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AKP’NİN POLİSİ KATLEDİYOR,
YARGISI KORUYOR,
KATLİAMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!
MADENDE, TRENDE, GÖÇÜKTE, TRAFİKTE,
İŞTE, OKULDA, DAĞDA, HAPİSHANEDE,
ARABADA, EVİMİZİN İÇİNDE, SOKAĞIMIZDA...
RAHAT RAHAT KANIMIZI DÖKEBİLSİNLER DİYE
HALKIN AVUKATLARINI TUTUKLADILAR!
HALKIN ADALET MÜCADELESİNİ ENGELLEMEK İÇİN
HALKIN AVUKATLARI TECRİTTE!

TASFİYECİ KESK YÖNETİMİ
DEVRİMCİLERE DÜŞMANLIĞININ HESABINI VERECEK!
10 EKİM 2018; KESK YÖNETİMİ, GENEL MERKEZ BİNASINDA AKP’NİN KAMU BAŞ
DENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ’U AĞIRLADI!
15 EKİM 2018; OHAL’DEN BU YANA İHRAÇ ÜYELERİ İÇİN EYLEM YAPMAYA ZORLAYAN
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNİN EŞYALARINI SENDİKA BİNASINDAN DIŞARI ATTI!
İÇERİ GİRMEK İSTEYEN DİRENİŞÇİLERİ, YÖNETİCİLERLE BİRLİKTE 50 KESK’Lİ LİNÇ ETMEYE
KALKTI!
15 EKİM’DEN BERİ SENDİKA ŞUBELERİNE, DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİNİ ALMADI.
KESK GENEL MERKEZİ’NE YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ GELMESİN DİYE KAPATTI.
KENDİLERİ SENDİKAYA GELDİKLERİ HER GÜN DİRENİŞÇİLERE SALDIRDI.
NURİYE GÜLMEN’İ TEKMELEDİ, ACUN KARADAĞ’I YERLERDE SÜRÜKLEDİ,
DİRENİŞÇİLERE İŞKENCE YAPTI!

‐ 2 KASIM 2018; ANKARA POLİSİ, KESK’E 30 KASIM TARİHLİ
BİR YAZI GÖNDEREREK, KEC’LİLERİN “TERÖRİST” OLDUĞUNU VE
DİRENİŞÇİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMASINI İSTEDİ!
‐ ANKARA EĞİTİM‐SEN 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI SULTAN SAYGILI, DİRENİŞÇİLERE
SALDIRIRKEN “15 DAKİKADA BIRAKILIYORSUNUZ” DİYEREK POLİSİN
DAHA ÇOK İŞKENCE YAPMASI, TUTUKLAMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ!
SİYASİ POLİS, KESK YÖNETİMİNE İŞBİRLİĞİ TEKLİF ETTİ! KESK YÖNETİMİ BU TEKLİFİ
REDDETMEDİĞİ GİBİ HALKA VE ÜYELERİNE AÇIKLAMA DAHİ YAPMADI!
DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİ; POLİSİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNİ AÇIKLAMALARI
GEREKTİĞİNİ, AKSİ HALDE KENDİLERİ AÇIKLAYACAKLARINI SÖYLEDİ.
BU ZORLAMA ÜZERİNE, 1 AY SONRA KESK YÖNETİMİ POLİSİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNİ
KORKAK BİR DİLLE DE OLSA AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI!
10 ARALIK 2018; ANKARA’DA YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ VE DİRENİŞİ SAHİPLENENLERİN
EVLERİ BASILDI! 8 GÜN İŞKENCE ALTINDA OLAN ÜYELERİNİ SAHİPLENME AÇIKLAMASI
BİLE YAPMAYAN KESK YÖNETİMİ; POLİSİN OPERASYONUNDA ROLÜ OLMADIĞINI,
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNİ POLİSE İHBAR ETMEDİĞİNİ, 2 KİŞİNİN TUTUKLANMASINDA
ROLÜ OLMADIĞINI SÖYLEYEMİYOR!
KESK YÖNETİMİ OPERASYONLA İLGİSİ OLMADIĞINI İSPATLAMADIĞI SÜRECE,
TÜRKİYE VE DÜNYA HALKLARI TARAFINDAN İHBARCI OLARAK ANILACAKTIR!
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içindekiler
4 Faşizm, “dur ihtarına uymamanın

Dayanışma, ezilenlerin ve
yoksulların sadece “inceliği”
cezası ölümdür” diyor. Katliam
değil; emperyalizme ve
tehdidi; yalnız ihtara-ikaza
faşizme karşı halkların
uymayana değil, tüm halkadır!
kurtuluşunun tek yoludur!
17 Gizlilik suç değil, haktır!-12
KATLEDEN DEVLETTEN

HESABINI SORACAĞIZ!

7 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı ve Büyük Direniş
bugün nasıl direnilmesi
gerektiğini gösteriyor! 19-22
Aralık Direnişi ve 122 şehit;
Türkiye’de devam eden 26
direnişe, Direnişler Meclisi’ne
yol gösteriyor!

11 Halkın Hukuk Bürosu; halkın
adalet kavgasının 29 yıllık
geleneğiyle direnmeye,
adalet mücadelesini
büyütmeye devam ediyor!

12 Adalet İstiyoruz: Halk için
adalet istiyoruz, alacağız!

13 AKP ile kolkola direnişçilere
saldıran KESK yönetimi
hesap verecek!

15 Direnişler ve Dayanışma:

19 Kamu Emekçileri Cephesi:
Ev baskınlarıyla gözaltına
alınan Direnişler Meclisi
üyeleri ve direniş dostu 15
kişiden Sibel Balaç ve Ertuğrul
Çağan tutuklandı!
20 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK yönetimindeki HDP,
CHP, ÖDP, EMEP, Halkevci
tasfiyeciler, direnişlere
saldırıda AKP polisi ile işbirliği
halindedir!
23 KESK’li yöneticiler, Yüksel
Direnişçilerine saldırarak
emekçilerin mücadelesine
zarar veren, faşizme hizmet
eden tavırlarından
vazgeçmelidir!
25 Halkın Mühendis Mimarları:
Yine AKP, yine hızlı tren, yine
katliam!
27 Devrimci İşçi Hareketi:

Yüksel Direnişi, DİH’in direnişidir,
Direnişler Meclisi’nin direnişidir!

28 Kapitalizm çöp üretiyor!
Emperyalizm, yeni sömürgelerin
topraklarını çöplüğü gibi
kullanıyor!

29 Bizden... Bizden... Bizden...
30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük

31 Cephe’nin 1 yılı
35 Liseliyiz Biz: Keyfi tutuklamalara
son! Tutsak Dev-Genç’lilerin
özgürlüğünü istiyoruz!

37 Avrupa’da Yürüyüş
38 Yitirdiklerimiz
39 Öğretmenimiz
- AVRUPA HFG ÖZEL BÖLÜMÜ-

40 Uyuşturucuya karşı mücadelede
zafer küçük adımlarla kazanılır

41 Emperyalizm uyuşturucuyu medya
aracılığıyla meşrulaştırıyor

42 Uyuşturucu ve kumar bağımlılığı
karşısında Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezi var!

yeni yıla umutla giriyoruz
2019 BİZİM OLACAK!
Birlikte yeni yıla umutla girmenin mutluluuyla yılbaı etkinliimizde bulualım...
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Saat 18.00
Merve Düğün Salonu
Merkez Mahallesi, Ceylan Sok. No:17 - Nurtepe AKOM Karşısı
Kağıthane / İstanbul
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FAŞİZM, “DUR İHTARINA UYMAMANIN CEZASI ÖLÜMDÜR” DİYOR

KATLİAM TEHDİDİ; YALNIZ İHTARA-İKAZA
UYMAYANA DEĞİL, TÜM HALKADIR!
eçen hafta iki kişi “DUR” ihtarına uymadıkları
gerekçesiyle katledildiler. Arka arkaya yaşandı ölümler. Biri Diyarbakır, diğeri İstan-

G

bul’daydı.
Abdullah Arat, 25 yaşında bir genç. 11 Aralık günü
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, araç içinde seyir halindeydi. Arama noktasından geçerken Özel Harekat
polisleri durmasını istediler. Ehliyeti yoktu Abdullah’ın.
Durmadı ve yoluna devam etti. Belki arabasının bağlanmasından ya da para cezasından, polisle tartışmaktan çekindi.
Yoksul Abdullah Arat, zengin olsaydı rüşvet ile
susturabilirdi polisleri. Ama yoksul bir halk çocuğuysan,
polis karşısında ehliyetsizsen ne derdini anlatabilir
ne de kendini savunabilirsin. Bunu bilen Abdullah
durmadı. Durmaması halinde aracının ağır silahlarla
taranacağını belki aklının ucundan geçirmedi.
Durmadı ve o anda özel harekatın uzun namlulu
silahları ile aracı tarandı. Abdullah hastaneye gidemeden yolda hayatını kaybetti.
Diyarbakır Valisi yaptığı açıklamada; “Aracı takip
etmeye başlayan görevli polis memurlarınca ikaz
etmek ve durdurmak amacıyla, aracın lastiklerine
doğru ateş açılmıştır.” dedi.
Ateş edenler özel hareket polisleriydi. Görüntüler,
kurşun izleri, atışın aracın arka camına doğru yapıldığını
gösteriyor. Yayınlanan görüntülere rağmen devletin
ildeki en büyük mülki amiri, polisleri korumak amacıyla
yalan söylüyor. Suçun üstünü örtmeye çalışıyordu.
Abdullah’ın vurulmasından bir gün sonra bu kez
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, yoksul halkın yaşadığı
(resmi adı Mustafa Kemal Mahallesi) halkın 1 Mayıs
mahallesi olarak isimlendirdiği mahallede Cihan
Seyhan isimli 17 yaşında bir genç, polisler tarafından
vuruldu.
Akrabalarının anlatımlarına göre Cihan iki ay önce
evlenmiş, eşi de bir aylık hamileymiş. Aracın içinde
bulunan 3 kişiden birisiymiş. Açılan ateşler sonucu
hastaneye götürülmesinden kısa süre sonra
hayatını kaybetti.
Polis, araçta iki silahın bulunduğunu açıkladı.
Oysa Cihan Seyhan’ın akrabası Onur Seyhan,
araçta silah bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, araca yakın mesafeden ateş
edildiğini anlatmış.

onlara emek verenler var. Sadece “dur ihtarı”na uymadıkları için katledildiler. Ailelerin ocağına ateş düştü
bir anda.
Neden ikaza uymamışlardır? En fazla başlarına
bela istemiyorlardır, polisle karşılaşmak bela almak
demektir. Kaçarak kendilerini korumaya çalışmışlardır.
Belki de, arama noktalarında polisle defalarca karşılaşmış, herhangi bir soru karşısında “Ben devletim
haddini bileceksin ve susacaksın” tarzındaki yaklaşımlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Polisin uygulama adı verdiği kontrolleri bir işkenceye
ve baskı aracına dönüşmüştür.
Bu nedenle insanların kaçmaya çalışması, durmaması normaldir. Memleketiniz, daha önceki suç
kaydınız, inancınız, mesleğiniz gibi çok değişik nedenlerle polisler tarafından aşağılanabilir, horlanabilirsiniz. Halk açısından polis; işkence, eziyet, aşağılanma, baskı, hatta katledilmek demektir.
Halkımızın dilinde duadır; “Allah kimseyi devlet
kapısına düşürmesin” diye. Devlet; adaletsizlik, hakaret, işkence ve bürokrasi demektir. Devletin polisiyle
karşı karşıya gelmek yerine kaçmayı tercih eden
halktan sadece ikisidir Abdullah ve Cihan.
Yani halktan her insan, polisin eline düşmektense
kaçmayı tercih eder. Halkımız “suçlu” olduğu için
kaçmıyor, polisin halka yaklaşımından usandığı,
devletin sürekli faşizmine katlanamadığı için kaçıyor.
Halkı ya “güdülecek sürü” ya da “tehlikeli terörist” olarak gören adaletsiz bir devletin yasalarına
ve “dur ihtarı”na uymamak suç olamaz!
Polis açısından kaçan kişi suçludur, düşmandır,
etkisiz hale getirilmelidir. Kaçan birine, sırf kaçtığı
için atış poligonunda ateş açar gibi hareket ediyorlar.
Hedef, etkisiz hale getirilmesi gereken halktır ve
düşmandır.
Vurulan kişilerin hastane kapısında ya da yolda

ABDULLAH VE CİHAN
YOKSUL HALK ÇOCUKLARIDIR!
Abdullah 25, Cihan 17 yaşında iki genç. İkisinin
de hayalleri, özlemleri, yarattığı değerleri, emekleri,
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AKP’NİN POLİSİ 2 KİŞİYİ DAHA KATLETTİ!
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hayatını kaybetmesi tesadüf değildir. Faşist polisin,
katil polisin, hedef gözeterek yaptığı atışlar, bilerek
öldürücü noktalara yapılmaktadır. Çünkü amaç; halkı
katletmektir!

HEDEF, SADECE KATLEDİLEN
GENÇLERİMİZ DEĞİLDİR.
HEDEF BÜTÜN HALKTIR!
Dur ihtarına uymadığı için öldürülüyor insanlarımız.
Sonra katliamı meşrulaştıracak haberler yapılıyor.
“Arabasında silah bulundu”, “Üzerinde uyuşturucuya
rastlandı”, “Suç kaydı vardı”, “Çatışma çıktı.” şeklinde
haberlerle katliamı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.
Böylece suçun üstünü örteceklerini düşünüyorlar.
Arabasında silah bulunan, uyuşturucu bulunduğu
söylenen, suç kaydı olan kişinin öldürülmesi gerekiyor
öyle mi?
Hayır, asla! Bu haberler soruşturma açılmasını,
olayın üstüne gidilmesini engellemek için yapılmaktadır.
Ancak bu haberler çoğu kez uydurmadır; ancak gerçek
de olsa insanlarımızı katletmenin gerekçesi olamaz.

DEVLETİN HALKI KATLETME
ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR!
Polisin görevi, durması gerektiğini düşündüğü kişiyi
durdurmaktır, öldürmek değildir. Polisin halkı katletmesi görev değil suçtur!
Anayasalarda yaşama hakkının kutsallığından
bahsedilir. Burjuvazi bu hakkı öyle kutsamıştır ki,
birini intihara teşvik etmek bile suç kabul edilmiştir.
Ötenazi (hayatından ümit kesilen veya tedavisi
imkânsız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın öldürülmesi)
suçtur. Faşizmin yasaları; herhangi bir hakkı için direnen, ölüm orucu yapan bir kişiye, sakat kalacağını
bile bile zorla müdahale edilmesini gerekli görmektedir.
Yaşam hakkı, direnme hakkını yok sayma pahasına
savunulmaktadır güya!
Ancak söz konusu olan devlete itaat etmemekse
yaşam hakkı diye bir hakkı tanımıyor. Çünkü faşizmde,
itaat en gerekli davranış modelidir.
Faşizmde devletin, halkın yaşama hakkını savunma ve koruma gibi bir sorumluluğu yoktur!
Korunması gerekli tek güç faşist devletin bekasıdır.
Hiçbir yasa, hiçbir sebep, hiçbir karar; devletin
halkı katletmesine gerekçe olamaz. Devlet, katliamlarını meşrulaştırılamaz!

BUGÜN; “DUR İHTARINA UYMADI”;
YARIN “BANA DİRENDİ” DİYEREK
KATLEDECEKLER!
“Dur ihtarına uymadı, ateş açtık” diyorlar ve bunu
kabullenmemizi istiyorlar. Katliamcı polisler de görevlerine aynı biçimde devam ediyorlar. Hatta terfi ettiriyorlar.

Bunu kabul edersek bir polisin herhangi bir talimatına
uymamanın karşılığı vur emri olacaktır.
Yarın “arama kararımız vardı, kapıyı aç, ellerini
havaya kaldır dedik, kaldırmadı” diyerek yapacakları
katliamı da savunacaklardır.
Bugün gözaltına aldıkları kişilere yaptıkları işkenceyi
“bize direndi ben de zor kullanma yetkim çerçevesinde hareket ettim” diyerek işkence yapmayı
savunuyorlar. ‘Zor kullanma yetkisi’ni işkence yapmanın
kılıfı haline getirdiler. Yarın zor kullanma yetkisini katliama dönüştürecekler. Diyebiliriz ki, faşizmin hukukunda
dur ihtarına uymamak katliama, zor kullanma yetkisi
işkenceye dönüşüyor.
Ancak bu baskı burada kalır mı? Kalmaz! Her
dönem daha geniş yetkilere, katliamları meşrulaştırmaya
çalışmaya dönüşür.

11 YILDA 390 KİŞİYİ POLİS KATLETTİ!
Baran Tursun Vakfı’nın, 2007-2017 arasında Faili
Polis Olan Ölümler Raporu’na göre, “dur ihtarının”
ardından vurularak öldürülen son kişi Diyarbakırlı Abdullah Arat olmuş.
11 yılı kapsayan rapora göre, faili polis olan
ölümlerin sayısı toplam 389. Bu ölümlerde, son bir
yılda zırhlı araç çarpması sonucu gerçekleşenler öne
çıkıyor. Cihan Seyhan ile birlikte bu sayı 390 kişiyi
buldu.
Polisin silah kullanma yetkisi 2007 yılında PVSK’da
yapılan değişiklik ile genişletilmişti. Bu değişiklikten
birkaç gün sonra Baran Tursun “Dur” ihtarına uymadığı
gerekçesiyle katledildi!
O tarihten itibaren polisin katlettiği insan sayısı artarken, bu katliamların basında yer bulması azaldı.
Ve polis, göz göre göre insan katlediyor, basında
haber bile olmuyor. Ancak ‘sol’ gazetelerde, onlar da
birkaç satırla geçiştiriliyor.
Halkı katletmeyi, önce kanıksatmak sonra olağan
hale getirmek istiyorlar.
Kanıksatarak teslim almaya, teslim alarak çürütmeye
çalışıyorlar. Bunu kabul etmedik, etmeyeceğimizi de
gösterdik.

KATLİAMIN KANITLANMASI,
SONUCU DEĞİŞTİRMEZ!
Yüzlerce olayda polisin öldürme kastı ile hareket
ettiği ispatlandığı halde polisler çok düşük cezalarla
kurtuldular. Kimi olaylarda, polisler hakkında dava
bile açılmadı. Kimilerinde ödül gibi cezalar aldılar.
Polisin kasıtlı hareket ettiğini gösteren en önemli
olaylardan biri, 14 Nisan 2017 günü İstanbul Gazi Mahallesinde ‘Dur’ ihtarına uymadıkları gerekçesiyle araçları
taranan gençlerin olayı olmuştu. Araçların taranması
sonucunda Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul katledilmiş,
araçta bulunan Ramazan Altürk ağır bir biçimde ve Demirhan Erkul ise hafif biçimde yaralanmıştı.

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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Yapılan inceleme sonrasında olay yerinde 35 kovanın bulunduğu, mermilerinden 23’ünün araca isabet
ettiği, lastiklere mermi değmezken arka cama dört,
bagaj kapağına altı, ön tavana bir, stop lambasına
iki, sol üst çamurluğun üstüne bir olmak üzere, çok
sayıda mermi isabet ettiği belirlenmişti.
Polisler ‘araçta silah vardı’ diyerek kendilerini haklı
çıkartmaya çalıştılar. Oysa araçta silah değil saz
vardı. Ölen çocukların ikisi öldürücü nitelikte darbe
almalarına, yoğun bir biçimde aracın taranmasına,
gençlerin kaçmadığına ilişkin delil bulunmasına rağmen,
polislerin hiçbiri tutuklanmadı. Çok düşük cezalarla
yargılanıyorlar.
Bu nedenledir ki, polisler istedikleri zaman istediklerini çekip vurabiliyorlar.
Faşizm, “İstediğimi yaparım, göz göre göre çocuklarınızı katlederim; ne olayı araştıran bulunur ne de hesabını soran” diyor. Yargılamayarak, cezalandırmayarak
polisini cesaretlendiriyor, ‘elini soğutmuyor’.

HALKIN AVUKATLARI, DEVLET
KATLİAMLARININ
MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN
VERMEDİKLERİ İÇİN TUTUKLANDI!
HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK!
Halk çocuklarının katledilmesinin hiçbir gerekçesi
olamaz. Nedeni ne olursa olsun, devletin görevi
katletmek değil, halkın güvenliğini almaktır.
Devletin katletme politikası elbette herhangi bir
riski bertaraf etmekten kaynaklanmıyor. Devlet, katlederek tüm bir halka mesaj veriyor. Polise önce yetki
tanıdılar, sonra katletmeler zaman geçtikçe arttı.
AKP’nin krizi büyüdükçe, korkusu arttıkça şiddeti de
artmakta, halka karşı savaşı yaygınlaştırıp şiddetlenmektedir.
AKP korktukça korkuyu büyütmeye çalışıyor. Halkın
avukatlarının tutuklanması da bu politikadan bağımsız
değildir.
Halkın avukatları katliamlar karşısında sessiz
kalmadı, halk çocuklarını sahipsiz, aileleri çaresiz
bırakmadılar. Katliamlar gizlenmeye çalışıldıkça
gerçeği gösterdiler.
Katiller belki tutuklanmadı; ama gizli yaşamaya,
halktan kaçmaya çalıştılar. Katiller ya ailelerle yüzleşmekten kaçtı ya da kimliklerini gizlemek zorunda
kaldı. Faşizm, halkın avukatlarının olduğu hiçbir
katliam dosyasının üstünü örtemedi. Çünkü Halkın
Hukuk Bürosu (HHB) avukatları haksızlığı, adaletsizliği,
suçu Türkiye halklarına açıkça gösterdiler.
Günay Özarslan, Berkin Elvan, Dilek Doğan, Hasan
Ferit Gedik, Yılmaz Öztürk davalarında suçu gizlemek,
delilleri yok etmek için devlet elinden geleni yaptığı
halde gerçeği açığa çıkardılar.
Çoğu zaman delilleri elleriyle toplayarak, gecelerce
yüzlerce sayfalık dosyaları okuyarak, polisin katliam
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HHB, Günay
Özarslan’ın
katledildiği
evin önünde
delillerini yok etmesini engellemek için polis barikatlarının önüne oturarak savundular halkın hakkını. Katillerin yargılanmalarını sağladılar. AKP’nin katliam
politikasını teşhir ettiler.
Halkın avukatları, katliamların cezasız da kalsa
kanıksamamak, adalet mücadelesinin peşini bırakmamak gerektiğini gösterdiler. AKP yargısı suçluları
cezalandırmadı belki; ancak Türkiye halkları katilleri
tanıdı, hükmü verdi!
Halkın avukatlarına şimdi bunların bedeli ödetilmek
isteniyor. Katliamcılardan hesap sordukları için tutuklular,
katliamları kanıksamadıkları için tutuklular, her şeyi
göze alarak gerçeği açığa çıkarttıkları için tutuklular.
Sonuç olarak;
11 yılda 390 kişi katledilecek ve kimse hesap sormayacak öyle mi?
Bilinmelidir ki, halkımız asla sahipsiz değildir, çaresiz-yalnız değildir. Devletin katliam politikalarının
karşısında BİZ varız!
ASLA kanıksamayacağız! Asla faşizme karşı mücadelesinden geri durmayacağız. Halkımız adaletsiz
de avukatsız da kalmayacak!
Katleden devlettir! Katil devletten hesap soracağız!
Haklı ve meşru olan biziz, milyonları örgütleyecek,
faşizmi ezeceğiz!

Devrimci Evlatlarımızı Sahiplenmeye
Devam Edeceğiz
İzmir TAYAD’lı Aileler
15 Aralık’ta Alsancak Türkan
Saylan Kültür
Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Yapılan açıklamada kısaca
şu sözlere yer verildi;
“AKP faşizmi OHAL ile birlikte halka açık savaş
ilan etti. OHAL’i devrimcilerden, devrimden korktuğu
için ilan etti. Bunun için saldırıyor, istisnasız her gün
insanlarımızı işkencelerle gözaltına alıyor.
Düzenin avukatı, sanatçısı, mimar-mühendisi, gençliği olmadılar, olmayacaklar…”
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19-22 ARALIK HAPİSHANELER KATLİAMI VE BÜYÜK DİRENİŞ
BUGÜN DE NASIL DİRENİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR!

19-22 ARALIK DİRENİŞİ VE 122 ŞEHİT;
TÜRKİYE’DE DEVAM EDEN 26 DİRENİŞE, DİRENİŞLER MECLİSİ’NE YOL GÖSTERİYOR!
lkemizdeki en büyük hapishaneler katliamı,
19-22 Aralık 2000’de yapıldı. Bu tarihi unutmak mümkün değildir; çünkü faşizmin saldırısı
sırasında ve sonrasında aldığımız tavırla kendi siyasi
varlığımızı ve geleceğimizi belirledik.
Bugün nasıl direneceğimizi, kimlerle yol yürüyeceğimizi,
kiminle, nasıl, nereye kadar gidebileceğimizi, düşmanın
tepkisini, yöntemlerini ve en çok da direnmenin bize ve
halkımıza neler kattığını bu tarihten öğrendik.
O süreçte iktidar olan DSP-MHP-ANAP koalisyonu;
emperyalist güçlere güven vermek istemiş ve emperyalist politikaların önündeki engelleri kaldıracağına
dair kararlılığını göstermiştir.
Bu amaçla önceden planlayarak, siyasi birlik içinde
bu operasyonu yürütmüştür. Yasaması-yürütmesiyle
devrimcileri bitirmek ve sosyalist alternatifi ortadan
kaldırmak için hemfikir olmuşlardı. Genelkurmayı, istihbaratı, siyasi polisi elbirliği ile bu vahşeti yaşattılar
halklarımıza.
Yargı ise; gerek savcılıklar gerekse mahkemeler
kanalıyla katliamla hedef alınan devrimci tutsakları
“suçlu” ilan etmiş, katliamın faillerini soruşturmamış,
göstermelik davalar açtığında da zamanaşımı karanlığına gömmüştür. Basına yıllarca konuyla ilgili sansür
konulmuş; katliamcılar bu yasağa yıllarca kendi gönülleriyle uymuşlardır.
19 Aralık Katliamı ile devlet, bütün halka gözdağı
vermiş ve bu katliam süreci Türkiye devrim tarihinin
turnusolu olmuş, safları netleştirmiştir.
Katliam, daha önce de çokça belirttiğimiz gibi Kıbrıs
harekatından sonra yapılan en büyük askeri harekattır;
devrim inancını ve umudunu bitirmek için DHKP-C’ye
karşı yapılmıştır. Yalnız katliamın büyüklüğü değil,
katliama karşı özgür tutsakların direnişi de tarihsel
önemdedir.
Emperyalizm ve oligarşi bu katliam ve tecrit uygulamaları ile devrimcileri yok edemeyeceğini görmüş,
gelecek dönem için farklı politikalar planlamış ve yürütmüştür.
7 yıl süren direnişte her yaştan, her kültürden insanımız ön saflarda yer almıştır. Direniş hem hapishanelerde hem de dışarıda türlü eylem biçimi ile sürmüştür.

Ü

Direniş, Yeni Bir Devrimci Kuşak
Yaratmıştır!
Devlet, bu yöntemlerle sonuç alınamayacağını
görmüştür dedik. Burayı biraz açalım.
Devlet, hapsederek devrimcilikten vazgeçirmek istemiş; ancak geçmişten bugüne siyasi tutsaklar hapishaneleri umudun ve devrimciliğin büyütüldüğü yerler
haline getirmişlerdir. Hapishaneler birer okul olmakla
kalmamış, aynı zamanda üretim ve direniş odağı ol-

muşlardır.
Hapsederek istediği sonucu alamayınca ‘tecrit edersek sonuç alırız’ diye düşünülmüş ve IMF’nin direktifleriyle, Avrupa Birliği’ne uyumlu hapishaneler inşa etmişlerdir.
Ancak F Tipleri ve tecrit saldırısı, içeriyle dışarıyı
birleştirmiş ve 7 yıla yayılan bir direniş destanına
dönüşmüştür.
Tecrit ederek sonuç alacağını zannetmiş, tek kişilik
hücrelerde tutmuş, koridordan geçirirken bile insan yüzü
göstermemeye ahdetmişler; ancak devrimci tutsaklar
direnişleriyle, devrimci yaratıcılıklarıyla F Tipi tecriti
kırmayı başarmışlardır. Aslında faşizm, 7 yıl boyunca
devrimcileri direnmekten vazgeçirmek istemiş, iradesini
dayatmıştır. Slogan attın, ceza; gardiyana nezaketsiz
davrandın, ceza; duvarına fotoğraf astın, ceza...
Açlık grevi yapmanın bile “disiplin suçu” sayıldığı
bir tecrit-tretman süreci başladı. Tüm mektuplar örgütsel
iletişim, sevdiklerinin fotoğrafları bile motivasyon
kaynağı görülerek yasaklandı. Öyle ki tutsakların
tahliye tarihleri geldiğinde “iyi halde değilsin; çünkü
disiplin cezaların var” denilerek tahliye edilmediler.
Bütün bunlara rağmen özgür tutsaklar birbiriyle haberleştiler. Onlarca kitap, yazı yazdılar, araştırma çalışmaları yaptılar, eğitim çalışmaları yürüttüler. Resimler,
karikatürler, el işleri yaptılar. Direnişler örgütlediler. Dışarıda internet sitesi kurdular, piknikler, kahvaltılar organize ettiler. Emperyalizme ve faşizme karşı şiirlerbesteler çıktı hapishanelerden. Tuksaklar, tecrit-tredman
sistemini işlemez hale getirdiler, boşa çıkardılar.
Faşizm; ölüm orucunu bitirmek için, direnme hakkını
yok etmek için, her türlü yöntemi denedi. Her koşulda
ve her yerde direndik. ‘Dışarıda bırakır’ zannederek
tahliye ettiler, tahliye rüşvetini başlarına çaldık, dışarıda
yeni direniş mevzileri kuruldu. Armutlu Katliamı’nda 5
şehit pahasına direndik!
Müdahaleyi reddeden direnişçilere, durumları ağırlaştığında zorla müdahale ederek direnişi bitirmek ve
direnişçileri sakat bırakmak istediler. Zorla müdahaleye
karşı tırnaklarını uzatarak cevap verdi direnişçiler.
Kibrit-çakmak verilmeyen koşullarda, bedenlerini tutuşturarak savundular direnme hakkını. “Gizli gizli yiyorlar, direniş yok” yalanlarını tuz-buz ettiler şehitlikleriyle.
Sağdan ve soldan uygulanan sansüre karşı Sergül
Albayrak, Taksim Meydanı’nın ortasında bedenini
ateşe vererek ışık oldu.
TAYAD’lılar demokratik eylem biçimlerinin her türünü
yaptı. Tabut gördüklerinde, kırmızı gördüklerinde
saldırdı oligarşinin bekçileri. Eylemi duyurmak ve
destek sağlamak için haber olmanın yollarını yaptılar.
Demir kafeslere girdiler. Kendilerini E-5’in ortasında
beton mezarlara gömdüler, Ankara yollarını su yolu

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

eylediler. Ancak dayak yediğimiz zaman haber oluyoruz
diyerek, yaşlarına ve hastalıklarına bakmadan katlandılar
her türden saldırıya. Direndik!
Sadece Anadolu halkları adına değil, dünya halkları
adına da direndik. Emperyalizmin Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP) karşısında bedenlerimizle durduk. Ortadoğu halklarına da barikat olduk.

Hapishaneler Mücadelesine Önem
Veriyoruz; Çünkü Emperyalizmi Tanıyoruz,
Çünkü Tarih Ve Sınıf Bilincine Sahibiz!
Direnmeyi ve bedel ödemeyi göze alamayan, sol
olmaktan çıkmış “sol”, “her şeyin odağına hapishaneleri
koyuyorsunuz, varsa yoksa ölüm orucu” diyerek bütün
düzeniçilikleri ve apolitiklikleriyle direnişi eleştirmeye,
hatta küçümsemeye kalktılar.
19 Aralık katliamı ve büyük direnişin siyasi önemini
abarttığımızı düşünenler ya da anlamakta zorlananlar
için katliamın yıldönümü dolayısıyla önemini yeniden
örneklerle hatırlatalım.
Bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde sürekli bir milli
kriz vardır. Ancak emperyalizm dönemsel olarak
işbirlikçi burjuvazinin semirmesine izin verir, sermaye
birikimini sağlar ve işbirlikçi oligarşinin iktidarının tükenmesine izin vermez. Ancak bunu daha iyi sömürebilmek ve hegamonyasını sağlamlaştırmak için yapar.
Onun gerçek karakteri daha Duyun-u Umumiye’de
belirmiştir.
Devletin bağımsızlık göstergelerinden olan vergi
toplama işini kendine bağlamış, Osmanlı’yı ancak bir
vergi memuru olarak kullanmıştır. Bugün ise daha tahakkuk etmemiş, vergiyi almayı garantilemiş durumdadırlar.
Ancak doymak bilmez emperyalistlerin kar hırsının
sınırı yoktur. Bu da siyasi iktidarı ve işbirlikçi tekelci
burjuvaziyi zor duruma sokmaktadır. Elbette kimse
payından olmak, vermek istememektedir.
Halkı hakkını aramaktan vazgeçirmenin yolu ise
yıldırmaktır.
İşte 24 Ocak kararlarının sorunsuzca uygulanabilmesi
için, 12 Eylül 1980 tarihinde Amerikancı faşist cunta işbaşına getirildi. 1984 yılında devrimciler, ‘ehlileştirilmeye,
tek tipleştirilmeye’ karşı bedenleriyle direnirken aslında
emperyalizme karşı direnme haklarını istiyorlardı.

Onlar Direnirken Neler Oluyordu?
IMF ile 3 yıl süreli yeni bir stand-by anlaşması yürürlüğe giriyor, faiz hadleri serbest bırakılıyor, zorunlu
din dersi getiriliyor, günlük kur sistemine geçiliyor, ‘82
Anayasası yürürlüğe giriyor, ithalatın önündeki milli
koruma duvarları kaldırılıyor ve hemen ithalatı serbest
bırakılan yabancı sigaralar satılmaya başlıyordu.
Döviz alım satımı serbest bırakılıyor, halktan insanların döviz taşıması yasallaşıyordu. Serbest bölgeler
yasası yürürlüğe giriyor, yabancı sermaye yatırımlarına
getirilen üst sınır kaldırılıyordu.
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Kısaca serbest piyasa ekonomisinin tüm gerekleri
yerine getiriliyordu.

2000 Sonrasında Neler Oldu?
19 Aralık öncesi iktidar uygun ortamı yarattı. “Örgütlerin hapishaneleri işgal ettiği, eylem talimatlarının hapishanelerden verildiği, hatta hapishaneden yönetildiği” basında uzun uzun işlendi. Devletin
güvenliği; hapishanelerde egemenliği kurmasıyla
sağlanacakmış gibi propaganda yapıldı. Sonra da
20 hapishanede birden eşzamanlı olarak katliamı
başlattılar.
Katliam, MGK (Milli Güvenlik Kurulu) kararıydı,
yani en üst düzeyde karar alındı ve uygulandı. Emperyalist modelde ve iç savaşa göre biçimlenen Amerikancı ordu seferber oldu.
İstihbarat elemanları ve sivil görevliler hariç olmak
üzere 19-22 Aralık günleri boyunca sürdürülen hapishaneler saldırısında; 8 jandarma komando taburu,
37 bölük olmak üzere 8 bin 335 asker, binlerce
çevik kuvvet ve binlerce gardiyan katıldı.
4 gün süren saldırıda kapalı alandaki tutsaklara
karşı 20 bini aşkın gaz bombası kullanıldı. Bu harekatın,
emperyalist efendilerin izni olmadan yapılamayacağı
bir yana, çeşitli kimyasal gazların da emperyalistler
adına denendiği bir alan oldu.
Herkes devletin ne kadar “güçlü” olduğunu görmeliydi. ‘Silahsız insanları öldürdünüz’ denmesin diye
de güya hapishanelerden çıkan silahlar, bombalar,
düzenekler gösterildi televizyonlardan günlerce. Örgüt
üyeleri cep telefonu ile, telsiz ile yurtdışı görüşmeleri
yapıyorlardı. vs. vs...
Bir düşman ülkeye girer gibi girdiler hapishanelere.
Hukuk tamamen rafa kalkmıştı. Savaş hukukunu aratıyordu uygulamalar. Darbe ilan etmeden darbe etkisi
yaratmak istediler. Halkın kanı donsun, kimse korkudan
hak arayamasın istediler. Gerçekten de o zamana
kadar demokrasi güçleri arasında olanlar “Haşa biz
onlardan değiliz” diye rüştlerini ispatlamaya kalktılar.
Dostlarını düşmanlarını şaşıranlar oldu. İşte böyle bir
ruh hali içinde olanlar dayanışma ziyaretine geleceklerine, gazetelerden dergilerden dosta düşmana taraflarını belli eden yazılar yayınladılar.
‘Cepte keklik mi sandınız’, ‘Aynı mahalleden
değiliz’ler bundan sonra başladı. “Devrimci Demokrasinin Ölümü” manşetini attırdı bu operasyon.
Kimileri de katliamı yapanı değil katledilenleri operasyona sebep olmakla sorumlu tuttu. Müzakereye
açık, yumuşak huylu bürokratlar ile işi çözmeyip askeri
çözüme çanak tutmakla suçladılar.
Bu anlamamazlıktan değil operasyonun yarattığı
teslimiyetten kaynaklanıyordu. Bu anlamıyla istenilen
hedefe, ülkemiz solu nezdinde ulaşıldığı söylenebilir.
“Devletimiz güçlüdür, itiraz edeni, hak arayanı bekleyen
son budur” mesajı verilmişti. Yalnızca devrimcilerin,
biat etmemiş ve direnmeye devam etmiş olması oyunu
bozmuştu.
Zaman içinde direnenler azalacak ve direniş ala-
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nından çekilenler mahcubiyet duymak yerine devrimcilere saldıracaklardı. Öyle bir zaman gelecekti ki
devrimcilerin cenazesine omuz vermeyi bile bırakacak, yayın organlarında tek satır yer vermeyeceklerdi. Sansüre karşı güpegündüz cayır cayır kendini
yakan gencecik bir kadın direnişçiyi, Sergül Albayrak’ı
bile tek satır haber yapmadılar. Sansür yerini otosansüre
bırakmıştı. Dahası saflar artık her alanda netleşmeye
başlamıştı. Aynılar aynı yere ayrılar ayrı yere...

Emperyalist Politikalara Direnenler,
Hapishanelerde Teslim Alınmaya Çalışılır.
Hapishaneler Tarih Boyunca Önemli
Mücadele Alanlarından Biri Olmuştur!
Bugün yönetememe krizini çözmek için başvurduğu
yollara bakarsanız OHAL’in neden ilan edildiğini düşünürseniz, faşizmin yöntem üretmekte pek de yaratıcı
olmadığını görürüz.
Tıpkı 12 Eylül’deki gibi, tıpkı 19 Aralık’taki gibi bir
‘beka sorunu’ olduğu söyleniyor bugün de. (Elbette
bir beka sorunu vardır ülkemizde; ancak bu sorunu
yaratan emperyalizm ve işbirlikçileridir. Ayrıca halkın
bekasıyla işbirlikçi sermayenin bekası da birbirine
taban tabana zıttır.) O hiç bitmeyen beka sorunu her
ortaya atılışında, önce halkın örgütlü güçlerine saldırırlar.
Emek mücadelesini engellerler. Eylemleri, grevleri
yasaklar; sansür ve korkuyu egemen kılarlar.
Halkın öncü gücü devrimciler hapishanelerde bulunduğu için; halka gözdağının, dolayısıyla baskının
ve şiddetin en belirgin olduğu yer hapishaneler olur.
19 Aralık sürecinde de mesele sadece mekan sorunu
değildi. Solun yaptığı “Koğuş mu hücre mi, 3 kapı 3
kilit mi” tartışmasının da çok ötesindeydi. Bu saldırı
empeyalizmin halkları tecrit etme saldırısıydı. İdeolojik teslimiyet dayatmasıydı.
Bugün de amaç aynıdır. Hapishanelerde işkenceden
sürgüne, tecritten tek tip elbiseye, SEGBİS dayatmasına
kadar her türlü dayatma ve baskı sürmektedir. Tayyip
Erdoğan, tek tip elbise uygulamasının güvenlikle
ya da başka bir sebeple değil, egemenlik kurmak
ve kişiliksizleştirmek için uygulamaya konulacağını
itiraf etmiştir.
Ancak devrimcileri hiçbir baskı ve yıldırma yöntemi
ile bitiremeyeceğini de adı gibi bilmektedir AKP. Hapishane yönetimleri dahi özgür tutsakları yıldırmak,
ıslah etmek gibi hayaller kuramamaktadır. Tutsaklık;
ancak devrimcilerin dışarıda kitlelere ulaşmalarını engellemek ve olası ayaklanmalara öncülük etmelerini
engellemek içindir.
Öte yandan bu süreçte yine açıkça ifade ettikleri
gibi grevleri engellemiş, yüzbinlerce insanı hukuksal
bir gerekçe göstermeden, tek kuruş tazminat ödemeden,
yasal haklarını vermeden işlerinden çıkarmıştır.
2000’de emperyalist efendilerine verdikleri sözlerini
yerine getirmeye devam etmektedirler. Kamuda küçülme, özelleştirmeler, yabancı sermayeye sonsuz
olanaklar verilmektedir.

İşte propaganda yoluyla parlattıkları düşmanlara yönelen “güçlü devlet” gösterileri ve ‘Zaten beka sorunumuz
var bizden hoşgörü beklemeyin’ demagojileri sayesinde,
yolları üzerindeki engelleri kaldırıyorlar.
Yarattıkları korku ortamı ile yüzbinlerce insanı işlerinden atabiliyor, güvencesiz çalıştırıyor, fabrikaları
özelleştirme adı altında yağmalatıyor, maden sahalarını
özelleştiriyor, ihale bile yapmadan sermayeye peşkeş
çekebiliyorlar. İş güvencesi olmadan işletilen sahalarda
işçiler can verirken, sakat kalırken; işverenler “kadermiş” deyip aklanabiliyor. Öyle ki haberini yapmak
bile yasaklanıyor. Halkımızın kanı rayların, beton duvarların, kömür karasının üstünde kuruyup kalıyor.

Faşizm, Bu Kadar Baskı Uygulayacak
Gücü Yalnızca Emperyalizmden Almıyor
İktidarın karşısında düğme ilikleyip vekillik, başkanlık
koltuğu kollayan Kürt milliyetçileri; Sur’da, Cizre’de,
Nusaybin’de katliamlar olurken sus pus oldukları için
oluyor.
Kürt milliyetçi hareket, halka ve direnişe başvurmak
yerine emperyalist güçlere bel bağladığı için oluyor.
Baskının nispeten daha az olduğu dönemlerde diplomasi
yapanlar, tıpkı 19 Aralık’ta olduğu gibi bugün de susuyorlar. Çünkü onlar ancak faşizm icazet verirse siyaset
yapabilirler.
19 Aralık sürecinde bürokrasinin gücüne inanan
“sol”, bugün de halktan uzak bir ittifak siyasetine umut
bağlıyor.
19 Aralık sürecinde direnenlere ve ailelerine kapılarını
kapatanlar bugün de direnen kamu emekçilerine kapılarını kapatıyorlar.
19 Aralık ve 7 yıl süren Büyük Direniş’i yok sayanlar,
sansür uygulayanlar; bugün de savruldukları yerde
aynı sansür politikasına devam ediyorlar.
Çünkü direniş bir politikadır; ancak geleceğin yeni
insanını yaratır. Her türlü zorluğa göğüs gerebilecek
çelikten bir iradeye sahip olmayı sağlar.

Direnmek Veya Direnmemek İdeolojik
Tercihin Sonucudur.
Düzenin mi Devrimin mi Safında
Yer Almayı Tercih Etmekle İlgilidir
Direnmek bir ruh hali, savaşma dinamizmi ve yenilmez bir güç olmayı getirir. Yıllarca direnmemenin
teorisini yapanlar, “ortalık yatışınca sokağa çıkarız”
diye düşünenler bir anda direnmeye karar veremezler.
Onlar bugün; faşizmin baskısından usanmadan, yılmadan, umutsuzluğa düşmeden direniş alanlarına çıkanların; 1230 gün Abdi İpekçi Parkı’nda elin altında
büyüdüğünü bilemezler.
Onlar bugün hapishane politikalarına direnenlerin
ve “OHAL koşullarında olmaz” denilmesine rağmen
haklarını kazananların; 7 yıl boyunca iktidarın her politikasını boşa çıkararak direnmeye devam edenlerin
izinden yürüdüğünü anlamak istemezler.
Bugün tek başına da kalsak direnilebileceğini gös-
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teren Muharrem’ler var. Düşmanın rüşvetini yüzüne
çalarak haklı taleplerinden vazgeçmeyen Fatma Hülya
Tümgan’lar, Sevgi Erdoğan’lar var. Umut etmekten
vazgeçmeyen “Ben son olayım” inancı ve yoldaş
sevgisiyle açlığa yatan Fatma Koyupınar’lar var.
“Öğretmensin kendini yerde sürükletme” diyenler
var; ama “Avukat da ölüm orucu yapar mı?” diyenlere
“Zulmün olduğu yerde direnmek haktır!” diyen
Behiç Aşçı’lar da var.
Ülkemizde ölümü göze almadan hak kazanılamayacağını gösteren 122’lerin, kahramanlar kuşağının
öğrettikleriyle güven içinde yürüyen Direnişler Meclisi
var.
Nuriye Gülmen’e “Sen direndin de ne oldu?” diyen
sendikacılar, birkaç ay hapis yatmamak için düşmanın
önünde Taksim’in 1 Mayıs Alanı olduğunu savunamayan
tasfiyeci solculardır.
Biz ise o günlerde tutsaklığı göze alarak 1 Mayıs’ın
alanımızı savunuyor ve direniyorduk. Tarihte kayıtlıdır,
onların direnmek diye bir kültürleri yoktur. onlar yalnızca
iktidardan kibarca talep eder; “şartlar oluşmuşsa” protesto için basın açıklaması yapar, taleplerini unuturlar.
Mahçup olmayı bile bilmezler.
“15 dakikada bırakılıyorsunuz” diyenler; içlerine
saklandıkları sendikaların, işkenceyle, tutsaklıklarla
ehlileştirilemeyen, direnişlerde, ölüm oruçlarında bedel
ödeyenler sayesinde olduğunu anlayamazlar.
Onlar tarihleri boyunca kendi güçleri ile demokratik
mücadelede zaferler kazanamamış ve hep ‘somut
şartlara’ uygun davranmışlardır. Onlar şartları değiştiremezler; çünkü akildirler, makuldürler ve oligarşinin
karşısında makbuldürler!
Tıpkı dün F Tipi tredmana uyarak “uslu” duranlara
tecrit uygulanmadığının örnekleri oldukları gibi. Onlar
Türkiye’de hala demokrasi olduğunun, ifade hürriyetinin
olduğunun, sendikal mücadelenin sürdüğünün zararsız
kanıtları olmakta devam ederek faşizmi meşrulaştırırlar.
Evet doğanın ve tarihin yasasıdır bu; hiçbir şey bir
anda olmaz, kahramanlık da ihanet de. Nitel değişikliklere sebep olan nicel birikimlerdir. Ve her şeyin bir
nedeni vardır; direnmenin de; vazgeçmenin, kabul etmenin sessiz kalmanın da tarihsel ve siyasal sebepleri
vardır. Sonuçları da olacaktır!
Halkımıza hak ettiği düzeni; ancak direnerek elde
edebileceğini anlatmanın en güzel örneği Büyük Direnişimiz
ve şehitlerimizdir. Direnişin her türlü yolu, yaratıcılıkla 7
yıllık direnişte görülmüştür. Herkesin direnebileceğini;
direnmenin yaşının, mesleğinin, cinsiyetinin olmadığını
büyük direnişimiz göstermektedir.
Bugün de Cepheliler olarak; emperyalizmin, devrimciliği tasfiye etmek, yozlaştırmak istemesine karşı
direniyoruz! Direnmek bazen susmak, serum taktırmamak, yemek yememektir. Bazen berbere çıkmamak,
oligarşinin rüşvetini kabul etmemektir. Kimse duymasa
bile doğru bildiğini söylemekten vazgeçmemektir. Temmuz 2016’dan bu yana devam eden, özgür tutsakların
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş’indeki gibi
cayır cayır yakılan hücrelerdir.
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Teker teker direnişler, hakkını yedirmeyen insanların
bir araya gelmesi büyük bir güçtür. Direnişler Meclisi’nde
örgütlenmek, siyasi zaferin kendisidir. Zafer el ele
verdiğimiz yerdedir!
Sonuç Olarak;
- 19 Aralık Türkiye devrim tarihinin turnusoludur.
- Özellikle DHKP-C’yi bitirmek için yapılmıştır. Devrimciliği umut olmaktan çıkarmak istediler. M-L ideolojiyi
yok etmek istediler. Başaramadılar!
- Büyük Direniş’in anti-emperyalist bir direniştir.
Bugün de direnişler meclisinin saldırısı özünde emperyalist politikalara karşıdır.
- Emperyalizme ve faşizme karşı direnmek tek
doğru politikadır.
- Bugün devrimcilik Anadolu topraklarında bu kadar
meşruysa, ideolojik olarak gücümüz tartışılmazsa bu
Büyük Direniş ve şehitlerimiz sayesindedir.
- Direniş tek yenilmez komutandır, tek doğru politikadır!
Bugün dünden daha güçlüysek, iktidar iddiamızı
her koşulda büyüttüysek, tahliye olanlar “Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş” sayesinde savaşma
kararlılığını büyüterek kavgaya koşuyorsa, halkın
bağrına daha güçlü kök salmışsak bunu Büyük Direniş’e
ve şehitlerimize borçluyuz.
Anıları ve bize bıraktıkları önünde saygıyla eğiliyoruz.
122’lerin ve bütün şehitlerimizin yol göstericiliğinde
yürüdüğümüz devrimi onlara armağan edeceğiz!

Yıllar Geçse de Katliamlarınızı
Unutmayacağız, Unutturmayacağız!
İstanbul Çayan Mahallesi'nde, Halk Cepheliler 17 Aralık'ta, mahallenin birçok yerine
19-22 Aralık Katliamı'nın
yıldönümü nedeniyle yazılamalar yaptı. Çalışmada halkın matbaası
duvarlara, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz! Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez! 19-22 Aralık Şehitleri
Ölümsüzdür!” sloganları işlendi.
***

Diri Diri Yakılan Yoldaşlarımızın
Hesabını Soracağız!
İstanbul Kuruçeşme
Halk Cephesi, 15 Aralık'ta mahallenin çeşitli
yerlerine 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı
yıldönümü nedeniyle yazılama yaptı. Yapılan
çalışmada halkın matbaası duvarlara; "19-22 Aralık'ın Hesabını Soracağız!
Halk Cephesi" imzalı yazılama yaptı.
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HALKIN HUKUK BÜROSU;
HALKIN ADALET KAVGASININ 29 YILLIK GELENEĞİYLE DİRENMEYE,
ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR!
alkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, “Biz
kuşağa değil geleneğe inanırız,” diyorlar.
Halkın ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesini
yalnızca duruşma salonları, avukat görüş yerleri veya
evraklar arasına sıkıştırmayan bir avukatlıktır onlarınki.
Katliam davalarında halk çocukları için adalet isterken katledildiler.
Haksız tutuklamalara ve cezalara karşı mücadele
ederken, tutuklanıp hapis cezaları aldılar.
Tecrite karşı çıkarken hücrelere atıldılar.
Müvekkillerinin ölüm orucundaki taleplerinin karşılanması için kendileri ölüm orucuna girdiler.
Avukatlık yalnızca dilekçelerle faşizmin hakimlerinden talep etmek değildi. Müvekkillerinin özgürlüğü
için kendi özgürlüklerini, müvekkillerinin hayatları
için kendi hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemekti halkın avukatlığı.
Çünkü onlar, emperyalizmi ve faşizmi çok iyi tanıyorlar. Emperyalizmin yeni-sömürgesi olan, sürekli
faşizmle yönetilen bir ülkede başka türlü halkın avukatı
olunamayacağını, bir hak kırıntısı için bile direnmek
ve bedel ödemek gerektiğini biliyorlardı.
Yalnızca direnişlerin değil, zaferlerin de en yakın
tanığıydı onlar. Direnmek ve kazanmak; 29 yıllık
geleneğin sürdürücüsü olmakla mümkündü. Bu
bilinçle, her koşulda devrimci avukatlığı savundular.
Devrimci avukatlığı gençlere taşıdılar, Adalet Okulları
açtılar.
Bu nedenle halkın avukatları, faşizmin sürekli hedefindedir. Halka umut olan, adalet mücadelesinin
nasıl verilmesi gerektiğini gösterendir onlar. Halka
umut ve güven taşımanın bedeli ödetilmek istenir
halkın avukatlarına. Büroları onlarca kez basıldı.
OHAL sürecinde büroları mühürlendi, halkın avukatları
mühürleri söküp attı.
Nuriye ve Semih’in duruşması için 10 bin avukatı
katma hedefiyle gecesini gündüzüne katan halkın
avukatlarına, duruşmaya 2 gün kala, 12 Eylül 2017’de
operasyon yapıldı. HHB’nin Ankara ve İstanbul büroları
basıldı, stajyerlerle birlikte 17 avukat tutuklandı.
Amaç, devrimci avukatlığı tasfiye etmekti. Başaramadılar! 17 avukatı tutuklu olan HHB, bir yıl
içinde 2 kez daha basıldı.
10 Eylül 2018’de halkın tutsak avukatları ilk mahkemeye
çıkarıldılar. Bir yıldır, 8 ayrı hapishanede tecritte tutulan avukatlar, 5 gün süren duruşmalar
boyunca faşizmi yargıladı.
Beş günün sonunda mahkeme tüm tutuklu avukatların
tahliyesine karar verdi.
Savcı 15 Eylül 2018 günü

H

saat 01.00’da tutuklama kararına itiraz etti.
15 Eylül 2018 Cumartesi günü, usulde olmayan
bir şekilde, haftasonu tahliye olan 12 avukat hakkında on saat sonra “tutuklamaya yönelik yakalama
kararı” çıkarmıştır. Şu anda halkın 6 avukatı hala
tutsaktır.

HALKIN AVUKATLARI
ADALET İSTEMEYE DEVAM EDİYOR!
1 yıl sonra tahliye olan Avukat Didem Baydar
Ünsal, 18 Aralık günü Çağlayan Adliyesi önünde
Adalet Nöbeti’ne başladı.
Dergimiz yayına hazırlandığı sırada hala gözaltında
tutulan Didem Baydar Ünsal, 20 dakika süren eylemi
boyunca şunları söyledi:
“5 aydır tutsak edilmiş avukat arkadaşlarım, eşim
ve çalışma arkadaşlarım için adalet ve özgürlük
talebiyle burada, adı sadece saraylardan ibaret olan
Adalet Sarayı’nın önünde eylem yapıyorum. Yasal ve
demokratik hakkımı kullanıyorum.
Neden bu eylemi yapıyorum? Çünkü hukuki yollar
her daim kapatılmış. Ülkemizde, halkımız ve bizler
halkın avukatları adalete aç! Bu nedenle adalet arayışıyla buraya gelmiş bulunmaktayım.
462 gündür meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım
ve eşim tutuklu. Her biri avukat ve yalnızca halkın
avukatlığını yaptıkları için, iktidarın hoşlanmadığı
şekilde avukatlık yaptığı için; işçilerin, emekçilerin,
haksız yere işten atılan kamu emekçilerinin avukatlığını
yaptıkları için;
öğrencilerin, çocukları katledilen ailelerin avukatlığını
yaptığımız için bu bedelleri ödüyoruz. Ve bu bedelleri
ödemekten hiçbir zaman geri durmayacağımızı göstermek için;
hiçbir zaman baş eğmeyeceğimizi, daima başkaldıran, daima itiraz eden olacağımızı göstermek için
buradayım.
Ve her salı meslektaşlarımın sesini duyurmak için
burada olacağım. Ve meslektaşlarımı, halkımızı buraya
davet ediyorum. Adalet talebini buradan dile getirmeye
davet ediyorum. Bizi ve meslektaşlarımızı buraya
sahip çıkmaya davet ediyorum.
Meslektaşlarım, halkın avukatları; “gizli ve açık tanık”
denilen yalancı ve iftiracıların
sözleriyle tutuklandı. Ama bizim
asıl tanığımız HALK’tır! Halkımızı burada açık tanık olarak,
yanımızda olmasını diliyorum.”
HALKIN AVUKATLARI İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!
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HALKIN HUKUK BÜROSU (HHB), NURİYE VE SEMİH’İN MAHKEMESİNDEN İKİ GÜN ÖNCE,
10 EYLÜL 2018’DE POLİS TARAFINDAN BASILDI!
HHB AVUKATLARI VE STAJYERLERİNDEN 17 AVUKAT, HUKUKSUZCA TUTUKLANDI!
İLK MAHKEMEYE ANCAK 1 YIL SONRA ÇIKARILDILAR.
10-14 EYLÜL’DE GÖRÜLEN DURUŞMALARIN ARDINDAN,
TUTSAK AVUKATLARIN TAMAMI HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ.
TAHLİYE KARARI VEREN HEYET, KARARIN ÜZERİNDEN 10 SAAT GEÇMEDEN
YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERDİ.
HALKIN 6 AVUKATI, ŞU ANDA F TİPİ HÜCRELERDE
HALKIN AVUKATLIĞI GELENEĞİNİ BÜYÜTÜYORLAR!
18 ARALIK GÜNÜ, HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK DEMEK İÇİN,
AVUKAT DİDEM BAYDAR ÜNSAL, ADALET NÖBETİ’NE BAŞLADI!
ÇÜNKÜ ADALET İÇİN MÜCADELE,
HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ VE ZORUNLUDUR!
ADALET HALKIN EKMEĞİDİR; ANCAK O SALONLARDA HALK YOK,
HALK İÇİN ADALET YOK!
HALKLARIMIZIN ADALETE SU KADAR, EKMEK KADAR İHTİYACI VAR!
HUKUKU KATLEDENLER, HUKUKTAN SÖZ EDEMEZ! KENDİ YASASINA DAHİ UYMAYAN
ADALET, ADALET DEĞİLDİR!
ADALETİ SAĞLAYINCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ!
ADALET MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!
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AKP ile Kolkola Direnişçilere Saldıran KESK Yönetimi
Hesap Verecek!
ESK yönetiminin devrimci kamu emekçilerine
düşmanlığını ve saldırılarını 89. sayımızdan
itibaren her hafta yazıyoruz. Özellikle 10
Ekim ve 15 Ekim günlerine vurgu yapmak istiyoruz. 10
Ekim’de reformistler ve oportünistler Ankara Garı önünde
katledilenleri anmak için Gar önüne çağrı yapıyordu.
KESK, Ankara Gar katliamının 3. yıldönümü dolayısıyla yapılacak anmayı şöyle duyuruyordu: “Davamızın peşini bırakmayacağız! Oradaydık. Yarın da
orada olacağız! Müfettiş raporlarıyla kayda geçtiği
halde katliamda sorumluluğu bulunan hiçbir kamu
görevlisi yargılanmadı. 103 barış güvercinimiz için,
gerçek adalet için buluşuyoruz! Katilleri de azmettirenleri
de tanıyoruz! Unutmadık! Unutturmayacağız! Gerçek
adalet için yarın bir kez daha bir araya geliyoruz!”
Yönetimden Aysun Gezen ise: “Arkadaşlarımızın
canlarıyla, kanlarıyla bize siper olmasının üzerinden
geçen süre... Hayatta kalan olmanın utancını yaşadık
her birimiz, acımız da öfkemiz de taze… Bu öfke yitirdiklerimizin hayalindeki ülkeyi kurma mücadelesinde
büyüyecek… Yarın yine gardayız…” Hatta hızını alamayıp ekliyordu: “Yol verenler, katillerin yolunu
gara kadar açanlar, istihbarat saklayanlar, IŞİD
çetelerinin örgütlenmesine göz yumanlar, destek
olanlar yargılanana kadar adalet mücadelesine
devam edeceğiz. Kararlılığın, dayanışmanın adı
10 Ekim. Unutmayacağız, unutturmayacağız”
Katliamın yıldönümü için bu sözlerle anmaya ve
hesap sormaya çağrı yapan KESK yönetimi, 10 Ekim
2018 günü, iktidarı boyunca binlerce insanımızı ve
elbette Ankara Garı önünde katledilen 103 insanımızın
da sorumlusu olan AKP ile görüştü. Hem de Tayyip
Erdoğan’ın danışmanlığını da yapmış olan Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç gibi bir halk düşmanını,
sendika binasında ağırlayarak.
KESK, yalnız Ankara’da değil, bütün illerde eylem
yapma kararı almıştı. Van’da yapılan eyleme faşist
AKP’nin katil polisleri saldırdı. KESK, saldırıya ilişkin;
“Katliamı önlemediği gibi acımızı yaşamamıza da
izin vermeyen bir zihniyet ülkeyi yönetiyor! Van’da
10 Ekim katliamı anmasına saldıran güvenlik
güçleri çoğu sendikalarımız üyesi 11 kişiyi darp
ederek gözaltına aldı. Protesto ediyoruz. Gözaltına
alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.” diyordu.
Elbette mesele bir zihniyeti protesto etmekle geçiştirilemeyecek kadar derindir; çünkü yönetim biçimi
faşizm olan bir ülkede katliamlar hep olacaktır. Mesele
örgütlü kesimlerin, faşizmin saldırılarını nasıl bertaraf
edeceğidir. Faşizm bile diyemeyenler, hesap soramazlar
biliyoruz; ama ‘o zihniyetin’ sahiplerinden Şeref Malkoç’un
yüzüne yukarıdaki sözlerin söylenmediğini, protesto
dahi edilmediğini biliyoruz. Şayet KESK yönetimi aksini
iddia ediyorsa; nerede hangi biçimde ve kimden katliamların hesabını sorduklarını öğrenmek isteriz. Varsa
bunu üyelerine ve halkımıza açıklamalıdırlar.

K

Bugüne kadar defalarca çağrı yapmamıza rağmen,
Şeref Malkoç’la neden görüştüklerini, hangi talimatları
aldıklarını ve hangi sözleri verdiklerini açıklamadılar.
Ancak halkımız için durum çok nettir. Dostunudüşmanını asla karıştırmayan devrimciler için durum
son derece açıktır. 15 Ekim günü Yüksel direnişçilerinin
eşyalarını dışarı atarak, sendika binalarını devrimci
kamu emekçilerine kapatarak, Nuriye Gülmen’i tekmeleyip, direnişçileri linç ederek kime dost kime
düşman olduklarını pratikte göstermişlerdir.
AKP ile kolkola devrimcilere saldırdıklarını ve Şeref
Malkoç’u ağırlayan MYK’yı isim ve fotoğraflarıyla
teşhir etmeliydik. Halkımız yaşananları, kimin kime
dost olduğunu öğrenmeli ki mahkum etmeliydi. Dergi
sayfalarımızda yayınladık; suçlarını saydık ve derhal
saldırıların durdurulması ve özeleştiri yapılması gerektiğini açıkladık.
Bu arada reformizmin sesi Birgün ve Evrensel,
tam da burjuva basına rahmet okutur cinsten haberlere
başladı. KESK’i kurtarma operasyonuna girişen Birgün
ve Evrensel, 2 yıldır ihraçlara karşı hiçbir şey yapmayan
KESK’i mücadelenin yılmaz savaşçısı gibi gösterme
gayretindeydi.
Elbette onların “en direngen” olabilmesi için, gerçek
direnişlerin ortadan kalkması gerekiyordu. Elif Çuhadar’ın Evrensel’i hemen yazıverdi haberi: “KESK’teki
oturma eylemi sonlandırıldı” diyerek. Yani tasfiyeciler
saldırmamış, direnişçiler kendiliğinden son vermişlerdi eyleme.
Yaklaşık 2 aydır, KESK ve DİSK’in “yıldırılamaz
mücadelesi ve kahramanlıklarını” anlatıyorlar çarşaf
çarşaf. Sanki OHAL ve ihraçlar yeni başlamış gibi,
halkın aklıyla da dalga geçiyorlar. Üstelik yüzlerce
kişinin katıldığı mitingleri, bir kahramanlık destanı
anlatır gibi binlerce kişi katıldı diye veriyorlar.
Mitingler yüzlerle de yapılabilir, yüzbinlerle de.
Mesele kitle sayısı değil, neyin neden yapıldığıdır.
Halkta emperyalizme ve faşizme karşı örgütlenme
bilinci yaratıp yaratmadığıdır. KESK’in göstermelik
mitinglerini, kahramanlık destanı gibi sunmak, bu tarz
“habercilik” ancak burjuvaziye özgüdür. Ki reformizm
de gıdasını burjuvaziden alır.
Direnişler Meclisi’ne yapılan operasyonu, ‘eylem
yapan kişiler’ diyerek veren de aynı gazetelerdi. “Direnişçi, Yüksel Direnişçisi” dediklerinde, 2 yıldır
aralıksız süren direnişi ve işkenceleri haber yapmayanlar, “bir siyasi anlayışın” propagandasını yapmış
olmaktan, tıpkı burjuvazi gibi korkuyorlar.
Benzer bir riyakarlığı da Kürt milliyetçileri cephesinde,
İHD’de gördük. İHD, 10 Aralık günü yapılan operasyonun
ardından, Mahmut Konuk’un serbest bırakılması için
basın açıklaması yaptı. Mahmut Konuk, gözaltına alınan
15 kişiden sadece biriydi. Dahası Mahmut Konuk, Direnişler Meclisi üyesidir. Buna rağmen, ne Yüksel Direnişi’nin ne de gözaltına alınan diğer direnişçilerden
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bahsetmemektedir İHD. Onlar da faşizm gibi “yok sayarsan yok olur” anlayışıyla hareket ediyorlar.

Yürüttüğümüz İdeolojik Mücadele ve
Teşhir Sonuç Vermeye Başlamıştır!
Bir yandan faşizmle günde iki kez ağır işkencelere
ve tutuklamalara rağmen Direnişler Meclisi’ni büyütürken
bir yandan da KESK’in yalan ve saldırılarını, tasfiyecilerin
devrimcilere nasıl düşmanlaştığını teşhir ettik.
Yüksel Direnişçileri’nin, sendikayı “işgal” ettiği için
binayı kullanamadıklarını hatta sendikal faaliyet yapamadıklarını iddia ediyorlardı. Bu mantıksız gerekçeyi
hemen çürüttük ve gerçekleri anlattık. Direnişçiler,
işgal değil yaklaşık 1 yıldır oturma eylemi yapıyorlardı.
Talep ise çok netti; aslında KESK’e asli görevini hatırlatıyor, direnmesi gerektiğini söylüyorlardı. “Başta
Nuriye ve Semih olmak üzere KESK tüm ihraçlara
sahip çıkmalıdır” denilerek başlamıştı direniş.
Faşizme direnmek yerine, Kamu Emekçileri Cepheliler’e yönelik karalama ve saldırılarını, yönetime
çöreklenen devrimci düşmanı tasfiyeci solcuları isim
ve fotoğraflarıyla teşhir etmiştik.
31 Ekim günü, KESK bir “mücadele programı”
açıkladı. Nihayet eylem yapma kararı aldı, buna göre
Bölge mitingleri yapacağını ve 17 Kasım İzmir, 9
Aralık Samsun,15 Aralık Adana ve 16 Aralık Diyarbakır
Bölge mitingleri örgütledi.
Bu mitingleri örgütlerken, öncelikle AKP’li vali, kaymakam ve kurum müdürleri ile görüştü. Bunu da
eleştirdik; valiler ile KESK yöneticilerinin fotoğraflarını
koyarak, bir yandan teşhir ederken bir yandan da
sendikal mücadelenin nasıl olması gerektiğini anlattık.
Israrla reformizmin, tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali
olduğunu ve burjuvaziye hizmet ettiğini söyledik.
Kamu emekçileri; KESK MYK’nın ihraçları sahiplenmesi, direnenleri sendika binalarından atması ve
Yüksel Direnişçileri’ne saldırmasını hazmedememektedir. KESK’e bağlı şubeler açıklamalar yapmış, Adana
Bölge mitinginde Yüksel Direnişçileri için pankart ve
dövizlerle direnişçiler sahiplenilmiştir.
KESK, ideolojik mücadelemiz sayesinde uzun zaman sonra mitingler yaptı. Mitingler öncesi bildiri dağıttı,
işyeri gezisi yaptı. Bu yanıyla her şeye rağmen olumludur.
Ki ideolojik mücadelemizin amacı da budur.
Ancak 2 noktaya dikkat çekmemiz gerekir.
Birincisi, KESK bunları devrimciler teşhir ettiği
için değil, KESK’in varlık sebebi olan kamu emekçilerinin
çıkarlarını koruma mücadelesi adına yapmalıdır.
İkincisi; her gittiği yerde mutlaka AKP’yi temsil
eden Vali, Belediye başkanı, kaymakam veya kurum
müdürleri ile görüşüp; ‘sorunsuz’ miting yapabilmek
için icazet dilenmektedir. KESK bedel ödemeyi göze
almadıkça, sırtını hükümete değil emekçilere yaslamayı tercih etmedikçe sendikal faaliyet yürütemez!
Eylem etkinlikler yaparak direniyor görüntüsü vermeye
çalışmaktadır. OHAL’den bu yana neredeyse hiçbir şey
yapmamış, ya otel salonlarında ya da sendika binalarında
birkaç toplantıyla günü kurtarmaya çalışmıştır.
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Şimdi de direniyor görünmek için Bölge mitingleri
için değişik illere dağılan KESK yönetimi, OHAL ve
KHK gibi gündemleri bile birkaç dakikaya sığdırır
hale gelmişlerdir. Örneğin, geçen hafta Şırnak ve
Adıyaman Valileriyle görüşen Halkevci İlhan Yiğit, İstanbul mitingi için Kocaeli’ne giderek 2,5 saatte 5
kurum gezmiş; hatta 4 dakikada 2 kurumu ziyaret
etme becerisini gösterebilmiştir!
Yapmış olmak için yapılan, hiçbir derinliği olmayan,
emekçilere bilinç taşımaktan uzak, örgütlemeye hizmet
etmeyen bu ziyaretlerde, düzenle tam uyum içerisinde,
ne yapmaları ve yapmamaları gerektiğine dair direktifler
almaktadırlar.
Hatta yapılan mitinglerin biçimi, yeri, süresi bile
hep AKP tarafından belirlenmekte ve KESK yönetimi
bu dayatmalara koşulsuz teslim olmaktadır. Yapılanlar
yalnızca göz boyamak ve eleştirileri savuşturmak
amacıyla direniyor görüntüsü yaratabilmek içindir!

KESK-AKP DEVRİMCİLERE KARŞI
KOL KOLA
25 Kasım Kadına Şiddete Hayır diyerek etkinlikler
düzenleyen KESK yönetimi, Nuriye Gülmen’e tekme
atmış, açlık grevindeki Mahir Kılıç’a ve diğer direnişçilere
saldırmışlardır.
2 Kasım’da gelen işbirliği teklifini halka ve üyelerine
açıklamayan KESK yönetimi, Yüksel Direnişçileri’nin
ısrarlı tartışmaları ve “Siz açıklamazsanız, biz açıklayacağız” demesi üzerine mecburen açıklama yapmak zorunda kalmıştır.
KESK’in bu teslimiyetçi tavrı, AKP’nin elini öyle
güçlendirmiştir ki, Ankara Emniyeti tarafından, direnişçiler için “terörist” denilerek KESK yönetiminin
KEC’lileri ihbar etmesi istenmiştir. AKP faşizmine bu
cesareti veren tasfiyeci KESK yönetimidir!
10 Aralık sabahı, Yüksel Direnişçileri ve destekçilerinin evleri basıldı ve 15 kişi işkencelerle gözaltına
alındı, 2 direnişçi tutuklandı.
Gözaltında kaldıkları 8 gün boyunca, KESK
göstermelik bir açıklama dahi yayınlamamış, üyelerine yine sırt çevirmiştir. KESK yönetimi açıklamak
zorundadır:
- Şeref Malkoç’la görüşmeniz ile direnişçilerin eşyalarını kapı önüne koyup linç etmeye kalkmanız,
- Polisin size işbirliği teklifi ile direnişçilere yapılan
operasyon arasında nasıl bir bağlantı var? KESK yönetimi açıklamak zorundadır!
Biz devrimciyiz. Ne faşizmin ne de reformizmin
saldırılarını kanıksamayız. Aksine sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürürüz. Tasfiyeci KESK
yönetimine ve patron sendikacılarına karşı ideolojik
mücadelemiz devam edecek.
Ne faşizmin gözaltıları-tutuklamaları, ne reformizmin linç saldırıları, yalanları adalet mücadelemizi
engelleyemeyecek!
KESK yönetimi, faşizmle işbirliğinin ve ihbarcılığın hesabını verecek!

AKP’NİN POLİSİ 2 KİŞİYİ DAHA KATLETTİ!

Sayı: 98

23 Aralık 2018

DiRENiŞLER VE DAYANIŞMA
“Direnişler ve Dayanışma” adıyla başlattığımız yeni
köşemizde; emperyalizmin bireycileştirmesi, yalnızlaştırması ve yozlaştırmasına karşı halkların dayanışmasının
önemini ve gücünü anlatmaya çalışacağız.
Bu hafta, dayanışmanın ne olduğu, neye hizmet
etmesi gerektiği ve sonuçlarını, Mahir Kılıç direnişi
ve zaferi örneğini okuyacaksınız.
irenişler Meclisi çatısı altındaki bir direniş
zaferle sonuçlandı. İkiyüzlü CHP’li İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından hakları
gasp edilerek atıldığı işine geri dönebilmek için CHP
Genel Merkezi önünde aylarca direnen Mahir Kılıç,
açlık grevinin 67. gününde zaferi kazandı.
Mahir Kılıç aylarca tek başına sürdürdü direnişi.
CHP’li belediyenin ve CHP yöneticilerinin direnişi bitirmek için yaptıkları bütün ayak oyunlarına, direnişi
görmezden gelme çabalarına, hatta zorbalıklarına,
saldırılarına, polisle işbirliği yapmalarına aldırmadı.
Ama elbette zaferi tek başına kazanmadı Mahir
Kılıç. Tıpkı dünyayı ayağa kaldıran, kazandığı siyasi
zaferlerle devam eden Yüksel Direnişi gibi, büyük bir
dayanışmanın sonucudur bu zafer. Her anı ilmek ilmek
dayanışma ile örülmüştür bu zaferin. Cephe’nin direnme
geleneğiyle yürümüş ve zaferle sonuçlanmıştır.
Mahir Kılıç, direnişin zaferle sonuçlanmasının ardından Yüksel TV’deki Patika programında şu sözlerle
ifade etti bu gerçeği: “Hiçbir direniş evet tek başlasa
da asla tek başına kazanılmaz... Diyorlar ki Mahir
Kılıç Açlık Grevini zaferle sonuçlandırdı. Hayır,
Mahir Kılıç sonuçlandırmadı. Mahir Kılıç’ın kocaman
ailesi sonuçlandırdı. Mahir Kılıç’ın arkasında İzmir’deki büyük ailesi sonuçlandırdı. İstanbul’daki
büyük ailesi sonuçlandırdı…”

D

Direniş Dayanışmayla,
Dayanışma Direnişle Büyüdü.
Sonuç: ZAFER!
Mahir Kılıç, tek kişilik mütevazi direnişinin nasıl zaferle
sonuçlandığını, muzaffer bir direnişe nasıl dönüştüğünü
aynı konuşmasında şu sözlerle ortaya koydu: “…Dünyanın birçok yerinde açlığımı paylaşanlar oldu. Özellikle yurt dışında, Brüksel’de, Stuttgart’ta, Mannheim’da, Fransa’da şu anda devam eden çadır direnişinde Cemaat Ocak ablamız açlığımı paylaştı. Hollanda’da açlığımı paylaşanlar oldu. Direnişçiler
Meclisi olarak, üstüne basa basa bu direnişi BİZ kazandık. (...) Benim için işkenceyle gözaltına alınan
Nazan Bozkurt oldu. Mehmet Dersulu oldu. Nuriye
Gülmen oldu. Alev Şahin oldu. Acun Karadağ oldu.
Yani söylemek istediğim, TAYAD’lı babalarımız ziyaretime geldi. Yani bunlar hep motive etti beni. Düşeceğimi hissettiğim an, ayağa hep kalktım, diren-

DAYANIŞMA, EZİLENLERİN ve YOKSULLARIN
SADECE “İNCELİĞİ” DEĞİL;

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI
HALKLARIN KURTULUŞUNUN
TEK YOLUDUR!
işlerin kaybetmeyeceğini bilerek...”
Evet, Mahir Kılıç’ın da dediği gibi hiçbir direniş tek
başına zafer kazanamaz. Elbette burada sözünü
ettiğimiz fiziksel anlamda tek başına, tek bir kişiyle sürdürülen direnişler değildir. Sözünü ettiğimiz; örgütlü olmayan, halkın desteğini almayan, dayanışmadan
yoksun, bu anlamda tecrit edilmiş direnişlerdir. Yoksa
tek başına başlayan, sonuna kadar tek başına devam
eden ama zaferle sonuçlanan birçok direniş vardır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Bu nedenle “Tek
başına başlasa da, fiili olarak tek başına devam
etse de zafer asla tek başına kazanılamaz” diyoruz.
Mahir Kılıç’ın direnişi bunun en somut örneğidir.

Tek Kişilik Direnişten Kitlesel Direnişe,
Parça Parça Direnişlerden Direnişler
Meclisi’ne Dayanışma Büyüyor!
Nuriye Gülmen, 9 Kasım 2016’da Yüksel Caddesi’nde direnişe başladığında, tek başınaydı. Alana
her çıktığında gözaltına alındı. Pes etmedi, her defasında alana geri döndü, direnişe devam etti. Günlerce
tek başına direndi.
Ama bu tek başınalık sadece görünüşteydi. Nuriye,
fiziksel olarak tek başına olsa da gerçekte onunla
birlikte direnen milyonlar vardı. Bu bilinçle, buna olan
inançla direndi Nuriye. Milyonların dayanışmasıyla
büyüdü, kök saldı, güçlendi, yeni filizler verdi direniş.
Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde eylemler
yapıldı onlar için. Büyük bir dayanışma örgütlendi...
Dayanışma büyüdükçe direniş, direniş büyüdükçe
dayanışma büyüdü. İşte zafer böyle kazanıldı.
Nuriye de Mahir Kılıç gibi hiçbir zaman yalnız olduğunu
düşünmedi. Burjuva medyanın sansürü ve faşizmin
baskısı ve terörü ile halkın sindirildiği, eyleme katılmaktan,
selam vermekten çekindiği, tek kişilik direnişin bile azgın
bir terörle bitirilmeye çalışıldığı günlerde dahi Nuriye
hiç yalnızlık hissine kapılmadı. Çünkü bunun geçici
bir durum olduğunu biliyordu. Çünkü korkutulmuş, sindirilmiş halk da onunla aynı duyguları paylaşıyor, aynı
öfkeyi, aynı adalet isteğini taşıyordu.
Bu bilinçle direnişini sürdüren Nuriye’nin tek kişilik
direnişi Semih, Acun, Mehmet, Alev, Nazan’ın direnişiyle
bütünleşerek büyüdü. Tek kişilik direniş önce Yüksel
Meclisi’ne, ardından diğer direnişlerle bütünleşerek
Direnişler Meclisi’ne dönüştü. Tek kişilik direnişlerden
kitlesel direnişlere, parça parça direnişlerden Direnişler
Meclisi’ne doğru ortak mücadele, ortak direniş hattı
örülmeye çalışıldı. Çünkü gerçekte hiçbir direniş tek
başına yürütemez, zafer kazanamaz. Bunu biliyordu
Nuriye, bunu biliyordu Yüksel direnişçileri, bunu

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!

15

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

biliyordu Mahir... Bugün tek başına direnişini sürdüren
Türkan Albayrak, 2 yılı aşkın süredir direnen Yüksel direnişçileri, 80 yaşında Kezban Ana bu bilinçle direniyor.
Bildiklerinin özü şu: Birlikte direnmekten, dayanışmayı
büyütmekten başka yol yoktur!

Tarih ve Sınıf Bilinciyle Direndik!
Dayanışma Bilinciyle Kazandık,
Kazanacağız!
Mahir Kılıç’ın tek kişilik direnişi şu gerçeği bir kez
daha gösterdi: Direnişin karşısında da hiçbir zaman
tek bir kişi ya da tek bir parti yoktur. Direnişin karşısında bir SINIF vardır. Hangi kılığa girerse girsin direnişin
karşısındakiler egemen sınıfın, sömürücü, asalak sınıfın
temsilcileridir.
İster AKP’li, ister CHP’li olsun, emeğin, emekçinin
karşısında yer alanlar aynı saftadır. Direnenler ise
emekçilerdir, yoksul halktır. Çünkü direniş, ilk sınıflı
toplumdan bugüne, sınıf savaşının bir parçasıdır.
Bu yüzden direnişin de iki tarafı vardır. Bu taraflar tek
tek bireyler veya gruplar, partiler değil sınıflardır.
Direnen taraf ezilenlerdir, yoksullardır, en geniş halk
yığınlarıdır. Diğer taraf ise ezenler, sömürülenlerdir. Bir
avuç kan emici, asalak sömürgenlerdir.
İki sınıf var: Ezenler ve ezilenler; sömürenler ve sömürülenler; zenginler ve yoksullar... Her insan bir toplumsal sınıfa aittir. Ya ezen, sömüren, zengin sınıfa ya
da diğerine aittir. Ara yol yoktur!
Her sınıf da kendi ideolojisiyle, kendi sınıf bilinciyle
hareket eder. Direniş de sınıf bilinciyle yaratılan bir
pratiktir. Ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksulların eylemidir... Gücünü tarihselliğinden ve siyasal haklılığından
alır. Çünkü kaynağında “baskıya karşı direnme hakkı”
vardır ve bu hak tarihseldir.
Ezilenlerin binlerce yıllık mücadelesinin ifadesidir. Ezilen
halklar, yoksullar, baskıya, zulme, adaletsizliğe mahkum
edilenler, birlikte mücadele ile kazanmışlardır bu hakkı.
İşte ezilen halkların, yoksulların birlikte mücadelesinin temelinde de “dayanışma duygusu” vardır.

Dayanışma; Destek Ya Da
Yardımlaşma Değil,
Ezilenlerin, Yoksulların
Bir Araya Gelmesi, Güç Olmasıdır!
Dayanışmanın kelime anlamı; “Bir topluluğu oluşturanların
duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı
bağlanması”dır. Yani dayanışma, aynı gruba mensup,
aynı ideallere sahip, çıkarları ortak olanların birbirlerine
ruhsal olarak da bağlanması, aralarında ortak bir ruhsal
şekillenme, duygusal bir ortaklık oluşmasıdır da diyebiliriz.
Bu tanımdan yola çıktığımızda dayanışma duygusunun
da sınıfsal olduğu ortaya çıkar.
Sınıf, üretim araçları karşısındaki konumuna göre
tarihsel olarak belirlenmiş, çıkarları ortak olan insan
gruplarıdır. Yani bir insanın, üretim araçlarına sahip
olup olmamasına göre hangi sınıftan olduğu belirlenir.
Bu sınıf tanımında üzerinde duracağımız asıl nokta ise
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aynı sınıfa ait insanların çıkarlarının da ortak olmasıdır. Bu çıkar ortaklığı, aynı zamanda kader ortaklığıdır.
Sık sık oligarşinin temsilcilerinin, kimi zaman burjuva,
küçük burjuva aydınların dile getirdiği “aynı gemideyiz”
sözü aynı sınıfa ait kişiler için doğrudur. Örneğin ülkemiz
işçi sınıfının kaderi ortaktır. Türk, Kürt, Laz, Çerkez
bütün milliyetlerden halkların kaderi ortaktır. Birinin zararına olan hepsinin zararınadır.
Bugün sınıf mücadelesinin en keskin, en somut ifadesi
olarak yaşanan büyük-küçük her direniş, gücünü yalnızca
direnme hakkından değil asıl olarak bu hakkın da yaratıcısı
olan “dayanışma” duygusundan alır. Çünkü dayanışma,
Marks ve Engels’in tarihin kendisi olarak ifade ettiği sınıf
savaşında, çıkarları aynı olanların bu çıkarları etrafında
bir araya gelmesi, “kader”lerini ortaklaştırmasıdır.
Yani tek başına bir “sınıf” olma özelliği gösteremeyen
ezilenlerin bir araya gelerek “sınıf” olması, güce dönüşmesidir.
Bu noktayı özellikle vurgulamamızın nedeni, bolca
sözü edilen “sınıf dayanışması”nın, halklar arasındaki
dayanışmanın solun birçok kesimi için sözden veya
göstermelik birliklerden, çeşitli dayanışma etkinliklerinden
ibaret olmasıdır. Burada çarpık bir bakış vardır.
Sol, sosyalist olduğu iddiasındakiler de dahil; emeğin,
emekçilerin haklarını, halkların kardeşliğini, eşitlik, özgürlük, adalet gibi değerleri savunanlar için dayanışma
yalnızca “ideal bir davranış” olarak görülmektedir. Bu
bakışa göre bir çeşit “iyi insan” davranışıdır dayanışma… Oysa gerçek öyle değildir.
Dayanışma, çıkarları ve kaderleri ortak olanların
birlikte mücadeleyle kendi kaderlerini kendilerinin tayin
edebilmesinin koşullarını yaratır. Yani bu ortak çıkarların
gerçekleşmesi, emperyalizmin ve faşizmin saldırılarına
karşı halkların birlikte mücadelesiyle, yani dayanışmasıyla
mümkündür. Bu nedenle dayanışma ideal davranış
değil; sınıf savaşında, eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinde zafere ulaşmak için zorunlu ve mümkün
olan tek yoldur.
Sonuç olarak;
Mahir Kılıç’ın direnişi de, devam eden direnişler de;
bugüne kadar zaferle sonuçlanan bütün direnişlerde olduğu
gibi gücünü emekçi halkların, ezilenlerin, yoksulların
dayanışma duygusundan alır. Direnenlerin en büyük
moral güçlerinden biri dayanışma duygusudur. Bu duygunun
eyleme dönüşmesi, direnişleri büyütür.
Direnişlerin zaferle sonuçlanmasının tek yolu budur.
Yoksul halkın, emekçilerin dayanışma duyguları var oldukça
moral üstünlük direnenlerindir. Bize düşen bu duyguyu
eyleme geçirmek, direnişleri büyütmektir.

Aldığınız Hiçbir Güvenlik Önlemi Sizi Adaletimizden
Koruyamayacak!
Polis Terörüne Karşı Sütçü İmam Müfrezesi katillere uyarı
amaçlı yaptığı uzaktan kumandalı bomba eylemiyle ilgili bir
açıklama yayınladı. Açıklamada: “...Uyarıyoruz! Mahallemizi
Filistin’e çevirme çabalarınızdan vazgeçin. Polis terörünüz devam
ettikçe devrimci şiddetimiz artarak devam edecektir!” denildi.
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FAŞİZME KARŞI DİRENMEYE, ÜRETMEYE, ÖRGÜTLENMEYE
DEVAM EDEBİLMEK İÇİN İLLEGALİTE!

Gizlilik Suç Değil HAKTIR!

Yürüyüş’ün 87. sayısında başladığımız “Gizlilik
Suç Değil Haktır” yazı dizisini bu bölümle tamamlıyoruz.
12 hafta boyunca dünya halklarının, aydınlarının
illegalite deneyimlerinden örnekler aktardık. Kuşku
yok ki, daha onlarca bölüm de sürdürsek, dünya
halklarının illegalite pratiği anlatmakla bitmez. Çünkü
direnen ve savaşan halkların, direnen ve savaşan
her vatanseverin, devrimcinin mücadelesinin bir yanı
illegaliteyle iç içe oldu.
Bütün yazı dizisi boyunca asıl olarak şu iki noktaya
dikkat çekmeye çalıştık:
- Bir: Gizlilik, bir suç değildir. Faşizm “illegal”
olmayı bir suç gibi gösterse de, gizlilik, bir suç değil,
HAK’tır.
- İki: Gizlilik, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı
direnen ve savaşan herkes için günü geldiğinde başvurulacak bir ZORUNLULUKTUR.
Bir HAK olması ve ZORUNLULUĞU, iki temel
halkadır.

LEGALİZM BATAKLIĞINI TERCİH
EDENLERİN TEORİSİ VE PRATİĞİ
Brezilya eski devlet başkanı Lula’nın örneği de
tersinden çarpıcı bir örnektir;
Lula, hakkında açılan dava sonucunda, gidip teslim
oldu. Teslim olmaya konvoyla giderken, halk konvoyun
önüne atladı “gitme” dedi. Gitti.
Lula’nın teslim olduğu yerde faşistler seçimle
iktidara geldiler. Halk, Lula’ya ‘gitme’ dedi. Çünkü
halk sistemi Lula’dan daha iyi tanıyordu. Brezilya’da
faşist diktatörlükler döneminde kanı dökülen onlardı.
Hapishaneleri bilen onlardı. Lula veya Lulalar, bilmiyor
muydu? Evet biliyorlardı; ama reformizm onlara bildiklerini unutturur.
Tıpkı ÖDP önderlerinin de, HDP yöneticilerinin de
tüm bu gerçekleri bildiği ve bilmelerine rağmen illegaliteyi reddetmeleri gibi... Onlar illegalitenin ne anlama geldiğini, legalizmin ne anlama geldiğini biliyorlardı
elbette. İllegalite, direniş ve savaş; legalizm, bataklıktır.
Bu aynı zamanda bir tercih meselesidir.
Zorunluluğun bilincinde olmak ve buna göre bir
tercihte bulunmak.
Onlar, reformistler, zorunluluğu bildikleri halde
düzeni tercih ettikleri için illegaliteyi reddetmişlerdir.
Faşizmin zulmüne bir daha maruz kalmamak için
DEVRİMİ ÖRGÜTLEMEKTEN, DEVRİM İDDİASIN-
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DAN vazgeçmişlerdir. Dolayısıyla, GİZLİLİK’ten de
bunun için vazgeçtiler.
Onlarca HDP’li milletvekili, belediye başkanı; DİRENİŞ’i değil, UZLAŞMA siyasetini temsil ettikleri
için illegaliteyi tercih etmek yerine kendi ayaklarıyla
gidip faşizme teslim oldular.
Reformizm, legalizm bataklığını tercih ederken,
“kitlelerin ihtiyacı legal partidir!”, “kitleler illegaliteden
korkuyor” gibi teoriler yapmışlardır.
Legalizm, kitlelerin değil, kendilerinin ihtiyacıdır.
Sorun sadece illegalite-legalite arasında yapılan
bir tercih de değildir.
Bu bir sonuçtur.
İkisi arasında yapılan tercih, DEVRİM ve DÜZEN
arasında yapılan bir tercihtir.
İkisi arasında yapılan tercih, DİRENMEK ve TESLİMİYET arasında bir tercihtir.
Devrimi ve direnme çizgisini tercih edenler, illegaliteyi
de kullanırlar; düzeni ve teslimiyeti tercih edenlerin
ise ayakları ve kafaları hep legalizm bataklığında
olur.

GİZLİLİK HAKKINI KULLANMAK İÇİN
DEVRİMCİ, SOSYALİST OLMAK
ŞART MIDIR?
Hayır!
Dünya halklarının mücadele pratiğinde, bunun
böyle olmadığını gösteren örnekler de çoktur. Köleliğe
karşı Spartaküs ayaklanmasından, peygamberler tarihinden Anadolu Kurtuluş savaşına kadar, kurulu düzene karşı bir tavrı, direnişi olan herkes, illegaliteye
başvurmuştur. Bunun için devrimci, sosyalist olmak
gerekmez.
Baskıya, zulme, sömürüye karşı direnme kararlılığına
sahip olmak, illegaliteye şu veya bu aşamada, şu
veya bu biçimde başvurmak demektir.

SANAT İÇİN İLLEGALİTE
Miguel Littin, Şilili, ilerici bir sinema yönetmenidir.
Kamerasıyla ezilen halkı göstermiş, anlatmıştır.
Gabriel Garcia Marquez’in “Şili’de Gizlice” adlı
kitabı, illegalitenin çarpıcı bir öyküsüdür. Marquez bu
kitabında, Miguel Littin’in gizli olarak döndüğü Şili’de
illegalite koşullarında neler yaşadığını anlatıyor.
Miguel Littin, 1959-62’de Şili üniversitesinde tiyatro
eğitimi gördü ve hemen arkasından sinema yapmaya
başladı. Halkın sorunlarını sınıfsal bir bakış açısından
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ele aldı. Sanatçının örgütlülüğünü savunan bir sanatçıydı. 1970’de Televizyon İşçileri Sendikası başkanlığına
seçildi.
1971’de sosyalist Allende’nin yönetime gelmesiyle,
yine sinema alanında görevler üstlendi.
1973’te Şili’de faşist cuntanın işbaşına geldiği ve
Allende’nin katledildiği günlerde Şili dışındaydı. Uzun
süre ülkesine dönemedi.
Ama bir gün karar verdi.
Faşist cuntanın halen sürdüğü ve normal yollardan
giremediği ülkesine İLLEGAL yollardan girecekti.
Normal koşullarda yapamadığı sanatsal çalışmalarını
İLLEGALİTE’ye başvurarak yapacaktı.

İLLEGALİTE İÇİNDE SANAT
Onu yeniden ve illegal olarak ülkesine döndüren
neydi?
Vatanseverliği, faşist cuntaya karşı direnişin içinde
yer alması, ilerici kimliği, mücadeledeki kararlılığı, sinema tutkusu, halkına duyduğu sevgi... Bunların
hepsi onun o günkü tercihinin nedenleriydi.
Miguel Littin, sahte bir pasaportla, başka bir ülkenin
vatandaşı gibi, Şili’ye geri döndü. Kendine yeni bir
kimlik, yeni bir geçmiş uydurup dönmüştü ülkesine.
Ülkesinde kaldığı süre boyunca, tamamen illegalite
koşullarında geniş bir ekiple birlikte çalıştı. Şili faşist
cuntasının halka yaptığı zulmü, cuntanın tüm Şili’de
yarattığı ekonomik, siyasi, sosyal tahribatı anlatacağı
filmi için otuz bin metrelik film çekti... Senaryosu
yüzlerce sayfaya ulaştı. Amerikan emperyalizmi tarafından işbaşına getirilen Pinochet cuntasının
Şili’de neler yaptığı onun kamerasından tüm dünyaya yayıldı.
Reformistler veya olaya bencilliğin, bireyciliğin burjuvazinin penceresinden bakanlar pekala şöyle diyebilirler: “Bir film için canını tehlikeye atmaya değer
mi?”
Evet, Miguel Littin, ülkeye dönüşünde faşist cunta
tarafından yakalanabilir, katledilebilir, kaybedilebilir
veya yıllarca tutsak edilebilirdi.
O bunları göze aldı.
Sadece bir film için mi?
Hayır. O film, direnmektir.
O film, faşizme karşı mücadeledir.
O film, biraz yukarıda saydığımız gibi, vatanseverliktir, ilericiliktir, demokratlıktır, halkın sanatçılığıdır.
İllegalite, o koşullarda, o sanatçının savunduğu
dünya görüşüyle tutarlılığıdır.
Devrimci, sosyalist, vatansever olduğunu iddia
edip; devrimci, sosyalist, vatansever olmanın, direniş,
mücadele ve örgütlenmenin gerektirdiği noktada illegaliteye başvurmamak tutarsızlıktır.
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SONUÇ OLARAK DİYORUZ Kİ:
DİRENİŞSİZ SAKLANMAK İÇİN DEĞİL,
SADECE KENDİMİZİ KORUMAK,
DÜZENİN ÇİZDİĞİ SINIRLAR İÇİNDE
KALMAK İÇİN DEĞİL;
DİRENMEYE, ÜRETMEYE, ÖRGÜTLENMEYE
DEVAM EDEBİLMEK İÇİN
İLLEGALİTE!
Hem amacı, hem biçimlenişi itibariyle tarih boyunca
illegalitenin birçok biçimi olmuştur.
Bazen, insanlar sadece can güvenliği için gizli
yaşamak zorunda kalmıştır.
İnsanlar bazen kendilerine yapılan haksızlıkları
boşa çıkarmak, suçsuzluklarını veya haklılıklarını ispatlamak için gizli yaşamak zorunda kalmışlardır.
Bunlar, illegalitenin amaç açısından en dar ve
sınırlı halidir; ama düşmanına teslim olmaktansa illegaliteyi tercih etmesi yanıyla yine de olumlu ve ilerici
bir özellik taşırlar.
İllegalitenin en işlevsel, azami sonuç yaratacak
olanı ise, örgütlü olanıdır; direnişi ve mücadeleyi örgütleme ısrarıyla iç içe süren bir illegalitedir. Sözünü
ettiğimiz, düşünce özgürlüğü ve örgütlenme hakkının
gasp edildiği yerde; düşüncelerimizi savunmak için,
örgütlenme hakkımızı kazanmak için, adalet savaşı
için, hakikat savaşı için gizli yaşamaktır.
Giap şöyle diyor: “inisiyatif, hız, gizlilik... bir gerillanın sermayesinin özünü ifade etmeye yetecek
üç basit sözcüktür.”
Ho Chi Minh için de böyleydi; o da, gizliliğe büyük
önem veriyordu. “Mutlak bir gizlilik sağlamak, kuvvetlerimizi iyi saklamak, düşmanı yanıltmak zorunluydu.”
Hiç unutmayalım; İLLEGALİTE ZORUNLUDUR;
İllegalite, hem kendi güvenliğimiz, hem düşmana
karşı savaşı sürdürmemiz için zorunludur.
Unutmayalım; İLLEGALİTE HAKTIR!
Meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara, meşruluğunu
kaybetmiş bir devlete ve yargıya karşı direnmek ve
direnişi her koşulda sürdürebilmek için gizlilik haktır.
Unutmayalım, İLLEGALİTE DİRENMEKTİR!
Yazı dizimizin çeşitli bölümlerinde belirttiğimiz gibi,
illegalite sadece bir saklanma eyleminden ibaret
değildir. Kastettiğimiz; emperyalizme, faşizme
karşı mücadeleyi, örgütlenmeyi sürdürebilmek
için gizlenmektir!
- SON -
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EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINAN
DİRENİŞLER MECLİSİ ÜYELERİ VE DİRENİŞ DOSTU
15 KİŞİDEN SİBEL BALAÇ VE ERTUĞRUL ÇAĞAN TUTUKLANDI!

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KP polisinin 10 Aralık
2018 günü Direnişler
Meclisi’ne yönelik
operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Gözaltılardan sonra faşist AKP’nin katil polisleri,
anıta çıkan yolları tutmuştu. Yüksel Direnişçileri’nin
giriş yaptığı sokağı da her zamankinden daha yoğun
kaplamışlardı.
Bir yandan öğlen açıklaması saati yaklaştıkça ya
birisi alana çıkarsa tedirginliğiyle etrafı kolluyordu.
Bir yandan da orada çekim için bulunan FOSEM muhabirlerine “Artık bitti, alana çıkan olmayacak, boşuna beklemeyin” diyordu.
İşte tam bu sırada bir kez daha patladı Yüksel Direnişi’nin susturulamaz tarihsel sesi. Alana çıkılmıştı...
Kendisi de KHK ile ihraç edilmiş olan bir kamu
emekçisi, elindeki dövizle ve slogan atarak Yüksel
Caddesi’nde ilermeye başlamıştı. Faşizmin direniş
karşısında yenildiğinin bir kez daha ilanıydı bu.
Direnişler Meclisi’ne çektiği operasyonun boşa çıkartılmasının tahammülsüzlüğüyle hemen saldırıp
sesini kesmek istediler. Ama ne çare, artık o sesi boğabilmeleri asla mümkün olmayacaktı. Direnişler
Meclisi emekçileri gözaltında olduğu günler boyunca öğlen ve akşam açıklamaları için alana çıkılmaya devam edildi.
Yüksel Direnişi’nin sesini kesemediler. Orası bir
mevziydi ve direnişin bu tarihsel mevzisi asla boş bırakılmadı. Büyük Direnişimiz’in sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar iradesiyle Yüksel boş bırakılmadı.
Yüksel Direnişi’ni 9 Kasım 2016’da alana ilk kez
çıkarak başlatan Nuriye Gülmen’in dediği gibi: “Hep
direnişimizin halklarla, faşizm arasında bir barikat
olduğunu söylemiştik. Öyle olduğunu gerçekten
görüyoruz. Ve bugün bu barikat orada hala durmaya
devam ediyor. Hem kamu emekçilerinin, Türkiye
halklarının direnme hakkını, iş güvencesini korumak
hem de aklınıza gelebilecek her türlü sokağa
çıkma hakkını ve özgürlüğünü, düşünceyi ifade
etme hakkını korumaya devam ediyor Yüksel Direnişi.”
Faşizm bu barikatı ezip geçmek istiyor. Çünkü,
halkı sindirmeyi hedefliyor. Zulmüyle ezip sömürü
politikalarına boyun eğdirmak istiyor.
Reformizm bu barikatı çürütüp yıkmak istiyor.
Çünkü, halk saflarına yılgınlık aşılamak istiyor. Yüksel
Direnişi varlığı ve kesintisizliğiyle faşizmin ve reformizmin bu politikasının karşısında aşılmaz bir barikat
örmüştür.
9 Kasım 2016’dan, bu yana ezip geçemediler, çü-

A

rütüp yıkamadılar bu barikatı. Bunu, birçok kez ve
değişik biçimlerde denediler. Ama asla başaramadılar.

Neden Başaramadılar?
Çünkü, Yüksel Direnişi’nin temelinde tarihsel ve
siyasal haklılık vardır. Ezip geçemedikleri budur. Ve
dahası, Yüksel Direnişi direnme hakkının kuşanılması
olduğu için çürütüp yıkmayı da başaramadılar. Ki direnme hakkı, tarihsel ve siyasal haklılığın üzerinde
yükselir. Haklı, meşru ve halklaşmış bir direniş olduğu
için faşizmin alçaklığı ile reformizmin yılgınlığı Yüksel
Direnişi’ne güç yetiremiyor, yetiremeyecek!
KESK yürütmesinin işbirliğiyle gerçekleştirdikleri
bu son saldırıları ise daha şimdiden başarısız olmuştur.
Alana günde iki kez çıkılmaya devam etti. Barikat yerinde ve sağlamdır.
Bunu sağlayan nedir? Yüksel Direnişi’nin insanları
nasıl insanlar ki, bunca saldırıya, gözaltı operasyonlarına, işkence ve tutuklamaya rağmen bitip tükenmiyorlar? Yüzleri ve yaşları değişiyor; ama direnme
ruhları değişmiyor.
Değişmez. Ne diyordu yüzyıllar öncesinin ozanı
olan derviş Muhyi: “Sayılmayız parmak ile / Tükenmeyiz kırmak ile...” Söz konusu olan Yüksel Direnişi’nin halklaşmasıdır. Bu nedenle belirleyici olan
alana hangi kişilerin çıktığı değil, haykırılan taleplerdir,
direnişin sürekliliğidir, faşizmin başaramayacağının
ilan edilmesidir. Baskı varsa direniş de bitmeyecek
bilincidir.
Pomeroy’un Filipinler halkının devrimci mücadelesini
anlatırken söylediği gibi; “Uğrunda savaştığınız
şeyler, halkın arzularından yanaysa, bir kişi değil,
çoğunluk sayılırsınız.”
İşte bu çoğunluğun yani halkın zulme karşı direnen
iradesinden korkuyor faşizm!
Yüzbinlerce insanı bir alana toplayıp onlara emperyalizmle barışmak gerektiğini alkışlatıyorsanız, faşizm o kalabalıklardan ürkmez. Aksine bu durum
işine gelir. Ama bir kişi bile olsa meydana çıkıp zulme
karşı direnmeye başlarsa, faşizm buna tahammül
edemez.
Kaç kişi olduğumuzun gerçekten önemi yok. Tarihsel
direnme hakkını, taleplerini kuşanıp kuşanmadığımızdır
belirleyici olan. İşimiz, ekmeğimiz, onurumuz için yürüttüğümüz mücadelenin meşruluğudur. Bir kişi bile
olsak eğer halkın arzularını dile getiriyorsak, sesimiz
faşizmin iktidarını korkutmaya, Halk ayaklanması kabusları gördürmeye yeter.
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DİRENİŞ TEK YENİLMEZ
KOMUTANDIR!
Yüksel’in direnme bilincini hiçbir baskı,
zor, işkence, para cezası, tutuklama, terör
demagojisi yok edemiyor. Hiç direnişsiz kalmadı bu topraklar. Yüksel Direnişi boyunca
da genci yaşlısı, kadını erkeğiyle direnişçiler
her şeye rağmen haklı taleplerini savundular.
Dahası son 2 yılda ülke gündemine dair ne
varsa direnişin konusu yaptılar.
Çünkü onlar halktılar, her biri nasıl direnmek gerektiğinin öğretmeni oldular aynı zamanda. Nuriye’nin ifadesiyle, “... Kapitalizmin
bireycileştirdiği, yalnızlaştırdığı, kendine
güvensizleştirdiği, iddiasızlaştırdığı, korkuyla teslim almaya çalıştığı insanın karşısına Yüksel Direnişi başka bir insan
modeli ortaya çıkardı. Bu hiçbirinizin yabancı olduğu bir insan değil aslında, mücadelenin içindeki insan. Yüksel’in ruhu
bu: İrade, cüret, vefa, bağlılık, yoldaşlık,
kolektivizm...”
Faşizm işte bu iradeyi, cüreti, vefayı, bağlılığı, yoldaşlığı, kolektivizmi ezip geçemedi.
Alana her gün çıkıldı. Kendilerinin de
operasyona dahil edilmesini, işkenceyi, tutuklanmayı göze alarak alana çıkıldı. Bu örnekler direnişin kazandırdığı birbirini sahiplenmenin yarattığı sonuçlardır. Ve her biri
çok değerlidir. Moral ve coşku vermektedir.
Bugün bunu bizden başka yapan kimse yok.
Birbiri için gözaltına alınan, işkence gören,
işinden ekmeğinden olmayı göze alan bizden
başka kimse yok.
Yalnızca Yüksel’de de değil, gözaltındaki
Alev Şahin yerine TMMOB’da, Mahmut Konuk
yerine de direniş alanındaydılar.
Gözaltındakiler de direnişe devam etti. İlk
andan itibaren açlık greviyle baskınlara cevap
veren direnişçiler, ek gözaltı kararı alınması
üzerine suyu ve şekeri de bıraktılar.
Her şeyi göze almış, direnmeye kilitlenmiş
iradeyi hiçbir güç yenemez. Bunun hazımsızlığı ve hıncıyla, direnişi bitirebilmek umuduyla Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan’ı tutukladılar.
Direnişler Meclisi, kişilerle kurulmadı ve
kişilere bağlı büyümedi. Şimdi tutuklamalarla
da sekteye uğratılamayacak kadar halkın
gönlünde ve bilincinde yer edinmiştir Yüksel
Direnişi. Bu nedenle;
Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar
Bizi Yıldıramaz!
Kahrolsun Faşizm
Yaşasın İş Ekmek Onur Mücadelemiz!
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KESK YÖNETİMİNDEKİ
HDP, CHP, ÖDP, EMEP, HALKEVCİ
TASFİYECİLER,
DİRENİŞÇİLERE SALDIRIDA AKP
POLİSİ İLE
İŞBİRLİĞİ HALİNDEDİR!
0 Aralık’ta Direnişler Meclisi’ne operasyon yapan
AKP faşizmi, işkence ve gözaltıyla direnişi bitirmeyi
hesap etti. Tıpkı tasfiyeci KESK yönetiminin, direnişçileri genel merkezden işkence yaparak, atarak oturma
eylemini bitirdiğini açıkladıkları gibi.
KESK MYK, direnişçilere saldırıp genel merkez binasından
attıktan sonra “oturma eylemi bitti” açıklaması yapmıştı.
Şimdi sıra AKP polisindeydi. Saldırıp gözaltına almanın hevesiyle “direniş bitti” diyecekti.
Faşizmin ve reformizmin Yüksel Direnişi’ne yönelik yaklaşımındaki bu benzerlik şaşırtıcı değildir. Her ikisi de zaten
hiç başlamamış ve bu kadar sürmemiş olması gerektiğini
düşündükleri direnişe karşı tahammülsüzdür!
Bu tahammülsüzlüğün nedeni Yüksel Direnişi’nin faşizmin
korkuyla teslim alarak, reformizmin yılgınlık aşılayarak halk
saflarında direnme hakkını engelleme politikasını bozmuş
olmasıdır. Faşizmi ve reformizmi aynı noktada birleştiren,
Yüksel Direnişi’ne saldırmalarına sebep olan budur. Yüksel
Direnişi faşizmin ve reformizmin halka yönelik teslimiyet ve
yılgınlık aşılama politikasını bozmaktadır.

1

KESK YÖNETİMİNDEKİ ÖDP, HDP, CHP,
EMEP VE HALKEVCİ REFORMİSTLER,
POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK KADAR
DİRENİŞE DÜŞMANLAŞMIŞTIR!
Direnişin başlarında, KESK yönetiminin OHAL saldırısı
karşısındaki tavrı sorulduğunda Nuriye Gülmen şu cevabı
veriyordu:
“KESK’in ne yaptığı ve ne yapmadığı bugün çok açık bir
biçimde görülüyor. Bu konuda söylenebilecek fazla bir şey
olduğunu düşünmüyorum. Bazen günü kurtardığınızı düşünürsünüz ve insanları da buna ikna edersiniz. Ama gün gelir,
savaş öyle keskinleşir ki, her şey ortaya çıkar. (Yürüyüş,
Sayı: 550, 4 Aralık 2016)
Yüksel Direnişi’nin kesintisizliği içinde her şey ortaya
çıkmış, KESK yürütmesinin direniş düşmanlığının ne boyutlarda
olduğu, kendi tabanlarının bile görebileceği kadar ayyuka
çıkmıştır. Çünkü direnişçileri linç etmeye kalkmış, sendika
binalarını direnişçilere kapatmış ve artık polisle işbirliği
yapacak kadar direnişe düşmanlaşmışlardır. Soruyoruz:
Yüksel Direnişçileri 15 Ekim 2018 tarihinde KESK yönetimindeki reformistler tarafından saldırıya uğrayıp sendika
genel merkezinden atıldılar. Bundan beş gün önce 10 Ekim
2018’de sendika genel merkez binasında AKP’li kamu başdenetçisi Şeref Malkoç ile merkezinde görüştüler. Tesadüf
müdür?
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tutsaklarla ilgili KESK’in bir şey yapıp yapmayacağıydı.
Ramazan
Gürbüz Aysun Mehmet
Gezen Bozgeyik
Elif Çuhadar
Gülistan A. Tekdemir

AKP polisi 10 Aralık 2018 tarihinde Yüksel Direnişçileri’ne yönelik olarak yalan yaygara ile “terör
operasyonu” yaparak direnişçileri gözaltına aldı. Bu
operasyon öncesinde ise KESK yönetimi ile Ankara
polisi Yüksel Direnişçileri hakkında resmi yazışmalarda
bulunuyor. Tesadüf müdür?
KESK Yürütme Kurulu 30 Kasım 2018 tarihli
açıklamasında şöyle diyor: “İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından tarafımıza bir tebligat gönderilerek yöneticilerimize yönelik tehditlere karşı ‘çeşitli önlemler
alınmasını isteyip istemediğimiz’ sorulmuştur.”
Soruyoruz ve ısrarla sormaya devam edeceğiz:
KESK Yürütme Kurulu AKP polisinin bu sorusuna
“resmi” olarak ne cevap vermiştir? Örneğin, “Üyelerimizle kendi iç tartışmalarımıza eli kanlı faşistler
karışamaz. Sizin ne haddinize bize böyle bir soru
sormak” diyebilmiş midir?
Diyemezler. Çünkü kendilerine yönelik eleştirileri
ve direnişçilere saldırganlıklarının teşhir edilmiş olmasını kendileri de, AKP’nin polisi gibi tehdit olarak
nitelemektedirler. “Tehdit edenler” olarak ise Yüksel
Direnişçileri’ni göstermişlerdir.
Siz eleştirilmiş ve teşhir edilmiş olmanızı “tehdit”
olarak niteleyip direnişçileri de “tehdit edenler” olarak
gösterirseniz, oturma eylemine “KESK 1 yıldır işgal
altında” deyip direnişçileri işgalci gibi gösterirseniz,
AKP polisi size işbirliği teklif eder. Çünkü yaptığınızın
adı zaten ihbarcılıktır.
REFORMİZMİN TASFİYECİLİK ÇUKURUNUN
DİBİ YOKTUR!
KESK’te oturma eylemi yapan KEC’liler, 30 Mayıs
2018 tarihinde KESK ile bir görüşme gerçekleştirdiler.
Bu görüşmede KEC’lilerin dört gündem maddesi
vardı:
Birincisi; Yüksel Direnişi’nin 500. günü kapsamında yapılan etkinlikler için hiçbir sendikanın direnişçilere yer vermemesiydi.
İkincisi; KESK yönetiminin, genel merkez binasında devam eden oturma eylemiyle ilgili sendika
genel merkezlerine ve şubelere gönderdiği yazıda
kullandığı ifadelerin ihbarcılık niteliğinde olmasıydı.
Üçüncüsü; devam eden oturma eyleminin taleplerini karşılamak için KESK Genel merkez yöneticilerinin bir adım atıp atmayacağıydı.
Dördüncü gündem maddesi ise; KESK üyesi

KESK yürütme kurulunun ihbarcılık yaparak direnişçileri faşizmin hedefi haline getirmesine ilişkin
nasıl bir açıklama yaptığını Yüksel Direnişçileri şöyle
aktarıyordu:
“... KESK’in 3 Mart 2018 tarihinde genel merkezlere
ve şubelere KESK’te devam eden eylemle ilgili yolladığı yazısında; “Üyeler dışında eyleme katılanlar
oluyor, biz gelenleri denetleyemiyoruz” diyerek oturma
eylemi yapan emekçileri iktidarın hedefi haline getirdiğini, ihbarcılık yaptığını söyledik. Bunun çok
tehlikeli bir tutum olduğunu, eğer burada oturma
eylemi yapan emekçiler KESK’in; “Biz buraya gelenleri
denetleyemiyoruz” şeklindeki ifadelerinden dolayı
faşizmin saldırısına maruz kalırsa bunun altından
nasıl kalkacaklarını sorduk.
Yöneticiler, ihbarcılık olarak nitelendirdiğimiz sözlerini; “Biz öyle uygun gördük” diyerek savundular.”
(Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi, Haziran 2018)
Yüksel Direnişçileri ile KESK Yürütme Kurulu
arasındaki bu görüşmede, KESK yönetiminin AKP
polisiyle Yüksel Direnişçileri hakkında görüştüğü de
açığa çıktı.
“... KESK, “genel merkez binamıza giren çıkan
belli değil, burada denetimi sağlayamıyoruz” dediğinde,
açıkça AKP faşizmine, “Ben denetimi sağlayamıyorum, sen sağla” diye çağrı yapmaktadır. Bu
sözler çok net bir şekilde ihbarcılıktır ve KESK’in
geldiği noktayı göstermesi açısından da önem taşımaktadır. İhbarcılık yaptıklarıyla ilgili tespitimizi yinelediğimizde bu kez ağızlarından baklayı çıkardılar
ve polisle bu konuyla ilgili görüştüklerini, polisin kendilerini uyardığını; fakat kendilerinin “onlar bizim
üyemiz” diyerek bize sahip çıktıklarını ifade ettiler.
“Biz, polisin üzerimizdeki baskısına rağmen size
sahip çıkıyoruz” dediler.
Örneğin, sendikaya sendika üyesi olmayan, İzmir’den bir taşeron işçinin geldiğini söylediler. (Bu
kişi işini geri almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde 184 gün açlık grevi yapan Mahir
Kılıç’tır.)
Polisin bizim orada yaptığımız eylemden rahatsız
olması doğaldır. Çünkü eylem emekçilerin hakkını
korumayı, emekçileri bir araya getirmeyi, örgütlü
hareket etmelerini sağlamayı, üyelerinin ekmek ve
onurlarına yapılan saldırı karşısında çalışma hakları
için hiçbir şey yapmayan, aksine üyelerini pasifleştiren
bir sendikayı harekete geçirmeyi hedeflemektedir.
Polis halkın yararına olan bir eylemden rahatsız
olur, taciz eder, terörize etmeye çalışır. Bu doğaldır.
Bunu yapmasa biz yanlış bir şey yaptığımızı düşünür,
kendimizden şüphe ederdik. Ancak sendikanın
bizim oradan çıkmamız için ihbarcılık yapması

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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ve çıkmamız gerektiğiyle ilgili argümanlarında
eylemimizi terörize etmeye çalışan Ankara polisini
referans göstermesi kabul edilemez!” (age)
Görüldüğü gibi KESK yürütme kurulu ile AKP polisinin Yüksel Direnişçileri hakkında görüşmeleri yeni
değil. Aralarında bu konuda belli bir görüşme var.
Öyle ki AKP polisi KESK yürütmesini kendi üyeleri
olan direnişçiler hakkında uyarabiliyor. Ve gereken
karşılığı almıyor AKP polisi. Burası bir sendika. “Eli
kanlı faşist katiller siz ne hakla böyle uyarılar yapabiliyorsunuz? Sendikamıza halk düşmanları dışında
herkes girer, size ne?” diyemiyorlar.
Bunun yerine o dönem için “Biz, polisin üzerimizdeki
baskısına rağmen size sahip çıkıyoruz” açıklaması
yaparak ihbarcılıklarını geçiştirmeye çalışıyorlar. İhbarcılık, polisin baskısı ve o baskısının düzeyiyle
açıklanamaz!
Kendisine devrimci, demokrat, sosyalist diyenlerin
anti-faşist ilkeleri vardır. Bu ilkeler daha en başından
polisle böyle bir ilişki yürütülmesinin zeminine karşı
çıkar. AKP faşizmi bu cesareti, genel merkezde ağırlanmaktan almaktadır.
KESK yürütmesi ile 30 Mayıs 2018’te görüşen
Yüksel Direnişçileri bu görüşmenin ardından yaptıkları
açıklamada şöyle diyorlardı: “...Şunu da söylemek
gerekir ki; sizi polise karşı savunuyoruz diye efelenen
bir sendikal anlayışın sonraki adımı, emekçileri polise
şikayet etmek olacaktır. Çünkü çukurun dibi yoktur.
Gerilemenin sonu yoktur.”

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ BİR KEZ
DAHA HAKLI ÇIKMIŞTIR!
Reformizmin çukurunun gerçekten de dibi yoktur.
Reformizm işte bu tasfiyeci dipsizlik içinde AKP
polisi ile işbirliği yapacak kadar düşkünleşebilmiştir.
Öyle bir tasfiyeci düşkünlüktür ki bu, direnişçilerin

Yüksel Direnişçileri Serbest Bırakılsın!
Yüksel Direnişçileri ve Destekçileri hukuksuz bir
şekilde ev baskınlarıyla 10 Aralık’ta gözaltına alındı.
Şu an hala Ankara Emniyetinde gözaltında tutulan
Yüksel Direnişçilerinin de içinde bulunduğu 15 kişi için
12 Aralık'ta Tuzluçayır Lisesi, Abidin Aktaş Sokak, Ege
Lisesi, Feyzullah Çınar Parkına 15 adet Halk Cephesi,
Yüksel Meclisi imzalı ozalit çalışması yapıldı.

Faşizm Yıkılacak Direnenler Kazanacak!
Yüksel Direnişi’ni Gözaltılarla, Tutuklamalarla
Bitiremezsiniz!
Yüksel Direnişçileri ve direniş dostları 10 Aralık’ta
sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınmıştı.
Baskınlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla hala direnişi
bitirebileceğini düşünen faşizm bunu başaramayacağını ilk anlarda gördü. Yüksel Caddesi hiç boş
kalmadı, gözaltına alınanların yerine yenileri direniş
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maruz kaldığı gözaltı ve işkence süresini bile yeterli
görmüyordu.
“15 dakikada bırakılıyorsunuz” diyordu Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu şube Başkanı Sultan Saygılı.
AKP polisi artık herhalde Sultan Saygılı’yı tatmin
edebilmiştir. Öyle ya Yüksel Direnişçileri 1 haftayı
aşkın zaman gözaltında işkence gördüler. Adaletsizliğe
karşı suyu-şekeri kestiler, ilaçlarını alamadılar. Yetmedi
2 direnişçi tutuklandı!
Oldu mu Sultan Saygılı, yeterli mi bu kadar?
Değilse, yine görüşün AKP polisiyle, “Bizi tehdit
ediyorlar” diye ihbar edin yeniden!
FAŞİZMLE İŞBİRLİĞİ YAPAN, DİRENİŞÇİLERİ
İHBAR EDEN REFORMİSTLER; SALDIRILARININ
HESABINI VERECEK!
Tasfiyeci solcular da, AKP faşizmi de istediğini
alamıyor, direniş bitmiyor, bitirilemiyor. Ne kadar
güçbirliği yaparlarsa yapsınlar, direnişi ezemez,
tasfiye edemezler. Direnişler Meclisi, halkın desteği
ve sahiplenmesiyle zafere yürüyor. Her bir adımıyla
faşizmin ve reformizmin aynı amaçta birleşen politikalarını bozarak ilerliyor.
Direnişler var olduğu sürece, ne faşizmin korkusu
ne de reformizmin yılgınlığı halk saflarını teslim alamayacak. Direnişler büyüyecek, yaygınlaşacak, birleşecek ve faşizmin karşısına halkın birleşik gücünü
çıkartacak. İşte bu devrimci politikayı faşizmin ve
reformizmin işbirliği de engelleyemeyecek. AKP polisinin saldırısı bu yanıyla boşa çıkartılmıştır.
Halkımız, direnenleri de ihbarcı tasfiyecileri de
görüyor. İhbarcılığı ve işbirliğini asla affetmeyecek.
KESK, hala kamu emekçilerinin sendikası
olma iddiasındaysa, derhal safını belirlemeli,
AKP ile yaptığı işbirliğinin ve direnişçilere saldırısının özeleştirisini vermek zorundadır!
alanına aynı sloganlarla, aynı pankart ve dövizlerle
ve aynı kararlılıkla çıktı.
Gözaltına alınanlar, faşizmin işkencehanelerinde
8 gün boyunca tutuldular. 17 Aralık’ta savcılığa, ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen
Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan tutuklandı. Selvi Polat,
Deniz Aydın, Gülnaz Bozkurt, Özge Çırpan, İlker
Işık, Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt,
Mehmet Dersulu, Simge Aksan, Mahmut Konuk,
Burak Aydemir ve Murat Çeşme savcılık ifadelerinin
ardından adli kontrol, yurtdışı yasağı ve haftada bir
gün imza şartı ile serbest bırakıldılar.

Halk Cepheliler Yürüyüş’ü Hatay Halkına Ulaştırdı
Hatay’ın Samandağ ilçesinin Sutaşı, Çöğürlü, Tekebaşı
mahallelerinde 14 Aralık'ta Halk Cepheliler tarafından
dergi dağıtımı yapıldı. Ayrıca kurulan Halk Meclisi
üzerine sohbetler de edildi. İki saat süren çalışmada 50
dergi halka ulaştırıldı.
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KESK’Lİ YÖNETİCİLER,
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NE SALDIRARAK
EMEKÇİLERİN MÜCADELESİNE ZARAR VEREN,
FAŞİZME HİZMET EDEN TAVIRLARINDAN VAZGEÇMELİDİR!
HAL ilan edildiği 21 Temmuz 2016’dan
bu yana 150 bine yakın emekçi ihraç
edildi veya açığa alındı.
KESK yürütmesi ihraçların durdurulmasına karşı
hiçbir direniş örgütlemedi. İhraç üyelerine sahip
çıkmadı. 2017 Nisan’ında yapılan İhraçlar Kurultayı’nda vurgulanan eylemleri yaşama geçirmek
için direniş programı da çıkartmadı.
KESK yönetimi ne yüzbinlerce insanın bir gecede
işinden-ekmeğinden edilmesini, ne onuruyla oynanmasını ne de son iki yılda çaresizlikle canına
kıyan onlarca insanımızı umursamamış, ihraç
edilen binlerce üyesini yok saymış, mücadele
etmeye gerek görmemiştir.
Nuriye Gülmen’in 9 Kasım 2016’da Ankara’da
başlattığı Yüksel Direnişi ise adım adım büyümüş,
Nu-Se Dayanışması olarak halklaşmış ve OHAL
ile Anadolu halkları arasına güçlü bir barikat oluşturmuştur.
Faşizm bu barikatı ezip geçebilmek için işkence,
baskı, tutuklama, para cezası, tecrit hücreleri, sansür... birçok saldırı yürüttü.
Direnişe yönelik saldırılar yalnızca AKP’nin polisinden gelmedi. Direnişçiler aynı zamanda direniş
kaçkını, tasfiyeci KESK yönetiminin görmezden
gelme, yok sayma, sansür, sendika şubelerinin
kapılarının kapatılması ve en nihayetinde de 15
Ekim 2018’den itibaren fiili saldırılarıyla da karşılaştılar.

O

KESK GENEL MERKEZ BİNASINDAKİ
OTURMA EYLEMİNE DAİR...
24 Kasım 2017 günü KEC’liler KESK Genel
Merkezi’nde, başta Nuriye ve Semih olmak üzere
tüm ihraçlara sahip çıkılması talebiyle oturma
eylemi başlattı. Bu eylemin amacı ve talebi, KESK’in
sendika olmanın gereğini yerine getirerek KHKihraç saldırısına karşı direniş örgütlemesi, Nuriye
ve Semih’in hücre hücre ölüme yürümesi karşısındaki duyarsızlığına son verip ihraçlara sahip
çıkmasıydı.
Yüksel Direnişçileri ve Yüksel Meclisi üyeleri,
aradan neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen KESK
yönetiminin hiçbir adım atmaması nedeniyle oturma
eylemini sürdürüyorlardı. Bu süreç içinde KESK
yürütmesiyle yapılan görüşmeler bir sonuç vermedi.

Çünkü, KESK yürütmesi, oturma eyleminin talebi
olan 2017 Nisan’ında yapılan İhraçlar Kurultayı’nda
üyeleri tarafından vurgulanan eylemleri bir direniş
programı haline getirip uygulamayı kabul etmiyordu.

15 EKİM 2018 TARİHİNDE YÜKSEL
DİRENİŞÇİLERİNE YÖNELİK
BAŞLAYAN SALDIRILAR...
KESK MYK, 10 Ekim 2018 tarihinde Yüksel Direnişçileri tarafından işgal edildiği yalanını söyledikleri
sendika genel merkez binasında AKP’nin Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ağırladı. Bu görüşmeden beş gün sonra, 15 Ekim 2018 tarihinde
KESK yönetimi Yüksel Direnişçilerine yönelik saldırıya geçti.
15 Ekim 2018 sabahı, direnişçiler sendikaya
gittiklerinde, eşyalarını çöp poşetlerine konulmuş
halde kapı girişinde buldular. Yukarı çıkıp kapıyı
çaldılar ancak içeriden sesler gelmesine rağmen
açan olmadı. Israrla çalmalarına rağmen açılmayınca, Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri kapının
önünde oturma eylemine başladılar.
Fırsatını bulurlarsa da kendi sendikalarının içine
girmeye çalıştılar. Ama her defasında saldırıya
uğrayıp dışarı atıldılar. KESK yönetiminin sendikaya
geldiği diğer günler boyunca da direnişçiler defalarca
saldırıya uğradı.
KESK yürütmesi saldırgan tavırlarının görsel
olarak kaydedilip halka ulaştırılması üzerine saldırılarına gerekçe uydurmak için binbir yol denedi.
Alenen yalan söylemeye, utanmadan direnişçileri
suçlamaya, hatta ihbar etmeye yöneldiler. KESK
MYK’sı bu tavırlarıyla devrimci temelde tartışmadan,
eleştiri-özeleştiriden ne kadar uzak olduğunu da
göstermiştir.
Direnişçiler ise; saldırıyı, saldırganları ve saldırının
nedenlerini anlattılar. Kendilerini işgalcilikle suçlayan
KESK yönetiminin yalanlarını bir bir teşhir ettiler.
Yüksel Direnişçilerine yönelik saldırıları teşhir
olan KESK MYK, bunun üzerine kimi şube yöneticilerini toplayarak yavuz hırsız misali direnişe karşı
eylem örgütlemeye kalkışmıştır.
KESK yürütme kurulu öylesine körleşmiş durumdadır ki, aynı zamanda sendika üyesi de olan
direnişçilerin, kendi sendikalarını çalışma alanı
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olarak kullanmasından rahatsızlık duymaktadır.
Öyle ki ülke genelinde KESK şubelerinin Yüksel
Direnişçileri tarafından kullanılmasını yasaklamış
durumdadırlar.
Soruyoruz: Sendikalar, kamu emekçilerinin çalışmaları için kullanılmayacaksa neden var? Sendika
binalarında AKP temsilcileri ağırlanır ama direnişçiler
etkinlik yapamaz öyle mi?
Yönetimin rahatsız olduğu; Yüksel direnişçilerinin
sendikaları, bina olmaktan çıkarıp tam da olması
gerektiği şekilde kullanmalarıdır.
Yüksel Okulu dersleri, üyelerle ülke ve dünya
gündemine ilişkin yapılan sohbetler, açılan direniş
sergileri ve en önemlisi de iktidarın kamu emekçilerinin onurunu ayaklar altına alması karşısında
direnmek gerektiğini göstermeleri olmuştur. KESK
yönetimine kendi görevlerini ve yapmaları gerekeni
hatırlatmakla kalmamış, bunun nasıl yapılacağını
750 günü aşkın bir süredir pratikleriyle de göstermektedirler.
KESK Merkez Yürütme Kurulu;
* 5 Bine Yakın İhraç Üyesi İçin Hiçbir Direniş
Örgütlemedi!
* İstanbul’da Önlüksüz-Slogansız Eylem Yapmak
İçin Direnişçileri Yüzüstü Bırakıp, Polisle Anlaşarak
Eylemleri Bitirdi!
* 10 Ekim 2018’de AKP’li Kamu Baş Denetçisi
Şeref Malkoç ile Görüşmelerinin Ardından 15 Ekim
2015 Tarihinde Genel Merkez Binasında Bulunan
Direnişçilere Ait Eşyaları Kapının Önüne Attı!
* Yüksel Direnişçileri’ni Polise İhbar Etti!
* Nuriye Gülmen Ve Direnişçilere Saldırdı!
* Direnişe, Direnişçilere Sendikanın Kapılarını
Kapattı!
* Yüksel Direnişçilerini Atmak İçin Sendikaya
Polis Çağırdı!
* Bir KESK yöneticisi -Ankara Eğitim-Sen 1
No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı- direnişçilere
yönelik faşizmin işkencesini, zulmünü az bularak
Yüksel Direnişçileri’nin gözaltından çıkmasına “15
dakikada bırakılıyorsunuz” diye hayıflanabilmiştir.
Soruyoruz: Ne kadar gözaltı süresi, ne kadarlık
bir işkence Sultan Saygılı denen bir emek sendikası
yöneticisini tatmin etmeye yeter?

KESK YÖNETİMİNE SORUYORUZ:
AKP faşizminin Ankara polisi, 02.11.2018 tarihinde
KESK Genel Merkezi’ne “Tehdit İçerikli Paylaşım”
konu başlığı altında bir yazı göndermiştir. Bu
yazıda, Yüksel Direnişçilerine “terörist” denerek,
KESK yönetimine “koruma” önerilmiştir.
KESK yönetimi 30 Kasım 2018 tarihine kadar,
yaklaşık bir ay boyunca AKP polisinin kendilerine
işbirliği önerdiği bu yazı hakkında halka ve kamu
emekçilerine bilgi vermemiştir.
Soruyoruz: KESK yönetimi bir ay boyunca
AKP polisinin işbirliği önerdiği bu yazı hakkında
neden bir açıklama yapmadı?
Soruyoruz: KESK yönetimi AKP polisinin bu
sorusuna nasıl bir cevap verdi?
Gelinen aşamada AKP polisi, 10 Aralık 2018
tarihinde Yüksel Direnişçileri ve Yüksel Meclisi
emekçilerini gözaltına almıştır. KESK yürütmesi
bu operasyondaki işbirlikçi tavrını görmeli ve özeleştirisini vermelidir. Görülmesi gereken şudur;
KESK’li Yöneticiler bu işbirlikçi tavırlarıyla emekçilerin
mücadelesine zarar vermekte ve faşizme hizmet
etmektedirler.

KESK MERKEZ YÜRÜTME
KURULU’NDAN TALEPLERİMİZ;
‐ Direnişçilere Saldırıları Durdurmalıdır!
- Sendika Kapılarını Direnişçilere Açmalıdır!
‐ Direnişçilere, Kamu Emekçilerine Ve Halkımıza,
Saldırılarının Özeleştirisini Vermelidir!
‐ Saldıran Yöneticiler Hakkında İşlem Yapmalıdır!
‐ İhraçlarla İlgili Somut Bir Eylem Programı Çıkarmalı Ve Halka Açıklamalıdır!
- AKP’yle İşbirliğinin ve İhbarcılığının Hesabını
Vermelidir!

ÇAĞRIMIZDIR:
Kendisine sol, sosyalist, devrimci diyen güçler; KESK yürütmesinin direnişe ve direnişçilere
yönelik, AKP ile kolkola yürüttüğü bu saldırılara
tavırsız kalmamalı, bu tasfiyeci çürümeye tavır
almalı, mahkum etmeli ve hesap sormalıdır!

KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
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YİNE AKP,
YİNE HIZLI TREN, YİNE KATLİAM!
3 Aralık sabahı saat 6.30 civarında Ankara’dan
Konya’ya hareket eden yüksek hızlı tren
(YHT), Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı
Marşandiz istasyonunda, aynı hat üzerinde karşıdan
gelmekte olan, yol kontrolü ile görevli kılavuz tren ile
çarpıştı. Çarpışma sonucu üst geçit, vagonların
üzerine devrildi. 3’ü makinist olmak üzere 9 kişi
hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.
“Kaza”nın ardından, demiryolu hattında bulunması
gereken sinyalizasyon sistemlerinin hazır olmadığı,
hat üzerindeki trafiğin manuel iletişimle; cep telefonu
ve telsiz yoluyla yapıldığı, facianın bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise;
“Kılavuz lokomotifi orada olmamalıydı” derken,
demiryolu hattında bulunmayan sinyalizasyon sistemiyle
ilgili de; “Bu sistem, demiryolu için olmazsa olmaz
değil. Sinyalizasyonun olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok.”
ifadelerini kullandı.
Demiryolu ulaşımı, en güvenli ulaşım biçimi olarak
bilinmektedir. Bunun nedenlerinden birisi, sinyalizasyon
sistemini içerisinde barındırmasıdır. Eğer bir hatta bir
tren varsa, sinyalizasyon sistemi uyarı verir ve bu hat
ulaşıma kapatılır. Ankara-Konya YHT hattında ise bu
sistem konulmamıştır; hat üzerindeki trafik manuel
haberleşme yoluyla yönlendirilmiştir ve bir kez daha
ölüme davetiye çıkarılmıştır.
Ayrıca yüksek hızlı demiryolu hattı, sistem bütünlüğü
sağlanmadan trafiğe açılmıştır. Fakat katliamın yaşandığı bu hat, AKP’nin seçim malzemesi haline getirilmiş ve daha çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştır.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara
Şuba Başkanı İsmail Özdemir, konu ile ilgili açıklamada
şunları söyledi: “Kazanın yaşandığı hat, erken açıldı.
Bunun nedeni de Haziran seçimlerinin gelmesiydi.
Rayların döşenmesiyle hat bitti denildi. Sinyalizasyon
bitmemişti. Bu kadar yoğun işletmeciliğin olduğu
yerde sinyalizasyon sisteminin bitmesi gerekiyordu.
Popülist politikalar sonucu hat teslimi erken şekilde
ve geçici olarak yapıldı.”
Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın 15 Aralık tarihli
haberine göre de; TCDD’den YHT Ankara Trafik ve
İstasyon Müdürlüğü’ne gönderilen 7 Aralık 2018 tarihli
yazıda, Ankara-Sincan YHT hattının 15 Mart 2018’de
sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığı ifade edilirken;
9 Aralık günü de YHT hatlarının trafiğinin değiştirildiği
ve zorunlu haller dışında manevra yapılmaması
talimatı verildiği öğrenildi. Tek yön olarak işleyen

1

hatlar, bu tarihten itibaren geliş ve gidiş şeklinde kullanılmaya başlandı. Elle makas tanziminin zorunlu
kılındığı bu değişiklikten 4 gün sonra da katliam meydana geldi.
AKP, 9 kişinin ölümünde kendi sorumluluğunu gizlemek için, gerçekleri gizlemek için gözaltındaki demiryolu çalışanlarının ifadelerinin de basına yansımaması talimatını vererek sansür uyguladı. Alican
Uludağ’ın 17 Aralık tarihli haberine göre, gözaltına
alınıp tutuklanan 3 demiryolu çalışanından makasçı
Osman Y, ifadesinde; “Daha önce panodan elektrik
kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini
de almadım” dedi.
Hareket memuru Sinan Y. ise; “Daha risksiz işleyen
sistemin değiştirilmesi suretiyle, trenlerin kabul ve
sevk işlemlerini tamamen makasçının başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli
önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum”
dedi.
9 insanımızın ölümüne, 92 insanımızın yaralanmasına neden olan bu katliam, tek başına ihmalkarlıkla, tedbirsizlikle, teknik yetersizlikle veya
AKP’nin popülizmiyle açıklanamaz. Bu; önceki katliamlarda olduğu gibi ve ne yazık ki bundan sonraki
katliamlarda da olacağı gibi; kapitalizmin halkın yaşamını hiçe saymasının bir sonucudur.
Hepimiz katilleri çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. 9 insanımızın katilleri; başkanından ulaştırma bakanına
kadar AKP iktidarının kendisidir. TCDD Genel Müdürlüğü’dür. Onlar, daha fazla kâr elde etmek için
malzemeden çalarken, güvenlik önlemlerini hiçe sayarken, veya 3-5 oy fazla almak için hazırlıkları
bitmeyen “çılgın projeleri”ni işletmeye açarken; insanlarımız katlediliyor.
Katledilmemek için, evlatlarımızın bedenlerini tren
raylarından toplamamak için, “kaza” denilen katliamların
hesabını sormak için tek yolumuz örgütlenmektir.
Bu katliamlara karşı sesimizi çıkarmadığımız, hesabını
sormadığımız sürece insanlarımız, AKP’nin kar hırsı
ve yalan vaatlerinin altında katledilmeye devam edecektir.
Adaleti mahkeme kapılarında da aramayacağız!
Mahkeme kapılarında adalet bekleyen ailelerle nasıl
alay edilircesine kararlar verildiğini, sorumluluk birkaç
teknik personele yıkılırken; katillerin, gerçek sorumluların
nasıl aklandığını biliyoruz.
- Tıpkı 22 Temmuz 2004’te, Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı döneminde İstanbul-Ankara arası sefer
yapan hızlandırılmış trenin Sakarya’nın Pamukova ilçesinde raydan çıkıp devrilmesi sonucu 41 kişinin
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yaşamını yitirmesinin, 74 kişinin yaralanmasının ardından, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman istifa bile
etmezken; tren makinistlerine cezalar verilmesi gibi.
- Tıpkı 27 Ocak 2008’de, yine Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı
ve Süleyman Karaman’ın TCDD Genel Müdürlüğü
döneminde; İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale
Ekspres treninin Kütahya yakınlarına raydan çıkması
sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından açılan
davada “ortada kaza ve tesadüf olduğu, kararın
rastlantısal olduğu” gerekçesiyle 10 sanığın da
beraat etmesi gibi.
- Tıpkı 27 Ağustos 2009’da, yine Tayyip Erdoğan’ın
başbakanlığı, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı
ve Süleyman Karaman’ın TCDD Genel Müdürlüğü
döneminde Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin
Bilecik Bozüyük’te hemzemin geçitte iş makinesine
çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirmesinde
olduğu gibi.
- Tıpkı bu yıl 8 Temmuz günü Çorlu’da Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Ahmet Aslan’ın
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
İsa Apaydın’ın TCDD Genel Müdürlüğü döneminde,
Edirne-Uzunköprü’den İstanbul-Halkalı’ya gitmekte
olan trenin vagonlarının Çorlu’da devrilmesi sonucu
24 kişinin yaşamını yitirmesi, 318 kişinin yaralanma-

sında olacağı gibi.
13 Aralık’ta Ankara Yenimahalle’de gerçekleşen
katliamın esas sorumluları da; cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’dır.
Bir kez daha Ankara’da katledilenlerin ailelerine, yakınlarına, dostlarımıza; tüm halkımıza baş sağlığı diliyoruz.
Öfkemizi acımız kadar büyütmeye, katliamın sorumlularından hesap sormaya çağırıyoruz!
(Alıntılar: SOL haber, 13 Aralık 2018
İnşaat Mühendisleri Odası Açıklaması,
13.12.2018
TMMOB Açıklaması, 13 Aralık 2018)

FAŞİZMİN HAPİSHANELERDE SÜRGÜN SEVK SALDIRISI SÜRÜYOR!
HALKIN TUTSAK MÜHENDİS MİMARLARININ
YENİ HAPİSHANE ADRESLERİ:
- Olcay Abalay: Şakran 4 No'lu T Tipi Hapishanesi - Aliağa / İZMİR - Cem
Dursun: Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Hapishanesi - TEKİRDAĞ
- Kenan Emre Üstündağ: Kürkçüler F Tipi Hapishane - ADANA
- Ali Olcayto Öğretmen: Silivri 9 No'lu Kapalı Hapishane - Silivri / İSTANBUL
Halkın Avukatlarına Özgürlük İstemek Suç Değildir!
Halkın avukatlarından Didem Baydar
Ünsal, halkın tutsak avukatları için Çağlayan Adliyesi önünde nöbete başladı.
Halkın Avukatları’na özgürlük isteyen,
Avukat Didem Baydar Ünsal, 18 Aralık’ta
üzerinde “Halkın Avukatlarına Özgürlük!”
yazılı dövizle, İstanbul Çağlayan Adliyesi
önünden işkenceyle gözaltına alındı.
Av. Didem Baydar Ünsal’ı gözaltında
görmeye giden avukatlar karakoldan saldırıya uğrayarak,
zorla atıldılar. Avukatlar “Direniş gücümüz haklılığımızdan
gelir. Siz saldırmaya devam edin biz ise direnişimizi büyütmeye devam edeceğiz.” diyerek bu gözaltıyla direnişlerini
bitiremeyeceklerini ifade ettiler.

26

Yüksel Direnişini Duymayan Kalmayacak
Yüksel Direnişini Duymayan Kalmayacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü
çevresinde 13 Aralık'ta Dev-Genç'liler döviz çalışması yapıldı. “Yüksel Direnişçileri Onurumuzdur! Yüksel Direnişçileri Serbest Bırakılsın!
Yüksel Direnişini Bitiremezsiniz!” yazılı 6 tane
döviz kampüs çevresinde asıldı. Aynı gün içerisinde Dev-Genç’liler dersliklerde sıraların üzerine
“Yüksel Direnişçileri Serbest Bırakılsın! Yüksel
Direnişini Bitiremezsiniz! Yüksel Direnişçileri'ne
Özgürlük! Yaşasın Dev-Genç! Parasız Sınavsız
Gelecek İstiyoruz!” yazılı kâğıtlar sıraların üzerine
ve duvarlara toplamda 45 tane yapıştırıldı.
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YÜKSEL DİRENİŞİ, DİH’İN DİRENİŞİDİR,
DİRENİŞLER MECLİSİ’NİN DİRENİŞİDİR!
0 Aralık’ta faşist AKP, Direnişler Meclisi’ni ve direniş destekçilerinin evlerini
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bastı.
AKP faşizmi kendince bir liste
hazırlayıp, direnişçileri gözaltına
alıp burunlarını sürtmeyi, işkence
yaparak aşağılamayı ve düzmece
mahkemelerinin birinde yargılayıp
tutuklatmayı yani kısacası Yüksel
Direnişi’ni bitirmeyi planladı.
Ama olmadı!
Yüksel direnişçileri gözaltına
alındığı günden itibaren Yüksel direnişçilerinin yeri boş kalmadı.
Günde iki kez işkence görüp gözaltına alınsalar da yeniden yeniden
çıktılar.
- 10 Aralık 762. Gün Öğlen
Açıklaması: Abidin Sırma
- 10 Aralık 762. Gün Akşam
Açıklaması: Bengisu Demirel, Taylan Sungur
- 11 Aralık 763. Gün Öğlen
Açıklaması: Cemal Yıldırım, Mehmet Adıgüzel
- 11 Aralık 763. Gün Akşam
Açıklaması: Abidin Sırma, Bülent
Özgül
- 12 Aralık 764. Gün Öğlen
Açıklaması: Deniz Yılmaz, Umutcan Aybak
- 12 Aralık 764. Gün Akşam
Açıklaması: Bengisu Demirel, Taylan Sungur
- 13 Aralık 765. Gün Öğlen
Açıklaması: Deniz Yılmaz, Aydın
Dönmez
- 13 Aralık 765. Gün Akşam
Açıklaması: Merve İnanç, Abidin
Sırma gözaltına alındı.
Gözaltına alma sırasındaki iş-

kenceyi teşhir eden Bengisu Demirel, Taylan Sungur, Bülent Özgül
ve bir kişi daha gözaltına alındı.
TMMOB’da oturma eylemi yapan İhraç Mimar Alev Şahin gözaltında olduğu için oturma eylemini
Bodrum Direnişçisi Engin Karataş
ve Cemal Öksüz sahiplendi.
- 14 Aralık 766. Gün Öğlen
Açıklaması: Açıklama daha başlamadan saldırı oldu ve Engin Karataş ve Cemal Öksüz gözaltına
alındı.
Bunun üzerine alana Deniz Yılmaz, Bülent Özgül çıktı ve gözaltına
alındılar.
Bu liste; AKP faşizmine Yüksel
direnişini bitiremeyeceklerinin ilanıdır.
Bu liste; bir gider bin gelirizin
ilanıdır.
Bu liste; iki yıl boyunca ekilen
tohumların ayaklanmasıdır.
Yüksel Direnişi’nin akıllarda, yüreklerde yarattığı sahiplenme bilincidir.
Bu bilinç hiç kolay oluşmadı.
Bu bilincin oluşmasında uzun bir
direnişler tarihi vardır.
80 öncesi faşizme, Amerikancı
faşişt cuntaya, hapishanelerde faşizmin teslim alma politikalarına
karşı yapılan direniş vardır.
84 ölüm orucu, sayısız hapishane direnişleri vardır. Migros grevi,
Eminönü direnişi, Paşabahçe cam
işçilerinin direnişleri ve sayısız grev,
direnişlerle yapılan dayanışma eylemleri vardır.
Tek tek direnişlerde kazanılan
zaferler ve bu zaferlerin kazanılması
için ödenen bedeller ve şehitlikler
vardır.
Kamu emekçilerinin 90’lara damgasını vuran ‘uzlaşarak değil dire-

nerek kazanacağız’ diye yükselen
direnişleri, eylemleri vardır.
Binlerce kamu emekçisini faşizmin karşısına diken; reformist, oportünist sendika yöneticilerinin tüm
engellemelerine rağmen mücadeleyi
yükselten politikaları vardır.
Yüksel Direnişi böylesine güçlü
bir tarihsellik üzerinden güç alarak
iki yıldır sürüyor.
Onun için Yüksel direnişçileri
karşılarına çıkan tüm engelleri akan
bir nehir gibi aşa aşa yollarına devam ediyorlar.
AKP faşizmi, Yüksel Direnişi’ni
yolundan saptırmak için binbir türlü
hileye, yalana, entrikaya, baskıya,
işkenceye başvurdu. Reformist tasfiyeci KESK yönetimini de yanına
katarak, işkence ve tutuklamayla
direnişi bitirmeye çalışıyor.
Başaramıyor!
Çünkü; Yüksel direnişi, tarihsel
ve siyasal olarak haklı ve doğru
bir yoldadır.
Direnişlerle bütünleşmeliyiz. Ne
Yüksel direnişi ne Türkan Albayrak’ın Sarıyer direnişi, ne Bakırköy,
ne Bodrum direnişleri bitirilemiyor.
Direnişlerin talepleri yerine getirilmeden direnişler bitmeyecek,
bu kesindir!
Ne tren kazalarında AKP faşizmi
tarafından katledilenlerin yakınlarının adelet talepleri, ne Somalı
ailelerin adalet feryatları, ne 3. havalimanı inşaatında can veren işçilerin cansız bedenleri sahipsiz
değildir!
Bütün direnişlerin, bütün direnen
emekçilerin, bütün adalet taleplerinin sahibi biziz, DİRENİŞLER
MECLİSİ’DİR.
YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN DİRENİŞLER MECLİSİ!
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Kapitalizm ÇÖP Üretiyor!
Emperyalizm, Yeni-Sömürgelerin Topraklarını ÇÖPLÜĞÜ Gibi Kullanıyor!
eçtiğimiz haftalarda AKP iktidarının İngiltere’den
yaptığı çöp ithalatının büyümesi ile ilgili haberler
yayınlandı ve bazı çevreci kesimler bunun
kirlenme yaratacağı uyarılarında bulundu.
Ülkemiz, geri dönüşüm teknolojisinde dünyada en kötü
20 ülke içerisinde bulunmakta. Kendi çöpünün sadece
%1’ini geri dönüştüren bir ülke neden çöp ithal eder?
Yaşamın doğası gereği üretir ve tüketiriz. Ürettiğini
tüketen insan belli oranda atık, yani çöp oluşturur. İnsan,
var olduğundan beridir çöp yaratır ve bunu zaman içinde
edindiği tecrübeleri ile yok etmenin yollarını yaratmıştır.
Önceleri doğaya bırakmıştır. Yerleşik hayata geçince
doğaya bırakmanın yarattığı salgın hastalıklar nedeniyle;
çöpü gömmek, yakmak, denize atmak gibi yöntemler
denenmiştir. Sonuç olarak çöp yani atık, tamamı ile tüketimin sonucudur.
Çöpün sadece gıda atığı, hayvan sakatatı gibi doğal
yani organik olduğu çağlarda, kişi başına düşen çöp
miktarı günde 2- 2,5 kg iken; kapitalist dünyada kişi
başına düşen çöp miktarı aylık yüzlerce kiloya ulaşmıştır.
Örneğin bu oran; ABD’de: 800 kg, Avrupa’da: 600-700
kg'dır. Afrika ve Asya’da ise 150-200 kg. civarındadır.
Dünyada yılda 5 milyar ton çöp oluşmaktadır ve bu
miktara tarım ve inşaat çöpü dahil değildir!
Sürekli konuşulmakta olan ve çare bulunamayan(!)
çöp sorununun bu çapta büyümesinin sorumlusu kapitalizmdir.
“Çöp sorunu”, tamamen emperyalist-kapitalist
sistemin yarattığı bir sorundur ve emperyalizmin
yeryüzündeki varlığına son verilmeden sorunun çözümü mümkün değildir! Aksine her geçen gün sorunun
katlanarak büyüyeceği açıktır.
Emperyalizmin tüketim kültürü, insanları ihtiyaçları
dışında tüketime şartlandırmasından dolayı oluşan
çöpe bir de sanayii, nükleer, tarım, inşaat çöpü vb. eklendiğinde sorunun ne kadar büyük olduğu görülür.
Sürekli çöp yaratan emperyalizmin yarattığı soruna
bulabildiği çözüm yoktur.
“Geri dönüşüm” teknolojisi ile kendi ülkelerinde belli
oranda çözüm bulmuş gibi görünseler de sorun, çöplerini
sattıkları sömürge ülkelerde her geçen gün daha da büyümektedir. Yani emperyalizm, çok çabuk dönüştürebildiği
ve çok kar ettiren türden çöpünü (maden, elektronik,
kâğıt) kendi ülkesinde geri dönüştürürken, kalan çöpünü
sömürge ülkelere satmakta!

G

EMPERYALİSTLERİN ÇÖPLERİ BAŞKA ÜLKELERİN
TOPRAKLARINI ZEHİRLİYOR!
Bugün en çok çöp satan ülkelerin başında ABD
geliyor. Onu İngiltere ve Almanya takip ediyor.
En çok çöp ithal eden ülkelerin başında ise Çin yer
alırken, Türkiye ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz
aylarda Çin, plastik alımına kısıtlama getirdi. Malezya ve
Vietnam’ın da benzer karar alması ile Türkiye çöp ithalatında en çok konuşulan ülke oldu. Türkiye emperyalizmin
çöplüğü gibi kullanılıyor. AKP, ülkemizi emperyalizmin
çöplüğü yapmak için gönüllüdür. Bu konuda birçok
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adımlar atmış, anlaşmalar imzalamıştır.
Emperyalizmin çok bilinen yöntemidir: Borç batağına
soktuğu sömürge ülkeleri kendine bağımlı kılar, borç
karşılığında istediğini yaptırır. AKP faşizmi, emperyalizmden
yardım dilenmekte. Bu yılın başında daha da ayyuka
çıkan krizlerine çare bulabilmek için damat Berat Albayrak’ın
İngiltere ile yaptığı ekonomik anlaşmalar ile Türkiye’nin
İngiltere’den plastik çöp ithalatının yılın ilk 3 ayında
27 bin 33 tona ulaşması tesadüf değildir.
Geçen yılın aynı döneminde ise bu miktar 12 bin 22
ton idi. Bugün Türkiye’nin İngiltere’den çöp ithal etmesinin
sebebi, Türkiye’nin en fazla dış borcu İngiltere’den
almasıdır. (Sadece özel sektörün borcu 35 milyar dolar).
Avrupa ve ABD emperyalizminin “çevre temizliği”ne ne
kadar çok önem verdiği ballandırıla ballandırıla anlatılır.
Bu tam anlamıyla bir aldatmacadır; çünkü kapitalizm
kar odaklı bir sistemdir. Ne insan, ne doğa, ne hayvan
yararı umurunda değildir. Kapitalist-emperyalist ülkelerde
temiz parkların, yolların vb. olmasını da bizim gibi ülkelere
çöp ihraç etmesine borçludur.
İstatistikler, 2014 itibariyle Avrupa Birliği’nin, dünya
atıklarının ve geri dönüşüm endüstrilerinin %50’sini elinde
bulundurduğunu gösteriyor. 60.000’den fazla şirket,
500.000 personel çalıştırarak 25 milyar euro kar etmiştir.
Dünyada 1992 yılında 50 milyon ton olan çöp ticareti
2011 yılında 4 kat artarak 238 milyon tona ulaşmıştır.
Değer olarak ise 1992 yılında 10 milyar dolar iken 2001
yılında 16 kat artarak 162 milyar dolara ulaşmıştır.
Kısacası; hem sömürge ülkeleri çöp olarak kullanıyorlar hem de bundan kar ediyorlar. Ve bu işten ülkemizde kar eden birkaç asalaktan başkası değil. Yerlere
göklere sığdıramadıkları 3. havalimanı inşaatının hafriyatının boğaza döküldüğünün ve dökülen yerlerde oluşan
çamurlaşmanın uydu fotoğrafları yayınlandı.
Yayınlandı da bu konuda bir şey mi yapıldı? Asla! Bu
düzen onlar için var! Yani milletin ….na koyacağız diyen
Mehmet Cengiz gibi aç gözlü, ahlaksız kan emiciler için.
(Mehmet Cengiz isimli ahlaksız kan emicinin ülkemizin
doğasına verdiği zarara en son Artvin Cerattepe’de bölge
halkının tamamının karşı çıkmasına rağmen başlattıkları
maden arama tesislerinde şahit olmuştuk.)
Doymak bilmeyen kâr hırsları ile ülkemizin doğasını yok
ediyorlar. Emperyalizmin çöplüğü haline getiriyorlar. “İngiltere’den plastik çöp ithalatına son verilsin” demek elbette ki
haklı ve doğru bir taleptir. Ancak emperyalizmle bağımlılık
ilişkileri, yeni sömürge ülkelerin emperyalistlerin istekleri
karşısındaki çaresizlikleri görülmeksizin ve buna son verilmeksizin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir taleptir.
Çöp gibi her gün büyüyen bütün sorunlarımızın
kaynağı emperyalizme bağımlılık, çözümü de ülkemizden
emperyalizmi kovmak emperyalizmin işbirlikçisi faşizmi
yıkmaktan geçiyor.
Emperyalizmin Çöpüyle Beslenen İşbirlikçi Oligarşinin
İktidarı AKP Faşizmi, Ülkemizi Emperyalizmin Çöplüğü
Yapmak İstiyor! Emperyalizmin Çöplüğü Olmamak İçin,
Bağımsızlık Mücadelesini Yükseltelim!
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...

GAZİ’NİN SESİ
Ey dostlar
Halkımız!
Duyuyor musunuz?
bizim seslerimizi...
İşitiyor musunuz?
birleşen, çağlayan
öfkemizi...
Şehitlerimizin sesi bu
Şehitlerimizin ailelerinin
caddelere çağıran
sesi.
Tutsaklarımızın çağrısı
bu
Tutsak ailelerimizin
yürüyüşlere çağıran
sesi
Binlercemizin, on
binlercemizin sesi bu
Bakmayın siz!
Polis tenekelerinin sireni
Dat datlarının sesi
Yükseliyor caddelerden
Bakmayın siz!
Ürkek araçlardan
Kulakları tırmalayan
arabesk
giriyor pencerelerden
Bakmayın siz!
Popun en pespayesi
İşgalcinin, katilin ve
faşizmin sesi bu.
Bunlar gelip geçici
Gazi’nin sesi bu değil
Bakmayın siz!
Bu kuru gürültüye

korkuyor düşman
içten içe buz
kesiyor.
Seslerimizden korkuyor.
Gazi halkından
şahanlarından
korkuyor.
Gazi'nin rap raplarından
korkuyor
Korktukça
saldırıyor!
Saldırdıkça
korkuyor!
Gazi'nin sesi
marşlarımızdır
Binlerce evden
caddelere akalım
Marşlarımızı hep bir
ağızdan
birleştirme zamanıdır.
Araçlarımızdan gümbür
gümbür
Grup Yorum çalma
zamanıdır.
Gazi'nin sesi
sloganlarımızdır
sloganlarımızı patlatma
zamanıdır.
Gazi'nin sesi öfkemizdir
Taş sopa benzin
zamanıdır
Bu zaman
kızıl bayraklarla
caddelerden nehir gibi
akma zamanıdır.
Rap raplarımızın sesiyle
düşmanı titretme
zamanıdır
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
G r u p Yo r u m ’ u n
h a y at
d a ma r ların da n
b i r i o r a d a d ı r,
ha pi s ha n el e r d e .. .
Öz g ür t ut s ak l ı k
e n b ü yü k “ilha m
k a yn ağ ı”d ır
o n ların .
İş te bu y üzd en
G r u p Yo r u m
tu ts ak lıkla ,
tec ritle
te slim a lına ma z!
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,
İsmail Cengiz Mumcu, Eren Erdem, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Onlar için avukat değil militan diyorlar.
Evet, onlar militan avukatlar...
Militanlık uzlaşmamaktır, teslim olmamaktır. Onlar hiçbir zaman faşizmin
hukuksuzluklarına teslim olmadılar. Berkin’i, Dilek’i, Günay’ı ve
iğer halk çocuklarını katleden faşizmle hiçbir zaman uzlaşmadılar...
Bu yüzden onlar militan avukatlar...
Bu yüzden Halkın Avukatları Teslim Alınamaz!
Halkın Hukuk Bürosu
25. Yıl Kutlaması / 29.06.2014
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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CEPHE’NiN 1 YILI
018 yılına ülkemizde
OHAL’in devam ettiği bir
ortamda girdik. Yeni yılı
karşılarken bu yılda da mücadelemizi büyüteceğiz kararlılığındaydık.
Kararımıza sadık kalarak kavga
dolu bir yılı geride bırakıyoruz.
Yeni bir kavga yılına girerken,
1 yılın kısa özetini sunuyoruz.

2

OCAK
Yurtiçi ve yurtdışında, birçok
yerde yeni yılı hep birlikte karşıladık.
Her yerde yeni yıl etkinliklerimizde
Nuriye ve Semih direnişleri anlatıldı.
Londra’da “Nuriye Semih Onurumuzdur” sloganıyla yeni yıla merhaba dendi. İsviçre Zürih’te, Dayev,
Stuttgart Halk Kültür Evinde kutlamalar yapıldı. Mannheim ve Frankfurt çevresindeki ailelerimizle birlikte
Alzey Halk Meclisi’nin çağrısı ile
Alzey’ de yeni yıl karşılandı. Belçika
Halk Cephesi yeni yıl kutlamasını
üç günlük aile kampı ile birlikte
gerçekleştirdi.
Avrupa Dev-Genç ise 2018 kavga
yılını yaklaşık bir hafta önce başlayan
gençlik kampında karşıladı.
2 Ocak… Dev-Genç’liler ve Armutlu Halk Cephesi 2 Ocak Salı
günü Nuriye ve Semih’in açlık grevinin 300. gününde Küçük Armutlu
Direniş Evi’nde türkü gecesi için
bildiri ve kapı çalışması yaptılar.
Ayrıca Dev-Genç’liler Nuriye ve Semih’in açlığının 300. gününü ozalit
asıp, ajitasyonlarla selamladı.
4 Ocak… “Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir” diye haykırmak
ve devrimci tutsak Musa Aşoğlu’nu

desteklemek için Londra’da Alman
elçiliği önünde protesto eylemi yapıldı. Her perşembe eylem sürdü.
5 Ocak… Cuma günü, her cuma
olduğu gibi, Selanik’te bulunan Türkiye konsolosluğu önünde Nuriye
ve Semih’in sesinin duyurmak için
toplandık.
TEK TİP ELBİSE GİYMEDİK
GİYMEYECEĞİZ
24 Aralık 2017 tarihinde AKP
iktidarı 2 adet yeni Kanun Hükmünde Kararname çıkarttı. Bu çıkarılan 2 adet kararnameyle hapishanelerdeki devrimci tutsaklara
tek tip elbise giyme zorunluluğu
getirildi. TTE karşı mücadelemiz
eylemler zinciriyle başladı.
6 Ocak … TAYAD’lı Aileler Tek
Tip Elbiseye karşı Galatasaray Lisesi
önünde basın açıklaması yaptı.
6 Ocak… Avusturya Innsbruck’ta Emperyalizmin Anatomisi
adlı panel gerçekleştirildi. “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi” temsilcisi Markus Heizmann’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde İnnsbruck TAYAD Komitesi üyesi de
söz alarak Musa Aşoğlu mahkemelerine katılım çağrısı yaptı.
Markus Heizmann ise konuşmasında emperyalist dünyanın jandarması, halkların katili NATO’nun
tarihi hakkında bilgi verdi. Kuruluş
amacı komünizm tehlikesine karşı
emperyalist-kapitalist dünyayı savunmak olan NATO’nun ezilen halklara, sosyalist ülkelere, ilerici iktidarlara karşı düşmanca saldırılarını
harita üzerinden anlattı. NATO’nun
kontrgerilla örgütlenmesinin çalışmaları içerisinde adam öldürme,
bombalama, işkence, yalan propaganda vs. yöntemleri halk kurtuluş
mücadelesi veren dünyanın hemen
her ülkesinde uyguladığı, uygulamaya devam ettiğini vurguladı.
Aynı şekilde, Emperyalizmin
Anatomisi başlıkla bir panel de 7
Ocak Pazar günü Avusturya Anadolu Federasyonu tarafından baş-

kent Viyana’da bulunan dernek binasında gerçekleştirildi.
7 Ocak… Nuriye Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için süresiz
açlık grevinde olan Feridun Osmanağaoğlu’nun açlık grevinde 150.
gün kına töreni pazar günü Küçük
Armutlu Cemevi’nde yapıldı.
7 Ocak… Almanya’nın Köln
şehrinde halk kahvaltısı ve ardından
“Devrimcilik Yapmak Suç Değildir”
konulu panel düzenlendi.
7 Ocak... Londra’da her pazar
düzenlenen “Pazar Kahvaltısı ve
Halk Toplantısı” yapıldı.
8 Ocak… Stuttgart Anadolu Federasyonu, şehrin en işlek meydanında Nuriye ve Semih’in sesi
soluğu olmaya ve AKP faşizmini
teşhir etmeye devam etti.
8 Ocak... Almanya Stuttgat’ta
“DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR” Paneli düzenlendi.
Panelde, Musa Aşoğlu’na Özgürlük
komite üyesi konuşma yaptı.
9 Ocak… TAYAD’lı Aileler saat
13.30’da Şişli Postanesinden Adalet
Bakanlığı’na faks eylemi gerçekleştirdi. Herkesi bulundukları yerden
eyleme katılmaya çağırırken faks
metnini de yayınladı.
9 Ocak… Musa Aşoğlu mahkemesinin başlama tarihi belli oldu.
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
25 Ocak günü başlayacak davaya
herkesi katılmaya çağırdı.
9 Ocak… Duisburg’da Uyuşturucu ve Kumara Karşı açılacak
olan Mücadele Merkezinin çalışanları tarafından kitle çalışması
yapıldı.
10 Ocak… Silivri hapishanesinde
bulunan tüm özgür tutsakların Tek
Tip Elbise ile ilgili yaptıkları bir haftalık
açlık grevi bugün tamamlandı.
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10 Ocak… Nuriye, Semih ve
Yüksel Direnişçileri için Duesseldorf’ta Türkiye Başkonsolosluğu
önünde eylem yapıldı. Eylemler aynı
yerde her çarşamba devam edecek
duyurusuyla katılım çağrısı yapıldı.
11 Ocak… Hamburg’da hapishane önündeki 55. Adalet Nöbeti
gerçekleşti. Her perşembe Musa
Aşoğlu için yapılan eylem, artık
Belçika’da gözaltına alındıktan sonra, Alman emperyalizmine teslim
edilen Erdal Gökoğlu için de özgürlük talebiyle sürüyor.
11 Ocak… Küçük Armutlu’da
yeni açılan Gençlik Federasyonu
binası, Halkın Mühendis Mimarlarının Mantar evi ve halkın evleri
polis tarafından kepçelerle yıkıldı.
12 Ocak… Cuma günü Yunanistan’da genel grev gerçekleştirildi.
Atina Propilya Meydanı’ndaki eylemde Yunanistan Halk Cepheliler
de pankart ve flamalarıyla yerlerini
aldı.
12 Ocak… İsviçre Weil Am Rhein
Alevi Kültür Derneğinde Grup Yorum
ile söyleşi ve “İlle Kavga” albüm tanıtımı etkinliği düzenlendi.
13 Ocak… Avrupa'da yeni yayınlanmaya başlanan Sesimiz dergisinin tanıtımı Duisburg'da yapıldı.
“Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı SESİMİZ” dergisinin ilk sayısı Almanya’nın Duisburg şehrinde her cumartesi kurulan Hamborn Halk pazarında tanıtıldı.
13 Ocak… İsviçre Zürih’te saat
10.00-17.30 arası Nuriye ve Semih’in sesini duyurmak için çadır
kuruldu. Çadırın önünde el ilanları
dağıtıldı. Çadır eylemi üç ay bo-

yunca her cumartesi devam edecek
duyurusu yapıldı.
14 Ocak… Almanya, Worms
Cemevi’nde uyuşturucu, kumar ve
yozlaşmaya karşı Avrupa Halk Meclisi paneli düzenlendi. Panelde bölgede kurulan Alzey Halk Meclisi
hakkında kısa bilgi verilerek, gerçekleştirilen eylem ve etkinlikler anlatıldı, sinevizyon gösterimi yapıldı.
15 Ocak… HFG Komitesi Duisburg kent merkezinde dernek tanıtım afişleri asıldı, bildiri dağıtımı
yapıldı.
15 Ocak… Adana Kürkçüler F
Tipi Hapishanesi’nde tutulan Özgür
Tutsaklar, Deniz Şah ve Cengizhan
Pilav; Tek Tip Elbiseye karşı 7 günlük açlık grevine başladılar.
16 Ocak… Kızıl Maskelilerden
Açıklama-Çağrı: Bir senedir sanatımızla biz de ekmek adalet ve
özgürlük kavgamızın içindeyiz. Geleceğimiz için, adaletli ve bağımsız
bir Anadolu için, mücadele etmek
temeldir. Mücadele etmeliyiz ve
örgütlenmeliyiz. ÖRGÜTLENMİŞ
HALK KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ
DURAMAZ. Kızıl Maskeliler örgütlü
sanat yapan ve devrim için kavga
eden üyelerden oluşuyor. Bir üye
sayısı yok, çünkü herkes kızıl maskeli olabilir. Tek yapılması gereken
” KIZIL MASKELİLERİN RUHUNDAN KOPMAMAK”…
17 Ocak… Avrupa Dev-Genç’lilerin kurduğu Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu çalışmalarına devam ediyor. Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu
çalışmalarına haftalık olarak sürdürme kararıyla Eylül 2017’de kurulmuştu, 7. dersini gerçekleştirdi.
17 Ocak… Almanya Köln’de
Grup Yorum üyelerinin tutsak edilmesi ve Almanya ve Türkiye’de
Grup Yorum üzerindeki baskı ve
yasaklar protesto edildi. WDR (Kuzey Almanya Radyo ve Televizyonu)
önünde gerçekleştirilen eylemde
bildiriler de dağıtıldı.
17 Ocak… Belçika’nın başkenti
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Brüksel’de Nuriye-Semih direnişini
anlatmak için basın toplantısı yapıldı. Dünyanın tanınmış üniversitelerinden biri olan Leuven üniversitesi Felsefe profesörü Lieven de
Cauter katıldı. Belçika Devlet Radyo-Televizyonun da yayınladığı basın toplantısına Nuriye ve Semih
de tele konferansla katıldı.
17 Ocak… İsviçre’nin Zürih şehrindeki Türkiye Konsolosluğu önünde,
Silivri cezaevinde tutuklu bulunan
ve tedavileri engellenen Grup Yorum
elemanları Dilan Ekin, Sultan Gökçek
için protesto eylemi düzenlendi.
18 Ocak… Musa Asoğlu’na özgürlük komitesi Bremen’de panel
yaptı. Panele Musa Aşoğlu’na özgürlük komitesinden bir kişi ile Almanya Politik tutsaklara özgürlük
sözcüsü katıldı.
19 Ocak… Selanik’te Yunanistan’da tutuklanan dokuz Halk Cepheli ile ilgili panel düzenlendi.
19 Ocak… Essen Eğitim ve
Kültür Atölyesinde Halk Oyunları
Ekibi kuruldu. Her cuma çalışmalarına devam edecek.
19-20 Ocak… Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Anti-Emperyalist
Cephe’yi Büyütelim” başlıklı toplantı
gerçekleştirildi. Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Fransa, Ukrayna, İrlanda, Irak ve Suriye’den örgütlerin
temsilcilerinin de katılımıyla 30’u
aşkın katılımcının olduğu toplantı 2
gün sürdü. İlk gün ayrıca Beyrut’taki
Birleşmiş Milletler binası önünde
Filistinli tutsaklarla dayanışma eylemi
yapıldı. İkinci gün ise Lübnan’daki
ilerici, vatansever, sosyalist örgütlerle
toplantılar yapıldı ve ayrıca Güney
Lübnan’daki müze ve hapishanelere
ziyaretler yapıldı.
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20 Ocak… Yunanistan Atina’da
“Filistin Filistin Halkınındır” yürüyüşü
yapıldı. Parlamento önünden başlayan dayanışma yürüyüşüne Yunanistan Halk Cepheliler de katıldı.
20 Ocak… Belçika’nın başkenti
Brüksel’de her hafta olduğu gibi
bu cumartesi de OHAL ile Mücadele
Komitesi bir eylem gerçekleştirdi.
Slogan ve bildiriler ile Nuriye ve
Semih’in direnişini duyurdu.
20 Ocak… Fransa Nancy’de
Filistin Halkıyla Dayanışma Eylemine Nancy Nu-Se Dayanışma
Komitesi de katıldı.
21 Ocak… Atina Hukuk Fakültesinde Devrimci Tutsaklar Serbest
Bırakılsın Talebiyle, Yunan avukat
ve hukukçuların konuşmacı olarak
katıldığı panel düzenlendi.
23 Ocak… İzmir’de TTE karşıtı
Koordinasyon kuruldu.
Uzun Yürüyüş!
14 Ocak Pazar günü Devrimcilik
yapmak suç değil, Musa Aşoğlu’na
özgürlük kampanyası çerçevesinde
uzun Yürüyüş başladı. Berlin’de
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i anmak için her sene düzenlenen Rosa Luxemburg konferansı ve yürüyüşüne katılarak uzun
yürüyüşe başladık. Yürüyüş boyunca Türkçe ve Almanca sloganlar
atıldı. Yürüyüş bitişinde uzun yürüyüşçüler açıklama yaparak ve
saygı duruşuna çağırarak eylemi
sonlandırdı.
İkinci gün uzun yürüyüşçüler,
Berlin Halk Cephesi’nin ortak düzenlediği Devrimcilik yapmak suç
değil görevdir panelini gerçekleştirdiler.
Üçüncü gün Hamburg’da bir

toplantı yaparak ilk olarak eksiklerimizi tamamlamak için görev dağılımı yaptık. Gün içerisinde
17.30’dan 19.00’a kadar Stern
Schanze durağında soğuğa rağmen
bildirilerini dağıttılar.
Dördüncü gün de Hamburg’da
çalışmalar yapıldı. Gün boyu çalışmaya katılan Dev-Genç’lilerle
birlikte 2 saat boyu 300’e yakın
bildiri dağıtıldı. Daha sonra semt
esnaflarını gezerek kampanya anlatıldı ve 25 Ocak’ta başlayacak
mahkemenin ilk duruşmasına katılım çağrısı yapıldı.
Gece yarısı Hamburg’dan ayrılarak 700 km uzağa Stuttgart’a
yolculuk ettik.
Beşinci günde bildiri ve mahkemeye katılım çağrıları Stuttgart
şehrinde dağıtıldı.
Altıncı gün Uzun Yürüyüşçüler
Karlsruhe’deydi. İlk olarak Mannheim Nuriye ve Semih komitesinin;
Karlsruhe Türk konsolosluğunun
önünde yaptığı gösteriye katıldılar.
Daha sonra anayasa mahkemesi,
federal yüksek mahkemelerin ana
merkezine gidilerek sloganlar burada haykırıldı, bildiriler dağıtıldı.
Bugün “Musa Aşoğlu’na Özgürlük”,
“Devrimcilik yapmak suç değil, görevdir” sloganları daha gür, daha
kararlı çıkıyordu.
Sonraki günlerde Köln, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Wuppertal
şehirlerinde bildiri dağıtımına devam
eden uzun yürüyüşçüler 10. günde
Dortmund’daydı. 25 Ocak’ta Hamburg’daki mahkemeye katıldılar.
25 Ocak… Hamburg’da tutuklu
bulunan devrimci Musa Aşoğlu’nun
davası başladı. Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesinin çağrısı üzerine
yapılan dava öncesi mitinge kızıl
bayraklarıyla 120’nin üzerinde insan
katıldı.
25 Ocak… Atina’da Politik tutsaklarla dayanışma komitesi eylem
düzenledi. Propilya meydanında
başlayan eylem, meclise ve oradan
da Türkiye elçiliğine yürüyüş yapıldı.
“Türkiyeli Devrimcilere komploya
son verin” pankartı taşındı.

25 Ocak… Selanik’te Halk Cephesinin öncülüğünde kurulan “Dokuz Devrimci Tutsak İle Dayanışma
Komitesi” tutuklamaları protesto
etmek için yürüyüş düzenledi. Kamara Meydanı’nda toplanan kitle
önce Yunanistan Makedonya Bakanlığı’na yürüdü. Oradan da Selanik Türkiye Konsolosluğu’na yüründü.
26 Ocak… Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça 324. Günde Açlık
Grevlerini Sonlandırdı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL Komisyonu’nun kararını açıklamasıyla
yargı yolunun açılmasının somut
bir kazanım olduğunu ifade ederek,
açlık grevlerini sona erdirdiklerini
ilan ettiler.
27 Ocak… Almanya, Hildesheim’de Grup Yorum konseri gerçekleşti. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı konserde birçok konuya değinildi. Alevi derneğinin gençliğinden
bir ekip ve konuk sanatçılar türkülerini paylaştı ve Grup Yorum’u sahiplendi. Sonra sahne Grup Yorum’a bırakıldı. “Türküler Yasaklanamaz” konserleri Mart sonuna
kadar sürecek.
28 Ocak… Almanya devletinin
ve AKP faşizminin tüm baskılarına
rağmen “Türküler Engel Tanımaz”
diyerek yola çıkan Grup Yorum,
Hamburg Hit House‘da konserini
gerçekleştirdi.
28 Ocak… Çerkezköy-Çorlu
İşçi Meclisi, DİSK Tekstil Sendikası’nda, “AKP ve OHAL Döneminde
Kaybettiğimiz Haklarımız” konulu
bir panel düzenledi.
28 Ocak… Halkın Mühendis
Mimarları yıkılan mantar evinin
önünde, mantar üretimi yaparak
bu yıkımı teşhir ettiler. Mantar üre-
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

timinden sonra yıkılan evin yıkıntıları
üzerine “Açlığı Açlarla Yok Etmeye,
Halk İçin Mantar Üretmeye Ve Paylaşmaya Devam Edeceğiz! Halkın
Mühendis Mimarları” yazılı ozalit astılar.
30 Ocak… Belçika’da 120 Üniversite profesörü ortak bir mektup
ile Nuriye ve Semih’e desteklerini
sundular.
30 Ocak… Musa Aşoğlu’nun
2. duruşması görüldü. 31 Ocak
2018 günü görülecek 3. duruşması
6 şubat tarihine ertelendi.

ilgili her cumartesi Ankara Sakarya
Caddesi’nde basın açıklaması yapan TAYAD’lı Ailelere bu hafta işkenceci polis saldırdı.
3 Şubat... Belçika’nın başkenti
Brüksel’de “Devrimcilik Yapmak
Suç Değil Görevdir” konulu bir
panel düzenlendi.
4 Şubat… Mannheim’da, “Türküler Yasaklanamaz” kampanyası
kapsamında 6. Grup Yorum konseri
gerçekleşti. Yaklaşık 1000 kişinin
katıldığı konser salonu “Grup Yorum’a Özgürlük” sloganlarıyla yankılandı.

ŞUBAT
1 Şubat… Halk Cepheliler Küçük Armutlu mahallesinde “Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz” kampanyası
çerçevesinde mahallenin içerisinde
pullama ve yazılamalar yaptı.
1 Şubat… 231 gündür işini geri
istediği için Düzce’de direnen Alev
Şahin, işten atılmasından sorumlu
olan FETÖ itirafçısının AKP Düzce
İl Yönetimine seçilmesinin üzerine
direnişini perşembe günleri AKP İl
binası önüne taşıdı.
1 Şubat… NRW Dev-Genç tutsak Avrupa Dev-Genç’li, Grup ve
Yorum elemanı arkadaşları Seher
Adıgüzel, Bergün Varan, Betül Varan, Özgür Zafer Gültekin, Anıl Sayar ve Burak Ağırmış için Wuppertal
Merkezinde eylem düzenlendi.
2-9 Şubat… TAYAD’LI Aileler
Gazi Mahallesi baraj yolu ve Fevzi
Çakmak Caddesi üzerinde, Çayan
Mahallesinde, Yüzyıl Üniversitesi,
Cevizlibağ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Sanayi ve Esenler’de
TAYAD’lı Aileler Tek Tip Elbise
kampanyası kapsamında pullama
yaptılar.
3 Şubat… Sarıgazi’de DevGenç’liler Atatürk mahallesinde kitlesel bir şekilde “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz” kampanyasıyla ilgili pullama
çalışması yaptı.
3 Şubat… Tek Tip Elbise ile
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4 Şubat… Ayşenur Şimşek Kurultayı, reformizmin kamu emekçilerinin gerçekleştireceği kurultaya
türlü bahanelerle salon vermeme
tavrına, Ankara Polisi’nin salon sahiplerini tehditlerine ve bu sebeplerle kurultayın gerçekleştirileceği
yerin defalarca değiştirilmek zorunda kalınmasına rağmen kararlılıkla ve ısrarla gerçekleştirildi.

8 Şubat…
Bahçelievler
Zafer Mahallesinde Halk
Cepheliler
“Bağımsızlık,
Demokrasi,
Sosyalizm için
Mücadelemiz
Devam Ediyor. Halkız
biz. Faşizmi
yeneceğiz!”
pankartı astı.
8 Şubat… Londra’da her perşembe Alman elçiliği önünde “Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir”
eylemleri devam ediyor. Musa
Aşoğlu’nu desteklemek ve emperyalizmi teşhir etmek için Londra’da
Alman elçiliği önünde protesto edildi.
9 Şubat… Armutlu Halk Cepheliler AKP faşizminin keyfi tutuklama terörüyle tutuklanan Halk
Meclisi çalışanları ve Halk Cepheliler ile ilgili yazılama yaptılar.

4 Şubat…
Çayan Mahallesinde TAYAD’lı
Aileler kahvaltıda bir araya geldiler.
TTE dayatması, sürgün sevkler,
hak ihlalleri, hasta tutsaklar ve Nuriye Semih direnişi üzerine sohbet
edildi.

9 Şubat… İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundaki köprüye Armutlu Cephe
Milisleri “AKP’nin Savcılarından
Hesap Soracağız-Cephe” yazılı
pankart astı.

4 Şubat… Almanya Köln Sanat
Atölyesinde Pazar kahvaltısı yapıldı.
Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi
mahkemeye katılım çağrısı yaptı.

10 Şubat… İzmir Halk Cephesi
89 gündür açlık grevinde olan İzmir
Büyükşehir Belediye işçisi Mahir
Kılıç ve direnişteki diğer işçileri ziyaret etti.

4 Şubat… Grup Yorum Bursa
Halk Korosu kahvaltı etkinliğinde
bir araya geldi.
6 Şubat… Kızıl Maskeliler’den
Yeni Klip: Düzen Sanatı
6-7 Şubat… Hatay’da Tek Tip
Elbiseye Karşı ozalitler yapıldı,
Defne Gümüşgöze Mahallesinde
afiş çalışması yapıldı.
.
7 Şubat… Kadıköy’de DevGenç’liler Tek Tip Elbise dayatmasına karşı pullama yaptılar.

10 Şubat… İzmir’de İstanbul’dan ve İzmir’den TAYAD’lı Aileler
öğlen yemeğinde bir araya geldi.
İstanbul’da ise TAYAD’lı Aileler ve
Halk Cepheliler Çayan Mahallesinde “Tek Tip Elbise” ve “Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz” kampanyası
dâhilinde pullama yaptılar. Çayan
ve Güzeltepe Mahallesinde “Halkız
Biz Faşizmi Yeneceğiz!” bildirileri
kapı çalışması ile dağıtıldı. Aynı
gün İkitelli Halk Cephesi Beşkat
bölgesine pankart astı ve mahallenin birkaç yerine TTE ile ilgili yazılamalar yaptı.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

KEYFİ TUTUKLAMALARA SON!

TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İSTİYORUZ!
izler Dev-Genç’liyiz! 49 yıldır ülkemizde
genç yurtdışına çıkma, vatanını, ailesini, çevresini
emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
bırakıp bilmediği yerlerde tanımadığı insanlarla yaediyoruz. Mahirler’den güşamayı göze alıyor. Eğitim sisteminin
nümüze süren mücadelemizde nice
öğrencileri intihara sürüklemesinin,
bedeller ödedik, ülkemizin her karış
okuyamayan çocuk işçilerin çoğaltoprağına karıştı kanımız, şehitler
masının, gençlerin yozlaşma batağına
verdik. Tutsak düştük. Hapishanesürüklenmesinin nedeni emperyalerde ve dışarıda her yerde Devlizmdir.
Genç’li olmanın gururu ile mücadeBiz yoksul halk çocukları,
lemizi sürdürdük ve sürdürmeye de-  Çürümenin içinde
Biz Dev-Genç’liler,
büyümek istemiyoruz.
vam ediyoruz.
Onurumuzla, halkımıza duyduEmperyalizm ve faşizme karşı  Uyuşturucu bataklığında ğumuz sevgiyle, dünya halklarının
mücadelede tutsak düşen Devdüşmanı emperyalizme ve oligarşiye
büyümek istemiyoruz.
Genç’lileri sahiplenmeye ve onların
duyduğumuz kin ile savaştık, savaözgürlüğü için de mücadele etmeye  Üniversite kapılarında
şıyoruz.
devam edeceğiz. Özgürlüğümüzün,
adaletsizlik istemiyoruz.
Gençliğin akademik demokratik
halkımızın ve vatanımızın özgürlüğü
mücadelesinin öncüsüyüz. Liselerde
ile kazanacağımızın bilinciyle mü-  Büyüdüğümüzde işsizlik
söz, karar, örgütlenme hakkımız için
cadelemizi sürdüreceğiz.
bataklığında boğulmak
mücadele ediyoruz. Parasız, bilimsel
Çünkü onlar halkını ve vatanını
istemiyoruz
eğitim istiyoruz.
sevdikleri için tutsak düştüler.
Gençlerimizin uyuşturucuyla, yozÇünkü onlar, gençliğin geleceği,  Bunun için, demokratik
laşmayla çürümemesi için mücadele
bir lise istiyoruz.
umudu olduğu için tutsak düştüler.
ediyoruz.
Emperyalizm ve işbirlikçileri dü-  Demokratik bir lise için,
Sokakta, evde katledilen halk çoşünmeyen, sorgulamayan, bencil,
cukları için adalet istiyoruz. Katillerden
özgür, bağımsız
yozlaşmış bir gençlik yaratmak istihesap sormak için adalet mücadelesi
bir ülke istiyoruz.
yor. Evde, okulda ve günlük yaveriyoruz. Berkin için, Dilek için, Yılmaz
şamda gençliğin önüne konulan ya-  Bunun için, bu yaşta,
için, Sıla için... Katledilen tüm gençler
şam kapitalist kültürün çürümüşlüğü
için adalet mücadelesi veriyoruz.
BU KAVGADA
ile dolu. Gençliğin geleceği yok, haFaşizmin saldırılarına karşı deyalleri yok. Yarın ne olacağını, ne
BİZ DE VARIZ!
mokratik bir eğitim sistemi ve deyapacağını bilmiyor, düşünemiyor.
mokrasi mücadelesi veriyoruz.
Okula gidiyor ama okul bitince
Bu nedenle yoldaşlarımız, Devişsiz kalacağını biliyor. Ya da üç
Genç’liler; ülkemizin geleceği için
kuruşa bir yerlerde iş bulacak ama
halkımız için verdiğimiz mücadele
yaşamını sürdüremeyecek. Düzen
sonucu gözaltına alındı, işkencelergeleceğimizle beraber hayatlarımızı
 Liseliyiz biz... Genciz,
den geçti, tutuklandı.
da çalıyor. İntihar eden geçler...
çok genç... Ama
Onlar tecrit hücrelerinde tutsak
Uyuşturucu, yozlaşma gençliğe
edilmiş
olabilir ama her zaman müyüreklerimiz büyük.
yönelik özel bir politika olarak uycadelemizde
bizimledirler. Her DevErken olgunlaşıyoruz biz.
gulanıyor. Her lise önünde uyuştuGenç’linin coşkusunda, heyecanında
rucu satışı yapılıyor. Biz Dev-Genç’liBu ülke, bu düzen
ve hesap sorma bilincinde tutsaklarıler okul önlerinde gözaltına alınırken,
erken büyümek zorunda
mız da vardır. Tutsaklarımızın özgüruyuşturucu satıcıları okul önlerinde
bırakıyor bizi.
lüğü için mücadelemizi sürdürüyoruz.
cirit atıyor.
Onları asla yalnız bırakmayacağız.
Ülkemizde işsiz kalan, umudunu  İşte bu yüzden,
Tecrit hücrelerinden çekip alacağız.
yitiren gençler yurt dışına gitmeyi
BU KAVGADA
Dev-Genç’liler, bu halkın onurlu evkurtuluş olarak görüyor. Binlerce
latlarıdır. Onları sahipleneceğiz.

B

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!

BİZ DE VARIZ!

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Liseliyiz Biz
Tutsak Dev-Genç’lilere özgürlük kampanyamızla
tutsaklarımızın adalet mücadelesini vereceğiz. Mektuplarımızla tutsaklarımızı yalnız bırakmayacağız.
Hapishane hücrelerini aşıp tecriti kıracak; mektuplarımızla, dışarıda yürüteceğimiz mücadele ile kam-

panyamızı sürdüreceğiz. Halkımızı ve tüm gençliği
Dev-Genç tutsaklarını sahiplenmeye çağırıyoruz.
Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük!
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler!

DEV-GENÇ TUTSAKLARININ HAPİSHANE ADRESLERİ:
Ulaş İnci - Şakran 2 No’lu T Tipi Hapishane-İZMİR
Hakan İnci - Kürkçüler F Tipi-ADANA
Alişan Taburoğlu - Burhaniye T Tipi HapishaneBALIKESİR
Tuğçenur Özbay - Şakran Kadın HapishanesiAliağa-İZMİR
Sevcan Adıgüzel - Bolu T Tipi Hapishane-BOLU
Cem Ömür - Maltepe Çocuk HapishanesiİSTANBUL
Cankat Özen - Kırıkkale F Tipi HapishaneKIRIKKALE
Aslıhan Burçaklar - Kepsut L Tipi HapishanesiBalıkesir
Aysun Kaşdaş - Kepsut L Tipi HapishanesiBALIKESİR
Pınar Birkoç - Düzce T Tipi HapishanesiDÜZCE
Ferdi İşçi - Edirne F Tipi Hapishanesi-EDİRNE
Denizcan Dil - Edirne F Tipi Hapishanesi-EDİRNE
Ali Ülgü - Edirne F Tipi Hapishanesi-EDİRNE
Rıdvan Akbaş - Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapisha-

Tecriti Kıralım
Özgür Tutsaklara
Mektuplar Gönderelim
Samsun Dev-Genç'liler 18 Aralık'ta bir araya gelerek, Özgür Tutsaklara toplu olarak mektup yazdı.
Ardından yazılan mektuplar gönderilerek, "Özgür Tutsaklarımıza
mektup yazalım, tecriti kıralım" denilerek çalışma iradi olarak sonlandırıldı.

Suçlu Değil Devrimciyiz,
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!
Ankara TAYAD'lı Aileler 15 Aralık'ta Sakarya Caddesi'nde, Özgür
Tutsaklara dayatılan Tek Tip Elbise'ye
karşı açıklama yaptı. Açıklama sırasında işkenceci polisler saldırarak
Bengisu Demirel'i gözaltına aldı.
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nesi-Kocaeli
Dilan Uluada - Sincan Kadın Hapishanesi-Ankara
Eda Kaya - Sincan Kadın Hapishanesi-Ankara
Seda Kaya - Kayseri T Tipi Hapishanesi-Kayseri
Yunus Emre Didin - Maltepe Çocuk Hapishanesi-İSTANBUL
Mazlum Arslan - Silivri 6 No’lu HapishaneİSTANBUL
Rohat Kılıç - Maltepe Çocuk HapishanesiİSTANBUL
Neslihan Albayrak - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Vedat Doğan - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Yaprak Yılmaz - Kayseri T Tipi HapishanesiKAYSERİ
Kübra Sünnetçi - Şakran Kadın HapishanesiAliağa-İZMİR
Rojda Yalınkılıç - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL
Eser Çelik - 1 No’lu F Tipi Hapishanesi-Tekirdağ
Rezzan Şengül - Silivri 9 No’lu HapishanesiİSTANBUL

Evlatlarımıza Verilen
Hapis Cezaları Kaldırılsın!
TAYAD’lı Aileler Evlatlarına Verilen Cezalara Karşı Gazi Şehitleri
Cemevi’nde Oturma Eyleminde
TAYAD’lı Aileler, mahkeme karşısına çıkarılmadan SEGBİS ile
yapılan yargılama sonucu hapis
cezaları alan Hüseyin Karaoğlan,
Hakan Karabey, Gökhan Yıldırım,
Alişan Taburoğlu ve Murat Tan için
İstanbul Gazi Mahallesi’nde bulunan
PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi’nde
oturma eylemi başlattı.
Cemevi önünde TAYAD’lı Aileler
tarafından yapılan açıklamada
şunlar aktarıldı:
“Bu cezaları kabul etmemizin
olanağı yoktur. Bu cezaların hukuksal hiçbir temeli yoktur. Faşizmin mahkemelerinin verdiği kararlarla evlatlarımız uzun yıllara

varan hapis cezalarına mahkum
edildi. Bizler de bu adaletsizliğe
karşı oturma eylemine başlıyoruz.
Verilen cezaların kaldırılmasını istiyoruz.”

Direnenleri ve Direnişçileri
Yalnız Bırakmayacağız
İzmir Devrimci İşçi Hareketi
(DİH), 15 Aralık’ta Alsancak
Garı önünde toplanarak, grevde
olan Demiryolu-İş Sendikası’na
bağlı İZBAN işçilerini ziyaret
etti.

AKP’NİN POLİSİ 2 KİŞİYİ DAHA KATLETTİ!

Avrupa’da
 ALMANYA
Schwetzingen: Cemaat Ocak
Direnişi 51. gününde sürüyor. Bu
hafta, direniş yerine gelen üç ırkçı
provokatöre cami çevresinden gelen halkla beraber kiliseden çıkanlar
da gerekli cevabı verdiler. Kiliseden
çıkanlar desteklerini sundular.
Mahnheim Halk Meclisi Girişimi
destek ziyaretine geldi.
Düsseldorf: İçişleri Bakanlığı
önünde, Deniz Yıldız, İlker Şahin,
Haydar Demiray’ın başlatmış oldukları çadır eylemi devam ediyor.
“Oturum hakkımızı istiyoruz ve alınan kararları tanımıyoruz” diyor
ve bu adaletsizliği teşhir ediyorlar.

Stuttgart: Halk Cephesi Yüksel
Direnişçilerine yapılan operasyonla
ilgili açıklama yayınlayarak kısaca
şunları söyledi: “10 Aralık günü
yine baskın haberleriyle uyandık.
İki yıldır günde iki defa işkenceyle
gözaltına alınan direnişçiler faşist
AKP iktidarını korkutmaya devam
ediyor. Yüksel Direnişini gözaltılarla,
tutuklamalarla bitiremezsiniz. Direniyoruz ve direnmeye de devam
edeceğiz.”
Hamburg: 15 Aralık sabahı
saat 09.00 sularında, Hamburg’a
doğru yolculuk eden İnan Doğan’ın
tutuklanmasıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Alman polisinin yapmış olduğu kimlik kontrolü
sonrası, interpol araması var denilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Alman emperyalizminin, siyasi ilticacı olan birini tutuklaması
hukuksuzluktur. İnan Doğan derhal
serbest bırakılmalıdır!

 AVUSTURYA
Viyana: Anadolu Federasyonu’nun, Adalet Bakanlığı önündeki
çadır eylemi devam ediyor: 12-13
ve 14 Aralık saat 16.00 ile 17.30
arası Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapıldı. 14 Aralık 2018
Cuma günü çadır eyleminin 21.si
yapıldı. Anadolu Federasyonu tüm

dostlarını çadırlarına
çağırıyor: Avusturya
Anadolu Federasyonu Üzerindeki Baskılara Son!

 İSVİÇRE
İsviçre Halk Cephesi: Yüksel
Direnişçileri Yalnız Değildir!
“Yüksel direnişçileri karşısında
çaresiz kalan AKP çareyi işkencede, gözaltılarında arıyor. Direniş
meşruluğu ve haklılığıyla yeni direnişler yarattı. Açlık, yoksulluk,
adaletsizlik arttıkça direnişler de
artacaktır. Sabah ve akşam açıklamalarıyla direniş olduğu yerden
devam etti. Gözaltına alınan bütün
direnişçiler derhal serbest bırakılsın!”

 FRANSA
Fransa Grup Yorum Gönüllüleri,
23 Aralık günü Melun şehrinde
düzenleyecekleri ‘Grup Yorum’a
Özgürlük’ Melun konseri çalışmalarına devam ediyor. Konser çalışmaları kapsamında afişleme,
bilet satışları ve çağrı yapıldı.

Fransa Halk Cephesi’nden
Açıklama: Hızlı Tren Değil, AKP
Faşizminin Rant Politikaları
Katlediyor!
“... AKP Faşizminin özelleştirme
ve soygun politikalarının sonucu
bu kazalar, katliamlar yaşanıyor!
Katliamların sorumlusu AKP faşizmidir! Hayatını kaybeden insanlarımızın hesabını sormalı, ekmeği
elinden alınan halkımızın hakkını
aramalı, hukuksuzluğa karşı adalet
istemeliyiz. Bunu yapmak için de
örgütlenmeliyiz.
Katledilen 9 insanımızın ailelerine, yakınlarına ve halkımıza baş
sağlığı diliyoruz.”
Fransa Halk Cephesi: Angelo
Yoldaşımız Ölümsüzdür!
İtalya’da anti-emperyalist, antikapitalist, anti-faşist ve enternasyonalist Banda Bassotti müzik gurubunun gitaristi Angelo; 11 Aralık
günü yaşamını yitirdi. Tüm devrimcilerin başı sağ olsun, Banda
Bassotti müzik grubu ve İtalyan
halkının başı sağ olsun!

Anti-Emperyalist Cephe’nin,
Angelo Conti’nin Vefatına
İlişkin Yaptığı Açıklamayı
Yayınlıyoruz:
İtalyan devrimci müzik grubu Banda Bassotti’nin solisti ve gitaristi Angelo “Sigaro” Conti, 11 Aralık günü
62 yaşında kansere yenik düştü.
Aynı zamanda inşaat işçisi olan
Sigaro, küçük yaştan itibaren devrimci
ideolojiyi benimseyen bir sanatçıydı.
Dahil olduğu müzik grubu Banda
Bassotti ise anti-emperyalist ve antifaşist çizgisinde ısrar eden, Donbass’tan Filistin’e, Suriye’den Nikaragua’ya emperyalizmin açık saldırısı
altında olan tüm halklarla dayanışma
içinde olmuştur.
Konserleriyle, kampanyalarıyla
ezilen halkların emperyalizme ve faşizme karşı öfkesini dile getirmiş,
“emperyalizme karşı mücadele eden
her yer bizim evimizdir” demişlerdir.
Ayrıca Grup Yorum’un ve Türkiyeli
Marksist-Leninistler’in de her daim
yanında olmuş, onlar için şarkılar
bestelemiş, konserlerinde şarkılarını
onlar için söylemiştir. Yakın zamanda
Yüksel direnişçilerinin, halkın avukatlarının mücadelesine İtalya’da ve
gittikleri her ülkede omuz vermiştir.
Sigaro’yu yüreğimizde ve bilincimizde yaşatmaya devam edeceğiz.
Onun bize bıraktığı uluslararası dayanışmayı sürdüreceğiz, daha da
büyüteceğiz.
Bir kez daha Banda Bassotti’ye,
tüm dinleyicilerine ve İtalyan halkına
başsağlığımızı iletiyoruz.
Yoldaş Angelo “Sigaro” Conti
Ölümsüzdür!
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
Yaşasın Banda Bassotti!

Baskınlarla Meşru Mücadelemizi
Engelleyemezsiniz
AKP'nin kiralık polisleri 18 Aralık'ta
Mersin ve Antalya'da gece saatlerinde
evlere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınanların isimleri
şu şekilde; Mersin; Deniz Yücel, Merih
Can Cengiz, Serdal Cengiz, Ercan
Fırat, İbrahim Zayıf. Antalya'dan ise;
Sadık Altınöz, Alican Güzel, Tamer Taş
ve Serik ilçesinden Başak Karlı.

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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“Ölümü göze almış insan iradesini yenecek hiçbir güç,
durduracak hiçbir teknoloji yoktur.” Gültekin Koç
Gültekin KOÇ: 9 Nisan 1977 Erzincan-Çayırlı
doğumludur. Lise yıllarında devrimcilere sempati
duymaya başladı. 1995 tarihinde mücadeleye başladı. 1 Mayıs 1996’da tutuklandı, Eskişehir Hücre
Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Defalarca gözaltılar,
tutsaklıklar yaşadı. 19-22 Aralık katliamında dışarıdaydı ama yüreğiyle diri diri yakılan, kurşunlanan
Gültekin Koç yoldaşlarının yanındaydı. 19-22 Aralık katliamına
misilleme olarak 3 Ocak 2001’de, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne
karşı feda eyleminde şehit düştü.

31 Aralık - 6 Ocak

Abdülmecit Seçkin

Orhan Özen

Rıza Boybaş

Gültekin Beyhan

Abdülmecit SEÇKİN, Orhan ÖZEN,
Rıza BOYBAŞ, Gültekin BEYHAN:
4 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye Hapishanesi’ne,
devletin yaptığı katliam saldırısına karşı yapılan
direnişte şehit düştüler.
Abdülmecit, 1972 doğumlu ve Gürcü milliyetindendir. Aslen Artvin-Şavşatlı, Bursa İnegöl’de yaşayan
işçi emeklisi bir ailenin çocuğuydu. 1991’de mücadeleye
başladı, İnegöl’de mahalli alan örgütlenme çalışmaları
içinde yer aldı. Kasım 1992’de tutsak düştüğünde
Bursa mahalli alan komitesinde görev almaya hazırlanıyordu. Orhan, Dersimli Kürt Sünni bir ailenin çocuğudur. 1973 Çemişgezek doğumluydu. Onun hapishane süreci hep kendini yenileme süreci olmuştur.
Bir çatışma sırasında yaralı olarak tutsak düşmesine
rağmen kendisini yatağa hapsetmemiş, iradi olarak
ayakta olmaya çalışmıştır. Olumsuzluklarını, eksiklerini
aşmada ısrarı, öğrenmeye olan açlığı, şehit düştüğü
ana kadar devam etmiştir. Rıza, 1967 yılında Tokat’ın
Almus ilçesine bağlı Çamdalı köyünde doğdu. Türk
milliyetinden yoksul bir alevi ailesinin çocuğuydu.
Mücadele yaşamının ilk yıllarında başka bir siyasi
hareketin içerisindeydi. 1994 sonlarında o artık Parti-Cephe saflarında savaşmak isteyen bir devrimciydi.
1995 Nisan’ında tutsak düştü. Gültekin, 1969
tarihinde Kars’ın Tuzluca ilçesinde doğdu. Azeri milliyetindendir. 1989’da ÇİH-KAD’da devrimci mücadele
ile tanıştı. 1991 yılından itibaren Bağcılar Çiftlik
mahalli alan içerisinde örgütsel faaliyetlerimizde yer
aldı. 8 Ocak’ta şehit düştü.

Turgut İÇPINAR:
1959 Ordu, Fatsa'da
doğdu. 1975 tarihinde
başladığı mücadele
yaşamının büyük bölümünde İstanbul mahalli birimlerde çalıştı,
Turgut İçpınar bir süre Karadeniz’de
faaliyet yürüttü. 12 Eylül sürecinde 5
yıl tutsak kaldı. Almanya'ya gidişinden
bir yıl sonra, işkencelerin vücudunda
yarattığı tahribatların yol açtığı rahatsızlığı sonucu 1 Ocak 2004 yılında
aramızdan ayrıldı.
Ali SABAN: 1980’e
kadar devrimci hareketin
saflarında mücadele etti.
12 Eylül’de Lübnan’a geçerek Filistin Halk Cephesi saflarında savaştı.
Hareketle yeniden ilişki
Ali Saban
kurma aşamasındayken,
2 Ocak 1987’de Filistin kamplarında
bir çatışmada şehit düştü.
Yüksel
EROL:
2
Ocak
1979’da
İstanbul
MecidiYüksel Erol
y e köy’de faşistlerin kurduğu pusuda katledildi.
Gültepe semtinin örgütlenmesinde yer alan bir
devrimciydi.

Anıları Mirasımız
Yoldaşlarının Kaleminden Feda Eylemi
Yüreği Katliamın Acısını Ve Öfkesini
Hissetmeyenler Gültekin’i Anlayamazlar
Gültekin’i anlamayanlar;
Sizin hiçbir sabah kalktığınızda onlarca yoldaşınız, arkadaşınız
katledildi, yakıldı mı?
Sizin hiç, yüzlerce yoldaşınız hak ve özgürlükler için, demokratik talepler için ölüme yattı mı?

Kalender KAYAPINAR: Hapishanede kanser teşhisi konulmasına
rağmen, tedavisi
sürekli engellenip
ölümcül noktaya
Kalender Kayapınar geldiğinde tahliye
edildi. 3 Ocak 1996’da tahliyesinden
dört gün sonra şehit düştü. Tutsaklıktan önce Tıp Fakültesi öğrencisiydi. Tutsaklığı sürecinde Malatya, Amasya, Antep ve Çanakkale
hapishanelerinde kaldı.
Mehmet TEPE:
İstanbul Kuştepe
Lisesi’nde mücadeleye başladı.
Lisede faşist işgalin kırılmasında
önemli rol oynadı.
Mehmet Tepe Ocak 1978’de İstanbul Mecidiyeköy’de faşistler
tarafından katledildi.

KAYBEDİLDİ
Ali EFEOĞLU: İTÜ İnşaat Fakültesi
sıralarındayken devrim mücadelesine katıldı. O, yaptığı her işi tam
yapanlardandı; hızla gelişti. Aynı
zamanda Dev-Genç’in ilk silahlı
gruplarında yer alanlardan da biri
Ali Efeoğlu
oldu. İşkenceciler karşısında bir direnişçiydi; gözaltılarında işkencecilere ifade vermedi.
Kardeşi Ayhan Efeoğlu 6 Ekim 1992’de gözaltına
alınıp kaybedildi, o yılmaksızın mücadeleye devam
etti. 5 Ocak 1994’te polis tarafından gözaltına
alınıp kaybedildi. Onu yıldıramayanlar, işkence
tezgâhlarında yenemeyenler, katledip kaybettiler.

Sizin hiç, ölüme yatan ve açlığın 60’lı günlerinde bir deri bir
kemik olan arkadaşlarınıza bombalarla, kurşunlarla saldırıldı mı?
Sizin yüreğiniz hiç, evladı katledilen anaların çığlıklarının
acısıyla sarsıldı mı?
Siz hiç, gecekondularda açlıktan nefesi kokan insanlarla
birlikte yaşadınız mı? Siz hiç aç kaldınız mı?
Siz hiç, yoksulluğun öfkesini yüreğinizin derinliklerinde hissettiniz mi? Kimsenin aç olmayacağı bir düzenin özlemiyle yaşadınız mı?
Siz hiç, kendinizden başkasını düşündünüz mü?
Siz hiç, fedakârlık, vefa, onur, namus duygularını yaşadınız mı?
Yaşamadıysanız bunları, elbette Gültekin’i anlayamazsınız...

Ö ğretmenimiz
Kitlelerin kendi sınıf çıkarlarının
gereği kendini koruma güdüsü ile
hareket etmesi,
kendini doğrudan
ilgilendirmeyen konularda
suskun ve sessiz kalmayı
tercih etmesi gibi
giderek filizlenen bir eğilimin
önüne geçilmesi için öncelikle,
çeşitli sınıf ve tabakaların
hak arama eylemlerinin aynı
potada birleştirilmesi ve
çıkarlarının ortak olduğunun
onlara gösterilmesi gerekiyor.
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Avrupa HFG Özel Bölümü

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE
EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEDİR!
AVRUPA’DA DA HALKIMIZI
EMPERYALİZMİN BİREYCİLEŞTİRMESİNE,
ÇARESİZLEŞTİRMESİNE,
YOZLAŞTIRMASINA
TERK ETMEYECEĞİZ!
UYUŞTURUCU VE KUMAR BAĞIMLILIĞINA
KARŞI BİZ VARIZ!
SAHİPLENMEMİZ VE YOLDAŞLIĞIMIZ,

HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCU VE KUMARA
KARŞI
MÜCADELE MERKEZİMİZ VAR!

Sayı: 98

23 Aralık 2018

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELEDE
ZAFER KÜÇÜK ADIMLARLA KAZANILIR
üzenin insanlarımızı yozlaştırmasından dolayı, kişinin çok sıradan bir iş olarak doğal
olarak yapması gereken hareketleri olağanüstü başarı olarak görünmesine sebep oluyor.
Bırakın bağımlı insanlarımızı Avrupa’da doğup büyüyen birçok gencimizde var olan özellikleri çok bariz
görebiliyoruz.
Yatağını toplamak, tabağını kaldırmak, çamaşırını
yıkamak, bir misafir geldiğinde hoşgeldin demek, biri
düştüğünde yerden kaldırmak vb.. Bunlar insanın
günlük hayatta çok doğal sıradan bir iş olarak yapması
gereken alışkanlıklardır.
Ama bu düzen; gençliğin düşünme yeteneğini elinden alıyor, kendisinin çok rahat düşüneceği bir sorunu
düşünmeden sürekli soru sorar hale getiriyor.
Genç insan enerjiktir; ama bu enerjilerini vakitlerini
düşüncelerini başka gereksiz işlere veriyorlar. Tabağını
hemen kaldırmak yerine sonra kaldırırım diyor ya da
odasının dağınık olmasını örnek bir davranış kabul
ediyor. “Özgür olmak”la açıklıyor.
Çünkü kapitalizm, insanı emekten kopararak
yozlaştırıyor. Asalaklaştırıyor ve zamanla kendi
başına hiçbir iş yapamaz, kendi ihtiyaçlarını bile
karşılayamaz duruma getiriyor.
Her şeyi başkasından bekleme, düşünmeme, yoğunlaşmama aynı zamanda düşünce tembelliğine
yol açıyor.
Düzen dizilerinden tut, reklamlarına kadar bu tür
gençlere özendiriyor. Her şey moda ile açıklanıyor;
hatta kendi dağıttığını toplamamak, bozduğunu düzeltmemek gibi.
Emeğin ne olduğunu bilmeyince, ne karşıdakine
ne de yaptıklarına saygı duymuyor. Değer nedir
bilmiyor. O yüzden çok rahatça eline geçeni çöpe
atabiliyor. Ya da kullanmayacağını bile bile satın alabiliyor.
Ne aile, ne arkadaşlık, ne yoldaşlık, ne karşıdakinin
gösterdiği çaba bir değer ifade etmemeye başlıyor.
Bu genel bir değersizleşme.
İşte bunlar, bir bağımlıda çok daha yoğun yaşanıyor.
Çünkü bağımlı bir insanın beyninin yanı sıra bedeni
de tembelleşiyor, bir işi yapmak istemiyor, hareketleri
yavaşlıyor. Özellikle yıllarca uyuşturucu bir madde
kullanan kişi çocuk gibi oluyor yaşam karşısında. Bir
bebeğe öğretir gibi öğretmek, emek harcamak gerekiyor. Tabağını kaldır diyorsun, kaldırıyor ama onu yıkamayı düşünmüyor. Mekanik bakıyor her şeye. Bu
yüzden adım adım öğretmemiz gerekiyor.
Bir Kızıldereli atasözünün dediği gibi; “Bana söylersen unutabilirim. Gösterirsen anımsayabilirim.
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Ama beni de katarsan anlarım.”
Bağımlıları pratiğe katmak ve kendimiz nasıl yaşıyorsak onlara bir ucundan iş vermek gerekiyor. Ancak
içinde olurlarsa anlayacaklar.
Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşamalıyız.
Doğru ile yanlışın ayırdına varmayı öğretmeliyiz. Ama
en çok da emeği ve değer vermeyi öğretmeliyiz. Ki
en temel sorun budur bağımlılıkta.
Fiziki olarak da düzenli bir işinin olması, beden ve
beyin kaslarının sürekli hareketini sağlamak gerekir.
Diyalektiğe inanıyoruz, her şeyin ve herkesin
değişip dönüşebileceğini biliyoruz.
Bağımlılıkta beyinde ciddi tahribatlar yoksa mutlaka
herkes değişiyor ve onların değişimi o kadar çok
göze batıyor ki, benim tanıdığım kişi bu muydu diyebiliyoruz sonunda.
Eski olan yozluğu, kapitalizmin kopkoyu bencilliğini
ve gericiliğini temsil ediyor. O tortulardan kurtulmalıyız.
Yüzümüz sürekli yeni olana, ileri olana, devrimci
olana dönük olmalıdır. Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü idealinden koptuğumuzda başlıyor
yozlaşma ve değersizleşme.
Ayaklarımız sürekli kendi vatan topraklarımızda
olacak. Yoldaşlarımızda olacak.
Kapitalizmin değersizleştirdiği her şeyin yerine
sosyalist kültürü koyacağız. Emeği odağına oturtacağız.
Kendi değer ve geleneklerimizi öğreteceğiz.
İnsanlar asla “şunu yap, şunu yapma” demekle
değişmez. Büyük bir sabır ve emek sonunda gerçekleşir
değişim.
Kapitalizmin çöpe fırlattığı insanlarımızı, gençlerimizi
idealizmin bataklığında bırakmamalıyız.
Düzenin ezdiği, aşağıladığı, yozlaştırdığı, beynini
teslim aldığı her insanımız, bizim devrimcilik nedenimizdir.
Düzenin kirlettiğini temizlemek, yozlaştırdığını arındırmak, eğri duran her şeyi düzeltmek olmalıdır işimiz.
Gerekli sabrı ve emeği göstermeli, yozluktan çekip
çıkarmalıyız.
Hayal kırıklığı yaşamamak, karşıdakinin kendisine
güvensizleşmesinin önüne geçmek için, küçük adımlarla, günlük işlerle, hatta yatış-kalkış saatlerini düzenlemekle başlayabiliriz işe.
Değişim tek bir gecede veya tek bir nedenle olmaz.
Nitel dönüşüm istiyorsak önce nicel birikimler sağlayacağız.
Bataklığı kurutacak, Hasan Feritler’den Ordu Kuracağız!

KATLEDEN DEVLETTEN HESABINI SORACAĞIZ!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

EMPERYALİZM, UYUŞTURUCUYU
MEDYA ARACILIĞIYLA MEŞRULAŞTIRIYOR!
yuşturucuya karşı mücadele, emperyalizme
karşı mücadeledir. Ya da şöyle ifade edebiliriz; uyuşturucu, kumar ve her türlü yozlaştırmanın sorumlusu emperyalizmdir.
Başta ABD emperyalizmi olmak üzere, diğer emperyalist ülkelerin amacı, halkları daha çok katletmek
gerekse bile, daha çok kar dışında bir şey düşünmez.
Daha çok kar için, halkların sormadan-sorgulamadan
her söylenene hizmet etmesidir.
Halkına ve vatanına en ufak bir bağlılık duymasın,
köklerinden, atalarından, topraklarından kopsun, yozlaşsın, köksüzleşsin istiyor.
Asla düzenin istediği yoz, bencil, değersizleşmiş
kişilikler olmayacağız. Halkımızın da bireycileştirilmesine, kimliksizleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Bu yozlaştırmanın önemli bir aracı olan basına
baktığımızda; internette ya da televizyon kanallarına
baktığımızda bunun medya eliyle nasıl yaptığını görürüz.
Sinema filmleriyle, tiyatro oyunlarıyla, şarkı sözleri,
klipleri, kitapları, sergileriyle bir bütün olarak sanatın
her dalında da aynı politikayı görüyoruz.
Her yerde uyuşturucuyu normalleştiren görüntüler,
olay örgüleri var. Uyuşturucu kullanımını öven, mutluluk
verdiğini anlatan videoları oturduğunuz yerden bir
tuşa basarak izleyebiliyoruz. Hatta uyuşturucunun
farklı biçimleri ve adlarını ezbere biliyoruz.
O kadar çok gençlik filmi var ki bizzat uyuşturucuyu
meşrulaştıran. Bazı filmlerin arasında elinden hemen
atıyor esrarı ama iyi çocuk yine de. Sigara gibi normal
gösteriliyor.
Uyuşturucuya karşı gibi olan filmlerde dahi öyle
sahneler var ki merak edip içme isteği doğabilir. Ki
bazı gençlerin bu filmlerden etkilendiği bir gerçek..
Daha doğrusu bunlar, irademiz dışında bize dayatılıyor. Amaç kanıksatmak ve meşrulaştırmaktır.
Örneğin, uyuşturucuya “ot” denilerek, günlük
yaşam içinde bize bile kanıksatılmaya çalışıldığını
görüyoruz.
Kamu spotu tarzındaki videolarda güya sağlıkçıları
konuşturup, uyuşturucudan daha tehlikeli olanın alkol
olduğu, hatta sigaranın daha doğal olduğuna, daha
az tehlikeli olduğuna bizi inandırmaya çalışıyorlar.
Açıktan bizi zehirliyor ve bunun propagandasını
alenen okullarda bile yapıyorlar.
Biz de bunu bizzat bağımlı olan insanlarımız aracılığıyla öğreniyoruz. Birlikte müzik dinlemek istiyoruz.

U
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Müzik açmak istiyor... Rap yapan sanatçılar, ellerinde
esrar içen pozlar. Yine esrarı, uyuşturuyu öven cümleler...
O şarkıları dinleyip neyi neden anlattığını bilmesek
bir de solcu olduklarına inanacağız. Öyle bir propagandası yapılıyor ki, ne olduğunu bilmesek inanacağız.
Uyuşturucu kullanmak; solculuğun, düzene muhalif
olmanın gereği gibi gösteriliyor. Böyle böyle özendirilip
zehirleniyor gençler.
Uyuşturucu aldığında kendini çok iyi hissedeceği
söyleniyor sürekli. Sanırsınız ki madde kullanınca
bütün sorunlar ortadan kalkıyor. “Uçuyor, dünyayı
ben yarattım, ne kadar mutluyum” hissi verilmeye çalışılıyor.
İnternette bağımlılığa karşı mücadele için baktığımız
birçok sitede ayrıntılı bir şekilde uyuşturucunun
yapımı anlatılıyor. Ki bunlar masum değil.
Çünkü birçok genç buralara bakarak dahi uyuşturucu
alıyor, kullanıyor. Ne bu filmlere karşı, ne bu internette
yayın yapan sitelere karşı hiçbir ülke tedbir almıyor,
yasaklamıyor.
Çünkü öyle bir sorunu yok. Zaten bunu bilinçli bir
şekilde de teşvik ediyor. Bu nedenle ailelere, çocuklarının izledikleri filmlere, belgesellere de dikkat etmelerini öneriyoruz.
Ama bunları izleme demek yetmez! Neyi izlemeleri-dinlemeleri gerektiği konusunda onları yönlendirmeliyiz. Emperyalizmin kültürel hegamonyasından
insanlarımızı çıkarmalıyız.
Büyük bütçeli bu filmler, müzikler asla masum değiller. Beyinleri şekillendiriyorlar, rüyalarına girmelerine
sebep oluyor. Gerçekleşmeyecek hayaller kurduruyor
ve bu hayallerin peşinde sürüklüyor.
Çocuklarımız ne izliyor, ne dinliyor denetimimizde
olmalı ve tabii alternatiflerimiz olmalı.
Düzen her yerden, her alandan saldırıyor beyinlerimize. İnsanlarımızın aklına da sahip çıkmalı, doğru
düşünmelerini, dostunu-düşmanlarını tanımayı öğretmeliyiz mutlaka.
Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller yerine
gerçekçi ve halkın yararına bir iş yapabilmesini sağlamalıyız. Emperyalizmin hiçbir şeyini masum görmeyelim.
Yerine bizim kültürümüzü geliştiren değerler koymalıyız. Düzenin bütün kültürel saldırılarına karşı
bizim kültürümüzü yaygınlaştıralım!
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UYUŞTURUCU VE KUMAR;
İNSANLARIMIZI YOK EDİYOR, CAN ALIYOR, CAN ACITIYOR,
AİLELERİ PARAMPARÇA EDİYOR!
BEYNİMİZİ VE RUHUMUZU ELİMİZDEN ALIYOR!

UYUŞTURUCU VE KUMAR BAĞIMLILIĞI KARŞISINDA HASAN FERİT GEDİK
UYUŞTURUCUYA VE KUMARA KARŞI MÜCADELE MERKEZİ VAR!
aşadığımız Avrupa’da bize kültür diye sunulan
birçok yaşam alışkanlıkları, koşulları, duyguları
yozlaşmayı temsil eden kültürler... İnsanın
yok olmasına yol açan kültürler. Burdan şu anlaşılmasın:
Bunlar yaşadığımız Avrupa halkının kültürü değildir,
buralarda yaşayan alman, fransız, ingiliz vd. bütün
Avrupa halkının öz kültürü de bunlar değildir.
Bu kültür yaşadığımız ülkelerdeki sistemin kültürüdür.
Ve bu ülkeler daha fazla para kazanabilmek ve bütün
dünyada yaşanılan adaletsizliklere dünya halklarının
sessiz kalmalarını sağlamak için bu kültürü yayıyorlar.
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Nedir Bunlar?
YALNIZLIK,
BENCİLLİK,
YABANCI DÜŞMANLIĞI,
KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETME,
SÜREKLİ BİRİLERİNE KENDİNİ KANITLAMA ZORUNLULUĞU DUYMA
TÜKETİM KÜLTÜRÜ (ALIŞVERİŞ KÜLTÜRÜ)
PARA HIRSI
Yukarıda saydığımız ve insana ait olmaması
gereken gerici yoz kültürün içimizdeki uzantıları bizim
bağımlı olmamızın başlıca sebepleridir.
Bütün bunlar insanın doğasına aykırı olduğu için
hayatların yok edilmesine yol açıyor.

UMUTSUZ DEĞİLİZ, ÇARESİZ DEĞİLİZ;
ÇÜNKÜ BİZ VARIZ!
Bu sistemin bu yoz kültürüne karşı bizim değerlerimiz
çok daha güçlü. Bağımlılığa yol açan yoz kültüre
karşı bizim değerlerimizle bağımlılığı ortadan kaldırıyor
ve çözüyoruz.
Biz kendimize güveniyoruz. İnsana ancak insan
yardımcı olabilir ve sadece insana ait güzel değerler
bunu başarabilir.
Hangi Kültürel Değerlerle Bunu Başarıyoruz?
SEVGİ
GÜVEN
UMUT

İRADE
PAYLAŞIM, YARDIMLAŞMA
DOSTLUK, ARKADAŞLIK
Bağımlı olan insanlarımızı bundan kurtarırken en
büyük gücümüz şu ki, biz onlara bakarken kendimiz
gibi görüyoruz onları.
Onlarla, aynı acıları hisseden insanlarız, bundan
dolayı mücadele merkezimizi açtık.

TÜRKİYE’DE 5 YILDA 400’DEN FAZLA
İNSANIMIZI BAĞIMLILIKTAN
KURTARDIK! HFG BİZİM
YOLUMUZU AYDINLATIYOR!
Uyuşturucuya ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi’ni
açarken Türkiye’de 2012 yılında İstanbul’da kurulan
HFG Merkezi’ni örnek aldık ve onun deney ve tecrübeleriyle burada yola çıktık. Kendimize olan güvenimizin
nedeni insanın değişimine olan inancımızdır. Gücümüz
somut kazanım olan 400 insanımızdır.

SIRA SANA VE SEVDİKLERİNE
GELMEDEN SEN DE UYUŞTURUCUYA
VE KUMARA KARŞI BİZE DESTEK OL!
SİZİNLE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
Bağımlılıkla mücadelede bize bir sohbet ol, ses
ol, bir çift göz ol... Yalnızlığın tek çözümü yardımlaşmadır, bağımlılığın tek çözümü de yardımlaşmadır,
birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için diyebilmektir.
Kurumumuz ancak sizinle birlikte ayakta kalabilir.
Biz gönüllü olarak bağımlı olan insanlarımıza yardımcı
oluyoruz, olacağız. Onların bu bataklıkta yok olmalarına
izin vermeyeceğiz.
Kurumumuzda insanlarımızdan ücret talep etmeyeceğimiz için dayanışma ile ayakta durabileceğiz.
Sizin de bir insanımızı hayata döndürmekte, onların
umudunu tekrar yeşertmekte katkınız olsun.
Bu dünyada en büyük mutluluktur, düşen bir insanı
ayağa kaldırmak ve onun gözlerindeki mutluluğu görmek!

BİZİM MUTLULUĞUMUZ,
SİZİN MUTLULUĞUNUZ OLSUN!
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