto
etmek, Zeynep Yıldırım’ın serbest bı-
rakılmasını istemek ve Kezban Anaya
destek sunmak için yapılan oturma
eylemi saat 13 - 16 arası yapılıyor.  

Charleroi
Alevi Kültür Merkezi’nde 18 Kasım

günü düzenlemiş olduğu dayanışma
etkinliğiyle Kezban anayı ve taleplerini
sahiplendi.

Limburg
Halk Cepheliler’in 18 Kasım günü

Yozlaşma ve Halk Meclisleri konulu

kahvaltısına 35 kişi katıldı.

� FRANSA
Halk Cephesi, Mahir Kılıç için 16

ve 17 Kasım günleri açlık grevi yaptı.

Strasbourg
Grup Yorum Gönüllüleri,13 ve 14

Kasım günleri Strasbourg’un farklı böl-
gelerinde ve Nancy’de esnafları ziyaret
edip afişler astı ve el ilanları dağıttı. 

Nancy
Halk Cepheliler 16 Kasım günü

emekçi Mahir Kılıç ile dayanışma açlık
grevi yaptı. 

Haguenau
18 Kasım günü, Alevi Kültür Merkezi

(AKM)’de Grup Yorum konser öncesi
bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye
45 kişi katıldı.

� YUNANİSTAN
Atina
14 Kasım günü Memurlar Konfe-

derasyonun (ADEDY) çağrısıyla 24
saat greve gidildi. Greve Sol örgüt ve
partiler de destek verdi. Yunanistan
Halk Cephesi de “Krizin, İşsizliğin, Aç-
lığın, Yoksulluğun, Mülteciliğin Sorum-
lusu Emperyalizmdir. Emperyalizme
Karşı Örgütlenelim, Birleşelim, Müca-
dele Edelim’’ pankartı ile katıldı.

Yunanistan Halk Cephesi
Yunanistan Halk Cephesi, her yıl

olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak
yapılan 17 Kasım Politeknik anmasına
katıldı.

� İSVİÇRE
Halk Meclisi Girişimi, 16 Kasım’da

Mahir Kılıç’a destek olmak için, Boran
Kültür Merkezi’nde 1 günlük destek
açlık grevi yaptı. 

İsviçre’de Halk Bahçesi Kuru-
luyor!

Halk Cepheliler Zürich kantonunda
Halk Bahçesi kuruyor. 16 Kasım’da
toprağın belleme işlemi yapılarak ekime
hazır hale getirildi.

Av ru pa’da
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
ZAFER UZLAŞMAMAKTIR. 

- Uzlaşmamak, direnmektir.

EMEĞİMİZİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BU DÜZENDE SORUNLAR
UZLAŞARAK DEĞİL ÇATIŞARAK, SAVAŞARAK, DİRENEREK ÇÖZÜLÜR. 
Düzenle uzlaşmamanın yolu örgütlü düşünebilmektir. Eksiklere, zaaflara karşı;

iradi bir şekilde müdahale etmektir.
Kızıldere’de direnişin, manifestonun, uzlaşmamanın ve zafer inancının tarihini yazdık. 

Terör, yalan, demagoji, tehdit ve gözdağı bu savaşın değişmez elemanları.

Ezenlerin değişmez saldırıları karşısındaki değişmez temel politikamız;
her durumda direnmek, asla uzlaşmamaktır. 

- Tarihimizin bize öğrettikleri ve mirasımız, değer ve geleneklerimiz; teslim olmama, feda ruhu,
halk-vatan sevgisi, sosyalizme inanç, iktidar bilinci, enternasyonalizm, militanlık, uzlaşmama,

devrimci adalet ve daha birçok değer.
İşte zaferi bu değerlerle kazanıyoruz.     

-  SAVAŞ MORALLE YÜRÜR. 
MORAL; İNANÇ, UMUT VE GÜVENDİR. 

HALKINA, YOLDAŞLARINA GÜVENMEYENLER, KAZANACAĞINA İNANMAYANLAR,
GELECEĞE UMUTLA BAKAMAYANLAR SAVAŞAMAZLAR. ZAFER KAZANAMAZLAR. 

ZAFERİ KAZANMANIN İKİ YOLU:

1- HALKINI VE VATANINI SEVMEK
2- SINIF KİNİNE SAHİP OLMAK.

BİZE BUNLARI YAPANLARI ASLA BAĞIŞLAMAMAKTIR,
ASLA UNUTMAMAKTIR. 

ZAFER UZLAŞMAMAKTIR!

İlk zafer küçük de görünse, önemsiz de görünse, sonradan gelecek büyük zaferin kaderi
ona bağlı olduğu için belirleyici bir öneme sahiptir.  

DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN,
EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI KAZANILAN ZAFERLER;

DÜNYA HALKLARININ MÜCADELESİNE HİZMET EDER. UMUTTUR, MORALDİR.
BİZİ GÜÇLENDİRİR.

Direnişi zafere taşımak, düşmanın her türlüsü ile aramıza çekeceğimiz
KALIN ÇİZGİ ile mümkündür. 

DEVRİMCİLER DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN
EMEKÇİ HALKLARIN ACISINDAN ACI,
SEVİNÇLERİNDEN SEVİNÇ DUYARLAR.

GEREKTİĞİNDE ONLAR İÇİN ÖLMESİNİ BİLİRLER. 

- SÜREKLİ YENİ ŞEYLER ÖĞRENEREK, PRATİKTEN YENİ TECRÜBELER EDİNEREK,
ZAFERE KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

ZAFER SAVAŞANLARINDIR!

Zaferden başka kurtuluş yoktur!



Kamu Emekçileri Özel Bölümü

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi
Sayı: 94

25 Kasım 2018
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)
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Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!

DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE

Direnişleri Birleştirip, Zaferleri
Çoğaltarak Faşizmi Yeneceğiz!



SSORU-CEVAP
SORU: 240.000 ÜYEYE SAHİPKEN

KESK'İN ÜYE SAYISI NEDEN 130.000'LERE GERİLEDİ?

CEVAP: KESK, 240 bin üyesi varken, üye sayısı 130 bine
gerileyen bir konfederasyon olmasını; sadece AKP'nin
politikalarına bağlayarak açıklayamaz. KESK ihraç, sürgün,
açığa almalar karşısında, sorumluluklarını yerine
getirmemiş, bekleme ve bürokrasi ile sorunu çözmeye
çalışmıştır.

Örneğin, 5000 üyesi ihraç edilen KESK; buna yönelik bir
tane fiili meşru mücadele programı ortaya koymamıştır. Her
fırsatta tüzükten bahseden KESK yönetimi, KESK tüzüğünün
mücadele içeren tek bir maddesini bile hayata
geçirmemiştir. Bütün bunlar karşısında kamu emekçilerinde
yaşanan güvensizlik, üye kaybının en büyük nedenidir.

Sendikalar faşizmin saldırıları karşısında emekçilerin üye
olmaktan kaçınacağı kurumlar değil, öncülük vasfını yerine
getirerek saldırılara karşı duran ve emekçilerin saldırılara
karşı sığınacakları ve içinde mücadele edecekleri
kurumlardır. KESK kitlenin gözünde bu güveni tamamen
yitirmiştir. Sonuç olarak, KESK'in üye kaybının kaynağında
reformist önderlik ve sivil toplumcu örgütlenme ve
muhalefet anlayışı vardır.

Bir diğer ifade ile KESK'i çürüten Tasfiyeci Solculuğun
Örgütlenmiş Hali Olan REFORMİZM’dir. Yüksel Direnişçileri,
işte bu gerçeği tartışmaya açtıkları için KESK yönetimindeki

reformistler tarafından saldırıya uğramışlardır.



Yüksel Direnişçileri pankartlarını açıp konuşmaya
başladıktan 1 dakika içinde saldırıya uğrayıp gözaltına
alınarak sesleri kesilmeye çalışılıyor. Ama yine de
bugünün Türkiyesi'nde en uzun, en güçlü, en hakiki
ve etkili sesi onlar çıkartıyorlar. Faşizmi tahammül-
süzleştiren de budur.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'na çıkan Selvi ve
Nursel öğretmenler de oturma eylemine başlar baş-
lamaz saldırıya uğrayıp gözaltına alınıyorlar. Şimdiye
kadar iki kez tutuklandılar. Bir kez de alana girmeleri
yasaklandı ve sayısız kez adli kontrol yaptırımı uygu-
landı. Görünüşte alanda çok kısa oturabiliyorlar, bir
dakika bile sürmüyor. Ama öyle bir ağır oturuyorlar
ki, faşizmi ayağa kaldırıp dengesini bozuyorlar.

Ve Sarıyer direnişçisi Türkan Albayrak, alana çıktığı
ilk günden bu yana gözaltına alınıyor. Açıklama yap-
masına ve oturma eylemine izin verilmiyor. Alana
çıktığı her gün gözaltına alınacağını bilmesine rağmen
her direniş günü evden çıkmadan önce kırmızı direniş
önlüğünü ütüleyip öyle alıyor yanına. Her direniş
günü önlüğünü ütülemek “küçük” bir ayrıntı belki ama
aslında direniş coşkusunun, zafer inancının, direniş
disiplininin büyük bir eylemidir bu. Faşizm işte bu ne-
denle Türkan Albayrak karşısında yenilecek. Daha
önce de yenildiler yine yenilecekler... 

Sarıyer direnişçisi Türkan Albayrak'a “senin sesini
duyulmasını engelleyeceğiz, görüntü alınmasını en-
gelleyeceğiz” demişler. Faşistler aptal olurlar. Tarihin
kendi yaptıklarından ibaret olduğunu zannederler
ama yanılırlar. Ki tarih Türkan Albayrak'ın sesini öyle
bir duyup içselleştirdi ki, artık tarih Türkan Albayrak'ın
diliyle konuşuyor. Faşist aptallar bunu anlayamazlar.

Mahir Kılıç zafer kazandı. Ama direnişi kırmak için
elinden gelen her şeyi yaptı CHP. Bu yanıyla AKP'yi
aratmadılar. Hele CHP genel merkezinin içinde Nuriye
Gülmen, Alev Şahin, Acun öğretmene saldırmaları
unutulmayacak bir alçaklık olarak geçti tarihe.

Ve KESK yönetimindeki tasfiyeci solcular, Yüksel
Direnişçilerine saldırma sıraları gelince geri durmadılar.
Faşizm ile elele verip direnişi boğmanın kuşatmasında
bir tuğla oldular. Ki zaten, tarihsel olarak bunun için
icat edilmişlerdir.

Bütün bu kuşatmaya rağmen ilerliyor halkın direnişi.
AKP faşizmi direnişler karşısında acizdir. Saldırı
dışında yapabileceği başka bir şey yoktur. Ve fakat,
her faşist saldırının da bir sonu, sınırı vardır. Halkın
direnişinin ise zafer dışında bir sonu, irade gücü
dışında bir sınırı yoktur.

Halkımız faşizme karşı onurlu bir direniş içindedir.
Yüksel Direnişimiz bu direnişlerin rehberidir. Ve sadece
bir direniş değil, bununla birlikte aynı zamanda bir ör-
gütlenme anlayışıdır. Sözkonusu olan halkın faşizme
karşı örgütlenmesidir. Ve bunun aracı meclislerdir.
Bu yanıyla Yüksel Direnişi, önce Yüksel Meclisi'ni

yaratmış ve ardından ülke
düzeyindeki direnişleri bir-
birine bağlamak amacıyla
Direnişler Meclisi'ni oluştur-
muştur.

Ki Direnişler Meclisi de
ilk zaferini Mahir Kılıç açlık
grevi eyleminin zaferiyle de
kazanmıştır.

Bütün bunlar 9 Kasım
2016 tarihinde genç bir emekçi kadının attığı “bir
adım” ile başlamıştır.

Nuriye Gülmen'in attığı o “küçük” adım ve anıt
önündeki o “yalnız” görüntüsüne bakıp aldandı çoğu.
Faşizm hemen korkutup yıldırırım diye düşündü. Bu
Nuriye'nin eti ne budu neydi hem... Reformizm ise
gülüp geçti önce. Ve dediler ki; işte yine o öncü sa-
vaşçılık mantığı... Ve eklediler; OHAL var direniş
olmaz, asla başaramazlar...

Oysa bu bakar körlerin anlamadığı tarih bilinciydi.
Sevgili Nuriye'nin o “küçük” adımını büyük, o “yalnız”
görüntüsünü direnen bir halk kadar çoğul yapan,
siyasal ve tarihsel haklılıktan başka bir şey değildi.
Ve zafer bizim oldu. Biz halkız...

Faşizmin OHAL saldırısı karşısında direnmenin
onurunu yaşıyoruz. Bu onur ve umutla ilerliyoruz. Fa-
şizm ve reformizmin şimdiki “tarihsel” işi bu yürüyüşü
durdurmaktır. Bunun için Nuriye Gülmen'in Yüksel
Okulu kapsamında sürdürdüğü “Direnme Hakkı ve
Meclisler” seminerini engellemeye çalıştı Eğitim-Sen
Genel Merkezi. Ve Kartal şubesini açmadı. Bunun
için Acun Karadağ'ın Yüksel Okulu'nda eğitim vermesini
engellemeye çalışıyor Eğitim-Sen Ankara şubeleri.
Bunun yerine üyelerine Kapadokya gezisine çıkın...
Olmadı yoga yapın... Ama sakın direnmeyin diyorlar...
Espri yapmıyoruz, bunlar gerçek ve gerçekten, reformist
sendika yönetimleri üyelerine direniş dışında her şeyi
yapabilirsiniz diyorlar. Ama direnmek yasak... Direnişçiler
ise yasaklı... Sendika şubelerine giremezler. Öyle
mi? Oraları sizin babanızın çiftliği değil mi? Hem de
öyle bir çiftlik ki burası, Grup Yorum konseri izlemek
bile “sakıncalı” burada. Tabii ya, Grup Yorum “İlle
Kavga” diyerek sizi “irrite” ediyor değil mi? Halbuki
siz “savaşma seviş” anlayışına iman etmiş emperya-
lizmin kullarısınız değil mi?

Yok öyle... Bu abluka dağılacak. Emperyalizmin
düşünce değişikliği dayatmasını tersine çevirecek ve
halk saflarında direniş düşüncesini örgütleyeceğiz. 

Hayır, biz kuşatma altında değiliz. Biz taarruz ha-
lindeyiz. Yüksel Direnişçileri'nin o 1 dakikalık görün-
tüsüne iyi bakın. Konuşmalarına kulak verin. Davra-
nışlarına iyi bakın. Hiç savunma hali var mı? Hayır,
biz taarruz ediyoruz ki faşizme ve emperyalizme
karşı her direniş tarihsel ve siyasal olarak haklı

YÜKSEL DİRENİŞİNİN O BİR DAKİKASI 
DİRENİŞİN ZAFERİNİN HAYKIRIŞIDIR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞ ONURDUR, DİRENİŞ UMUTTUR, DİRENİŞ ZAFERDİR!339



olanların taarruzu sayılır.
Ve halkın bu haklılığının gücünü her yerde

açığa çıkartıp örgüteyeceğiz. Bunun yolu direniş
ve meclislerdir. Kamu emekçileri meclisleri bulun-
dukları her yerde bunun örneği ve önderi olmaktadır.
Yüksel Direnişi, Yüksel Meclisi'ni yarattı. Yüksel
Meclisi ise Direnişler Meclisi'nin oluşumuna zemin
hazırlar. Ve ardı gelecektir. Şimdi Anadolu'nun
her yanında meclisleri örgütleyeceğiz. 

İşte Yüksel Direnişi'nin o “1 dakika”lık konuş-
masının tarihselliği buradadır. O bir dakika, direnişin
halklara bin selamının bir dakikasıdır sadece.
Direniş ise bereketli Anadolu topraklarında yayıl-
maktadır.

Bakın neler yaptık...
Yüksel Meclisi'nin komitelerini kurduk. Yüksel

Meclisi üzerinden direniş pikniği örgütledik. İşkence
ve Direniş sergisi yaptık. 700. Gün etkinlikleri dü-
zenledik. Yüksel Gazetesini çıkartmaya devam
ettik. Yüksel TV'yi kurup her hafta program yapmayı
düzenli sürdürdük. Yüksel TV praogramlarını iki,
hatta üçe çıkartmanın adımlarını attık. Kamu
Emekçileri Cephesi dergimizi çıkartıp Anadolu da-
ğıtımını örgütledik. Kamu Emekçileri Cephesi'nin
süreç ve görevlerimizi içeren iki broşürünü yayın-
ladık. Tutuklamalara rağmen Bakırköy direnişinin
kesintisizliğini sağladık. Yüksel Okulu'nun Anka-
ra'daki kesintisizliğini KESK yönetiminin saldırılarına
rağmen sağladık. Nuriye Gülmen ile Hatay, İstanbul
Kartal ve Avcılar Eğitim-Sen şubesinde Direnme
Hakkı ve Meclisler konulu Yüksel Okulu etkinliklerini
gerçekleştirdik. Mahir Kılıç direnişiyle ilgili Ankara
ve İstanbul'da CHP önünde eylemler örgütledik.
Direnişler Meclisi'nin kuruluşunda yer aldık. KESK
yönetimindeki reformistlerin saldırılarını teşhir edip
emekçilerin KESK yönetiminden hesap sormalarını
sağladık. Mahir Kılıç direnişinin çözümü için CHP'de
oturma eylemi gerçekleştirdik ve AKP polisinin
saldırısı sonucunda CHP içinde gözaltına alındık.
Düzce Direnişimizi ve TMMOB'deki oturma eyle-
mimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Hatay'da
Meclis Girişimi örgütleyip piknik gerçekleştirdik.

Faşizmin ve reformizmin saldırılarına rağmen
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

Şairin dediği gibi;
“Yürümek,
Yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bıra-

karak
Havaları boydan boya yarıp ikiye
Karanlığın gözüne
Bir mavzer gözü gibi bakarak yürümek...”
İşte bu büyük yürüyüş, Nuriye'nin o bir adımı

ile başladı. Ve Nuriye'nin o adımı atmasının üze-
rinden -9 Kasım 2016- iki yıl geçti. O anıtın önüne
çıkışıyla devleşen sevgili Nuriye Gülmen'e, direnişin
kesintisizliğini yaratan kahraman Yüksel Direniş-
çilerine, içinden böyle bir direniş mevzisi çıkartan
yiğit halkımıza selam olsun, Bin Selam...

Halk Meclisimizle Her Sorunu Çözeceğiz
Zaferimizi Halkımızla Kutluyoruz

Samandağ Tekebaşı
Halk Meclisi, 30 yıldan son-
ra evlerine su verilen Çiftlik
halkı için küçük bir kutlama
yaptı. Mahallede davul eş-
liğinde megafonla halk tatlı
programına davet edildi.
Programda tatlılar gelenlere
dağıtıldı, halk ile sohbet edildi. Ko-
nuşmalarda, su verilmeyen sokak-
lar için Hat-Su'yu aramaları hak-
kında bilgilendirme yapılarak 50
kişinin katıldığı program sonlan-
dırıldı.

Elektrik Kesintileri İçin Halk
Bir Araya Geldi

Hatay’ın Defne
Mahallesi başta ol-
mak üzere bakım ve
onarım bahane edi-
lerek sürekli günleri
uzayan elektrik ke-
sintileri üzerine halk
birlik olup 14 Ka-
sım’da bir basın açık-
laması yaptı. Mahalle sakinlerinin katılımıyla yapılan
basın açıklamasında, eğer yine muhatap alınmazsa ve
elektrik kesintileri bu şekilde devam ederse eylemlerin
devam edeceği ve artık hem mahallelerde hem de so-
rumlu kurumların önünde bu şekilde eylemler yapılacağı
belirtildi. Basın açıklamasından hemen sonra TEDAŞ
personelleri elektrik kesintisini çözmeye geldiler.

Sorunlarımızın Çözümü İçin Halk Meclisleri'nde
Örgütleneceğiz

Ankara Mamak Halk Meclisi, 19 Kasım'da mahalledeki
uyuşturucu sorununa karşı mücadelenin önemini ve
Halk Meclisleri'nde örgütlenerek sorunların çözülebile-
ceğine yönelik evlere 100 adet bildiri dağıtımı yaptı.

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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İşini İstemek Suç Değildir!
İstanbul Bakırköy Meyda-

nı’nda, “İşimiz, Ekmeğimiz,
Onurumuz İçin Direniyoruz!”
diyerek oturma eylemi yapan
Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat öğretmenler 19 Ka-
sım’da eylem sırasında iş-
kencelerle gözaltına alındılar. “Nursel ve Selvi Öğretmenler
Onurumuzdur!” diyen Kamu Emekçileri Cephesi kısaca
şu açıklamayı yaptı; “Nursel ve Selvi öğretmen gözaltında!
Onlar onurları için direnmeye devam ediyorlar, KESK’teki
teslimiyetçi anlayışlar da “onlar bizden değil!” diyerek
onursuzluğu savunmaya devam ediyorlar.”

Tekebaşı

Tekebaşı

Defne



Bugün faşizmin yasalarına, saldırılarına karşı en
güçlü, en dinamik olduğumuz yer direnişlerdir. Di-
renişlerimizde sürekli politika üretiyoruz. 

Bu; ideolojik olarak her geçen gün sağlamlaşmamız,
kendimizi ve çevremizi örgütleyerek yeniden üretmemiz
demek. Faşizm nasıl halka saldırılarını örgütlü ve
programlı bir şekilde hayata geçiriyor, nasıl sürekli
olarak politika üretiyorsa, biz de direnişlerimizle halk
düşmanlığının karşısında halk için ve halk adına
politika üretiyoruz. Faşizmin saldırılarını cevapsız bı-
rakmıyor, saldırılar karşısında halkın önünde barikat
oluyor ve yeni mevziler yaratıyoruz. Direnişlerimizde
bir araya geliyor, kararlar alıyor, aldığımız kararları
hayata geçiriyor, pratikten dersler çıkarıyor, kavgayı
ve hayatı örüyoruz. Bu çok büyük bir güçtür.

9 Kasım 2016'da Nuriye'nin alana çıkmasıyla
Yüksel Direnişini yarattık. Tek kişiyle ne yapabiliriz,
demedik. Bir kişi de olsak, faşizmin kamu emekçilerini
ve genelde Türkiye halklarını teslim alma politikasını
boşa çıkaracağımıza inandık. Tek kişinin etrafında
direnişi ördük. Çünkü biliyorduk ki, bir direniş önce
kendisini, sonra etrafını örgütler. Karanlığı yarar ve
halklara umut olur.

Yüksel Direnişi büyüdü ve başka illerde yeni di-
renişler başladı. Bugün; Yüksel Direnişi, Düzce'de
Alev Şahin'in direnişi, Ankara'da Mahir Kılıç'ın, İs-
tanbul'da Bakırköy'de işini isteyen kamu emekçilerinin,
Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün önünde direnen
Türkan Albayrak'ın, Armutlu Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Başkanı olan kızının serbest bırakılması ve
cemevine yönelik saldırıların durdurulması için direnen
Kezban Bektaş'ın direnişiyle daha güçlüyüz.

Direnişlerimizden güç alan, beslenen, dayanışma
ve destekleriyle bizleri de besleyen Öğretmen Engin
Karataş'ın ve Mahmut Konuk'un direnişi... OHAL'in
ilanından sonra tek kişiyle başlattığımız direniş iki
yılın sonunda farklı şehirlerde, bulunduğumuz her
alanda, gücümüz oranında başlattığımız ve etkiledi-
ğimiz direnişlerle büyüdü.

Direnişler örgütlemekle kalmadık. Direnişleri aynı
çatı, aynı sloganlar, aynı talepler etrafında örgütlemek,
birleştirmek, faşizmin karşısında daha örgütlü bir

güç haline getirmek
için Direnişler Mecli-
si'ni kurduk. 

Bugün direnmek
ve direnişler örgütle-
meyi ne kadar acil
ve önemli bir görev
olarak görüyorsak,
var olan direnişleri
birleştirmeyi de o de-

rece önemsiyoruz. 

Emperyalizmin uzlaşma-teslimiyet-tasfiye saldırısı
altında; var olan tüm direnişleri faşizmin saldırıları
karşısında tek vücut olmuş, ona cepheden vuran bir
güç haline getirme iddiasındayız. 

Bu; halk örgütlülüklerini tasfiye etmeye çalışan,
halkı sürekli bölen ve onun tarihsel gücünü bu yolla
elinden almaya çalışan emperyalizme ve faşizme
karşı verilecek en güçlü cevap olacaktır. 

Biz; direnişleri bir araya getirirken, bölünmüş
olanları en güçlü yanlarından birleştirmeyi, aynı
hedef doğrultusunda hareket eden sıkı bir birlik
haline getirmeyi amaçlıyoruz. Faşizmin tüm demokratik
kitle örgütlerini teslimiyet çizgisine getirdiği; KESK,
DİSK, TTB, TMMOB gibi emek ve meslek örgütlerini
Devlet Denetleme Kurulu’nun denetimine alarak
doğrudan Cumhurbaşkanına bağladığı; sözkonusu
örgütlerin bu saldırılar karşısında hiçbir şey yapmadığı,
kendi kendini tasfiye ettiği böylesi bir süreçte; halka,
direnmek isteyenlere güç verecek olan direnişler
meclisimiz olacaktır. Meclisimiz birleşmiş halkın
tarihsel gücünü açığa çıkaracak, faşizmi sonuç almak
istediği yerden yenilgiye uğratacaktır. 

Bunun için, kurduğumuz meclisi hızla işler hale
getirmeliyiz. Ve getireceğiz. Misyonumuzu biliyoruz:
Örgütlü halk yenilmez! Bu kapsamda aldığımız ka-
rarları hızla hayata geçirip direnenleri daha güçlü kı-
lacak, direnmek isteyenlere umut olacak ve güç ve-
receğiz. 

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden pek çok
emekçi direnişi var. Flormar işçileri, Cargill işçileri,
Hema işçileri, Metro-Uyum Market işçileri, Ege Üni-
versitesi işçileri, Süperpak işçileri, Aydın'da Belediye
işçileri, 3. Havalimanı işçileri... Bir yandan direnişlerin
arasındaki dayanışma bağlarını öreceğiz bir yandan
da tek bir direniş cephesi olarak hareket edilmesini
sağlamak için ileri adımlar atacağız. Bu çerçevede
direnişlerin iletişimini, karşılıklı ziyaretleri, tecrübe
aktarımını, ortak eylem ve etkinliklerin sağlanmasını,
ortak bir haber ağı kurulmasını önümüze hedef
olarak koyuyoruz.

Direnişler Meclisi olarak emekçi direnişlerinin
ortak sesini ve gücünü örgütleyeceğiz. Başaracağız.
Halkın örgütlü gücüyle birleşen direnişler yenilmez
olacaktır.

Mahir Kılıç'ın direnişinin zaferi bu yenilmezliğin ilk
tarihsel işareti olmuştur. Yüksel Direnişçilerinin, Düzce,
Bakırköy ve Sariyer direnişçilerinin verdiği destekle
güçlenen Mahir Kılıç direnişi zaferini ilan etmiştir. Bu
zafer ilk zaferimizdir ve son olmayacaktır...

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!

DİRENİŞLER MECLİSİ KURULDU VE
İLK ZAFERİNİ KAZANDI...

Sayı: 94 25 Kasım 2018
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Biz Kimiz?
Mayasını Elmas Yalçın'lardan, Ayşenur Şim-

şek'lerden, Ahmet Savran'lardan almış, meşruluk
temelinde yükselen onurlu bir mücadelenin miras-
çılarıyız. Sırtımızdaki bu mirasın sorumluluğunun
bilinciyle hem faşizme, hem de 80'lerden bu yana
gelen teslimiyetçi kararlarının sonucu icazetçilik ba-
tağına saplanan KESK'teki reformist anlayışlar ile
mücadele ediyoruz.

Bizler ilk sendikaları kurarken reformist ve oportü-
nistlere göre “kitle henüz hazır değil”di, “daha erken”di.
O gün bunları söyleyenler, bugün “kitle sokağa çıkmıyor,
OHAL var, üyenin talepleri başka, gündemi ihraçlar
değil” diyenlerle aynı mahalleden.

80'lerin sonunda devrimci memur hareketi ön-
derliğinde sendikalar fiilen kuruldu. “Yasaktı” ama
vardık. O zaman sendikaların kuruluşunda yer al-
mayanlar devletin kullandığı dili kullanarak kurdu-
ğumuz Kam-Sen'i “siyasi örgüt” gibi olmakla eleşti-
riyordu.  12 Eylül'ün yarattığı örgüt fobisini besleyerek
kitleleri düzeniçi sınırlara çekmek istiyorlardı. Bugün
“genel merkezimiz bir grubun irtibat bürosuna döndü,
sendikaya üyelerimiz dışında gelenler var denetle-
yemiyoruz” diyerek üyelerini ihbar edenler yine 12
Eylül karanlığının örgüt fobisini besleyenlerle aynı
mahalleden. 

90'larda kanımızla, canımızla kurduğumuz Kam-
Sen, Bem Sen ve Sağlık Sen gibi sendikalarda güç
ve eylem birliği oluşturma çağrılarını cevapsız bıra-
karak beş ay sonra KÇSP'yi kuran anlayışlar KESK'in
embriyon halini oluşturdular. Bugün kendilerinin
oluşturduğu KESK genel meclisini “bütün üyelerimiz”
diye adlandırmaya utanmayan, bedel ödeyen üyelerini
linç etmeye çalışarak dışarı atan, “bir grubun da-
yatmalarını kabul edemeyiz” diye çürümüşlüğünü
teorize etmeye çalışan  anlayışlar, o gün embriyon
olan ilkesiz, kuralsız, dar grupçu “önerinin önerene
göre tartışıldığı ve değerlendirildiği” çıkarcı, reklamcı
yaklaşımlar ile aynı mahalleden.

O zaman KÇSP'yi kendini tekrar eden bir yörün-
geye oturtan ÖDP ve Emek Hareketi daha partilerini
kurmamıştı; ama devrimci değerlerden, militan mü-
cadeleden vazgeçerek dümeni düzene kırmışlardı.
Düşüncelerine ve eylemlerine hakim olan uzlaşmacılık
ve teslimiyeti KÇSP'ye de hakim kıldılar. Bugün
“siz bizim devrimciliğimizi sorgulayamazsınız, siz
kimsiniz” diyen, direnişçileri küfrederek, tekmeleyerek
sendika dışına atanlar, o gün dümeni düzene kı-
ranlarla aynı mahalleden.

TESLİMİYETÇİ KESK MYK'SI 
DİRENİŞ DÜŞÜNCESİNİN
YAYILMASINDAN KORKUYOR!
Reformizmin bir özelliği de hep düzeniçi müca-

deleyi savunması ve kendi varlığını tehdit eden her
türlü gelişmenin karşısında yer almasıdır. Bu durumda
kendi doğasına uygun olarak reformizm de burju-
vaziyle aynı yöntemleri kullanmaktan çekinmez. 

750'li günlere dayanan Yüksel Direnişi, Mimar
Alev Şahin'in Düzce Direnişi, icazetçilik duvarını
yıkan Bakırköy direnişçileri reformistlerin varlığını
tehdit etmektedir. Bu nedenle tasfiyeci solcular di-
renişçilere karşı tahammülsüz davranıyorlar. Çünkü
neyi tasfiye etmek istiyorlarsa direnişçiler şahsında
başarısız olduklarını görüyorlar.  

Artık çok daha geniş kesimler biliyor ki, Yüksel
Direnişçileri “ihraçlara yönelik sürekli, kararlı ve
düzenli bir program çıkarılıp hayata geçirilmesi”
talebi ile başlattıkları oturma eylemini KESK Genel
Merkezi'nde sürdürüyorlardı.

Oturma eylemi başlatan kamu emekçileri sür-
dürdükleri direnişlerinden aldıkları güçle orada otu-
ruyorlardı. Ve her geçen gün “Direnilebilir, diren-
meliyiz” düşüncesini kitlelere yayarak KESK yöne-
timinin yüzünü açığa çıkartan bir ölçü yarattılar.

Bürokratlaşmış sendika yöneticilerini oturdukları
koltuklarda rahatsız eden işte bu ölçüdür: Faşizme
karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini pratik
olarak gösteren bir ölçüdür bu. 

Ölçü, faşizme karşı direnip direnmemenin ölçü-
südür. Bu kadar net ve yalın...

Faşizm, '90'lı yıllarda devrimci kamu emekçilerini
sendika kurdukları için cezalandırıyordu. Reformizm
geri durur mu? O da devrimci sendikacılığı savun-
dukları için tecrit etmeye kalktı. 

Faşizm, değişik biçim ve dille reformizme şu
mesajı veriyordu: Devrimcileri tasfiye ederseniz an-
laşabiliriz...

Reformizm tarafından bu mesaj alındı. Ve KESK'e
bağlı sendikaların genel kurullarında Kürt milliyetçileri,
oportünist, reformist sol tarafından KEC'e yönelik
kırmızı çizgi ilan edildi. Böylece faşizme şirin gö-
zükmeye çalışıyorlardı.

Şimdi de aynı tasfiyeci politikalarıyla emekçilerin
sınıf bilincinin bozulmasına hizmet ediyorlar. Sınıf
bilinci uzlaşmazlıktır. Bu kadar net! Ve bir bu kadar
net olan bir başka sınıfsal gerçek de şudur; AKP'nin
kamu denetçisi Şeref Malkoç'u ağırladıktan beş
gün sonra direnişin eşyalarını kapının dışına atan

İŞBİRLİKÇİ, İHBARCI KESK YÖNETİMİNİN 
TASFİYE ETMEYE ÇALIŞTIĞI, 

BEDELLER ÖDEYEREK YARATTIĞIMIZ DEĞERLERDİR!
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KESK MYK'sı uzlaşmacı politikalarını perçinlemiştir. 

Dün ve bugün, faşizm ve reformizmin tarihsel
olarak devrimci solculuğun yok edilmesinde anlaşmış
oluşudur sözkonusu olan.

TASFİYECİLİK HALKA
İHANETTİR
Emperyalizmin ve faşizmin devrimcileri tecrit edip

yalnızlaştırma politikası KESK'teki reformist anlayışlar
tarafından desteklenmektedir. Yüksel Direnişine yönelik
tavırları bu desteklerinin aynası olmuştur. Önce yok
saydılar direnişi. Sonra küçümseyip karaladılar. Sonra
direniş halklaşmaya başlayınca gelip sureti haktan
göründüler. Direnişin sürekliliği kendi yılgınlıklarını
açığa çıkardıkça tahammülsüzleştiler. Direnişçilere
yönelik değişik engeller çıkartmaya başladılar. Ve en
sonunda linç etmeye çalışıp küfürlerle genel merkez
binasından dışarı atarak faşizme rüştlerini ispatladılar.
KESK yönetimindeki reformist saldırganların olduğu
yerde AKP polisine gerek yok artık.

KESK'teki reformist anlayışlar düzeniçi bir misyon
üstlendiklerini bir kez daha ispatlamıştır. Direnişçilere
saldırmaları bunun ispatıdır. Sol değerlere sahip
olan hiç kimse, başta Nuriye Gülmen, Acun Karadağ
olmak üzere Yüksel Direnişçilerine böyle saldıramaz. 

KESK MYK'sı; faşizme karşı ihbarcılık, hedef
gösterme, linç ettirmeyi kastederek üyelerimizi zor
tutuyoruz tehditleri ve nihayetinde tutamıyoruz de-
dikleri KESK Genel Meclisi üyelerini direnişçilere
saldırtmalarıyla teslimiyet ve ihanet arasındaki
çizgiyi aşmıştır. 

KESK MYK'sı kamu emekçilerinin mücadele ta-
rihine ihanet etmiştir. Bedel ödemekten korkanlar
direnişleri tasfiye politikasını ihbarcılık ve üyelerini
linç ile sonuçlandırarak emekçilere ihanet etmiştir. 

Bu ihanetin tarihsel olarak sorulacak bir hesabı
olacak elbette.

324 gün bedenini açlığa yatırarak faşizm ile ara-
mıza barikat olan, sağlığı henüz yerine bile gelmemiş
Nuriye Gülmen'i bacaklarına tekmeler atarak sendika
dışına sürüklemenin bir bedeli olacak... Bu halkın
yüzakı olan Acun Karadağlar'a el kaldırmanın, di-

renişçilerimizi yaralamanın elbet bir bedeli olacak... 

Faşizm ile el sıkışa sıkışa kirlenen ellerinizi de, fa-
şizme icazet ede ede kirlenen yüzünüzü de bir bir
halka anlatacağız. Yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın
hesabını bu halkın onurlu emekçilerine vereceksiniz!

Emekçilerin onuru büyüktür. Bu onur her yanda
karşınıza çıkıp yüzünüze tükürecektir.

Açık olan şudur; KESK yönetimindeki reformist
anlayışlar direnen üyelerine yaptığı saldırılar ve
yaptığı açıklamalarla devrimci ideolojiyi, direnme
geleneğini, örgüt anlayışını, devrimci dil, ahlak ve
kültürü tasfiye etmeye çalışıyor. 

Devrimcilik KESK MYK'sının anladığı gibi faşizmin
saldırılarının ve sömürünün emekçilerde ortaya çı-
kardığı çelişkilerin üzerini örtmek, bedeller ödemekten
kaçmak değildir. Devrimcilik; faşizme karşı direnmek,
emperyalizme karşı savaşmaktır.

Bugün aşmamız gereken en temel engel KESK'in
emekçi saflarda örgütlemeye çalıştığı uzlaşmacı
ve tasfiyeci çizgidir. Bunu büyüttüğümüz direnişle-
rimizle ve yayacağımız meclislerimizle aşacağız. 

Biliyoruz ki, kamu emekçileri ancak meşruiyetinin
bilincine vardığı zaman direnebilir ve meclisleri örgüt-
leyebilir. Ve işte bu durum, KESK'teki tasfiyeci anlayışların
sonu demektir. Bu yüzden reformizm en çok da emek-
çilerin meşruiyet bilincini tasfiye etmeye çalışıyor.

Bütün bu çabalarına rağmen tarihimizden aldığımız
güçle biz daha güçlüyüz. Her saldırıda yeni gelenekler
yaratan Elmas Yalçın'lardan Yüksel Direnişi'ne haklı,
meşru, kararlı, militan bir mücadele ve direnişler
tarihini yaratan bizim ellerimizdir. Aynı ellerle tasfi-
yecilik politikalarını da yerle bir edeceğiz! Tarihimize
sahip çıkacağız. 

Tarihimizden ve direnişlerimizden aldığımız güçle
faşizme ve tasfiyeciliğe karşı mücadele ederek
meclislerimizi kuracağız.

YAŞASIN YÜKSEL DİRENİŞİMİZ!

YAŞASIN İŞ, EKMEK VE ONUR MÜCADELE-
MİZ!

KAMU EMEKÇİLERİ MECLİSLERİNİ KURA-
LIM!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Ahmet Savran Elmas Yalçın Gülseren Beyaz Ayşenur Şimşek


