
,
KESK’li Yöneticiler; Halkın Devlete Duyduğu Öfkeyi,

Düzen İçi Kanallara Akıtmakta, Direnenlere İşkence Yapmakta,
Emekçilerin Mücadelesine Zarar Vermekte ve Faşizme Hizmet Etmektedirler.

EEMEKÇİ DÜŞMANI; EĞİTİM-SEN ANKARA
1 NO'LU ŞUBE BAŞKANI: SULTAN SAYGILI

İYİ BAKIN YÜZÜNE, UNUTMAYIN BU İSMİ!

FAŞİZMİN İŞKENCESİNİ, ZULMÜNÜ AZ BULUYOR,
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NİN GÖZALTINDAN ÇIKMASINA,

“15 DAKİKADA BIRAKILIYORSUNUZ” DİYE HAYIFLANIYOR.
DEVRİMCİLERE İŞKENCE YAPILMASINDAN ZEVK ALAN

BU PATRON SENDİKACISINI UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

SENİ TORUNLARINA BİLE ANLATACAĞIZ!

KESK YÖNETİMİ DERHAL;
‐ Saldırıları Durdurmalı, Sendika Kapılarını Direnişçilere Açmalı,
‐ Direnişçilere, Kamu Emekçilerine ve Halkımıza Saldırının Özeleştirisini Vermeli,
‐ Saldıran Yöneticiler Hakkında İşlem Yapmalı,
‐ İhraçlarla İlgili Somut Bir Eylem Programı Çıkarmalı ve Halka Açıklamalıdır!
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Direnişin 86. günü 53. kez işkenceyle gözaltına alındım. Gözaltı
çıkışımda Ali Bircan vardı. Beni yağmurun altında, Tarabya karakolunun
önünde bir saat bekledi. Ali’nin bir dolu rahatsızlıkları var. Başka biri
olsa evinden çıkmaz. O haftanın bir günü muhakkak benim gözaltı
çıkışıma geliyor.

Gebze’de Anadolu otoyolunun inşasında çalışan işçiler viyadüğün
altında katledilmiş, sayıları bilinmiyor. İnşaatın adı Kolin.

Bu isim binlerce canımızın katili, her yerde önümüze çıkıyor. Soma, 3.
Havalimanı ve şimdi de Anadolu oto yolu... Bu nasıl bir zulüm. Hakkını
arayınca; gözaltı, tutsaklık, aramayınca ölüm. İşçiler sokakta. Her yerde
bir direniş var. Gebze, Adana, İstanbul, Bursa... İşten atılıyoruz. Niye
maaşımıza zam istiyoruz? Anayasada yazan sendikal hakkımızı istiyoruz,
en insani çalışırken katledilmek, tahta kurularının bizi ısırmasına engel
olmak için direniyoruz. Kar hırsı öyle sarmış ki insan canının hiçbir
önemi yok.

DİSK’in Başkanı Arzu Çerkezoğlu Gebze’de katledilen işçiler için
açıklama yapmış. Arzu hanım; arabanın parasını, şoförün parasını biz
ödüyoruz. Katledilen işçilerin hala göçük altında cesetleri dururken
neden orda değilsin, daha önemli ne işin var? İşçi sendikası başkanının
önemli işi nedir? Devrimcileri linç ettirmek için topladığınız işçileri
Gebze’ye neden çağırmıyorsunuz?

Mafya bozuntusu Lastik-İş Başkanı’nın cenazesine koşa koşa gittin,
bir de açıklama yaptın. Biz sizin yapmanız gerekenleri yapıyoruz. So-
kaklarda faşizme karşı direniyoruz. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyoruz.
Utanmıyorsunuz! Geceleri nasıl uyuyorsunuz?

İnsan içine çıkamaz oldunuz. Çekilin önümüzden. Çok yakındır! İşçiler
çekip alacak sizi o koltuklardan! AKP hükümeti ne kadar suçluysa siz
de bir o kadar suçlusunuz!

İŞİNİ GERİ İSTEYEN SARIYER DİRENİŞÇİSİ
TÜRKAN ALBAYRAK’IN DİRENİŞ GÜNLÜĞÜ’NDEN...

www.yuruyus-info.org yuruyus.biz@gmail.com
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i ç i n d e k i l e r
Biber’den tasfiyeci, işkenceci,
direniş ve direnişçi düşmanı
KESK yönetimine: Emek
güçlerine kalkan eller faşizmin
elleridir!

17 Röportaj: Nuriye Gülmen

yazdığı kitabı anlatıyor: Direniş
Günlükleri ve Zafer Söyleşileri

21 Yüksel Direnişi’nin ikinci yılını

kutlama etkinliği faşizme karşı
direnerek ve coşkuyla
gerçekleştirildi

22 Devrimci İşçi Hareketi:
Soma’lı Ailelerin adalet talebi
ile Direnişler Meclisi’nin “işimizi
geri istiyoruz” talebini
birleştirmeliyiz!

21 Röportaj: Açlık grevinin 67.

gününde zaferi kazanan işçi
Mahir Kılıç, direniş ve zafer
günlerini anlatıyor...

25 Gizlilik suç değil, haktır!-10

26 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Emperyalizmle
uzlaşmanın sonu yoktur!

28 Liseliyiz Biz: Süper Ziyalar

gençliğe hiçbir şey veremez!

29 Savaş ve Savaşçı: Savaşçıyı

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!-4

14 İkinci duruşmalarında da

halkın avukatları, mahkeme
heyetinin saldırganlığına
rağmen faşizmi yargıladı!

15 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük

16 Yunanistan Özgür

Tutsaklarından Hasan

4 Devrimcilere daha çok işkence

yapılmasını, direnişlerin son
bulmasını isteyenler tasfiyeci
patron sendikacılarıdır! KESK
yönetimine çöreklenen linççi;
HDP, EMEP, ÖDP, CHP,
Halkevciler hesap verecek!

LİNÇÇİ KESK YÖNETİMİ
HESAP VERECEK

yenilmez kılan ideolojik netliktir!

30 Yeni İnsan: Nicel birikim, nitel
dönüşüme sebep olur

31 Özgür Tutsaklardan: “Sürekli
faşizme karşı sürekli direniş” diyen
Özgür Tutsakların kararlılığından
öğrendiklerimiz

33 Avrupa’da Yürüyüş

34 Yitirdiklerimiz

36 Öğretmenimiz
- ANTİ-EMPERYALİST CEPHE

ÖZEL BÖLÜMÜ-

37 Enternasyonalizm nedir?

38 Gianfranco Türkiye’de neden
gözaltına alındı? Uluslararası

dayanışma suç değildir!

39 Emperyalizm var olduğu sürece
Ayten Öztürkler’in direnişi de
olacaktır!

40 9. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu
Broşürü çıktı!

41 Emperyalizmin hukuku ve politik
davalar

42 Anti-Emperyalist Cephe neden
gereklidir?



“15 dakikada bırakılıyorsunuz”.
Bunu diyen, Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Baş-

kanı Sultan Saygılı. 
15 dakikada polisin gözaltından bırakmasına üzül-

dükleri ise Kamu Emekçileri Cepheliler. 15 Ekim’den
beri, yıllarca emek verdikleri sendika binasına girmek
isteyen Yüksel Direnişçileri’ne söyleniyor bunlar.

OHAL ilan edildiği 21 Temmuz 2016’dan bu yana
150 bine yakın emekçi ihraç edildi veya açığa alındı.
Gerek işçi sendikaları gerekse de memur sendikaları
ne OHAL’e ne de ihraçların durdurulmasına karşı
hiçbir direniş örgütlemedi. İhraç üyelerine ve tutsaklarına
sahip çıkmadı.

9 Kasım 2016’da Ankara’da Nuriye Gülmen’in tek
başına başlattığı direniş, Yüksel Direnişi olarak 760.
gününde sürüyor. Yürüyüş dergisi olarak, direnişi
birçok boyutuyla aktardık okurlarımıza. 

Direnişin tarihsel önemini, adım adım nasıl büyü-
düğünü, halklaştığını ve OHAL ile Anadolu halkları
arasına nasıl güçlü bir barikat olduğunu 2 yıldır say-
falarımıza taşıyoruz, taşımaya devam edeceğiz.
Direniş, kararlılık, sabır, ısrar, işkence, baskı, tutuklama,
para cezası, tecrit hücreleri, sansür ve en çok da
polisin işkencesini anlattık. Ancak saldırılar yalnızca
AKP’nin polisinden gelmiyordu. Direnişçiler aynı za-
manda direniş kaçkını patron sendikacılarına, tasfiyeci
KESK yönetiminin saldırılarına karşı da direnmek zo-
runda kaldı. Bu saldırıları da yazdık sayfalarımıza.

Nuriye Gülmen’in tek başına başlattığı direniş,
önce ihraç edilen diğer devrimci kamu emekçileriyle
sonra da halkın farklı kesimleriyle birleşti, omuz verdi,
güç oldu. İşkenceli gözaltılar, 324 gün süren açlık
grevi, tutuklamalar, para cezaları ve her türlü baskıya
rağmen süren 760 günlük direniş…

Bu direniş iki cephede birden yürüyor. Bir yandan
işbirlikçi oligarşiye, bir yandan da burjuva ideolojisini
sol saflara yaymakla yükümlü sendikacılara karşı.
Yani direnişçiler faşist AKP’nin saldırılarını göğüsleyip
bertaraf ederken, aynı zamanda KESK’e çöreklenen
tasfiyeci solculara karşı da mücadele etmek zorunda
kalmıştır.

İhraçların başladığı ilk dönemlerden itibaren sen-
dikalarla sürekli görüşmeler ve tartışmalar yapıldı.

Direnmek gerektiği, ihraçların sahiplenilmesi ve kamu
emekçilerine dönük ihraçlar saldırısının önüne geçmek
gerektiği anlatıldı Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
tarafından.

Nuriye Gülmen de direnişe başlamadan önce, bir
KESK’li olarak önce sendikasına gitti; ancak KESK,
ne direnmek ne de direnen üyelerine destek olmak
gibi bir anlayışa sahip değildi. Yani Nuriye Gülmen,
tercih ettiği için değil, sendikası tarafından yüzüstü
bırakıldığı için tek başına başlamıştır direnişe. KESK
ne direniş başladığında, ne 324 günlük açlık grevi
boyunca, ne tutsaklıkta ne de sonrasında Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça için de diğer ihraç üyeleri için
de hiçbir şey yapmamıştır.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu,
kamu emekçilerinin mücadelesini sahiplenmeliydi,
sendika olmanın gereğini yerine getirmeliydi. Nuriye
ve Semih hücre hücre ölüme yürüyor; sendikalarla
fakat yürütülen tartışmalardan hiçbir sonuç alınamı-
yordu. KESK yönetimiyle yapılan bir toplantının ar-
dından KESK’i göreve çağırmak için oturma eylemi
yapılacağı söylendi. 24 Kasım 2017 günü KEC’liler,
KESK Genel Merkezi’nde, başta Nuriye ve Semih
olmak üzere tüm ihraçlara sahip çıkılması talebiyle
oturma eylemi başlattı.

15 Ekim 2018 sabahı, Yüksel Direnişçileri, eşyalarını
kapı girişinde buldular. KESK’li yöneticiler, direnişçilerin
eşyalarını haber bile vermeden dışarı atmıştı. Hemen
yukarıya çıkıp kapıyı çaldılar; ancak açan olmadı. Di-
renişçiler haberleşerek birbirlerini çağırdılar ve bir
yandan da fotoğraflarla durumu teşhir ettiler.

AKP’nin Yanında Olmak;
Emekçilerin Karşısında,
Direnişlere Düşman Olmayı Gerektirir!
KESK Bu Gereği Yerine Getirmiştir!

15 Ekim’de ve KESK yönetiminin sendikaya geldiği
diğer günler boyunca defalarca direnişçiler saldırıya
uğradı. KESK, saldırılarına gerekçe uydurmak için
binbir yol denedi, açıktan yalanlar söyledi, ihbarcılık
yaptı. Elbette halkımız, direnişçilere saldırının hiçbir
gerekçesi olamayacağını biliyordu. KESK’li işkenceciler,

“15 DAKİKADA BIRAKILIYORSUNUZ” DİYE
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NİN GÖZALTINDAN BIRAKILMASINA

HAYIFLANAN SENDİKA YÖNETİCİLERİ,
KAMU EMEKÇİLERİNİN ÇIKARLARINI SAVUNAMAZ!
DEVRİMCİLERE DAHA ÇOK İŞKENCE YAPILMASINI,

DİRENİŞLERİN SON BULMASINI İSTEYENLER
TASFİYECİ PATRON SENDİKACILARIDIR!

KESK YÖNETİMİNE ÇÖREKLENEN LİNÇÇİ;
HDP, EMEP, ÖDP, CHP, HALKEVCİLER HESAP VERECEK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ İÇİN DAHA ÇOK İŞKENCE4



kendi üyelerini bile saldırılara ikna edemediler.
Direnişçiler ise, saldırıyı, saldırganları ve saldırının

nedenlerini haftalardır anlatmaya devam ediyorlar.
Kendilerini işgalcilikle suçlayan tasfiyeci solcuların
yalanlarını bir bir teşhir ettiler. 10 Ekim günü, KESK
Genel Merkezi’nde, AKP’nin Kamu Denetçisi ve Cum-
hurbaşkanının eski danışmanlarından Şeref Malkoç
ile görüşmelerini teşhir ettiler. 1 yıldır süren oturma
eylemine, bu görüşmeden sadece 5 gün sonra ger-
çekleşen saldırının AKP’nin talimatı olup olmadığını
sordular.

Her gün daha da teşhir olan KESK yönetimi, “işgal”
dedikleri oturma eylemi nedeniyle sendikal faaliyet
yapamadıklarını söylüyorlardı. Ancak ne oturma eylemi
öncesinde ne de sonrasında, ihraç üyelerini sahip-
lenmek için herhangi bir “sendikal faaliyet” yapmadı
KESK (internetten duyurusunu yaptıkları yoga derslerini
saymazsak). Dahası direnişçiler, her gün kapı önünde
sendikanın açılmasını beklediği için sendikaları aç-
madılar. Kapısına kilit vurulan KESK binası önünde
sendikal faaliyet yapmak yine direnişçilere düştü.

HALKIN DEĞİL BURJUVAZİNİN SAFINDA 
YER ALAN, DEVRİMCİLERİ 
SENDİKALARDAN TASFİYE EDEN, 
DİRENİŞ DÜŞMANLIĞI YAPAN KESK, 
DİSK, TMMOB VE TTB
Soldaki tasfiyecilik, yalnızca KESK yönetimine

özgü değildir. Aynı mücadeleyi devrimci işçiler, DİSK
içinde yürütmüştür. DİSK’te de bir yandan ideolojik
mücadele verilmiş, bir yandan linç saldırılarına karşı
mücadele etmiştir Devrimci İşçi Hareketi.

Ne DİSK, devrimci işçi sendikaları konfederasyonu
görevini yapmaktadır ne de KESK kamu emekçilerinin
çıkarlarını savunmaktadır. Sendika yönetimlerinde
koltuk kapmak, burjuvazinin parlamentosunda, halk
düşmanı politikalara onay vermek için koltuk kapmaya
sıçrama tahtası olarak görülmektedir. CHP’nin arka
bahçesi olan DİSK, bugün tam bir çöplük haline gel-
miştir.

DİSK’in en dinamik sendikası Genel-İş’tir; çünkü
Genel-İş’te devrimciler örgütlüdür. Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin desteklediği Genel-İş Başkanı Erol Ekici,

25 Kasım nedeniyle, her yerde “Kadına Şiddete Hayır”

eylem ve açıklamaları yapan KESK yöneticileri, Eğitim-

Sen Ankara 1 No’lu şubeye girmeye çalışan Yüksel Dire-

nişçileri’ne saldırdı. Zorla ittirerek kapı dışına çıkardı.

Direnişçiler, kapı önünde direnmeye ve içeriye girme-

lerini yasaklayan KESK yönetimini teşhir etmeye devam

etti. Sürecin başından beri, yalan ve iftiralarla halkı ya-

nıltmaya, saldırılarına zemin yaratmaya çalışmalarının

önüne geçmek için de yaşananları kameraya çekti. Çekilen

kayıttan, saldırıda yaşananları ve saldırganlardan Sultan

Saygılı ve diğer KESK’lilerin sözlerini halkımızla payla-

şıyoruz:

KESK’liler: Terbiyesizlik yapmayın!

Acun Karadağ: (Kapıyı zorla kapatmaya çalışan

KESK’liye) Sen ne yapıyorsun? (Kapı kapatılıyor, dire-

nişçiler merdiven boşluğunda kalıyor)

Alev Şahin: (Kapatılan kapıya vuruyor) Bu kapıları

kıracağız, içeriye gireceğiz. Bu da size and olsun, şart

olsun! Kendinizi böyle üstünüzden kilitleyeceksiniz. Hay-

vanat bahçesindeki hayvanlar gibisiniz, kendi kilidinizi

kendiniz kilitleyip, hapsolacaksınız.

KESK’liler: Kimliğinizi sormadık. Terbiyesizler!

Alev Şahin: Biz sizin kimliğinizi söylüyoruz. Sendikaya

almayan siz, terbiyesiz olan biz öyle mi? Fare gibi kendinizi

kilitliyorsunuz kendinizi içeri. Direnenlerden kaçıyorsunuz,

faşizmden kaçıyorsunuz!

Sultan Saygılı: Bunu da çekiyor musun?

Alev Şahin: Hepsini çekiyorum. Her söylediğimin ar-

kasındayım.

Sultan Saygılı: … (Anlaşılmıyor)

Alev Şahin: Ne söylediğin bile belli değil. Çık yüzüme

konuş ne diyeceksen. 

Sultan Saygılı: Sizinle muhatap olmamak için bu

kapılar kapalı.

Alev Şahin: Evet; faşizmle muhatap olursunuz, dire-

nenişçilerle muhatap olmaktan kaçarsınız.

Sultan Saygılı: Ne direniyorsun? Çok direniyorsun!

Alev Şahin: Faşizme direniyoruz, sokaklarda direni-

yoruz, AKP önlerinde direniyoruz. Siz neredesiniz, siz?

Orada yasaklıyorlar, postane içine giriyorsunuz. Sakarya’da

yasaklıyorlar, gelip buraya giriyorsunuz.

KESK’liler: Sosyal medya devrimcileri!

Alev Şahin: Ya, sosyal medya devrimcileriyiz! So-

kaklarda alındığımızın, üzerimize açılan davanın haddi

hesabı yok be! Size mi beğendireceğiz?

Sultan Saygılı: He he! Gözaltına alınıp 15 dakikada
bırakılıyorsunuz!

Acun Karadağ: O 15 dakikada bırakılmak için 2 yıl

dayak yedik biz, dayak! Onu göze alabildin mi sen? TEM

şubelerdeyiz, yargılandık biz! Utanmaz, 15 dakikada bı-

rakılıyormuşuz! Onu biz tırnaklarımızla söke söke aldık!

Ben kalp ameliyatı oldum, pil takıldı. Neyin sonucunda

aldık o 15 dakikayı, sen biliyor musun?
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12 Şubat 2012’de DİSK başkanı seçildi. Ancak DİSK’in
bilinen bürokrasisi dışına çıkamayan, işçiden kopuk
hatta AKP’nin akil adamlığına uzanan bir sendika yö-
netimi asla kabul edilemezdi. İşçilerin grev, Toplu
sözleşme hakkını dahi savunamayan sendikaların
üstlendiği tek misyon, iktidar-patron-işçi arasında pa-
zarlık yapmak olmuştur.

Devrimciler asla böyle bir sendikacılık ile işçilerin
oyalanmasını kabul edemez, bu çöplüğün bir parçası
olamazdı, olmadılar. Yapılan tartışmalar sonucunda
Erol Ekici’nin istifa etmesi istenmiştir. Kimileri; “DİSK
başkanlığı gibi bir koltuk bırakılır mı?” dedi, kimi
“akılsızlıkla” suçladı. Oysa devrimciler tam da
böyle politika yaparlar. Devrimciler hiçbir zaman
düzenin çizdiği sınırlarla düşünmez, işçileri örgütlemenin
tek yolunu sendika olarak görmezler. Devrimciler
halktır, işçilerin-emekçilerin içinde, işçi meclislerini,
memur meclislerini yani emekçilerin kendi öz örgüt-
lülüklerini kurmayı amaçlar.

Kazova’daki gibi, patronların sömürü aracına dön-
üştürdükleri üretim araçlarına el koyarak, kendileri
için direnen ve üreten örnekleri çoğaltmaktır.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak
ya emekçilerin çıkarına sendikal faaliyet yapılacak,
işçileri iktidarın saldırılarına karşı bilinçlendirme ve
örgütleme faaliyeti yürütülecek ya da o koltuk terk
edilecekti. İkincisi tercih edildi ve DİSK’teki çürüme
halkımıza teşhir edildi.

Mafyavari Yöntemlerle, Devrimcilere
Düşmanlıkla Sendikacılık Yapılamaz!
Bunun Adı Amerikan Sendikacılığıdır!
Devrimcilere Saldırarak Emekçilerin Değil
Burjuvazinin Çıkarları Savunulmaktadır!

İzmir’de CHP’li belediye tarafından işten atılan
Mahir Kılıç’ın sürecinde bir kez daha teşhir oldu
DİSK’li patron sendikacıları ve CHP’nin halk düşmanı
politikaları. AKP’nin hak gasplarına
karşı yapılan direnişlerde direniş-
çileri destekler görünürken, kendi
belediyelerinde emekçilerin alın te-
rinin çalınmasına sesini çıkarma-
dı.

DİSK’in nasıl Amerikan sendi-
kacılığı yaptığını, tıpkı Mahir Kılıç’ın
direnişini kırmak için saldırdığı gibi
2015’te de direnişçi Oya Baydak’a
saldırarak göstermişti. 30 Haziran
2015’te, Oya Baydak adındaki işçi,
DİSK/Genel-İş yönetimindeki Kürt
milliyetçileri tarafından, haksız bi-
çimde işinden atılmıştır. Oya Bay-
dak, Devrimci İşçi Hareketi’ne baş-
vurarak yaşadığı haksızlığa karşı
DİSK binası önünde 8 Temmuz’da
direnişe başlamıştır.

İşini geri isteyen Oya Baydak’ın direnişinden
rahatsız olan DİSK de, tıpkı bugün KESK’in yaptığı
gibi, 9 Temmuz günü binasına kilit vurmuş, bir kadın
direnişçi olan Oya Baydak’ın tuvalet vb. ihtiyaçlarını
gidermesini bile engellemiştir. Oya Baydak’ın ve
destek veren DİH’lilerin sendikaya girmesini yasaklayan
talimat Arzu Çerkezoğlu’ndan gelmiştir.

Emek savunuculuğu misyonuyla hareket etmesi
gerekirken emek hırsızlığı yapan DİSK, 13 Temmuz
2015 günü Oya Baydak’a ve Devrimci İşçi Hareketi’ne
saldırdı.

Bu saldırıyı Oya Baydak, yaptığı basın açıklama-
sında şöyle anlatıyordu:

“Haklı neden yoktur. 13 Temmuz’da DİSK’in Ve
Genel İş Şube Yöneticileri, şube başkanları ve tem-
silcilerinin çoğunluğunu oluşturduğu DİSK Başkanı
Kani Beko – Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
bugünkü Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan’ın başını
çektiği 300 kişilik; bir kısmına 1000 TL verilmiş delege
ve sendika yöneticilerinden oluşan bir grup tarafından
linç edildik.

O gün arkadaşlarımızın kafasını, gözünü kırdılar,
beni yerlerde sürüklediler, kadın arkadaşlarımızın ka-
rınlarına tekmeler savuruldu. Ağza alınmayacak küfür,
hakaret ve onur kırıcı sözler sarf ettiler. Ama biz
hiçbir karşılık vermedik. Tek yaptığımız haklılığımızı
anlatan sloganlarımızdı. O gün profosyenel boksörlük
yapan Şube Başkanlarından birinin suratıma yumruk
atma çabasını eşim engelledi. Eğer ki eşim engel ol-
mamış olsaydı yumruk atmasına, belki şimdi hayatta
olmayacaktım. O gün biz DİSK’in önünde linç edilirken
o dönem ki Genel-İş Eğitim Daire Başkanı Hüseyin
Yaman, sosyal medyada benim özel fotoğraflarımı
koyup şahsımın özel hayatını tatil fotoğraflarımla
teşhiri uygun görmüştür. Çünkü ahlaki değerini yitir-
miştir…”

Sözkonusu saldırılarda onlarca kişi yaralanmış,
devrimci kanı dökülmüştür. DİSK’liler tarafından kanı
akıtılanlardan biri de Oğuz Meşe’dir. Oya Baydak’ın

direnişini sahiplenen Oğuz, sonraki
süreçte bütün emekçi halkımızın
kavgasını omuzlayarak Dersim
dağlarının şahanı olmuş ve halk
kurtuluş savaşçısı olarak şehit
düşmüştür.

Yaşanan saldırılar, bugün tas-
fiyeci KESK yönetiminin Dire-
nişler Meclisi’ne saldırıların ne-
redeyse aynısıdır. Yalan, karala-
ma, linç saldırısı…

Bu yöntemleri işçi sınıfı, 1800’lü
yıllarda Amerika’da direnişleri bi-
tirmek için patronların sendikaları
kullanmasından bilir. Sendikalarla
mafyalar el ele verip beyzbol so-
palarıyla direnişçi işçilere saldırmış,
onlarcasını linç ederek ve kurşun-Oya Baydak Direnişinde Oğuz Meşe’nin

DİSK’te uğradığı saldırı sonrası

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ İÇİN DAHA ÇOK İŞKENCE66



layarak katletmiştir.
DİSK de aynı yöntemlerle, hatta parayla adam tu-

tarak, otobüslerle Diyarbakır’dan, Mersin’den, Anka-
ra’dan, İzmir’den ve İstanbul’dan topladığı işçileri
kandırarak, direnişçi işçi Oya Baydak’a, avukatlarına
ve Cepheliler’e saldırmıştır. Ancak kazanan Amerikan
sendikacılığı değil, 390 günlük Oya Baydak direnişi
olmuştur.

Linç saldırısına rağmen süren ve zaferle sonuçlanan
direniş için, bir yıl sonra 28 Ağustos 2016 tarihli Yü-
rüyüş’te şöyle denilmişti:

“Oya Baydak Direnişi Zaferle Sonuçlandı; Çünkü
Kürt Milliyetçilerinin Sendikal Anlayışı İflas Etmiştir.

Oya Baydak direnişi, bugün sendikaların yönetim-
lerine çöreklenen Kürt milliyetçilerinin ve reformizmin
de ipliğini pazara çıkarmıştır. 

Oya Baydak’ı işten atan ve 390 gün boyunca işe
almamak için direnen, linç saldırıları ile direnişi
bitirmeye çalışan anlayışın arkasındaki irade Kürt
milliyetçi hareketin sendikal anlayışıdır.

Kürt milliyetçi hareketin; “başta Kürt sorunu olmak
üzere” diye başlayan ve her şeyin başına “Kürt soru-
nunu” koyan sendikal anlayışı gerek memur sendika-
larında ve KESK’te gerekse de işçi sendikalarında
sınıf mücadelesini bitirmiştir.

Bugün KESK de, DİSK de Kürt milliyetçi hareketin
sınıf mücadelesini kendisine yedeklemesiyle bitmiştir.
Kürt milliyetçi hareket yıllardır KESK’in yönetiminde
bulunmaktadır. En çetin mücadeleyi KESK içindeki
devrimcileri tasfiye etmek için vermiştir. Memurlara
yönelik onca saldırı olmasına rağmen tek bir direnişi
yoktur KESK’in. Yüzlerce üyesi ve yöneticisi gözaltına
alınmış, tutuklanmıştır, KESK kılını bile kıpırdatmamıştır.
KESK sınıf mücadelesinden kopartılıp Kürt milliyetçi
hareketin “çözüm politikaları” kapsamında AKP poli-
tikalarına yedeklenmiştir.

DİSK yöntimini ele geçiren Kürt milliyetçi hareket
aynı şeyi işçi sendikalarında da yapmaya çalışmak-
tadır.

Devrimciler yönetimde iken AKP’nin “Akil Adamı”
olmayı kabul etmeyen DİSK, Kürt milliyetçilerinin yö-
netime geçmesiyle birlikte AKP politikalarına da ye-
deklenmiştir.” (Yürüyüş, sayı 536)

O gün devrimcilere saldırı talimatı veren Halkevci
Arzu Çerkezoğlu’nun yönetimindeki DİSK ile, KESK’te
saldıran HDP, CHP, ÖDP, EMEP, Halkevcilerin olduğu
tasfiyeci yönetim arasında fark yoktur.

Devrimciler İdeolojik Mücadele Yürütür
Devrimcilerin Yöntemi Teşhirdir!

Direnişler Meclisi; KESK yöneticileri tarafından
Nuriye Gülmen’e atılan tekmeyi, Acun Karadağ, Nursel
Tanrıverdi, Selvi Polat, Sibel Balaç, Nazan ve Gülnaz
Bozkurt, Alev Şahin, o dönem açlık grevi direnişini
sürdüren Mahir Kılıç ve diğer direnişçilere saldırıları

kare kare teşhir etti. Direnişçilerin istediği neydi?
- Saldırılar durdurulsun, sendika kapıları direnişçilere

açılsın,
- Direnişçilere, kamu emekçilerine ve halkımıza

saldırının özeleştirisi verilsin,
- Saldıran yöneticiler hakkında işlem başlatılsın

ve
- İhraçlarla ilgili bir eylem programı çıkarılsın.

Ancak tasfiyeci KESK yönetimi, derhal yerine ge-
tirmesi gereken bu taleplere, yeni yalanlar ve saldırılarla
karşılık verdi. 

Belinde silahıyla işyeri ziyaretine giden Lastik-İş
Genel Başkanı Abdullah Karacan, bu mafya yöntem-
lerinin bedelini canıyla ödemiştir. Haksızlığa uğradığını
söyleyen bir işçi, kendisine silah doğrultan Karacan’ı
yine Karacan’ın silahıyla vurmuştur.

Belinde silahla işçilerle toplantıya giden bir sendika
başkanı olamaz, olsa olsa mafyacı olur. Bir işçi tara-
fından öldürülen Lastik-İş Genel Başkanı için derhal
açıklama yapan, koşarak cenazesine giden DİSK
başkanı Arzu Çerkezoğlu; yılın ilk 10 ayında 1640
işçi katledilirken ne işçi katliamlarına karşı eylemde
ne de işçilerin cenazesinde yoktur. İşçilerin bilinçlenmesi,
örgütlenmesi için hiçbir faaliyet ve eylemlilik içinde
olmamıştır Arzu Çerkezoğlu ve yönetimi.

1 Mayıs’larda Taksim’e çıkamayan, iktidarla “makul
sayı” tartışması yaparak Taksim’in meşruluğunu sor-
gulanır hale getirmeye çalışan bir DİSK pratiğidir söz
konusu olan. İşçilerin hakları ve mücadelesini, dalga
geçer gibi raporlara, istatistiklere ve iktidarla yapılan
ücretlere zam kırıntısı dışında kavganın hiçbir yerinde
olmayan DİSK’in işçileri temsil etmediği açıktır.

DİSK, bir sendika genel başkanını öldürecek kadar
kinlenen işçiler yaratmıştır. Kendisini ezen, aşağılayan,
saldıran, belinde silahıyla toplantılara gelerek tehdit
ve gözdağıyla mafyacılık oynayan sendikacılara;
işçiler neden saygı göstersin, neden öncü olarak gör-
sün? Saygı göstermek bir yana tetik çekmiştir.

Aynı şey KESK yönetimi için de geçerlidir. KESK
yönetimi de kamu
emekçilerini temsil
etmemektedir.

Devrimciler, sol
içinde sorunların
çözümünde tetik
çekmez, şiddet uy-
gulamazlar. Bu ko-
nuda tertemiz bir
tarihleri vardır. Dev-
rimcilerin yöntemi
teşhirdir. İşçilerden,
kamu emekçilerin-
den, halkın sorun-
larından öylesine
kopmuş, iktidara
öylesine yaklaş-
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mışsınız ki devrimcileri linç etmeye kalkıyorsunuz.

Israrla tekrar vurguluyoruz. Biz saldırılarınıza sal-
dırıyla değil, teşhirle cevap vermeye devam edeceğiz.
Tüm dünyayı ayağa kaldıran, Nuriye’nin 324 gün
hücre hücre eriyen bedenine halkımız gözbebeği gibi
bakarken, attığınız tekmeyi unutturmayacağız!

Ya saldırılarınızı durdurup özeleştiri verirsiniz ya
da devrimcilere nasıl saldırdığınızı torunlarınıza bile
anlatırız. Halkımız gördüğü her yerde saldırılarınızın,
Nuriye’ye atılan tekmenin hesabını sorar.

390 gün boyunca emeği için direnen Oya
Baydak nasıl zafer kazandıysa, 760 gündür AKP
faşizmine ve tasfiyeci solculara karşı direnenler
kazanacak. Bu kesindir!

Direniş ve Zafer Cephe Geleneğidir!
“OHAL koşullarında direniş mi olur?” diyen sendi-

kalara rağmen, Türkiye’nin değişik yerlerinde şu an
devam eden 23 direniş vardır. Bu direnişlerin 7’si
Direnişler Meclisi çatısı altında sürmektedir.

Ne direnişler ne de zaferler tesadüf değildir. Ancak
uzlaşmayan, teslim olmayan, faşizmin baskılarından
yılmayan, tasfiyeci solcuların demagojilerinden etki-
lenmeyenler direnebilir. Dünyanın neresinde bir direniş

varsa, orada Cepheliler vardır.
Dünyanın neresinde olunursa olunsun, bir hak

gaspı varsa, Cepheliler orada direniştedir. Avrupa’da
da Almanya, (Köln, Düsseldorf ve Schwetzingen şe-
hirlerinde), Avusturya, Hollanda’da direnişler devam
ediyor. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için, oturum
hakkı için, Grup Yorum dinleme, Yürüyüş dergisi
okuma hakkı için direnenler yine Cepheliler’dir.

Dünyanın neresinde bir Cepheli varsa, orada her
an direniş boy verebilir demektir. Avrupa hapishane-
lerinde direnenler de yalnızca Cephe tutsaklarıdır.
Çünkü direniş ve zafer Cephe geleneğidir.

Direniş, zaferin büyüsüdür.
Doğru bir önderlik altında, ısrarla sürdürülen direniş,

halklaşan direniş mutlaka kazanacaktır. Zafer, kırmızı
önlük giyenlerin olacaktır. Halkımız; direnişlerimizi
de, patron sendikacılarını da, Arzu Çerkezoğlu, Sultan
Saygılı gibi direniş düşmanlarını da unutmayacak,
hesap soracaktır!

Yenilmeyen tek komutan direniştir! Faşizme,
tasfiyeci solculara, Amerikan sendikacılarına karşı
zafer, 760 gündür direnen Direnişler Meclisi’nin
olacaktır.

Direnişler Meclisi, zaferini bir kez daha emekçi
halklarımıza armağan edecektir!

Sf 51) “11 Aralık 1997 günü yapılan iş bırakma
eylemiyle bir kez daha, kamu emekçileri, bağlı bu-
lundukları sendikaların reformist sendika yöneticile-
rinden daha ileride olduklarını, KESK yönetimince
belirlenen protestocu eylemlerin daha ilerisindeki ey-
lemlere de hazır olduklarını, daha devrimci bir düşünce
tarzına ve eylem çizgisine sahip olduklarını herkese,
özellikle de reformistlere göstermişlerdir.

KESK yönetimine çöreklenen reformist ve oportünist
sendikacıların ‘hazır değil’ dedikleri 1 milyon kamu
emekçisi eyleme katıldı, 1 milyon kamu emekçisi iş
bıraktı. Kamu emekçilerinin ‘90’dan bu yana sü-
regelen mücadelesinde, en son iş bırakma eyle-
minde görüldüğü gibi sendika yöneticilerinin ile-
risinde bir kamu emekçisi kitlesi ve mücadele
geleneği oluşmuştur.”

Sf 53) “4 Mart’ta “Korkuya, paniğe kapılan yalnız
devlet değildi. Reformist-uzlaşmacı anlayış da kor-
kuyordu ve tıpkı önceki eylemliliklerde olduğu gibi
eylemi bir punduna getirip bitirebilmek için can
atıyordu. Bu konuda yetenekli ve yaratıcıydı refor-
mizm. Hiç zorlanmadı, yüzü kızarmadı.

Gaz bombalı polis saldırısının ardından kitle çok
daha kararlı direnişlere hazırlanırken ve beklerken,
ülkenin dört bir tarafından memurlar Ankara’ya, ar-

kadaşlarına destek için yola çıkma hazırlığı yaparken,
KESK yönetimi yaptığı toplantıda eylemi bitirme,
Ankara’ya gelmiş olan kamu emekçilerini geri gön-
derme kararı aldı, ancak öfkeli kitle karşısında bunu
açıklayabilme cesareti gösteremedi.

Hemen tüm sendikalara telgraflar çekilip Ankara’ya
gelmemeleri, bulundukları yerlerde protestolar
yapmaları istendi. Kitleye eylemin bitirildiğini açık-
layamamışlardı; ama ilişkileri olduğu sendika yöneti-
cileri, üyeleri aracılığıyla etkileyebildikleri kitleyi el
altından geri göndermeyi de ihmal etmediler. Böylece
kitleye resmi olarak bittiği açıklanmamış olan eylemi,
kendileri kırarak bitirme yoluna gittiler. Ve sonunda
da eylemin bitirildiği açıklandı. Ancak memurlar 5
Mart’ta Devrimci Memur Hareketi’nin önderliğinde
yine Kızılay’daydılar.”

“‘Tereddütle ihanet arasında çok ince bir çizgi
vardır’, böyle denilmiştir, doğrudur ve yaşamın özüdür.
KESK MYK’sı mücadele sürecinde bunu hep yapmıştır.
Daha önce aldığı kararları değiştirmiş ve belirsiz
hale getirmiştir. KESK MYK’sı tarihi bir dönem
olduğunu ve yasanın geri çekilmeden dönülmeyeceğini
açıklamış ama Kızılay’daki direniş karşısında paniğe
kapılmış ve saldırının ardından TÜRK-İŞ’le yaptığı
toplantıdan sonra tüm söylediklerini unutarak
direnişi bitirme kararı alarak kamu emekçilerine
ihanet etmiş, teslimiyetçi davranmıştır.”

Kamu Emekçileri Meclisi’nin, ‘Geçmişten Günümüze
Kamu Emekçileri ve Mücadele Tarihi’ Adıyla Yayınlanan Özel Sayısı’ndan:
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“He he çok direniyorsunuz, 15 dakikada bı-
rakılıyorsunuz” diyen Ankara Eğitim Sen 1 No’lu
Şube Başkanı Sultan Hanım’ın yüksek affına sığı-
narak bugün sadece 5 dakikada yaşadıklarımı an-
latmak istiyorum.

Çektiğim işkence 5 dakika sürdüğü için kendi-
sinden özür diliyorum. Kusura bakmasın. Aslında
çeviğe söylemem lazımdı; “bi de ayağıma kelepçe
takar mısınız, neden gaz sıkmıyorsunuz, gaz da
sıkın lütfen, Sultan hanımın gönlü olsun!” 

Önlüğümle İnsan Hakları Anıtı’nın önüne gittim.
Elimde boş bir döviz vardı. Anıtın önüne oturup
dövize “İşimizi Geri İstiyoruz” yazdım. Sonra çan-
tamdan çıkardığım bantla dövizi anıta yapıştırdım.
Eski günlerimizdeki gibi... Bunu yapmak bana nasıl
huzur verdi anlatamam! O esnada çeviğin arkadan
sesini duyuyordum “güvenlik şubeyi ara” diyordu
bir amir. Sonra hemen dövize yapıştı bu amir; “do-
kunma ona” dememle birlikte diğer çevikler beni
sürüklemeye başladı. 

Buraya kadar çok normal Sultan hanımcım,
“rutin” gözaltı işlemi... Olay bundan sonra başlıyor.
Oraya kurdukları “seyyar karakol”a götürdüler beni.
Hani “sizin yüzünüzden oraya karakol kuruldu” de-
miştiniz ya; hahh işte o karakol! İçiniz soğusun diye
söylüyorum, “bizim yüzümüzden kurulmuş karakol”da
yine biz işkence görüyoruz. Siz bilmezsiniz haliyle,
o karakolda neler yaptıklarını…

İki çevik, enseme var gücüyle bastırıyordu. Zan-
nedersem boynumu kırmak istediler. Koluma baca-
ğıma yapışıp yere yatırmaya çalıştılar. Çok direndim,
yere yatıramadılar. Bu sefer de tamamı erkek olan

bu polisler, ters
kelepçe takmak
için arkama ge-
çip yaslanarak
taciz ettiler. Doğ-
rulmayı başar-
sam da enseme
hala bastırmaya
devam ediyorlar-
dı. Amir; “kafa-
sını kaldırmaya-
cak” diye talimat
verdikçe daha da
hiddetle bastır-
dılar, “işkence
yapmak şerefsiz-
liktir” diye slogan
attım. Sağ kolu-
mu tutan çevik
“Suuus” diye

bağırıp dirseğimin
önünde kalan kıkırdak
kemiği (ön kol kemiği
deniyormuş) alttan sı-
karak içinde parmağını
çevirip durdu. Bütün
amacı canımı yakmaktı,
yoksa böyle bir davra-
nışın bir açıklaması ola-
maz.

Ben slogan attıkça
aynı işlemi tekrarlayıp;
“susarsan bişey ol-
maz” diyordu bu polis.
Kelepçeyi bileğime oturtmuşlardı. (Çok can yakar,
bilmem yaşadınız mı) “O kelepçeyi çıkaracaksınız,
bileğime oturttunuz” dediğimde çevik amiri “zaten
bu yüzden kelepçe takıyoruz” dedi biliyor musunuz
sayın hanfendi. “Bu yüzden.” Yani acı çektirmek
için! Ve o da aynı şeyi tekrarladı: SUSARSAN BİR
ŞEY YAPMAYIZ…

Çekim yapan İlker’i de gözaltına almışlardı. Bir
bağırış koptu İlker’den. “Napıyorsunuz O’na” diye
bağırıp o tarafa bakmak istedim, kafama ayrı,
enseme ayrı polis bastırarak buna da engel oldular.
Konuşmalarından anladığım kadarıyla İlker’e üst
araması yaparken yumruk atmışlardı. Sonra beni
kastederek “üst aramasını yaptınız mı” dedi biri.
Diğerlerinin “üstü” olduğunu düşündüğüm biri “ba-
yana üst araması yapmıyorsunuz” dedi, “yapmadık
zaten” dedi öbürü. O kadar rahat, o kadar sıradan
bir şeymiş gibi söylediler ki bunu, faşizmi ta iliklerime
kadar hissettim o an. “Bayan”a üst aramasını erkek
polisler konuşamazdı bile oysa ki! Bunu akıllarının
ucundan bile geçiremezlerdi şayet normal bir ülkede
yaşıyor olsaydık... Sonra yine bu amir, “etrafa bakın
başka çeken var mı, etrafa duyarlı olun” dedi.
“Çeken var mı diye duyarlı olun; ama çocuklara
tecavüz edenlere olmayın, hırsızlara, katillere
olmayın” diye bağırdım. “Bak sus, sus konuşma”
diye tekrar kolumu sıkmaya başladı sağımdaki
polis. Sonra güvenlik şube polisleri geldi ve İlker’le
birlikte gözaltı aracına bindirildik. 

Çok uzun oldu farkındayım sıkıldın. İstersen
özet geçeyim sen bu cümleyi al içinden. Polisin
bana söylediği bu cümle bak: 

SUSARSAN BİR ŞEY YAPMAYIZ!
Bütün yaptıklarınızın sebebi buysa Sultan

Hanım; inanın değmez! Susana da bir şey yapa-
caklar çünkü.

Sonunda siz de Alman papazı hatırlayacak-
sınız, kapınız çalındığında!

DİRENİŞLER MECLİSİ’NDEN NAZAN BOZKURT

SULTAN SAYGILI’YA, “5 DAKİKALIK GÖZALTI” NDA

YAŞADIĞI İŞKENCEYİ ANLATIYOR!
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SAHİPLENMEK NEDİR? 
SAHİPLENMEK,

“Ya Şehidimiz Hak Ettiği Ve İstediği Gibi Def-
nedilecek, Ya Da Biz De Onunla Birlikte Defnedi-
leceğiz.”

DİYEBİLMEKTİR!

SAHİPLENMEK, 
“Ya Kardeşimin Mezarını Açacaksınız, Ya Da

Ben De Mezara Gireceğim!”
DİYEBİLMEKTİR!

SAHİPLENMEK,
“Bombalanmış sığınaktaki 165 parça kemik

için, gerekirse ben de öleceğim.”
DİYEBİLMEKTİR!

Birinci söz, Gazi’de Günay Özarslan’ın cenazesinde
söylendi; fiilen de bu söze uygun bir tutum takınıldı.

İkinci söz, kaybedilip toplu mezarlara gömülen Ali
Yıldız’ın mezarının açılması ve cenazesinin verilmesi
için ölüm orucuna yatan Hüsnü Yıldız’ın direnişinin
sözüydü.

Üçüncü söz, sığınakta katledilen oğlunun, toprağa

Kürt Milliyetçi Hareketin 707 PKK’linin
verilmeyen cenazesini sahiplenmeyen,
hesap sormayan, uzlaşmacı politikalarını

anlatmaya devam ediyoruz.
Geçen hafta, tutsağına ve şehidine sahip çıkma-

mak değersizleşmedir dedik. Hasta tutsak Güler
Zere’nin özgürlüğü için verilen 148 günlük müca-
deleyi anlattık.

Yazımızın 4. bölümünde, sahiplenmenin nasıl
olması gerektiğini örneklerle anlatmaya devam edi-
yoruz.

707 CENAZE, SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR!

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!

4
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karışmış kemikleri için Dersim meydanında direnişe
geçen baba Kemal Gün’ün sözüydü. 

Üç söz, cenazelere nasıl sahip çıkıldığının özü,
özetidir. 

Üç söz, değerlerimize saldıran faşizme nasıl cevap
verileceğinin göstergesidir. 

Kürt halkının, cenazesi verilmeyen 707 oğlu-kızı
için yapması gerekeni de işte bu tarih gösteriyor. 

CENAZE NEDEN VERİLMEZ?
24 Temmuz 2015’te sabaha karşı saat 04.20’de

İstanbul Bağcılar’da bir devrimci katledildi; adı Günay
Özarslan’dı. 15 kurşunla katlettiler Günay’ı. ABD-
AKP ittifakının devrimcileri imha politikasının sonucunda
katledildi Günay. 

Aynı politikanın devamı olarak, Günay’ın cenazesini
de vermek istemedi düşman. 

Neden vermiyordu, biliniyordu: 
Katledecek ve bakın işte diyecekti, halk sahip

çıkmadı, üç beş kişiyle gömüldü. 
Cenaze töreninin öfke ve hesap sormaya dönüş-

mesinden korkuyordu. Onun için vermiyordu. 
Günay’ın ve yoldaşlarının istediği bir mezarlığa

değil, faşizmin dayattığı bir mezarlığa gömülmesiyle
düşman, iradesini devrimcilere dayatmış olacaktı. 

Ama en önemlisi, halka şunu söylemiş olacaktı;
kendi cenazesine bile sahip çıkamayanlar, sizin
için ne yapabilirler ki...

Düşmanın bu kararı öğrenilir öğrenilmez, dört gün
sürecek bir direniş başladı. 

Her anı eylem olan 80 saatte, sahiplenme vardı. 
Her anı eylem olan 80 saatte, feda, vefa, bağlılık

ve direniş vardı! 
Direniş sonucunda Günay’ın yoldaşları kazandı;

direnen Gazi halkı kazandı, Kürt halkının yiğit kızı
Günay, Gazi toprağına kavuştu! 

AŞAMA AŞAMA SALDIRI,
HER AŞAMADA DİRENİŞ!
Günay Özarslan’ın şehitlik haberini alan TAYAD’lı

Aileler öğlen saatlerinden itibaren 22.30’a kadar Adli

Tıp önünde beklediler. İlk saldırı burada yapıldı. 4
kişi işkencelerle gözaltına alındı.

Ancak böyle saldırılarla TAYAD’lıları, Günay’ın yol-
daşlarını vazgeçirmeleri mümkün değildi. 

Düşman, ailelerin kararlılığını görünce cenazeyi
vermekten başka yol bulamadı. Fakat cenazeyi törenle
kaldırtmayacaktı. 

Akşam 19.00’dan itibaren Gazi’de saldırı ve direniş
başladı. Sokaklar saatler boyunca çatışma sesleriyle
doldu. 23.00’a kadar aralıksız süren çatışmaların
ardından cenaze Gazi’ye getirildi. Direnişçiler, Gazi
girişinde cenazeyi karşılayıp Cemevi’ne koydular. 

Bir günlük direnişle yoldaşlarının cenazesini düş-
mandan almışlardı. Fakat her kararlı direniş karşısında
geri adım atan düşman, bu geri adımın ardından
yeni bir saldırıyla karşımıza çıkıyordu. 

Günay Özarslan’ın cenazesi üzerinden verilen sa-
vaş, 5 bin polis, 13 TOMA, 40’tan fazla akrep ve
binlerce gaz fişeğine karşı 80 saatlik bir direniştir
ve zaferle sonuçlanmıştır.

CEMEVİ GAZA BOĞULUYOR
25 Temmuz sabahından itibaren katliamcılar bu

kez cenazenin olduğu cemevinin etrafını sardılar.
Cemevinin sokağını 8 akrep, 3 TOMA tutuyor. Saldı-
rıyorlar. Cemevi ve çevresi gaza boğuluyor. 

Cemevi içinde yoğun gaz saldırısına uğrayan halk,
buna rağmen şehidini bırakmıyor. İçeridekiler zor
şartlara rağmen cemevi içinden çıkmıyorlar. Ne pa-
hasına olursa olsun, cemevinde kalarak şehitlerini
koruyacaklarını söylüyorlar. 

DÜŞMAN CEMEVİNİN İÇİNDE!
26 Temmuz günü çatışmalar saat 11.30’da başladı.

Bu arada Gazi halkı, Cephe önderliğinde çatışır dire-
nirken, Cemevi yöneticileri, HDP milletvekilleri “diyalog”
peşindeler.

Cepheliler’in ellerinde taşlar ve molotoflar vardı.
TOMA’lardan sıkılan kimyasallı su ile kitleye defalarca
saldırıldı. 

Cepheliler defalarca ıslandı, gaza boğuldu ama
asla geri adım atmadı. Her yer direniş oldu Gazi’de.
Çatılardan akrepler molotof ve taş yağmuruna tutuldu. 

Çatışmaların daha da arttığı öğle saatlerinde cem-
evinde çatışanlar, bir anda polislerin üzerine yürüyerek
katilleri caddede sıkıştırdı. 

Bunun üzerine polis kaçtı ve ara sokaklarda çatışan
tüm halk bir anda İsmetpaşa Caddesi’ne çıktı. Binler
bir anda caddeyi doldurdu. Burada kurulan barikatlar
güçlendirildi. Kalaslar, inşaat telleri kullanılarak birbirine
bağlandı. Kızıl bayrakları ve sloganlarıyla caddeye
yayılan Gazi’liler gelen ilk akrebi, attığı tüm gaza
rağmen geri püskürttüler. 

Katliamcılar, 4 TOMA ve özel harekat polisleri ile
tekrar saldırıya geçtiler. Saldırıda DİHA muhabiri
Cüneyt Yavuz’un bacağı kırıldı. Birçok kişi, hedef gö-
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zetilerek sıkılan gaz kapsülleriyle yaralandı. 
Bu saldırıya rağmen kitleye geri adım attıramayan

katiller sürüsü, bu kez yeni bir saldırıyla Cemevi’nin
içine girmeye çalıştı. 

2 gündür cemevini kuşatan ve gaza boğan işken-
ceciler, saldırarak morg girişine kadar geldiler. Bunun
üzerine polislere karşı cemevi içinde de barikatlar
kuruldu. Gazi halkı ve yoldaşları, Günay Özarslan’ın
cenazesine siper oldular.

Cenazeye dokunmaya kalkarlarsa, başında bek-
leyen yoldaşları feda eylemi yapma kararı alıyor.
Polis buradaki direniş karşısında geri çekilmek,
cemevini terk etmek zorunda kaldı. Fakat bu kez de
sokaklarda gözaltı yapmaya çalıştı. 

SALDIRI SÜRÜYOR 
Gece boyu cemevi bahçesinde marşlar, sloganlar

susmadı. Günay Özarslan’ın sevdiği türküler söylendi.
Polis, sokaklarda hiç kimse olmamasına rağmen boş
sokaklara biber gazı atmayı sürdürdü. Cemevi bah-
çesinde bekleyen halkı gaza boğdu. 

Polis, direnişin 4. günü sabah 5.00’da, gece boyu
şehitlerini bekleyen Gazililer’e tekrar gaz bombaları
atarak saldırdı. Getirttikleri araçlarla İsmetpaşa Cad-
desi’nde kurulan barikatları kaldırmaya başladı.

Halk Cephesi buna rağmen, cenaze töreni hazır-
lıklarına devam ediyordu. Cenaze töreni için saat
16.00’a çağrı yapılıyor. 

Düşman son bir manevra yapıp, cenaze törenini
son anda da olsa etkisizleştirmeye çalışıyor. “Cenazeyi
saat 16.00’da değil, saat 12.00’da kaldırın” şartını
koyuyorlar. Halk Cephesi bu dayatmayı da kabul et-
miyor. Cenaze ilan edilen saatte kaldırılacak! 

Sonuçta 5 bin polis, 13 TOMA, 40’tan fazla
akrep ve binlerce gaz fişeğine karşı 80 saat
direndik ve cenazemizi kaldırdık!

SAHİPLENMEK, BEDEL ÖDEMEYİ
GÖZE ALMAKTIR!
Gazi barikatlarındaki kararlılık şöyle ifade ediliyordu: 
“4 GÜN DİRENDİK... 4 GÜN UYUMADAN Dİ-

RENDİK... 
YA BU CENAZE BİZİM GELENEKLERİMİZE GÖRE

GÖMÜLECEK YA DA HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜKTEN
SONRA ALIP KENDİSİ GÖMECEK DÜŞMAN!” 

Bir başka Cepheli, düşmanla yapılan görüşmelerin
ardından şöyle diyordu: “Ya Bu Cenaze Bizim Gele-
neklerimize Göre Gömülecek Ya Da Hepimizi Öldür-
dükten Sonra Alıp Kendisi Gömecek Düşman… Sibel
Yalçın’ın, Hasan Ferit’in Cenazelerini Nasıl Gömdüysek;
Bugün De Günay’ın Cenazesini Öyle Gömeceğiz!”

İşte buna uygun bir kararlılıkla gerçekleştirilmiştir
80 saatlik direniş.

Bir Cepheli şöyle anlatıyor o anları: 
“Ölümüne bir direniş gerçekleşti Gazi’de. Düşman

bütün hırsıyla saldırdı. Karşısında kadın-erkek, genç-
yaşlı direnen bir halk buldu. Şehidine sahip çıkan
bir halk. İlk gün çok kitleseldi. Görmeliydiniz; 70
yaşında amcalar, teyzeler TOMA’lara taş atıyor.
Ailelerimiz dur durak bilmeden çatışıyor, taş atıyor
ve sakin sakin geri geliyor. Koca bir cemevi var,
binlerce kişi alır; ama aile ile ilgilenen ve morgda
nöbet tutanlar dışında kimse gelmiyor cemevine,
herkes barikatta. Sabahın 8’inden gece 01.30’a kadar
sürdü çatışma. 

Gece en fazla uyuyan 3 saat uyudu. Ertesi gün
tekrar çatışma. Düşman ölümüne saldırıyor, yaralıla-
rımız çok, insanlar yorgun, uykusuz... Direncimizi
kırmak için daha kötü saldırdı ikinci gün düşman; in-
sanlar gider diye düşündü. Sinir gazları, portakallı
gazlar kullandı. Herkes cayır cayır yanıyor ama
çatışmanın hızı düşmüyor, Gazi halkı da burada. 

Sürekli yemek, kıyafet geliyor. Kadınlar eline ne
geçerse tencere tava gibi ses çıkartıyor, eylem aracına
dönüştürüyor. İki kadın gelmiş; ellerinde 3 şişe pril,
“Bunları sokağa dökeceğiz, akrepler kayıp uçsun
şerefsizler” diyorlar. Taş kırıyorlar. Biz durduruyoruz,
ara veriyoruz çatışmaya; ama halk durmuyor. Caddeden
sürekli çatışma sesleri geliyor. Her şey bitmiş, bir
genç tek başına kafa tutuyor TOMA’ya, bayrak sallıyor
önünde. Halk koro halinde küfrediyor polislere.”

Ve tarihin huzurunda noktayı şöyle koyduk: 
“Fedayı kuşanmış Cepheliler karşısında ölüm de,
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faşizm de dize geldi!
Cenazemizi aldık, geleneklerimizle gömdük, biz

kazandık!” 

80 SAATLİK DİRENİŞ, AKP-ABD’NİN 
İMHA POLİTİKASINA KARŞI 
KAZANILMIŞ BİR DİRENİŞTİR! 
Günay Özarslan’ın katledilmesinin ve cenaze di-

renişinin hangi koşullarda gerçekleştiğini hatırlamak
da önemlidir. 

Günay Özarslan’ın katledilmesi ve cenazeye saldırı,
ABD ile AKP’nin tüm muhalif güçleri imha etme ko-
nusunda anlaşmasının ardından gerçekleştirilmiş bir
saldırıdır. 

O gün sabah “IŞİD, PKK, DHKP-C’ye aynı anda 5
bin polisle operasyon” başlatılmıştır. (IŞİD’in de dev-
rimcilerle birlikte adının bu operasyonlarda geçirilmesi,
özellikle yapılan bir çarpıtmadır elbette.) 

Günay’ın katledildiği bir hafta içinde, binlerce kişi
de gözaltına alındı. AKP faşizmi, bu gözaltı ve
katliamla, korku ve panik havası yaymaya çalışıyor-
du.

Özetle “Amerika’nın tam desteğini arkama aldım,
vururum, kırarım, katlederim” diyordu. 

DHKP-C’ye karşı ABD’nin “İMHA” kararı AKP,
Amerikan işbirliğiyle hayata geçirilmeye başlanmış
ve Günay Özarslan’ın katledilmesi de bu politikanın
ilk adımlarından biri olmuştur. Açıkça diyebiliriz ki,
Günay Özarslan’ın “İMHA” talimatı Amerika ve AKP
tarafından verilmiştir. 

Cenazenin verilmemesi ve cenazeye saldırılması
da yine bu politikanın devamıdır. 

Tayyip Erdoğan, ABD desteğini arkasına aldıktan
sonra “Bundan sonra farklı olacak” diye açıklama

yaptı. Bir cenazenin geleneklerimize, değerlerimize
göre kaldırılmasını engellemek için 4 gün boyunca
yaşanan terör “farklı mücadele”nin nasıl olacağını
göstermiştir. 

Tayyip Erdoğan Haziran Ayaklanması’nda polise
verdiği talimatını Günay’ın cenazesinde de tekrarlamıştı.
Polise “yüzüne maske takanı tarayın” talimatı ver-
mişti. 

Yine aynı döneme denk gelen AKP’nin Suruç Kat-
liamı da, faşizmin neler yapabileceğini göstermek
içindir. AKP; bu katliam ve saldırılarla halk güçlerini
teslim almak istemiştir. 

80 saatlik direniş, işte bu politikaya karşı bir
direniştir. Bu politikaları bozan bir direniştir.

“OHAL var direnilemez, OHAL’e karşı zafer kaza-
nılamaz” diyenler, Günay Özarslan direnişinin bu
yanını da hatırlamalıdırlar. 

80 saatlik cenaze direnişi, ABD-AKP politikalarına
karşı kazanılmıştır. 

80 saatlik cenaze direnişimizin ışığında, bir kez
daha şunu belirtiyoruz ki, kazanmanın yolu budur. 

707 cenazeyi sahiplenmenin yolu budur!
— devam edecek — 

Galatasaray Meydanı Halka Yasaklanamaz
TAYAD'lı Aileler 24 Kasım'da İstanbul Taksim Ga-

latasaray Meydanı'nda, "Galatasaray Meydanı Halka
Yasaklanamaz" talebiyle sloganlar atarak meydana
girdi. 

Eylem sırasında TAYAD'lı Feridun Osmanağaoğlu
polisin saldırısıyla gözaltına alındı ve akşam saat
20.00 sularında serbest bırakıldı.

Kısaca açıklama yapan TAYAD şu sözlere yer
verdi; “Bedeller ödeyerek kazandığımız meydanları
AKP faşizmine bırakmayacağız.”

Tek Tip Elbise'ye Karşı Yılmadan Direneceğiz
Ankara TAYAD'lı Aileler 1 Aralık'ta Sakarya Cad-

desi'nde, Özgür Tutsaklara dayatılan Tek Tip Elbise'ye
karşı açıklama yaptı. Açıklama öncesi alana yürüyüş
yaparak gelen TAYAD'lıların önü polis tarafından
kesilmek istendi, açıklama alanına gelindiğinde ise
polis işkenceyle Deniz Aydın, Bengüsu Demirel,
Halil İbrahim Şener, Umutcan Aybak, İlker Işık,
Taylan Sungur, Sinan Yanbal ve Aydın Dönmez'i
gözaltına aldı.
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Halkın Avukatlarının ikinci duruşması 3
Aralık’ta başladı. Yayına hazırlandığımız
sırada devam eden duruşmaların kısa

özetini sunuyoruz.

1. GÜN: Soma’nın, Ermenek’in, Haziran Ayaklan-
ması’nın, Nuriye ve Semih’in, Dilek Doğan’ın, Hasan
Ferit Gedik’in, Berkin Elvan’ın ailelerinin ve haksızlığa
uğrayan halkın avukatlığını yapan, aynı zamanda
ÇHD üyesi olan 20 avukatın yargılanmaya çalışıldığı
davanın ikinci duruşmasının ilk günü olaylı başladı.   

Davanın avukatlarından İzmir Baro başkanı, halkın
tutsak avukatlarına selam vermesini engellemek için
asker duruşma salonunda avukata yumruk attı. Buna
müdahale etmeyen mahkeme başkanı, savunma avu-
katlarına çıkışmıştır. 

Yalancı tanığa soru sormak için söz isteyen avukata,
önce mikrofonu açıp söz veren mahkeme başkanı;
sorulan soruyu beğenmediği için mikrofonu kapattı.
İzin istemeden konuştuğu gerekçesiyle savunma avu-
katını dışarı çıkarma kararı verdi. 

Kendilerine sorulan sorulara; “Hatırlamıyorum, bil-
miyorum, öyle konuşulduğunu duydum, böyle olduğunu
düşünüyorum” diye cevap veren yalancı tanıklara,
mahkeme başkanı; “Şu kişi miydi, bu olay böyle
mi olmuştu” gibi sorular sorarak iddia makamı ve
tanık avukatı gibi davranmış, taraf olduğunu da
açıkça ortaya koymuştur.

Sanık avukatlara “sen” diye hitap eden, müdafi
avukatlar her söz aldığında ihtar çeken mahkeme
başkanı; yalancı tanıklara defaatle “Bey, Beyefendi”,
“Buyrun” demeyi ihmal etmemiştir. 

Tanıklara, yalanlarını ortaya çıkaracak sorular so-
rulduğunda, bu soruların sorulmaması için müdaha-
lelerde bulunmuş, tanıklar ayrıntılı ve çelişkili beyanlarda
bulunmaya başladığında sürekli devreye girerek; “ta-
mam anladım, tamam anlaşılmıştır yeterli” diyerek
tanıkları susturmaktan geri durmamıştır.

Yalancı tanığa, ‘ismini hatırlayamadım’ dediği avu-
katın adını hatırlatan mahkeme başkanı Akın Gürlek’e
hitaben, “Sayenizde hatırladım sayın başkanım”
demesi üzerine mahkeme salonunda gülüşmeler ol-
muştur. Buna tahammül edemeyen mahkeme başkanı
salonda bulunan aileleri ve seyircileri salondan
attırmıştır.

Mahkeme başkanı, usule ilişkin itirazlarını sunmak
isteyen avukatlar hakkında; “duruşma düzen ve di-
siplinini bozuyorlar” gerekçesiyle duruşma salonundan
çıkarılmaları kararı vermiştir. Bütün bu yaşananlar
üzerine savunma avukatları hakimin taraflı tavrını
protesto etmek için duruşma salonunu terk etme
kararlarını açıklayıp topluca çıkış yapmışlardır.

2.GÜN: 4 Aralık günü, sanık avukatlarının bir

kısmı, aileler ve izleyiciler duruşma salonuna alın-
mazken, siyasi şube polisleri basın kartı takarak
duruşma salonuna girdi. Sanık avukatların ve savunma
avukatlarının itirazları üzerine salondan çıkarıldılar.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan, aslen dosyayla
ilgisi olmayan tanık, duruşmayı izlemekteydi. İtiraz
üzerine SEGBİS kapatıldı. Bunun üzerine sanık avu-
katlar usule ilişkin itirazda bulunmak üzere söz isteyince
mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan
zorla çıkarılmışlardır ve mahkeme tarafından du-
ruşmaya getirilmemeleri yönünde karar alınmıştır. 

Sanık avukatlar olmadan, tarafsız, bağımsız ve
adil bir yargılama olamayacağından sanık müdafileri
duruşma salonunu terk etme kararlarını açıklamıştır.
Duruşma sanıksız, avukatsız şekilde devam etmiştir.
Sanık ve avukatlarının yokluğunda, yalancı tanık,
Halkın Hukuk Bürosu hakkında zorla, aleyhe beyanda
bulunmaya zorlanmıştır. Öğle saatlerinde duruşmaya
sanık avukatların getirilmesi ve ailelerin de alınması
kararı verilerek duruşma bir sonraki güne ertelen-
miştir.

3. GÜN: Selçuk Kozağaçlı savunmasında; Eylül’deki
ilk duruşmadan sonra Adalet Bakanı Yardımcısı Se-
lahaddin Menteş’in hapishane müdürünü arayarak,
avukatların serbest bırakılmamaları için talimat
verdiğini söyledi. Menteş; “Bu gece tutuklanacaklar.
Sabaha kadar bırakmayın, hakimi ayarlayacağım”
dediğini anlattı.

Avukatların beyanlarının ardından tutukluluk du-
rumunun değerlendirilmesi için 35 dakika ara verildi.

Aranın ardından Avukat Ahmet Mandacı’nın tahli-
yesine ve ev hapsi tedbiri uygulanmasına,

diğer avukatların tutukluluk durumunun devamı-
na,

tutuksuz yargılanan avukatların adli kontrol tedbirinin
arttırılarak haftada iki güne çıkarılmasına karar verildi.
Duruşma 18-21 Mart 2019 tarih aralığına ertelendi.

Sonuç olarak;
1- 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adli bir yargı ma-

kamı değil, özel olarak seçilmiş, atanmış ve oluştu-
rulmuş bir heyet olduğu anlaşılmıştır.

2- Bunun bir yargılama değil, verilen bir talimatın
uygulaması olduğu alenen ortaya çıkmıştır.

3- Halkın avukatlarını yargılayabilecek bir mahkeme
yoktur. 

4- Mahkeme başkanı Akın Gürlek’in halkın avu-
katlarına tahammülü yoktur.

5- Mahkeme başkanı Akın Gürlek’in gerçeklere
tahammülü yoktur.

6- Mahkeme başkanı Akın Gürlek’in hukuka ve
usule tahammülü yoktur!

İKİNCİ DURUŞMALARINDA DA HALKIN AVUKATLARI,
MAHKEME HEYETİNİN SALDIRGANLIĞINA RAĞMEN FAŞİZMİ YARGILADI!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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“Devrimci sanat, emperyalist kültüre karşı
mücedelede bir silahtır. Bu silahı

kullanmasını öğrenmek zorunluluktur”

OOnlar ne müvekkillerini ne meslektaşlarını ne halkı sahipsiz
bıraktılar bugüne kadar... Mesleklerini hakkıyla yaptılar.

Ne zaman dara düşse halk, yanlarında onlar vardı.
Çünkü onlar halkın avukatları. Bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

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

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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Dünyada iki sınıf vardır:                            
1. Proleterya
2. Burjuvazi

Her iki sınıfın örgütleri sendikalardır.

Sendikalar SINIF ÖRGÜTLERİDİR!

DİSK; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu.

KESK; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederas-
yonu.

TİSK; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu.

Varlık nedenleri...

HER SENDİKA TEMSİL ETTİĞİ SINIFI SAVU-
NUR:

Her sendikanın AMAÇ maddesi vardır.

Devrimci Sendikaların AMAÇ maddesi:

1. Sendika; temsil ettiği üyelerinin, GELECEĞE
GÜVENLE bakmalarını sağlamak ve çalışma haklarını
korumak için İŞ GÜVENLİĞİNDEN sorumludur.

2. Sendika; temsil ettiği üyelerinin ekonomik ve
demokratik haklarını savunur.

3. Sendika; üyelerinin insanca çalışma ve yaşama
koşullarına ulaşmalarına, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET,
HERKESE YETERLİ ÜCRET haklarına sahip olmaları
için mücadele etmekle yükümlüdür.

Kısacası; sendika temsil ettiği üyelerinin, söz ve
karar hakkına sahip olduklarını kanıtlar.

Çalışanlar bu amaçla sendikalara üye olup, aidat
ödüyorlar.

Emekçiler üyesi oldukları ve aidat ödedikleri SINIF
ÖRGÜTLERİNDEN, haklarını
ve özgürlüklerini savunma-
larının zorunlu olduğunu,
meşru bir şekilde söyleme
haklarına sahipler.

KESK; AKP faşizmi ta-
rafından işten atılan ve ça-
lışma hakları gasp edilen
5000 KAMU EMEKÇİSİ için
neden, görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirmedi?

KESK yöneticileri hangi
saftadır?

Kamu Emekçileri Cephe-
sinde mi?

Finans oligarşinin safla-
rında mı?

Ara sınıf olmadığı gibi, ara yol da yoktur!

“Kişinin ayinesi iştir söze bakılmaz” demiş halkımız.
KESK yöneticileri, temsil ettiğiniz sınıfın HAK VE ÖZ-
GÜRLÜKLERİNİ savunmak ve kazanmak için ileri
adımlar atmıyorsanız...

Sendikanın AMAÇ VE İLKELERİNİ hayata geçire-
miyorsanız:

1. ÖDLEK VE KORKAKSINIZ

2. İŞBİRLİKÇİSİNİZ.

İhanet içinde değilseniz, 

Neden; üyelerinizin çalışma haklarını kazanmaları
için, örgütlü olduğunuz ülke safında, sokaklarda, alan-
larda toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlemediniz?

Neden; Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, Nazan
Bozkurt, Alev Şahin, Engin Karataş, Selvi Polat,
Nursel Tanrıverdi’nin direndikleri şehirlerde, kitlesel
desteklerde bulunup, mitingler düzenlemediniz? 

Neden; Kazanacakları zaferin sizin de zaferiniz
olacağına inanmadınız?

Neden; Kamu Emekçilerinin DİRENİŞ MEVZİSİ
olan sendikayı işlevsizleştirdiniz?

Neden; Temsil ettiğiniz sınıfa bu İHANETİNİZ yet-
mez gibi, 15.10.2018 tarihinde, sınıf örgütlerine,
KESK’e gelen direnişçilere saldırdınız, eşyalarını
dışarı attınız?

Neden; 2 yıldır direnişiyle dünya emekçi halklarının
gönlünde ve bilincinde taht kuran Nuriye Gülmen’i
odaya kapatıp işkence yaptınız?

“İNSANLIK ONURU İŞ-
KENCEYİ YENECEK” slo-
ganını atanlara saldırdınız.

EMEK GÜÇLERİNE KAL-
KAN ELLER FAŞİZMİN EL-
LERİDİR!

Ahlaksızlığınızın ve şe-
refsizliğinizin cezasını, bir
gün mutlaka ödeyeceksi-
niz.

HAK; ONU ALMAK İÇİN
MÜCADELE EDENLERE
LAYIKTIR!

LİMAN-İŞ Sendikası Eski
Genel Başkanı

HASAN BİBER

28.10.2018

YUNANİSTAN ÖZGÜR TUTSAKLARINDAN HASAN BİBER’DEN
TASFİYECİ, İŞKENCECİ, DİRENİŞ VE DİRENİŞÇİ DÜŞMANI KESK YÖNETİMİNE:

EMEK GÜÇLERİNE KALKAN ELLER FAŞİZMİN ELLERİDİR!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yürüyüş: Merhaba. Direniş Günlükleri ve Zafer
Söyleşileri adıyla yayınlanacak olan kitabını yaz-
maya nasıl karar verdin ve kitap nasıl ortaya çıktı,
anlatır mısın?

Nuriye Gülmen: Aslında birden fazla kitap fikri
var. Bu; ilk elde, hızlıca toparlanabilecek bir çalışma
olarak düşünüldü. Direniş bir sürü şey yaratıyor. Bir
sürü etki bırakıyor, bir tarih yazıyor. 

Direniş, devam etmekte olduğu her an kendisini
zaten anlatıyor. Ama daha kalıcı bilgilere ihtiyacımız
var. Sonuçta söz bir şekilde uçuyor. Etkisi de belli
ölçüde daha sınırlı kalabiliyor.

Yazı ise hem bilgiyi sistematikleştiriyor, hem kalıcı
hale getiriyor. Unuttuklarımızı hatırlamanın bir aracı
oluyor. Direnişe dair bilgimize daha güçlü bir tarihsellik
kazandırıyor. Sonuç olarak kitap fikri direnişimizi ve
zaferimizi anlatma ihtiyacından doğdu. Müthiş bir
direniş yarattık ve onu her türlü araçla, yol ve yöntemle
anlatmalıyız diye düşünüyorum.

Yürüyüş: Kitapta neler var, biraz anlatabilir mi-
sin?

Nuriye Gülmen: Aslında kitabın adından da anla-
şılıyor. Kitap, direniş süresince tuttuğum günlüklerden
ve zaferden, yani açlık grevini sonlandırmamızdan
sonra çeşitli şehirlerde yaptığımız söyleşilerin dökü-
münden oluşuyor büyük ölçüde. 

Ama sadece bunlar değil. En başta, direnişe baş-
lamadan önce yazdığım üç yazı var. 

Biri 2015 yılında daha önceki işten atılmamda
yazdığım bir yazı. 

İkincisi OHAL'in ilanından sonra, açığa almalar ve
ihraçlar devam ederken 2016 Eylül’ünde yazdığım
bir yazı. 

Üçüncüsü ise devam etmekte olan direnişe başla-
madan hemen önce yayımladığım, direnişe çağrı
yazısı. Sonra direniş günlükleri geliyor. Arada yazılı
röportajlar ve bir dizi haber de var. 

Günlükler sürecin tümünü anlatmaya yetecek kadar
sürecin bütününe yayılmamış. Elimizde olanlar, tu-
tuklandığımız zamana, yani açlık grevinin 74. gününe
kadar olanlar. Tutsakken tuttuğum günlükler ise kayıp.
Hapishanede kaldığım süre boyunca tuttuğum günce
defterini kaybettim maalesef. O sürece dair bilgiler
kimi haber ve röportajlarla aktarılıyor. 

Hapishaneden dışarıya gönderdiğim birkaç günce
de var. Hapishaneden çıktıktan sonra ise hiç günlük
tutmadım. O kısım da röportajlarla aktarılıyor. En
sonda ise zafer söyleşileri kısmı var. İl il gezerek
yaptığımız söyleşilerin yazıya dökülmüş halleri... 

Yürüyüş: Aslında bir sürü şey anlatılıyor kitapta.
Hayatının bir kısmı, koca bir açlık grevi direnişi,
tutsaklık... Hayatının son döneminin bir özeti mi,
bir çıktısı mı, ne demeli? Böyle; kendini, yaşamının
bir parçasını, kendi sözlerini, elinde bir kitaba dö-
nüşmüş halde bulmak nasıl?

Nuriye Gülmen: Evet, pek çok şey anlatılıyor ve
bir kısmını doğrudan ben anlatıyorum. Keşke büyük-
lerimin sözünü tutsaydım, daha çok günce yazsaydım
diye hayıflanıyorum şimdi. Aslına bakarsan benim
için de çok ilginç bir tecrübe. Çünkü insan bir süre
sonra eski yaşantıları, duygu ve düşünceleri unutuyor.
Okuyunca şaşırdığım yerler oldu. Demek böyle his-
setmişim, böyle düşünmüşüm diye. Tabii, aslında an-
latılanlar benimle ilgili olmanın ötesinde anlam ifade
ediyorlar. Bir direnişin güncesi... Zaten bu yüzden
yayımlanmaya, okunmaya, anlatılmaya değer bir hi-
kaye. Kendi açımdan ise, kendimi yeniden, direnişle
var etme savaşımın bir dökümü gibi... Başladığım
günden bugüne kendimi izleme fırsatı sunuyor. Bu
güzel ve biraz sancılı bir şey... 

Yürüyüş: Neden sancılı?
Nuriye Gülmen: İnsanı kendisiyle de yüzleştiriyor

çünkü. Yapabildiklerini ve yapamadıklarını; anlattıklarını
ve anlatamadıklarını; o anda kavrayabildiklerini ve
kavrayamadıklarını daha net görüyorsun. Bu kötü
değil. Aksine iyi ve öğretici. Ama hayıflanmadan da
edemiyor insan. Keşke daha çok yazsaydım, daha
iyi anlatsaydım, daha iyi kavrasaydım. Bahsettiğim
böyle bir sancı...

Yürüyüş: Kitabın en çok hangi kısmını sevdin? 
Nuriye Gülmen: Günlükler kısmını, yani direnişin

ilk 190 gününü anlatan kısmı daha çok seviyorum.

NNURİYE GÜLMEN, YAZDIĞI KİTABI ANLATIYOR:

DİRENİŞ GÜNLÜKLERİ ve ZAFER SÖYLEŞİLERİ

Röportaj
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Daha derli toplu ve direnişe dair, direnişin öznesinin
doğrudan anlatımları olduğu için daha gerçek ve
insana daha çok dokunuyor. Röportajlar ve söyleşi
dökümleri ise daha dağınık. Sonuçta konuşma, yazı
kadar sistematik bir anlatım olanağı sunmuyor. O da
doğallığında bir dağınıklığı beraberinde getiriyor. Ha-
berlerse dışarıdan bir anlatım. Duygu yok. Ama o
güne dair olan biteni anlatması açısından bir değeri
var. 

Yürüyüş: Sonuçta direnişin belli bir aşamasına
kadar bütünlüklü bir bilgi veriyor kitap, değil mi?

Nuriye Gülmen: Evet, kesinlikle öyle. Başladığı
ilk günden zafer söyleşileri yaptığımız 2018 yazına
kadar neler yaşandığını izleyebiliyorsunuz. Alana çı-
kışım, Semih'in direnişe katılması, alanı kazanmamız,
ilk gözaltıların son bulması, alanda devam eden
oturma eylemi, yaptığımız etkinlikler, ara ara devam
eden polis saldırıları, açlık grevine başlamamız, alanın
kalabalıklaşması, tutuklanmamız, avukatlarımızın tu-
tuklanması; destekçilerin, Yüksel'de devam eden di-
renişin uğradığı saldırılar, tutsakken yaşadıklarım,
tecrit edilmem, ilerleyen açlık; güçlükler, güzellikler;
yargılamalar, tahliye edilmem, evde devam eden
direniş; ailem, KESK'in ne yapıp ne yapmadığı ve
daha başka şeyler... Hepsi az ya da çok anlatılıyor. 

Yürüyüş: “Yeni hikayeler yaratma sırası bizde”,
demiştin direnişe başlarken. Şimdi dönüp kendi
hikayene, direnişe baktığında ne görüyorsun? 

Nuriye Gülmen: Hikayemiz hala yaratılmakta...
Bitmiş bir süreç değil, direniş devam ediyor. Aslında
insanlığın ilk isyanı kadar eski, halkların gelecekteki
isyanlarının muştusu olacak kadar yeni ve bugüne
dair bir hikaye. İnsanlığın, halkların hikayesinin içinde
bir damla, bir halka bizimkisi. Yani, aynı zamanda
eskiyi bağrında taşıyan ve kendi hikayesinde yoğuran;
geleceği yaratan...  

Direnişe çağrı yazısında söylediğim bir şey vardı.
Orada tarihin sorusundan bahsediyordum. Tarihin so-
rusuna cevap vermek, bu cevabın bize dayatılan tes-
limiyeti reddetmek olması gerektiğinden bahsediyordum.
Kitap tarihin sorusuna Yüksel Direnişçilerinin verdiği
cevabın bir kesitini sunuyor. Bizim yeni hikayemizin
bir kısmı. Benim cephemden, benim gözümden, biraz
da açlık grevi boyutuyla anlatılan kesiti. 

Direnmenin, hayata yön vermenin, özgürleşmenin,
halk sevgisinin, ekmek kavgasının güzelliğini, güç-
lüklerini, zorunluluğunu anlatıyor. Emperyalistlerin “ta-
rihin sonu geldi” dediği; direnmeyi bir çeşit delilik;
mücadeleyi serüvencilik olarak göstermeye çalıştığı,
halklara ait tüm ilerici değerlere karşı amansız bir
savaş yürüttüğü, Yaşar Kemal'in deyişiyle; “insanın
piçleştiği” bir çağda direnmenin mümkün ve zorunlu
olduğunu anlatıyor. 

Egemenler bizi pek çok yöntemle yönetiyorlar.
Hafıza alanında yürüttükleri savaş da bu yöntemlerden

biri. Hafızamıza sahip çıkmak, direnişlerimizin yarattığı
değerleri anlatmak, halkımıza her boyutuyla anlatmak
ve kavratmak da görevlerimizden biri. 

Direnmek nasıl bir zorunluluksa, direnişimizi
anlatmak, halkların hafızasına layıkıyla kaydetmek
de bir zorunluluk bizim için. Bu yüzden, bu kitabı
da okumalı ve okutmalıyız. Tarihin bir evresinde,
Türkiye faşizmine ve emperyalizme meydan okuyan
bu kadın ve adamların ne düşündüğünü, ne hisssettiğini,
nasıl direndiğini, neyden güç aldığını bilmek; geleceği
örmek, hayata yön vermek işinde bizi güçlendirecek-
tir.

Yürüyüş: Teşekkür ederiz.
Nuriye Gülmen: Ben teşekkür eder, okuyucularınıza

selam eder, sevgilerimi gönderirim.

Röportaj
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Kezban Ananın Direnişi 124. Gününde
7'den 77'ye direnen biziz. Haklarımız, inançlarımız

için yılmadan direniyoruz. Kezban Ana'da, hukuksuzca
tutuklanan kızı Zeynep Yıldırım için direnişinin
124'üncü gününü geride bıraktı. “Cemevi Başkanımız
Zeynep Yıldırım Serbest Bırakılsın!” diyerek İstanbul
Küçükarmutlu'da oturma eylemi yapmaya devam
ediyorlar.

Direnç Çiçeği Ayten’in Sesi
Memleketinde Yayılıyor

Hatay Halk Cepheliler 1 Aralık’ta Harbiye, Sinanlı,
Değirmenyolu, Gümüşgöze, Yeşilpınar mahallelerinde,
Ayten Öztürk’ün 6 ay boyunca uğradığı işkenceleri
anlatan bildiri dağıttı. Dağıtımda halk Ayten Öztürk’ü
sahipleneceğini söyledi. Çalışmada 300 adet bildiri
halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Halkın Ellerine
Ulaşmaya Devam Ediyor

Antakya Halk Cepheliler; 2 Aralık'ta Sümerler
Mahallesi'nde umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.



Salonda iki pankart asılı: “Yüksel Direnişinin
2. Yıl Yemeğine Hoş geldiniz. Yaşasın Yüksel
Direnişi”

Kamu Emekçileri Cephesi imzalı ikinci pankartta ise
tutsak direnişçiler Celal ile Nazife'ye özgürlük isteniyor.

Yüksel Meclisi tarafından düzenlenen ve 120
kişinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Yüksel
Direnişinin ikinci yıldönümü kutlaması etkinliğinin su-
nuculuğu Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt tarafından
yapıldı. Ve Nazan, bu etkinliği kimlere ithaf ettiklerini
şöyle açıkladı: “Bu geceyi tutsaklarımız Nazife ve
Celal'e ithaf ettiğimizi en başından söylüyoruz...”

Yüksel Direnişi’nin içinden gözaltına alınıp tutuklanan
öğretmen Nazife Onay ve sağlıkçı Celal Akgün, artık
mücadeleyi tutsaklık koşullarında sürdürüyorlar. Ve
elbette direnişleri, onurları ve coşkularıyla Yüksel Di-
renişi'nin ikinci yıl kutlamasındaki moral üstünlüğün
içindeydiler. İsimlerinin yazılı olduğu Kamu Emekçileri
Cephesi imzalı bir pankart asla unutulmayacaklarını
dosta düşmana ilan ediyordu.

Etkinliğin sunumunu gerçekleştiren Nazan Bozkurt,
Celal ve Nazife'yi selamladıktan sonra Nuriye Gülmen'i
sahneye davet etti: “... 9 Kasım 2016'da İnsan Hakları
Anıtı'na çıkan ve o tarihten sonra tarihin akışını de-
ğiştiren, bizi değiştiren sevgili Nuriye Gülmen'i Yüksel
Direnişi adına konuşması için sahneye davet ediyo-
rum.”

Evet, direnmek tarihin akışını emekçiler lehine de-
ğiştirir. Tam da bu nedenle direnmek tarihsel bir
zaferdir. Nazan, haklı olarak buna vurgu yaparak
davet etti sahneye Nuriye'yi. 

Neler yaşadı Nuriye bu iki yılda... Tutsaklık koşul-
larında aylarca tecrit altında tutuldu. En doğal ihti-
yaçlarını bile askerlerin gözlerinin önünde giderilmesi
dayatıldı. Ezmeye, baş eğdirmeye çalıştılar Nuriye'ye.
Direndi ama hepsine. Haklılığından, meşruluğundan
aldığı güçle direndi. Ve direnişçileri iki yıldır direnmeye
devam ediyorlar.

“Yüksel Direnişi de iki yıldır böyle sürüyor” diyerek
şair Halil Cibran'ın “Yolcu” şiiriyle başladı konuşmasına
Nuriye:

“9 Kasım 2016 tarihinde o alana çıktığımızda gö-
rünüşte tek başımaydım ama tek başıma değildim.
Aslında hepinizle yine hep birlikteydim” diyerek haklı
bir talebi dile getirenlerin asla yalnız olmayacağını
vurguladı Nuriye.

“İki yılın bize armağan ettiği en güzel şeylerden
birisi” diyerek birlikte direniyor olmayı vurguladı.
Direniş ruhu ve direnme hakkını kuşanmayanların
asla anlamayacağı, almayacağı ve veremeyeceği bir
armağandır işte bu.

Direnişin bedeller üzerinde sürekliliğinin sağlandığını
vurguladı: “... Yüksel Direnişi iki yıldır sürüyor. Böyle
dile gelince söylemesi kolay gibi geliyor. Ama çok
büyük bedellerle, hepinizin bildiği gibi çok büyük be-
dellerle ve çok büyük emeklerle sürüyor.”

Ödenen bedelin, verilen emeğin sıra neferlerinden
birisi olarak konuşmasına heyecanla devam etti
Nuriye: “Bugün Yüksel Direnişçileri hepimiz buradayız.
Bugün alana çıkan arkadaşlara ve sevgili tutsak kamu
emekçilerine, Nazife ve Celal'e bir kez daha selam
olsun. Çok heyecanlıyım...”

“Heyecanlıyım” der demez, sözü alkışlarla kesilen
Nuriye, Yüksel Direnişinin kazanımlarından bahsederek
devam etti konuşmasına: “... Müthiş bir kavga sürüyor
sevgili dostlar. Yüksel'de sadece arkadaşlarımızın o
alanda verdiği mücadele değil, bugün çok daha güçlü,
başladığından bu yana çok daha güçlü bir direniş var
aslında. Büyük kalabalıklarda gördük, büyük kitlesellik
de gördü direniş. Bugün daha kurumsal bir direnişimiz
var. Yüksel'in etrafında örülmüş Yüksel Meclisimiz
var. Yüksel televizyonumuz var, Yüksel okulumuz
var, Yüksel gazetemiz var. Bugün daha örgütlü, daha
kurumsal hareket ediyoruz. Bugün bizi o gün başla-
dığımızdan daha güçlü kılan şey de bu.”

Faşizmin karşısında “direnilenemez” denilen OHAL
saldırısı altında başlayan direniş, bugün ülke düze-
yindeki direnişleri birleştirme iddiasıyla sürüyor. Direniş
ikinci yılına bu iddia ve misyonla girmiştir. Bu iddianın
örgütlü hali Direnişler Meclisi olmuştur. Nuriye ko-
nuşmasına direnişin yüklendiği bu misyona vurgu

yaparak devam etti:

“... Direniş sadece o alanda arkadaşları-
mızın çıkıp  verdiği mücadele ile sürmüyor.
Etrafında örülen bir çok şey var. Bunlardan
bir tanesi de Direnişler Meclisi oldu. Direnişler
Meclisi'ni kurduk. 9 Kasım 2016'da OHAL
karanlığında oraya tek başına çıktığımda
bunları hayal etmem mümkün değildi. O
günden sonra başka pek çok yerde direnişler
başladı. Ve bugün biz bu direnişlerin hepsini
birleştirme iddiasını taşıyoruz. 8 tane direnişin
birarada olduğu bir meclis kurduk. Türkiye

YÜKSEL DİRENİŞİ'NİN İKİNCİ YILINI KUTLAMA ETKİNLİĞİ
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halklarının en direngen yanlarını birleştirme iddiasın-
dayız. Faşizm ne kadar örgütlüyse, ne kadar bize
karşı savaşmak konusunda kararlıysa biz de böyle
bir karargah örmek derdindeyiz. Faşizme karşı en di-
rengen yanlarımızla birleşip, en örgütlü biçimde mü-
cadele etmek istiyoruz. Bu çok büyük bir güç. Direnişler
Meclisi direnişe başladığımız tarihten bu yana yarat-
tığımız en güçlü şey. Çok daha güzellerini, çok daha
büyüklerini hep birlikte yapacağız, buna çok inanıyo-
ruz...” 

Bu inançla bitirdi konuşmasını Nuriye. Ve ardından
yapılan her konuşma, söylenen her türkü, çekilen her
halay bu inancın sağladığı coşkunun paylaşımına
dönüştü.

Yüksel Meclisi adına, direniş fotoğraflarıyla des-
teklediği bir konuşma yaptı Hüseyin Bayraktar. Ardından
Direnişler Meclisi adına Düzce direnişçisi Alev Şahin
bir konuşma yaptı.

Direniş dosta iki yerel sanatçının türkülerinin ar-
dından sahneye her daim direnişin yanında olan
ozan Cevahir Canpolat çıktı; “Yüksel Direnişi'nin
küçük bir parçası olabilmek benim için onurdur”
diyerek başladığı konuşmasına türkülerle devam etti.

Direniş dostu Meltem Servi ve Cevahir Canpolat'ın
bütün direnişçilere kızıl güller sunmasının ardından
Nuriye'ye bir sürpriz yapıldı. Etkinliğin yapıldığı günlere
denk gelen Nuriye'nin doğum günü için “iyi ki varsın”
denilerek pasta kesildi.

Hasta olduğu için yemeğe katılamayan direniş
dostu Perihan Pulat teyzenin kızıl gülünü kendisine
ulaştırmak üzere Acun öğretmen aldı. Direnişin en
genç parçası olan 16 yaşındaki Umutcan'a da kızıl
gülü verildi. 75 yaşındaki Periş'ten 16 yaşındaki Umut-
can'a direnişin halklaşmasıydı sözkonusu olan.

“Yüksel Direnişçileri iyi direnirler, iyi dövüşürler
ama bir o kadar da iyi türkü söylerler” diyen ozan Ce-
vahir Canpolat'ı haksız çıkartmıyor Yüksel Direnişçileri.
Yüksel Meclisi'nin korosuyla beraber söyleniyor kimi
türküler: “Bir Uzun Havadır Munzur Dağı”, “Kızıldere
Sana Yine Geliriz”, “Defol Git Benim Yurdumdan
Amerika Katil Katil”...

Direnişin Acun öğretmeni direnişin öğreticiliğinin

ne ve nasıl olduğunu anlattı konuşmasında: 

“... Biz iki yılda okuduğumuz, öğrendiğimiz teorinin
birebir aynısını yaşadık. Bize reformizmi anlattı kitaplar.
Evet gördük. Reforlizmin dayağını da yedik, reformizmin
gözaltına da uğradık. Kitaptan faşizmi öğrendik.
Sokakta anladık ki evet faşizm böyledir. Acımasızdır,
zalimdir, asla kendinden ödün vermek istemez. Ondan
ancak söke söke alırsınız. Ben direnişten çok şey
öğrendim. Sadece sokaktan öğrenmedim, hepinizden
öğrendim. Elini tuttuğum, yüzünden öptüğüm, saçını
sevdiğim, bana dokunan benim dokunduğum, sosyal
medyasından bana selam gönderen, yurtdışından
selam gönderen, bizi destekleyen herkesten bir şey
öğrendim. Elinize, emeğinize sağlık. Hepinizi çok se-
viyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki direniyoruz.”

Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu, direnişin 747
gündür sürüyor olmasının sırrını açıkladı konuşmasında;
“...

Yüksel Meclisi olarak daha güçlüyüz. 747 gündür
faşizme karşı direniyoruz. Biz birlikte olduğumuz için
güçlüyüz. Birlikte durduğumuz için bu direniş büyüdü.
Büyümeye devam ediyor. Sizlerin sayesinde, sizlerin
desteğiyle direnişi sürdürmekte kararlıyız.”

Yüksel direnişçisi Gülnaz Bozkurt; “... Ben sağlık
emekçisiydim. Özel bir hastenede çalışıyordum. Yük-
sel'e destek verdiğim için işimden oldum. Üzülüyor
musun diye sorarsanız, zerre üzülmüyorum. Niye
üzülmüyorum biliyor musunuz? Ben çalışırken bile
saat bir buçukta ve akşam açıklamasında, eğer o
gün mesai içindeysem, kuytu bir köşe bulup acaba
bugün arkadaşlarımın canını nasıl yaktılar diye videoları
açıp izliyordum. Acaba bugün arkadaşlarıma ne
yaptılar diye bakmak için izliyordum, bu çok ağrıma
gidiyordu. Onlar orada işkence görüyorlardı,  ben ça-
lışıyordum. Bu çok ağrıma gidiyordu. İyi ki de işten
kovulmuşum diyorum. İyi ki de sizi tanımışım diyorum.
İyi ki de büyük bir aileymişiz diyorum...”

Düzce Direniş Meclisi adına Emine abla bir konuşma
yaptı: “Önce merhaba herkese. Yüksel direniş ailesine
selam olsun. Biz Düzce direniş meclisinden Alev'i
temsilen buradayız. Alev bu işi Düzce'de başlattığından
bu yana devamlı arkasındayız. Artık bir aile gibi
olduk.” diyerek direnişin nasıl halklaştığını somut
olarak gösterdi.

O gün orada olamayan Mahir Kılıç ile canlı bağlantı
yapıldı. Mahir Kılıç direnmenin onuru, zaferin coşkusuyla
herkesi selamladı. Yüksel Direniş korosu Ayten Öztürk
için “Direnç Çiçeği”, Nazife ve Celal için de “Ulaşır
Sana” türkülerini söyledi.

Grup Yorum her zaman ki gibi direnişin ve umudun
“İlle Kavga” diyen sesi olarak Yüksel Direnişi'nin ikinci
yıldönümü etkinliğinde de yerini almıştı. Onca saldırı,
baskı, tutuklama, aranıyor listelerine rağmen direniş-
çilerle birlikte türkülerini söylemeye devam ediyordu
Grup Yorum. Onun “büyük suçu” buydu zaten.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Direnişler Meclisi adına Düzce direnişçisi Alev
Şahin konuştu:

“... Direnişler Meclisi'nin gücü elbette faşizmin gü-
cünü yenecektir. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü
örgütlenmiş bir halkın gücünü çok iyi biliyoruz. Ör-
gütlenmiş bir halkın gücünün karşısında hiçbir gücün
duramayacağını çok iyi biliyoruz. Tarihten biliyoruz,
dünya halklarından biliyoruz. Dünya halklarının birik-
tirdiği deneyimden biliyoruz. O yüzden size çok gü-
veniyoruz. Sizin yaratıcılığınıza, sizin birlikteliğinize,
sizin biraraya geldiğinizde neler yapabileceğinize çok
inanıyor, çok güveniyoruz. Direnişler Meclisimiz dire-
nenlerin biraraya gelerek oluşturduğu bir meclis. Tür-
kiye'nin dört bir tarafındaki direnişleri birleştirmek için
yola çıktık... Hedefimiz tüm direnenleri biraraya
getirerek faşizme karşı daha güçlü bir şekilde durmak...
Türkiye'nin dört bir tarafında direnişler boy verdi, filiz
verdi. Bunların birleştiriciliği misyonuyla Direnişler
Meclisi olarak yola çıktık. Yolumuz uzun, sarp, do-
lambaçlı biliyoruz...

Direnişlerin biraraya gelerek oluşturduğu meclisin
daha büyük zaferler, halkımıza yeni zaferler armağan
edeceğine inanıyoruz.”

Yüksel Direnişi'nin ikinci yıl etkinliğine damgasını
vuran işte bu inanç ve direniyor olmanın haklı coşkusu
oldu.

Faşizm direnme hakkını yok etmek, reformizm ise
direniş ruhunu tasfiye etmek istiyor. Bu yanıyla her
ikisi de emperyalizme hizmet ediyor. Bu saldırı ve
tasfiyeciliğin karşısında Yüksel Direnişi bir barikat
oluşturdu. İki yıl boyunca direnme hakkını savundu,
direniş ruhunun gereğini somutladı. 

Ve şimdi...

Yüksel Televizyonu ve Yüksel gazetesi ile yalana
karşı gerçeğin, Yüksel Okulu ile bilimin ve doğru dü-
şünmenin mevzilerinin oluşturulmasının ardından
Yüksel Meclisi ile örgütleme, Direnişler Meclisi'yle de
faşizme karşı halkın direnişinin birleştirilmesinin taa-
ruzuna geçiliyor.
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Türkan Albayrak Direniş Günlüklerini
Yayınlamaya Devam Ediyoruz.

29 Kasım – 87. Gün:
Büyükdere

Çelik Gülersoy
Parkı’ndayım
bugün. Hava
çok soğuk,
yağmur yağı-
yor. Parkta di-
renişimin nede-
nini anlattım,
park bomboş.
Dört kişiyle
sohbet ettim.

Sesim kısılıncaya değin konuştum, yoldan geçenler
durup baktı, dinledi. Akın akın gelecek olan insanla-
rımızı hemen beklemiyorum. Ben taşı delmeye ça-
lışıyorum, zor ama imkânsız değil.

Her şeyi bilerek evde oturamam. Soğuk, kar,
buz fark etmez. Ben mevzideyim. Bugün gözaltına
alınmadım.

30 Kasım – 88. Gün:
Direniş alanımı bu günlük Gebze’de bulunan

Flormar işçilerinin direniş alanına taşıdım. 200
gündür fabrikanın önünde oturuyor işçiler, ateş yak-
malarını ve ses aracını Gebze kaymakamı yasak-
lamış. Soğukta titreşerek oturuyorlar.

İşçiler kararlı. “direneceğiz biz her şeyi göze
aldık, 7 aydır buradayız,
direnişi bırakmayız” di-
yorlar. Gün geçtikçe daha
kinlenmişler.

Çalışmayı özlemişler.
Sendikanın göze alamadığı
eylemlikleri düşünüyor iş-
çiler. Bunda gözaltı varsa
karşılamaya hazırlar, beni
görünce gözaltına alınma-
nın korkulacak bir şey ol-
madığını düşünüyorlar.

Halk Meclisleri Halkın Sorunlarını
Çözmek İçin Kurulmuş
Örgütlenmelerdir!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi çalışmalarına
devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ça-
lışmalar özetle şu şekilde;

Halk Meclisi Gençlik ve Güvenlik Komisyo-
nu:

Komisyon, her hafta olduğu gibi mahalle ge-
nelinde gerçekleştirdiği devriyelerini sürdürüyor. 

Kadın, Aile ve Dayanışma Komisyonu aile içi
sorunları çözüme kavuşturuyor.

Çözüm Komisyonu, halkın kendi içinde ya-
şanan sorunları çözüyor.



Soma'da 13 Mayıs 2014'te bir
işçi katliamı yaşandı.

Yaşları 15 ila 55 yaş arasındaki
301 maden işçisi, AKP faşizmi ve
patronların işbirliğiyle katledildi!

Yani SOMA'da maden ocağı
301 İŞÇİYE MEZAR OLDU!

Madenin patronu; Can Gürkan'a
sorulan “Yıllık üretimi 1,5 tondan
3 tona nasıl çıkarttınız?” sorusuna
Gürkan'ın cevabı “Üretimi ileri
düzeyde mekanize hale geldiği
için yükseldi” oldu.

Yine Can Gürkan'a sorulan “Ha-
valandırmaya ilişkin revizyonu ne-
den uygulamadınız?” sorusuna ise;
“Bu konu benim ihtisas alanıma
girmiyor. Teknik  bilgim yok.” diye
cevap verdi.

Gerek madenin patronu Can
Gürkan, gerekse AKP faşizminin
sözcüleri, katledilen 301 madencinin
neden öldüğünü gizlemek için el-
lerinden geleni yaptı.

Sonra mahkeme aşaması baş-
ladı. Tutuklu sanıkları için “olası
kastla öldürme” suçundan 301 kez
20 yıldan 25 yıla,

“neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış
yaralama” suçudan ise 162 kez 2
yıldan 6 yıla kadar hapis cezası
istendi.

Neticede; halkın o an ki öfkesini
yatıştırmak için tutuklandılar. 301
madencinin katilleri bir süre tutuklu
kaldıktan sonra göstermelik cezalar
verilerek serbest bırakıldı.

Yaşanan adaletsizliklere eklenen
son halka ise; Soma madeninde
katledilen işçilerin ailelere verilmesi
gereken tazminatın verilmemesi

oldu. 

“Bakanlıklar, Soma’da katledilen
işçilerin yakınlarına tazminatları
ödemiyor.” (sendika.org), başlıklı
bir haber bu maskaralığı anlatı-
yor.

Bizim anlatmak istediğimiz ise
madenci ailelerine devletin para
ödeyip ödememesi değildir.

Biz işçiler olarak,
işçi yakınları olarak,
işten atılanlar olarak,
asgari ücretle geçinmek zorunda

kalanlar,
taşeron işçi adı altında oradan

oraya sürülen işçiler olarak ne ya-
pacağız?

Ne 13 Mayıs 2014’te Soma’da
yaşanan işçi katliamı ne de hala
yaşanmakta olan adeletsizlikler
devletin mahkemelerinin verecekleri
kararla çıkmayacaktır.

İşçilerin en temel sorunu iş gü-
venliği ve işçi sağlığı ile ilgili bugüne
kadar defalarca sözler verilmiş ol-
masına rağmen bugüne kadar tek
bir söz tutulmamıştır.

Hala her yıl işçiler, Soma’da
katledilenlerin 3 katı kadar katle-
dilmeye devam ediyor.

AKP faşizminin patronla işbirliği
yaparak işçilere, emekçilere yönelik
saldırıları karşısında tek yol Dİ-
RENMEKTİR!

Bugün AKP faşizminin tüm sal-
dırıları karşısında, 23 işçi emekçi
direnişi, Türkiye’nin değişik yerle-
rinde devam ediyor.

İşten atılan binlerin, işsiz kalan
milyonların yanında bu direniş sa-

yısı kum tanesi kadar görülebilir;
ama öyle değerlendirmemeliyiz.

Her geçen gün güçsüzleşen
AKP faşizmi, o bir avuç direnişi bi-
tirmek, direnişçileri yıldırmak için
azgınca saldırmaya devam ediyor.

Gözaltılar, tutuklamalar, işken-
celer, direnişlerin günlük yaşam-
larının bir parçası haline getirildi.

Ama olmuyor!
AKP faşizminin tüm saldırıları,

gözaltıları, kol-bacak kırmaları, sa-
kat bırakmak için özel çaba sarf
etmeleri, sendikaların vurdumduy-
maz tavırlarına rağmen işçileri,
hakkı yenen emekçileri yıldıramıyor,
direnmekten vazgeçiremiyorlar.

BUGÜN DAHA FAZLA NE YA-
PABİLİRİZ?

Katledilen, işten atılan, aç kalan,
hakları gasp edilen işçiler-emek-
çiler; AKP faşizminin direnişleri bi-
tirmek için sürdürdüğü saldırılara,
bizi yalnızlaştırarak, direnişlerimizi
kırma çabalarına karşı direnişleri-
mizi birleştirmeli ve büyütmeliyiz.

Soma'da katledilenlerin ailele-
rinin adelet talepleri ile süren 23
direnişin taleplerini birleştirmeliyiz.

“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için” diyerek AKP faşizminin ve
patronların karşısına hep birlikte
dikilmeliyiz.

İrili-ufaklı demeden, tek kişilik-
100 kişilik demeden, ülkemizin her
yerindeki direnişleri birleştirme he-
defini gerçekleştireceğiz!

DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE
BİRLEŞMELİYİZ!

ÖRGÜTLENMELİYİZ!
KAZANMALIYIZ!

SOMA’LI AİLELERİN ADALET TALEBİ İLE  
DİRENİŞLER MECLİSİ’NİN “İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ”

TALEBİNİ BİRLEŞTİRMELİYİZ!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Yürüyüş: Merhaba. Zaferiniz bir kez daha kutlu
olsun. İzmir’de 184 gün Açlık Grevi yaparak zaferi
kazanmış ve işe geri alınmıştınız. Sonra ne oldu?
Protokolün gereğinin yerine getirilmediğini bili-
yoruz. O süreci anlatır mısınız?

Mahir Kılıç: İzmir Büyükşehir önünde yaptığım
184 gün süren açlık grevini, CHP’nin entrika ve
ayak oyunu ile Karşıyaka Belediyesi’nde işe başla-
tacağız diye yazılı bir protokol yapılmasına rağmen
işe başlatılmadık.

Aslında CHP tarafından kandırıldık! Ya da CHP’liler
öyle düşündü akıllarınca. 24 Haziran seçimi öncesinde
günü kurtaran bir manevra yaptılar. Ama ilerleyen
süreçte yaklaşık 80 gün geçmesine rağmen ne iş
vardı ne de arayan. Ben de kandırıldığımızı anlayarak
direnişimi sorunun sistematik kaynağı olan ve kendi
belediyelerindeki işçi, emekçi kıyımına üç may-
munu oynayan CHP Genel Merkezi önüne taşı-
dım.

İlk 33 gün oturma eylemi yaptım ve 34. gün
itibariyle de süresiz açlık grevine çevirdim. Bu
direnişe başlarken İzmir’deki süreçte yanımda oturarak
bana destek veren 6 arkadaş benim direnişimle ala-

kaları olmadığını, Karşıyaka Belediyesi ile yapılan
protokole güvendiklerini deklare ettiler. Fakat bu sa-
dece benim sorunum değildi. Ben asla Karşıyaka
Belediyesi’ne güvenmiyordum ve herkes benim haklı
olduğumu anladı ve gördü. Şimdi o arkadaşlar hala
“Karşıyaka Belediyesi’nde işe başlayacağız” diye
bekliyorlar, umarım başlatılırlar.

Yürüyüş: Yeniden direnişe başlama kararını
nasıl aldınız? “Direndim, kazandım ama sonuç
alamadım” şeklinde düşünüp, umutsuzluğa ka-
pıldığınız bir an oldu mu?

Mahir Kılıç: Şöyle anlatayım: Düşünün bir protokol
imzaladık ve altında 5 kurum, 1 belediye başkanı ve
1 belediye başkan yardımcısının imzası var. Kaldı ki
Belediye Başkan yardımcısı en geç 1 ay içinde işe
başlayacağımızı söylemesine rağmen, aradan 80
gün geçti ve hala iş başı yaptırılmadık. Bu kadar
süre bekledim ve sonunda kandırıldığımızı anladım.
Asla “direndim, kazandım, sonuç alamadım” diye
düşünmedim. Aksine, onurum kırıldı; ama bu
beni daha fazla hırslandırdı, daha da güçlendirdi.
Ve ikinci perde başlamış oldu aslında. Bu direniş,

AÇLIK GREVİNİN 67. GÜNÜNDE
ZAFERİ KAZANAN İŞÇİ MAHİR KILIÇ,

DİRENİŞ VE ZAFER SÜRECİNİ ANLATIYOR...

Direnişler Meclisi CHP içinde,
Mahir Kılıç İçin Açlık Grevindeyken
İşkenceyle Gözaltına Alındı.

"Tarih Yazmaya Devam Ediyoruz. Reformizmin‐Oportünizmin
İcazetine, Düşmanın Saldırılarına,

Faşizme Karşı Direnişimiz Devam Edecek.
‘Biz Zafer Kazanacağız’ Diyoruz, Dediğimizi Yapana Kadar

Direnişlerimiz Bitmeyecek.
Yüksel, KESK Merkez Şube, Bakırköy, Bodrum, Sarıyer, Düzce...
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CHP’nin hüsranının başlangıcıydı; fakat CHP bunu
biraz geç öğrendi ve kabullendi. CHP beni kandırdığını
düşünüyordu; ama unuttuğu bir şey vardı ki, bu bize
zaferi getiren ayrıntıydı; direniş tarihimiz ve büyük
ailemiz!

Umutsuzluğa kapıldım mı? Asla zerre kadar ka-
pılmadım; çünkü kararlı olarak direnenler asla za-
ferden başka bir şey düşünmezler, başka bir
şeye odaklanmazlar. Ben de öyle yaptım ve büyük
komutan Mahir Çayan’ın şiarıyla; “Ankara’ya dönmeye
değil ölmeye geldim”. Sonuç belliydi ya açlık grevinde,
ölüm ya da zafer! Ben ilk söyledim; “Ben işim için,
çocuklarım için ölümü göze alıyorum. Eğer CHP
beni öldürmeyi göze alıyorsa hodri meydan!”
dedim.

CHP bunu göze alamadı. Bunu beni sevdiği için
mi yaptı? Asla, taleplerimi kabul etmesinin tek nedeni
artık kaçacak yeri kalmamasıdır. Yoldaşlarımın ve
büyük ailemin ve Direnişler Meclisi’nin baskılarına
dayanamadığı için, dünyaya rezil oldukları için ta-
leplerimizi kabul etmek zorunda kaldılar.

Yürüyüş: Direnişi açlık grevine çevirme kararını
nasıl aldınız? Direnişi sonuna kadar götürürken
size güç veren neydi?

Mahir Kılıç: Direnişi aslında açlık grevine çevirmem
kendi kafamda Ankara’ya gelirken planladığım bir
eylemdi. Bana güç veren neydi?

En büyük gücü tarihimizden aldım, bu konuda
tarihimizi araştıranlar zaten bilirler. Nasıl bir tarihten
geldiğimizi, boyun eğmeyen, biat etmeyen kültürden
gelenleri asla teslim alamayacaklarını biliyorlardı.
Bir kez daha öğrenmiş oldular.

Aslında direnişin öznesinin ben olduğumu söylü-
yorlar. Belki öyle görünebilir; ama bu süreçte benden
çok daha önemli insanlar oldu. Ankara’da direndiğim
süre boyunca aynı evi paylaştığım Cihan Dönmez
mesela; benimle sabahlara kadar oturdu ve beni

moral motivasyon olarak hep ayakta tuttu.
Orhan Şahin abim var mesela; her sabah
beni evden aldı, eve bıraktı.

Yüksel direnişçileri var ki söylememe
gerek bile yok, dünya biliyor. Ece Ersoy
ablam var, açlığımı paylaşan. Mehmet Fuat
Sungurluoğlu var mesela, o sıcak yaz gün-
lerinde sürekli yanıma gelip ihtiyaçlarımı ge-
tiren, bir defa bile gelemem demedi. Umutcan
var Bengisu var ve Dev-Genç var, aslında
isim isim saymayı çok isterdim; ama ne keli-
meler ne sayfalar yetmez.

Fransa, Hollanda, Almanya sürekli omuz
omuza oldular. Özgür tutsaklarımız sürekli
mektuplarıyla bana güç verdiler ve son
süreçte biri var ki bana öyle bir güç verdi ki
bu insan benim direnişimde dönüm noktası

oldu.

Ayten Öztürk var, neden mi? Yaşadıklarını an-
latmama gerek yok; çünkü yaşadığı işkenceleri bil-
meyen zaten yoktur. Sürekli benim yanımda olan
Başak var mesela, adeta son 3 hafta bir hemşire
gibi her şeyimle ilgilendi.

Almanya’dan Suzan Ablamız, İstanbul’dan Seher
ablamız, Lale ablamız sürekli sosyal medyada
resimler, slaytlar hazırlayarak direnişimizi gündemde
tuttular. Mesela Dürdane ablam evlere temizliğe
giderek kazandığı paradan, yeri geldi bana harçlık
verdi.

Yani direnişim asla tek başıma kazandığım
bir direniş değildir.

Yürüyüş: Zaferi kazandığınızdan beri ısrarla,
bu direnişin de, zaferin de yalnızca size ait olma-
dığını ve Direnişler Meclisi'nin zaferi olduğunu
söylüyorsunuz. Saydığınız gibi, ülke ve yurtdışında
ciddi bir sahiplenme oldu. Sahiplenenlere söyle-
mek istediğiniz bir şey var mı?

Mahir Kılıç: Dünyanın her yerinden benim dire-
nişimi ve ailemi sahiplenen herkese ismi aklıma
gelen ya da gelmeyen herkese tek tek minnettarlığımı
sunuyorum.

Fakat burada benim adımı söylememiş, beni
unutmuş diyen olursa ne olur beni affetsin. İnanın
burada kendilerinden özür dilerim; ama bu zaferimizi
hep birlikte kazandık ve hepimiz başardık!

Buradan DİH’e de bin selam olsun! Hepinizi
seviyor ve bu ailenin bir parçası olmaktan onur
duyuyorum. Bu anlamda bana destek olan, kav-
gama omuz veren herkese binlerce selam ol-
sun!

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, Direnişler Meclisi’nin
ilk zaferini tekrar kutluyoruz.
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Ali Demiralp, 12 Eylül Cuntası öncesi, orta-
okuldayken Dev-Genç'lilerle tanıştı. Lisede
aktif bir Dev-Genç'li oldu. Küçük yaşta

mücadeleyle tanışmıştı. 

Fakat o dönemde 12 Eylül 1980 cuntası işbaşına
geldi. 

1980 cuntasının ardından Malatya'da görevlendirildi.
O genç delikanlı, kır gerillasının oluşturulması için
yapılan hazırlık çalışmalarına katıldı. 

Operasyon ve tutsak düşmelerle Malatya'daki
faaliyetleri aksadı. Deşifre oldu.
Bu yüzden tekrar Elazığ'a dön-
dü.

Bu arada hareketle ilişkisi
de koptu. Cunta yılları, dev-
rimci hareketin de ağır darbeler
yediği bir dönemdi. Tutsak
düşmelerle bölgedeki çalışma
da gerilemişti. 

Hapishane direnişleri gün-
demdeydi. Demiralp işte bu
koşullarda cuntanın hapisha-
nelere yönelik saldırılarına
karşı halkı, tutsak ailelerini
duyarlı kılmaya çalıştı; yazı-
lama, pullama, pankart asma
gibi eylemler içinde yer aldı. 

O dönem, ortada kayda
değer bir örgütlülüğümüz yok-
tu. Ali, neredeyse tek başı-
naydı. Yılgınlığın, korkunun,
kaçkınlığın revaçta olduğu bir
dönemdi. Bu aynı zamanda;
bağlılığın, feda ruhunun, inancın sınandığı bir dönemdi
de. 

O yıllar devrimciler açısından en önemli sınav
yıllarıydı. Ya korkunun esiri olup tüm değerlere,
şehitlere ihanet edilecekti; ya da her koşul altında
halka, devrime bağlı kalınacak, zorlu süreci gö-
ğüslenecekti.

Cunta, ara yol bırakmıyordu. Ali, bu sınavı başarıyla
verenlerdendi. 

Bu sınavı başarıyla vermesindeki en önemli et-
kenlerden biri de illegaliteyi disiplinli ve yaratıcı bir
şekilde uygulamasıydı. 

Elazığ küçük bir ildi. Ali'yi herkes tanıyor, polis de
arıyordu. Buna rağmen yazılama-pullama yapıyor;
pankart asıyor, altına da “Devrimci Sol” imzasını atı-
yordu. Yani, Elazığ'da Ali vardı, Ali ile birlikte Devrimci

Sol vardı. 

İşte, gerektiğinde tek başına örgüt olmanın tam
anlamını bulduğu o yıllarda Ali; cüretle ve soğuk-
kanlılıkla ne yapacağına karar veriyor, büyük bir he-
yecan ve coşkuyla da karar verdiği işleri yapıyordu. 

“İLLEGALİTE YÜRÜMEKTİR”; DEMİRALP GİBİ 

Faşizm koşullarında illegal koşulllarda yaşamak
ve savaşmak durumunda kalan herkesin kısa sürede
öğrendiği bir gerçek vardır: “illegalite yürümektir”. 

Ali Demiralp bunu hayatın
pratiği içinde öğrendi ve uy-
guladı. 

Elazığ gibi bir ilde, o ko-
şullarda; dört yıl boyunca po-
lisin eline geçmeden faaliyet
sürdürmek büyük bir ustalık,
uyanıklık işiydi. Ali, kendi kö-
yünde kalıyor, her gün hangi
evde, hangi çatıda, bağda,
bahçede kalacağı yeri belirli-
yor, jandarma ve polis O'nun
köyde kalacağını biliyor, her
gün köyü arıyor ama yine
de O'nu bulamıyordu.

Çünkü O, kolaycılığa kaç-
mıyor, rehavete düşmüyordu.
Her şeyiyle yürüteceği faa-
liyetlere, Devrimci Sol'u ya-
şatmaya kilitlenmişti.

Bununla birlikte sanki ara-
nan kendisi değilmiş gibi bil-
dirileri, pankartı ya da hangi

eylemi yapacaksa o malzemeleri alır, akşam alaca
karanlıkta köyden yola çıkıyor, otuz kilometrelik
yolu yaya olarak yürüyüp, Elazığ'da yapmak is-
tediği eylemi gerçekleştirdikten sonra, tekrar
aynı yolu yürüyerek köye dönüyordu. 

“Hareket beni bulsun” diye bir köyde de oturup
beklemedi. Yeniden ilişki sağlamak için kendisi
hareketi aradı. Ve 1984 sonlarında İstanbul'a giderek
hareketle bağlantı kurdu. 

Ondan sonraki devrimci yaşamını İstanbul'da sür-
dürdü. Orada da illegalite koşullarında görevler üstlendi. 

27 Ekim 1987'de Beykoz'da polisle girdiği çatış-
mada şehit düştü. 

Devrimci hareketin tarihine, cüretinin, kararlılığının
yanısıra, illegalitenin öğretmenlerinden biri olarak
geçti. 

Sayı: 96 9 Aralık 2018
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Amerika, yeni bir ödül-liste saldırısı daha
planladı. PKK’nın yöneticileri Murat Kara-
yılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için

para ödülü koyduğunu açıkladı. 

ABD Ankara Büyükelçiliği, Avrupa ve Avrasya İş-
lerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer
iki gün boyunca Ankara’da kaldıktan sonra bu “ödül”
kararlarını açıkladı. 

Palmer: “Ziyaret kapsamında, ABD Dışişleri Ba-
kanlığı’nın ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’
programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey
ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım.
ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik
ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında
para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat
Karayılan için 5 milyon dolara kadar, Cemil Bayık için
4 milyon dolara kadar ve Duran Kalkan için 3 milyon
dolara kadar ödül verilecektir.” dedi. 

Dünyanın en büyük teröristi Amerika, terör lis-
teleri, ödül vaadleri ile saldırılarına devam ediyor.

Amerika öteden beri, terör demagojileri ile halkları
sindirmenin her tür yöntemini denemiştir. Listeler ya-
yınlamak, “kelle avcılığına” soyunmak, bunu da “adalet
için ödül” gibi isimlerle süslemek Katil Amerika’nın
en çok başvurduğu yöntemlerdendir.

Amerika ödül listelerini, halkları hizaya getirmek
için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Gerçekte
ise her ödül listesi en büyük teröristin korkusunun

da sonucudur.

Katliamlarla, bombalarla, milyon dolarlık silahlarla
yok edemedikleri halkların öfkesini “kelle avcılığı”
yöntemi ile yok etmeye çalışıyor.

Listeler Amerika’nın Çaresizliğidir! 
Amerika bütün dünyayı kendi “Vahşi Batı”sı haline

getirmek, işbirlikçilerini de kelle avcılığına soyundurmak,
halklara da gözdağı vermek istiyor. 

Ancak hiçbir zulüm ve demagoji halkların mü-
cadelesini bitiremez.

Amerika’nın; PKK’nın yöneticileri için para ödülü
koyması, aynı zamanda emperyalizmle uzlaşmanın
değil savaşmanın zorunluluğunu ortaya koyuyor. Uz-
laşma, teslimiyet, tasfiye politikalarının sonu yoktur!

“Barış ve uzlaşma” adı altında iplerini Amerika’nın
eline veren Kürt milliyetçileri, bu iplerin nerede ve
hangi amaçla kullanılacağını da belirleyemez. 

Bu ilişkilerde belirleyici olan her zaman ve kesinlikle
ABD emperyalizmi olmuştur.

Kürt milliyetçi hareket, ideolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye
politikalarının gereğini büyük bir gönüllülükle yerine
getirmişlerdir. 

Teslim oldukları emperyalizm, şimdi kendi çıkarlarına
göre Kürt milliyetçi harekete ceza kesiyor, ödüller be-
lirliyor, listeler yayınlıyor. 

Tıpkı çıkarları gerektirdiğinde spor salonlarını dol-
duracak kadar silah vermeleri, Kürt bölgelerine üsler
kurmaları, YPG’lileri maaşa bağlamaları, onları “kara
ordusu” haline getirmeleri.... gibi. 

Gelişmeler bir kere daha gösteriyor ki emperyalizm
ile uzlaşılmaz, emperyalizm ile savaşılır. 

Özgür Bir Gelecek Kurmanın
Tek Yolu Savaşmaktır!
Kazanmanın Tek Yolu Savaşmaktır!

Emperyalizm ile işbirliği bir bataklıktır. Sonu yoktur. 

Amerika, Kürt Milliyetçi Hareketin Yöneticilerinin
Başına Para Ödülü Koydu! 
Listeler Amerika’nın Çaresizliğidir!

EMPERYALİZMLE UZLAŞMANIN SONU YOKTUR! 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Emperyalizmin tırlar dolusu silahları, verdikleri eği-
timler, emperyalizmin paralı askeri olmak için sunulan
gönüllülük... hiçbirisi işe yaramamıştır. 

Buradan olsa olsa Ortadoğu halklarının kanını dö-
kecek ikinci bir İsrail çıkar. 

Ancak bunlar da kar etmemiştir. 

Etmez de... Baş çelişki emperyalizm ve dünya
halkları arasındadır. 

Dost ve düşman ayrımını kesin çizgilerle koymayan
her hareketin sonu teslimiyettir. Amerikan dünya halk-
larının katili, tüm dünya halklarının ortak düşmanıdır.
Bu düşman yok edilmeden özgürlük kazanılamaz.
Halkların ortak düşmanı Amerika ile barışılmaz, uzla-
şılmaz. 

Kürt milliyetçi hareket halkları dost, emperyalizmi
düşman görmemiştir. Sonuçta ABD’nin “en iyi müttefiki
olma” yarışında emperyalizm Kürt millliyetçileriyle ke-
dinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. İşine geldiğinde
listeleri, para ödüllerini devreye sokuyor; işine geldiğinde
“kürtler en iyi müttefikimiz” diyor. 

Hillary Clinton; “Kürtler’i silahlandırmayı değer-
lendiririm. Kürtler Irak’ta olduğu gibi Suriye’de
de en iyi ortaklarımız oldu” diyordu. 

Şimdi Palmer, açıklama öncesi ABD’nin,
NATO müttefiki Türkiye ile terörle mücadelede
yürüttüğü işbirliğine değer verdiğini belirtmeyi
ihmal etmiyor. 

Öcalan’ın geçmişte söylediği ve bizim de
çeşitli yazılarımızda andığımız bir sözü var-
dır.

“Biz ABD’ye ne yapmışız da üzerimize
bu kadar geliyor” diye soruyordu Öcalan. 

Öcalan’ın İtalya sürecinin başladığında
aynı sözü bir ARGK komutanı tarafından dile
getiriyordu: “Biz Amerika’ya ne yapmışız
ki, tek kurşun sıkmış mıyız?” diyordu ko-
mutan. 

Doğrudur. PKK, siyasi arenaya çıkışından

bu yana ABD emperyalizmine tek kurşun sık-
mamıştır. Meselenin özü de tam da bu nok-
tadır. 

ABD’ye kurşun sıkmamışlardır; çünkü onu
kurtuluş umudu olarak görmüşlerdir. İdeolojik
yenilginin başladığı yer burasıdır zaten. 

İdeolojik yenilgi teslimiyete, işbirliğine dö-
nüşmüştür. 

Bugün Kürt milliyetçi hareket; “Amerika’ya
ne yapmıştır ki” Amerika onu listelerine alıyor.
Tam tersine Kürt milliyetçileri işi, Amerika’nın
işgal gücü olmaya kadar varmıştır. Mesele
Amerika’ya ne yapıldığında değil onunla varılan
uzlaşmalardadır. 

Mesele ideolojiktir. 

Mesele Amerika’yı dünya halklarının katili
olarak görmemektir.

Kazanmanın tek yolu savaşmaktır! Özgürlük
sadece verilen savaşla kazanılır. Halklara kurtuluş
umudu olarak emperyalizmi göstermek hem kendini
hem de halkları kandırmaktır. 

Kürt Halkımız!
Sadece tüm halkların ortak örgütlenmesi ve ortak

mücadelesi ile zafer kazanılır. 

Topraklarımızdan Amerika’yı son izine varana
kadar kovmadan özgürlük kazanılamaz.

Halkların ortak mücadelesi ve ortak örgütlenmesi
Devrimci Halk İktidarını kazandıracak, Devrimci Halk
İktidarı ise Kürt halkının ve diğer halkların ulusal ta-
leplerini karşılayacaktır. 

Sosyalizm dışında kurtuluş yolu yoktur!

Bunun için birleşmek ve savaşmak zorundayız. 

Ortak düşman Amerika’dır. 

Birleşelim, savaşalım ve kazanalım. 

Biz birleşir ve savaşırsak, emperyalizm ezilen
halkları teslim alamaz!

Tek çözüm ortak örgütlenme, ortak mücadelemizi
büyütmek, kendi iktidarımızı kurmaktır.
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Liseliyiz Biz

Burjuva patronlar, gençliğin ge-
leceğini şekillendiremez, yol gös-
teremezler, gelecek için umut ola-
maz. Bunlardan biri de Milli Eğitim
Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’tur.

Öncelikle kendisini kısaca ta-
nıyalım, daha önceki yazılarımızda
kendisine ‘Süper Ziya’ dediğimiz
Ziya Selçuk, 9 Temmuz 2018’de
Tayyip Erdoğan tarafından MEB
olarak atanmıştır.

Selçuk, Ankara Üniv. Eğitim Bi-
limleri Fakültesi’nden mezun olup,
yüksek lisansını gelişim psikolojisi
alanında sürdürmüş. Sonraları Gazi
Üniversitesi’nde doçentlik ve profe-
sörlük ünvanı almış. Ama asıl olan
burası değil, gerçekten kim olduğunu
ve kimi temsil ettiğini ele alacağız.

Süper Ziya, 2002 yılında kurulan
Özel Maya Okulları’nın esas kurucu
ve yönetici üyelerindendir (bakan
olduğu sürece kadar). Özel Maya
Okulları, Ankara’da İncek, Oran
ayrıca Diyarbakır, Antalya Manav-
gat’ta yatırımları olan bir şirket
okuludur. Bünyesinde anasınıfı, ilk
ve ortaokul ve Anadolu Lisesi bu-
lunmaktadır. Kuruculuğunu yaptığı
okulların genel müdürü ise Metin
Selçuk’tur. Bunun yanında Süper
Ziya birçok özel eğitim-öğretim ku-
ruluşunda sorumluluklar almış,
TED Üniversitesi’nin de kurucuları
arasında...

Bakan olmasının ardından, yani
18 Temmuz 2018’de kurucu olduğu
şirketteki hisselerini yasal olarak
devrederek, okulların yönetimindeki
görevlerinden de ayrıldı. Devrettiği
hisse ise 2.5 milyon TL’dir. Dev-
retme derken şöyle anlamayalım,
yani bir insanlık kurumuna, hayır
kurumuna devretmedi, tam tersi,
eğitimi parayla pazarlayan bu ba-

kan hisselerini kardeşi ve yeğenine
devretti. Bu düzende oyunlar bitmez,
halkı soyan bu eğitim tüccarlarından
başka bir şey bekleyemezdik. Aile
şirketi olarak açtıkları okullarda bir-
çok insanı soymakla kalmıyorlar,
iş verdikleri öğretmenlerin de hakkını
yemektedirler.

Geçtiğimiz senelerde basına da
yansıyan şu haberi hatırlatmakta
fayda var; “2003-2006 arasında
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
yapan Prof. Dr. Selçuk’un kuru-
cusu olduğu Özel Maya Okulla-
rı’nda öğretmenlerinin hesabına
yatan “kırtasiye ücreti”nin elden
geri istendiği, vermeyen öğret-
menlerin ise işine son verildiği
iddia edildi.” (29 Mayıs 2016 -
Oda TV)

Bunun ardından ne mi oldu?
Bozuk düzende olması gereken ne
ise o, parasını vermeyen 5 öğret-
menin işine son verdiler, yani attılar.
Bir de şöyle bir hatırlatma yapalım,
Süper Ziya ağzı çok iyi laf yapan
ve önerileriyle efendilerine kendini
sevdiren biridir, “Gençler üniversi-
tede daha öğrenciyken, gönüllü et-
kinliklerde, sosyal sorumluluk faa-
liyetlerinde, çok başarılı şirketlerde
yıllarca angarya da olsa, hamallık
da olsa çalışmalı” sözüyle de ken-
dince akıl verdiğini sanıyor.

Evet; halk çocukları her işi yapar,
bundan çekinmezler. Ama asıl me-
sele bakan olan bir patronun bunu
söylemesidir. Kendileri tarafından
öğretmenlere verilen “eğitime ha-
zırlık ödeneğini” bizzat geri isteyen
bir patrondur, sosyal medya pay-
laşımlarından kaynaklı öğretmen-
lerin işine son veren şerefsiz bir iş-
veren, AKP’nin gerici eğitim siste-
minin müfredatına imzasını atan

Süper Ziyalar Gençliğe Hiçbir Şey Veremez!
Parasız, Bilimsel, Demokratik Eğitim İçin

Liseli Dev-Genç Saflarında Birleşelim, Kazanalım!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız 
bir ülke istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama 
yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen 
erken büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!
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bir alçaktır. Ödeneği ödemeyen
öğretmenlerini de işinden atacak
kadar karını düşünen bir tüccardır.
Bu nedenle kimseye, hele hele
gençlere-öğrencilere akıl veremez.

Devam edelim... Yıllardır sür-
dürdüğümüz ve ta ki hakkımızı ala-
na kadar sürdüreceğimiz Parasız
Eğitim kampanyamız var. Parasız
eğitim öğrencilerin, ülkenin gele-
ceğinin en doğal hakkıdır. Ama
sözde MEB olan Süper Ziya, eğitimi
ticarete çevirmiştir. Parası olmayan
eğitim alamaz. Bunun yanında fay-
dası dokunmayacağı gençliğe akıl
vermekte. Akıl verirken ne yap-
makta, bütün hisselerini sözde dev-
retmekte.

Evet; böyle bir ülkede, bu soy-
tarıların düzenine karşı mücadele
edeceğimizi söylüyoruz. Her yıl
binlerce öğrenci gerici-faşist Ame-
rikancı eğitim sisteminin kurbanı
oluyor. Patronlar Milli Eğitim Bakanı
yapılarak eğitim sistemimizi daha
da gerici hale, ticaret işine çeviriyor.
Böyle bir düzen, eğitimi ticaret gibi
ele alan, kendi okullarında dahi
yönetimi sağlayamayan kişiler, en
önemli kurumu, yani eğitim alanını
yönetemez. Elbette o mevkiyi is-
temeden veya yanlışlıkla getirilmedi.
Bilinçli olarak kendi düzenlerinin
istikrarı için böyle bir seçim yapı-
yorlar. Bütün bakanlıklara patronlar,
tüccarlar, mafya artıkları yerleştiri-
lerek düzenlerini gütmeye çalışı-
yorlar.

Bu olanlara sessiz kalamayız.
Patronlar gençliğimizin geleceğini
belirleyemez. Süper Ziya gibileri
bizlere akıl veremez, umut ola-
mazlar. Gençliğimize çağrımız; Pa-
rasız, Bilimsel, Demokratik Eğitim
İçin Dev-Genç - Liseli Dev-Genç
Saflarında Örgütlenelim!

Geleceğimizi bizden çalmala-
rına seyirci kalamayız. Elbet bu
düzeni yıkacağız. Gençliğin ha-
yallerini karartan, eğitimi ticarete
çeviren halk düşmanlarına karşı
demokratik lise mücadelemizi
sürdüreceğiz.

Dev-Genç - Liseli Dev-Genç
Saflarında Birleşelim, Kazana-
lım!

Emperyalizme ve oligarşiye karşı sürdürdüğümüz savaşta,
bugüne kadar boyun eğmedik, teslim olmadık.

Tüm dünyada yaşanan alt-üst oluşlara rağmen, bizim uz-
laşmazlığımızın, yenilmezliğimizin nedeni nedir?

50 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu savaşta bizim gücü-
müzün kaynağı;

- İdeolojik ve politik netliğimiz,
- Silahlı mücadelede ısrarımızdır.
Tüm dünyada silahların bırakıldığı, toprağa gömüldüğü sü-

reçlerde biz silahlı mücadeleden vazgeçmedik. Aksine, cuntanın
zorlu koşullarında, darbe ihaneti sürecinde, bombaladığımız
sığınakta yanıklar içindeyken çıkıp yeniden sarıldık silaha.

Çünkü emperyalizmin ve faşizmin şiddetinin önünü kesmenin,
onu geriletmenin tek yolu devrimci şiddettir.

Bizim ideolojik sağlamlık zırhımızı hiçbir güç delemedi.
Çünkü bizim köklerimiz Anadolu topraklarında. Kökleri vatan
topraklarında olmayanlar, ideolojik bağımsızlığını elde edeme-
yenler, sırtını kendi halkına yaslamayanlar uzlaştılar. Uzlaşmanın
arkasından teslimiyet geldi.

“Emperyalizm değişti” dediler. Emperyalizme karşı dün sa-
vaşanlar, bugün masaya oturdular. Kürt milliyetçi hareket, Su-
riye’de 25 üs kurdurarak, işgal gücü haline geldi.

Oysa değişen emperyalizm değildi, onlar değişmişti. Em-
peryalizm yine yağmacı, yine katil, yine katliamcıydı! İdeolojileri,
beyinleri teslim almıştı, değişen beyinlerdi. Ve öyle bir deği-
şimdi ki bu “At izi, it izine karışmıştı!”

Düşman önce ideolojik yenilgi, ardından fiziki teslimiyeti
hedefler. Çünkü; ideolojik olarak teslim olanlar beynini emper-
yalizm hizmetine sunar. Fiziki teslimiyet, bu aşamadan sonra
teferruattır.

ANADOLU TOPRAKLARINDAN EMPERYALİZMİ
SÖKÜP ATACAĞIZ!

BİZ KAZANACAĞIZ!

SAVAŞÇIYI YENİLMEZ KILAN 
İDEOLOJİK NETLİKTİR!

SAVAŞ veSAVAŞ ve
SAVAŞÇISAVAŞÇI

EMPERYALİZME VE

FAŞİZME KARŞI
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Bu haftaki yazımızın ko-
nusu; Diyalektiğin üçün-
cü maddesi.

NİCEL BİRİKİMLER 

NİTEL DEĞİŞİMLERE 

SEBEP OLUR!
Yani her şey yavaş yavaş birikir,

aniden patlar. Yani bu birikim
maddede ani değişime neden
olur. Mesela bir çaydanlıkta su
kaynatırsak, su 100 dereceye ka-
dar sudur. Ama 100 derecede
kaynayan su buharlaşır. O artık
su değil, buhardır. Madde nitelik
değiştirmiştir.

Veya insan ilişkilerinde de bu
böyledir. Mesela bir evlilikte aniden
ayrılma kararı alınmaz, bu karar
birçok kavga ve tartışma üzerine
alınır. Yani bu tartışmalar üst üste
gelir, çözülmeyince birikir ve artık
iki insan birbirleriyle yaşamama
kararı alır ve ayrılırlar.

Birbirini seven iki insanın ara-
sındaki sevgi bitmiştir. Bu duy-
gularındaki nitel bir değişimdir.
Bir insanın devrimcilik kararı al-
ması da böyledir.

Yaşadığımız adaletsizlikler,
haksızlıklar, yozlaştırma, baskı,

işkence, sevdikle-
rimizin katledilme-
si, çocukların çalı-
şırken ölmesi, dün-
yadaki işgaller, ül-
kemizde aç yatıp
aç kalkan 16 mil-
yon insan...

Bunların her biri
devrimcilik yapma
nedeni olabilir. Ya
da ailemizden,
çevremizden gör-
düğümüz, etkilen-
diğimiz farklı birçok nedenle dev-
rimciliğe başlarız. Bu kişiden kişiye
değişebilir; ancak değişmeyen
şey bunun birdenbire değil, bir
birikimin sonunda gerçekleştiği-
dir.

İnsan her geçen gün eğitim
ile gelişir ve dünyadaki haksız-
lıkları, adaletsizlikleri de bu sayede
görür. Bunlara karşı mücadele
etme kararı verir, devrimcileşir.

Nitel değişimi gerçekleştiren,
nicel birikimlerin sürekliliğidir.

KISSADAN HİSSE
Çaresiz kaldığım zamanlarda

gider, bir taş ustası bulur, onu
seyrederim. Adam belki yüz kere
vurur taşa; ama değil kırmak, kü-
çücük bir çatlak bile oluşturamaz

onda.

Sonra birden, yüz
birinci vuruşta taş ikiye
ayrılıverir. İşte o za-
man anlarım ki taşı
ikiye bölen o son vu-
ruş değil, ondan ön-
cekilerdir…

BU MADDENİN
SİYASİ ANLAMI:

Devrimciliği bırak-
mak veya çürümek

veya kahramanlaşmak tek gecede
olmaz, tek bir nedenle olmaz, ya-
vaş yavaş birikir. 

Evet, bir insan devrimciliği bı-
rakıyorsa onun tek bir nedeni ola-
maz. Biz her insanda sürekli bir
çelişki var olduğunu söylüyoruz;
ama bu çelişkilerin nasıl ve kimden
yana çözüldüğü bizim yönümüzü
belirler.

Bizim beynimizdeki çelişkiler
çözülmezse, derinleşirler ve bu
bizi kararsız kılar ve her yaşadı-
ğımız zorluk bize bir darbe gibi
işler, çünkü net olmayız.

Devrimden yana çözmezsek
çelişkileri, düzenden yana çözül-
mesine yol açar. Bu bizi çürütür
ve yozlaştırır.

Bu çürümeye ve yozlaşmaya
engel olmak için, çelişkileri çözmek
için; kendimizi eğitmeli ve geliş-
tirmeliyiz. Bu da yetmezse yol-
daşlarımıza danışırız ve onlardan
yardım isteriz.

Örgütlü olmanın gücü de tam
olarak burada. Tek başına değiliz.
Yoldaşlarımız var yanımızda, on-
lardan yardım isteyip sorunlarımızı
onlara anlatarak onlar ile ileri
olandan, devrimden, sosyalizmden
yana çözebiliriz.

“Yeni İnsan” olmaya bir adım
daha böyle yaklaşabiliriz.

NİCEL BİRİKİM,
NİTEL DEĞİŞİME SEBEP OLUR!YENİYENİ

İNSANİNSAN
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“Sürekli Faşizme Karşı Sü-
rekli Direniş”imizin amacı,
gasp edilen haklarımızı

geri kazanmak, özgür tutsak kim-
liğimizin onurunu savunmaktı. Bu
bilinçle eylem programımızı hayata
geçirdik.

Ve hapishane idaresi “OHAL”
gerekçesi ile taleplerimizi kabul
etmeyeceğini her seferinde dile
getirdi. Tabi biz tüm ısrarımızla di-
renmeye devam ettik ve biliyorduk
ki (önceki pratiklerimizden de)
OHAL ya da bir başka bir şey sa-
dece bahane. Ama diğer sol ve
Kürt milliyetçileri bunu gerçek-
mişçesine kabul ettiler. Çünkü
direnmek bedel ödemeyi de be-
raberinde getiriyor.

Bedel ödemekten korkanlar
direnmemenin teorisini üretme-
ye başlarlar. OHAL her ne kadar
kalktı deseler de biz “Fransız Mo-
deli” dedikleri politikayla aslında
kalıcılaştığını bilerek idare ile gö-
rüşmeye gittik. ‘Bunca zaman ba-
haneniz OHAL’di şimdi OHAL’de
kalktı taleplerimizi karşılamamanız
için bir gerekçe yok’ dedik. Ve
idarenin cevabı ise ‘Bundan önce
nasılsa bundan sonra da öyle ola-
cak’ oldu. Yani bu demek oluyordu
ki, OHAL zaten bahaneydi aynı
şekilde sizin haklarınızı gasp
etmeye devam edeceğiz. 

Biz zaten böyle bir cevabı bek-
lediğimizden, direnişimizin boyu-
tunu artıracağımızı söyledik ve
hapishane birinci müdürü de doğ-
rudan ‘o zaman işkencenin ala-
sını görürsünüz’ dedi.

Tam 12 gün boyunca sabah-
akşam; her tarafımızı yara bere

içinde bırakarak, her yanı-
mızdan kan akıtarak, elbi-
selerimizi parçalayarak iş-
kence yapmalarına rağmen
direnişimizi tırmandırdık.

Bu 12 gün boyunca
bize yapılan saldırıları gö-
ren Kürt milliyetçileri cam-

larının önünde oldukları zaman
kaçarak, slogan seslerimize ku-
lak tıkayarak görmezden geldi.

Ve biz 12 günün sonunda zaferi
kazandık. 12. gün müdür görüş-
mek için çağırdığında gidip gör-
üştüm ve taleplerimizi kabul ettik-
lerini, kitaplarımızı, dergilerimizi
sorunsuz alacağımızı, sohbet saa-
timizin uzatılacağını söylediğinde
bir kez daha direnerek kazanmanın
onurunu yaşayarak koğuşa dö-
nerken PKK’lilerin temsilcisiyle
maltada karşılaştım ve durup
zaferi müjdeledim.

Koğuşa girdikten 15-20 dk.
sonra bir not geldi PKK’lilerden
“Heval... ‘Açılım mı esneme mi
diyelim kitaplarımızı alacakmı-
şız…”

Bu aslında acizliğin sembo-
lüydü. Çünkü Biz kitaplarımızı,
dergilerimizi, sınırsız ve sorunsuz
alacakken ve yine sohbet saatimiz
uzatılacakken; onlar bize ‘Her türlü
dayatmada bulunmamıza rağmen
sohbete çıkarmıyorlar. Acaba sizi
spora mı çıkarıyorlar?” diyordu.
Saçma sapan sorularla direnenlerin
zaferine inanmak istememeleri bi
yana, yazdıkları ‘açılım mı esne-
me mi’ söylemleri tamamen bizim
direnişimizi hafife alarak altını
boşaltmak istemeleri nedeniy-
leydi ve kendi omurgasızlıkla-
rıydı.

Bizimse cevabımız netti: ‘Ne
esneme ne açılım. Direndik, be-
del ödedik ve kazandık! Sizler
de güle güle okuyun...’  Tabi
onlar bu cevabı anlayabilecek tu-
tarlılığa sahip midirler? Orasını
pratikleri gösteriyordu.

***

HAPİSHANEDE DÜŞMANIN
NET OLMASI, BİZİM DE NET
OLMAMIZI GEREKTİRİYORDU!

Hapishanede düşmanın net
olması bizim de net olamamızı
gerektiriyordu. Ara yol yok, iç
düşmanla da ara yol yok! Her ko-
şulda kendimizi, inancımızı, öfke-
mizi, sevgimizi diri tutmak zorun-
daydık. Kendimizi geliştirmek, “İçe-
ride de dışarıya katkımız olur
mu? Nasıl olur?” bunu düşün-
meye, buna yoğunlaşmaya çalıştık.
Üretmek bizi her anlamda gerçek-
ten de diri tutuyor. Üretmek, tut-
sağın can simidi. Ona sarılmak,
bırakmamak gerekiyor diye düşü-
nüyorum. En azından ben öyle
yapmaya çalıştım, hep beraber
yapıyorduk.

Çünkü böyle bakmayınca nasıl
gereksiz ayrıntıların, söylemlerin,
davranışların sorun olabildiğini;
dünyamızın nasıl küçüldüğünü, sı-
radanlaşmaya, kanıksanmaya ka-
dar götürdüğünü gördük. Tek pan-
zehiri gerçekten de her anlamda,
her koşulda, her yanıyla üretmek!
Başka yolumuz yok! Bunu net ola-
rak öğrendiğimi söyleyebilirim.

Şakran Hapishanesi’ne Dair…
Şakran Hapishanesi siz de bi-

liyorsunuzdur zaten, sürgün ha-
pishanesidir.

İkinci müdür olan kadın, Kepsut
Hapishanesi’nde bir adli tutuklunun
öldürülmesinde adı geçip hakkında
soruşturma açılmış biri, adı Gamze
Türkoğlu.

İşkence yaparkan gülen işken-
ceci katil bir kadın, pisliğin önde
gideni. Ne söylesem az olur bu
pislik için. Ama bize diş geçiremiyor;
ancak saldırıyor, bağırıyor. Biz de
gereken cevabı veriyorduk. Tem-
silcimiz de ona haddini bildiri-
yordu.

Her dışarı çıkışımızı; gerek gar-
diyanlar, gerek adliler, askerler vs.
kim varsa onlara kendimizi anlat-
mak mücadelemizi anlatmak,
AKP’yi düzeni teşhir etmek yanıyla

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

“Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş” Diyen
Özgür Tutsakların Kararlılığından

Öğrendiklerimiz

Sayı: 96 9 Aralık 2018
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propagandaya dönüştürüyorduk.
Gardiyanların tavırları farklı farklıydı,
öncesinde işkence yapan, konuş-
mayan-bağıran gardiyanlardan, ta-
nıdıkça değişenler oluyordu. Onları
da en azından tarafsızlaştırmak
için çelişkileri göstermeye çalışı-
yorduk; tabi her zaman tedbiri el-
den bırakmadan.

Mesele bizim kendimizi ideolo-
jimizi nerede olursak olalım anlat-
maktan vazgeçmememiz. Mutlaka
onlara dokunmuş oluyoruz, çelişki
yaratmış oluyoruz, bizi tanımış olu-
yorlar aslında. İçeride de kitle ça-
lışması yapılabilir, bunu net gör-

düm.

Ring kapısının önünde oturma
eylemi yapmıştık, gardiyanlar sü-
rükleyerek götürmüşlerdi bizi. Te-
sadüf aynı komutandı; ama bu
sefer tekli ring değildi, doblo türü
bir arabaydı. Biz her fırsatta konu-
şup kendimizi anlatmaya çalışı-
yorduk.

Onun dışında iki asker dönü-
şümlü araçta bizimle bekliyordu
molalarda vs. Bu iki askere Grup
Yorum’u sorduk biliyorlar mı diye.
Yok dediler, hiç duymadık.

Ben de anlattım, solisti olduğunu

söyledim. Askerlerden biri merak
etti, hemen telefonundan aradı Sul-
tan’ın adını yazarak. Tesadüf ar-
kadaşın evlilik videosu çıktı, onu
izledik, üzerine konuştuk Yorum’u
anlattık...

Yoldaşıma dedim ki iki kişiye
Yorum’u tanıttık, kısa günün karı
diye dediğim gibi kitle çalışmasının
sınırları yok.

Tel örgüler, demir kapılar,
kalın duvarlar ardında da kitle
çalışması yapılır. Kendimizi an-
latabiliriz, her yer bizim açımız-
dan çalışma alanı diye düşünü-
yorum.

Evlatlarının mücadelesini omuzlayan TAYAD’lı
Aileler 24-26 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Kam-
pı’nda bir araya geldi. Kamp günlükleri kısaca şu şe-
kilde;

24 Kasım – 1. Gün:
Sabah saat 10.00’da kahvaltı masasına oturduk.

El birliği ile kahvaltıyı hazırladık. Saat 12.30 civarı
Eskişehir’in ünlü parkını görmeye gittik.

Tüm gün gezdikten sonra akşam yemeğimizi el
birliği ile hazırlayıp yedikten
sonra büyük ailemizle nasıl ta-
nıştığımız anlatıldı. Sonrasında
Aile Komiteleri’nin ve meclislerin
önemi üzerine bir sohbetimiz
oldu.

25 Kasım – 2. Gün:
Eskişehir’deki ailelerimizden

birinin evine kahvaltı yapmak
için misafir olduk. Ev sahipleri
bizi çok güzel karşıladı. Kahvaltı
sonrası güncel haberlerin ve-

rilmesiyle sohbet başladı.
Saat 11.30 civarında ise Eskişehir’in meşhur ha-

mamları ve kaplıcalarına gittik. Daha sonra bizi evinde
ağırlayan ailede öğlen ve akşam yemeği için
buluştuk.Yemekten sonra tiyatroya gittik. Çaylarımızı
içtikten sonra dinlenmek üzere kalacağımız evlere
yola çıktık.

26 Kasım – 3. Gün:
Saat 11’e doğru şehidimiz Çiğdem Yakşi’nin

mezarını ziyaret etmek için yola
çıktık. Uzun bir yoldan sonra
Eskişehir Asri Mezarlığı’na var-
dık. Başucuna çiçeklerimizi bı-
rakıp, anmamızı yaptık.

Sonra Ali İsmail Korkmaz’ın
heykelini ziyaret ettik. Ardından
saat 5 gibi İstanbul’a yola çıka-
cağımız eve geldik. Akşam ye-
meği yedikten sonra tatilin de-
ğerlendirmesini yaptık. Şarkılar
ve türkülerle geçen bir yolcu-
luktan sonra gece saat 2 civarı
her aile evine vardı.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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� ALMANYA
Hamburg:
Tüm halkımıza çağrımızdır. Musa

Aşoğlu nezdinde bir düşünce, bir
ideoloji yargılanmaktadır. Devrimcileri
sahiplenmek herkesin görevidir.

27 Kasım günü görülen duruş-
masında, Musa Aşoğlu yine yargı-
lanan değil yargılayan oldu. İddia-
namenin Alman emperyalizminin
Türkiye ile yaptığı işbirliği sonucu,
yalan ve gerçek dışı belgeler ve
varsayımlar üzerine kurgulandı-
ğını vurguladı. 

Düsseldorf: 
“Oturum Hakkımızı İstiyoruz”

talebiyle, NRW İçişleri Bakanlığı
önünde başlatılan oturma eylemi
4. haftasında devam etti. Deniz
Yıldız, İlker Şahin ve Haydar De-
miray, her Pazartesi, Salı ve Çar-
şamba günleri saat 10.30-14.00
arası İçişleri Bakanlığı önünde çadır
açmaktadır.

Schwetzingen:
Cemaat Ocak’ın başlattığı otur-

ma eylemi 42. gününde devam
ediyor. Direniş çadırını  Mannheim
Cem Evi, Alzey Halk Meclisi, Mann-
heim Halk Meclisi Girişimi ziyaret
etti. Ayrıca Fransa ve Türkiye’den
aranan telefonlarla desteklerini sun-
dular. 

Köln:
Sonnur Demiray Direniş Çadırı,

148 gündür Köln Os-
sendorf hapishanesi
önünde direniş devam
ediyor. 14 Aralık tari-
hinde  devrimci tutsak

Sonnur Demiray özgürlüğüne ka-
vuşana kadar eylem devam ede-
cek.

Duisburg:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturu-

cuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi
(HFG) çalışanları, Hamborn Pa-
zarında: Türkiyeliler’in yoğun olarak
gittiği cumartesi pazarında HFG’yi
anlattı. Konuşulan ailelerin bir kısmı
uyuşturucu bağımlılığından daha
çok kumar bağımlılığının yaygın
olduğunu ifade ettiler.

Berlin:
Berlin Halk Meclisi 2 Aralık Pazar

günü, Yorum Kültür Evi’nde bir kahv-
altı düzenleyip, “Devrimcilik yap-
mak suç değildir” konusunu işledi.
Duisburg HFG’yi ziyaret etme ka-
rarıyla kahvaltıyı sonlandırdılar.

Mannheim:
Mannheim Halk Cephesi, film

gösterimi ve anmaya çağrı yaptı.
“Metris filmi gösteriminde Metris’i
yaşayanların katılacağı bu etkinlikte
122’leri anacağız. Tüm ailelerimizi
ve dostlarımızı davet ediyoruz.”
denildi. Adres: R1-16 68169 Mann-
heim. Tarih: 16.12.2018. Saat:
13:30.

� BELÇİKA
Liege:
Liege Alevi Kültür Merkezi’nde

5 haftadır, her cumartesi destek
oturma eylemi yapılıyor. 1 Aralık
Cumartesi günü yapılan eyleme,
Anadolu Alevi Hareketi de katıldı.
Zeynep Yıldırım’a mektuplar yazıldı,
Kezban Ana’nın direniş videosu iz-
lendi.                                                           

� YUNANİSTAN
Yunanistan Özgür Tutsakları

yaptıkları açıklama ile işçi Mahir
Kılıç direnişinin 67. gününde ka-
zandığı zaferi kutladı.  

Haklılığımızı ve Mücadelemizi Her Yolla Duyuracağız
Liseli Dev-Genç’liler 4 Aralık’ta İstanbul Gazi Mahallesi’nde

yazılama yaptı. Mahallenin çeşitli yerlerine; “Bu Kavgada
Biz de Varız! Halkın Avukatları Onurumuzdur! Tutsak Liseli
Dev-Genç’lilere Özgürlük! Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek
İstiyoruz, Alacağız! Liseli Dev-Genç” imzalı sloganları halkın
matbaasına işledi.

Saldırılarla Dev-Genç’lileri Yıldıramazsınız
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde bir Dev-Genç’li

saldırıya uğradı. MKÜ’de öğrenci olan Dev-Genç’li 3 Aralık’ta
okuluna gittiğinde polis ve ÖGB tarafından hiçbir gerekçe
olmadan saldırıya uğradı. 

Av ru pa’da
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Şaban Şen'i görevi gereği yurtdışında bulunduğu bir sırada,
Belçika'da geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik. Acımız,
üzüntümüz büyük. Şaban, devrimci düşüncelerle ilk kez, yatılı
olarak okuduğu Öğretmen Okulu'nda tanıştı. Daha sonra gittiği
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 17-18 yaşlarındayken,
sivil faşist saldırı ve işgallere karşı, mücadelenin en önünde
yer almıştı. Bu dönemde, Devrimci Gençlik içinde çalışmıştı.
Daha o zamanlar, gösterişe hiçbir zaman önem vermeyen,
araştırmacı, oldukça sakin, sabırlı ama mücadeleci ve son
derece mütevazı yanlarıyla öne çıkmıştı. 

12 Eylül öncesi, gençliğin devrimci dinamiğiyle yoğrulup,

mücadeleyle pişti. Anti-faşist mücadelenin önünde, gençliğin
önderi, yöneticisi, öğretmeni ve öğrencisiydi. 

1980 yılında, 19 yaşında girdiği cezaevinden 1990'da
çıkmış, on yılı aşkın bir süre cezaevinde kalmıştı. Şaban'ın
cezaevi yaşamı da hep mücadele dolu olmuş, faşizm bir kere
olsun onu teslim alamamıştı. 1984 Nisan-Haziran Ölüm Orucu
direnişinde ilk grupta yer alarak, “Direniş, Ölüm ve Yaşam”ın
ön siperinde, 75 gün açlığa ölümüne direndi.

Her zorluğu en önde karşılayanlarımızdandı. O, bizlere di-
renişlerle yoğrulmuş bir onuru, “eğilmez başın sırasındayım”
diyebilmeyi bıraktı. O, mücadelemizin yarattığı değerlerin, ada-
letiyle, ahlakıyla, kültürüyle yeni insanın temsilcisiydi. Onda
geleceğin güzellikleri vardı. 

Şaban, mücadeleye daha sıkı sarılmak isteyenler için bir
ışık, bir yol gösterici ve örnek olmaya devam edecektir. Anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz.

KAVGA ADAMI ŞABAN ŞEN'İ YOLDAŞLARI ANLATIYOR: 

17 Aralık - 23 Aralık

Şaban ŞEN: 
1961 Balıkesir, Gönen doğumludur. Dev-

rimcilikle öğretmen okulunda tanıştı. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken bir
Dev-Genç’li olarak mücadelenin içindeydi.
Emekçi, çalışkan, kendini geliştiren, inisiyatifli
olmasıyla Dev-Genç içinde öne çıktı. 1980'de
tutuklandı. '84 Ölüm Orucu direnişinde 1. ekipte

yer aldı. On yıllık tutsaklığının ardından tahliye edildiğinde
yurt dışına çıkarıldı, yurtdışı örgütlenmesi siyasi sorumluluğu
görevini üstlendi. Bu görevi sırasında 18 Aralık 1991’de Bel-
çika'da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Şaban Şen

Şahin AYDIN:
19 Aralık 1974’te İstanbul’da okulunun

önünde durakta beklerken falçata ile kat-
ledilen Şahin Aydın, İYÖKD yöneticisiydi.
Devrimci gençliğin ‘73 sonrası ilk şehididir.
Katledilmesi birçok okulda ilan edilen boy-
kotla protesto edildi. Cenazesinde 12 Mart
sonrasının en büyük kitlesi toplandı.Şahin Aydın

Nadir ÖLMEZ:
Nadir, 1957 Nevşehir Ürgüp doğum-

luydu.  Bursa DEV-GENÇ saflarında mi-
litanlığıyla, cüretiyle birçok eylemde en
önde yer aldı. 23 Aralık 1979’da Maraş
katliamını protesto etmek için yapılan
bir eylemin güvenliğini sağlarken çıkan
çatışma sırasında vurularak şehit düştü.Nadir Ölmez

Asaf TUNÇ:
1953 yılında Denizli'nin Güney ilçesinde

doğdu. İDMMA’da anti-faşist mücadelede
yer aldı. Dev-Genç içinde eylemlere katıldı,
görevler aldı. 19 Aralık 1978 tarihinde İs-
tanbul Çarşıkapı’da faşistler tarafından ku-
rulan bir pusuda katledildi.

Asaf Tunç

Fevzi AZIRCI:
1954 Kırklareli doğumludur. Bir Dev-

Genç’liydi Fevzi, okulunda gençliğin anti-
faşist mücadelesinde yer aldı. 22 Aralık
1977’de Galatasaray Mühendislik Yüksek
Okulu’nu basan faşistleri püskürtmek
için kitlenin önünde dövüşürken bıçak-
lanarak katledildi.Fevzi Azırcı

Berkan ABATAY:
1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen Erzu-

rumlu, Kürt-Alevi yoksul bir ailenin çocuğudur.
İki kardeşi yoksulluktan dolayı yeterince bakıla-
madığı için zatürreden öldü. Berkan da, sadece
ilkokulu okuyabildi.

Bir dönem fanatik bir futbol taraftarı olarak
Beşiktaş Çarşı Grubu’na katıldı. Ancak Devrimci

Sol’cularla tanıştıktan sonra yaşamı değişti. Okmeydanı’nda
mücadele içinde yer aldı. Daha sonra silahlı bir ekipte istihdam
edildi. 1997'de tutsak düştü. 4. Ölüm Orucu Ekibinde yer
alarak, açlığın koynundaki ölüm yürüyüşünü tam 589 gün sür-
dürerek 20 Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

Berkan Abatay

Şeyh BEDREDDİN:
1300'lü yılların sonları ile 1400'lerin başları arasında

yaşayan Bedreddin, Anadolu'daki en büyük halk
ayaklanmalarından birine önderlik etti. Tutsak düştü-
ğünde, dönemin en ünlü Osmanlı ulemasının katıldığı
bir “mahkeme”nin karşısına çıkarıldı. Amaç Bedreddin'in
düşüncelerini mahkûm etmekti. Ama başaramadılar.
“Neden hükümdarın yüce buyruklarına boyun eğmez

başkaldırırsın” sorusunu “Yüce buyruk hakikatın buyruğudur.
Zorbalığı sineye çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin diyen bir
buyruktur” şeklinde cevapladı. Bu düzmece mahkemede, hakkında
idam kararı verildi. 18 Aralık 1416'da bugün Yunanistan sınırları
içinde bulunan Serez'in Bakırcılar Çarşısı'nda idam edildi. Osmanlı'nın
hizmetine girmeyi kabul etmesi durumunda, Şeyhülislam olabilecekken,
“Böylesi düzenin dişlilerinden biri olacağımıza, ezilenlerinden biri
olmak yeğdir” diyerek, hakikatin savaşçısı olmayı seçen Bedreddin'in

bedenini öldürdüler, düşünceleri ise ölümsüzleşti.

Şeyh Bedreddin

“Onurumuz, insanlığımız ve değerlerimiz için, ideolojimiz
için, sosyalizm davası için, insana yaraşır şekilde yaşamak
için aç kaldım ben. Yoldaşlarım ve halkım için ölüme yürüdüm.”
Berkan Abatay

Anıları Mirasımız



19-22 Aralık 2000
Ahmet İbili, Ali Ateş,
Alp Ata Akçayöz, Aşur Korkmaz,
Berrin Bıçkılar, Cengiz Çalıkoparan, 
Ercan Polat, Fahri Sarı, Fırat Tavuk, 
Fidan Kalşen, Gülser Tuzcu,
Halil Önder, Hasan Güngörmez, 
İhsan Özkan, İlker Babacan, 
İrfan Ortakçı, Murat Özdemir, 
Murat Ördekçi, Mustafa Yılmaz, 
Nilüfer Alcan, Özlem Ercan, 
Rıza Poyraz, Seyhan Doğan, 
Sultan Sarı, Şefinur Tezgel,
Umut Gedik, Yasemin Cancı, 
Yazgülü Güder Öztürk

19-22 Aralık 2000 tarihinde Türkiye
hapishanelerinde 28 devrimci katle-
dildi.

Kıbrıs Harekatından sonra, ülke-
mizde yapılan en büyük askeri ope-
rasyondu yapılan. 

Katledilen halkın evlatlarıydı, ön-
cüleriydi. Katliam öncesi dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit, hapishaneler
sorunu çözülmeden IMF programının
uygulanamayacağını söylüyordu.

Yani devrimciler ezilip geçilmeden,

halk teslim alınamaz, emperyalistler
için dikensiz gül bahçesi sunulamaz-
dı.

19-22 Aralık katliamı, ülkemizin
topraklarını, sularını, ormanlarını, dağ-
larını kısaca vatan topraklarını IMF'ye
pazarlamak için yapıldı.

Ortadoğu’daki politikalarını hayata
geçirirken, önünde durabilecek anti-
emperyalist tek güç olan Parti-Cephe’yi
yok etmek için yapıldı.

Anadolu topraklarının en direngen
damarı, dünya halklarına Marksist-
Leninist ideolojisinin taşıyıcısı tek
gücü bitirmek, bir daha devrimciliğin
adı bile anılmasın diye yapıldı.

Devrimci tutsaklar, işte bunun için
bedenlerini siper ettiler halklara. Öl-
düler; ama teslim olmadılar. Halka-
vatanımıza yapılan bu saldırı karşı-
sında bedenleriyle barikat oldular.

Katliamın üzerinden 19 yıl geçti.
Bu süre içerisinde emperyalizmin, oli-
garşinin politikaları yaptığımız değer-
lendirmenin doğruluğunu kanıtlıyor.

Ancak emperyalizm tüm saldırıla-
rına rağmen Anadolu halklarını teslim
alamadı. Anadolu topraklarında rahat

dolaşamıyor, korkuyor. Korkuyorlar;
çünkü hala direnenler var.

19-22 Aralık tarihinde hapishane-
lerde yaratılan direniş destanı bugün
F Tipi Hapishaneler başta olmak üzere
alanlarda, mahallelerde, meydanlarda
sürüyor.

Çünkü, Anadolu topraklarında dev-
rimciler hiçbir zaman emperyalizme,
oligarşiye teslim olmadı. Emperyalizm
ve oligarşinin saldırıları hangi boyutta
olursa olsun, devrimciler her süreçte
direndiler, teslim olmadılar. İnançla-
rından, değerlerinden taviz vermediler,
baş eğmediler. 

Bilgehanlar, Leylalar, Oğuzlar, Elif-
ler, Şafaklar, Bahtiyarlar... Ve bu top-
raklardan doğacak onlarca direnişçinin
tohumları 19-22 Aralık tarihinde koğuş
koğuş direnenlerle, fedayla bedenini
tutuşturanlarla yazıldı.

Onlar ölümü “MERHABA ZAFER,
HOŞGELDİN ÖLÜM” diyerek karşı-
ladılar. Zaferi şehitlikleriyle armağan
ettiler dünya halklarına.

Sözümüz sözdür! Biz devrimi, sos-
yalizmi armağan edeceğiz şehitleri-
mize.
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

- İdeolojik mücadele düzenin kültürüne, burjuvazinin ideolojik
hegemonyasına karşı yürütülen mücadeledir.

- Burjuva ideolojisi ait olduğu sınıfın çıkarlarını yansıttığı için her
şeyiyle çürümüş ve gericidir. Halkın kurtuluş ideolojisi,

her şeyiyle çürümüş ve gerici düzen ideolojisi karşısında güçlüdür.
Çünkü; halktan ve gelecekten yana olandır.

- BİZ HALKIZ!
İdeolojimiz, sömürü ve zulümden kurtuluşumuzun ideolojisidir.

- Devrimci ideoloji, ezilenlerin kurtuluş ideolojisidir.
Sömürü ve zulme son vermeyi esas alır.

- Hayata, devrimci ideolojinin penceresinden bakarsanız;
halkı ezip sömürmenin gayrı meşru olduğunu,

meşru olanın sömürü ve zulme karşı kurtuluşa kadar savaşmak
olduğunu, tarihin de bu savaşımlardan oluştuğunu görürsünüz.

- Değişimi sağlayacak olan devrim,
devrim için savaşacak olan kitleler,

kitleleri bu amaçla örgütleyip önderlik edecek olan da devrimcilerdir. 

- Gerçekler devrimcilerden yanadır ve sadece devrimciler,
gerçeklerin sözcülüğünü yapmaktadır.

- Bir cepheli için ideolojik sağlamlık; Cephe'nin çizgisinin, tarih, ilke ve
talimatlarının gereğini her koşulda yapabilmesinde somutlanır.

- İdeolojik açıdan sağlam olunursa kazanan devrim,
kazanılan devrimcilik olur.

- Bir binanın temeli sağlam değilse, üstüne çıkılan katlar da çürük olur. 
Zaman içinde yer sarsıntılarından, esen yelden,

yağan yağmurdan etkilenecek 
ve en nihayetinde de yıkılıp gidecektir!
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EMPERYALİZM YENİLECEK,
DİRENEN HALKLAR

KAZANACAK!

TEKELLER, HALKLARIN KANINI EMMEYE,

SÖMÜRMEYE DEVAM EDİYOR!

SURİYE, YEMEN, IRAK, AFGANİSTAN, LİBYA, FİLİSTİN,
İRAN, LÜBNAN, SOMALİ, UKRAYNA...



Kelime olarak enternasyonal Latince’den
gelir. Türkçe anlamıyla uluslararası demektir.
Enternasyonalizm ise proletarya enternas-

yonalizmi ve sosyalist enternasyonalizm olarak ikiye
ayrılan bir ideoloji ve politikadır. Sosyalist enternas-
yonalizm sosyalist ülkelerin arasındaki ilişkileri, da-
yanışmayı temel alır. Biz, proleter enternasyonalizmini
ele alacağız.

Proletarya enternasyonalizmi; işçi sınıfının ulusal
partilerinin arasındaki karşılıklı ilişkilerinde en önemli
prensiptir. Proletarya enternasyonalizminin üzerinde
geliştiği objektif sınıf temelleri, farklı ulusların işçi sı-
nıflarının ortak sınıf çıkarlarıdır.  

Proletarya enternasyonalizmi, ilk defa Marks ve
Engels tarafından dile getirildi ve bilimsel olarak
açıklandı. Marks ve Engels döneminde daha farklı
ülkelerin proletarya öncüsünün en önemli prensibi
olarak benimsendi ve Komünist Parti Manifestosuna;
“Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz!” sloganıyla
dahil edildi.   

Her ülkede işçi sınıfının özgürlük mücadelesi o
ülke toprakları üzerinde gelişir. Her ülkenin işçi sınıfı
“kendi” burjuvazisine karşı mücadele eder; fakat bu-
nunla beraber tüm dünyada ortak sınıf çıkarları ve
ortak düşmanı vardır. En başta da en güçlü emperyalist
ülkenin burjuvazisi tüm dünyadaki işçi sınıfının en
tehlikeli düşmanıdır. Ancak ve ancak tüm dünyada
kapitalizmin yok edilmesi ile proletaryanın nihai zaferi
mümkün olacağı için, tüm ülkelerin işçilerinin kapitalizmi
ortadan kaldırmada birbirleriyle dayanışması gereklidir.  

Bir ulusun başka bir ulus üzerindeki baskısı, sınıf
sömürüsüne dayanan bir sonuçtur. Milliyetçilik özel
mülkiyet ve sömürüden doğar. Milliyetçiliği yay-
gınlaştıran küçük ve büyük burjuvazidir. Çünkü bur-
juvazinin milliyetçiliğe ihtiyacı vardır, kendi ülkesinde
burjuvazinin çıkarlarını milli çıkarlar gibi gösterir, dı-
şarıda ise başka uluslara baskı uygular ve sömürür.
Burjuva milliyetçiliğinin en tehlikeli sonucu, geri bı-
raktırılmış ülkelerin boyun eğdirilmesi ve sömürgeci
sistemin kurulması, bazı emperyalist devletlerin
dünya egemenliği için savaşlarıdır (20. yy. ilk yarısında
Almanya emperyalizmi, daha sonra günümüze kadar
süren ABD emperyalizmi).

Burjuva milliyetçiliği proletaryanın doğasına terstir,
tüm ulusların tam eşitliği proletaryanın çıkarınadır.
Proletarya enternasyonalizmi uluslar veya partiler
arası her türlü eşitsizliği dışlar. Tüm Marksist-Leninist
partilerin politikasının en eksiksiz eşitliğini, birliğini
ve koordinasyonunu gerektirir. 

Diğer ulusların dil ve kültürleri, hakları ve gele-
neklerine saygılıdır, diğer ulusların haklarının ihlaline
karşıdır. Halklar arasındaki dostluk ve diğer ulusların
proletaryası ile kardeşçe işbirliği; komünistler, dev-

rimciler için davranış kurallarıdır. Devrimci eğitimin
en önemli parçasıdır enternasyonalizm.     

Proletarya enternasyonalizmi burjuva milliyetçiliğine,
emperyalist asimilasyona karşıdır. Emperyalizm,
küçük ve zayıf ulusların ve kültürlerinin egemen
uluslar tarafından asimilasyonunu savunur. Proletarya
enternasyonalizmi, farklı ülkelerin işçi sınıfının çı-
karlarını ulusal çıkarlarıyla birleştirir. İşçi sınıfı kendi
ulusunun kaderine, bağımsızlığına kayıtsız kalamaz.
O; ulusunu sever, değerleriyle gurur duyar, vatanse-
verdir ve geleneklerine, kültürüne sıkıca bağlıdır.

Proletarya Enternasyonalizmi İle
Vatanseverlik Ayrılmaz
Bir Şekilde Bağlıdır!

Eğer vatansever değilsen, gerçek anlamda en-
ternasyonalist olamazsın, eğer enternasyonalist de-
ğilsen de gerçek vatansever olamazsın. İşçiler, emek-
çiler vatanseverdirler ve gerçek ulus çıkarlarını sa-
vunurlar.

Bu nedenle devrimci enternasyonalistler, ulusal
kurtuluş ve anti-emperyalist mücadelenin öncüleridirler.
Komünistler, devrimciler tutarlı proleter enternasyo-
nalistlerdir. Enternasyonalistler, ulusal kurtuluş sa-
vaşçıları olmak, halklarına yönelik emperyalist sal-
dırganlığa karşı kararlı bir şekilde vatanlarının ba-
ğımsızlığı için mücadele etmekle yükümlüdürler!

ENTERNASYONALİZM NEDİR?

“Devrimin ideolojik itici gücü olan
devrimci, sosyalizmin kuruluşunun dünya
ölçüsünde tamamlanmasına kadar ancak
ölümüyle bitecek olan kesintisiz çalışması
içinde tükenir gider.

En acil görevler yerel ölçüde tamam-
landığında devrimci çabalarını yavaşlatır
ya da proletarya enternasyonalizmini
unutursa, önderlik yaptığı devrim, esin-
lendirici bir güç olmaktan çıkar ve dev-
rimci amansız düşmanımız olan emper-
yalizmin çok iyi yararlanacağı rahat bir
uyuşukluğa düşer. 

Proletarya enternasyonalizmi hem bir
görev hem de devrimci bir zorunluluktur.
Biz halkımızı böyle eğitiyoruz.”

(Che, Sosyalizm ve İnsan)

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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İtalya Anti-Emperyalist Cephe Üyesi Gian-
franco Castellotti, Türkiye'de 8 Gün Boyunca
Keyfi Olarak Gözaltında Tutuldu!

Uluslararası Dayanışma Suç Değildir! Kendisine
Anti-Emperyalist, Anti-Faşist Diyen Tüm Kişilerin,
Tüm Örgütlerin En Temel Görevidir!

4 Ekim günü, tutsak Grup Yorum ve Anti-Emperyalist
Cephe üyelerinin de yargılandığı davanın ilk duruş-
masını izlemek için İtalya'dan Türkiye'ye giden Anti-
Emperyalist Cephe üyesi Gianfranco Castellotti, aynı
gün Grup Yorum'un kültür-sanat çalışmalarını yürüttüğü
İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında 7 kişi ile
birlikte gözaltına alındı.

Sürekli sağlık sorunları olmasına rağmen 8 gün
boyunca Feriköy Karakolu'nda gözaltında tutuldu,
kullandığı ilaçlar verilmedi ve keyfi olarak gözaltında
tutulduğu için açlık grevi yaptı. 8 günün sonunda ise
sınırdışı edilmeden, hiçbir işlem yapılmadan serbest
bırakıldı. AKP faşizmi; polisi ve yargısı eliyle 53 ya-
şındaki bir enternasyonalist devrimciyi, sağlık sorun-
larına rağmen 8 gün boyunca alıkoyarak suç işle-
di.

Gianfranco'nun gözaltında tutulduğu süre içerisinde
İtalya'da Roma, Genova, Massa, Viareggio, Cerveteri,
Cagliari, Massa şehirlerinde yapılan eylemlerde ve
basın açıklamalarında; “Gianfranco Castellotti'ye öz-
gürlük” talebi haykırıldı.

Serie A'daki futbol takımlarından Genoa, Livorno,
Cagliari'nin müsabakalarında Gianfranco Castellotti
için pankartlar açıldı. Gianfranco'nun gözaltına alınması,
İtalya'daki burjuva basında da geniş olarak yer aldı.
Sadece İtalya'da değil; Bulgaristan'dan Yunanistan'a,
Ukrayna'dan ABD'ye, Rusya'dan Fransa'ya, Belçika'dan
Suriye'ye dünyanın dört bir yanından Gianfranco'ya
destek videoları ve fotoğrafları yollandı.

12 Ekim günü serbest bırakılan Gianfranco Cas-
tellotti, 16 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya
Sosyalist Partisi genel merkezinde, gözaltına alınma
sürecini anlatan bir basın toplantısı düzenledi. Gözaltına
alındığı andan itibaren kendisine ve tüm gözaltılara
destek olan herkese teşekkür etti. 

Uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli oldu-
ğunu vurgulayan Gianfranco, Grup Yorum'un ve İdil
Kültür Merkezi çalışanlarının yalnız olmadığını söyledi.
Grup Yorum'a, halkın sanatçılarına destek olmanın
suç olmadığını, uluslararası bir görev olduğunu ifade
etti.

Gianfranco, bu basın toplantısının ardından da
İtalya'nın farklı şehirlerinde de panellere katılarak
kendi gözaltı sürecinin yanı sıra Türkiye'de Halk
Cepheliler'e, Grup Yorum'a, halkın avukatlarına
yapılan baskıları, Türkiye'deki işkencecilere 6 ay
boyunca direnen Ayten Öztürk'ü anlattı.

Grup Yorum ve AEC üyelerinin de tutuklu yargı-

landığı mahkemelerde hiçbir
Grup Yorum ve AEC üyesi
tahliye edilmedi. Şu ana ka-
dar tutsak edilen yüzlerce
devrimciden çok azı serbest
bırakıldı.

Bu da yetmezmiş gibi AKP
faşizmi, Halk Cepheliler'e,
halkın sanatçılarına saldır-
maya, terör estirmeye devam
ediyor. İdil Kültür Merkezi'ne
4 Ekim'de yapılan baskından
kısa süre sonra, 2 hafta içerisinde Yürüyüş dergisine
2 kez, İdil Kültür Merkezi'ne ise 1 kez daha polis
baskını yapıldı ve 7 kişi tutuklandı.

İdil Kültür Merkezi'nden gözaltına alınıp tutuklanan
Meral Hır'ın tutuklanma gerekçesi olarak, sahne aldığı
Grup Yorum'un 3. internet konserinde Ayten Öztürk'ün
vücudundaki 868 yaradan bahsetmesi gösterildi.
Ülkemizde AKP faşizminin yaşattığı terörü kimse gör-
mezden gelerek üstünü örtemez. Bizler bu saldırılara
karşı bedeller ödeyerek mücadelemizi sürdürüyoruz
ve sürdürmeye devam edeceğiz. Ve faşizmin bu sal-
dırılarının da hesabını soracağız.

Diğer taraftan da faşizmin bu azgınca saldırılarına
karşı güçlü bir direniş örgütlemenin yolunun, uluslararası
dayanışmadan geçtiğine inanıyoruz. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kriz içerisinde
debelendiği bu süreçte anti-emperyalist, anti-faşist,
devrimci örgütlere yapılan saldırılara karşı birlikte
göğüs germeliyiz. Halk Cepheliler'e, Anti-Emperyalist
Cephe üyelerine, Grup Yorum'a, halkın avukatlarına
yapılan saldırılar, aynı zamanda tüm dünya halklarına
yapılan saldırılar anlamına geliyor. 

Bu saldırılara, baskılara cevap vermek için enter-
nasyonalist, anti-emperyalist, anti-faşist dayanışmayı
büyütmeliyiz. Herkesin yapabileceği bir şey olduğunu
biliyoruz. Bu dayanışmanın sonucu olarak faşizmin
baskılarından nasibini alan İtalyan enternasyonalist
devrimci, Anti-Emperyalist Cephe üyesi Gianfranco
Castellotti nezdinde, tüm ilerici, anti-emperyalist, anti-
faşist devrimci örgütleri emperyalizme ve faşizme
karşı ortak mücadeleye, faşizmin baskı ve terörüne
karşı sesimizi ortaklaştırarak yükseltmeye çağırıyo-
ruz.

Yaşasın Enternasyonalist Dayanışma!
Grup Yorum Halktır, Susturulamaz!
Devrimcilere Sahip Çıkmak Suç Değil, Görev-

dir!
Faşizme Karşı Omuz Omuza!
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Mü-

cadelesi!

GİANFRANCO TÜRİYE’DE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
ULUSLARARASI DAYANIŞMA SUÇ DEĞİLDİR!
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Halk Cepheli devrimci Ayten Öztürk, 9 Mart
2018 tarihinde Lübnan havaalanında gözaltına
alınarak, 13 Mart'ta işbirlikçi Lübnan hükümeti

tarafından, faşist Türkiye hükümetine teslim edilmiştir.
Yoldaşları yaklaşık 6 ay boyunca akıbeti hakkında

bilgi alabilmek için birçok yolu denedi. Kimi noktada
ihtimaller üzerinden hareket edilse de, Ayten Öztürk'ün
Türkiye faşizmine teslim edildiği, Halk Cephesi dostu
olan Halkın Hareketi örgütünün avukatı tarafından
kesinleştirilmiştir.

Bundan yola çıkarak Halk Cepheliler bulundukları
birçok yerde “Ayten Öztürk Nerede?” kampanyası
başlattı. Durumdan teşhir olacağını anlayan faşist
Türkiye hükümeti, sonunda Ayten’in akıbeti hakkında
bilgiyi avukatlarıyla paylaştı ve sonunda kampanyamız
sonucunda Ayten Öztürk'ü bulduk!

Şimdi Sıra, Yoldaşımız Ayten'in Hesabını
Sormada, Özgürlüğünü Talep Etmede!
Ayten Öztürk Kimdir?

Anti-Emperyalist Cephe içerisinde bulunan birçok
yoldaşımızın da birebir tanıdığı yoldaşımız, on yıllarını
nasıl ki Türkiye devrimi uğruna harcadıysa, aynı za-
manda bu mücadelesi, anti-emperyalist mücadeleyi
de kapsıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'den, Or-
tadoğu ülkelerinden biri olan Suriye'ye geçiş yaparak
devrimci, anti-emperyalist mücadelesini farklı bir
alanda sürdürmeye başlamıştır. Evet, kendisi bu kez
doğup büyüdüğü, ekmeğini yediği, suyunu içtiği top-
raklarında değil, on yıllardır emperyalistlere karşı
direnen kardeş halkların yanındaydı.

Bu yaşamı içerisinde Suriye, Filistin, Lübnan, Irak,
Libya, Mısır, Cezayir, Yemen gibi ülkelerdeki anti-
emperyalist ve anti-siyonist mücadele veren birçok
örgüt ve partiyle dayanışma içerisinde bulundu. Ki bu
nedenle çalışma yürüttüğü Suriye'de birçok kişi tara-
fından, büyükleri ve küçükleri tarafından saygı ve
sevgiyle karşılanan bir insandır.

Emperyalist ülkelerin ve işbirlikçilerinin Suriye halk-
larına dönük katliamları başladığı sırada kendisine,
bölgeden çıkabileceği söylenmişti. Fakat kendisi
bunu reddetti; “Ben halkımın yanında kalacağım,
Suriye halkı hangi acıları çekiyorsa ben de onlarla
birlikte olacağım” dedi.

Evet, Ayten her gün yüzlerce havan topunun düş-
tüğü, her gün patlamaların olduğu, katliamların, kanın
durmadığı Suriye'de 7 yıl boyunca savaşı yaşadı.
Suriye halkının sesini Türkiye ve dünya halklarına
duyurmak için çaba sarf etti. Halkların katili Amerika
ve diğer emperyalist ülkeler, Suriye halkını vurmakla
tehdit ederken; canlı kalkan olarak Suriye vatan-
severlerinin yanında Şam'ın Kasyun Dağı'nda
nöbet tuttu.

Vatan savunmasında şehit düşenlerin ailelerinin

yanında oldu, savaşta gazi olan birçok insanı tanıdı,
onlara moral verdi. Ve bir anti-emperyalistin yapması
gereken her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Emper-
yalizme ve saldırılarına karşı olmayı ilke edindi.

Suriye’de iken, kendisini vatanından ve dünya gün-
deminden asla koparmadı. Nerede zulüm gören, katledilen
varsa onların sesi oluyordu. Örneğin; KHK'larla işlerinden
atılan kamu emekçilerinin açlık grevinin Suriye'deki sesi
oldu. İşi, emeği, onuru için direnen ve o dönemde açlık
grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlığına
ortak oldu. "Yoldaşlarım açsa, ben de açım" diyerek
1 aylık açlık grevi yaptı. Nuriye-Semih'in onurlu yürü-
yüşünü, Suriye'nin Tartus ilinden Lazkiye iline yürüyüş
yaparak gündeme taşıdı.

Ayten Öztürk bunları yaptığı için suçlanamaz!
Anti-emperyalist olmak onurdur!

Ayten; faşist Türkiye hükümetine teslim edildikten
sonra, 6 ay boyunca işkencenin her türlüsünü yaşa-
mıştır. Günler boyunca Ayten’e ‘ismin ne?’ diye sor-
muştur işkenceci faşistler.

Cevaplıyoruz; Ayten'in ismi Zoya-Tanya’dır. Faşist
Nazilere adını vermeyen. Günlerce işkence gören
Abir olur Irak'ta, tecavüz edilmesine, katledilmesine
rağmen. Seyhan, Yazgülü olur, hapishanelerde teslim
alamayıp yaktığınız, kömüre dönüştürdüğünüz. Ayten,
emekçi dünya halklarıdır. Ayten Biz’dir, Biz Ayten!

Tarih, iki sınıfın savaşımından oluşur: Ezen ve
ezilen; yani işçi sınıfı ve burjuvazi. 

İşte, yüzyılların sınıflar savaşı, aynı uzlaşmazlıkla
sürüyor. Ve biz her defasında teslim olmayacağımızı
ve sonunda kazanacağımızı ilan ediyoruz.

Teslim alamadılar Ayten'in iradesini, düşüncelerini.
Alamayacaklar da! Ayten’in bedenine işkencede açılan
868 yara, emperyalizme ve işbirlikçilerine öfkemiz,
hesap sorma nedenimizdir!

Bizi her yaraladığınızda, vurduğunuzda düşeriz;
ama daha kinli ve güçlü kalkar, savaşmaya devam
ederiz. Biz size vurduğumuzda ise bu son öldürücü
darbe olacak. Bu doğanın ve tarihin yasasıdır. Ey
emperyalistler, işbirlikçileri ve piyonları; kurtuluşunuz
yok, yenileceksiniz!

Anti-Emperyalist Olmak Onurdur!
Ayten Öztürk'ün Anti-Emperyalist Mücadelesi Mü-

cadelemizdir!
Ayten Öztürk'e Aylarca İşkence Yapan Emperya-

lizmin Uşağı Faşist Türkiye Hükümeti ve Bu Suça
Ortak Olan Lübnan Hükümetidir!

Ayten Öztürk'e İşkence Yapanlardan Hesap Sora-
cağız!

Ayten Öztürk Serbest Bırakılsın!
Yaşasın Anti-Emperyalist Cephe'mizin Mücadelesi!
Dünya Halklarına Çağrımızdır: Emperyalizmi Yen-

mek İçin Anti-Emperyalist Cephe'de Birleşelim!

Emperyalizm Var Olduğu Sürece
Ayten Öztürkler'in Direnişi De Olacaktır! 
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Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu "devrimcilik
yaptıkları için" tutuklanmış ve Almanya’nın
Hamburg şehrinde mahkemeleri devam

etmektedir.
Yargılama savunma aşamasına gelmiş, kısa süre

sonra karar aşamasına geçilecektir. Musa Aşoğlu,
Marksist-Leninist bir devrimci olduğu için, ABD em-
peryalizminin başına ödül koyarak “suçlu” ilan edip
aradığı devrimcilerden biridir.

ABD ödül koymuşsa AB emperyalizmi ve onun li-
derliğini yapan Alman emperyalizmi bunu bir emir
olarak algılar. Musa Aşoğlu böylece terörize edilerek
hareket alanı kısıtlanır ve illegal yaşamaya zorlanır.
Devrimciliğin sınırı yoktur. Her koşulda doğru olanı
yapmanın bir yolu vardır ve Musa Aşoğlu tüm haklarını
olduğu gibi devrimcilik yapma onurunu da savunmaya
devam etmiştir.

Alman emperyalizmi onu tutuklamış ve hakkında
onbinlerce sayfa tutan yığma belgelerle yargılamaya
başlamıştır. Yargılama sürecinde ağır tecrit koşullarında
tutmanın yanı sıra savunma olanaklarını da kısıtla-
yarak yargılama başlatmıştır. Ve artık duruşmalar
birbiri ardına eklenerek bir an evvel dava bitirilmek
ve Musa Aşoğlu'na ceza vermek için hızlandırılmak
istenmektedir.

Bu arada hukukmuş, savunma hakkıymış, sanığın
değerlendirmeleriymiş, mahkemede tarafların haklarını
gözetmekmiş, tümü ayaklar altına alınmaktadır. Bu
dava tümüyle politik bir davadır. Çünkü Musa Aşoğlu,
Hollanda vatandaşı olarak AB sınırları içinde ve tabii
ki Almanya'da da yasal kimliğiyle bulunmuş ve dev-
rimcilik yapmıştır. Bütün bu yıllar içinde Alman ma-
kamlarının Musa Aşoğlu'na Almanya sınırları içinde
tehdit oluşturacak eylem ya da faaliyet iddiası
yoktur.

Ciddi tek bir iddia ve bunu kanıtlayacak tek bir
delil olmadan on binlerce sayfalık belge, kopya-
la-yapıştır yöntemiyle polisin ve ilgili kurumların
hazırladığı yığından ibarettir. Böyle bir yığın içinden
federal savcının hiçbir özen göstermeden hazırladığı
iddianame ise cümle cümle ele alınması gereken bir
ucubeden ibarettir.

Musa Aşoğlu mahkeme duruşmalarına bunların
bilinciyle hazırlanmıştır. “Burada bize verilecek ce-
zanın hazır olduğunu, kararın çok önceden verilmiş
olduğunu bilerek, bu davanın nasıl hukuksuz ol-
duğunu, politik düşüncelerimin yargılanmaya ça-
lışıldığını, ama bu düşüncelerin ve pratiğin asla
yargılanamayacağını anlatmak için, tarihe belge-
lemek için savunma yapıyorum.” demiştir.

Savunmalarında savcılığın hiçbir gerçeğe ve
belgeye dayanmayan yalanlarını tek tek çürüterek
emperyalizmin hukukunu mahkum etmiştir. Aşoğlu’na,
itisnasız her duruşmada defalarca müdahale edilip
savunmasını yapması engellenmeye çalışılmaktadır.
Mahkeme başkanı ve federal savcı neredeyse kişi-

selleştirerek hemen her mahkemede Aşoğlu’nun sa-
vunmasına müdahale etmektedir. Müdahalenin içinde
özellikle provoke edici cümleler de kullanmaktadır.

Özel yaşamıyla ilgili bölümlerin de yer aldığı id-
dianame için Musa Aşoğlu; “Almanya'ya gelmeyi
ve hele de eşimle görüşmeyi savcılık hangi nedenle,
nasıl iddianameye suç olarak koyabilir? Eşimle
görüşürüm ve bu hiç kimseyi hiçbir şekilde ilgi-
lendirmez. Görüşmelerin örgütsel suç teşkil ettiği
iddiası olmadığı halde bu cümleyi nasıl iddianameye
koyarsınız?” diye itiraz etmiştir.

Önce mahkeme başkanı ve ardından savcı onu
seyirciye şov yapmakla suçlamıştır. Aşoğlu, bunun
gibi onlarca cümleyi tek tek not alıp cevaplandırmak
için hazırlanmış, savunmayı “iddianamedeki cümleleri
okumayın, kendi söyleyeceklerinizi söyleyin” diyerek
engellemeye çalışmaktadırlar. Musa Aşoğlu ise; “Siz
ne yapmak istiyorsunuz? Bana ne söylendiğini
ve neye karşı savunma yaptığımı belirtmeden
nasıl ifade edeceğim? Bir de artık saçmalamayın,
nasıl savunma yapacağımı siz mi belirleyeceksi-
niz?” diyerek tartışmıştır.

SEYİRCİYE ŞOV YAPMAK;
İZLEYENLERE GÜLÜMSEMEKTEN 
RAHATSIZ BİR YARGI MAKAMINA 
MAHKEME DENİLEBİLİR Mİ?
Musa Aşoğlu'nun mahkemesi emperyalizmin hu-

kuksuzluğu ile devrimciliğin savunulması arasında
bir ideolojik mücadele alanıdır. Musa Aşoğlu'nun
başına ödül konulması da, düzmece ve özensiz ha-
zırlanmış iddianame ile cezalandırılması çabası da
onun nezdinde devrimciliğin mahkum edilmeye
çalışılmasıdır.

Tutuklandığından bu yana ağır tecritte tutulan ve
duruşmalarda savunması engellenerek bir an evvel
yargılama süreci bitirilip ceza verilmeye çalışılmaktadır.
Alman emperyalizmi açısından, Türkiye ve ABD’de
aranması söz konusu olduğu için iadesi bile sözkonusu
olabilir. Tam da bu nedenle duruşmaları; Musa'nın
emeğinin geçtiği, onu tanıyan, tanımayan, devrimci-
demokrat herkesin sahiplenmesi ve ilgiyle izlemesi
gereken duruşmalardır. 

Duruşmalarda izleyicilerin sayısı biraz arttığında
mahkeme heyeti ve savcılık daha gergin olup daha
fazla müdahale etmektedir. Provokatif yaklaşımlar ve
savunmanın engellenmesi tavırları artmaktadır. Bu,
devrimci ideolojinin ve meşruluğunun gücüdür. 

Emperyalizmin hukuksuzluğuna, devrimciliği sa-
vunmanın ne olduğuna tanıklık etmek için, devrimciliğin
meşruluğunu sahiplenmek için, Musa Aşoğlu'nun ve
Erdal Gökoğlu'nun mahkemelerine mutlaka katılma-
lıyız.

EMPERYALİZMİN HUKUKU VE POLİTİK DAVALAR
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Özgür Tutsak Musa Aşoğlu’nun, Almanya
Anti-Emperyalist Cephe’ye Yazdığı Mek-
tubun Türkçe Çevirisini Yayınlıyoruz:

“Hapishane koşullarım ile ilgili; 
Ben hala tecrit bölümündeyim. Gerçi havalandırmaya

bir tutsak ile çıkabiliyorum ama mektup ve telefonlarım
hala kontrol ediliyor. Benim düşüncem tecrit uygula-
masının bittiği değil devam ettiğidir. 

Çünkü iki tür tecrit uygulaması vardır; birinicisi
diğer tutsaklardan tecrit edilmiş durumdayım, ikincisi
dışarıdan gelen bilgilerden tecrit edilmiş, soyutlanmış
durumdayım. 

Ben bunu iç ve dış tecrit olarak adlandırıyorum.
Hapishane içi tecrit yani PKK üyeliği ile suçlanan
Mahmut Kaya ve Erdal Gökoğlu ile görüşememem,
bu benim için özel tutukluluk şartları demektir. 

Hapishane içi tecritten daha ağır olan benim için
dışarıya karşı uygulanan tecrittir. Bundan kaynaklı
Yürüyüş derigisini alamıyorum, istediğim zaman
telefon edemiyorum, mektuplarım hapishane idaresi
tarafından değil Karlsruhe’de federal savcılık ta-
rafından kontrol ediliyor. Bunun sonucu olarak da
mektuplarım geç elime ulaşıyor.

Toparlayacak olursam; bana uygulanan tecritin
temeli siyasi olarak karar altına alınmıştır ve bu
nedenle de hukuki yollarla tecrit kalkmaz, ancak ha-
pishane koşullarına karşı yürüteceğimiz siyasi mücadele
ile ortadan kalkabilir. 

Şu anda davada siyasi savunmama yoğunlaştım.
Savunmam sadece tecrit koşullarına ve beni bekleyen
cezaya karşı bir savunma değildir, aynı zamanda Tür-
kiye’ye ya da ABD’ye iade durumuna karşı bir sa-
vunmadır. 

Davayla ilgi bir detay; avukatımın Federal savcı
Setton’a verdiği bir dilekçe; “Müvekkiliniz davada
kendini savunuyor, ama bizim duymak istediklerimizi
söylemiyor” şeklinde reddedilmiş. Bu şekilde uygulanan
tecritin, mücadelemi kırmak amaçlı olduğunu itiraf
etmiş oluyor. 

Buna vereceğim tek cevap vardır. Uzlaşma yok,
ya zafer ya da zafer!

Gefangenen info’nun 418. sayısında DHKP-C ya-
sağına karşı Avukat Meister ve Mikhail’in yazdığı yazı
güncel değil ama iyi bir yazıydı.

NOT: Gianfranco Castellotti’nin tekrar özgür olmasına
sevindim. Kendisine selamlarımı iletirsin. 

25.10.2018
Musa AŞOĞLU

Alman Emperyalizmi,
Musa Aşoğlu’na

Bizim İstediklerimizi Söyle,
“Kafanın İçindekileri Çıkar” Diyor!

Devrimcileri Baskıyla, Tecrit İşkencesiyle
Düşüncelerinden Vazgeçiremeyeceksiniz! Şehidimiz Eyüp Baş'ın adını

verdiğimiz Uluslararası Em-
peryalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyu-
mu'nun 9.sunu, bu yıl 8-9
Eylül tarihlerinde İstanbul Kü-
çükarmutlu'da gerçekleştir-
miştik.

Önceki senelere göre çok
daha zor koşullarda örgütledik
sempozyumumuzu. Ülkemiz-
de 200'e yakın yoldaşımızın
tutsak edildiği, kurumlarımızın sürekli polis baskınıyla
karşılaştığı bir süreçti bu. Ve sempozyumdan 2 ay
önce, sempozyum yeri olan Küçükarmutlu Cemevi,
AKP'nin işkenceci, katil polisleri tarafından basılmış,
talan edilmiş, orada bulunanlar gözaltına alınıp tu-
tuklanmıştı.

Daha da fazlası; ahlaksız polisler, halkın ibadet
yeri olarak gördüğü cemevine işemişlerdi. İşte böyle
bir süreçte örgütlediğimiz sempozyumda, dünyanın
dört bir yanından 50'yi aşkın konuğumuzu bir araya
getirdik. Dünya halklarından, anti-emperyalist, yurt-
sever örgütlerden öğrendik.

Tarihi canlı olarak yazdığımız direnişlerimizi,
tarihin yazıcıları; Yüksel direnişçileri, Mahir Kılıç,
Türkan Albayrak, Kezban Ana, kendilerini anlattı. 

Grup Yorum, TAYAD'lı Aileler, Halkın Avukatları,
Özgür Tutsaklar, direnişlerini anlattı. Kontrgerillanın
işkencehanelerinde 6 ay boyunca direnen, bede-
nindeki 868 yara ile bize 868 kez faşizmden hesap
sorma yemini ettiren Ayten Öztürk de yoldaşlarının
yüreğinde, dilinde, bilincindeydi.

Sempozyuma katılamayan yabancı örgütler ve
dostlarımız da destek mesajlarımızla sempozyu-
mumuzu selamladı.

Sempozyumun üzerinden 1 hafta bile geçmeden,
AKP faşizmi, Küçükarmutlu'da bir devrimciyi, İbrahim
Devrim Top'u katletti. Devrim, mahallesinde uyuş-
turucu çetelerine karşı mücadele ediyor, mahallesini
pislik yuvalarından koruyordu. 

Mahallesinin Tanrıkent olmaması için, gençlerin
tertemiz, pırıl pırıl bir geleceğe sahip olması için bu
çetelerden hesap soruyordu. İşte bunun için katlettiler
Devrim'i.

Mahalleyi devrimcilerden tecrit etmek için, halkı
yozlaştırmak, geleceksiz bırakmak için.

9. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldır-
ganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu'nun
broşürünü, şehidimiz Devrim Top'u bir kez daha
anarak sizlerle paylaşıyoruz.

9. Eyüp Baş Uluslararası

Emperyalist Saldırganlığa Karşı

Halkların Birliği Sempozyumu

Broşürü Çıktı!
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Kapitalizmin ekonomik sistemi, doğuşundan
itibaren kendi içine kapalı-izole bir sistem
olmamıştır. Kapitalizm yayıldıkça ve eko-

nomik düzen olarak feodal sistemin yerini aldıkça,
kendi içinde bağımsız ekonomik sistemler yerine,
uluslararası bir bütün olmuştur. Bunun nedeni kapitalist
ekonominin rekabete dayalı olmasıdır ve rekabet
sürekli yeni pazar ihtiyacını doğurur.

Yeni pazar ihtiyacı sömürü ağının dünyaya yayıl-
masını gerektirir. Bu yanıyla kapitalist sermaye için
ülke sınırları, ulusal çıkarlar gibi kavramlar yoktur.
Sömürü neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edilir. 

Sömürünün dünyaya yayılması, emperyalistleri ör-
gütlü hareket etmeye iter. Bu örgütlenmeler kendileri
açısından zorunludur. Sömürünün devam etmesi için
her alana müdahale edebilecekleri, kendi çıkarları
neyi gerektiriyorsa ona göre politika üretme, askeri-
siyasi ve ekonomik anlamda müdahale için kurumlar
oluşturmuşlardır.

NATO, AB, G-7, G-20, IMF gibi kurumların
kuruluş amacı da, bugün uyguladıkları politikalar
da dünya halklarına karşı saldırı ve daha fazla sö-
mürüdür. 

NATO, askeri ve siyasi anlamda dünyanın neresinde
halklar emperyalizme başkaldırır veya sömürü ağını
daraltacak siyasi bir engel çıkarsa; orada halkların
üzerine gerekirse bombalar yağdırarak, katliamlar
yaparak, güya “demokrasi için, halkların çıkarı için”
saldırıya hazırdır.

NATO’nun girdiği her ülke toprağında binlerce
insan ölmüş, halkların ortak zenginlikleri talan edilmiş,
ülkeler bölünmüş, masa başlarında cetvellerle sınırlar
çizilmiş, halkların gelecekleri yok edilmiştir. NATO
girdiği her ülkede kan ve açlık bırakmıştır. 

Emperyalistler askeri, siyasi kararların yanı sıra,
ekonomik olarak da halkları borçlandırmak ve daha
fazla sömürmek, ekonomik olarak kendine bağımlı
kılmak için örgütlülükler oluşturmuştur. IMF, DB (Dünya
Bankası) bunun için kurulmuştur. Dünyayı kendi ara-
larında paylaşmışlardır. Amerika’nın öncülüğünde,
AB’nin (Avrupa Birliği), her koşulda Amerikan politi-
kalarına bağlı ve bağımlı olduğu ortak bir sömürü
sistemi oluşturulmuştur. 

Emperyalistlerin halkları daha iyi sömürebilmek
için oluşturdukları baskı ve zulüm örgütlenmelerinin
karşısında dünya halklarının örgütlü gücünü ortaya
koyacak bir örgütsel bir yapısı yoktur.

Özellikle de dünyada silahlı mücadele yürüten ör-
gütlerin tek tek silahlarını bırakıp, teslimiyetçi ve
tasfiyeci politika izlemeleri sonucu halkların örgütlü
silahlı güçleri kalmamıştır.

Dünyada emperyalizme direnen, emperyalizme
karşı silahlı mücadele yürüten örgütlenmelerin örgütlü
bir gücü olması, emperyalizme karşı direnmenin de,
savaşmanın da zorunlu bir sonucudur. 

Emperyalizme karşı Anti-Emperyalist
Bir Cephe Neden Zorunludur? 

Emperyalizmin dünyayı, bu kurumları aracılığıyla
nasıl bir örümcek ağı gibi sardığı, en ufak bir başkal-
dırıyla karşılaştığında, ortak savaş örgütlenmesi NATO
ile nasıl saldırdığı sır değildir. Halkların yaşadığı
baskı da, acı da, yoksulluk da ortaktır.

Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin rekabetin getirdiği bir
açgözlülük ve doymak bilmeyen kar hırsı ile emperyalizmin
saldırılarından dünyanın tüm yoksul halkları nasibini al-
maktadır. Halkların örgütsüzlüğü, emperyalizmin
sömürü ve baskısını daha da pervasızlaştırmış, halkalara
karşı topyekün bir savaş açılmıştır. 

Biz AEC (Anti-emperyalist Cephe) olarak emperyalist
örgütlülüğe karşı bir güç oluşturmak için varız!

Değişmeyen emperyalizme, değişmeyen faşizme
karşı halkların kurtuluşunu savunuyoruz. Halkların
kurtuluşunun tek yolu emperyalizme karşı direnmek,
ve savaşmaktır.

Emperyalizm dünya halklarının kurtuluş umudunu
yok etmek istiyor. Tüm kurum ve örgütlenmeleri ile
halklara karşı savaş için örgütlenmiştir. Karşısında
hiçbir gücün duramayacağını beyinlere kazıyarak bir
korku dalgası yaratmak istemektedir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi; silahlı mücadele
yürüten örgütler, emperyalizmin bu korkuyu keskin-
leştirmek için saldırılarından ve yaydığı umutsuzluk
söylemlerinden etkilenerek silah bırakmıştır. 

Bugün ülkemizde de durum farklı değildir. Emper-
yalizm, işbirlikçi faşist AKP hükümeti eliyle devrimci
mücadeleyi yok etme hedefi ile en ufak bir hak mü-
cadelesine bile tahammülsüzdür. Ama her türlü baskıya
rağmen, emperyalizme ve faşizme karşı direniyoruz. 

Ve emperyalizmin dünya halklarına uyguladığı
ortak sömürü ve açtığı savaşa karşı tüm dünya halk-
larını ortak bir örgütlenmesini hayata geçiriyoruz. 

Emperyalizme karşı mücadele; ancak bedellerle
kazanılacaktır ve biz bu bedeli ödüyoruz. Hiçbir
koşulda, emperyalizmin Türkiye ve dünya halklarını
teslim alamaması, halkları açlığa, yoksulluğa, işsizliğe
mahkum bir yaşama zorlayamaması, gençlerin yoz-
laşma batağında yarınlarını çalıp umutlarını yok ede-
memesi için mücadele veriyoruz.

Afrika, Asya, Latin Amerika, Ortadoğu; kısacası
dünyanın her yeri mücadele alanıdır; çünkü em-
peryalizm dünyada el atmadık tek karış toprak, hakkını
yemediği-sömürmediği tek insan bırakmamıştır. Mü-
cadelemiz bu nedenle ortak bir mücadeledir.

Sonuç olarak; 
Bugün anti-emperyalist olmak, emperyalizme

karşı savaşmakla mümkündür ve ezilenler güçlerini
birleştirdikçe sömürü ve baskının kaynağı olan
emperyalizm yok olacaktır. 

AEC; emperyalizmin uluslararası sömürü sistemi
karşısında uluslararası dayanışma ve mücadele ör-
gütlenmesidir!

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE NEDEN GEREKLİDİR?


