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KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
AKP’nin Yüksel Direnişi’nden Korkusu ve KESK’in İşbirlikçi Tavrı;
Süleyman Soylu’ya KESK’in Seçimlerine Müdahale Ettiklerini İtiraf Ettiriyor:

“Sizin de beraber olduğunuz, aynı sivil toplum örgütü
çatısı altındaki 2-3 tane sivil toplum örgütüne DHKP-C
çökmeye çalıştı, yine biz müdahale ettik.
O sivil toplum örgütlerinin yöneticisi, başta KESK olmak üzere
DHKP-C sabahtan akşama kadar onların resimlerini ve
isimlerini afişe ederek onlara ölüm çağrıları yapıyor.”
KESK Heyeti
İzmir Valisiyle

KESK Heyeti
Adıyaman Valisiyle

KESK Heyeti
Urfa Valisiyle

KESK Heyeti
Şırnak Valisiyle

KESK Heyeti
Ordu Valisiyle

KESK DİYOR Kİ; DÜZEN İÇERİ, DEVRİMCİLER DIŞARI!
AKP’Lİ ŞEREF MALKOÇ’U SENDİKADA AĞIRLARKEN,
HER MİTİNG ÖNCESİ VALİLERDEN İZİN ALIRKEN,
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NİN EŞYALARINI DIŞARI ATTI, LİNÇ ETTİ,
İHBAR EDEREK OPERASYON YAPTIRDI!

TAYAD’LI AİLELER,
19 ARALIK KATLİAMININ VE DİRENİŞİNİN 19. YILDÖNÜMÜNDE
YİNE EVLATLARININ VE YOLDAŞLARININ BAŞUCUNDAYDI!
KATLİAMIN SEMBOLÜ HALİNE GELEN VE OLİGARŞİNİN
6 KADIN TUTSAK DEVRİMCİYİ DİRİ DİRİ YAKTIĞI
BAYRAMPAŞA HAPİSHANESİ OLAN YAPI YIKILDI.
TAYAD’LILAR YİNE DE YIKILAN YERE GİTTİ.
TIPKI O GÜN GİBİ KARLI VE SOĞUKTU, TIPKI O GÜN GİBİ
ATEŞTEN VE KARDAN VOLKANDI TAYAD’LILAR.
GİRİŞ KAPISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ YERE
DÖVİZ VE KARANFİLLER BIRAKARAK ŞEHİTLERİ ANDILAR.
YAKSALAR DA YIKSALAR DA HALKLARIMIZIN BELLEĞİNDE DİPDİRİ
ÇATILARINDAN ATILAN FOSFOR VE BİLİMUM BOMBALAR,
PENCERELERDEN UZUN NAMLULULARLA AÇILAN ATEŞ...
ASLA UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

19-22 ARALIK VE 122 ŞEHİT, SAVAŞMA VE HESAP SORMA NEDENİMİZDİR!
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içindekiler
4 Soysuz bakan ve devleti,
ilericilerin, halktan yana
kesimlerin değil,
emperyalistlerin çıkarlarını
savunurlar! KESK, faşist AKP
ve Süleyman Soylu’nun
korumasında! Bu koruyuculuğu
kendilerine yakıştıranlar
halktan yana olamazlar!

KESK, FAŞİST AKP’NİN
KORUMASINDA!

9 Kamu Emekçileri Cephesi:
Direnişler Meclisi’ne polis
baskınları olurken,
direnişçiler işkencedeyken;
KESK, DİSK, TMMOB, TTB,
THİV, BAROLAR... ne yaptı?
12 Kamu Emekçileri Cephesi:
Komplocu Ankara Siyasi
Şube suç işlemeye devam
ediyor!
14 Adalet İstiyoruz

15 Direnişler ve Dayanışma:
Dayanışma; destek ya da
yardımlaşma değil, halkların
bir araya gelmesi, birlikte

mücadelesidir!
17 Cephe’nin 1 yılı - 2. bölüm

22 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Kuzey Suriye
Federasyonu’nun ilanı,
ulusların kendi kaderini tayin
hakkının kullanılması değildir!
Sosyalizm adına soruyoruz,
tarih de soracak: Federasyon
kimin devleti? Altınızdaki
toprak kimin vatanı?
Üzerinizdeki bayrak kimin
bayrağı?
25 Savaş ve Savaşçı: 19 Aralık
Katliamı’nın, Seyhan’ın
kömürleşmiş bedeninin,
şehitlerimizin hesabını sormak
boynumuzun borcudur!
27 İkinci duruşmalarında da halkın
avukatları, mahkeme heyetinin
saldırganlığına rağmen faşizmi
yargıladı!
28 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük
29 Tekirdağ T Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsaklarının çıkardığı
Taarruz dergisinden bir

Devrimci Sol 29. Sayı Çıktı!
SAVAŞIMIZI ZAFERE ULAŞTIRMANIN KOŞULU YENİ
BİR KOMUTAN VE YÖNETİCİ KUŞAĞI YARATMAKTIR!
YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖNETİCİLER, KOMUTAN
YETİŞTİREN KOMUTANLAR OLACAĞIZ!
İçindekiler:
-Yöneticinin Birincil Görevi Kadrolar Yetiştiren
Yöneticiler Olmaktır
-Yönetici İradeyi Büyüten, Güçlendiren, İradeyi
Örgütleyendir

röportaj

30 Bizden... Bizden... Bizden...
31 Emperyalizme ve oligarşiye karşı
Yürüyüş dergisi tutsakları teslim
alınamaz!

34 Paris sokakları, halkın öfkesiyle 6
haftadır yanıyor! Yoksul halk
Fransa emperyalizmine karşı
hakları için direniyor!

36 Avrupa’da Yürüyüş
37 Yitirdiklerimiz
38 Öğretmenimiz
- İŞÇİ HAREKETİ
ÖZEL BÖLÜMÜ-

40 Kıdem tazminatına ilişkin yasa
tasarısı neler götürüyor!

41 Belirlenecek asgari ücrete, gasp
edilen haklarımıza karşı
güçlerimizi Direnişler Meclisi’nde
birleştirelim! Emeğimizin karşılığını
almak için birlikte direnelim!

42 Türkan Albayrak direnişinin 100
gününü değerlendiriyor...

-İrade Cüretli Olmaktır
-Önderlik Ve Yöneticilik Sanatı
-Yöneticilik Mekanik Değil, Dinamik Bir Süreçtir
-Deneyimlerimiz Tarihimizdir, Deneyimlerimiz
Yönetmekte Yol Gösteriyor, Deneyimlerimiz
Yönetmekte Ustalaştırıyor
-Neden Yönetmeyi Öğrenmeliyiz?
-Devrimi Yapmak, Sosyalizmi Kurmak Ve Korumak
İstiyoruz
-Yönetici Ve Kadro Sorunu... Savaşımızı Zafere
Ulaştırmanın Koşulu Yeni Bir Komutan Ve Yönetici
Kuşağı Yaratmaktır
-Öğretmenimiz, Komutanımız Dayı’mızdan
Öğrendiklerimiz
-Şehitlerimizden Öğreniyoruz
Aşağıdaki linkten okuyabilir ve indirebilirsiniz...
https://halkinsesitv20.blogspot.com/2018/12/devrim
ci-sol-29-say-ckt.html

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

SOYSUZ BAKAN VE DEVLETİ;
İLERİCİLERİN, HALKTAN YANA KESİMLERİN DEĞİL,
EMPERYALİSTLERİN ÇIKARLARINI SAVUNURLAR!

KESK, FAŞİST AKP ve SÜLEYMAN SOYLU’NUN KORUMASINDA!
BU KORUYUCULUĞU KENDİLERİNE YAKIŞTIRANLAR
HALKTAN YANA OLAMAZLAR!
enin’in “burjuvazinin ahırı” diye tarihsel
olarak mahkum ettiği; ülkemizde de halka
karşı sömürü ve baskı politikalarının onaylandığı yer olan TBMM’de 16 Aralık 2018’de, 2019
bütçe görüşmeleri yapıldı.
Bu görüşmeler sırasında AKP’nin soysuz bakanı
Süleyman Soylu ile CHP’liler arasında şu diyaloglar
yaşandı:

L

“- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakın burada
konuştum, ben buraya ilk kez oturuyor değilim. “DHKPC ile aranıza mesafe koyun dedim” hatırlıyor musunuz?
(CHP sıralarından “Geç onu, geç” sesleri, gürültüler)
- S. Soylu: Bir saniye, bir saniye; ya bir izah
edeyim. Bir izah edeyim arkadaş, bir izah edeyim.
- Başkan: Arkadaşlar, lütfen...
- Mehmet Bekaroğlu: Provokasyon yapıyor, provokasyon!
- S. Soylu: Genel Başkan Yardımcınız geldi,
kendisine -ismini de söylerim- meselelerin ne olduğunu
anlatmaya çalıştım. Çok duyarlı bir şekilde; “Siz merak
etmeyin, bunu sayın genel başkanımıza da izah edeceğiz. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız” dedi.
Ondan sonra bugün gelinen durumu söyleyeyim.
Sizin de beraber olduğunuz, aynı sivil toplum
örgütü çatısı altındaki 2-3 tane sivil toplum örgütüne
DHKP-C çökmeye çalıştı, yine biz müdahale ettik.
O sivil toplum örgütleri yöneticisi, başta KESK
olmak üzere, DHKP-C sabahtan akşama kadar
onların resimlerini ve isimlerini afişe ederek onlara
ölüm çağrıları yapıyor.
Şimdi, bizim CHP’den de talebimiz; bu ülkede, bu
ülkenin huzur ve güven içerisinde olmasını temin
edebilmek için, öteki taraftan bir talebimiz olamaz.
Ama sizden talebimiz şu: Terör örgütü ile bir siyasi
partinin arasına mesafe koymasını ve onun talimatlarıyla
beraber hareket etmemesini buradan dillendirmeniz
gerekir. Bu ülke -aynen söylediğiniz gibi- hepimizin
ülkesidir ama şu meşruiyet terör örgütüne güç verir
Sayın Altay...”
Soysuz Süleyman ne diyor?
“Sivil toplum örgütlerini terör örgütlerinden koruyoruz”
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diyor.
“Bu ülke hepimizin ülkesidir, terör örgütlerine meşruluk kazandırmayalım” diyor.
“Terör örgütlerini tecrit edelim” diyor.
Her sözü yalan ve demagoji. Her sözünde gizleyemedikleri korkularını dışa vuruyor.
Konuşmasına AKP’nin halk düşmanı politikalarını
sıralayarak başlıyor ve özellikle yaptıkları katliam
operasyonlarıyla övünüyor.
HDP ve CHP’lilerin itirazı üzerine, Aysel Tuğluk’un
annesinin cenazesi ve kayyumlarla ilgili itirazlara ve
kendisini eleştiren CHP’li Engin Altay’a hitaben “DHKPC ile aranıza mesafe koyun” diyerek ağzındaki
baklayı çıkarıyor.
Konuşamanın içeriğiyle hiç ilgisi yokken, CHP’lilerin
itirazlarının önünü kesmek için sözü KESK’teki tasfiyeci
solcuların teşhir edilmesine getiriyor.
Çünkü Soysuz Süleyman’ın ve oligarşinin korkulu rüyası DHKP-C’dir. DHKP-C’ye karşı, KESK’teki
siyasi anlayışları kendine yedekleyerek, seçimlere
müdahale ettiklerini anlatıyor.
Devrimcilerden, direnişlerden duyduğu korku ona
bu itirafı yaptırıyor: “Sizin de beraber olduğunuz,
aynı sivil toplum örgütü çatısı altındaki 2-3 tane
sivil toplum örgütüne DHKP-C çökmeye çalıştı,
yine biz müdahale ettik.”
AKP, en iyi bildiği şeyi yapıyor. Demagoji ile gerçekleri gizlemeye, halkı aldatmaya çalışıyor. Halkın
öncüsü devrimcilere saldırıyor, terörize ederek
tecrit etmeye çalışıyor. DHKP-C’den duyduğu korkunun üzerini örtmeye çalışıyor.
Soysuz Süleyman’ın açıklamalarında bu nedenle
şaşırtıcı bir şey yoktur. Halk düşmanı bir iktidarın bakanının söyledikleri değildir asıl mesele.
Asıl mesele, KESK’in AKP faşizmiyle kol kola girip,
devrimci kamu emekçilerine saldırmasıdır. Düzeni
içeri buyur ederken, devrimcileri dışarı atmasıdır.
Tasfiyeci solcuların işi, üstlendikleri misyon budur: Devrimi ve devrimcileri tasfiye etmek!
Bu nedenle 15 Ekim’den bu yana KESK yönetimini
teşhir ettik, saldırıları mahkum ettik, etmeye devam
edeceğiz!
TASFİYECİ KESK YÖNETİMİ’NİN AKP’LİLERİ

SÜLEYMAN SOYLU KESK’İN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİK DİYOR!
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SENDİKA BİNASINDA AĞIRLAYIP, YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’Nİ SENDİKA BİNALARINA SOKMAMANIN NEDENİ TAM DA BUDUR!
NURİYE GÜLMEN’E İŞKENCE YAPMANIN, DİRENİŞÇİLERİ LİNÇ ETMELERİNİN NEDENİ TAM
DA BUDUR!
ÇÜNKÜ KESK YÖNETİMİ, FAŞİZME KAPILARINI
SONUNA KADAR AÇARKEN, DEVRİMCİLERİ DIŞARI ATMAK ZORUNDADIR!
TASFİYECİLER, YÖNETİMDE OLABİLMEK İÇİN,
FAŞİST AKP’YE, DEVRİMCİLERİ SENDİKALARDAN
ATMAYI TAAHHÜT ETMEDİKLERİNİ İSPATLAMALIDIRLAR!
Soysuz Süleyman diyor ki, DHKP-C’nin KESK’e
çökmesine biz müdahale ettik. Yani Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu, faşist AKP ile işbirliği
yapmış. AKP, KESK’i korumaya almış!
Bakın nasıl koruyorlar sivil toplum örgütü dedikleri
sendikaları, dernekleri? Demokratik Kitle Örgütü
(DKÖ) yerine düzeniçi Sivil Toplum Örgütü (STÖ) anlayışını yerleştiriyorlar.
Son çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
de DKÖ olmaktan çıkarıldı ve her şeyleriyle devlete
bağladılar.
5 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararname ile demokratik
kitle örgütleri, odalar, sendikalar işlevsiz hale getirildi.
Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) yargı kurumları
dışındaki tüm kurumlara idari soruşturma açma
yetkisi verildi.
Yani DİSK, KESK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipler Birliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB, Eczacılar
Odası, ülkemizde kurulmuş tüm vakıflar, il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları direk Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış oldu.
Ancak DİSK, KESK ve birinci dereceden kendisini
ilgilendiren diğer sendika, oda ve birlikler; varlık nedenlerini ortadan kaldıran kararnameye karşı çıkmadı!
Meslek örgütlerini ve sendikaları işlevsizleştirmesine
karşı tavır almayarak AKP’ye destek verdi!
KESK’in neden DDK’nın yetkilerinin genişletilmesine
sessiz kaldığının cevabını Süleyman Soylu vermiştir.

O koltuklarda oturmanın diyetini, sivil toplumculuğu
meşrulaştırıp, işçi ve kamu emekçilerini düzene yedekleyerek, devrimcilere saldırarak ödemiştir.
KESK Yönetimine Soruyoruz:
Yönetimdeki Koltuklarda Oturabilmenin Karşılığında Mı DDK’ya Karşı Çıkmadınız?
O Koltuklarda Oturabilmek İçin Mi Yüksel Direnişçileri’nin Eşyalarını Dışarı Atıp, Nuriye Gülmen’i
Tekmelediniz?
Polisin İşbirlikçilik Teklifi İle Direnişler Meclisi
Üyelerine 10 Aralık’ta Operasyon Yapılması Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var?
Direnişçileri Polise İhbar Etmediğinizi İspat Etmek Zorundasınız!
AKP’ye Başka Hangi Taahhütlerde Bulunduğunuzu Açıklamak Zorundasınız!
Yüzünüzü Halka, Kamu Emekçilerine Değil de
Faşizme Dönmenizin, AKP’nin Koruması Altına
Girmenizin Nedenlerini Açıklayın!
Bakın Soysuz Süleyman ve devleti; sendikaları,
odaları nasıl da koruyup kolluyor, kanatlarının altına
alıyormuş!
Sendikaların, odaların, derneklerin siyaset yapması
yasaklandı! Kendi gelecekleriyle ilgili hiçbir söz hakları
kalmadı. Birbirleriyle dayanışma eylemi dahi yapamaz
hale getirildiler.
AKP’nin koruduğu KESK’in durumu nedir?
Sendikalar kendi üyelerinin haklarına dahi sahip çıkamazlar. Çıkarlarsa bölücülük yapmış olurlar, devlete
karşı çıkmış olurlar. Devlet ne kadar verirse o kadarına
razıdırlar. Kaybettikçe üye kaybederler. Yüzbinlerden
onbinlere düşmüştürler. Alanlarda yokturlar.
İşte faşizmin koruyup kolladığı sendikaların hali
budur.
AKP faşizmi, OHAL sürecinde sayıları yüzbinleri
aşan ihraçlar gerçekleştirdi. Ve bunun içinde KESK
üyesi kamu emekçileri de var. Bakın böyle koruyor
Soysuz bakan sendikaları!
AKP faşizminden nasibini alan sadece kamu emekçileri değil. Daha yakın bir zamanda “İnsanca çalışmak
istiyoruz” diye haklarını isteyen havaalanı işçilerine
soysuz bakanın polisi, jandarması azgınca saldırdı.
Havaalanı inşaatını jandarma polis karakolu ve işkencehanesine çevirdi. Hakkını arayan onlarca işçiyi
tutukladı.
İşçi katliamlarının sözü dahi edilmiyor artık. Soma’da
301 madencinin katili patronlara ödül gibi cezalar
verip serbest bıraktılar.
İşte böyle koruyorlar işçileri, memurları!
Soysuz Süleyman’ın temsil ettiği AKP iktidarında
uyuşturucu kullanımı tavan yaptı. “Uyuşturucu satanın
bacağını kırın” diye şov yapıyor soysuz bakan.
Ancak Halk Cephesi’nin Gazi Mahallesi’nde açtığı
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Kurtuluş Merkezi’ni işgal edip polis merkezine çeviriyor,
halk düşmanı bir karargaha dönüştürüyor. Uyuşturucu
satıcıları mahallelerimizde özgürce dolaşsın diye devrimcilere yönelik terör estiriyor. Silahsız savunmasız
mahalle gençlerini gözdağı amaçlı sokak ortasında
katlediyor.
İşte böyle koruyorlar gençlerimizi!
Fuhuş, yozlaşma kendinden önceki iktidarların
ikiyüz katı oranlara ulaştı. Devlete ait çocuk yurtlarından,
dini okullardan “istismar”, “tecavüz” haberleri eksik
olmuyor. Çocuklarımızı da böyle koruyup kolluyor
Soysuz bakan ve devleti!
Açlık, yoksulluk, işsizlik rekor kırıyor. İşçisi, memuru,
işsizi, çiftçisiyle tüm halkımız isyan ediyor. Çaresizlik
öyle bir noktaya geliyor ki kendini yakıyor, intihar
ediyor halkımız.
Halk çocuklarını “etkisiz hale getirildiler” diyerek
açıklıyor ve katliamcılıklarıyla övünüyor devlet.
Katlettiklerinin cenazelerini dahi ailelerine teslim
etmeyen faşist bir iktidar ve bakanı var karşımızda.
“Uygulama” adı altında milyonlarca insanı fişliyor,
terör estiyor ve bunu kanıksatmaya çalışıyor.
Soysuz bakan terörden, terörizmden bahsediyor;
onların terör dedikleri halkların mücadelesi, terörist
ise adaletsiz düzenlerine karşı savaşanlardır.
Yani terörist görmek istiyorlarsa önce kendilerine
bakmalıdırlar; çünkü halklara terör estiren, emperyalizmin işbirlikçisi oligarşinin kendisidir.
Korktukça azgınlaşıyor, terörü arttırıyorlar. Ama
nafile. Kurtulamayacaklar! Çünkü adaletsizlik oldukça,
adaletsizliğe karşı mücadele de sürecek ve kazanan
mutlaka halklar olacaktır!
En küçük bir hak arama eyleminin boyutlanarak
büyüyeceği, iktidarlarını sarsacağı, saraylarını başlarına
yıkacağı ve halkın adaletinin yakalarına yapışıp hesap
soracağını bilmenin verdiği korkudur bu.
İşte KESK yönetiminin işbirliği yaptığı, kanatları
altına sığındığı böyle bir iktidardır. Tasfiyeci reformistler elbette emperyalizmi de faşizmi de bilirler.
Ancak sözkonusu olan bir tercihtir. Düzen ile devrim
arasında, faşist AKP ile devrimci kamu emekçileri
arasında yaptıkları bir tercihtir. Kime dost, kime
düşman olduklarını 10 ve 15 Ekim tarihlerinde gördü
halklarımız.
10 Ekim’de AKP’li Şeref Malkoç’u ağırlarken, 15
Ekim’de kimsenin olmadığı bir anı kollayarak, sinsice
Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı atmışlardır.
İşte bu tercih nedeniyle, Ankara Siyasi Polisi, KESK
yönetimine ihbarcılık teklif etmiştir.
KESK Yönetimi, AKP Faşizminin İhbarcılık Teklif
Ettiğini Açıklama Cesaretini Bile Gösterememiştir!
Direnişler Meclisi, KESK Açıklamazsa Biz Açıklayacağız Demesi Üzerine Açıklamak Zorunda Kalmıştır!
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AKP Faşizmine Bu Teklifi Yaptıran; KESK Yönetiminin Devrimcileri Tasfiye Girişimleridir!
İktidarın Güdümüne Girmeye Gönüllü Olmalarıdır!

SOYSUZ VE İKTİDARI, SENDİKALARIN,
HALKTAN YANA KESİMLERİN
KORUYUCUSU OLAMAZLAR!
AKP’NİN AMACI, DKÖ VE
SENDİKALARI FAŞİZME YEDEKLEMEK,
DEVRİMCİLERİ TASFİYE ETMEKTİR!
Soysuz ve devleti, emperyalizmin koruyucusudur.
Emperyalist tekellerin bir dediğini iki etmeyen onlardır.
Bugüne kadarki en işbirlikçi iktidardır AKP.
İktidarı boyunca çıkardıkları yasalar, yaptıkları katliamlar, işsizlik, yoksulluk, açlık tablosu, uyuşturucu
ve fuhuşun geldiği nokta bunun kanıtıdır.
Övüne övüne söylüyorlar işbirlikçiliklerini; “Amerika
ile stratejik ortak olduklarını” her fırsatta dile getiriyorlar.
“Stratejik ortaklığın” ne olduğunu Türkiye halkları
on yıllardır yaşıyor.
Soysuz ve devleti sadece emperyalistleri de değil
tıpkı itiraf ettiği gibi düzeniçi, reformist, devrimci ve
direniş düşmanı sendika ağalarını da koruyor, kolluyor.
Sendika ağalarının başında oturduğu sendikaları
koruyup kollamaları yeni de değildir. Sendika patronları
koltuklarında rahat otursunlar diye, devrimci sendikacıları Düzgün Tekinleri, Ayşenur Şimşekleri kaybettiler, katlettiler. Bunun için devrimci işçileri, memurları hapishanelere doldurdular.
AKP faşizminin 16 yıllık iktidarı halk düşmanlığının
örnekleriyle doludur.
AKP iktidarı döneminde gündeme gelen tüm yasal
düzenlemelerde Dünya Bankası, IMF, OECD, Avrupa
Birliği, Dünya Ticaret Örgütü gibi emperyalist kurum
ve kuruluşların damgası vardır. Saldırı yasalarının
özü;
“işgücünün esnekleştirilmesi”, “standart dışı çalışmanın yaygınlaşması” ve “güvencesiz istihdam” temelinde odaklanmaktadır. Bunların anlamı ise çok
açıktır: Daha yoğun sömürü, başta kıdem tazminatı
gibi kazanılmış hakların gasbedilmesi, örgütsüzleştirme, işsizlik, açlık ve yoksulluktur.
Çalışma yaşamına yönelik pek çok düzenleme
özellikle 2002-2011 yıllarında gerçekleştirildi. Çalışma
yaşamını, istihdamı temelinden değiştiren bu düzenlemeler
söylemeye gerek yoktur ki, tekelci sermayenin istemleri
ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Faşist AKP emperyalist tekellerin isteklerini yerine
getirmede o kadar istekli, emekçilere karşı saldırıda
o kadar pervasızdır ki kimi zaman düzenlemeleri
önce fiili olarak uygulamaya soktu sonra yasal boşluklarını kapattı. Ve tabi ki saldırılar 2011 yılında bit-
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meyecek sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda durdurak bilmeden devam edecekti.
Özellikle 2016’da OHAL süreciyle birlikte AKP faşizmi, ülkeyi KHK’larla yönetmeye başladı. OHAL’den
sözde rahatsız olan patronlara, daha ne istiyorsunuz?
OHAL’le grevleri de yasakladık, diyordu faşist Erdoğan.
İşte Soysuz Süleyman’ın ve devletinin gerçekte
kimleri koruyup kolladıklarının gerçek resmi budur.
Sendikalar, sınıf örgütleridir. Kuruluş amacı, burjuvaziye karşı emekçilerin çıkarlarını korumaktır.
Ancak başta KESK olmak üzere, sendika ve odalar
AKP’nin “koruması” altına girmiştir.
Bu “koruma”nın karşılığında devrimcileri sendikalardan tasfiye etmişlerdir!

SOYSUZ BAKANIN AÇIKLAMALARI,
İŞÇİ-MEMUR SENDİKASI OLDUĞU
İDDİASINDAKİLER İÇİN
UTANÇ VESİLESİDİR!
Ne diyor Soysuz: “2-3 tane sivil toplum örgütüne
DHKP-C çökmeye çalıştı, yine biz müdahale ettik. O
sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, başta KESK olmak
üzere, DHKP-C sabahtan akşama kadar onların resimlerini ve isimlerini afişe ederek onlara ölüm çağrıları
yapıyor.”
Üslubuna bakın “çökmek” diyor. Sokak ağzı,
mafya ağzıdır bu. Sendikalara “çökmek”, “çöreklenmek”
mafyanın işidir, reformist, tasfiyeci, düzeniçi sendikal
anlayışların işidir.
İşçilerin, memurların alın terinden kesilen aidatlarla
lüks otellerde kongreler yapan, kokteyller düzenleyen
devrimciler değil devletçi sendikacılardır. Devrimciler
için sendikalar mücadele aracıdır, faşizmden hakları
söke söke almanın, halkı örgütlemenin aracıdır.
Soysuz bakan, işçi-memur sendikasının koruyucusu
ve kollayıcısı kesildiğini söylüyor.
Nasıl koruyup kolluyormuş?
15 Yüksel Direnişçisi ve kamu emekçisini evlerini
basarak gözaltına alıyor. 8 gün boyunca işkenceden
geçiriyor. İkisini tutukluyor, diğerlerini denetimli serbestlikle bırakıyor.
KESK yöneticileri de bu gözaltından memnun olacaklar ki; tek bir açıklama yapmıyor gözaltına alınan,
işkenceden geçirilen direnişçi kamu emekçileri için.
Bugüne kadar sesi çıkmayan KESK’in düzeniçi
reformist tasfiyeci yöneticileri ülkenin değişik illerinde
miting kararları alıyor. Güya halka direnişçiliklerini,
muhalifliklerini göstereceklerdir. Oysa amaç, halkın
memnuniyetsizliğini, düzene yedeklemek, sivil
toplumculuğu yaygınlaştırmaktır.
Mitingler yapmak zorundaydılar. Özellikle de Direnişler Meclisi’nin yürüttüğü teşhiri, Halk Cephesi’nin
ideolojik mücadelesi nedeniyle; yüzbine yakın kamu

emekçisini temsilen o koltuklarda oturanlar bu ülkede
açlık yoksuluk işsizlik, baskı ve zulüm diz boyu olmuşken, hiçbir şey olmamış gibi oturamazlardı artık.
Yüksel Direnişçileri her yerde karşılarına çıkıyor, saldırıları kendi tabanlarına da anlatamıyorlardı.
En “zararsız” haliyle, AKP’nin icazetiyle, gösterdiği
yerde, saatte, Valisi, Milli Eğitim Müdürleri, Tarım İl
Müdürleri, Kaymakamları ile görüşerek mitingler
yaptılar. Devrimcilerden ve halktan uzak, iktidarın koruması altına girmenin mükafatıdır bu mitingler.
Soysuz bakanın TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamalar işçi-memur sendikası olduğu, halktan yana
olduğu iddiasında olanlar açısından utanç vesilesidir.
KESK yöneticileri, DİSK yöneticileri utandılar mı bundan? Sanmıyoruz. Görünen o ki durumlarından memnundurlar. Bu haliyle düzenin batağına biraz daha
gömülmüşlerdir.
Bu sendika yöneticileri, AKP’nin koruyup kolladıklarına bir kez daha baksınlar. Faşizm kimi koruyup
kollar? Uyuşturucu çetelerini, işçi katillerini, tecavüzcüleri, halk düşmanlarını, mafyayı, emperyalist tekelleri
koruyup kollarlar. Bunlarla birlikte korunup kollanmayı
kendilerine yakıştıran bu sendika yönetimlerinden
emekçiler elbette hesap soracaktır!

SOYSUZ’UN TEK DERDİ
PARTİ-CEPHE’Yİ, TÜM HALK
KESİMLERİNDEN TECRİT ETMEKTİR!
Bu, Soysuz’un politikası değildir. Efendisi emperyalistlerin politikasıdır. Ve bu politikayı on yıllardır
sürdürmektedir emperyalistler:
Tecrit edip yalnızlaştır,
Terörize ederek imha et!
Ne diyordu Soysuz?
“Aranıza mesafe koyun” diyor. “DHKP-C’ye
meşruiyet kazandırmayın” diyor.
Parti-Cephe bugüne kadar meşruiyetini CHP’den
almadı, tersine onyıllardır CHP’yi bir düzen partisi
olarak görmekte ve düzenin tüm suçlarının da ortağı
olarak teşhir etmektedir.
Hiçbir seçimde CHP’yi desteklememiş, tersine
örgütlü olduğu yerlerde seçim çalışmaları yapmasına
da izin vermemiştir.
Parti-Cephe meşruluğunu tarihsel ve siyasal haklılığından, ideolojisinden almaktadır. Sınıfsız sömürüsüz
bir dünya görüşünden almaktadır. Gücünü halk ve
vatan sevgisinden almaktadır. Böyle olduğu içindir ki
bugüne kadar nice Soysuz gelip geçmiş, Parti-Cephe
varlığını sürdürmüş ve diz çöktürülememiştir!
Meşruiyet, düzen içi bir güce yaslanarak sürdürülemez, sağlanamaz. Bu anlayış KESK’in başına çöreklenmiş reformist düzeniçi sendikacıların anlayışıdır,
devrimcilerin değil. Mücadelemizin bir yanı da bunun
içindir.

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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HAKLI VE MEŞRU OLANLARI
HİÇBİR GÜÇ TECRİT EDEMEZ!
HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ!
BUNU ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!
Tecrit olan halk düşmanlarıdır. Çünkü gayrı meşrudurlar. Meşruluklarını zorbalıkla, faşist terörle, yalan
ve demagojiyle sağlamaya çalışırlar.
Bakın tek bir emekçinin talebini haykırmasından
dahi korkuyorlar. Bir emekçiye, resmi sivil onlarca
hatta yüzlerce polisiyle müdahale ediyorlar.
Faşizm, kendisi dışındaki herkesi düşmanı olarak
görmektedir. AKP faşizminin durumu da böyledir.
Kendisi gibi düşünmeyen bir sanatçı, bir gazeteci, bir
yazar, bir öğretmen, bir işçi, öğrenci... bütün halk “te-

rörist” damgası yemekte, faşist devletin baskısına
uğramaktadır.
Devletin olanakları, gücü, ordusu-polisinize rağmen,
halkın gözünde meşruluk sağlamanıza yetmiyor. Tecrit
olan sizsiniz devrimciler değil!
Tecrit olan direniş ve devrimci düşmanlarıdır! Düzenin koruyuculuğu ve kollayıcılığında sendikacılık
oynamaya çalışanlardır tecrit olanlar! Patron sendikacıları, tasfiyeci solcular; halkın mücadelesine ihanet
etmenin, devrimcilere saldırmanın hesabını verecek!
Bizi tecrit etmeye emperyalizmin de faşizmin de
gücü yetmeyecek! Değil tercit olmak, aksine halkımız
her geçen gün devrimci hareketin adaletinin özlemiyle
saflarımıza gelmektedir. Halkımız düşmanlarından
hesap soracağı günü beklemektedir.
Bekleyin halk düşmanları geleceğiz!

Katledilen Yoldaşlarımızın Kanının, Anaların
Feryadının Hesabını Misliyle Soracağız!

Esenyurt

Diri Diri Yakılan Yoldaşlarımız
Yolumuzu Aydınlatıyor
Halk Cepheliler 19-22 Aralık Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle bulundukları bölgelerde anmalar
düzenledi. Anmalardan derlediklerimiz şu şekilde;
İstanbul Esenyurt: Halk Cepheliler 22 Aralık’ta,
Esenyurt ve Kuruçeşme Halk Cephesi olarak ortak
örgütlediği bir anma programı düzenledi. Saygı
duruşu ile başlayan anmada ilk olarak 19-22 Aralık
Katliamı’nı yaşayanların anlatımları dinlendi. Sonrasında katliamı konu alan sinevizyon gösterimi
yapıldı. Son olarak müzik dinletisi yapılarak 37
kişinin katıldığı anma sonlandırıldı.
İzmir: Halk Cephesi 20 Aralık’ta, 19-22 Aralık
Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle anma düzenledi.
İlk olarak bir dakikalık saygı duruşu ile başlanan
anmada kısaca;
“Emperyalizm ve
oligarşi, halkı teslim
almak için hapishanelerde devrimcileri katletti; ama
28 kişi katledilmesine rağmen devrimci irade kırılaİzmir madı” denildi.
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Halk Cepheliler;
bulundukları bölgelerde ve mahallelerde, 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı’nın yıldönümü
nedeniyle çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;
Bahçelievler:
Halk Cepheliler 22
Aralık’ta mahallenin
merkezi bir yerine,
üzerinde “19-22
Aralık Hapishaneler
Katliamının Hesabını Soracağız!” sloganının yazılı olduğu pankart astı.
Çayan: Halk
Cepheliler 20 Aralık’ta, 19-22 Aralık
Katliamı’nı anmak
için mahallenin birçok yerine pankart
astı. Asılan pankartlarla şehitler selamlandı, hesaplarının sorulacağı vurgulandı.

Bahçelievler

Çayan

Kuruçeşme

Kuruçeşme: Halk Cepheliler tarafından 20 Aralık'ta
mahallenin merkezi yerlerine 19-22 Aralık Katliamı'nın
yıldönümü nedeniyle, katliamın hesabının sorulacağını
vurgulayan pankart asıldı ve yazılamalar yapıldı.
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DİRENİŞLER MECLİSİ’NE POLİS BASKINLAR OLURKEN,
DİRENİŞÇİLER İŞKENCEDEYKEN; KESK, DİSK, TMMOB,
TTB, THİV, BAROLAR... NE YAPTILAR?
üksel Direnişçileri
adına Acun öğretmen soruyor: BİZ
GÖZALTINDAYKEN KESK ne yaptı?
TMMOB ne yaptı? DİSK ne yaptı? TTB ne yaptı?
İHD ne yaptı? THİV... Ne yaptılar?

Y

Halkımız!
Kamu Emekçileri!
Yüksel Direnişçisi Acun öğretmenin bu sorusunu
adı geçen kurumların yöneticilerine soralım. Aynı zamanda üyeleriniz olan direnişçiler, AKP polisi tarafından
gözaltına alındığında ne yaptınız?
Bu sorunun cevabı;
Kimin halktan, emekten, emekçiden, direnişten
yana olduğunda; kimlerin AKP ile işbirliği içinde olduğunda saklıdır.
KESK yönetimine çöreklenen HDP, ÖDP, CHP,
EMEP, Halkevci reformistlere sorun: 10 Aralık 2018
tarihinde AKP polisi tarafından evleri basılarak gözaltına
alınıp 8 gün boyunca işkence yapılan direnişçilerin
maruz kaldığı bu gözaltı ve işkenceyi protesto etmek
için neden bir açıklama bile yapmadılar?
Oysa Yüksel, Düzce ve Bakırköy direnişçilerinin
hepsi de KESK üyesidir. Ve içlerinde sendikanın
kurucu üyelerinden biri de vardır.
KESK YÖNETİMİNE SORUN: Evleri basılarak
gözaltına alınıp 8 gün boyunca işkence gören üyelerinin
maruz kaldığı bu saldırıya karşı çıkmamak ne anlama
geliyor?

geliyor. Bu yanıyla KESK yönetimindeki reformistler
ile AKP faşizmi; Direnişler Meclisi’ne, bir diğer ifadeyle
direnme hakkına saldırıp, bu toprakların direnme geleneğini tasfiye etmeye kalkışma konusunda aynı
safta buluşmuşlardır.
Neden?
Çünkü; Yüksel, Düzce ve Bakırköy direnişlerini de
bünyesinde toplayan Direnişler Meclisi, faşizmin
halka dayattığı teslimiyet ile reformizmin halk saflarına empoze etmeye çalıştığı yılgınlığın önündeki
tek barikattır!
Faşizm ve reformizm, bu kez olabilecek en aleni
biçimde, el ele vererek Direnişler Meclisi’ne saldırdı.
“Yüksel Direnişini ezemedik, başımıza neler açtı.
Şimdi Direnişler Meclisini’nin gelişimini daha en başından durdurmalıyız” anlayışıyla saldırıya geçtiler.
Faşizmin ve reformizmin hedefi Yüksel Direnişi,
Düzce Direnişi ve Bakırköy Direnişi şahsında direnme
hakkı, bu toprakların direnme geleneği ve bütün
bunları bağrında toplayarak ülkedeki bütün direnişlerin güç birliğini yaratmak üzere yola çıkan
Direnişler Meclisi’dir!
Ama başaramadılar! Bir kez daha başaramadılar.
Ve BİN KEZ daha deneseler de başaramayacaklar!

AKP FAŞİZMİ İLE KESK YÖNETİMİNDEKİ
REFORMİZM YÜKSEL DİRENİŞİ’NE
SALDIRIDA BİRLEŞMİŞTİR

KESK YÖNETİMİNE ÇÖREKLENEN
REFORMİSTLERE SORDUK, CEVAP ALAMADIK.
HER YERDE KARŞILARINA ÇIKIP
SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
KESK yönetimindeki tasfiyeci solculuk, sendikanın
genel merkez binasındaki oturma eylemine saldırmıştır.
AKP faşizmi, Yüksel Caddesi ve Bakırköy Meydanı’ndaki direnişe saldırmaktadır.
KESK Yürütme Kurulu’ndaki HDP, ÖDP, CHP,
EMEP, Halkevci reformistlere sorduk; cevap alamadık!
Sormaya devam edeceğiz:
KESK Yürütme Kurulu 30 Kasım 2018 tarihli açıklamasında, “... İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bir tebligat gönderilerek yöneticilerimize yönelik
tehditlere karşı ‘çeşitli önlemler alınmasını isteyip istemediğimiz’ sorulmuştur.” diyor.
Soruyoruz ve ısrarla sormaya devam edeceğiz:
KESK Yürütme Kurulu olarak AKP polisinin bu
sorusuna “resmi” olarak ne cevap verdiniz? Örneğin, “Üyelerimizle kendi iç tartışmalarımıza eli kanlı
faşistler karışamaz. Sizin ne haddinize bize böyle bir
soru sormak” diyebildiniz mi?

KESK yönetimindeki HDP, ÖDP, CHP, EMEP’li ve
Halkevci reformistlerin bu tavrı, AKP faşizminin saldırısını, gözaltı ve işkencesini onaylamak anlamına

Sükut ikrardan gelir, diyemediğiniz açık. Çünkü
gerçek yüzünüzü gösteren eleştirileri ve saldırganlığınızın

KESK YÖNETİMİNE SORUN: Üyeleriniz olan direnişçilerin gözaltına alınması, işkence görmesi, gözaltının
dört gün daha uzatılması ve mahkemeye çıkartıldıklarında
-yapmanız gerekirken- neden hukuki yardım sağlamak
için sendika avukatlarını göndermediniz?
Böyle davranarak AKP faşizmine verdiğiniz mesaj
açıktır:
Onlar bizden değil, biz de onlardan değiliz!
Bakın, onları sahiplenmiyoruz. Bakın, açıklama
bile yapmıyoruz. Bakın, sendika avukatlarının gitmesini
bile engelliyoruz.
Yani faşizme verdikleri mesaj şudur: Onlara ne
isterseniz yapabilirsiniz!

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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teşhir edilmiş olmasını “tehdit” olarak ilan ettiniz.
“Tehdit edenler” olarak da Yüksel Direnişçileri’ni
gösterdiniz. Gerisini de AKP polisi getirdi ve 10
Aralık’ta Yüksel Direnişçileri’nin evlerini basarak gözaltına alıp 8 gün boyunca işkence yaptı. Bu işkencelerin
sorumluluğunu taşıyorsunuz...

YILGINLIK, KESK YÖNETİMİNDEKİ
REFORMİSTLERİN GÖZÜNÜ
KÖR ETMİŞTİR”!
Sendikalarda ideolojik mücadele, politik tartışma,
eleştiri ve teşhir... gibi faaliyetlerin olması doğal
olandır. Doğal olmayan, doğru olmayan size eleştiri
getiren, yanlış yaklaşımlarınızı teşhir eden üyelerinizi faşizm karşısında sahiplenmemenizdir!
Dahası ihbar etmediğinizi söyleyememenizdir.
Bu yaklaşım doğru değildir, çünkü bu yaklaşım
sendikal olmayan bir yaklaşımdır. O kişiler sizin üyeleriniz olduğu sürece haklarını savunacaksınız... Ki
sendikalar, sınıf örgütleridir ve üyesi olmasa da halktan
insanları sahiplenmek görevidir.
Direnişçiler, saldırıya uğradıklarında sahipleneceksiniz... Çünkü sendikal faaliyet bunu gerektirir. Eğer
sendikacılık yapıyorsanız, sendika yönetimindeyseniz...
Önce sendikal faaliyetin ABC’sini bileceksiniz. Sivil
toplumculuk, öznellik gözünüzü kör ettiği için sendikal
görevlerinizi bile unutmayı tercih ediyorsunuz.
Lenin’in ifadesiyle söylersek; “... tasfiyecilerin en
büyük değilse bile, büyükçe hatalarından (ya da işçi
sınıfına karşı işledikleri suçlardan) biri, onların öznelliğidir. Her adımlarında, kendi arzularını, kendi “görüş”lerini, kendi durum değerlendirmelerini ve kendi
“tasarım”larını, işçilerin isteği ya da işçi sınıfı hareketinin
gereksinmesi gibi öne sürme çabasındadırlar.” (Lenin,
Tasfiyecilik Üzerine Sol Yayınları syf:299)
Oysa KESK yönetiminin görüş, yaklaşım ve yaptıkları
emekçilerin isteği olmayıp, AKP faşizminin kitleleri
sindirme programına hizmet etmektedir. Ve bu “hizmet”
bilinçlidir ve işbirliği düzeyinde sürdürülmektedir.
Öyle ki, KESK yönetimi sendikanın üyelerine karşı
saldırıya geçen AKP polisinin yanında saf tutmuştur.
Gelinen aşamada, Yüksel Direnişçileri’ne yönelik
saldırı ve düşmanlıkta AKP polisi ile yarışır durumdadırlar.

YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ İNSANLIK
ONURUNUN GEREĞİ OLARAK
DİRENİRKEN KESK YÖNETİMİNDEKİ
REFORMİZM NE YAPTI?
Bir yandan reformizm bir yandan faşizm saldırdı
da ne oldu? Ne sonuç aldılar?
Yüksel, Düzce ve Bakırköy direnişçileri, Yüksel
Meclisi emekçileri ile ihraç edilmiş emekçi ve direnişçi
Mahmut Konuk gözaltında da direnmeye devam etti.
KESK genel merkezinde nasıl oturma eylemi yap-
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tılarsa, Yüksel Caddesi’ne her gün nasıl çıkıyorlarsa,
aynı coşkuyla, onur ve umutla yani moral üstünlükle
direndiler işkenceciler karşısında.
AKP polisinin saldırı, işkence ve türlü küfürlerini
yüksek bir ahlakla ezip geçtiler. Direniyor olmanın onuruyla yaptıklarını savundular. Attıkları sloganlar, söyledikleri türkülerle işkencehaneyi AKP polisinin başına
geçirdiler. Faşist işkencecileri perişan ettiler yine.
Elbette işkencehanede bile direniyor olmanın bedeli
vardı. Ödediler; ama bir kere bile geri adım atmadılar.
Ve dahası, kendilerine yönelmese bile AKP polisinin
başkalarına yaptığı alçaklığın da içine tükürdüler. Öyle
ki, AKP polisi “cemaatçi” diye gözaltına aldığı yeni
doğum yapmış anneleri bebeklerinden ayırıp emzirmelerine izin vermeyerek intikam almaya kalkarken; Yüksel
direnişçileri bu ahlaksızlığa da müdahale ettiler.
Dünya halklarının ölümsüz komutanlarından Che,
Kübalı şair ve yurtsever önder Jose Marti’ye atfen
şöyle der:
“... Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere
birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.”
Yüksel Direnişçileri, kendileri işkence altındayken
bile “cemaatçi” diye gözaltına alınmış kadınların
maruz kaldığı haksızlığa karşı çıkabilirken, KESK yürütme kurulu, kendi üyelerine AKP faşizminin işkencesine itiraz edememiştir.
Çünkü AKP polisi ile KESK yönetimindeki reformizm
Yüksel direnişçilerine yönelik saldırıda işbirliği içindedir.
Tam da bu nedenle, reformistlerin gazeteleri Yüksel
direnişçilerinin uğradığı saldırıya ilişkin haber yapmamayı tercih etmişlerdir.
Yüksel TV’nin 22 Aralık 2018 tarihli Patika programında
konuşan Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt şöyle diyordu:
“Bize mikrofon uzatan, “Ne yaşadınız? Neler yaşadınız?” diye soran bir sol basın olmadı.”
Yaşadıkları saldırı ve işkenceleri vurgulayan Düzce
Direnişçisi Alev Şahin ise şöyle aktardı bu durumu:
“8 günü gözaltında geçirdik... Bu 8 günü merak
edip soran, mikrofon uzatan, kamera uzatan herhangi
bir basın, sol görünümlü basından olmadı. Ne yaşadık,
ne hissettik, bunu merak eden, bunun haber taşıdığını
düşünen bir basın göremedik.”
Haber değeri taşımadığı için değil uygulanan bir
sansür olduğu için Yüksel Direnişçilerine “ne yaşadınız”
diye sorulmamıştır. Bir diğer ifadeyle AKP’nin yandaş
medyası ile aynı kulvara düşülmüştür.
- Birgün Gazetesi sansür uyguluyor. Çünkü KESK
yönetiminde ÖDP’liler var. Bunun adı gerçeğe sahip
çıkmak değil, yandaşlıktır.
- Evrensel Gazetesi sansür uyguluyor. Çünkü,
KESK yönetiminde EMEP’liler var. Bunun adı gerçeğin
sesi olmak değil, yandaşlıktır.
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- Özgür Politika gazetesi sansür uyguluyor. Çünkü,
KESK yönetiminde HDP’liler var. Bunun adı direnenden
yana olmak değil, zalime yandaşlıktır.
İşkenceye, baskıya, saldırıya karşı direnenlerin
yanında olmuyorsanız, açık ki AKP faşizminin yanında
olmayı tercih etmişsiniz demektir.
Yüksel Direnişi; bütün bu sansür, saldırı, işkence
kuşatması altında yolunda dimdik ilerliyor. Hiçbir
saldırı ve kuşatma onu yolundan döndüremiyor.

MÜHİM OLAN DIŞARIDA KESK
NE YAPTI?
Yüksel direnişçisi Acun öğretmen, nasıl gözaltına
alındığını Yüksel TV’nin Patika programında şöyle
aktarıyor: “Ben bu evden kendi isteğimle gitmedim.
Çıkartılırken de mahalleme seslendim: Altındağ uyan!
Öğretmenlerini önce ihraç ediyorlar, sonra da zorla
gözaltına götürüyorlar. Uyan korkma bu AKP’nin polisinden diye bağırdım... Kolumu bükerek götürdüler.
TEM şubeye slogan atarak girdim. Arkadaşlarımı gördüm, onlar da beni sloganlarla karşıladılar... 8 gün
boyunca su, şeker herhangi bir besin, hiçbir şey almadık, bunun riskini de göze aldık.”
Ve soruyor Acun öğretmen: “Mühim olan buna
karşı dışarda ne yaptılar? Bizim örgütlerimiz ne
yaptı? KESK ne yaptı? TMMOB ne yaptı? DİSK ne
yaptı? TTB ne yaptı? İHD ne yaptı? THİV... Bunlar
ne yaptılar? Bunları konuşmak lazım... Böyle çete
gibi, eşkiya gibi evlerimizi basıp götürdüklerinde bizim

için kimler ses çıkarttı, önemli olan odur. Dostlarımız
ses çıkarttılar...”
Önce ses çıkartmayan sonra da sansür uygulayanlar ise açık ki direniş dostu değildir. Açık ki
bunların bırakın solculuğunu, Che’nin vurguladığı gibi
insanlığından bile şüphe edilir. Çünkü sendikal anlamda
yapmaları gereken görevlerini bile yapmadılar.
Acun öğretmen kendilerine yaşatılan işkencenin
suç duyurusunu şöyle yapıyor: “Bize bu eziyetleri yapıyorlar, ben hiç kimseye şikayet etmiyorum. Savcısına
da güvenmiyorum, hakimine de güvenmiyorum. Ben
size şikayet ediyorum, halka şikayet ediyorum. Bize
sahip çıkmak zorundasınız, çünkü biz siziz.
Kendinize sahip çıkıyorsunuz aslında bize sahip çıkarak. KESK bir tweet de atsa, samimiyetle atmadığını,
arkasında durmayacağını, yarın öbür gün Yüksel Direnişini sahiplenmeyeceğini adım gibi biliyorum çünkü
onlar reformisttir. Ben halka güveniyorum... Bu iktidardan
hesap sorulacaksa... Bu iktidardan işimizi, ekmeğimizi
geri alacaksak... Bu halk sayesinde alacağız.”
Yüksel, Düzce, Bakırköy direnişleri ve onları bağrında toplayan Direnişler Meclisi işte bu güvenin üzerinde ilerliyor yolunda. Faşizm ile reformizmin işbirliği
ve saldırıları ilerleyişi durduramaz. Denediler başaramadılar. BİN KEZ deneseler de başaramazlar.
Çünkü direnmektir doğru, onurlu ve haklı olan!
Halkımız; AKP ile kolkola direnişçilere saldıran,
ihbar eden, devrimcileri tasfiye etmeye çalışan sahte
sendikacılardan hesap soracak!

Her Saldırıda Daha da Büyüyoruz…
Direnişçileri Tutuklayarak Direnişleri
Bitiremezsiniz!
İşi için direnişine devam eden Türkan Albayrak’ın direnişi 108. gününde
kararlılıkla devam ediyor. Direnişin
108. günü olan 20 Aralık’ta şöyle
yazdı: Eve gelince beni güzel bir sürpriz bekliyordu. Sincan cezaevinden
mektup gelmiş Semiha Eyilik’ten. Bir
yıldır tutsak Semiha bana kendi yazdığı
işçilerle ilgili şiirini göndermiş.

DİH: Direnişler Meclisi’nin Mahir Kılıç
Zaferini Kutladı
İzmir Devrimci İşçi Hareketi 23 Aralık’ta, direnerek
işini geri kazanan Mahir Kılıç’ın zafer kutlamasını
yaptı. Kutlamaya ailesi ile birlikte katılan Kılıç “Açlık
grevimin 67. gününde CHP, büyük ailemin kararlılığına
ve baskısına dayanamayarak bütün taleplerimi kabul
ettiğini açıkladı. Ben değil, biz direndik ve kazandık.
Başta beni ve ailemi yalnız bırakmayan büyük
ailemize, yoldaşlarıma, Devrimci İşçi Hareketi’ne,
Direnişler Meclisi’ne teşekkür ediyorum.!”

Gücümüz Birliğimizdir!
Örgütlenelim Birleşelim Kazanalım
Hatay Samandağ ilçesinde kurulan Tekebaşı
Halk Meclisi, Tekebaşı mahallesindeki su sorunu
ile ilgili yapılacak eylem için salı ve çarşamba günü
kapı çalışması yaptı. Eylem yapılacağını duyan
HAT-SU Mahalle Meclisi’ni arayarak cuma günü su
şebekesini su olmayan sokaklara aşamalı olarak
şebeke bağlanmaya başlanacağını söyledi.
Mahalle Meclisi, çalışmanın yapılacağı söylenen
sokağa gidip, HAT-SU ekiplerinin çalışma yaptıklarını
yerinde tespit etti. Meclis aynı günün akşamında
yaptığı toplantıda Tekebaşı Halk Meclisi, “Son Eve Su
Gelinceye Kadar Çözecek” kararının takipçisiyiz dedi.

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Komplocu Ankara Siyasi Şube
Suç İşlemeye Devam Ediyor!
2.11.2018 tarihinde
KESK Genel Merkezi’ne
Ankara Siyasi Şube tarafından “Tehdit İçerikli Paylaşım” konu
başlığı altında bir yazı gönderilmiştir. Bu yazıda;
“Terör örgütü memur yapılanması mensuplarınca
yapılan oturma eylemine, KESK yönetiminin almış
olduğu kararla müsaade edilmesi ve bahsedilen
şahısların 15 Ekim 2018 tarihinde KESK binasından
çıkarılmaları nedeniyle “terör örgütü” güdümünde
yayın yapan twitter hesabı üzerinden KESK yönetiminde
yer alan şahısları hedef alan tehdit, hakaret içerikli
paylaşımlarda bulunulduğunun bildirildiği belirtilmiştir.
Söz konusu tehditle ilgili risk analizi ve değerlendirilmesi yapılarak hizmet binalarına gelen her türlü
koli, paket vb. malzemenin gerekli cihazlardan geçirilerek kabul edilmesi, terör örgütü tarafından hedef
gösterilen yöneticilerinize bahse konu tehditlerin
tebliğ edilmesi, herhangi bir gelişme halinde müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi….”
Ankara Siyasi Şube, en iyi bildiği birkaç yöntemden
birini kullanıyor yine; adam kaçırma, işkence,
komplo, provokasyon… Kamu Emekçileri Cephesi’nin kim olduğu ve ne istediği bellidir. Yüksel Direnişçileri iki yıldır işkenceler, tutsaklıklar pahasına
işini geri almak için direnmektedir. Bahsi geçen
konuyla ilgili tarihimizde tek bir kara leke yoktur.
Reformizme ve tasfiyeciliğe karşı yürüttüğümüz ideolojik mücadeleyi; dostun da düşmanın da çok iyi bildiği
gibi; yapacağımız şeyi yapmayacağız, yapmayacağımızı
da yapacağız dediğimiz görülmemiştir. Ankara Siyasi
Şube, olacak herhangi bir olaydan, herhangi birinin
başına gelecek en ufak şeyden sorumludur!

üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik karalama kampanyaları, hakaretler, fotoğrafların paylaşılması
suretiyle hedef gösterme tutumu devam etmiş, tehdit
içeren birkaç mektup konfederasyon genel merkezine
gönderilmiştir. Bu tutum, üye ve yöneticilerimize yönelebilecek her türlü fiziksel saldırıya kapı aralamakta,
provokasyonlara malzeme edilme riski taşımaktadır.
Provokasyona bu kadar açık hale getirilen duruma
rağmen, işgal eylemine katılan üyelerin bu tip saldırılardan mutlak suretle uzak duracağını, tehditkar tutumlar takınmayacağını düşünüyoruz.
Tüm kamuoyunun erişimine açık olan sosyal medya
hesaplarında, çeşitli yayınlarda üye ve yöneticilerimize
yönelik tehditler karşısında herhangi bir başvuru ve
talebimiz olmadığı halde kendine vazife çıkaran İl
Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bir tebligat
gönderilerek yöneticilerimize yönelik tehditlere karşı
“çeşitli önlemler alınmasını isteyip istemediğimiz” sorulmuştur. KESK, kendi üyeleri ile ilgili örgütsel hukuka
uygun olmayan her tür tutum ve davranışı yine kendi
tüzüğü ve hukuku çerçevesinde kendi içerisinde
çözme taraftarı olmuştur. Kendine yönelik herhangi
bir saldırı içinde olmayacağını düşündüğü üyelerine
ilişkin de bu tutumu ısrarla korumaya devam edecek,
üyelerine karşı böyle bir başvuru yapmayı hiçbir
zaman da söz konusu dahi etmeyecektir.
Tüm sorunlara, hakaretlere, karalamalara, hedef
göstermelere rağmen üyelerimiz Konfederasyonuna
sahip çıkacak kültür ve birikime sahiptir. Ancak böylesi
tehlikeli bir noktaya varmış bulunan zeminden çıkılması
için derhal bu yöntem ve dilin, işgalin devamını meşrulaştırma girişiminin artık sonlandırılması gerekmektedir…”

SİYASİ ŞUBE, KESK YÖNETİCİLERİNE
İHBARCILIK TEKLİF ETME
CESARETİNİ NEREDEN BULUYOR?

KESK MYK doğrulardan kaçmaya devam ediyor
ve kendi suçunu örtmeye çalışıyor. KESK Genel
Merkezi’nde başlatılan bir işgal değil, oturma eylemidir. Bu oturma eylemi Nuriye ve Semih’in açlık
grevinin ölüm sınırına yaklaştığı günlerin yakıcılığı
ile başlamış ve talebi de “KESK başta Nuriye ve
Semih olmak üzere tüm ihraçlara sahip çıkmalıdır”
olmuştur. KESK MYK ile yapılan görüşmelerde söylenilenin aksine bir dayatmada bulunulmamış “sürekli,
kararlı ve düzenli” bir eylem programı çıkarılması
istenmiş, öneri istenilmesi üzerine de şubelerden
Nuriye ve Semih ile ilgili pankart asılması, kokart
eylemi, faks çekme, mahkemeye çağrı yapılması
gibi öneriler kendilerine sunulmuştur.
Bu önerilerin birkaçı gerçekleştirilmiş; ama sürekli
ve kararlı bir hale getirilememiştir. Gelinen aşamada
kendilerinden üye önünde yapılacak açık bir toplantı,
kurultay örgütlemesi istenmiş, bu talebimiz “Siz
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KESK MYK’sı 30 Kasım tarihli kendisine yollanan
yazıdan bir ay sonra, internet sayfasında yayınlayabildiği yazıda bu sorunun cevabını kısmen vermiş;
“…Bir yıla yaklaşan işgal eylemi süreci boyunca
konfederasyonumuz örgütsel sorumluluğun bir gereği
olarak görüşme ve diyalog yoluyla, sendikamızın tüzüğü, hukuku ve ilkeleri doğrultusunda hareket etme
ve çözüm arama konusunda ısrarcı olmuş, söz
konusu anlayışın da bu hukuka uygun davranmaya
çağrılması tutumunu sürdürmüştür. Ne yazık ki;
gelinen aşamada soruna örgütsel hukukumuz çerçevesinde bir çözüm bulmak mümkün olmamıştır.
Gerek sosyal medyada gerek herkesin erişimine
açık olan yayınlarda merkez yürütme kurulu üyelerine,
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kimsiniz biz sizinle üye önünde tartışacağız?”
denilerek reddedilmiş, toplantı terk edilmiş ve görüşmeler kendileri tarafından kesilmiştir.
KESK’teki reformist anlayışlar giderek direnme
kültüründen uzaklaşmış ve direnişe düşmanlaşmış,
en başından beri genel meclis toplantılarında dillendirdikleri “fiziki olarak dışarı atma” düşüncesini planlayarak uygulamışlardır. Bu reformist anlayışların;
üyelerini ve direnişin eşyalarını nasıl dışarı attıkları
ve içeriye girmek isteyen emekçilere nasıl şiddet uyguladığı pek çok görüntüde mevcuttur. Aksini iddia
etmek kör ve sağırı oynamaktır.
Arkadaşlarımıza yapılan saldırıdan sonra kendileri
ile KESK MYK adına sadece Ramazan Gürbüz’ün
katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede
durumun herhangi bir kurumun “barıştırma” girişiminde
bulunacağı, arabuluculuk edeceği bir durum olmadığı,
kurumlara, bu yapılanlara karşı tavır almazsa, çürümenin tarafı olacağı belirtilmiştir.
Bu konu ile ilgili görüşme yapılabilmesi için; sendika
kapısının açılması, eşyaların dışarıya atılması ve
uygulanan şiddet ile ilgili özeleştiri verilmesi gerektiği söylenmiş ve şiddet uyguladığı, uygulanması
emrini verdiği videolarda görülen üye ve yöneticiler
hakkında ne yapılacağı sorulmuştur.
Bu konuda alınan tek cevap, yapılanların reddedilmesi ve durumun orada gerçekleştirilen 11 aylık
eylemin doğal sonucu olduğunun söylenmesi olmuştur. Kendilerine yaptıkları çağrıların linç örgütleme
çağrısı olduğu ve kendi anlayışlarına sahip kitleyi
kontrol edemedikleri bu görüşmede belirtilmesine
rağmen, çağrılara son vermemişlerdir.
KESK’te hakim reformist anlayışlar çözüm konusunda ısrarcı olmak bir yana tek bir adım atmamış,
demokratik bir eylemin taleplerine karşı sürekli içlerine
gömüldükleri bürokrasiyi, tabandan uzak karar alma
mekanizmalarını bahane etmiş, bu da yetmez gibi
aynı hakim anlayışlar diğer illerde de Kamu Emekçileri Cephesi’ne ve direnişçilerin gerçekleştirdiği
Yüksel Okulu’na kapılarını kapatmış ve bunları yaparken kendi bürokrasisini bile işletmemiştir. Bu durumun sebebi olarak KESK’te yaşananları göstermek,
üyelerine uygulanan şiddeti görmezden gelmek, mücadele tarihine ve halka karşı işlenen bir suçtur.
Devrimci sendikacılığın ve direnme geleneklerinin sendikalardan tasfiye edilmesi politikalarına
karşı, reformizme karşı ideolojik mücadelemizi
sürdürüyoruz.
Teşhir kelime anlamıyla “göstermek, duyurmak,
sergilemek” anlamına gelir ki; reformizmin işlediği
suçları halka göstermek ideolojik mücadelemizin bir
parçasıdır. KESK’in üyelerine ve devrimcilere şiddet
uygulaması ve sendikaya almaması, açlık grevinin
etkilerini hala taşıyan Nuriye Gülmen’i bile tekmelemeleri, Acun Karadağ’ı hastanelik etmeleri ve
kendi üyesi olan direnişçilere şiddet uygulamaları
kitleler nezdinde hesabının verilmesi gereken bir durumdur. Tekmeledikleri, kişiler değil, tasfiye etmeye

çalıştıkları değerlerimizdir!
İhbar “Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir
olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme” anlamını taşır. KESK’teki tasfiyeci anlayışlar yayınladığı
yazılarda “sendikaya gelen giden belli değil, üye olmayanlar gelip gidiyor, denetleyemiyoruz” diyerek,
direnişin eşyalarını kapının dışına atarak açık hedef
haline getirmiş, üyelerini kapı ile polis arasına sıkıştırarak, kapılarını açmayarak hedef göstermiştir.
Teşhir ve ihbar aynı şeyler olmadığı gibi KESK’in
ihbarcılığa denk düşen tavır ve yazıları da tarafımızca
halka teşhir edilmesi gerekli olan durumlardır.
Siyasi Şube’nin böyle bir yazıyı yollayacak cesareti
bulmasının sebebi KESK’teki reformist anlayışların
ihbarcı tutumu ve faşizm ile olan ilişkileridir.
AKP’nin akil adamlığına soyunmak, direnişçileri sendikaya sokmamak için suç işlerken AKP’nin kamu
denetçisi Şeref Malkoç’u ağırlamak ve ziyaret etmek,
İzmir mitingi için AKP’nin Valisi ile görüşmek ve bunu
“sohbet ettik” diye duyurmak, faşizme karşı tek bir direniş örgütlememektir.
Reformizmin faşizmle el sıkışması tarihte ilk defa
görülmediği gibi, bizleri; faşizan yöntemler kullanmak,
mafyacılık ve çetecilik ile suçlamak kendini bilmezliktir.
KESK Genel Merkezi’nin kapısını kapalı tutup sendikaya
gelmeyerek sendikaları işlemez hale getiren kendileridir.
Bizler reformizmin tasfiyecilik politikalarına karşı
ideolojik mücadelemizi sürdüreceğiz ve halka karşı
işledikleri suçları teşhir etmeye devam edeceğiz.
KESK’teki bu reformist anlayışlar, üyelerini ihbar
etmeye, kapılarını kapamaya devam ederek hem suç
işlemekte hem de üyelerine karşı sorumluluklarını
yerine getirmemektedir.
KESK’teki bu anlayışlar bir an önce kapıları
üyelerine açmalı ve demokratik bir eylem karşısında
uyguladıkları şiddetin özeleştirisini vermelidir. Ankara
Siyasi Şube Polisi’nin kullandığı komplo ve provokasyon
yöntemini besleyen kendi tutumları ve açıklamalarıdır.
Tarihimiz provokasyonlarla kirletilemeyecek kadar
temiz, net ve tutarlıdır. KESK MYK’sı bu provokasyonları
besleyen tutum ve açıklamalarına, kamu emekçilerine
ve halka yapılan sömürünün, zulmün muhataplarıyla
el sıkışmaya son vermelidir!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ, 1 Aralık 2018

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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ADALET İSTİYORUZ!
ADALET “Herkese kendine uygun düşeni, kendi
hakkı olanı vermektir.”
Hakkımız olanı vermeyip, aksine bir de
hakkımızı çalanlardan hesap sormak için
“ADALET İSTİYORUZ” talebini yükseltelim.
- Türkiye’de çalışan 7 milyon işçinin aldığı
asgari ücret 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Türkİş ve DİSK’in önerdiği rakamlar kabul
edilmezken; yine burjuvazinin istediği oldu ve 7
milyon ailenin evine giren ücret
2 bin 20 lira oldu.
Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira iken; yoksul
halkımız 2 bin 20 lira ile bir ayı idare etmek
zorunda.
HALKA AÇLIĞI REVA GÖREN BU DÜZENE
KARŞI ADALET İSTİYORUZ. BİZİ AÇ
BIRAKANLARDAN, HAKKIMIZ OLANI
ALACAĞIZ.
- Ulaştırma Bakanlığı, Diyarbakır-Mardin
Demiryolu’nda 53 kilometrelik yeni hat yapımı
için ihale açtı. 384 milyon 733 bin lira
muhammen bedelli ihalede en düşük teklif 380.6
milyon lira olduğu halde 489.6 milyon liraya
Cengiz İnşaat’a verildi.
Kimdir Cengiz İnşaat?
13 Aralık günü Ankara’dan Konya’ya hareket
eden yüksek hızlı tren, karşıdan gelen kılavuz
trenle çarpışmış, 9 kişi ölmüş, 92 kişi
yaralanmıştı. Kazanın nedeni sinyalizasyon
sisteminin olmamasıydı. Sistemi kurmakla
yükümlü olan şirket CENGİZ HOLDİNG’ti. Ama
kurmamıştı. 9 insanımızın ölümünden sorumlu
olan bir şirkete AKP yeni bir ihale daha verdi.
Tren kazalarında öldürülen halkımız için
ADALET İSTİYORUZ.
- İçişleri Bakanlığı, 1 milyon 500 bin lira ödülle
aranan IŞİD’li Ayşenur İnci’yi, serbest bıraktı.
Habur Sınır Kapısı’na gelerek teslim olan İnci,
AKP iktidarı tarafından korunurken;
devrimcilere selam verenler dahi tutuklanıyor.
Halkın avukatları, halkın sanatçıları
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tutuklanırken; IŞİD’lileri serbest bırakan bu
düzene karşı ADALET İSTİYORUZ!
- Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy’de,
özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük,
metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
SATIMIŞ GÜCÜK İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!
- Türkiye’de atama bekleyen
bir milyon 92 bin 33 öğretmen adayından
sadece 20 binin ataması yapılacak.
UMUTLARI-GELECEKLERİ-EMEKLERİ
ÇALINAN, ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLER İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
- Beytüşşebap’ta 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay
süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş
için İŞKUR’a, bin 385 kişi başvuru yaptı.
HALKIMIZI İŞSİZ VE AÇ BIRAKIP, DİLENCİ
DURUMUNA GETİRMEK İSTEYEN BU DÜZENE
KARŞI ADALET İSTİYORUZ.
- Zeytinlik alanlarında maden ocaklarına izin
vermek için, Zeytin Yasası’nı 2003’ten bu yana
sekizinci defa değiştirmeye kalkıştılar.
YASALARI KENDİ ÇIKARI-KÂRI İÇİN
DEĞİŞTİREN AKP FAŞİZMİNE KARŞI ADALET
İSTİYORUZ.
- Mersin’de Tarsus Nehri üzerine hidroelektrik
dikecekler, çevre köyler adeta imha olacak.
KÖYLERİMİZİ, MEZARLARIMIZI, TOPRAĞIMIZI
YOK EDEN BU DÜZENE KARŞI
ADALET İSTİYORUZ.
- Kırklareli’de, tarımsal SİT alanı Kırklareli
Ovası’na termik santral dikmeye çalışıyorlar,
termik santrala verilen arazinin yüzde 84’ü tarım
arazisi, yüzde 16’sı orman arazisi.
KÖYLÜNÜN TOPRAĞININ ÇALINMASINA,
ORMANLARIMIZIN TALAN EDİLMESİNE KARŞI
ADALET İSTİYORUZ!
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DiRENiŞLER VE DAYANIŞMA

DAYANIŞMA; DESTEK YA DA
YARDIMLAŞMA DEĞİL,
HALKLARIN BİR ARAYA GELMESİ,
BİRLİKTE MÜCADELESİDİR!

ahir Kılıç’ın zaferle sonuçlanan direnişinin dayanışmanın önemini bir kez
daha gösterdiğini yazımızın ilk bölümünde ifade ettik. Emeğin, emekçilerin özgürleşmesi, patronların, kan emici tekellerin sömürüsünden,
faşizmin baskısından kurtulması için dayanışmanın
yalnızca gerekli değil zorunlu olduğunun altını çizdik.
Elbette düşman da bu zorunluluğun farkında. Bu
nedenle, dünya üzerindeki egemenliğini daha rahat
sürdürebilmek, sömürüsünü artırabilmek için halkların
enternasyonalist dayanışmasını, emekçilerin sınıf dayanışmasını, halkın gündelik yaşamdaki dayanışmasını
kısaca dayanışmanın her türlüsünü yok etmek için
elinden geleni yapıyor. Bunun için özel politikalar
üretiyor, projeler geliştiriyor.
Emperyalizmin dünya üzerindeki egemenlik saldırısı,
esas olarak dört ayaktan oluşuyor.
Bu saldırının ekonomik ayağında işçilere, memurlara, köylülere ve diğer halk kesimlerine karşı
açlık, yoksulluk ve adaletsizlik dayatılması anlamına
gelen IMF-Dünya Bankası-Dünya Ticaret Örgütü gibi
emperyalist kurumların programlarının dayatılarak ülkelerin borç sarmalına alınması var. Bunun yanında
ABD ve Avrupa Birliği’yle gümrük birliğine zorlanarak
yerli sanayi ve tarımın çökertilmesi, ekonomik kaynaklarının talan edilmesi de saldırının en önemli parçalarından.

M

NATO, OECD ve AB kurumları yoluyla ve emperyalizme bağımlı işbirlikçi oligarşilerin yardımıyla siyasal
iktidarların etki altına alınması, parlamentoların emperyalist merkezlerin emirlerini kanunlaştıran göstermelik kurumlara dönüştürülmesi, ülke bağımsızlığının
ve halk egemenliğinin açıkça çiğnenmesi bu saldırının
siyasi ayağıdır.
Orduların ve diğer askeri unsurların NATO’ya bağlanması, şovenizmin kışkırtılması, ekonomilerin askerileştirilmesi, böl-yönet politikalarıyla halkların
birbirine düşürülmesi, gerici iç savaşların dayatılması,
ülkelerin parçalanması, emperyalizme karşı direnen
ülke, örgüt ve kişilerin ideolojik ve fiziksel imhası,
darbeler, komplolar, savaşlar ve işgaller bu saldırının
askeri ayağıdır.
Kapitalizmin her ne pahasına olursa olsun servet
ve iktidar sahibi olma hırsına dayalı mülkiyetçi bireyciliğini yerleştirme; vurgunculuğu, tüketimciliği ve teslimiyetçiliği yayma yoluyla halkların dayanışma, eşitlikçilik, zulme baş eğmeme geleneğinin tasfiyesi ise
bu saldırının ideolojik ve kültürel ayağıdır.
Kısacası, emperyalizm, kapitalist tekellerin egemenliği dışında, kendi hedeflerini engelleyecek hiçbir
şeye izin vermemekte, insanı insanlıktan çıkaracak
bir ideolojik-kültürel şekillenmeyi dayatmaktadır. Bunun

için CIA gibi istihbarat kurumları, medya, burjuva
aydın ve yazarlar, ‘Gölge CIA’ diye bilinen Stratfor
gibi, istihbarat örgütleriyle bağlantılı “araştırma şirketleri”
ve “düşünce kuruluşları” (think tank) dahil birçok araç
ve yöntemi bir arada kullanmaktadır.
İşte emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşilerin dayanışmayı yok etmeye yönelik saldırıları bu saldırıların
en önemlilerindendir. Bu saldırılara kısaca değinecek
olursak;

BÖL-PARÇALA-YÖNET POLİTİKASI
Emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin, halklar arasındaki dayanışmayı yok etme saldırılarının, bu amaçla
uyguladığı politikaların başında, klasik böl-parçalayönet politikası geliyor.
Böl-parçala-yönet politikası egemenlerin tarihi
kadar eski bir politikadır. Sınıfların ve sömürünün
ortaya çıkmasıyla birlikte egemenler, halkları yönetmek,
sömürü düzenlerini devam ettirmek için bu politikaya
başvurdular. Bu politika emperyalizmle birlikte daha
sistemli bir şekilde uygulandı.
Etnik, dini, ulusal veya değişik kesimler arasındaki
çıkar farklılıkları körüklenerek; ülkeler, halklar ve
emekçiler arasına sokulan yapay ayrımlarla halkların
birliğinin, dayanışmasının önüne geçilmiş oldu. Böylece
birbirinden ayrılan ülkeleri, halkları ve emekçi kesimleri
yönetmek emperyalizm ve oligarşi için daha kolay
hale geldi. Bir avuç oligarşinin milyonlarca insanı yönetebilmesinin en önemli ayaklarından biri budur.
Böl-parçala-yönet politikası halen egemenlerin
gözde politikası olmaya devam ediyor. Emperyalizm
bir yandan azgınca sömürüsünü artırırken diğer
yandan bu sömürüye son vermesinden korktuğu
halkın değişik kesimlerini de en küçük birimlere, bireylere kadar bölüp parçalıyor.
Bu parçalanmışlığı hem alanlar, sınıflar arasında
yaratmaya çalışıyor hem de halkların bir bütün olarak
birleşmesinin önüne geçmek istiyor. Bunun için sürecin
dayattığı devrimci görev Devrimci Muhalefet Meclisi
veya Cephesi’ni yaratmakta düğümleniyor. Bunun
gerekliliğini devletin politikaları yaratmıştır. Devrimci
sorumluluksa bu görevi yerine getirmektir. Altında
başka şeyler aramak, küçük hesaplar ve kaygılarla
bunu reddetmek ise asla iyi niyetle açıklanabilecek
bir şey olamaz.
Aşağıda ele alacağımız diğer politikaların da
temelini oluşturan emperyalizmin bu klasik politikasının
önüne geçecek, halkların, emekçilerin birlikte mücadelesinin önündeki engelleri kaldıracak politikalar geliştirilmedikçe; sömürü ve baskı, kölelik ve onursuzluk
dayatmalarının devam edeceği açıktır.

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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Bugün Yüksel Meclisi ile, Direnişler Meclisi ile
yapmaya çalıştığımız budur. Bu politikanın önüne
geçmek; direnen işçilerin, emekçilerin direnişlerini ortaklaştırarak, dayanışmayı büyütmektir.

PROJECT DEMOCRACY:
‘’Project Democracy’’nin (Proje Demokrasi) isim
babası ABD Başkanlarından Ronald Reagan’dır. Projenin amacı “demokrasi ihracı” yoluyla, etkisi altına
almak istedikleri ülkelerdeki demokrat kesimleri,
çıkarları doğrultusunda yönlendirmek, böylece bu politikalarına geniş kitleleri de dahil etmekti. Bununla
“demokrasinin altyapısı”, demokratik çabaların
dünya çapında desteklenmesi yoluyla ilerletilecekti.
Böyle bir politikaya neden ihtiyaç duyulmuştu?
Bunun nedeni klasik sömürgeciliğin ve yeni sömürgecilik
ilişkilerinin, yalnızca iktidarların ve sınırlı bir kesimin
işbirlikçileştirilmesinin emperyalizmin işini zorlaştırmasıdır. İşin içine kitlelerin de katılması emperyalizm
için zorunluluktu. Kitleler katıldığında, kale içten fethedilmiş olacaktı. İşte Project Demokrasi ile planlanan
buydu.
Bu proje nasıl uygulandı? Bu proje ile dünyanın
birçok ülkesindeki sol, sosyalist, demokrat kesimlerin
beyinlerine sivil toplumculuk zehri şırınga edilmeye,
beyinler teslim alınmaya başlandı.
Ülkemizde bu amaçla kurulan partiler, sendikalar,
dernekler, vakıflar, enstitüler aracılığıyla sivil toplumculuk, örümcek ağı gibi her yanı kaplamaya başladı.
Birçok sendika, dernek, vakıf vb. örgütlenme de demokratik kitle örgütü niteliğini kaybedip sivil toplumculaşarak, AB ve ABD emperyalizminin politikaları
doğrultusunda ya da bu politikalara engel olmayacak
şekilde politika yürütmeye başladılar.
Avrupa burjuvazisi ve işçi aristokrasisi tarafından
yaratılan, sınıf mücadelesi yerine uzlaşma ve diyalogu koyan, “Emeğin Avrupası” gibi ucube teorileri
savunan “Çagdaş Sendikacılık”, bu projenin ürünüydü
ve işçi sınıfına, tüm emekçilere yönelik en büyük
ideolojik saldırıydı.
Avrupa emperyalizmi bu politikayı sendikalara benimsetebilmek için, sendikaları mali olarak da destekledi.
Böylece sınıf ve kitle sendikacalığı tasfiye edildi.
Bizim ülkemize bu anlayışı, eski TKP’liler, eski DY’liler,
devrimcilikten ne kadar dönen, örgütlerden kopan
kesim varsa, onlar getirdi. İşçi ve memur sendikalarında
bir virüs gibi bu anlayışın yerleşmesi için her türlü
ideolojik bombardımanı sürdürdüler. Sınıfın içinde
emperyalizmin gizli ajanları gibi çalıştılar. Bunun
en önemli sonucu da halkın değişik kesimleri arasındaki
dayanışma kültürünün yok edilmesi oldu.
Örneğin ülkemizde birliği, ortak örgütlülükleri, antifaşist, anti-emperyalist cepheleri yadsıyan sivil toplumcu
anlayış; emperyalizmin katliamlarını, F tiplerini, işkenceleri “gündemimiz değil” diye bakan icazetçilik,
ekonomizm, işte bu ihanet tablosunu çıkardı ortaya.
KESK reformizmi, “kendi dükkanında mutlu”. DİSK
de öyleydi. Oysa “dükkan” küçülüyor, dükkanın anah-
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* 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.
* 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.
* Sol sosyalist olduğu iddiasındakiler de dahil emeğin,
emekçilerin haklarını, halkların kardeşliğini, eşitlik,
özgürlük, adalet gibi sol 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
gerçekleşmeşi, 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.
* 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.
tarını oligarşi ele geçiriyor. Toprak ayaklarının altından
kayıyor. Gün geçtikçe daha fazla ihanet çukuruna
saplanıyor, gün geçtikçe daha çok çürüyorlar.
Durum elbette KESK’le, DİSK’le veya birkaç sendika
ile sınırlı da değildir. Solun, sol-sosyalist-ilerici olduğu
iddiasındaki kesimlerin neredeyse tümü için aynı
durum geçerlidir. Sivil toplumculuk gün geçtikçe daha
da derinleşiyor, dayanışma, ortak mücadele; sözden,
temenniden öteye gitmiyor, çürüme günden güne büyüyor.
Tablo tam anlamıyla şudur: Bölünüp parçalanan
halkta; birinin sorunu diğerini, diğerinin sorunu öbürünü
ilgilendirmiyor. Eğer halk dayanışma içinde değilse,
egemenler onlardan çekinmez. Aksine saldırıda daha
da pervasızlaşırlar. Bugün olduğu gibi...
- Sürecek -
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CEPHE’NiN 1 YILI

2. Bölüm

10 Şubat:
- Londra’da Film izleme akşamları başladı. Pir Sultan Kültür Merkezinde her ayın ikinci cumartesi
günü, saat 18.00’da politik filmler
izlenecek. İlk olarak “Sarıya Boya”
izlendi.
- İsveç, Zürih’te Musa Aşoğlu’nun özgürlüğü için çadır kuruldu
ve el ilanları dağıtıldı. Çadır eylemi
her cumartesi devam ediyor.
- İstanbul, Yenibosna Zafer Mahallesinde, mahalle halkının ihbarı
ile, Cepheliler uyuşturucu satan
bir kişiyi teşhir ederek cezalandırdı.
Cepheliler, halkın memnuniyetinden
dolayı artan ihbarlarını dikkate alarak 11 Şubat ve 13 Şubat günlerinde de yine halktan gelen ihbarlarla satıcılarla mücadeleye ev baskınlarıyla, cezalandırmalarla ve
halka teşhirlerle devam ettiler.
10 - 11 Şubat:
Musa Aşoğlu ile Dayanışma Komitesi tarafından Hamburg şehrinde
faaliyetlerini yürüten Centrum Sociale’de gerçekleşti. Çeşitli demokratik kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Musa Aşoğlu’nun dava
avukatları katıldı. Konferansta İtalya
Anti-Emperyalist Cephe de yer alarak devrimci tutsakların yalnız olmadığını vurguladı. Uluslararası
Konferansın ikinci gününde tutsak
Avrupa Dev-Genç’liler için söyleşi
yapıldı.
12 Şubat:
- Armutlu mahallesinde Liseli
Dev-Genç’liler Behçet Kemal Li-

sesi’nde yazılama ve şablon yazı
çalışması yaptılar.
- Dev-Genç’liler Okmeydanı ve
Örnektepe mahallesinde halkın yoğun olarak geçtikleri yerlere pankart
astılar.
- İçişleri Bakanlığı arananlar listesi güncellendi. Listede onlarca
devrimci, arananlar listesine eklenerek başlarına ödül kondu.
Başımıza bir Amerikan emperyalizmi ödül koydu. Bir de onun
yerli işbirlikçisi AKP. Bizi terör listelerinin başına bir ABD emperyalizmi bir de beslemesi AKP iktidarı
koydu. Hakkımızda kırmızı bültenler
çıkartıldı. Listeler oluşturuldu. Her
tondan renk var; kırmızı, mavi,
yeşil, turuncu, gri. Gri listeye Grup
Yorum’un 6 üyesi de konuldu.
13 Şubat:
- Grup Yorum’dan açıklama:
Grup Yorum’a Terörist Demek Halka
Terörist Demektir, Halk Türkülerimize Terörizm Demektir.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı
bir liste var. “Aranan Teröristler”
listesi. Bu listede yüzlerce insan,
hakkında yargı kararı olmadığı halde “terörist” olmakla itham ediliyor
ve fotoğrafları, doğum tarihleri ve
doğum yerleri yazıyor. Listeyi 5
değişik kategoride hazırlamışlar.
Her birine farklı renkler koymuşlar:
Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri.
İçişleri Bakanlığı; bu listelerdeki
“terörist”leri ihbar edenlere 300 bin
liradan 4 milyon liraya kadar para
ödülü vereceğini açıklamış.
Gri listede Grup Yorum üyesi
İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı,
İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak
ve İhsan Cibelik’in de ismi yer
alıyor. Eminiz ki tutuklu olan arkadaşlarımız dışarıda olsalar aynı
listeye onları da ekleyeceklerdir.
Grup Yorum bugünlere geldiyse,
faşist iktidarların yüreğini hoplatır
hale geldiyse bu halkın desteği,
sahiplenmesi ile olmuştur. Söylediğimiz her bir söz halkın yüreğinden-beyninden kopup gelenlerdir.

Grup Yorum’a
“terörist” demek
halkı aşağılamaktır, yok saymaktır. Halkı
aşağılamanın
ne demek olduğunu bu halk
size gösterecektir.
Özetle soruyoruz; kim terörist? Grup
Yorum
mu;
yoksa AKP
başta olmak üzere halkı aç bırakan,
katleden, aşağılayan işbirlikçi faşist
iktidarlar mı?
Son olarak; hiçbir hak hukuk
tanımadan üyelerimize “terörist”
diyen, para ödülleri karşılığında
hedef gösteren AKP faşizminin İçişleri Bakanlığı’na karşı her türlü
yasal ve meşru mücadele biçimini
hayata geçireceğimizi, onların yalanlarını, iftiralarını ülke içinde, dışında bulunduğumuz her yerde
teşhir edeceğimizi, bu yalanları
boşa çıkaracağımızı belirtmek istiyoruz. Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Türkülerimiz! Faşizmi Yeneceğiz!
- Kurtuluş, Şubat 2018 tarihli
12. sayısı çıktı. İdeolojik Mücadele
Kazanılmadan Siyasi Zafer Kazanılamaz. Okuyalım, okutalım.
- Dev Genç’li Deniz Eriş evinden
işkenceyle gözaltına alınıp, mahkemeye çıkartılıp tutuklandı.
- Almanya Mannheim’da aileler,
4 Şubat’ta gerçekleşen Mannheim
Grup Yorum konserinin başarısını
kutlamak için akşam yemeğinde
bir araya geldi.
14-15 Şubat:
Musa Aşoğlu davasının 4. ve
5. oturumları görüldü.
15 Şubat:
- Almanya’nın Aachen şehrinde
uyuşturucuya ve kumara karşı afiş
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ve el ilanı çalışması yapıldı.
- Ankara Mamak’ta bir kafede
yaşanan uyuşturucu ve tecavüz
ile ilgili Halk Cepheliler pankart
astı.
- Devrimci İşçi Hareketi, tutsak
devrimci işçileri sahiplenmek için
başlattığı kampanya kapsamında
pullama çalışması yaptı. Tekirdağ’ın
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde
pullama çalışması yapılırken, 18
Şubat’ta da İstanbul Gazi Mahallesi
ve Güngören’de pullama yapıldı.
16 Şubat:
- İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından üç ay önce işten atılan
işçiler Kemeraltı girişinde “Biz Kimiz? Neden İşten Atıldık, Ne İstiyoruz” içerikli bildiri dağıtımı yaptılar.
17 Şubat:
- Taksim Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Tayad’lı Aileler Tek Tip Elbise dayatması ve
hapishanelerdeki hak gaspları ve
saldırılar ile ilgili basın açıklaması
yaptılar.
- Almanya’nın Bielefeld şehrinde
Grup Yorum’u sahiplenme ve Yorum
ile Dayanışma konseri yapıldı.
- Hollanda Rotterdam’da cuma
günü tutsak Grup Yorum elemanları
için Rotterdam garının önünde oturma eylemi yapıldı. Eylem her cumartesi devam ediyor.
18 Şubat:
- Köln Sanat Atölyesi; Alişan
Şanlı’nın şehitliğinin 5. yıldönümünde bir anma düzenledi. Anmada Alişan Şanlı’yı tanıyanlar
onunla ilgili anılarını anlattı.
- Stuttgart Halk Meclisi, halk
kültür evi tarafından her ay düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından daha önce duyurusu yapılan
halk okulu çalışmasına başlandı.
‘Sevgi ve Emek’ konusu 70 kişinin
katılımı ile işlendi.
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Almanya’nın
Darmstadt şehiri yakınlarındaki
OberRamstadt Köyünde bulunan Fethiye Derneği’nde uyuşturucu ve
kumara karşı seminer
verildi. Avrupa Halk
Meclisleri Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ve
Kumara Karşı Mücadele Merkezinin verdiği seminer,
sinevizyon gösterisi ile başladı.
- Çayan Mahallesinde Halk Cephesinin ‘Faşizmi Yeneceğiz’ Kampanya pulları ve TAYAD’lı Ailelerin
‘Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz’ kampanya
pullamaları yapıldı.
19 Şubat:
- Pazartesi sabah saatlerinde
Nurtepe mahallesinde TAYAD’lı Ailelerin ‘Suçlu Değil Devrimciyiz Tek
Tip Elbise Giymeyeceğiz’ kampanya
afişlerinden 50 adet yapıldı.
- Nebi Albayoğlu’nun ölüm yıldönümünde Belçika’nın Beringen
şehrinde anma gerçekleştirildi.
- Kamu Emekçileri Malatya’da
“Yüksel Direnişi, Nuriye ve Semih,
KESK’in ihraçlar konusundaki sessizliği, tutsak Yüksel Direnişçileri
Nazife ve Celal, Kamu Emekçilerinin örgütlenme sorunu” konulu
söyleşi gerçekleştirdi.
20 Şubat:
- AKP’nin katil polisleri, Yenibosna Zafer Mahallesindeki Bahçelievler Özgürlükler Derneği’ni
bastı.
- TAYAD’dan Başsağlığı açıklaması: Ölüm orucu şehidimiz Fatma Koyupınar’ın annesi Cennet
Ana geçirdiği kalp krizi sonucu
vefat etmiştir. Ailesinin ve büyük
ailemizin başı sağ olsun. Cenazemiz Gaziantep’te defnedildi. TAYAD
olarak ailemizin yanındaydık.
- İzmir Devrimci İşçi Hareketi
komplolarla tutuklanan devrimci işçilerin serbest bırakılması talepli

pullamaları Çiğli, Güzeltepe, Üçyol
ve Buca’ya yaptı.
- Hindistan’daki Demokratik Hakları Koruma Derneği, Grup Yorum
üyelerinin “arananlar listesi”ne alınması üzerine, “Sanatçıları terörist
olarak göstermekten vazgeçin, haklarındaki davaları kaldırın ve tutsak
sanatçıları serbest bırakın” talebiyle
Hindistan’ın Kalküta’daki Türkiye
Konsolosluğu’na mektup yazdı.
- Köln Polisi kimsenin olmadığı
bir saatte Köln Sanat Atölyesi ve
İlker Şahin’in evine baskın düzenledi.
21 Şubat:
- Polisler Bahçelievler Halk Cephesi Derneği’ni basıp talan ettiler,
tüm eşyaları alarak kapıyı mühürlediler.
- NRW Dev-Genç Almanya’nın
Essen kentinde film akşamında
“Bgath Singh” filmini izledi.
22 Şubat:
- NRW Dev-Genç Almanya’nın
Duisburg kentinde halı sahada futbol maçı düzenledi.
- Belçika’da Fehriye Erdal’ın
hayatını ve mücadelesini anlatan
kitap çıktı. Belçika’da yaşayan Bahar Kimyongür’ün kaleme aldığı
kitap, 22 Şubat tarihinde Belçika
Kitap Fuarı’nda yer aldı. 24 Şubat
günü fuarda düzenlenen bir basın
toplantısıyla kitap tanıtıldı.
- Türkan Albayrak’ın evini Terörle
Mücadele polisleri bastı.
24 Şubat:
- Adana’da “Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip Elbise Giymeye-
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ceğiz” konulu panel gerçekleştirildi.
Panelist olarak TAYAD’dan Zeynal
Danacı katıldı.
- Yüksel Direnişçisi İhraç Öğretmen Acun Karadağ’ın kılavuzluğuyla Yüksel Okulu başladı.
- Londra’da Wood Green Kütüphanesi önünde bilgilendirme çadırı açıldı. Musa Aşoğlu’nun mahkemesinin olduğu gün açılan standda halklarla sohbet edildi. Emperyalizm ve yerli işbirlikçisi Türkiye
faşizmi anlatıldı.
- Fransa Nancy’de 8. “Türküler
Yasaklanamaz” kampanyasının
Grup Yorum konseri gerçekleştirildi.
650 kişinin katıldığı konserde yerel
gruplar da Grup Yorum’u sahiplenmek için sahne aldılar ve onlar
da umudun türkülerini söylediler.
- TAYAD’lı Aileler, Taksim’de
Galatasaray Lisesi önünde tek tip
elbiseye karşı basın açıklaması
yaptılar.
25 Şubat:
- Hatay’da Samandağ EğitimSen binasında TAYAD’lı Aileler panel düzenledi. Panelde hapishanelerde yaşanan baskı, işkenceler
ve Tek Tip Elbise onursuzluğunun
dayatıldığı anlatıldı. Ayrıca gün
içinde Serinyol Mahallesinde tek
tip elbiseye karşı pullama yapıldı.
- Hindistan Kalküta’daki Jadavpur Üniversitesi’nde gerçekleşen
1. Kalküta Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali’nin özel gösterim
programına, Güler Zere’nin hayatının anlatıldığı, Av. Oya Aslan’ın
yönettiği “Damında Şahan belge-

seli” gösterildi.
- “Dünya Halklarının
Mücadele Deneyimleri”
konulu FOSEM film festivali başladı.
- İstanbul’un İkitelli
Mahallesi’nde iki gün
önce uyuşturucu çetelerini uyarırken bıçaklı saldırı sonucu katledilen Erkan Sezer
için mahallede protesto yürüyüşü
gerçekleştirildi.
- Stuttgart Halk Meclisi Alevi
Komisyonu tarafından, Dünden bugüne “Halk Hareketleri ve Alevilik”
başlığıyla panel düzenledi. Avrupa
Halk Meclisinden konuşmacı olarak
Faruk Ereren davet edildi.
27 Şubat:
- Avrupa’da Mücadele Tarihimiz
Kitabı Çıktı. Avrupa’da biz de varız.
Hem de milyonlarız. Emeğimizle,
alın terimizle yaşıyoruz.
- Alzey Halk Meclisi “Grup Yorum’a Özgürlük” talebiyle Alzey şehir merkezinde çadır açtı.
28 Şubat:
- KEC, açıklama yaparak KESK
MYK sendika genel merkezlerine
bir toplantı çağrısı yaptı.
KESK’teki oturma eylemi 100.
gününe yaklaşırken, Yüksel’de her
gün iki defa işkence gören üyeleri,
Düzce’de hedef gösterilen üyesi
bir yıldan fazla süredir direnen Mimar Alev Şahin ve ihraçlar için ne
yapacağını tartışmalı ve toplantılarının gündem maddesi yapmalıdır.
Eylemin talepleri tartışılmayacaksa; 100 gündür olduğu gibi eylemin şeklinin tartışılması neye hizmet ediyor? KESK eylemi değerlendirmeyi bırakmalı, ihraçlarla ilgili
programını değerlendirmeli ve ihraçlara sahip çıkmalıdır!
- Dev-Genç’liler özgür tutsaklarımıza kart yazdılar.
- Alibeyköy’de devriye atan Cepheliler Akşemsettin parkında uyuş-

turucu sattığını belirlediği bir torbacıyı yakalayarak cezalandırdı.
(22 Şubat günü Cengiz Topel’de,
17 Şubat günü de imar bloklarında
uyuşturucu satıcıları yakalanarak
cezalandırılmış ve üzerlerindeki
paketli uyuşturucu maddeleri imha
edilmişti)

MART
1 Mart:
- Dev-Genç’liler, Sarıgazi Mahallesinde kitle çalışması yaptılar.
Pankart astılar, bildiri dağıttılar,
pullama yaptılar.
- Mannheim’ın en işlek yeri olan
ve Türkiyeliler’in yoğun olarak yaşadığı Marktplatz’da üç ayrı noktada
Grup Yorum için oturma eylemi
yapıldı.
- Yüksel direnişçilerinin hazırladığı Yüksel Cep Gazetesi birinci
sayısı çıktı!
- Halkın Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan “Hukuk Nedir? Ne
İşe Yarar?” kitabı çıktı! Okuyalım
okutalım.
- Kocaeli Kandıra F Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının, tutsak
Grup Yorum üyeleriyle yaptığı röportaj yayınlandı.
2 Mart:
- Mannheim Halk Cephesi Grup
Yorum’a yönelik baskı, tutuklama
ve en son olarak da yayınlanan
terör listesini protesto etmek için
Türkiye’nin Karlsruhe Konsolosluğu
önünde eylem gerçekleştirdi.
- TAYAD’lı İrfan Yılmaz’ın %96
engelli raporu var. Maaşının ve
sosyal haklarının gasp edilmesine
karşı Şişli Cevahir AVM önünde
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direnişe başladı.
3 Mart:
- Avusturya, Neunkirchen’de
Grup Yorum’la dayanışma gecesi
düzenlendi.
- Manavgat Halk Cephesi, tutuklu Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyla dayanışmak için halkımızla birlikte toplamda 20 adet
kart yazıp yolladı.
4 Mart:
- “Düzen Çürütür Devrim Yaşatır”
yazarının ikinci romanı Bana Kavgayı Öğret Usta kitabı çıktı! Okuyalım, Okutalım!
- Belçika Halk Cephesi, Liege
şehrinde kahvaltı ve bitiminde de
Yürüyüş dergisi ile ilgili bir seminer
düzenledi.
- Hamburg Halk Meclisi Halk
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının
eğitim bölümünde Dedikodu ve
Eleştiri-Özeleştiri konuları ele alındı.
- NRW Halk Meclisleri Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ve Kumara
Karşı Mücadele Merkezi Komiteleri,
Winter Alevi Kültür Merkezinde panel düzenledi.
5 Mart:
- Ankara TAYAD ve Dev-Genç’liler tek tip elbise ile ilgili söyleşi
gerçekleştirdi. Söyleşide tutsak aileleri ve 96 ölüm orucu gazisi Mehmet Güvel konuştu.
- Örnektepe Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler yürüttükleri kampanya dahilinde kitle çalışması

yaptılar ve umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımını gerçekleştirdiler.
- Hain Berk Ercan’ın ortağı işbirlikçi Fatih Solak, Cephe milisleri
tarafından Eskişehir’de bir daha
rahatça dolaşamayacak şekilde
dövülerek cezalandırılmıştır.
6 Mart:
- PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.
7 Mart:
- Dergimizin teknik hazırlıklarının
yapıldığı Ozan Yayıncılık bürosu,
yüzlerce polis ve zırhlı araçlar eşliğinde basıldı.
- “Listelerinize Bestelerimizle
Cevap Veriyoruz!” Grup Yorum’dan
yeni klipler: Halay Başı, Halim Yaman, Dumanlı dumanlı…
8 Mart:
- Halk Cephesi tarafından Esenyurt’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir etkinlik düzenlendi.
8-10 Mart:
- Selanik Halk Cephesi: Selanik’te Sol örgütlerin düzenlediği 8
Mart etkinliğinde yer aldı; Tutsaklarla dayanışma komitesinin hazırladığı devrimcilerin Türkiye’ye
iadesine karşı kampanya çalışması
yaptı; 10 Mart günü düzenlenen
anti-faşist yürüyüşe katıldı.
10 Mart:
- Mannheim’da devrimci tutsak
Musa Aşoğlu için stand açıldı.
11 Mart:
- Almanya’nın Berlin, Essen,
Mannheim şehirlerinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri
düzenlendi.
- Londra’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma ve kutlama
programı yapıldı.
- Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ve Kumara Karşı Mücadele Merkezi
Komiteleri Almanya’nın Bonn şeh-
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rinde bulunan
Beul Alevi
Kültür Merkezinde panel
gerçekleştirdi.
- Ankara’da Liseli
Dev-Genç’liler Ege Lisesi’ne ‘Berkin Elvan Ölümsüzdür Liseli Dev-Genç’ yazılı pankart astı.
12 Mart:
- Hatay’da Samandağ çarşı merkezinde saat 22.30 sıralarında
polis, 23 yaşındaki Güven Oğurel’i
sağ yakalayabilecekken, aracında,
park halindeyken 7 kurşunla katletti.
14 Mart 2018’de Samandağ halkı
yürüyüşlerle yapılan infazı protesto
etti. Samandağ çarşı esnafı da
aynı gün kepenk kapattı.
13 Mart:
- Halk Sanatçılığının Alfabesi
kitabı çıktı. Üç ciltlik kitabın başlıkları:
1. Cilt: Sanatçıyız Biz
2. Cilt: Sanat Cephesi
3. Cilt: Grup Yorum’a Sık Sorulan
Sorular
- Dev-Genç’liler Boğaziçi Üniversitesi çevresinde yazılama yaptı.
14 Mart:
- Tek tip elbise dayatmasına
karşı Galatasaray Lisesi önünden
Silivri Hapishanesi’ne yapacağı yürüyüş için Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan TAYAD’lı
Aileleri polis işkence ile saldırarak
gözaltına aldı.
15 Mart:
- Musa Aşoğlu Özgürlük Komitesi’nin Hamburg Hapishane önündeki 68. nöbetinden sonra B5 Derneğinde dava hakkında bilgilendirme paneli düzenlendi.
16 Mart:
- Bielefeld Halk Cephesinin ve
Bir-Kar’ın ortak düzenlediği Siyasi
Tutsaklar Günü etkinliğine Avrupa
Dev-Genç’liler de katıldı.
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- Dev-Genç’liler FSM Köprüsü
istikametindeki otoyola “16 Mart
Katliamının Hesabını Soracağız
Dev-Genç” yazılı pankart astı, Boğaziçi Üniversitesi çevresi, Hisarüstü bölgesinde yazılama yaptı.
- Almanya’nın Bilefeld şehrinde
Dünya Siyasi Tutsaklar Günü çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.
17 Mart:
- Almanya Mainz Gutenbergplatz
ve Stuttgart Königstrasse’de Grup
Yorum için Oturma Eylemi gerçekleştirildi.
- Hamburg’ta: “18 Mart Dünya
Siyasi Tutsaklar Günü” dolayısıyla
2000 kişiyle Musa Aşoğlu ve Erdal
Gökoğlu’nun kaldığı hapishaneye
yürüyüş düzenlendi.
17 Mart:
- Ankara’da, Tuzluçayır mahallesinde Cepheliler yazılama yaptı.
18 Mart:
- Yüksel Direnişçileri ve Yüksel
Ailesi bahar pikniğinde buluştular.
19 Mart:
- “Devrimcilik Nedir?” kitabı çıktı.
- İkitelli Halk Cephesi Atatürk
Mahallesi’nde Newroz yazılamaları
yaptı.

20 Mart:
- Ankara’da Dev-Genç’liler 30
Mart’ta katledilen Mahir Çayan ve
9 yoldaşını anmak için hapishanelerdeki özgür tutsaklara 28 adet
kartpostal hazırladılar.
- Mersin’de Hürriyet mahallesi
Pazar alanına Halk Cepheliler keyfi
tutuklamalara karşı pankart astılar.
21 Mart:
- Amerika’nın St. Louis şehrinde
iş çıkışı saatlerinde “Türkiye’den
Texas’a, Musa’ya Özgürlük, Dallas’a
Özgürlük” pankartı asıldı.
- Dev-Genç’liler İstanbul'un dört
bir yanında Newroz konulu yazılamalar yaptılar, pankartlar astılar,
Örnektepe ve Dağevlerinde Newroz
ateşleri yaktılar.
Newroz ateşi Armutlu’da, Bahçelievler'de, İkitelli'de de yakıldı.
Çayan'da ise Newroz kutlaması
sırasında polis mahalleyi ablukaya
aldı.
- Ankara'da da Batıkent’te Newroz ateşi yakıldı, Tuzlu Çayır’da
pankart asıldı.
23 Mart:
- Alzey Halk Meclisi şehir merkezinde olan kumar makinalarının
ve reklamlarının kaldırılması için
Alzey Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasıyla imza
kampanyası başlattı.
- Berlin Halk Meclisi Kadın Komisyonu kahvaltıda bir araya geldi.
23 Mart:
- Yüksel Direnişi 500. günü.
Saldırı ve gözaltılar devam etti.
Yüksel Söyleşileri yapıldı.
Emekçiler Kendi Hikâyelerini
Yazıyor, direnişin 500. günü etkinlikleri kapsamında Ankara’da söyleşide Alev Şahin Düzce direnişini,
Mehmet Dersulu Yüksel direnişini,
Nuriye Gülmen açlık grevi zaferini
anlattı.
25 Mart:
- Tayyip Erdoğan 24 Mart 2018
günü yaptığı konuşmada, Boğaziçi

Üniversitesi’nin bazı öğrencileri için
“O komünist, o vatan haini terörist
gençlere üniversitede okuma hakkı
vermeyeceğiz” dedi…
Dev-Genç’liler, 25 Mart sabahı
kampüs önündeki Hisarüstü meydanına “AKP Demokratik Üniversite
Mücadelemizi Engelleyemez! Faşizmi Yeneceğiz! Boğaziçi DevGenç” yazılı pankart astı.
- Kandıra 1 No’lu tutsakların
çağrısı ile aileler İstanbul’da Gazi
Şehitleri Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği’nde TAYAD’lı Aileler toplantı
yaptılar.
Ankara’da da İdilcan Kültür Merkezi’nde Pazar kahvaltısı yaptılar.
- Almanya Stuttgart’ta Halk Kültür Evinde Yozlaşmaya ve Yalnızlaşmaya Karşı Dayanışma Etkinliği
düzenlendi.
- Cevahir AVM önünde haklarının
gaspına karşı direnen engelli İrfan
Yılmaz gözaltına alındı. Kendisine
destek veren TAYAD’lı Zeynal Danacı 23 Mart’ta gözaltına alınmıştı.
- Almanya’nın Hagen şehrinde
HFG Uyuşturucu ve Kumara Karşı
Mücadele Merkezinin bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Toplantıya Dortmund, Essen, Duisburg ve Köln’den
HFG gönüllüleri katıldı.
25-26 Mart:
- Liseli Dev-Genç’liler Örnektepe’de ve Dağevleri mahallesinde,
Dev-Genç’liler Boğaziçi Üniversitesi
Kuzey kampüste kitle çalışması
yaptılar.
28 Mart:
- Tutuklu bulunan halkın avukatları Naciye Demir ve Şükriye
Erden’in evleri gece saatlerinde
polis tarafından basıldı. Armutlu’da
ev baskınları oldu.
29 Mart:
- 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan
gece Antalya Gülveren ve Yeşilyurt
mahallelerinde Dev-Genç’liler yazılama yaptı.
- Sürecek -
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

KUZEY SURİYE FEDERASYONU’NUN İLANI,
ULUSLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI’NIN
KULLANILMASI DEĞİLDİR!
Sosyalizm Adına Soruyoruz, Tarih De Soracak:

FEDERASYON KİMİN DEVLETİ?
ALTINIZDAKİ TOPRAK KİMİN VATANI?
ÜZERİNİZDEKİ BAYRAK KİMİN BAYRAĞI?
KUZEY SURİYE FEDERASYONU, ABD’NİN İLERİ KARAKOLUDUR!
ABD’NİN ÜS DEVLETİDİR!
uriye’ye doğrudan emperyalist müdahale,
sekizinci yılına girdi. Revizyonizmin yönetiminde tüm devrimci dinamikleri köreltilen
sosyalist sistemin yıkıldığı 1990’ların başından itibaren,
Suriye’de emperyalizme tam bağımlı bir yönetim getirmek için uğraşan emperyalistler; dolaylı yöntemlerle
sonuç alamayınca, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adlı
bir kontrgerilla ordusu kurarak, bu ordu aracılığıyla
Esad yönetimini yıkmaya çalıştılar.
Emperyalizmin örgütleyip silahlandırdığı ÖSO,
Suriye halkından beklenen desteği bulamadığı gibi,
Suriye halkı ve yönetimi de emperyalistlerin tahminlerinin ötesinde bir direniş gösterdiler.
Suriye yönetimi, IŞİD veya ÖSO tarafından ele
geçirilen birçok bölgeyi geri aldı. Ancak bugün yine
de Suriye, çeşitli güçler tarafından bölünmüş bir ülke
durumundadır. Gazetelerde 8 yıldır yayınlanan Suriye
haritaları, Suriye’deki bölünmüşlüğü gösteren renklerle
şekillenmiştir. Tıpkı Irak ve Libya’da olduğu gibi...

S

EMPERYALİSTLER BÖLÜP
PARÇALIYOR:
AFGANİSTAN, IRAK, LİBYA ve SURİYE...
Afganistan, Irak ve Libya ve Suriye, son 20 yılda
emperyalizmin açık askeri saldırısına ve açık işgaline
uğramış dört ülkedir.
Afganistan’a, Irak’a, Libya’ya ve Suriye’ye emperyalizmin askeri saldırılarının gerekçesi neydi, hatırlayalım:
Afganistan, Irak, Libya ve Suriye halklarını, başla-
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rındaki “diktatörlerden” kurtarmak!
Afganistan’a saldırıda Afgan yönetiminin “yobaz
dinciliği”, kadınları burkalara hapsetmesi, “dünyaya
terör ihraç etmesi”, dünya halklarına sunulan temel
gerekçeler olurken, Irak ve Libya’da, “Saddam ve
Kaddafi diktatörlüğünün yıkılması”, ana gerekçeydi.
Irak’ta emperyalizmin tüm tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük askeri yığınak yapıldı Körfez’e.
1990’ların sonunda başlayan askeri kuşatma, on yılı
aşkın süre boyunca hava borbardımanlarıyla ve askeri
saldırılardan daha yıkıcı bir ambargoyla sürdü. Sadece
ambargo sonucunda yarım milyonu aşkın çocuk
katledildi.
Emperyalist saldırıya karşı şehir şehir direnen
Libya’da, NATO’nun hava saldırılarıyla adeta taş üstünde taş bırakılmadı. Kaç Libyalı’nın öldüğü konusunda
bugün bile net bir rakam yoktur ortada.
Emperyalizm yakarak, yıkarak, katlederek birinci
adımda amacına ulaştı: Saddam ve Kaddafi “diktatörlükleri” yıkıldı!
Peki yerlerine ne kuruldu?
Bugün kim kurulan yeni rejimin “daha demokratik”
olduğunu iddia edebilir?
Bugün kim Irak ve Libya halklarının o günkünden
daha büyük bir ekonomik refah içinde olduğunu
iddia edebilir?
Kim, Irak ve Libya halklarının o dönemden daha
mutlu ve huzurlu olduğunu iddia edebilir?
Bugün Irak ve Libya, bölünmüş, parçalanmış
ülkeler durumundadır.
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Irak’ta 200’ü aşkın parti var; Şii bölgesi, Kürt bölgesi,
birbirini tanımıyor.
Var olan siyasi güçler, İran etkisi, Amerika etkisi altında.
Libya, adeta aşiretlerin elinde parçalanmış durumda;
merkezi bir yönetimden söz edilemez hale gelmiş.
Her aşiret kendi bölgesinde “özerk” bir
yönetim.
Milliyetçiliği kışkırtarak, Yugoslavya’dan 7 devlet
çıkaran emperyalizm, Irak’ı, Libya’yı da bölüp parçalamıştır.

BİR BÖL-PARÇALA OPERASYONU VE
TARİHSEL SORU:
Emperyalizmin Suriye saldırısı, tam olarak istedikleri
sonuca ulaşamamış da olsa, Suriye’nin kuzeyinde
başka bir gelişme olmuş ve KUZEY SURİYE, Suriye’den ayrılmış, burada Kürt milliyetçi güçler tarafından
önce bir FEDERASYON ve ardından da son olarak
geçtiğimiz aylarda ÖZERK BÖLGE YÖNETİMİ ilan
edilmiştir. Böl-parçala-yönet süreci, Suriye’de de
işlemiş ve işlemektedir.
Federasyon, Kuzey Suriye Federasyonu-Rojava
olarak adlandırılıyordu. Başkenti Kamışlı olarak ilan
edilmiştir.
Bu bölge, esas olarak Batı Kürdistan, (Kürtçe: Rojavayê Kurdistanê), Güneybatı Kürdistan (Kürtçe: Başûrê Rojavaya Kurdistanê) ya da Rojava bölgelerinden
oluşmaktadır. Üzerinde çok tartışmalar yapılan Rojava,
BATI demektir. Batı Kürdistan’dır.
Demokratik Suriye Meclisi’nin 2018 Temmuz’unda
yaptığı toplantılar sonucunda ise, Suriye’nin kuzeyinde
“KUZEY VE DOĞU SURİYE ÖZERK YÖNETİMİ”
kurulması kararı alındı ve Eylül ayında özerk yönetim
ilan edildi.
Peki bu ayrılık, ilerici bir ayrılık mıdır?
Bu ayrılık, Kürt halkının ulusal ve sosyal kurtuluş
mücadelesini geliştiren bir ayrılık mıdır?
Bu sorunun cevabı için Suriye’ye emperyalist müdahalenin araçlarını, müdahalede kullanılan gerekçeler
ve güçler üzerinde biraz daha durmakta yarar var;
sonra bu sorunun cevabına tekrar döneceğiz.

SURİYE’DE; EMPERYALİST
MÜDAHALEYE GEREKÇE:
“ESAD DİKTATÖRLÜĞÜ” VE IŞİD

Suriye’de yapılmak istenen
de Suriye’yi bölüp parçalayarak
emperyalizm tarafından kolay
yönetilir ve yutulur ülkecikler
haline getirmekti.
Suriye’ye saldırının öne çıkarılan iki gerekçesi
vardı: Esad’ın
“azınlık” diktatörlüğü ve IŞİD.
Suriye’ye emperyalist müdahalenin başından itibaren Esad yönetiminin “azınlık” olması üzerine yapılan emperyalist
planlar boşa çıkmış, emperyalizm ve AKP yönetimi,
Suriye’yi Şiilik-Sünnilik üzerinden bölememişlerdir.
Ancak emperyalizm, bu noktada Suriye’ye, Irak’a
yerleşmek için IŞİD gerekçesini ortaya sürmüş; Şiilik-Sünnilik temelinde bölemediği Suriye’yi “KürtArap” ayrımı temelinde bölmüştür.
Bu politikayı anlamak için IŞİD kimdir, onu hatırlamak
gerekir.
IŞİD, emperyalizm tarafından beslenip büyütülmüş,
“DEVLET” KURMASINA göz yummanın ötesinde destek verilmiş bir güçtür. İlk başta ele geçirdiği birkaç
petrol alanından büyük bir ekonomik kaynağa ulaşmıştır.
Bu ekonomik güce de yine emperyalizm sayesinde
ulaşmıştır. IŞİD’in elindeki petrolün alıcısı emperyalist
tekellerdi. Yine emperyalist tekellerin fabrikalarında
üretilen arazi araçları ve silahlarıyla donatılan
IŞİD, emperyalizmin önünü açmasıyla hızla yayıldı,
askeri bir güç haline geldi, alanını genişletti.
Emperyalist müdahale için gerekçe oluşmuştu. Bu
gerekçeyi olgunlaştırmak için tüm dünya halklarına
aylar boyunca IŞİD vahşeti izletildi. Bir noktadan
itibaren artık emperyalist müdahale ve işgal IŞİD
üzerinden meşrulaştırılmış oldu.
IŞİD vahşeti önlenmeliydi!
IŞİD vahşetini önlemek için emperyalistlerin bölgeye
askeri güç indirmesi de, hava bombardımanları da,
çeşitli güçlerin “IŞİD’e karşı” silahlandırılması da kaçınılmazdı!

YPG’NİN IŞİD’E KARŞI MÜCADELESİ
PKK, 1991 Körfez kuşatması ve ardından Irak’a
yönelik saldırı döneminde, emperyalist müdahaleye
karşı çıkmak yerine, “bekle-gör” politikası izleyerek,
Irak’ın işgalinden, Irak halkının katledilmesinden doğan
ortamı değerlendirme politikası izlemiştir.
Faydacılık (pragmatizm), milliyetçiliğin en karakteristik özelliklerinden biridir.
PKK Suriye’ye emperyalist müdahale noktasında
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da böyle davrandı;
emperyalist müdahaleye karşı Suriye halkıyla
birlikte direnmek yerine, BEN BU DURUMDAN NASIL
FAYDALANIRIM diye yaklaştı.
Tabii 2010’ların başında başlayan Suriye’ye emperyalist müdahale karşısında PKK’nin tavrını belirleyen
sadece PRAGMATİZM de değildi.
PKK, 1990 başından bu yana geçen süreçte, EMPERYALİST DÜNYA DÜZENİNE BİAT EDEN bir
politik çizgiye gelmiş ve bunu da ilan etmiştir.
“ABD’nin Ortadoğu’da yapmak istediklerine
karşı çıkmıyoruz... ABD hakimdir, güçlüdür, boyun
eğmek gerekir” sözlerinde somutlanan bu politika,
zaten emperyalizmin Ortadoğu’da yaptığı ve yapacağı
her şeye baştan ‘evet’ diyen bir politikadır.
Böyle olduğu içindir ki, ÖSO’dan istediği sonucu
alamayan emperyalistler açısından PKK-YPG kullanılmaya hazır bir güç durumundaydı.
IŞİD’e karşı mücadele, emperyalizm-PKK işbirliğinin de gerekçesi oldu.
Emperyalizm, hızla YPG’yi silahlandırdı ve bunu
IŞİD’e karşı mücadele gerekçesiyle açıkladı.
PKK, Amerikan emperyalizminden açıkça silah
ve maaş almaya başladı ve bu da yine IŞİD’e karşı
mücadele gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı.
Bir ulusal kurtuluş hareketinin EMPERYALİZMİN
KARA ORDUSUNA DÖNÜŞÜMÜ işte böyle başlayıp
gelişti.

IŞİD’E KARŞI MÜCADELE
EMPERYALİZM İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ
MEŞRULAŞTIRAMAZ!
Emperyalizm-PKK ilişkisi kısa süre sonra, IŞİD’e
karşı mücadele boyutunu da aşarak, ABD’nin PKKYPG’yi kendi planları doğrultusunda yönlendirmesi
noktasına ulaştı.
Burada şunları net olarak ortaya koymak gerekir:
1- ABD-PKK (YPG) işbirliği, IŞİD’e karşı da ilerici
bir işbirliği değildi.
Çünkü, IŞİD, emperyalizmin, özel olarak da ABD
emperyalizminin besleyip büyüttüğü, devletleşmesinin
ve işgallerinin önünü açtığı bir güçtür. IŞİD’e karşı
mücadele ABD’ye karşı mücadeleden ayrı düşünülemez. PKK-YPG, evet, IŞİD’e karşı savaşmıştır; fakat
bu savaş, ABD’nin bölgedeki işgal ve müdahalesini
meşrulaştırma savaşı olarak, ABD’ye bağlı bir güç
olarak sürdürülmüştür. Bu nedenle de sonuç olarak;
halkların kurtuluşuna değil, emperyalizmin Ortadoğu
planlarına hizmet etmiştir.
2- Hiçbir gerekçe, emperyalizmden silah ve maaş
almayı, emperyalizmin planları doğrultusunda başka
halkların topraklarını işgal gerekçesi olamaz.
Amerikan emperyalizmi, her türlü kullanılmaya,
yönlendirilmeye açık bir gücü bulduktan sonra, PKKYPG’yi bölgede daha etkin kullanmaya başladı. Rak-
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ka’nın işgal edilmesini bizzat PKK-YPG’ye havale
etti.

ROJAVA: DEVRİM BÖLGESİ DEĞİL,
AMERİKAN ÜS BÖLGESİ
Kürt milliyetçi hareket, Suriye’de başından itibaren
tam bir pragmatizm içinde davranmıştır.
Emperyalist müdahalenin başlangıcında Suriye
yönetimi, ülkenin her köşesinde direnecek gücü kendinde bulamayarak, Kuzey Suriye’de Kürt halkının
yoğun olduğu belli bölgelerden çekildi.
PKK-YPG güçleri bu dönemde ESAD yönetimiyle
fiilen bir anlaşma içinde oldu. Bu çerçevede Özgür
Suriye Ordusu’na karşı çatışmalara girdi. Ancak bu
dönem kısa sürdü; bir dönem sonra, PKK, ABD’nin
yönlendiriciliğinde Özgür Suriye Ordusu ve Suriye’deki
emperyalizmin uşağı diğer güçlerle birlikte ittifak yaptı.
Bu güç dengeleri içinde, PKK-YPG, Rojava’da
özerk bir yönetim oluşturdu ve bu süreç “Rojava
devrimi” olarak adlandırıldı.
Ortada o bölgeye özgü bir “özerk yönetim” vardı;
fakat bir devrim yoktu. PKK-YPG’nin ne Rojava
için, ne de başka bir yer için ekonomik, siyasi ve
sosyal olarak devrim diye bir hedef ve programı da
yoktu zaten.
Peki o halde neden “Rojava devrimi”nden söz
ediliyordu?
“Rojava devrimi” propagandası, Amerikan emperyalizmiyle işbirliğini meşrulaştıran ve örten bir PERDE
idi.
O PERDENİN ARKASINDA Neler Oluyordu?
- O perdenin arkasında, PKK-YPG, IŞİD’e karşı
savaşan bir güç olmanın ötesinde, ABD adına Rakka’yı
işgal eden bir güce dönüştürüldü.
Perde, PKK-YPG’nin ABD’NİN KARA ORDUSU
olmasını örtüyordu.
- O perdenin arkasında, Rojava bölgesinde, yani
“devrim” bölgesinde, yani Kürtler’in yönetimindeki
bölgede, mantar biter gibi, AMERİKAN ÜSLERİ AÇILDI.
Esad yönetimi yıllarca Suriye’ye Amerikan üslerini
sokmazken, Kürt milliyetçi yönetim, Suriye topraklarını,
Rojavayê Kurdistanê’yi ardına kadar Amerika’ya
açtı. (Yalnız ABD değil, Fransa ve İtalya’ya da)
Peşpeşe ABD üsleri açıldı.
- O perdenin arkasında, Amerikan emperyalizminden
binlerce tır dolusu silah alındı.
- O perdenin arkasında, ABD’nin kara ordusu olmanın karşılığında, PKK-YPG gerillalarına Amerika
tarafından MAAŞ bağlandı.
- O perdenin arkasında, Amerikan ordusunun katliamcı subayları, PKK-YPG gerillalarına eğitim(!) ver-
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diler.
O PERDENİN ARKASINDA İŞBİRLİKÇİLİK ya da
daha açık deyimle, HALKLARA KARŞI EMPERYALİZMLE SUÇ ORTAKLIĞI GİZLENDİ!

ÖZERK YÖNETİM,
HALKLARIN KURTULUŞUNA DEĞİL,
ABD’NİN SURİYE PLANINA
UYGUNDUR!
Suriye’nin Kuzeyindeki Kürt bölgesinde (Batı Kürdistan), özerklik ve federasyon, 2014’ten bu yana
gündemde aslında. 2016’da bu konuda açıklamalar
ve girişimler oldu.
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından daha
2014’te yapılan bir açıklamada; “Suriye’de yakın
gelecekte federatif bir sistemin kurulacağı” belirtiliyordu.
DSG’nin öncülüğünü yaptığı TEV-DEM, Ocak
2014’te Yasama Meclisi’ni kurarak, Demokratik Özerk
Yönetim ilan etmişti. Rojava’daki Cizre, Kobanê ve
Efrin kent merkezleri ile bağlı yerleşimlerinde de kantonlar ilan edilmişti.
DSG yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kurulması düşünülen “federatif yapı” şu şekilde tarif
edilmekteydi:
“Suriye’de bir federatif sistem kurulacak. Birinci
bölge; Rusya-İran ve Suriye rejiminin kontrolündeki
Batı Fırat bölgesi, ikincisi ise ABD’nin desteklediği
DSG’nin kontrol ettiği Doğu Fırat bölgesi olacak”.
Aynı DSG sözcüsü, bir adım daha ileri giderek bu
federatif yapının nasıl şekilleneceğini ayrıntılandırmıştı:
“DSG’nin kontrolü altındaki bölgede kurulacak
federasyonun ayrı bir ordusu ve bayrağı olacak....
Tıpkı Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümeti ile oluşturduğu federasyon benzeri bir sistem öngörülüyor.
Kürdistan Bölgesi’nde olduğu gibi ayrı bir ordumuz
ve ayrı bir bayrağımız olacak.”
Burada önümüze bir soru daha geliyor:
BU ORDU NE KADAR AYRI?
BU BAYRAK NE KADAR MİLLİ?
Bu bölge Kuzey Suriye Federasyonu, Suriye’nin
kuzeydoğu kesiminde Arap, Çerkes, Kürt, Süryani ve
Türkmenler’in yaşadığı bir bölgedir.
Özerklik ilanında ve yönetiminde, Kürt milliyetçiliğinin
dışında diğer azınlıkların herhangi bir katkısı ve
katılımı yoktur.
Gündemde olan federasyonun ne zaman nasıl
kurulacağı, esas olarak Amerikan emperyalizmine
bağlıdır; çünkü bölgedeki güçler, iradelerini, geleceklerini
Amerika’nın ellerine teslim etmişlerdir.

EMPERYALİZM İŞBİRLİKÇİLİĞİNİN
GEREKÇELERİ
Kürt milliyetçi bir sitede Nerina Azad imzasıyla ya-

pılan şu yorum, son derece önemlidir:
“Aslında Kürtler’in bu saatten sonra muhatabı muhalifler veya Esat değildir, geleceklerini ABD ve
Rusya ile müzakere etmeleri her bakımdan daha
doğrudur. Haddizatında muhalifler demek Türkiye
demektir, Esat demek de İran demektir. Kürtler
Türkiye ve İran ile oturup Batı Kürdistan’da sorunlarını çözemezler, hele ikisiyle birlikte oturarak
hiç çözemezler. Dolayısıyla Kürtler uluslararası
güçleri muhatap almaktan asla şaşmamalıdırlar.”
Nerina Azad’ı tanımıyoruz, ama bu bakış açısını
iyi tanıyoruz.
Bu bakış açısı, “20. Yüzyılın başında Kürdistan
İngiliz sömürgesi olsaydı daha iyiydi” diyen bakış
açısıdır.
Bu bakış açısı, Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi,
sömürgesi olmayı, “iki tecavüzcüden -Türkiye
faşizmi ve Amerikan emperyalizmi- daha az
tecavüz edeni tercih ediyoruz” diyen bakış açısıdır.
Bu bakış açısı, halkların katledilmesine ONAY vermeyi, “ne yapsaydı, Kürtler, bu fırsatı da mı kaçırsaydı?”
diye savunan bakış açısıdır.
Asılacaksak, İngiliz ipiyle mi asılalım?
İki tecavüzcüden daha az ve “uygarca” tecavüz
edeni mi seçelim?
Emperyalistlerden birini mi beğenelim?
Amerika kimden yana?
Kürt halkından mı? Kürt halkının ulusal çıkarlarından
mı?
ABD, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını
kullanmasını mı istiyor?
Bunun böyle olmadığını biliyoruz.
Kürt milliyetçiliği bugün açıkça emperyalizmin mandası olmayı savunan ve bunu uygulayan bir noktadadır.
Bunun sonucudur ki, bugün Kuzey Suriye’de ilan
edilen “özerk yönetim”, Kürt halkının ne ulusal, ne
sosyal kurtuluşuna hizmet etmeyen, emperyalizmin
planları doğrultusunda bir özerklik ilanıdır.
PKK-YPG, bu kararla da UZLAŞMA-TESLİMİYET-TASFİYE ÇİZGİSİNİ, işbirlikçilik boyutuyla
sürdürmektedir!
Yukarıda ortaya konulan tabloya bakıldığında çok
net olarak görülmektedir ki, PKK-YPG, bugün, SURİYE’yi böl-parçala polititasının koçbaşı rolünü
üstlenmiş durumdadır.
Halkların bu tabloya tek cevabı vardır: KAHROLSUN
EMPERYALİZM!
Bunun dışında söylenecek her söz, belirlenecek
her politika, halkların kurtuluşuna değil emperyalizme
hizmet eder. Tek gerçek budur!

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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epheli tutsakların, kendilerine dayatılan “Ya
düşünce değişikliği ya ölüm!” dayatmasına
verdikleri cevaptır 19 Aralık 2000.
Emperyalizmin Türkiye halklarını teslim almak için
yaptığı en kanlı, en kapsamlı saldırıdır. Ve bu saldırıda
ilkin halkın öncüleri olan Özgür Tutsaklar teslim
alınmak istendi.
“Anadolu Bugüne Kadar Hiç Çaresiz Kalmadı”
demişti şehidimiz Serdar Demirel. Çünkü Anadolu
hiçbir zaman teslim olmamıştı. Yine teslim olmayacaktı.
Önce halkın öncüleri, Özgür Tutsaklar teslim
alınmak istendi. İki seçenek vardı devrimci tutsakların
karşısında: Ya teslimiyet ya ölüm!
Onlar ölümü seçtiler; ölüm silahını düşmanın
elinden alarak, ölümü de düşmanı da yendiler!
Çünkü; ÖLMEK ZAFERDİ, TESLİMİYET İSE
ÖLÜM… Ölmek yeniden doğmaktı, teslimiyet ise yok
olmaktı!
19 Aralık 2000 tarihinde 28 devrimci tutsak şehit
düştü. Oligarşi, emperyalizmin çıkarları için her türlü
zulmü yapmaya gönüllüydü.
Tutsakları yakarak katletti, bugün hala içeriği açıklanmayan kimyasallarla kömüre döndürdü yoldaşlarımızı. Bir avuç kömürü, çocuğunuz diyerek verdi ailelerin eline.
19 Aralık şehitlerimiz böyle ölümsüzleşti. Şehitlerimiz;
Elif Şafak Bahtiyar da, komutan Leylalar da, komutan
Bilgehanlar da yeniden yeniden doğdu.
Bilgehan “19 Aralık’ı unutmayacağım. Benim
kod ismim Aralık olsun” demişti.
19-22 Aralık 2000’de yok etmek için saldıranlar
bir kez daha yanıldılar. Biz o gün yeniden yeniden
doğduk.
Her savaşçının doğum yeridir Kızıldere!
Kızıldere’de de yok etmek istediler… Biz Mahirlerle
Kızıldere’de doğduk.
Cunta hapishanelerinde teslim almak istediler. Biz
Apolar’la, Haydarlar’la yeniden doğduk…
Sosyalizm bitti, tarihin çöplüğüne atıldı, emperyalizm
değişti dediler. Biz Çiftehavuzlar’da Sabo ve Eda’nın
dalgalandırdığı orak-çekiçli bayrakta yeniden doğduk.
Tarih sahnesine çıktığımızdan bu yana sürekli
olarak bir imha politikası ile yüz yüze kaldık. Bizi yok
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19-22 ARALIK KATLİAMININ,
SEYHAN’IN KÖMÜRLEŞMİŞ BEDENİNİN,
ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI SORMAK
BOYNUMUZUN BORCUDUR!
edemediler, imha politikaları sonuçsuz kaldı.
Çünkü; yenilmezliğimizin mayasında Kızıldere var,
Mahir var, Dayı var. Savaşmayı ve savaştırmayı onlardan öğrendik.
Savaşı her şart altında sürdürebilme inancını, iradesini onlardan öğrendik. Her kuşatma ve imha operasyonundan daha cüretle çıktık.
20 Ekim 2000-22 Ocak 2007… Büyük Direniş!
7 yıl,
79 ay,
316 hafta,
2280 gün,
25 mevsim sürdü Büyük Direniş!
ABD emperyalizmi 7 yıl bir direniş mi sürer diye
irademiz karşısında hayrete düştü.
Çünkü; Büyük Direniş’te çarpışan iki irade vardı.
Asalak burjuvaların iradesi mi yoksa devrimci irade
mi kazanacaktı?
Sorunun cevabı tarihsel ve siyasal olarak yüzyıllar
öncesinden verilmiş zaten. Kazanan ölüm orucu savaşçılarının iradesi oldu. Bu savaşı biz kazandık!
Tarihimiz boyunca bizi yenilmez kılan; örgüt bilincimiz, sınıf bilincimiz, tarih bilincimizdir.
Maltepe’den Arnavutköy’e, Kızıldere’den 12 Temmuz’a, 16-17 Nisan’dan 19 Aralık’a… Yoldaşlarımıza
ve halkımıza sıkılan her kurşunun hesabını sormayı
öğrendik şehitlerimizden.
Halkımıza duyduğumuz sevgi kadar büyüktür, düşmanlarımıza duyduğumuz kin. Yoldaşlarımıza duyduğumuz sevgimizin gücüyle, soracağız şehitlerimizin
hesabını. Savaşçı, savaşma gücünü, yaratıcılığını
bu kinden alır.
Sınıf kini uzlaşmamaktır, unutmamaktır. Tıpkı Bilgehan gibi...
Sınıf kini silahın olmadığı yerde, silah bulmaktır.
Komutan Leyla gibi…
Bugün, sınıf kini kömürleşen bedenlerimizin hesabını
sormak, adaleti mahşere bırakmamaktır!

Gençlik Umudun Sesini Halka Ulaştırıyor
Dev-Genç’liler 19 Aralık’ta İstanbul Kadıköy’de,
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Dev-Genç’li Özgür
Tutsakların yaptığı 2019 takviminden de dağıtıldı. Çalışmada 90 dergi halka ulaştırıldı.

Samsun Dev-Genç: Devrim Şehitleri Onurumuzdur
Samsun Dev-Genç 22 Aralık'ta 122’leri andı. Hapishaneler Katliamının anlatıldığı kısa bir konuşma yapıldı
ve F Tipi Film izlendi.

SÜLEYMAN SOYLU KESK’İN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİK DİYOR!

Sayı: 99

30 Aralık 2018

İKİNCİ DURUŞMALARINDA DA HALKIN AVUKATLARI,
MAHKEME HEYETİNİN SALDIRGANLIĞINA RAĞMEN FAŞİZMİ YARGILADI!
Halkın Avukatlarının ikinci duruşması 3-5
Aralık tarihleri arasında yapıldı.
Mahkemenin hukuksuzluklarına, keyfiliklerine,
hakimin açıktan itirafçıları kollamasına ve savunma avukatlarına saldırmasına rağmen halkın
avukatları doğruları savundu.
Göstermelik yargılamanın ardından, üçüncü
duruşma 18-21 Mart 2019 tarihlerine ertelendi.
İlk duruşmada tahliye eden aynı heyetin, tutuklama kararıyla yeniden tutuklanan Av. Aytaç
Ünsal’ın mahkemede yaptığı savunmadan bölümler yayınlıyoruz:
utsaklığımızın, alıkonuluşumuzun 15. ayındayız. Alıkonuluşumuz hiçbir hukuki durumla
açıklanamaz. Çeşitli mecralarda defalarca
anlattık, ilk duruşmada da anlattık. Ancak tekrar anlatalım.
Gece yarısı, görevli olmayan mahkemelerce verilen
kararlar ile yeniden tutuklandık.
İlk tutuklanmamızdan önce İçişleri Bakanlığı hakkımızda kitapçık çıkardı. İçişleri Bakanlığı’nın böyle
bir yasal dayanağı olamaz. Hakkımızdaki komplo bu
şekilde başladı.
Tanık ifadesi denilen şeylerle avukatlık pratiğimiz
yargılanıyor. Burada asıl hedef gösterilen Halkın
Hukuk Bürosu’dur.
Bize yapılanlar ülkemizdeki dönüşüm nedeniyledir.
Sağda yerlilik ve millilik söylemleri var, solda tek
adam, tek parti rejiminden bahsediliyor, gerçek bu
değildir.
Gerçek, emperyalizmin bir kriz yaşadığıdır. Gerçek,
tekellerin kurumsallaşmaya çalışmasıdır.
Bu süreç sessizce geçiştirilmeye çalışılıyor. Bu
yüzden havaalanı
işçileri tutuklanıyor.
Ancak sessizce geçiştirmek mümkün
değildir.
Halkın tohumu
elinden alınıyor, ilaç
paraları çalınıyor.
Sağlık ve tarım alanında nasıl dönüşümler yaşanıyorsa
hukuk alanında da
dönüşümler yaşanıyor. Meslektaşlarımız işçi-avukat
olarak köle gibi ça-
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lıştırılmaya çalışılıyorlar.
Bu duruşmaya gelmek için aylar öncesinden izin
almak zorunda kalan meslektaşlarımız var. Ancak
avukatlar bu köleleştirmeye boyun eğmiyorlar.
İstenen avukatlık pratiği; susan, hakime, savcıya,
polise yardımcı olan, onlar ne isterse onu yapan
avukatlık pratiğidir.
Biz; istenen avukatlardan olmadığımız için kötü
örneğiz, bu yüzden tehlikeliyiz.
Biz; Soma gibi, Ermenek gibi birçok toplumsal davada avukatlık yaptığımız için tehlikeliyiz.
Biz; bu düzen için tehlikeliyiz; ancak halkımızla
bağlarımız güçlü, onlar bizi asla yalnız bırakmazlar.
Somalı aileler geçen duruşma Selçuk Kozağaçlı'ya
"Seni çok seviyoruz, sen bizi yalnız bırakmadın biz
de seni asla yalnız bırakmayacağız" diye bağırdılar.
Halkımızla aramızdaki bağ, "örgüt talimatı" denilerek açıklanamayacak kadar büyüktür!
Çoluğun çocuğun ilaç parasını, yemek parasını
TÜSİAD'a, MÜSİAD'a yatırarak, güzel sözlerle ricayla
devleti yönetemezsiniz.
Baskıya ve teröre ihtiyacınız vardır.
Bize yapılanların özeti budur.
Halk bir araya geldiğinde, örgütlendiğinde çok
güçlüdür. Bu bilgi bir bilinç durumudur. Evet biz
avukatlık pratiğimiz ile halka bu bilinci veriyoruz.
Tehlikeli olmamızın, hedef gösterilmemizin sebebi
budur!
Bizim ömrümüzden 1 yıl çaldınız. Bize “böyle
avukatlar olmayın” diyorlar; ama ne yaparlarsa yapsınlar Somalı eli kınalı gelinleri, yetimleri unutmayacağız!
Dilek Doğan'ı unutmayacağız! Berkin'i, müvekkilimizi,
kardeşimizi unutmayacağız!
Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babayı
unutmayacağız. Bize. halkımıza yaşatılanları unutturamazsınız!
Halkımızın çığlığı kulaklarımızda
yankılanıyor. Bizi
yerin yedi kat dibine de atsanız,
halkımızın çığlığını duyuyoruz ve
asla unutmayacağız!
Duvarlarınız,
demirleriniz yetmiyor. Ne yaparsanız
yapın halkın avukatlığını yapmaya
devam edeceğiz!

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bizim sanatımız halkın sanatıdır. Her şey halk içindir. 7’den 70’e
üreten de halktır tüketen de... Burjuvazi yoksul halk çocuklarına
bir şey veremez. Biz ise her şeyi onlarla yaparız. Üretiriz, direniriz...
Yalnız ama yalnız yoksul halk çocuklarıyla...

Grup Yorum Umudun Çocukları Orkestrası
Okmeydanı-Sibel Yalçın Parkı
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 avukatlığı adliye
koridorlarına hapsetmediler.
Adaleti orada bulamayacaklarını
biliyorlardı. Meydanlarda,
sokaklarda aradılar adaleti.Bunun
için tutsak edildiler. Ama onlar yine
“bildiklerini okuyorlar”. Çünkü
adalet meydanlarda, sokaklarda...
Mücadele ile gelecek...
Bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI TESLİM
ALINAMAZ!
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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ÖZGÜR TUTSAKLIK, DÜNYANIN HER YERİNDE
AYNI RUH HALİ ve DİSİPLİNLE YAŞAMAKTIR!

ÖZGÜR TUTSAKLAR AYNI COŞKU, AYNI MİLİTANLIKLA HER KOŞULDA
ÜRETEREK DİRENMEYE, DİRENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!
Tekirdağ T Tipi Hapishanesi Özgür Tutsaklarının Çıkardığı Taarruz Dergisi’nin Şubat 2018’de Çıkan
14. Sayısında, Grup Yorum’un Tutsak Üyelerinden Betül Varan ile Yaptığı Röportajı Aktarıyoruz.
erhaba Sevgili Taarruz dergisi okurları. Emperyalizm ve faşizm, Grup Yorum’a halkın
şarkılarını söylememesi için saldırıyor. Grup
Yorum’u kendi sanatçıları gibi “biat eden sanatçı”
yapmak istiyor. Emperyalizmin ve faşizmin bireyci, yoz
sanatına karşı, kolektif çalışan ve yıllardan beri halkın
sanatını yapmaktan vazgeçmeyen Grup Yorum elemanlarından ve şu anda halkın sanatını yaptığı için
Özgür Tutsak olan Betül Varan ile yaptığımız röportajı
sizlerle paylaşıyoruz.
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Taarruz: Öncelikle Grup Yorum’a olan baskı politikalarını nasıl yorumluyorsun?
Betül V: Bugün Grup Yorum’a yapılan baskılar bizi
hiç de şaşırtmıyor aslında. Grup Yorum’a baskılar hiç
bitmedi ki; 32 yıldır sürüyor. Şu an sadece baskıların
daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz.
11 ayda 4 baskın yaşadık ve son 2 yıldır küçükbüyük tüm konserlerimiz yasaklanıyor. Bu da sırf yönetememe krizinden dolayı. Milyonların dinlediği, halkın
idol haline getirdiği devrimci bir müzik grubunu sürekli
baskı altında tutarak halka gözdağı vermek istiyorlar.
Faşizm yönetememe krizinin en yoğunlaştığı süreçlerde
aydınları, sanatçıları, bilim adamlarını hedef alır önce.
1990’lı yıllarda da Grup Yorum elemanları tutukluydu.
Bugün Grup Yorum eskisinden çok daha halklaşmıştır ve bu da onları korkutuyor.
Sanat, insanlara bir şey anlatmanın ve harekete
geçirmenin en önemli araçlarından biridir. Bunu onlar
da çok iyi biliyor. Ve bundan dolayı bize çok saldırıyor.
Çünkü bizim müziğimiz Grup Yorum tüm halkları faşizme
karşı birleştiriyor.
Taarruz: Bu süreçte aydınlar ve sanatçılar, Grup
Yorum’a yapılan baskılara karşı yeterli tavır alabilmişler midir?
Betül V: Birçok sanatçı bu dönemde Grup Yorum’un
yanında olmuştur. Şu an dışarıda tam nasıl bilmiyorum;
ama bir önceki tutuklamalarda bize destek olanlar
vardı. Özellikle Sanat Meclisi’nden dostlarımızla; basın
toplantıları, klipler, videolar, kısa filmler çekilmişti. Tabi
sınırlı bir destek var. Kendi pratikleri nasılsa Yorum’a
destekleri de öyle. Hedef olmaktan korkuyorlar.
Fakat faşizm bırakmıyor. Faşizm hüküm sürdüğü
yerde direnme hakkına sahip çıkmazsa “Önce komünistleri götürdüler ses çıkarmadım” ile başlayan, “Sıra
bana geldiğinde çevremde sahip çıkacak kimse kalmamıştı” ile biten papazın durumunu yaşamak kaçınılmazdır. Bugün AKP faşizmi kendine dalkavukluk etmeyen

tüm sanatçıları hedef alıyor. Mesleki alanda da saldırıyor...
Ancak karşısında örgütlü bir karşı duruş sergiliyor sanatçılar.
Taarruz: “İlle Kavga” albümünden biraz bahseder
misin?
Betül V: “İlle Kavga”yı şöyle özetleyebilirim. 11
ayda 4 baskından, gözaltılardan, tutuklamalardan, kırık
enstrümanlardan, konser yasaklarından süzülüp çıktı.
Baskılar arttıkça Grup Yorum daha da çok üretiyor.
“İlle Kavga” da bunun sonucudur. Saldırılar sadece
bize yönelik değil tüm halka.
Biz tüm engellemelere, olanaksızlıklara rağmen
halkın sesi olmayı, acılarımızı unutturmamayı ve
geleceğe umutla bakmayı konu alıyoruz. Bizim şarkılarımız halka umut taşır, güven verir. “İlle Kavga”nın
bugün üstlendiği misyon da budur. Bu yüzden tam da
imza günümüz olduğu gün İdil Kültür Merkezimizi bastılar.
Size biraz albümün içeriğinden bahsedeyim. 21
Grup Yorum elemanının imzası olan, 19 şarkılık bu albümde “Uyan Berkin”den “Soma İçin”e, “Serhildan”dan
“Amerika’dır Düşman”a, direniş halaylarından diyalektiği
anlatan “Doğru Düşün ve Çöz”e, “Hevsel’in Hawarı”ndan
adalet savaşçılarını anlatan “Bir Kadın Geçer”e kadar
birçok şarkı var. Yani anlayacağınız faşizm daha çok
saldırdıkça biz “İlle Kavga” diyerek karşılarına çıkıyoruz
ve çıkacağız da.
Taarruz: Son olarak, ayrıca söylemek istediğin
bir şey var mı?
Betül V: Son olarak şöyle diyebilirim. Grup Yorum
32 yıldır hiçbir baskıya, tutuklamaya baş eğmemiştir
ve en önemlisi bitmemiştir, bitirememişlerdir. Hatta
daha da çoğalmıştır. Evet bugün Grup Yorum elemanları tutuklu; ama dışarıda tüm çalışmalar, konserler devam ediyor.
Çünkü Grup Yorum halktır! Grup Yorum 80 milyondur ve faşizm 80 milyonu teslim alamaz! Biz
teslim olmamayı Pir Sultanlar’dan, Köroğlu’ndan öğrendik.
Sanatımızı halk için içindir. Yani ne yaparlarsa yapsınlar
biz her zaman emperyalizme ve faşizme karşı İlle
Kavga demeye devam edeceğiz.
Taarruz: Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
B. Varan: Bize bu fırsatı veren Taarruz Dergisi’ne
teşekkür ediyor, kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.
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asında çıkan haberlerde
YPG basın sözcüsünün
“ABD Bizi Aldattı” haberini okudum.
Kısacık yazı içinde o kadar çok
çelişki, o kadar çok kafa karışıklığı
var ki, ne yapacaklarını bilmiyorlar.
ABD aldattı!
ABD karlı çıktı!
Erdoğan’ın işine yarayacak!
Suriye gelsin!
Suriye ordusu olalım!
İki sayfalık yazı çelişkilerle
dolu.
Bugün de haberlerde geçti,
Amerikan üssüne doğru kitlesel
yürüyüş örgütleyecekmiş YPG...
“Amerika gitme” diyecekmiş...
“Yanki Go Home”dan geldikleri
nokta... “Gitme Kal Buralarda”
Yürüyüş’te defalarca yazıldı,
kendi tarihlerinde emperyalizmin
satmasının birçok örneği var.
Nihat Behram “ABD Suri-
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ye’den defol” diye tweet atmış...
Kürt Milliyetçileri çullanmışlar
üzerine...
Amerikan sevdası daha da batıracak Kürt Milliyetçilerini!
***
ZDF’de yayınlanan AKP’nin karanlık kaçırma işkence yöntemlerini gösteren videoyu izledim.
Videoda kaçırılanların anlattıklarına benzer şeyler, Ayten’in anlattıklarıyla ve çizdikleri kroki anlatıma çok benziyor.
Korku yayma aracı olarak kullanıyorlar.
Ayten’e yapılanları daha çok
anlatmalıyız...
İşbirlikçi iktidarlar aracılığıyla
kaçırıyorlar aslında, çok güçlü oldukları için değil. Rüşvet vererek
kaçırıyorlar, bizim teşhir kampanyamız güçlü bir caydırıcı etki yaratacaktır.

dül ilanından 3 gün
sonra, YPG Deyr-ez
Zor’daki operasyonu
yeniden başlatmıştı. Ama IŞİD’e
karşı ABD adına başladıkları
(yeniden) bu savaşla ilgili olarak
2-3 haftadır Özgür Politika’da
haber bile yapmıyorlar. Bugün
(28 Kasım 2018), TAZ isimli Alman gazetesinde 23 Kasım’dan
beri Deyr-ez Zor’da şiddetlenen
çatışmalarda 92 YPG, 61 IŞİD’li
ve 51 de halktan insanın öldüğü
haberi geçiyordu.
Şu rezaleti görebiliyor musunuz? Şehitlerini bile üstlenemiyorlar. 92 şehit...
Ve çıt çıkmıyor! ABD de bunun karşılığında Rojava’yı güvenceye almak için, Türkiye sınırına ‘gözlem noktası’ diye, kalekollar inşa ediyor.
Kürt halkının bu makus talihi
ne zaman değişecek?
“Alavere dalavere Kürt Yankee nöbete...”

Ö
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EMPERYALİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI YÜRÜYÜŞ DERGİSİ
TUTSAKLARI TESLİM ALINAMAZ!
Elif Ersoy: “SEGBİS Dayatması Devam Eğinden Mahkemeye Çıkmıyorum. Daha İlk Celsede
Savunmam Alınmadan Mütalaada Bulunmuşlardı. Ayrıca Toplatmalardan Kaynaklı Açılan
Soruşturmalar İse, Hız Kesmeden Devam Ediyor... Dergi Yayınımız Aksamadan Devam Ediyor.”

ergimiz tutsaklarından,
Yazı İşleri Müdürümüz
Elif Ersoy’dan gelen
mektubu, siz okurlarımıza sunuyoruz.
Elif 16 aydır tutsak ve 16 aydır
mahkemeye dahi götürülmedi.
Her tutuklunun temel hakkı olan
yargılanma, savunma hakkı elinden alınarak hapishanede tutuluyor. Elif’in ve diğer tutsak arkadaşlarımızın gördüğü işkencenin, tutsaklığın tek nedeni dergimizin emekçisi olmalarıdır.
Elif’in mektubu bunun örneğidir. Bizzat mahkeme heyeti de
belirtiyor. Derginin künyesinde
adı yazıyor diye çıkarıldığı bir
duruşmada, soruşturma kapsamı
dışında sorular sorarak işbirliğine
zorlanıyor.
Tutsaklarımız nezdinde, tecrit
edilmeye, teslim alınmaya çalışılan dergimizdir. 32 yıllık geleneğin
birikimiyle devrimci basın ilkelerini savunmamızdır. Faşizmin tüm
saldırılarına rağmen halktan tecrit
edilemeyişimizdir. Çünkü Yürüyüş, gerçeğin susturulamayan
sesidir. Bugün F Tiplerinde de
emperyalizme ve oligarşiye karşı
olmanın bedellerini ödüyoruz.
Dağıtımcılarımız kurşunlandı,
büromuz çalışanları polis tarafından vuruldu. Elif’in aylardır
yargılanmadan tutulması, tehdit
edilmesi, dergimize yönelik saldırıların sadece bir parçasıdır.
Tutsaklarımızı teslim alamayacaksınız. Onlar sizin satılmış
kalemlerinize benzemez! Onlar
gerçekleri halka taşımayı onur
bilirler. Tutsaklarımız ve Şehitlerimiz de Dergimizin Onurudur!
Hiçbir baskı gerçekleri halka
ulaştırmamızı engelleyemez. Yürüyüş’ümüz sürecek...

D

Elif Ersoy’un, Ferhat Gerçek’e Yazdığı 25 Kasım 2018
Tarihli Mektubundan:
Sevgili Ferhat,
Seninle beraber, dergimiz üzerinden büyük-küçük emeği geçen
tüm dostlarımıza, inancımıza ve
halkımıza sonsuz bağlılığımla sımsıkı sarılıyorum.
Yatak yaralarından kaynaklı
ikinci kez ameliyat olduğunu duydum, yanında yörende seni asla
yalnız bırakmayan ailelerimizin yakından gösterdiği ilgiyi tasavvur
edebiliyorum. Faşizmin azılı halk
düşmanları gencecik hatta çocuk
yaşta insanlarımıza kurşun sıkar,
halkımızın o sıcacık sevgisi merhem olur, sarar o yaraları iyileştirir.
Yine de tutsaklık ve uzaklıktan
olsa gerek merak etmeden duramıyorum. İlk ameliyatını duyduğumda da hızlıca bir faks ile gelmiştim, sorunsuz ulaşmıştır umarım
eline.
Buradaki arkadaşların da sevgi
ve selamlarıyla geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yanında olduğumuzu tekrar belirtmek istedik.
Daha uzun süreceğe benziyor
tutsaklığım; dün 4. duruşmam (ara
mahkemeler hariç) vardı, SEGBİS
dayatması devam ettiğinden
mahkemeye çıkmıyorum. Nasılsa
daha ilk celsede savunmam alınmadan mütalaada bulunmuşlardı.
Ayrıca toplatmalardan kaynaklı
açılan soruşturmalar ise, bildiğin
gibi hız kesmeden devam ediyor.
Mahkemelere ve buralara dair
de anlatacak pek çok şey var, bir
dahaki sefere anlatırım. Asıl olarak,
bir hafta içinde yapılan iki baskına rağmen hiç durmadan yayına devam eden Yürüyüş'ümüzü susturamıyorlar.
Ve yine aynı hafta içinde dergi

basımının yapıldığı matbaayı da
basıyorlar, matbaa sahibi ve çalışanını gözaltına alıyorlar, nereden mi biliyorum? Ben de
dahil edilmişim bu davaya haliyle. Ve dava ortaklarımla tanışmıyoruz. Tanışıyor olsak bile
bu insanlar orada kendi işlerini yapıyorlar.
Basın Savcılığı'nca onaylanmış
dergimiz "illegal" dergi denilerek
lanse edilmeye çalışılıyor kimi yerlerde. Ve azılı halk düşmanları,
kurumumuzda gizlenip pusu kurabilecek kadar acizler. Buna rağmen, içeride katledilmiş arkadaşlarımızın olabileceğini düşünerek,
yoldaşlarımız, halkımız karşılaşacağı her türlü riski göze alarak sahiplenmeye geliyorlar.
Düşman ise kapımızın önünden
geçenleri dahi tutuklayacak kadar
aciz. Faşizmin tabiatı gereği bu
böyle olmak zorunda. Lakin bizim
kaybedecek bir şeyimiz yok; düşmanın pusuda beklediği saatlerde
yoksul kondular açıyor kapılarını
bizlere. Ve dergi yayınımız devam
ediyor aksamadan.
Tüm duvarlar, yoksul kondular
faşizme karşı çarpışan birer kale
oluyor. Çünkü halk biziz! Halkın
derdine deva, yılgınlıklar karşısında
umut olan Yürüyüş'ümüzde buluyor

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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halkımız sesini.
Her dönem olduğu gibi hız
kesmeden sınırsız güçle saldırıyorlar. Kendilerine yakışan her türlü
yok etme yöntemini denediler, denemeye devam ediyorlar. Ancak
şu gerçeklerini kendileri de görüyorlar: "Halkın gücü karşısında
biz hiçiz..." İşte korku, onlara her
şeyi yaptırıyor, cümle alem buna
şahit. Evleri basılan Gazi halkımıza,
dergimizi sahiplenenlere ve bu nedenle işkence görenlere, dergi çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımla
geçmiş olsun dileklerimi ileterek
bir alıntıyla noktalıyorum mektubumu:
“Zulme dayanma kabiliyetimiz,
öyle büyük olmalı ki, sonunda onların zulmedecek gücü kalmamalı.”
(Boby Sands)
***
Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Umutla, bağlılıkla kucaklıyorum.
21 Kasım günü mahkemenin 4.
duruşması vardı; başından beri
gerek yazılı gerekse sözlü olarak
mahkeme salonunda bulunup
yüz yüze savunma yapmak istediğimi belirtmeme rağmen hep
aynı cevabı aldım; "Red". Haliyle
çıkmıyorum SEGBİS'e.
Size mahkemelere dair gelişmeleri anlatmayı daha sonraki zamana bırakmıştım; ancak bunun
pek mümkün olmadığı görünüyor.
Çünkü 16 aydır tutuklu bulunduğum
37. ACM heyeti, İstanbul'a getirilmemi istemekte kararlı. Haliyle anlatacaklarım gün geçtikçe birikiyor.
İlk SEGBİS'e çıktığımda mahkemenin tavır ve davranışlarının
taraf olduğunu gördüm. "Ne de
meraklı herkes bizim mahkemeye
gelmeye", "salon da bomboş", "iyi
top koşturulur burada", "kes!",
"sus!", "tamam! Kapat kapat evrakını!" gibi tavırlarla karşılaştım: 45 kez uzun uzun beklemeye alındım. Sonra mahkemeler hep ertelendi.
4. duruşma tam 5 ay sonrasına
ertelenmişti. 5.duruşmanın tarihi
ise 12 Şubat 2019 (ara kararları
saymıyorum, onlar da işin formali-
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tesi) ve SEGBİS dayatması devam
ediyor arkadaşlar. İddianamede
tutsaklığımı gerektirecek somut bir
bulguya rastlamadım; tek gerekçe;
ismimin künyede bulunuyor olması; bunu kendileri söylüyor.
Oysa dergimiz Basın Savcılığı
onayından geçmiş; yasal bir dergidir. Ve ben tutuklanmadan önce
hakkımda hiç soruşturma açılmadı;
tutuklanıncaya kadar ilk otuz sayı
çıkmıştı; ancak tutuklandıktan
çok sonra otuz sayıya birden
toplatma çıkartıldı. Ve ardından
hız kesmeden devam etti soruşturmalar.
Yazı yazıp yazmadığım soruluyor bana; oysa bulunduğum koşullar bunu mümkünsüz kılıyor,
yani siyasi bir makale yazsam “sakıncalı” bulunup tarafıma geri gönderiliyor. Buna rağmen dergi yayını
devam ediyor.
Hemen hemen tüm hapishanelere alınmasına izin verilen dergi,
benim bulunduğum hapishaneye
çoğu zaman verilmiyor; ancak
yoğun uğraşlarımız sonucu bu aralar biraz (okunmuyor) girdi, geçtiğimiz günlerde tam 1 yıl önce
yatırılmış 40. sayıyı aldık.
Aleyhime gelişen bir durumda
bedel ödüyorum, ancak lehime
olan bir durumda derginin "sahibi"
veya "yazı işleri müdürü" olduğum
gözardı ediliyor. Dolayısıyla, dergiye
dair hakkımda açılan davaları takip
etmekte güçlük çekiyorum.
Hoş....dergilerin içeriğine vakıf olamadığımı söylemenin de önemi
yok. Nasılsa gelen tebligatlara formaliteden birkaç makalenin bölümü
ekleniyor, onları okuyabiliyordum.
21 Eylül günü, toplam on sayıya
birden çıkan toplatmalardan kaynaklı İstanbul Adliyesi'ndeydim. Ancak, soruşturma kapsamına girdiğim anda söylediklerim yarıda kesilerek sık sık azarlandım. “Yalnızca
benim sorduğum sorulara 'evet'
veya 'hayır' diye cevap vereceksin”
dendi.
İtirazlarla susturulmaya çalışıldım. Mahkeme salonunda yankılanan esip gürlemeler ve ani tepkilerle savunmam bölündü; "kes!",
"toparla, toparla!", denilerek sıkıştırıldım. Kendilerinin "sakıncalı"

Elif’in mektubundaki
karalanan
6 sayfadan biri

gördüklerinin gerçekte yaşanmış
olan olaylar olduğunu söylememle
müdahale sürdü, örneğin; THKPC'nin zaten '71'de kurulduğunu ve
rehin alma eylemlerinin gerçekte
yaşanmış gelişmeler olduğunu ve
bu dönemlerde benim dünyada
bile olmadığımı söylemem "suç"
sayıldı.
Benim, yazılanları savunduğum
iddia edildi. Oysa bu yazılanlar,
tüm dünyaca bilinen gerçeklikler,
kim ne kadar inkar etse de, ben
dünyada olmasam da yaşandı.
Yine Berkin'le ilgili bir makale için;
“Bugün hala Filistin'de ellerinde
sapanla savaşan çocukların olduğunu “söylememle” “Kıyaslama! Kıyaslama yapma!” “Filistin'deki çocuklarla” onu “bir
tutma!” denilerek, parmak sallamalarıyla tehdit edildim. “Katledilme” sözüne çok takıldılar.
Farkında olmadan benle tartışmaya
girildi.
Berkin'in cenazesine 3,5 milyon
insan katıldığını, bunun TV ve gazetelerde uzun uzun yayını yapıldığını... Baştan sona tüm bu gelişmelere kendilerinin de tanık olduğunu belirtmemle 3. kez uyarıldığım için mütalaada bulunmaya
başladılar.
“Yitirdiklerimiz” köşesinden tanıdıklarımın olup olmadığı soruldu.
Art arda gelen soruların ardından
(karalanmış) söz aldı. “Derginin
yeni sorumluluğunu üstlendiğimde kiminle görüştüğüm”, “büroda genelde kimlerin bulunduğu”, “önceki dergi sahibinin kim
olduğu"; tanıyıp tanımadığım...”
gibi soruşturma kapsamı dışında
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soru yağmuruna tutuldum. Karar
mahkemesine buradan SEGBİS
yoluyla katıldım. Son olarak şöyle
bir soruyla karşılaştım:
“DERGİNİN SORUMLULUĞUNU İSTEDİĞİN ZAMAN BIRAKABİLİR MİSİN?”
...Tutukluluğumdan bu yana ilk
defa İstanbul'da bulunmuş oldum;
ancak bunda amaç belliydi. 16 aydır tutuklu bulunduğum mahkemeye hiç çağrılmadım. Mahkeme
sonrasında tutanakları bile günler
sonra alabiliyorum.
Koğuş arkadaşlarımla aynı güne
denk gelen duruşma tarihlerini belirterek, İstanbul'a getirilmem için
bana özel koşullar oluşturulması
talebinde bulunmadım. Zaten İstanbul'a gelmekte olan ring aracının
hazır olduğunu beyan ediyorum
ve koşulum olmasına rağmen “yolgüvenlik” meselesiyle durum geçiştirildi.
Talebimin reddini somut bir maddi güce dayandırmadan, keyfi bir
tutum takınarak vermiş oldular.
Bunu bizzat kendi göndermiş oldukları tutanakla itiraf etmiş oldular.
Nasıl mı? “...birçok örgüt mensubunun yurtdışına kaçırılması
sebebiyle, benim serbest kalmam
durumunda firar etme ihtimalimin
bulunduğunu” belirtmeleriyle, meselenin aslında “yol-güvenlik” olmadığını itiraf etmek zorunda kaldılar.
Yani sırf onların bu kaygıları
yüzünden, yıllarca mahkemeye bile
çıkamayacağım. Oysa “birçok ülkede yaşayan akrabalarım var ve
her türlü imkân olanağa sahibim.
Evet, isteseydim eğer en başından
giderdim! Buralarda zulüm altında
da olsam kendi ülkemden başka
hiçbir yerde nefes alamayacağımı
bildiğimden kalmayı tercih ettim.
Evet, hem de OHAL'in olduğu
bu dönemde, tekrar tutuklanacağımı bildiğim halde...
Cehennem de olsa, kendi vatan
topraklarımda yaşamayı tercih ettim. İşin asıl önemli yanı şu: Benim
serbest bırakılmam örgüt üzerinde ne gibi bir etki yaratacak?
Anlaşılması güç bir durum.
37. ACM bir yılı aşkın süredir

devam etmekte olan tutukluluğum
boyunca savunma hakkımı engelleyerek, işkence yöntemini seçerek
suç işliyor. İçinde hiçbir somut delil,
iddia olmayan bir dosya ile uzun
tutukluluk dayatılıyor. Ben ise, Yürüyüş sorumluluğunu yasalarına
uyarak İstanbul Adliyesi Basın Savcılığı'ndan gayet sorunsuz bir şekilde gerekli evraklarımı tamamlayıp 2 yıllık bir sözleşme ile üstlendim.
Evrak kayıt işlemlerimi yaptırdığımda, kimse bana, derginin
“illegal” olup “suç işlediğimi”,
“tutuklanacağımı” söylemedi.
Gördüğünüz gibi mahkemenin, hakkımda vermiş olduğu tutukluluk kararındaki ısrarı sürdürme çabası,
derginin yayın onayını veren Basın Savcılığı ile çeliştiğini bariz
ortaya koyuyor.
Şimdi verilen ara-ana tüm mahkeme tarihleri de gösteriyor ki-İstanbul'a getirilsem bile tutukluğumun devamı istenecek. Oysa yasalara ve evrensel hukuk kurallarına
göre, basın çalışanları olarak tutuksuz yargılanmamız asıldır. Çünkü kanunlarda şöyle geçer: "Basın
hürdür, sansür edilemez. Devlet,
basın ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alır; kovuşturma ve yargılamalar yapılacaksa
da 'tutuksuz' yapılması esastır."
Madem yasalar böyle söylüyor,
Basın Savcılığı neden onay veriyor?
Gördüğünüz gibi, kendi yasalarına
uymaları için bile bedel ödüyoruz. Hiç savunmam alınmadığı halde davaları nasıl yürütecekler bilmiyorum. Bu durumun adil yargılama, savunma hakkı ve hukukiliğinden bahsedilemeyeceği aşikâr.
SEGBİS kararında sürdürülen
ısrar, iddia makamının, yazdığım
dilekçelerden bihaber olduğunu
gösteriyor. Daha sağlıklı koşullarda
savunma verebilmek için duruşma
salonuna getirilme talebime dair:
“Savunma yapmak istemediğim”,
“savunma hakkımı kullandığım”
kanaatine varılmış ve bu nedenle,
beyanımın alınmasından vazgeçilmesi şeklinde bildirdikleri görüş
de anlaşılması güç bir durum.
32 yıldır ölüm, sakatlıklar pahasına yayın faaliyetini sürdüren

dergimizle, halkımıza gerçekleri
taşımaya devam ediyoruz. Şimdi
de, künyede ismimin bulunması
bahanesiyle “suçlu” bulamadıkları
için 32 yıllık faturanın bedelini bana
ödetmeye çalışıyorlar. Gerçekleri
söylemenin bedelini ödemek benim için onurdur. Hakkımda verecekleri kararlar karşısında kendimi her zamankinden daha güçlü hissediyorum. Hukukun, adli
yargılanma hakkının bu kadar ayaklar altına alındığı bir durumda “tutukluğumun devamına”, “SEGBİS”
kararları benim suçsuzluğumun
kanıtı niteliğindedir zaten.
Son olarak, yine aynı şekilde
tüm koğuş arkadaşlarımla, aynı
tarihte mahkemelerimiz görülecek
ve yine ısrarla duruşma salonuna
getirilmeyi talep edeceğim. Her zaman olduğu gibi yine "red" kararı
gelecek; amacım onların bu keyfiyetine karşı, kararlarını kabullenmemek için hukuksuzluklarını, tekrar tekrar yüzlerine çarpmak olacak
elbette.
Gören, bilen “bu kadar mı tesadüf olur” der belki. Yine aynı tarihte 32. ACM'de bir başka davam
görülecek. 24 Ekim matbaa baskını
dosyasına dâhil edilmişim (ben tutsakken), en azından dava ortaklarımla tanışmayı isterdim. Mahkemeye getirilme talebim yine olumsuz olacağa benziyor.
Sevgili Arkadaşlar, yaşadıklarımı
en kısa haliyle anlatmaya çalıştım
size. Bunlar dışında çok iyiyim,
zamanımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Siz de iyisinizdir umarım.
Dergi içeriğinde bir hata, eksiklik
gördüğümde, çok kötü olur, bakmak
istemezdim oraya; baskın yaşadığımız zamanlar oluyor; ama buna
rağmen eksikliklerimizi tamamlıyor,
çalışmalarımıza devam ediyoruz
kesintisiz.
Deneyimsiz-tecrübesiz insanlarımızla derginin kesintisizliğini sağlıyoruz. Bence bu hayranlık duyulacak bir şey, sizce de öyledir. Kolaylıklar başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umutla.
ELİF
05.12.2018
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

PARİS SOKAKLARI, HALKIN ÖFKESİYLE 6 HAFTADIR YANIYOR!

YOKSUL HALK FRANSA EMPERYALİZMİNE KARŞI
HAKLARI İÇİN DİRENİYOR!
Fransa halkı 6 haftadır “Biz Varız” diye haykırıyor
sarı yelekleriyle sokaklarda. 6 haftadır, her cumartesi
Fransa genelinde ve özelikle Paris’in merkezinde.
Cumhurbaşkanlığı’na, Fransız Meclisi’ne ve bakanlıklarına yakın olan, aynı zamanda burjuvazinin
merkezi olarak bilinen Champs Elysee sokağında
halk barikatlar arkasında direniyor. Kendilerini görmezlikten gelen, emeklerini sömüren, yoksullaştıran
iktidara ve ezenlere karşı isyan ediyorlar.
Sene sonu yaklaşırken Fransa emperyalizmi kemer
sıkma politikaları, zamlar ve halkın kazanılmış
hakların kısıtlanmasına yönelik birçok açıklama
yaptı. Açıklamalar içerisinde akaryakıta yüksek oranda
zam açıklayan Macron hükümetine yönelik tepkiler
yağdı.

Sarı Yelekliler Kim?
Eylemlerde Neden Sarı Yelek
Giyiliyor?
Melun’de yaşayan bir tır şoförünün internette paylaştığı bir video sonrasında, hükümete tepki sokaklara
taştı. Sarı yelek giyen tır şoförü, herkesi sarı yelekler
giyerek zamlara karşı eyleme çağırdı. Tır şöförü 22
Aralık günü eylemde, izinsiz gösteri düzenlemekten
gözaltına alındı.
Fransa’da yasal olarak arabalarda sarı yelek bulundurma mecburiyeti var, bu yelekler kaza vb. durumlarda giyilmesi zorunludur. Hemen herkeste bulunduğu için sarı yelek bir simge haline geldi.
Sarı yelek giyilmesinin nedeni kolay bulunması,
fosforu sayesinde gece de görülmesi. “Biz buradayız,
varız, artık görmezden gelemezsiniz” demenin simgesi
oldu sarı yelek.
Sömürü, yoksulluk, ezilen halkın ortak sorunu. Bu
nedenledir ki sarı yelekliler diye adlandırılan eylemler
içerisinde değişik kesimlerden insanlar var.
Hayatında daha önce hiç eyleme katılmamış birçok
insan var. Düzen partilerine artık güvenmeyen, çözümü
bazen sağda aramış bazen Fransız solunda aramış
insanlar. Bir bütün olarak örgütsüz halk var. Ama
şunun farkındalar artık iş başa düşmüştür, sorunlarını hiçbir düzen partisi çözmeyecek. Bu nedenledir ki
7’sinden 70’ine yoksul halk sokaktadır.
17 Kasım günü ilk eylemler Fransa’nın dört bir yanında boy gösterdi.
6 haftadır süren eylemler esnasında
birçok yöntem kullanıldı. Otoban girişleri tutuluyor, yollar kapatılıyor, radarlar kırılıyor, yürüşler örgütleniyor.
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Haftalık yapılan en önemli yürüyüş,
cumartesi günleri Champs Elysee
sokağında yapılan yürüyüşler.
Bu yürüşler esnasında bankaların, Starbucks ve Mc Donald’s
gibi simge markaların, lüks mağazaların camları kırılıyor. Halk
öfkeli, ezenlere karşı kini çok büyük. O caddede üzerindeki Mercedes, Porsche gibi lüks arabaları
çevirip yakıyorlar.
Eylemler esnasında her yerden
çığlıklar kopuyor, “yeter artık, yaşayamıyoruz” diye
haykırıyor halk. “Emeğimizle kazandığımız paraları
gasp etmesinler, bize geri versinler” diyorlar. Artık
mesele sadece akaryakıt zammını protesto değil,
halk; yaşayamıyoruz diyor, devlet biziz diyor, hükümettekiler zenginlerin değil halkın çıkarlarına
hizmet etmeli diye haykırıyor.
Polis bütün eylemlere saldırıyor. Basına sızan bir
belgede İçişleri Bakanlığı’nın hangi polis birimlerini
görevlendirdiği ortaya çıktı. Aynı belgede; polise tüm
yetkilerin verildiği, ne pahasına olursa olsun kitleyi
zaptetmeleri gerektiğine dair emir verildiği ortaya
çıktı.
Yıllar sonra ilk kez zıhrlı araçlar kullanıldı bu
eylemlerde. Yüzlerce insan yaralandı. Tıpkı ülkemizdeki gibi; polis gaz fişeklerini, patlayıcı içeren
özel gaz kapsüllerini havaya değil, hedef alarak
halkın üzerine atıyorlar.
Polisin şiddetine ilk kez maruz kalan insanlar şaşkınlıkla; “Kendi polisimiz, bizim vergilerimizle yaşayan polisimiz bizi öldürmeye kalkıyor” diyorlar.
Aşırı gaza maruz kalanlar; “Biz zaten yanmışız,
sıkın” diye haykırıyorlar.
Liseliler eğitim sistemindeki değişikliklere, eğitimin
gittikçe pahalanmasına karşı ve sarı yeleklilere destek
vermek için 3 Aralık’ta liseliler bir haftalık boykot örgütlediler.
Binlerce liseli boykota katıldı ve o haftanın sonunda
Paris merkezinde yürüyüş düzenlediler. Boykot esnasında katil polis 7 liseliyi ağır yaraladı. O hafta
boyunca Fransa genelinde 700 liseli gözaltına alındı.
Mantes-la-jolie banliyösünde 148 liseli, diz üstü elleri
başlarında bir kurşuna dizilecekmişçesine 4 saat boyunca boş bir alanda bekletti.
Bu eylemler doğrultusunda kurulan bir komite sarı
yeleklilerin taleplerini yazdılar. Bu talepler içerisinde
zamların iptali, asgari ücretin yükselmesi, vekillerin
maaşlarının düşmesi, yasaların halk referandumu
ile yürürlüğe girmesi gibi talepler yer alırken; yasal
statü verilmeyen mültecilerin ülkelerine geri gön-
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derilmesi gibi talepler de yer alıyor.
Bu taleplerin bir kısmı ilerici olsa da bir kısmı da
devletin körüklediği ırkçılığın, yabancı düşmanlığının
ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Çünkü devlet, yabancı düşmanlığını vatanseverlik
gibi sunmakta. Irkçılık emperyalizmin politikasıdır.
Irkçı talepler bu hareketin tamamını kapsamıyor.
Türkiyeliler de dahil, yabancı uyruklu birçok insan
bu eylemlere katılıyor.

Onbinlerce Kişinin Katıldığı Eylemlerde
“Sol” ve Sendikaların Tavrı Ne?
İlk haftalar eylemlere kayıtsız kalırken, ileriki haftalarda sendikalar sahiplenmeye başladı. Fransız
solu ise eylemlerde ırkçılar da var diyerek bir
kenarda oturup, sarı yeleklilere “öneriler” yağdırıp
uzaktan izlemeyi tercih etti.
Halkın yanında duran, eylemlere katılan yine mahallelerde örgütlenen mahalleli kolektifler oldu.
Eylemlerin 4. haftasında öfkeli halk hala Champs
Elysee sokağında barikatlar kurup polisle çatışırken,

İstanbul

Şehitlerimizin Başucunda
Devrim Sözümüzü Yeniledik
Ankara
TAYAD’lı Aileler, 18
yıl önce olduğu gibi
bugün de evlatlarının yanı başında
oldu. TAYAD’lı Aileler 19 Aralık
günü, şehitlerini
Ankara
mezarı başında
andı. Katliamda
şehit düşen İrfan Ortakçı’nın ailesinin de katıldığı
anmada sloganlar atıldı ve marşlar söylendi.
***

19-22 Aralık Yenilmezliğimizdir!
İstanbul TAYAD’lı Aileler 19-22 Aralık Katliamı’nın
yıldönümü programı dahilinde ilk olarak Cebeci Mezarlığı’nda bulunan şehitlerin mezarlarına ziyaret

sol oradan uzak farklı bir meydana doğru yürüyüş
gerçekleştirdi.
Reformizmin ülkesi yoktur, her yerde aynıdır.
Halkın öfkesini yönlendiremeyenler, halktan uzak
onları düzen içine çekmeye çalışan bir anlayışa
sahiptir. Halkı örgütlemektense halkı küçümseyen ve
sürekli ezmeye çalışan bir “sol” tablosu vardır Fransa’da
da. Bu sol çürümeye mahkumdur.
Sonuç olarak;
Sarı yelekliler eylemlerine önderlik edecek nitelikte
devrimci bir örgüt yoktur! Örgütsüz olduğu için ne
kadar süreceği de belirsizdir. Ancak Sarı yeleklilerin
eylemleri; emperyalizme karşı olması itibariyle ilericidir.
Fransa emperyalizmi bu nedenle korkuyor halkın öfkesinden.
Cumhurbaşkanı, bakanlar; halka 200 yıl önce “ekmek
bulamıyorsanız pasta yiyin” diyen Kraliçe Marie-Antoinette gibi sonlarının gelmesinden korkuyorlar.
Bu korku karşısında güçlü olan Sarı yeleklilerdir.
Güçlü kılan halkın sömürü düzenine öfkesidir. Halkların
kini, kağıttan kaplan emperyalizmi tarihin çöplüğüne
gömecek tek güçtür!
düzenledi. Ardından, katliamın
yaşandığı hapishanelerden biri
olan Bayrampaşa Hapishanesi
önüne gelinerek,
hapishane önüİstanbul
ne karanfiller ve
dövizler bırakılarak katledilenler bir kez daha anıldı.
22 Aralık’ta ise, Küçükarmutlu Cemevi’nde 30 kişinin katıldığı bir anma gerçekleştirildi.
***

Meydanlar Halka Yasaklanamaz!
Ankara TAYAD’lı Aileler 22 Aralık’ta Sakarya Caddesi’nde “Suçlu Değil Devrimciyiz, Tek Tip Elbise
Giymeyeceğiz!” eylemi yapmak istedi. AKP’nin faşist
polisi saldırarak Bengisu Demirel, Taylan Sungur ve
Sinan Yanbal’ı gözaltına aldı.

Diri Diri Yakılan Yoldaşlarımızın
Hesabını Soracağız
İstanbul Okmeydanı Cephe Milisleri, 23
Aralık’ta mahallenin
birçok yerine 19-22
Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı’nda katledilen devrimciler için
yazılamalar yaptı.
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Avrupa’da
 ALMANYA
Mannheim:
16 Aralık günü, Mannheim Halk
Cepheliler 19-22 Aralık hapishaneler katliamı ve sonrasında devam
eden büyük direnişte ölümsüzleşen
devrimcileri andı.
Essen:
23 Aralık günü Essen Eğitim
Kültür Atölyesinde 19 Aralık’ta katledilen 28 devrimci tutsağın anması
yapıldı. Katliam saldırılarına, özgür
tutsaklar tarafından destansı bir
direnişle karşılık verildiği ve bu direniş çizgisinin bugün de yol göstermeye devam ettiği vurgulandı.
Bielefeld:
22 Aralık günü Tren istasyonu
önünde 19 Aralık hapishaneler
katliamı ile aynı tarihlerde gerçekleşen Maraş ve Roboski katliamını anmak üzere çadır açıldı.
300 adet Almanca bildiri dağıtıldı.
Ayrıca çadıra sinevizyon perdesi
kurularak “diri diri yaktılar” belgeseli
ve Maraş katliamını anlatan belgesel izletildi.
Hamburg:
Almanya’da Hamburg Yüksek
Mahkemesi’nde davaları devam
eden Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu
için 15 Aralık günü yürüyüş ve tutuklu
bulundukları hapishane önünde miting düzenlendi. Alman solunun da
destek verdiği, Avrupa Dev-Genç,
Halk Cephesi’nin katıldığı eylem,
Sternschanze semtindeki Rote Flora
önünden başladı.
Atılan sloganlarla Alman emperyalizminin adaletsizliği ve tutsakların yalnız olmadığı vurgulandı.
140 kişinin katıldığı yürüyüş ve
miting, atılan slogan ve Grup Yorum’un verdiği dinleti ile son buldu.
Düsseldorf:
19 Aralık günü, direniş çadırı
açıldı ve oturum hakkımızı istiyoruz
bildirileri okundu. Çadırda akşam
saatlerinde anma yapıldı. Saygı
duruşunda Maraş, Roboski, 19
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Aralık'ta şehit düşen
28 devrimci tutsak
için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Sonrasında katliamı
Ümraniye Hapishanesi’nde yaşayan eski tutsak konuşma yaptı.

Mannheim

Schwetzingen:
Cemaat Ocak’ın “Oturum hakkımı geri istiyorum” talebiyle başlattığı direniş, 13. haftasında devam
etti.
İnan Doğan Serbest Bırakılsın!
15 Aralık günü yapılan rutin
kimlik kontrolünde politik iltica pasaportuna sahip İnan Doğan, Alman polisi tarafından gözaltına
alınıp tutuklandı.
Bu konuda açıklama yapan
Belçika Halk Cephesi, Fransa Özgürlük Komitesi, Stutgart Halk Cephesi, Hollanda Halk Cephesi ve
Nancy Halk Cephesi Alman Devletine İnan Doğan'ı serbest bırakma
çağrısı yaptılar.

Hamburg

Hamburg

 İNGİLTERE
Londra:
Halk Cepheliler, 23 Aralık günü,
19-22 Aralık 2000’de gerçekleşen
hapishaneler, 24 Aralık Maraş ve
28 Aralık Roboski katliamının şehitlerini anan ve Büyük Direnişi
anlatan bir anma programı gerçekleştirdiler.

Düsseldorf

 İSVİÇRE
Basel:
Halk Cephesi 23 Aralık günü
19-22 Aralık hapishaneler katliamında katledilen ve 7 yıllık büyük
direnişte ölümsüzleşen Ölüm Orucu şehitleri anıldı.

 YUNANİSTAN
Atina:
Halk Cepheliler, 22 Aralık günü,
19-22 Aralık şehitleri için anma
yaptı. Anmada yapılan konuşmalarda katliamın nedenleri, tecrit
politikası ve buna karşı başlatılan
Ölüm Orucu direnişi anlatıldı. Ayrıca
katliamın içerideki ve dışarıdaki
tanıklarının anlatımlarının olduğu
anmaya 25 kişi katıldı.

Londra

Basel
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“Ya düşünce değişikliği ya ölüm! İkilemi karşısında onuru
seçtim…” Serdar Demirel
Özlem TÜRK:
Kütahya Hapishanesi 7. Ölüm orucu ekibinden
Özlem Türk, 11 Ocak 2003 Numune Hastanesi’nde
Mengele artıklarının işkenceleri altında, direnişin
104. şehidi olarak şehit düştü. 15 Nisan 1975 Gümüşhacıköy/Amasya doğumlu olan Özlem, AleviTürk, yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğuydu. Tek
Özlem Türk
geçim kaynakları tütündü. Lise yıllarında devrimci
düşüncelerle tanıştı. Liseden sonra çeşitli işlerde çalışmaya ve
mücadele etmeye başladı. Özgür Karadeniz ve Samsun Mücadele
gazetesi bürolarında çalıştı. Sık sık gözaltına alındı. Özlem şehit
düştüğünde 27 yaşındaydı, 7 yıldır tutsaktı.

7 Ocak - 13 Ocak

Reyhan H. İpek

Selim Yeşilova

Hüseyin Deniz

Refik Horoz

Reyhan Havva İPEK, Selim YEŞİLOVA,
Hüseyin DENİZ, Refik HOROZ:
12 Ocak günü Diyarbakır’da Refik, Reyhan, Selim,
Hüseyin; oligarşinin polisleri tarafından bulundukları
evde katledildi. Hepsi de TÖDEF’li öğrencilerdi.
Reyhan Havva İpek, 1970 Siverek doğumluydu.
Kürt (Zaza) milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 93’te mücadeleye katıldı.
Hüseyin Deniz, 1974 Adana Ceyhan doğumlu ve
Kürt milliyetindendi. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur.
Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi.
93 Ekim’inde örgütlü ilişkiler içinde yer almaya başladı.
Refik Horoz, 1971 Antakya doğumlu ve Arap milliyetindendi. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü 3.
sınıf öğrencisiydi. Bir dönem Diyarbakır’da demokratik
alanda yöneticilik yaptı.
Selim Yeşilova, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü
4. sınıf öğrencisiydi. Arap milliyetindendi.

Serdar DEMİREL:
3 Eylül 1964 Çankırı doğumludur. Yeni Levent
Lisesi'nde öğrenciyken devrimcilerle iç içeydi. Direnişlerde, boykotlarda yer aldı... 1989'da örgütlü
bir Devrimci Sol’cu oldu. Daha sonra Silahlı
Devrimci Birlikler’de yer aldı. 1991 Haziran’ında
tutsak düştü. Son 5 yılını Sincan F Tipi’nin hücreSerdar Demirel lerinde geçiren Serdar Demirel, Ölüm Orucuna
12. Ekip direnişçisi olarak başlamıştı. Açlığının 200’lü günlerinde
zorla müdahale politikasına karşı, direnme hakkını savunmak
için bedenini tutuşturdu. Revire kaldırılan Serdar, 7 Ocak 2006’da
zorla “tıbbi” müdahaleyle katledildi. Direnişin 121. şehidiydi.
Cemal UÇAN:
1970’li yılların sonunda mücadeleye katıldı.
Cunta döneminde uzun süre
tutsak kaldı. TutCemal Uçan
saklığının ardından İstanbul’da mücadelesini
sürdürürken, yakalandığı hastalık sonucu 10 Ocak 1993’te
aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Serdar Demirel’in annesi
TAYAD’lı Mesude Demirel Anlatıyor:
“Ciğerimiz Yandı Ama Gururumuzla Yaşıyoruz.”
“...Allah belalarını versin, belalarını versin. Başka bir şey
söylemiyordum ilk gördüğümde. Elleri böyle, kelepçeli. İkinci
gittiğimde yoğun bakım odasına getirmişler. Öyle bir anda
beni tanıdı. Ondan sonra anne dedi bana, “ben ölüm orucundaymışım, doğru mu?” dedi. Evet dedim. “Zorla müdahale
edilmişim doğru mu?” dedi.
Kendi kararına, kendi sevgisine, kendini kaptırdığı şeyin
arkasında gitti. Hiçbir zaman engellemek için de en ufak teşebbüste dahi bulunmadım, söyleyenlere de ters cevap verdim.
Oğlumun gururunu korumak için elimden geleni yaptım.
Oğlumu toprağa verdim, şehit ettim, bundan sonra da ölünceye
kadar oğlumun arkasındayım. Annelik görevimi yapacağım. O
benim gurur kaynağım.
Ziyaret ettiğim zamanda bana söylediği, anne unutma diye
devamlı verdiği vasiyetnameden söz ediyordu. “Vasiyetimi
yerine getirmeni diliyorum anne” diyordu. Bütün arzusu oydu.
Ona “Hiçbir zaman en ufak bir tereddütün olmasın, vasiyetin
yerine gelecek” dedim.

Mustafa EROL:
Halkının antifaşist mücadelesinde
saf tutan, devrim
umuduyla devrimci
hareket içinde yer
alan bir devrimciyMustafa Erol di. Çeliktepe’de halkın güvenliğini sağlamakla görevliydi. Bu sorumluluğunun bilinciyle
hareket ederken 12 Ocak 1980’de
gericiler tarafından katledildi.

Onu seven, onu sayan yoldaşlarının da, halkın da arkasında
duracaklarına, oğlumu destekleyeceklerine yürekten inanıyorum.
Görüşe gittiğim zaman baktım başında şapkası yok, beresi
vardı geçiriyordu şöyle... Kapıyı açtı gardiyan, oğlum içeri girdi,
girdiği zaman elleri böyle bembeyaz. Sargı bezleri hemen üstüne
koymuşlar. “Hayrola oğlum ne oldu?” dedim. “Feda eylemi
yaptım” dedi. O anda dondum kaldım, bir şey diyemedim.
O andan sonra iki kez daha ziyaretine gittim. Elini orada
betona bir vurdu. “Başaramadım” dedi. Ben de “Deli misin?”
dedim. Sen başarılısın. Sende kalbur kadar yürek var, her babayiğit giremez o yükün altına dedim. Sen yoluna devam
ediyon mu ondan haber ver dedim. “Ediyorum” dedi. “Tamam
o zaman” dedim. “Yanık yara geçer, leke geçmez” dedim.
Haksız mıyım?
Hapishanedeki bu ziyaretin ardından bir daha görüştüm.
Ailelerden öğrendim ki Serdar zorla müdahale için hastaneye
götürülmüş. İlk gördüğümde kendinde değildi. Sadece böyle
kafasını çeviriyordu. Allah belalarını versin, belalarını versin.
İkinci gittiğimde yoğun bakım odasına getirmişlerdi. Bir daha
görmedim ben de. Ama döner dönmez çocuklar dedim, gün,
saat o kadar sayılı dedim. Tahmin ettim.
121. benim oğlum oldu. Bu 121 kişinin kanını, canını
ciğerinde paramparça bulsunlar.
Bizim ciğerimiz yandı ama gururumuzla yaşıyoruz.
Bunu da unutmasınlar. Bütün dünya duysun bunu.”

Ö ğretmenimiz
Halkı, devrimcileri teslim alma,
örgütlülükleri tasfiye etme programını bozacak
tek şey
DİRENİŞTİR!
Çürüyene vurulacak neşter,
solun devrimci değerlerinden başka
bir şey değildir.
İdeolojide ve savaşta dik duramayanlar
HİÇBİR İDDİANIN sahibi olamazlar!
Büyük saldırılar bedel ödemeden savuşturulamaz!
Zulmün önünde asla secdeye kapanmayacağız.
Asla düşüncelerimizden,
halkımızı kurtuluşa götürecek
ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz!
Direnişten kaçmak; kendinden kaçmaktır!
Böyle bir kaçışın sonu yoktur!
Kendi gerçeklerini hatırlatmaya devam edeceğiz.
Çarpıtılmak istenen devrimciliği yeniden ve sürekli
kalın çizgilerle tanımlamayı ve
hatırlatmayı sürdüreceğiz.
Hiçbir şeyi önemsemeyen,
farklılıkları görmeyen ve
bunun için de mücadele etmeyen bakış açısı
GELENEKLER YARATAMAZ!

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org
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İşçi Hareketi Özel Bölümü

MADENDE, GÖÇÜKTE, İNŞAATTA,
ATÖLYELERDE KATLEDİLEN BİZİZ!
ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI ALABİLMEK,
ÇALIŞIRKEN ÖLMEMEK,
TAŞERON BASKISI ALTINDA EZİLMEMEK,
GÜVENLİ BİR GELECEK KURMAK İÇİN
ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE DİRENMEKTEN
BAŞKA YOLUMUZ YOK!

MAHİR KILIÇ GİBİ,
TÜRKAN ALBAYRAK GİBİ
DİRENMEK VE KAZANMAK İSTİYORSAK
İŞÇİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!

TÜRKAN ALBAYRAK, HAKSIZ YERE İŞİNDEN ATILAN BİR DİRENİŞÇİ.
YALNIZ KENDİSİ İÇİN DEĞİL,
EMEĞİ VE HAKLARI ÇALINAN TÜM HALKIMIZ İÇİN DİRENİYOR,
İŞKENCELİ GÖZALTILARIN ARDINDAN YENİDEN ALANA ÇIKIYOR!
DİRENİŞLER MECLİSİ’NİN BİR ÜYESİ OLARAK;
KENDİSİ GİBİ DİRENEN BAŞKA İŞÇİLERİN, KAMU EMEKÇİLERİNİN,
KEZBAN ANA’NIN DİRENİŞİ’Nİ BÜYÜTÜYOR, GÖZALTINDAKİ
DİRENİŞÇİLERİN YERLERİNİ DOLDURMAK İÇİN KOŞUYOR!
SINIF BİLİNCİYLE, DİLİNDE DİRENİŞ TÜRKÜLERİ,
ÜZERİNDE ÜTÜLÜ ÖNLÜĞÜ İLE HER GÜN DİRENİŞ ALANINDA...
TÜRKAN ALBAYRAK DİRENDİ KAZANDI;
YİNE DİRENİYOR, YİNE KAZANACAK!

DİRENİŞLER MECLİSİ, YENİ ZAFERLERLE HALKA UMUT OLMAYA,
DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİRİP KAZANMAYA DEVAM EDECEK!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Ancak Fon geldiğinde bu ücret 30 günlük
ücret olarak sabitleniyor.
Yine Toplu İş Sözleşmesi ile işçiler kıdem
tazminatı hesabında esas alınacak gün sayısını arttırabiliyor.
Örneğin kıdem tazminatı kanunen 30
gün üzerinden hesaplanırken, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılan işyerlerinde bu süre,
işçiler lehine 35 hatta 40 gün olarak belirlenebiliyor.
Ancak Fon tasarısı ile işçinin iş yerinde
örgütlenerek sağladığı hakları da kırpılmış
oluyor.
4) Fon ile birlikte kayıt dışı çalışan işçinin
kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkıyor.
Ücreti düşük gösterilen işçinin de kıdem
tazminatına esas alınan ücreti gösterilen
ücret oluyor. SGK primine esas olarak gösterilen ücret, işçinin kıdem tazminatının hesabında esas alınacak ücret haline geliyor.
Şimdi yürürlükte bulunan kanuna göre
kıdem tazminatı için dava açan işçi, birçok
halde tanık beyanı ile gerçekte aldığı ücreti
ispatlayabiliyordu.
Fon tasarısı yasalaşırsa, gerçekte aldığı
ücret üzerinden kıdem tazminatı almak isteyen işçinin önce hizmet tespiti davası
açması ve bunu kazandığında kıdem tazminatı için dava açması gerekiyor.
Kıdem tazminatının fona devri ile birlikte
bu ekonomik krizde işçinin en önemli geçim
güvencelerinden biri ortadan kaldırılıyor.
Ekonomik bakımdan da ulaşılabilirlik bakımından da kıdem tazminatı hakkı kırpılıyor,
kuşa çevriliyor.
İşçiyi haksız yere işten atan patron için
kıdem tazminatı bir caydırıcıdır. Fon ile
birlikte bu durum ortadan kalkıyor. Tasarı
yasallaştığında patronlar önlerindeki
önemli bir engeli aşacakları için binlerle
işçiyi sokağa atacaklardır.
Kıdem tazminatının ortadan kaldırılması
AKP’nin uzun süredir gündemindeydi. İşçilerin
tepkileri, buna karşı yürüttükleri mücadele
ile bugüne kadar yasallaşmasını engelledi.
Ancak AKP işçi düşmanlığından asla vazgeçmiyor, işçilerin güvencelerini, temel haklarını, emeklerinin karşılığını gasp etmeye
devam ediyor.
Biz de hırsız, emek düşmanı yasalarına
ve düzenlerine karşı mücadele etmekten,
hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz!
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Bilmek stersen Dünyayı...
Bilmek istersen
Dünyanı
Toplumunu
Ülkeni
İşini
Davranışını
Tetik ol
Ey işçi!
Tanımalıyız
Geçmişimizi
Bugünümüzü
Gelecekteki yolumuzu
Nerede
Bulacağımızı
Gösterenleri
Bize
Bizim yakınlar
Demir attılar
Bir sonsuz yoksulluğa
Fakat onlar da
Toparlanırlar
Yeni düşünceler
Eskiler gibi
Çıktığında ortaya
Varsılların
Yabansı kuşkuculuğuna
karşı
Sermayenin
Oburluğuna karşı
Yerleştirdi halk
Sosyalizmi
Özgürlüğü Eşitliği
Kardeşliği.
Buydu rota:
Sahibi halktır
İşyerinin
Ülkenin

Buydu düş:
Halkın utkusuydu
Hiç unutma bunu
Ey işçi!
Yeterli zamanımız vardı
Elde ettik refahı
Dünyaya nam salan
Dayanışmayı yarattık
Halk öğrendi
Böylece
Biz temeliyiz
Zamanın
Kazandık mı?
Sendika mücadelesi
Ağır ağır kazanılır
Kuruş kuruş
Fakat
Sınıf kavgasının
Daha ilk çeyreğinde
Sınıfta kalmışız
Esneyen sermayenin
Ağzında
Kuşku içinde
Bekliyoruz hâlâ
Yaşamadık henüz
Sosyalizmi
Özgürlüğü Eşitliği
Kardeşliği
Yeryüzünde, her yerde
Varsıl yoksula karşı
Bilmeliyiz öyleyse
Nerede durduğumuzu
Kendi gerçeğine sarıl
Şimdi
Ey Silkeborg’daki İşçi

Bertolt Brecht

SÜLEYMAN SOYLU KESK’İN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİK DİYOR!
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KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YASA TASARISI NELER GÖTÜRÜYOR?
Son yıllarda kıdem tazminatının
kaldırılması ya da fona devredilmesi
haberlerini gazetelerde sık sık görüyoruz. Kıdem tazminatının devlet
kontrolündeki bir fona devredilmesi
işçilerin gündeminde.
Haber başlıkları çoğunlukla “Kıdeme garanti geliyor.”, “Tüm işçiler kıdem tazminatı alabilecek.”,
“Kıdeme devlet garantisi...’’ vb.
haberlerinin içeriğine baktığımızda,
işçi lehine bir iş yapılmadığını,
amaçlananın işçinin kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması
olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.
Yine Cumhurbaşkanlığı 2019
programında Kıdem Tazminatı Reformundan bahsedilmiş. Muhtemelen 2019 yılının Mart ayındaki
yerel seçimlerden sonra kıdem
tazminatı kaldırılarak yerine fon
uygulaması getirilmesi için iktidar
tarafından gerekli adımlar atılacak.
Yine ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte milyonların işsizlikle
yüz yüze kalması, kıdem tazminatı
meselesinin işçiler için yakıcılığını
arttırıyor. İşçinin işsiz kaldığı dönemde kıdem tazminatı gibi toplu
bir paranın işçiler için büyük önemi
vardır.
İşsizlik ödeneği almanın çok
zor olduğu ve bu ödenek ile geçinmenin mümkün olmadığı ülkemizde, işçilerin ve ailelerinin ölmeyecek kadar geçimini sağlaması
için kıdem tazminatı vazgeçilmezdir.

Kıdem Tazminatı Nedir,
Ne İşe Yarar?
Kıdem tazminatının çeşitli işlevleri var. Örneğin kıdem tazminatı
işçiye uzun yıllar çalışması sonucu verilen bir ikramiyedir. Kıdem tazminatının ödenmesi ile
emekliliğe ayrılan işçi ödüllendirilmiş
olur.
Ya da kıdem tazminatı işçi için
işsizlikte geçireceği sürenin bir
güvencesidir. Kıdem tazminatı ile

işinden ayrılan, işten çıkartılan işçi,
işsiz kaldığı dönemde geçimini
sağlar.
Veya kıdem tazminatı, işçinin
ücretinin sonraya bırakılmış kısmıdır. İşçinin ücreti haftalık, aylık
gibi belirli periyodlarla ödenir, kıdem
tazminatı ise bu ücretin en sona
bırakılmış kısmıdır.
Son olarak kıdem tazminatı gerçek anlamda işçiye ödenen bir
tazminattır. İşçinin hem çalıştığı
sürece yıpranmasının karşılığında
hem de işçinin haksız işten çıkartılması halinde patronun ödemesi
gereken bir tazminattır.
Kıdem tazminatı bazen bir ikramiye (emeklilikte), bazen bir güvence (işten atılma, işsiz kalma),
bazen ücretin sonraya bırakılmış
kısmı (özellikle yurtdışına götürülen
işçiler) ve bazen de tazminattır
(haksız olarak işten çıkarılma).
Burada kıdem tazminatının, tazminat olarak işlevi oldukça önemlidir. Patronu işçiyi haksız olarak
işten çıkarmaktan caydırmaya yarar.
İş güvencesi olarak işlev görür.
Dolayısıyla bu hakkın fona devredilmesi ile bu işlevi ortadan kalkacak
işçi kıyımının önü açılacak, işçi
kıyımı hızlanacaktır.

Peki Fon, İşçilerden
Neler Götürüyor?
1) Öncelikle şu anki yasaya kıyasla işçilerin kıdem tazminatı alma
durumları oldukça daralıyor.
Şimdiki yasaya göre; 7 farklı
durumda işçiler kıdem tazminatı
alabiliyor. Bu durumlar:
1- Emeklilik
2- Yaş hariç diğer emeklilik şartlarını tamamladığımız da yani 15
yıl ve 3600 prim gün sayısını sağlıyorsak,
3- Ölüm,
4- Erkeklerin askere gitmesi,
5- Kadınların evlenmesi,
6- Haklı nedenle işi bıraktığı-

mızda,
7- İşveren tarafından işten atıldığımızda.
Fon tasarısına göre ise ancak;
1- Ölünce,
2- 65 yaşında gelip emekli olunca,
3- Fonda en az 15 yıl kalırsak
ve ev veya araba alacaksak fondaki
paranın yarısını alabilecekmişiz.
Görüldüğü üzere, erkeklerin askere giderken, kadınların evlendikten sonraki bir yıl içinde işini
bırakması hallerinde kıdem tazminatı ödenmesine son verileceği gibi; işçinin işveren tarafından
işten çıkarılması veya işçinin
haklı sebeple işini bırakması hallerinde kıdem tazminatı ödenmeyecek.
2) Söz konusu olan bir devlet
fonu olduğu için tecrübe ile sabittir.
TTF ve KEY gibi batması ihtimali
çok yüksek.
Fonun kurulduğu ilk on yıl, işçiler
hiçbir şey almıyor. Burada biriken
parayı devlet kullanıyor. 10 yılın
sonunda ise işçi fondan faydalanmaya başlıyor. İşçinin nihayet talepte bulunacağı zaman geldiğinde
ise daha önceki pek çok örnekte
olduğu gibi işçinin “fonda para
kalmadı.’’ cevabı ile karşılaşması
çok yüksek bir olasılık. Bu halde
ise kıdem tazminatı zamana yayılarak tamamen kaldırılmış olacak.
3) Kıdem de esas ücret de düşüyor. Şu an yürürlükte bulunan
kanuna göre işçinin kıdem tazminatı
giydirilmiş brüt ücreti üzerinden
hesaplanıyor. Yani servis, yol, yemek, yakacak yardımı vs. maddi
değeri ölçülebilen ve patron tarafından işçiye sağlanan tüm menfaatler, kıdem tazminatının hesabına esas alınacak ücrete dahil
ediliyor.

KESK, FAŞİST AKP’NİN KORUMASINDA!
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BELİRLENECEK ASGARİ ÜCRETE, GASP EDİLEN HAKLARIMIZA KARŞI
GÜÇLERİMİZİ DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE BİRLEŞELİM!
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN BİRLİKTE DİRENELİM!
Asgari ücret, her sene Aralık
ayının son haftası belirleniyor.
Bir yıl boyunca emeğiyle geçinen, emeklerinden başka satacak
bir şeyleri olmayan işçiler; aldıkları
asgari ücretle ailesinin gıda, barınma, giyim, sağlık, ulaşım ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacaklar.
Geçen yıl, 1603 TL asgari ücretle
yaklaşık 9 milyon işçinin geçinmesi
istendi. En temel ihtiyaçlarının bu
para ile karşılanmaması istendi.
Bu yıl da Aralık ayının başında
başlayan asgari ücreti belirleme
toplantılarından geçen seneden
farklı bir sonuç çıkacağını beklemek
hayal olur.
Neden?
Asgari ücret, işçilerle işverenler
arasında toplu pazarlık aracı olarak ele alınıyor ve sendikalar böyle
bir sorumluluklarının olduğunu bile
unutmuş(!) durumdalar.
Hal böyle olunca asgari ücret
patronlarla devlet yetkililerinin iki
dudakları arasında belirlenen bir
ücrete dönüyor.
İşçi sendikaları, asgari ücretin
belirlenmesinde patronların ve devletin figüranları konumundadır.
Ülkemizde asgari ücret belirlenmesini 5 devlet yetkilisi, 5 işveren
tarafı, 5 işçi temsilcilerinden oluşan
bir kurul belirleniyor.
Bu kurulun bileşenlerine baktığımızda, çıkacak sonucu kestirmek
zor olmuyor. 5 işvereni, 5 devleti
temsil eden bir kurulda işçilerin lehine bir sonuç çıkması mümkün
değildir zaten. Ki on yıllardır da
mümkün olmamıştır.
Asgari ücret, sefalet ücretidir.
İşçilerin emekleri sömürülmeli, yarı
aç-yarı tok çalışmalıdırlar ki tekellerin kasası dolsun.
Bu durum yıllardır böyle devam
ediyor. İşçileri temsilen asgari ücret
toplantalarına katılan TÜRK-İŞ’in,
komisyonda varlığı ile yokluğu bile
belli değildir.
Asgari ücretin belirlenmesinde
hiçbir belirleyiciliği yoktur sendika-
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ların. Yalnızca kendilerine biçilen
rolü oynayan, belirlenen ücrete
sözde karşı çıkan, bunun yeterli
olmadığını söyleyen ve başka da
bir şey yapmayan bir patron sendikası durumundadırlar. Burjuva
ideolojisini öyle özümsemiş; icazetçilik, devlet, patron korkusu öylesine iliklerine işlemiştir ki, bu yıl
yapılan asgari ücret toplantılarına
bir öneriyle bile oturamadılar.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı, asgari
ücret ne kadar olsun diye sorulduğunda; lafı ağzında geveleyerek
2000 TL’nin üzerinde olması gerekir,
enflasyon gözetilsin gibi yuvarlak
laflar ederek net bir rakam söyleyemedi.
DİSK ise 2800 TL asgari ücret
istediğini açıklayarak görevini tamamlamanın rahatlığı(!) ile bir
kenara çekildi. Onlara biçilen rol
de bu kadardır çünkü.
2800 talebinin kabul edilmesi
veya edilmediğinde ne yapacağına
dair bir programı yoktur DİSK’in.
Bunları düşünmek onun işi değildir
ne de olsa.
DİSK olarak bir düşünceniz var
mı diye sorulduğunda o bildik laflarla; işçi konfederasyonları olarak
bir araya gelmeliyiz, ortak yapacağımız şeyleri belirlemeliyiz deniyor.
Sonrası... Sonrası yoktur!
Asgari ücret 2 bin 20 TL olarak
açıklandı.
9 milyon işçi, ailesiyle birlikte
açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edildi. Fakat DİSK yöneticileri
için yapılacaklar yapılmış, bir asgari
ücret belirleme süreci de kazasız
belasız atlatıldığına göre, bir açıklama yapmaya bile gerek yoktur.
Onlar sorumluluğu üstünden atmıştır ne de olsa.
Bu gidişata karşı yani patronların
ve AKP faşizminin bu futürsuzluğuna karşı, işçi sendikaları konfederasyonlarına figüranlık dışında
bir rol düşmüyor.
Ne TÜRK-İŞ ne de DİSK yöne-

cilerinden bunun dışında bir tavır
beklemek, işçiler için ellerini taşın
altını koymalarını beklemek hayaldir! Onlar sınıfsal olarak yerlerini
belirlemişlerdir ve o yer halka çok
uzaktır çünkü.
Direnen, Direnmek İsteyen,
Bu Sefalet Ücretine Hayır Diyen;
Ama Örgütsüz Oldukları İçin Öfkelerini İçine Akıtan 9 Milyon İşçinin Taleplerini Örgütlü Bir Güce
Dönüştürmeliyiz! Nasıl?
DİH olarak;
- Direnmenin tek kurtuluş yolu
olduğunu direniş pratiğimizle, tarihimizle anlatmalıyız.
- Direnişleri sahiplenerek, işçilerin ufuklarını büyütmeliyiz.
- Direnen işçilerin direnişlerini
birleştirmek için emek vermeliyiz.
Direnişlerin örgütlü gücü olmalı,
tüm direnişleri Direnişler Meclisi
çatısı altında birleştirmeliyiz!
Sonuç olarak;
1- İşçisi-işsizi ile bütün halkımızla
direnişlerle dolu 2019 yılı bizi bekliyor. İşsiz 10 milyonun, yoksulluk
sınırında yaşayan 20 milyon işçinin,
emekçinin, yoksulun tek kurtuluşu,
bizim öncülük edeceğimiz direnişlerdir.
2- Bizim dışımızda başlayan direnişleri de sahiplenmemiz ve bu
direnişleri birleştirmemizden geçiyor.
AKP faşizminin karşısına birlikte
dikilmemizden geçiyor.
3- Tarihsel ve siyasal olarak,
haklı olan da, değiştirme gücüne
sahip olan da biziz. Ve omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk
var. Bu sorumluluğumuzu görmezden gelmemiz, bugünden yarına
ertelememiz, elimizden bu kadar
geliyor diye daha fazla sorumluluk
almaktan kaçmamız mümkün değil.
4- DİH olarak yapmamız gereken tek şey örgütlenmektir.
Başka yolumuz yoktur!
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TÜRKAN ALBAYRAK,
DİRENİŞİNİN 100 GÜNÜNÜ DEĞERLENDİRİYOR...
Direnişe başlayalı 100 gün oldu. Direnişte rakamdan
çok bu süreçte direnişin aldığı yol önemli, o nedenle
bu yazıyı yazıyorum.
3 Eylül’de sıcak bir öğlen vaktinde başladığım direniş, soğuk yağmur altında öğlenlerle devam ediyor.
Alana ısrarla çıkıyorum. 59. kez gözaltına alındım.
Birkaç kelime kurmama izin vermeden AKP nin polisi
tarafından işkenceyle, gözaltına alınıyorum.
Direnişin zorlu bir süreç olacağını biliyordum. Bu
durumu karşılamaya karar verip direnişe başlamıştım.
Yalnızdım, tek başıma direnecektim. Yalnızlık o alana
tek çıkmaktan ibaretti. Benim yanımda milyonlarca
insan olduğunu biliyordum. İlk direnişimde de tek
başına direnişe başlayıp hastane bahçesine sığmayan kalabalığa ulaşmış bir direnişçiyim.
Neden direndiğinden çok, nasıl direndiğin önemli.
Israrlı, kararlı ve ilkeli olursan direnişi kazanırsın!
Direniş kendi yolunu çiziyor, bir çocuk gibi kendine
baktırıyor. Emek veriyorsun; büyüsün, kendini geliştirsin
diyorsun. Faşizm koşullarında en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Eksikler, yanlışlar, olanaksızlıklar var;
bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Bana, benden
önceki direnişler yol gösteriyor. Direnç veriyor. Tarihimizi
bilmek gerekir deriz, soyut gibi durur bu kelime; ama
en zor zamanlarda yol göstericin olur.
“Kimse duymaz, kimse duymuyor” değil!
Ne kadar sesini kısmaya çalışsalar başaramıyorlar.
Alana yürürken kadınlar bakıp, “Tabi hakkını arayacak,
bu zamanda hak-hukuk mu var?” deyince dünyalar
senin oluyor.
Uzaktan bir arkadaşın gülümsüyor, uçuyorsun.
Avrupa’dan telefon ile arıyorlar, “Dünyanın her
yerinde direnişim duyuluyor” diyorsun. Adli kontrole
gittiğim doktorlar beni görünce direnişi soruyor.
Çok zor koşullarda çalışıyorlar, içlerinden ‘biz de mi
dirensek?’ diye geçirdiklerine eminim...
Karakol çıkışı markete giriyorum, market çalışanı
işçiler etrafımda pervane oluyor. Araba getiriyorlar, hal
hatır soruyorlar. Ne oldu acaba diye
düşünürken baktım üstümde önlük
var. Demek ki diyorum işçiler her
gün beni, karakol çıkışımı gözlemliyorlar. Parkta, yolda, hastanede,
karakol çıkışında bir iz bırakıyorum.
Bu, faşizme karşı direnme çağrısı
yapan direnişçinin izi.
Direnişimin 100. gününde somut
yaptıklarımdan da bahsetmek istiyorum. Direnişler Meclisi’ne katıldım.
Yüksel, Mahir Kılıç, Düzce direnişçisi
Alev Şahin, Bakırköy Direnişçileri
Nursel ve Selvi öğretmen, Bodrum

Direnişçisi Engin öğretmen, Mahmut Konuk ve Kezban
Ana’nın kızının özgürlüğü ve ibadethanesinin kutsallığı
için Armutlu cemevinde başlattığı oturma eylemi.
Direnişlerin bir araya gelip oluşturduğu meclis, ilk
zaferini CHP genel merkezi önünde direnen Mahir
Kılıç’ın işe geri dönmesiyle kazandı!
Direnişçiler birbirlerinin direnişine destek oluyor,
birlikte direniyoruz! Benim direnişime Engin Öğretmen,
Düzce direnişçisi Mimar Alev Şahin geldi. Bakırköy
Direnişine iki kez gittim öğretmenler tutukluyken.
Engin öğretmenle ben alana çıktık, gözaltına alındık.
Adli kontrolle serbest bırakıldık.
Mahir Kılıç’ın direnişinde Yüksel direnişçileri,
Mahir’in açlık grevinde olması nedeniyle alana çıktılar,
gözaltına alındılar. Nuriye, Acun, Alev CHP Genel
Merkezi içinden gözaltına alındılar.
Sarıyer ve Bakırköy direnişçileri birlikte, Sarıyer
CHP İlçe önünde açıklama yaptı. Direnişler Meclisi’nin
eylemleri, CHP’yi iyice sıkıştırınca Mahir’i işe
almak zorunda kaldılar!
Haftanın bir günü mutlaka bir direnişi ziyarete gidiyorum. Flormar işçilerini iki kez ziyaret ettim. Gülsan
işçilerine gittim, inşaat işçilerinin mahkemesine gittim.
İnşaat işçilerinin tutuklandıkları ilk hafta onları tutuklatan
Kolin inşaat önünde; “İnşaat işçileri serbest bırakılsın” diyerek basın açıklaması yaptım.
Haftanın bir günü de Sarıyer Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nda eylem yapıyorum. Üç kez çıktığım
Çelik Gülersoy parkından ilk gidişimde gözaltına alındım. Diğer gidişlerimde duyuru yapmadan gittim,
alanda bir saat kaldım, halka gazetemi dağıttım. Direnişi anlatan gazete çıkardım.
Direniş alanımda bulunan esnafa ve ziyarete
gittiğim direnişlere dergimi dağıtıyorum. Direniş günlüğünü ihmal etmeden yazıyorum ve elimde bulunan
mail adreslerine yolluyorum, tanıdığım gazetecileri
haber yapmaları için sürekli arıyorum.
100. Gün Etkinliği düzenledik. Beylikdüzü Dersimliler
Derneği’nde yaptığımız etkinliğe 25
kişi katıldı. 100. gün etkinliği, işyerlerinde mahallelerde devam edecek.
Direniş devam ediyor. Büyümesi,
sahiplenilmesi için daha çok çalışmak ve daha çok emek, daha çok
cesaret gerekli.
Direnişçiler Meclisi’nin büyümesi
gerekiyor. Mahir Kılıç’ın zaferi, Yüksel
direnişçileri ve destekçilerinin gözaltına alınması bize bunun çok gerekli
olduğunu tekrar gösterdi. Herkesi
direnişime desteğe, direnişleri büTürkan Albayrak
yütmeye çağırıyorum.
Flormar Direnişçileriyle
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