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Devrime, devrimcilere, direnişe
düşman, faşizme dost
tasfiyecilerden, reformistlerden
sendikacı olmaz! Yönetimi
AKP tarafından belirlenen
KESK, kamu emekçilerinin
hakları için çalışamaz; ancak
direnişe, direnişçilere
düşmanlık yapar!

işbirlikçileri Suriye’den defolun!
14 Sorunların çözümü,
emperyalizme karşı halkların
birlikte mücadelesindedir!
15 Adalet İstiyoruz

16 Tayad’lı Aileler, Gazi

KESK, FAŞİST AKP’NİN
KORUMASINDA!

18

8 Devrimci İşçi Hareketi: CHP

19

ve AKP’nin işçi düşmanlığının
son örneği İzban Grevi
9 Halkın Sanatçıları: Sanat
taraftır! Uyuşturucuyla
zehirleyenlerden yana mı
yoksa uyuşturucuya karşı
mücadele edenlerden mi
yanasınız? Ayrım bu kadar
kesindir!
11 Halk düşmanlarının yanında
saf tutanlar halkla bağ
kuramaz!
12 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Emperyalizm ve
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Mahallesi’nde 17 Aralık’tan
beri tutsaklar için “Adalet
İstiyoruz” direnişinde!
Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük
Röportaj: Grup Yorum üyesi
Bergün Varan: “Bu süreçte
kimse direnmezken bizler
bulunduğumuz her yeri direniş
mevzisine dönüştürdük. Bizi
bu kadar güçlü kılan,
haklılığımız ve yoldaşlık
sevgimiz, ideolojimizdir”
Özgür Tutsaklardan: 10
soruda; sürekli faşizme karşı
sürekli direniş
Kaçırılma, kaybedilme,
işkence, faşizmle işbirliğini
engellemek ellerimizde!
Ayten Öztürk, yoldaşlarının
sahiplenmesi ve kampanyası
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ADALET İSTİYORUZ!
EVLATLARIMIZA ÖZGÜRLÜK!
Hergün Saat 14.00-16.00 Arası
Gazi Cemevinde Oturma Eylemindeyiz!
Tel: 0545 588 43 79

TAYAD’LI AİLELER

sayesinde katledilemedi!

25 Cephe’nin 1 yılı - 5. bölüm
29 Liseliyiz Biz: Düzenin eğitim
sistemi sorunları çözemez!
Eğitimde devrimci anlayışı,
örgütlenerek biz getireceğiz!

30 Savaş ve Savaşçı: Bizim
savaşımız Anadolu halklarının
kurtuluş savaşıdır

31 Yeni İnsan: Her koşulda direnen
insandır!

32 Avrupa’da Yürüyüş
33 Yitirdiklerimiz
35 Öğretmenimiz
- DİRENİŞLER MECLİSİ
ÖZEL BÖLÜMÜ-

36 Cargill işçilerinin direnişi; ancak
Direnişler Meclisi ile birleşirse
büyüyüp zaferi kazanabilir!

40 Direniş, gözaltı ve kelimeler
41 Direnişler Meclisi, 9-10 Şubat’ta
İhraç Kamu Emekçileri
Kurultayı’na çağırıyor!

42 İhraç Kamu Emekçileri Kurultayı
duyurusu

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

SOYSUZ SÜLEYMAN: “KESK’E DHKP-C ÇÖKMEYE ÇALIŞTI, BİZ ENGELLEDİK”
AKP’NİN KORUMASINDAKİ KESK YÖNETİMİ, YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNE:
“BURADA BORUNUZU ÖTTÜREMEYECEKSİNİZ, BİTTİ ARTIK” DİYOR!

DEVRİME, DEVRİMCİLERE, DİRENİŞE DÜŞMAN, FAŞİZME DOST
TASFİYECİLERDEN, REFORMİSTLERDEN SENDİKACI OLMAZ!
YÖNETİMİ AKP TARAFINDAN BELİRLENEN KESK,
KAMU EMEKÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN ÇALIŞMAZ;
ANCAK DİRENİŞE, DİRENİŞÇİLERE DÜŞMANLIK YAPAR!
YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’Nİ YERLERDE SÜRÜKLEYEN
TASFİYECİLER, SICAK ŞARAP İÇİP SUCUK YEMEYE GİTMEYE
HAZIRLANIRKEN NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇTI!
SALDIRILARINIZIN, EMEKÇİLERİN ALIN TERİNİ
YİYİP İÇMENİN HESABINI VERECEKSİNİZ!
asfiyecilerin; emeği sömürülen, haksızlığa
uğrayan, faşizmin zulmü altında ezilen halkla
ilgileri yoktur. Onlar iktidara yaranmanın,
hedef olmadan, bedel ödemeden solculuk oynamanın
peşindelerdir. Ancak oyunlarını bozan, gerçek yüzlerini
teşhir eden direnişçiler var.
Faşist AKP ile kol kola girip direnenlere saldıranlardan hesap soracak, tasfiyeciliği mezara gömecek,
halkın alın teriyle içeceğiniz şarabı kursağınızda bırakacak devrimciler var!
KESK yönetimi, 10 Ekim 2018 günü, faşist AKP’nin
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u sendika binasında
ağırladıktan 5 gün sonra Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını sendika binasından attı. İçeriye girip durumu
sormak isteyen direnişçilere saldırdı. O günden bu
yana Direnişler Meclisi üyeleri, KESK genel merkezi
ve şubelere alınmıyor.
Sendikalarına girmek isteyen direnişçiler, her defasında işkence ve hakarete maruz kaldılar. 28 Ekim
günü yapılan saldırıda Nuriye Gülmen tekmelenmiş,
Acun Karadağ yerlerde sürüklenmişti. Bütün direnişçiler
ve destekçileri linç saldırısına uğramış, yaralanmış,
küfür ve hakarete maruz kalmıştı.
Saldırı görüntüleriyle teşhir olan KESK yönetimi;
yanına DİSK, TMMOB ve TTB’yi de alarak basın
açıklamaları yaptı. Yalanlar söyleyerek karalama kampanyası yürüttü. Ancak gerçekler gizlenemiyor, emekçilere ve direnişçilere düşman tasfiyecilerin AKP ile
kol kola oluşu gizlenemiyordu. Kamu emekçileri büyük
bir öfkeyle karşıladı saldırıları, üyelerden istifa edenler
ve gerçekleri açıklayan sendikalar oldu.
Ankara siyasi şube polisleri KESK yönetimine yazı
yazarak, Yüksel Direnişçileri’ni ihbar etmelerini istedi.
Direnişler Meclisi, ısrarla polisin ihbarcılık ve iş-
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birliği teklifini halka ve üyelere açıklamalarını,
aksi halde kendilerinin açıklayacağını söyledi.
Tasfiyeci, linççi KESK yönetimi açıklama yayınlamak
zorunda kaldı.
10 Aralık günü, Direnişler Meclisi’ne polis operasyon
yaptı. Direnişçilerden ve destekçilerden 15 kişi gözaltına
alındı, 2 kişi tutuklandı.
16 Aralık günü Meclis’te konuşan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, KESK seçimlerine müdahale ettiklerini,
devrimcileri engellediklerini açıkladı.
Direnişçiler ısrarla, “işbirlikçilik ve ihbarcılık yapmadığınızı ispatlamazsanız böyle anılacaksınız” dedi.
Aylardır aksi tek bir açıklama dahi yapmadı KESK
yönetimi. Aksine her fırsatta saldırılarını sürdürdü.
Suç bastırmak için 5 tane bölge mitingi yaptı. Ancak
Soysuz Süleyman’ı yalanlamadı.
Aksine AKP’nin diliyle direnişçilere saldırıyor ve
içindeki zehri kusuyor: “KESK üyesiyiz diyorsunuz.
KESK'e yönelen her saldırıda sizin imzanız var.
Normalde KESK sizi ihraç etmeli; ama KESK'in
sabrı, devrimci sabrı sizi tükürüğüyle boğacak.
Siz işgalcisiniz, ihraçlara da karşısınız, KESK'e
de karşısınız. Burayı işgal ettiğiniz sürece biz de
burada olacağız. Siz burada borunuzu öttüremeyeceksiniz. Bitti artık!”
BENZER SÖZLERİ SÜLEYMAN SOYLU’NUN
AĞZINDAN DUYMUŞTUK. KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULANLARI, 28 EKİM’DE KESK YÖNETİCİLERİ DE SÖYLEMİŞ MEĞER!
BİTEN, KESK’İ İTİBARSIZLAŞTIRAN DAHASI
İŞBİRLİKÇİLEŞTİREN REFORMİSTLERDİR!
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AKP’NİN KORUMASINDAKİ
KESK,
KAMU EMEKÇİLERİNE DÜŞMANLIĞA DEVAM EDİYOR!
AKP’NİN POLİSİ
GİBİ İŞKENCE YAPIYOR, SORUŞTURMA
BES Genel Sekreteri
AÇIYOR!
Aziz Özkan
BES, ULUDAĞ’A
SICAK ŞARAP İÇİP SUCUK YEMEYE GİTMEYE
HAZIRLANIRKEN, NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇTI!
KESK, AKP TALİMATLARIYLA DİRENİŞİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR!
9 Ocak günü, KESK’e (Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu) bağlı 11 sendikadan biri olan BES’in
(Büro Emekçileri Sendikası), Ankara 2 No’lu Şube
Başkanı Mevlüt Çakmak, üyelere mesaj atarak
Uludağ’a ‘sıcak şarap içip mangalda sucuk yeme gezisi’ne çağırdı.
OHAL süreci boyunca yayınlanan 31 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hiçbir şey yapmayan,
ihraç edilen 4230 KESK’li kamu emekçisini sahiplenmeyen,
438 ihraç üyesini yüzüstü bırakan BES yönetimi
suçlarına yeni suçlar ekliyor.
Mevlüt Çakmak; üyelere şu mesajı attı:
“Uludağ Gezisi ve Gece Mangal Kömüründe
Sucuk ve Sıcak Şarap Gezisi
25 Ocak 2019 Cuma gecesi Ankara’dan hareket
26 Ocak 2019 Cumartesi sabah Uludağ (Maliye
Bakanlığı Tesislerine) yerleşme, sabah kahvaltısı,
öğle yemeği, akşam yemeği (Gece 23’ten sonra
mangalda sucuk ve şarap). Gece konaklama
27.01.2019 Pazar sabah kahvaltısı ve Uludağ
Zirve Transfer dahil 260 TL’dır. Katılmak isteyen
arkadaşlar acilen isim yazdırmalılar ve 100 TL 10
gün içinde IBAN.... numarasına (Aktepe Ziraat
Bankası Mevlüt Çakmak) hesabına yatırılması gerekmektedir. İyi akşamlar. Sevgi ve saygılarımla.”
Mevlüt Çakmak ismini, direnişçilere yaptığı işkenceden, hakaretten ve Acun Karadağ’ı yerlerde sürüklemesinden tanıdı halkımız. Şimdi aynı “aceleciliği”
Uludağ’da şarap içebilmek için banka hesap numarasını
vermesine tanık oldu. Aynı cevvalliği yalnızca kamu
emekçilerinin haklarını savunmada, faşizmi karşısına
alıp bedel ödemekte gösteremiyor Mevlüt Çakmak.
DEVLET KORUMASINDAKİ KESK; DİRENMEK
YERİNE ULUDAĞ’A GİDİP, SUCUK YİYİP, SICAK
ŞARAP İÇECEKMİŞ!
OHAL’DEN BU YANA İHRAÇLAR İÇİN HİÇBİR
ŞEY YAPMAYAN KESK, “GEZİ” İÇİN ULUDAĞ’A

BES Ank 1 Nolu Şb Bşk
İsmet Meydan

BES Ank 2 Nolu Şb Bşk
Mevlüt Çakmak

ÇAĞIRIYOR!
İHANET BİTMİYOR, FAŞİZMİN ZULMÜNE, İHRAÇLARA DİRENEN ÜYELERİNE SORUŞTURMA
AÇIYOR!
İTİRAF EDİN, SORUŞTURMA AÇMA TALİMATINI
AKP’DEN Mİ ALDINIZ?
KESK yönetimiyle beraber direnişçileri linç etmeye
kalkanlar içinde; BES Genel Başkanı Serpil Akpınar,
BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan,
BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve elbette Mevlüt
Çakmak da vardır. 11 Ocak günü BES yönetimi, hala
üyesi olan Yüksel Direnişçisi Nazan Bozkurt ve Emre
Kesikhalı’ya soruşturma açtı.
Direnmeme, AKP’nin güdümüne girme, direnişçileri
linç etme ve tasfiyecilik suçlarını bastırmak için açılan
soruşturmanın nedenlerini şöyle sıralıyor BES:
“Kendilerini Yüksel direnişçileri olarak adlandıran
bir grup, KESK ve bağlı sendikaları hedef gösterdi;
karaladı, itibarsızlaştırdı, küfür, iftira ve hakaret
etti, manipülasyon yaptı;
yüz yüze gelindiğinde de sataştı, darp etti.”
Yukarıda suç diye sayılanları ve daha fazlasını,
ihanet içinde olan KESK yönetimi yapmıştır. Direnişler
Meclisi üyelerine ve dostlarına saldırılar, yayınlanan
bütün görüntülerde ispatlanmıştır da.
Bu gerçeklerin açığa çıkmasının da hazımsızlığıyla,
15 gün içinde savunmasını vermezse Nazan Bozkurt
ve Emre Kesikhalı’nın ihraç edileceğini açıkladı BES.
Kararın altında, BES Ankara 1 No’lu Şube Disiplin
Kurulu’nun imzası var.
Disiplin Kurulu’nda yer alanlar altına imza attıkları
kararın nedenini ve Nazan Bozkurt’un kim olduğunu
bilerek mi atmışlardır bilmiyoruz. Ancak yapmaları
gereken derhal imzalarını geri çekmek, soruşturmayı
doğru bulmadıklarını açıklamak ve KESK’in tasfiyeciliğini
mahkum etmek olmalıdır. Aksi halde onlar da aynı
suçlara ortak olacaklardır.
Bu düşmanlıktan; Ankara 1 No’lu Şube Başkanı
EMEP’li İsmet Meydan başta olmak üzere; BES yönetiminde yer alan Genel Başkan Serpil Akpınar,
Genel Sekreter Aziz Özkan, Özlem Yılmaz Yeşer,
Sedat Suna, Banu Aykaç, Şenol Köksal ve A. Bahadır
Berdicioğlu da sorumludur.
“15 dakikada bırakılıyorsunuz” diyen, “Sizi ihraç
etmeli, KESK sizi tükürüğüyle boğacak” diyen

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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devlet güdümündeki sendikacılardır. Direnmemek,
uzlaşmak; sınıf-kitle sendikacılığından ihanete götürmüştür. 15 dakikada bırakılıyorsunuz diye hayıflananlar Direnişler Meclisi’ne operasyon yaptırıp 2 kişiyi
tutuklatanlar, AKP’nin kanatları altına sığınanlardır.
Halkımız; faşizmle kol kola girenleri, devrimcileri

NAZAN BOZKURT’UN SORUŞTURMA
İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ:
Faşizmle dişe diş dövüşen biz direnişçilere
KESK’te tekme tokat ve yumrukla işkence yapanlar, telefonlarımızı parçalayanlar, bize “pezevenkler” diye küfredenler, bize karşı linç örgütlemek için adam toplamaya kalkanlar, “üyelerimizi zor tutuyoruz” diye sosyal medyada
bizi tehdit edenler, Tem Şubenin kendilerini
“devrimcilerden korumaya gönüllü olduklarının”
belirtildiği o yazıyı kamuoyundan saklayanlar,
“içlerindeki teröristleri biz temizledik” diyen
Süleyman Soylu’ya tek laf etmeyip bize karşı
defalarca açıklama yapan ve esas bizim onlara
saldırdığımız şeklinde, video görüntülerinin de
yalanladığı iftiralarda bulunan reformistler; hiç
utanmamışlar; bi de onlar bizim hakkımızda
soruşturma açmışlar. Evet kendi yaptıkları ne
varsa hepsini bizim üstümüze atarak bir de
bizim hakkımızda soruşturma açmışlar!
***
EMRE KESİKHALI’NIN YORUMU:
Üyesi olduğum BES Ankara 1 no’lu şube
beni disipline vermiş: KESK yönetimini, kadrolarını ve kurumsal kimliğini aşağılıyormuşum,
hakaret edip hedef gösteriyor ve aynı zamanda
karalama yapıp manipülasyon, iftira ve küfür
ediyormuşum!
Ben bunlara;
Sarı sendikacı dedim.
Sendika ağası dedim.
Sendika bürokratları dedim.
Burjuvazinin sol eli dedim.
Burjuvazinin solu dedim.
İşçi kahyaları dedim.
Fırıldak sendikacılar dedim.
10 Ekim katliamı sonrasındaki korkaklık ve
ihanetlerini söyledim.
Yüksel eylemine karşı takındıkları tutumun
niteliğine dair sözlerim oldu.
Mafya özentisi Lastik İş başkanını kayıtsız
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ihbar edenleri, sendikalardan ihraç etmeye kalkanları unutmayacak!
Kamu emekçileri; bu ihaneti affetmeyecek!
Tasfiyeciliğin, ihbarcılığın, mücadele kaçkınlığının hesabını vereceksiniz!

şartsız destekleyip eli kana bulanan işçiyi mahkum
etmelerini mahkum ettim.
Sendika binalarında başka, kitle önünde başka
konuşmalarını, 10 Kasım, 29 Ekim riyakarlıklarını teşhir ettim.
Suriye meselesinde nasıl AKP’li kesildiklerini
ve Kürt milliyetçilerinin tutarsız politikalarını
sendikaya nasıl taşıdıklarını tartıştım.
Bunlar bunca tanımı sonuna kadar hak ettiler.
Fazlası vardır eksiği asla! Ve halen her tutumlarıyla yeni tanımlara layık olmaktadırlar.
Bugün zamanın ruhuna uygun biçimde yani
Saray sakini kişi gibi yani korkusundan sekiz
gibi süklüm büklüm oldukları Beştepe gibi sosyal
medya üzerinde akıllarınca kontrol sağlama hevesine kapılmış durumdalar. Bu da yeni tipte
bir sendikacılıktır: Saray Sendikacılığı!
Fakat saray sendikacılığında henüz acemiler.
Saray’a öykünmekte, onun yol ve yöntemlerini
taklit etmekte yeniler. O nedenle de disipline
vermek gibi işlerle uğraşıyorlar.
Doğrudan Süleyman Soylu’ya şikayet etseydiler veya Cimere bildirseydiler daha çabuk
sonuç alırlardı. Zira Süleyman Soylu KESK seçimlerinde müttefikleri olduğunu kamuoyuna
açıkladı, yalanlayan da olmadı. DİSK’teki abilerinden bu konularda öğrenmeleri gereken çok
şey var!

Kezban Ana 166 Gündür Direniyor!
İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi'nde, kızı Zeynep
Yıldırım'ın serbest
bırakılması için oturma eylemi yapan
Kezban Ana direnişinin 166'ıncı gününde, %80 engelli
raporu olan damadı
Haydar Yıldırım'ın
mahkemesine katıldı. Kezban Ana'nın
yerine İrfan Yılmaz
direniş nöbetini sürdürdü.
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ESK’in direnişçilere saldırılarından yeni bir
görüntü daha yayınlandı. Bu saldırıya ilişkin 3
video görüntüsünü, izleyememiş olanlar için
aktarmak istiyoruz. İstiyoruz ki halkımız bu tasfiyecilerin
hiçbirinin ihanetini de, adlarını da, yüzlerini de unutmasın!
1. videoda saldırıya uğramış olan Nuriye Gülmen
yaşananları anlatıyor:
Nuriye: Ne çekimi yapıyorsunuz diye bağırmaya başladı.
Mevlüt Çakmak (BES Ankara 2 No’lu Şb. Bşk.): Siz
ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz burada?
Nuriye: (Saldırılara aldırmadan sakince olanları anlatmaya devam ediyor). Bana bağırmaya başladı. Telefonu
elimden aldı.
Yüzü görünmeyen kadın direnişçilerden biri Mevlüt
Çakmak'ı göstererek: BES'e gittiğimde beni tartaklayan
kişidir.
Mevlüt: Evet evet BES'e gitti. Çekilin ya! Çıkın
buradan! Ne işiniz var? (Saldırmaya başlıyor, önüne
geleni yere çekip yere yatırıyor. Çekim yapanın üzerine
yürüyünce: Bana mı vuracaksın diye soruyor direnişçi.
Mevlüt: Çıkın dışarı!
Direnişçiler: Ne yapıyorsun?
4 kişi birden ittirerek direnişçileri dışarı çıkarmaya çalışıyor.
KESK’liler: Çıkın buradan!
Direnişçiler: Ne yapıyorsunuz? Şu an devrimci-demokrat sendikacıları görüyorsunuz.
Acun Hoca yerde ve Pelinsu'yu çekiştirirken görülüyor
Mevlüt Çakmak.
Nazan Bozkurt: Bırak telefonumu.
Gülnaz Bozkurt: Ne yapıyorsun sen? Polis misin?
Koridora kadar sürüklüyor çekim yapan Gülnaz'ı.
Gülnaz: Polis misin, polis misin?
Dayak ve tartaklama sesleri-bağrışmalar duyuluyor.
Gülnaz: Bir de işkence yapmadıklarını söylüyorlar.
Görüyorsunuz işte işkencelerini. Ne var, niye kapatıyorsun
kapıyı? Niye kapatıyorsun?
(Kapı kapanıyor ve Gülnaz koridorda kalıyor. Kapıda
bir tek ayakkabı var) İşte görüyorsunuz, Mehmet'in
(Dersulu) ayakkabısı.
Kapı açılıyor, içerideki direnişçiler dışarıya atılmaya
çalışılıyor. Görüyorsunuz işte işkence yapılıyor. Görüntüde
Nazan ve Açlık grevindeki Mahir Kılıç'ın tartaklanarak
dışarı atıldığı görülüyor.
Mevlüt Çakmak, Acun Karadağ'ı ve arkası dönük bir
başkası Nursel Tanrıverdi'yi yerde sürükleyerek dışarı
çıkıyor. Bu saldırılar boyunca KESK’in kadın yöneticilerinin
de olduğu görülüyor.
Nazan: Yahu dövüyorlar bizi dövüyorlar, sokağa atıyorlar. İşkence yapıyorsunuz.
Nuriye yerlerde... tekmeler nedeniyle güçlükle kendini
duvara yaslamaya çalışıyor.
Nursel Tanrıverdi: Nuriye'yi çek, Nuriye'yi. Şu an
Nuriye'ye saldırıyorlar.
Nuriye'nin başında KESK’lilerden Aziz Özkan ve Elif
Çuhadar görülüyor. Görüntü burada bitiyor.

K

***
İkinci videoda yerde sürüklenen Acun Hoca ve Nuriye,
saldırılardan korunabilmek için yerde oturuyor.
Aziz Özkan: Acun dışarı! Polisin işi yok burda, Acun
dışarı! (Yanında İsmet Meydan duruyor.)
Nuriye: Aziz denen bu adam yönetimden. Kendi
sendikamızdan bizi dışarı atamazsınız. Ancak bizi sürükleyerek dışarı atarsınız. Buradan kendi sendikamızdan,
üyesi olduğumuz sendikadan, direnen emekçiler olarak,
710'u aşkın gündür faşizme karşı mücadele eden emekçiler
olarak sendikamızdan dışarı çıkmayacağız.
Biz bu sendikanın üyesiyiz, asli unsurlarıyız. Bizi
ancak sürükleyerek, zor kullanarak dışarı atabilirsiniz.
Mevlüt: Polisle işbirliği yapıyorsunuz. Kanal A'ya görüntüleri siz verdiniz. Polisle işbirliği yapan kişilerle işimiz
olmaz arkadaşlar!
Böyle bağırarak diğer üyeleri daha da saldırganlaştırmaya çalışıyor. Görüntüde HDP'li Gülistan Tekdemir ve
BES başkanı var.
Nuriye: Biz faşizme karşı direniyoruz. Siz direnenleri
sendikadan atıyorsunuz. Star televizyonunda görüntülerin
yayınlanması bir sonuçtur. Sizin direnenlere, devrimcilere
karşı düşmanlığınızın bir sonucudur. Bundan utanacak
olanlar sizlersiniz.
Biz sizin devrimcilere düşmanlığınızı teşhir ettiğimiz
için, asla ve asla pişman olmayacağız. Siz devrimcilere,
direnenlere karşı düşmanlaştınız. Bunun da bedelini
ödeyeceksiniz.
Acun: Mahir Kılıç'a saldırıyorlar. Şu anda 40 gündür
açlık grevindeki Mahir Kılıç'a saldırıyorlar.
Aziz Özkan: Gel Acun, Gel Acun! diyerek kolundan
tutup yerlerde sürükleyerek dışarı atıyor.
Acun Hoca, İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek sloganını
atıyor. Yine görüntüde yerde sürüklenen Selvi Polat görülüyor. O anda içerideki çoğu kadın bütün direnişçilerin
üzerine çullanıyorlar. Direnişçiler topluca slogan atmaya
başlıyor.
***
Üçüncü videoda Aziz Özkan aralıksız bağırıyor ve
konuşmaları bazı bölümlerde güçlükle anlaşılabiliyor.
Acun Hoca'ya ısrarla "Siz işgalcisiniz, polisle işbirliği yapıyorsunuz" vb. diyor. Bu arada Nuriye olanları özetlemeye
devam ediyor:
Nuriye: Onlar çok fazla sayıda kişi saldırdı ve dışarı
attılar, sonrasında Mehmet'i dışarı attılar. Nazan zaten
dışarıdaydı, Nazan ve Gülnaz. Şu anda etrafımızda toplanmış durumdalar.
Yerde Acun, Nuriye ve Selvi Hoca görülüyor. Aziz
Özkan ve bir kişi daha aralıksız konuşmaya devam
ediyor. Arada anlaşılabilen cümleler şöyle:
“KESK üyesiyiz diyorsunuz. KESK'e yönelen her
saldırıda sizin imzanız var. Normalde KESK sizi ihraç
etmeli; ama KESK'in sabrı, devrimci sabrı sizi tükürüğüyle boğacak. Siz işgalcisiniz, ihraçlara da karşısınız, KESK'e de karşısınız. Burayı işgal ettiğiniz
sürece biz de burada olacağız. Siz burada borunuzu
öttüremeyeceksiniz. Bitti artık!”

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

CHP VE AKP’NİN İŞÇİ DÜŞMANLIĞININ
SON ÖRNEĞİ: İZBAN GREVİ
zmir-İZBAN işçilerinin grevi,
10 Aralık 2018’de başlamıştı.
Grevin 29. gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir kararname ile
yasaklandı. Onların ifadesi ile 60
gün süreyle “ertelendi”.
Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili
yaptığı açıklamalarda, “İzmir’de İZBAN’da grev var. Baktık ki anlaşamıyorlar, mecburen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile grevi 2 ay
erteledik. Yetkim oraya kadar olduğu için 2 ay erteledik.” diyerek
elinde olsa daha fazlasını da yapacağını da söylemiş oldu.
2018 yılında Tayyip Erdoğan ,
AKP İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı’nda İZBAN grevi üzerine konuşurken, “Bizimle beraber grev
denilen olaylar ortadan kalktı”
demişti.
Yine patronlarla yaptığı bir başka
konuşmada “Soruyorum iş dünyasında bir sıkıntınız var mı?
Biz göreve geldiğimizde bütün
fabrikalarda grev tehdidi vardı.
Ama biz şimdi müdahale ediyoruz. Bunun için kullanıyoruz biz
OHAL’i” diyerek işçi düşmanlıklarını
her grev döneminde dile getirdi.
AKP iktidarı döneminde 16 grev
yasaklandı. Bunların 7’si OHAL
döneminde yasaklandı. AKP’nin
işçi düşmanlığı İZBAN işçileri ile
sınırlı değildir. AKP iktidarı boyunca
patronların yanında, işçilerin karşısında oldular. Grev yasaklarından
esnek çalışmaya, ucuz işçi çalıştırmaya, işçilerin aleyhine yasalar
yapmaya, katliamlarda patronları
beraat ettirerek çok çeşitli alanlarda
işçi düşmanlığını gösterdiler.
İZBAN Grevi “Şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte
görüldüğünden” yasaklandı.
Oysa asıl gerekçe bu değildir.
Asıl gerekçe grevin halk üzerinde,

İ
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işçiler üzerinde yaratacağı etkiden korkmalarıdır. Her türlü direniş
büyük suçlarını hatırlatır iktidara.
Direniş İşçilerin Ellerindeki
En Büyük Silahtır. Direniş Başlar,
Yayılır Ve Halkları Birleştirir!
Direnişlere, grevlere, düşman
olan sadece AKP iktidarı değildir
elbette. CHP de bu süreçte düşmanlığını göstermiştir.
İZBAN, yarısı Devlet Demir Yolları’na (TCDD), yarısı belediyeye
ait bir ortaklık şirketidir. AKP’nin
işçi haklarını gasp ettiği kadar CHP
de gasp etmiştir. İZBAN işçilerinin
tümü, yoksulluk sınırının altında
ücretle çalışmaktadırlar. Çalışma
koşulları ağır ve tehlikelidir. İşçilere verilen sözler her TİS döneminde unutulmaktadır. Her TİS döneminde özlük hakları gasp edilmektedir.
CHP bununla yetinmedi. Aynı
zamanda grevi gayrı meşru göstermeye, işçilerin demokratik haklarını
kullanmalarını karalamaya çalıştı.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko
(DİSK eski genel başkanı), İzmir’i
yaptığı toplantılarda “Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim
öncesi İzmir’de ulaşımın felç olması ve Büyükşehrin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir. Bu sorunun asıl sorumlusu Ulaştırma Bakanlığıdır, AKP
iktidarıdır. Yeni teklifler gündemde. Biz pek çok adım attık ama
amaç farklı olunca bir yere kadar.” diyerek tarafını, işçi düşmanlıklarını yansıtmışlardır.
Kani Beko DİSK başkanlığı yaptığı dönemde, DİSK kapısı önünde
işten atıldığı için direnme hakkını
kullanan Oya Baydak’ı linç ettirenlerden biridir. İşçilerin yanına gidip,
işçilerle birlikte direnmesini, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz

Kocaoğlu’nu işçilerin haklarını kabul
etmeye zorlamasını beklemiyorduk.
Herkes kendi sınıfının tavrını
gösterir. Kani Beko da patron
taraftarlığının gereğini yapmıştır.
İşçilerin grev hakkına dil uzatacağına, Kocaoğlu’na tek bir söz söylememiştir. Direnmeyin, işçilerin
haklarını kabul edin dememiştir.
CHP’li Kani Beko, CHP’li Aziz
Kocaoğlu İşçi Düşmanlığını Gösterirken; Haktan, Hukuktan Bahseden CHP De Direnen İşçiler
İçin Bir Şey Yapmamıştır!
Grevin yasaklanmasından sonra
İZBAN işçileri ile anlaşma sağlandığı söylendi.
Oysa gerçekte yapılan anlaşma
değil, AKP-CHP ittifakı ile dayatmadır. Şirket, ilk anlaşmada yüzde
22 zam önermişti. İşçiler yüzde 28
zam ve diğer özlük haklarının sağlanmasını istiyorlardı. Direnişin ve
grevin yasaklanması sonrasında
yüzde 25 oranında zam ile anlaşma
sağlanmıştır.
Grev yasağı, işçilerin taleplerinden vazgeçerek daha düşük
zam teklifini kabul etmek zorunda
kalmalarını sağladı. Direniş yasaklanmasaydı işçiler haklarını alıncaya
kadar direnmeye kararlıydılar.
Sonuç Olarak;
AKP’nin grev yasaklamaları yasadışıdır, keyfi ve düşmancadır.
AKP’nin bu kadar pervasız davranmasının nedeni CHP’dir.
İşçiler yasakları dinlemeyip direnişe devam etselerdi, taleplerini
kabul ettirebilirlerdi. Yasaklara rağmen devam eden bir grevi halk
yalnız bırakmaz. Grev devam etseydi, işçiler arasındaki birlik ve
mücadele azmi de artardı. İzban
grevinden de öğrendiklerimizle yeni
direnişler örgütlemeye ve zaferler
kazanmaya devam edeceğiz.

HALKIN SANATÇILARI
SANAT TARAFTIR!
UYUŞTURUCUYLA ZEHİRLEYENLERDEN YANA MI YOKSA
UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE EDENLERDEN Mİ YANASINIZ?

AYRIM BU KADAR KESKİNDİR!
Kesinlikle toplumu kötü
bir şeye özendirmek gibi
bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum.”
Bu sözler Ezhel’e ait. Ezhel
ismiyle tanınan Sercan İpekçioğlu RAP türü müzik yapan bir
şarkıcı. Bu sözleri söyleyen Ezhel, hem video kliplerinde hem
de şarkı sözlerinde uyuşturucuyu
masumlaştıran ve uyuşturucu
kullanımını meşrulaştıran birisi.
Yani bunu yapan kişi yaptığı
savunmada ne kadar dürüst sizce? Bunun siyasi sonucu saf
gençlerimizi uyuşturucu kullanımına teşvik etmektir. İnsanları
sanatıyla zehirlemektir. Kimse
bunu bize savunamaz. Hiçbir
ahlaki değerle bu açıklanamaz.
Niyetinin ne olduğu bizim için
önemli değildir. Neden önemli
değildir? Çünkü Ezhel aptal değildir ve yaptığı sanatın halk
nezdinde neye yol açtığını çok
iyi bilir. Bu sorumlulukla yapmalıdır sanatını. “Ben bilmiyordum, ben mi verdim uyuşturucuyu?” gibi düşünceler de sadece insanın kendisini kandırmasıdır ve yarattığı sonuçları,
aylık elde ettiği 30 bin liralık kazanç için görmezden gelmektir.
Faşizmin hedefli bir politikasının sonucudur Ezhel. Ülkemize,
topraklarımıza Amerikan tarzı
RAP kültürünü getirme misyonuyla yükümlüdür onun gibi şahıslar. Halk düşmanlarının ideolojisinin yayıcısı ve gençlerimizi
fiilen zehirlemese bile onları bu
bataklığa sürükleyendir. Bataklığa yol yapandır.
Ülkemizde son 13 yılda uyuşturucudan ölüm oranı yüzde 1883
oranında arttı. Bu tabloda kendini
“sanatçı” diye tanımlayan birisi
nasıl gençlerimizi, halkımızı uyuşturucuya özendirebilir? Eğer

“

uyuşturucu devlet politikasıysa
o zaman Ezhel gibileri de rahatlıkla bu tarz müzik yapabilirler
ve uyuşturucuya özendirebilirler.
Bunu “sanat” adı altında pazarlayabilirler.

EZHEL’İN YAPTIĞI
SANATÇILIK DEĞİL,
HALK DÜŞMANLIĞIDIR!
Siyah beyaz gibi ayırt edebilmeliyiz halk sanatçılığı ile halk
düşmanlığını. Halk çocuklarını
insanları zehirlemeye teşvik eden
ve buna özendiren birisi halk
düşmanıdır, böyle bakmalıyız.
- Sanatçı halkı ileriye taşıyan,
doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğretendir.
- Eserlerinde, yaşanan haksızlıkları ele alandır ve yol yöntem
gösterendir.
- Halkın mücadelesini büyütendir.
Bizim şarkılarımız;
1- Değişime inanır. Bunun için
yazılır.
2- Halk ve vatan sevgisiyle
doludur.
3- Birlik duygusu yaratır.
4- Duygu ve düşünceleri örgütler.
5- İnanç ve coşku aşılar. Halkımızın estetik beğenilerine seslenir.
6- Yeni bir toplumu yaratmada
en önde koşar.
Bugün sanatıyla bunu yapan
Grup Yorum’dur ve yine tutuklu
olan da Grup Yorum’dur.
Ezhel halk çocuklarını zehirlemesini meşrulaştırmasına rağmen tutuksuz yargılanırken, Grup
Yorum üyeleri halkın sanatçılığını
yaptıkları için hala tutuklu. 10
üyesi tutsak ve 6 tanesi başlarına
ödül konulmuş olarak aranır durumda.

Her 3 ayda bir, neredeyse periyodik bir biçimde, çalışma yaptıkları İdil Kültür Merkezi basılıyor.
İşkence yaparak gözaltına alınıp
tutuklanıyorlar. Hapishanelerde
sürekli işkence görüyorlar, sürgünler yaşıyorlar ve tüm bunlara
rağmen üretmeye, direnmeye
devam ediyorlar.
Biz de Kızıl Maskeliler olarak
RAP müziği yaptığımız için; son
süreçte uyuşturucu kullanımı ile
gündeme gelen Ezhel hakkında
yazmayı bir sorumluluk olarak
gördük.
Ezhel, birçok kez, gençleri
uyuşturucuya özendiriyor diye
gündeme gelmişti. İlk davasında,
şarkılarında ve kliplerinde “Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme” nedeniyle hakkında suç
duyurusunda bulunulmuştu. Bir
süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Ezhel, ikinci kez aynı
suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı ve son olarak da uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
Ezhel tüm bunları yaparken;
kendini “solcu” diye tanımlayan
bütün örgütler-partiler Ezhel’i
sahiplendi. Birgün’den Evrensel
gazetesine kadar hepsi sahiplendi.
Peki, Grup Yorum’u bir kere
olsun gündemlerine aldılar mı?
Bu nasıl bir solculuk? Bu nasıl
bir devrimci dayanışma?
Grup Yorum’un 10 üyesi tutsak, 6’sı aranır durumda olmasına rağmen Ezhel’i sahiplendikleri kadar Grup Yorum’u sahiplenmediler, gazetelerinde haber bile yapmadılar. Grup Yorum’un Veda şarkısında destanını
anlattığı İbrahim Devrim Top, bir
uyuşturucu satıcısını cezalandırdığı için polis tarafından yakın
zamanda katledildi.
Bu meşru mücadeleyi neden
sahiplenmediler? Sahiplenmez-
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ler; çünkü düzenle aralarında
bir çelişki yoktur. Kendi çıkarları
doğrultusunda hareket ediyorlar.
Devrim, iktidar gibi bir iddiaları
yoktur! Emperyalizm değişti,
devrimler devri bitti gibi umutsuz
düşünceler yayıyorlar. Devrimin
önünde engel oluşturuyorlar.
Bu yüzden de Ezhel’i sahipleniyorlar. Neden? Çünkü birisi
uyuşturucu propagandası yaparken, diğeri devrim propagandası yapıyor. Uyuşturucu propagandası yapan tutuklandığında
gündemlerinden düşmüyor. Grup
Yorum üyeleri hala tutsak ve halen aranır durumda ama çıtları
çıkmıyor.
- Grup Yorum’u sahiplenmek
bedel istiyor. Birinci nedeni budur. Bugün Grup Yorum’u sahiplenmek demek gözaltı, tutsaklık ve işkence demek. Belki
yayın organının kapatılması demek veya baskın demek. Bu yüzden kendini “devrimciyim, solcuyum” diye tanımlayan bu örgütler, kılını kıpırdatmıyor. Fidel
Castro’nun güzel bir sözü var
“Devrim için savaşmayana, sosyalist denmez.” Devrim için mücadele etmeyen, bedel ödemeyi
göze alamayan devrimcilik yapamaz!
- İkinci nedeni düzeniçileşmiş
olmalarıdır. Emperyalizmin değişmiş olduğuna inanmış olmalarıdır. Bu yüzden düşmanımız
bir ve aynı değildir. Grup Yorum’u
sahiplenmemelerinin nedenlerinden birisi de budur. İktidardan
medet uman hiç kimse ne devrimcilik yapabilir ne de Grup Yorum’u sahiplenebilir.
- Üçüncü nedeni Grup Yorum’u kendilerine rakip olarak
görmeleridir. “Benim olmayan
yok olsun” anlayışıdır. Sanata
özel mülkiyetçi bakmalarıdır. Yani
benim değilse “kahrolsun, batsın”, “umrumda değil” düşüncesidir.
Devrimci bir ahlaka sahip olmayan bu anlayış çürümeye
mahkumdur. Benim düşüncelerimi anlatmıyorsa, benim propagandamı yapmıyorsa, benim

10

değilse, bana rakiptir diyorlar.
Rekabetçilik burjuva ideolojisinin
bir sonucudur. Düzen içileşmiş
sol örgütler, iliklerine kadar burjuva ideolojisiyle kirlenmişlerdir.
Bundan kaynaklı da devrimci
çıkarları gözetmiyorlar ve benmerkezci, faydacı yaklaşıyorlar
olaylara. Başkalarının güç kaybetmesi onlar açısından güç kazanmanın tek yoludur ve bu kendilerine güvensizliklerinin ve
güçsüzlüklerinin göstergesidir.
Kökünde burjuva ideolojisi vardır. Grup Yorum’u bu yüzden
sahiplenmek akıllarına bile gelmez; çünkü devrimci dayanışma
onlar açısından güç kaybıdır.
Çünkü kendi kişisel çıkarları çerçevesinde değerlendiriyorlar.
- Dördüncü nedeni ise sanatçının tarafsız olması gerektiğini
savunmalarıdır. Hayır! Sanatçı
tarafsız olamaz! Tarafsız olmak
da taraf olmaktır, hem de düzenden yana! Yani İbrahim Devrim Top’ların katillerinden yana.
Halkın sanatçıları halk kahramanlarının türkülerini söylemelidir. Halk için sanat yapmalıdır.
Halktan yana olmalıdır.
Halkın kurtuluşu kendi özgürlüğünden bağımsız değildir.
Toplum özgür olmadan sanatçı
özgür olamaz. Özgürlüğü içinde
taraf olmalıdır. Ezilenden taraf.
34 yıldır, kesintisiz, düşüncelerinden bir milim sapmadan
sanat yapan ve ideolojik bir savaş yürüten Grup Yorum devrimin türkülerini söylüyor. “Şarkısız devrim olmaz” ve bu yüzden
kendisini solcu diye, sosyalist
diye nitelendiren herkes Grup
Yorum’u sahiplenmelidir. Ama
bugüne bakıldığında kendini ilerici, sosyalist diye nitelendirenler
uyuşturucu propagandası yapan
ve faşist devletin hedefli kullandığı bir sanat düşmanını sahipleniyor.
SONUÇ OLARAK:
1- Ezhel ve onun gibi sanatçılar faşist devletin hedefli bir
politikasıdır. Süren davalar sa-

dece görüntüdür ve kendini meşru gösterme çabasıdır.
2- Kim kimi sahipleniyor? Neredeyse bütün sol gündemine
aldı Ezhel’i. Peki bunlar Grup
Yorum’u bir kere olsun gündemlerine aldılar mı? Bir kere olsun
mektup yazdılar mı veya bir tane
eylem yaptılar mı? Hayır. Grup
Yorum’u kendilerine rakip olarak
gördüler hep. Sanata özel mülkiyet diye baktılar. Grup Yorum’u
karaladılar hep.
3- Biz Ezhel’i ne dinlemeliyiz
ne de dinletmeliyiz. Ezhel halk
çocuklarını zehirleyen, bunun
yolunu yapan, bu düzenin bir
sanatçısıdır. Niyetleri bizi ilgilendirmez, onun yüzünden uyuşturucu alan, uyuşturucuya özenen ve bu bataklığa giren gençlerimiz bizi ilgilendirir. Ezel’in
yarattığı sonuçlar bunlardır ve
bu yüzden asla masum değildir.
Ezhel dinlenilmemelidir.
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
KIZIL MASKELİLER

Dev-Genç Milisleri:
Örgütlenme ve Yoldaşlarımızın
Özgürlük Haklarını Savunmaya
Devam Edeceğiz
Gazi Mahallesi’nde, Dev-Genç
Milisleri tarafından 7 Ocak’ta mahallenin birçok yerinde, umudun adı
ve “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!” sloganları duvarlara işlendi.
Gazi Mahallesi’nde 8 Ocak’ta,
Nuri Pakdil Anadolu Lisesi, Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi çevresinde yazılama
yapıldı. “Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük İstiyoruz, Alacağız! Söz, Karar,
Örgütlenme Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız!” sloganları duvarlara nakşedildi.
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HALK DÜŞMANLARININ YANINDA SAF TUTANLAR HALKLA BAĞ KURAMAZ!
İKTİDARLAR, HALKIN KARŞISINDA YENİLMEYE MAHKUMDUR!

NE BAKANLAR NE BANKALAR, ARKANIZA KİMİ ALIRSANIZ ALIN HALKLA BAĞ KURAMAZSINIZ!
alkımız asla, faşizmin iktidarını destekleyen, AKP
yalakası olan Yavuz Bingöl’ü unutmayacak! Yanında olmayanları halk unutmayacaktır!
19 Aralık 2017 tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığı ve Yavuz Bingöl
Sanat Merkezi bünyesinde kurulan
Sanat Hayattır Derneği ile Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü arasında
“Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekle Kampanyası İşbirliği” protokolü
imzalandı. AKP, MEB, Yavuz Bingöl
İŞBİRLİĞİ çerçevesinde ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere
84 bin 290 bağlama ve 3008 piyano
dağıtılması öngörüldü.

H

AKP neyi amaçlıyor?
AKP faşizminin, kültürel alandaki
saldırısının yeni bir projesiydi bu.
Anadolu halklarının bin yıllık tarihine
eşlik eden sanatı yok edip, kendi
denetimine almak istiyor.
Bin yıllık Anadolu tarihinde halkın
acıları, sevinçleri, değerleri, düşünceleri, direniş ruhu, biat etmeme geleneği, yaşananların tümü, bağlama
eşliğinde günümüze taşınmıştır.
Bu tarihi telle ve sözle unutturmayanlar, bağlamayı Pir Sultan’a,
Ruhi Su’ya ve oradan Grup YORUM’a devretmişlerdir. Halk düşmanı Recep Tayyip Erdoğan son
açıklamalarında şu sözlere yer veriyordu: ... Ki bu sözler, bu proje
ile amaçlananın en net ifadesidir.

Neden Yavuz Bingöl?
Çünkü; AKP faşizmi halkın değerlerini sömürebilmek için, halkın
içindeymiş gibi görünen birisini işbirlikçileştirmeyi hedefledi. Bunu
Yavuz Bingöl ile başardı. Bağlamaya, halk müziğine vakıf olan,
halk tarafından benimsenen; ama
aynı zamanda siyasi olarak nerede
duracağını bilmeyen birisini Yavuz
Bingöl ile bulmuştu. Yavuz Bingöl
gibi halkına sırtını dönenler halk
olma niteliğini kaybetmiştir artık.
Halk düşmanlarının tarafına
geçen Yavuz Bingöl, AKP yanlısı

olmasını şu sözlerle açıklıyor:
1‐ “Solcular hâlâ kayıtsız değiller
aslında benim yaptığım müziğe.
Tamamen silmiş değiller; ama
böyle karşılıklı bir kırgınlığımız var
tabii. Çünkü beni de çok yalnız bıraktılar zor dönemimde. Söylediğimin altından yok düşkün, yok
yalaka gibi şeyler çıkarmaları hiç
yakışık almadı”
2- “... Cumhurbaşkanının insani
yönünün fazla olması. Mesela ben
Ahmet Necdet Sezer’le de türkü
söyleyebilirdim. Niye söylemedim?
Kendisi böyle bir şeye yol açmadı
çünkü.”
3‐ “Cumhurbaşkanı’nın insani
tarafı fazla. İnsana dokunmayı biliyor. Herkesin derdiyle, sorunuyla
uğraşmasını seven bir lider. Başka
bir tarafı var. Galiba ondan dolayı”
4- “TRT Şeş’i kim kurdu? Köylerin
Kürtçe isimlerini kim geri verdi? Hâlâ
bu sorunu çözebilecek kapasitedeki
tek lider Erdoğan’dır.”
Halkına sırtını dönenlere, halkın
kanından beslenenlerin yanında
olanlara hatırlatıyoruz:
Yavuz Bingöl’ün övdüğü AKP;
en işbirlikçi partidir. Emperyalizmle
bağımlılığı öylesine arttırmıştır ki;
samanı, eti bile ithal eden bir ülke
olduk.
Her gün 16 milyon insanımız
yatağa aç giriyor AKP’nin halk düşmanı politikaları nedeniyle. Yandaşlarına ihaleleri peşkeş çekerken
grevleri yasakladı.
OHAL ilan ederek, yüzbinlerce
insanı tutukladı, işkencelerden geçirdi. Dünyanın en çok tutuklu gazetecisi, öğrencisi bizim ülkemizde.
Tehlikedeki avukatlar sıralamasında
yer alan ilk ülkelerden biriyiz.
Yüzbinlerce kamu emekçisini
ihraç etti. Kürdistan’da kitlesel katliamlar yaptı, “Çocuk da olsa kadın
da olsa gereken yapılacaktır” diyen
de, Berkin’in katledilme talimatını
verdiğini söyleyen de Yavuz Bingöl’ün “insani yönü fazla” dediği
Tayyip Erdoğan’dı.
Grup YORUM üyelerini; Haziran
ayaklanmasını bastırmak için insan-

larımızı katleden, 11 kişinin gözünü
çıkaran, bu iktidara karşı savaşıp
ve şehit düşen Elif, Şafak, Bahtiyarlar’ı, Günay, Sıla, İnanç, Dilek gibi
halk çocuklarını katledendir.
Gerekli ve bilinen önlemleri almayarak Soma’da 301 madenciyi
katleden, yoksul mahallelerinde yıkımları, uyuşturucu ve fuhuşu yaygınlaştırandır.
Yozlaşmaya karşı mücadele eden
ve bir torbacıyı cezalandırdığı için
gece yarısı AKP’nin polisleri tarafından katledilen İbrahim Devrimler’in,
Berkin’in, Soma’nın şarkısını yaptıkları
için Grup Yorum üyelerini tutuklatan,
terör listelerine koyan da Yavuz Bingöl’ün yaranmaya çalıştığı AKP’dir.
Yavuz Bingöl’ün övdüğü AKP
iktidarı, bir yıl içinde Erdoğan’a
hakaretten 20 bin kişiye soruşturma
ve 6 bin kişiye ceza davası açan,
yüzlerce tecavüz ve taciz mağdurlarının davalarına takipsizlik kararı
veren, meydanları ve alanları demokratik hak talep etme eylemlerini
yasaklayan, Roboski’de on yedisi
çocuk olmak üzere 34 kişiyi savaş
uçakları ile bombalayarak katleden
ve yüzlerce hak gasplarına imza
atan bir iktidardır.
Halk düşmanları ile yapılan HİÇBİR işbirliğini halk cevapsız bırakmayacak! Bu nedenledir ki başlalan
bu proje kapsamında dağılan bağ‐
lama sayısı 94, piyano sayısı ise 2 ile
sınırlı kaldı!
Bu iktidar ile işbirliği çerçevesinde
yürüttüğünüz kampanya, başarısızlığa mahkumdur! Çünkü halkla ilgileri
olmayanlar, halkla alay edercesine
faşizmi aklamaya çalışanlar, halkın
duygu ve düşüncelerini sömürmek,
halkın sanatını yozlaştırmak ve halkın
sanatçılarını imha etmek isteyenler,
halk tarafından affedilmeyecektir!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
“SURİYE KUM VE ÖLÜMDÜR” (ABD Başkanı Donald Trump)

YALNIZ SURİYE’YE DEĞİL TÜM DÜNYAYA
‘KUM VE ÖLÜM’ GETİREN EMPERYALİZMİN
POLİTİKALARIDIR!
EMPERYALİZM ve İŞBİRLİKÇİLERİ SURİYE’DEN DEFOLUN!
Suriye kum ve ölümdür.” Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2019 tarihinde yapılan kabine toplantısında söyledi bu
cümleyi. Amerika, dünya imparatorluğunu kurmak
için tüm dünyayı kan deryasına çevirmiştir.
Emperyalizmin temsilcisi olarak görevini yapıyor.
Amerikan tekelleri tüm dünyayı kendi ayakları altında
ezerken halkların oluk oluk kanını dökmeye devam
ediyor.
Bir yandan Suriye’yi, bir yandan da Kürt milliyetçi
hareketi aşağılıyor konuşmasıyla. Oysa Suriye’yi
bölen, emperyalizmle ekonomik bağı olmayan bir ülkede; katliamlar yapan, milyonlarca insanı göçe zorlayan, binlercesini yollarda katleden ABD emperyalizminin kendisidir.
Libya’da, Irak’ta olduğu gibi halkların üzerine bombalar yağdıran emperyalizm Suriye’de de kazanamadı.
Libya’da taş üzerinde taş bırakmadılar, ‘özgürlük’
mü götürdüler Libya’ya?
Irak’a “demokrasi”, Afganistan’a ‘bağımsızlık’ mı
götürdüler? ABD’nin halklara karşı suç listesi daha
da uzatılabilir.
Asıl olarak vurgulamak istediğimiz emperyalizmin
çaresizliğidir, Suriye’de yenilmesi, politikalarını uygulayamamasıdır. Emperyalizm IŞİD gibi gerici örgütlenmelerini kurdu, eğitti, besledi ve hem Suriye hem de
dünya halklarının üzerine saldı. Katliamlar yaptırdı.

“

EMPERYALİZMİN POLİTİKALARI
KUM VE ÖLÜM GETİRDİ!
BUNUN BİR AYAĞI DA
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETTİR!
Amerikan emperyalizminin temsilcisi Trump “Suriye
çok uzun süre önce kaybedildi. Bunun yanı sıra orada
yapılacak bir iş yok. Orada kum ve ölüm var. Biz zenginlik hakkında konuşmuyoruz. Kum ve ölümden bahsediyoruz. Artık Suriye’de kalmak için bir arzum yok”
(3 Ocak 2019 Perşembe, İHA)
Amerikan emperyalizminin bilinen 2 bin askeri var
Suriye’de. ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını meş-
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rulaştıran YPG/PKK’dir.
Amerika IŞİD’e karşı mücadele ettiğini söyleyen
YPG/PKK’ye destek için Suriye’de bulunduğunu açıklıyor ve bunu meşrulaştırıyor. Amerika Suriye’de kendi
askerlerini değil, YPG/PKK’yı kullanıyor, bunu da
açıkça ifade ediyorlar:
Trump, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği
destek konusunda da şunları belirtti: “Türkiye onları
sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki
azıcık petrolü İran’a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran’a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız
Kürtler, İran’a petrol satıyor. Bundan memnun
değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda
biz onlarla iken çok iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz
onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz
zamandan daha iyi savaştılar ve ne olduğunu
gördük. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama
sonsuza kadar Suriye’de kalmak istemiyorum.
Orası kum ve ölümdür.” (Bloomberg)
Suriye 7 yıl öncesine kadar; emperyalizmle ekonomik bağımlılığı olmadığı için halkın asgari yaşam
standartlarına sahip olduğu, kendi kaynaklarıyla yaşayan bağımsız bir ülkeydi. Suriye’de kum ve ölüm
yoktu. Suriyeli çocuklar mutlu, kadınlar onurluydu.
Bugün Avrupa’da güya koruma altına alınan kamplarda Suriyeli çocuklar fuhuş için kaçırılıyor, organları
satışa çıkarılıyor. Suriyeli kadınlar mülteci kamplarında
pazarlanıyor, tecavüz ediliyor.
Suriye’de kan akıyor, Suriye’de ölüm var. Suriye’ye
kumu ve ölümü siz soktunuz. Sizin çeteleriniz halkların
kanını akıttı. Sizin uçaklarınız bomba yağdırdı halkların
üzerine. Tüm bunlara rağmen, yenildiniz!
Trump’ın açıklaması, Suriye halklarının direnişi
karşısında yenilmenin itirafıdır. Vietnam’dan Suriye’ye
kadar dünya halklarına diz çöktüremediniz. Çöktüremeyeceksiniz de. Emperyalistlere ve çetecilere defolup
gidin diyor halklar.

SİZİ HEDEFLERİNİZE İŞBİRLİKÇİ
YPG/PKK DE ULAŞTIRAMAYACAK!
Suriye’de YPG’nin denetiminde olan bölgede Ame-

KESK’LİLER; SICAK ŞARAP İÇİP, SUCUK YEMEYE HAZIRLANIRKEN
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rikan emperyalizminin 25 adet askeri
üssü var. Bu üsler son iki yıl içinde
yapıldı.
Emperyalizmin tek “başarısı” YPG’nin
denetimindeki bu bölgelerde 25 adet üs
yapmak. Bu başarılarını da kalıcılaştırmaya
çalışıyorlar. Trump Suriye’den çekileceklerini açıkladıktan sonra Kürt Milliyetçileri
Amerika’nın Suriye’den çekilmemesi için
imza kampanyası başlattı. Askeri üsse
yürüyüşler düzenledi.
YPG/PKK tüm dünya halklarının lanetlediği bir devletin askerlerinin kalması
için çağrı yaptı. Bu imza kampanyası
Kürt ulusu için utanç belgesidir.
Ki hala çekilip çekilmeyecekleri, çekileceklerse ne
zaman gerçekleşeceği bile hala netleşmeden yapıldı
bu çağrılar. Milliyetçiliğin pragmatizmiyle hareket etmenin ve kendi gücüne güvenmemenin sonucunda,
Türkiye faşizmine karşı ABD’den koruma talep ettiler.
Siz kalın ki ikinci Yemen olmayalım dediler.
Oysa faşizmin Kürt halkına yaşatılanlardan da,
Yemen’de yüzlerce çocuğun katledilmesinden sorumlu
olan da emperyalizmin kendisidir.
Kurdurdukları 25 üsse, emperyalizmin kara ordusu
olmasına rağmen Kürt milliyetçi hareket Amerika’ya
kendini kanıtlamayamamıştır.

Rojava Devrimi Bu Mu?
Amerikan ve NATO üslerinde halklarımızın yararına
bir şey var mı? Trump’ın “ YİNE DE Kürtler’i korumak
istiyoruz.” sözlerinin anlamı; 30 tane F-18 verdik,
bizim desteğimiz olmadan savaşamıyorlar; ama YİNE
DE diyerek aşağılıyor. Bedavaya ölün, size silah vermemize gerek kalmadan ölün, pahalıya maloluyorsunuz
diyor. Ama YİNE DE lütfedip sizi koruyacağız diyor.
Emperyalizmin işgal gücü olsalar da, emperyalizme
23 centlik asker olsalar da emperyalizm işi bitince
onları kullanıp atıyor. Ve aşağılıyor. Tersi emperyalizmin
doğasına aykırıdır.
Trump’ın bu açıklamasında beklenmeyen bir şey
yoktur. Tam da emperyalizmin işbirlikçilerine bakışını
özetliyor. Aynı şekilde Türkiye ile de oynamaya devam
ediyor ABD.
Suriye’de Amerika ile YPG/PKK’nin ilişkisi efendiköle ilişkisidir. Anadolu halklarının, Kürt halkının
gücüne değil, emperyalist devletlerin gücüne güvenen,
onların desteğini arayan Kürt milliyetçileri bugün emperyalizmin Ortadoğu’da elde edemediği “başarı ve
kalıcılaşmayı” getirmiştir.
Bu öyle bir ilişkidir ki Amerika, Suriye’den çekileceğiz
diyor, Kürt milliyetçileri de “Ne olur gitmeyin, kalın”
diye imza topluyor. Emperyalistler gideceğiz diyorlar,
Kürt milliyetçileri de “kalın, gitmeyin” diye yürüyüş
yapıyor. Kürt milliyetçilerinin geldiği bu aşamada,
Kürt ulusunun onuru-namusu Amerikan yardımlarına,

Amerikan silahlarına satılmıştır.
Emperyalizm çürüyen ve çürütendir.
Emperyalizm asalaktır.
Emperyalizm, işgal ettiği topraklara özgürlük değil,
kan ve ölüm götürür. İşgal ettiği topraklarda;
Yağma, kadınlara tecavüz, çocukları kaçırmak en
yaygın uygulamalarıdır.
Emperyalizmin elinin değdiği, ayağının bastığı her
yer kirlenir, çürür, kan deryasına döner.
Türkiye oligarşisine Kürt halkını katlettiren Amerikan
emperyalizmi değil mi? Kürdistan’da Kürt ulusunun
dökülen her damla kanının, öldürülen çocukların,
Sur’da sokak ortasında tüm dünyanın gözleri önünde
katledilen Taybet Ana’nın katili emperyalizm değil mi?
Roboski’de katleden uçaklar emperyalizmin değil
mi? Ortadoğu’da ve Türkiye’de halkların evine, toprağına bombalar emperyalizmin teçhizatlarıyla atılmadı
mı? Türkiye oligarşisinin kullandığı silahları kim
veriyor? ABD ve Avrupa emperyalizminin desteğiyle
gerçekleşmiyor mu bütün katliamlar?
SONUÇ OLARAK;
Kürt milliyetçilerini bu aşamaya getiren reformist,
uzlaşmacı milliyetçi politikalarıdır. Emperyalizmden
çözüm beklemeleri, dostlarını düşmanlarını birbirlerine karıştırmalarıdır.
Kürt halkının kurtuluşu, demokratik halk iktidarıyla sağlanacak Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkı ile gerçekleşecektir!
Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak İktidar!
EMPERYALİZMİN 23 CENTLİK ASKERİ OLMAK,
İŞGAL GÜCÜ OLMAK DIŞINDA BİR YERE GÖTÜRMEMİŞTİR!
EMPERYALİZM SURİYE’DE DE HALKLARIN
KATİLİDİR!
SURİYE’DE KUM VE ÖLÜMÜN SORUMLUSU
EMPERYALİZMDİR!
SURİYE, SURİYE HALKLARININDIR!
EMPERYALİZM YENİLECEK, DİRENEN HALKLAR KAZANACAK!

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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ABD Emperyalizminden Çözüm Beklemek Uzlaşmak, Uzlaşmak İşbirlikçiliktir!
Yunanistan’da SYRIZA’nın Yaptığı Da Budur!

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ, EMPERYALİZME KARŞI
HALKLARIN BİRLİKTE MÜCADELESİNDEDİR!
unanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos*, 2019 yılı için Yunan ordusuna yönelik
yayınladığı bildiride, Yunanistan’ın Türkiye ile
sorunlu konularda ABD’nin desteğini aldığını ifade etti.
Yunanistan’ın Türkiye ile bahsi geçen sorun, Ege
ve Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama konusuydu.
İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti,
birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol aramaları
başlatmıştı.
Bu arama çalışmaları konusunda Türkiye Savunma
Bakanı Hulusi Akar “Mavi vatanımızdaki 462 bin kilometrekarelik haklarımızı ve çıkarlarımızı savunuyoruz”
diyerek Türkiye’nin itirazını ortaya koyunca, Yunanistan
soluğu ABD’de aldı ve yapılan görüşmelerden sonra
ABD’nin desteğini aldıklarını açıklayarak Ege ve Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama alanları konusunda
geri adım atmayacaklarını söyledi.
Ayrıca Yunanistan, emperyalizmin desteğini güçlendirmek için ABD’ye, Yunan adalarında yeni askeri
üsler kurmasını önerdi.
Geçtiğimiz kasım ayında Washington’da ABD’li
mevkidaşı Jim Mattis ile görüşen Yunan Savunma
Bakanı Panos Kammenos, heyetler arasında yapılan
toplantı sırasındaki konuşmasında “Yunanistan,
ABD’yi diyebilirim ki, yegane stratejik ortak ve
müttefik sayıyor. ABD’nin sadece Suda’da (Girit
adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa
ve Dedeağaç’ta da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir” dedi.
Bu gelişmeler ve açıklamalar, her zamanki gibi iki
gerici ya da faşist hükümet arasında olmadı. Bu kez
ABD başkentinde destek için dolaşan ve ABD’ye yeni
askeri üsler kurma çağrısı yapan Yunanistan’ın “solcu”
Syriza hükümetidir.
Reformist solcu bir seçenek olarak “iddialı” bir
programla oluşturulan koalisyon iktidar oldu. Bilinen bir
isim, Aleksis Çipras’tır hükümetin başındaki! Seçildiği
zaman Türkiye’de de reformist ve oportünist solun coşku
ile alkışladığı ve kendilerine örnek aldığı Syriza hükümetinin
savunma bakanı bugün bu açıklamaları yapıyor.

Y

Reformizm Burjuva İdeolojisidir ve
Gideceği Yer Mutlaka
Emperyalizme Teslimiyettir!
Syriza hükümeti ve Çipras IMF dayatmaları sözkonusu olduğu zaman, referandumda hayır diyen
Yunan halkının değil, Yunan oligarşisi ve emperyalizmin
isteklerine ve çıkarlarına göre politika belirlemiş ve
IMF’ye boyun eğmişti. Şimdi de aynı yoldan gidiyor!
Bütün politikalarında ABD’nin desteğine güveniyor,
ABD askerlerini ülkesine çağırıyor, kurdurduğu üsler
yetmiyor, ada vermeyi teklif ediyor!
Gerici faşist AKP hükümeti de ABD ile işbirliğini

14

geliştirmek için can atmakta ve bu çelişkilerden
sadece ABD yararlanmaktadır.
Reformist Syriza hükümeti bir kez daha düzeniçi bir
parti olduğunu, Yunan oligarşisine hizmet ettiğini ispatlamıştır. Diğer sosyal demokrat ya da sağcı hükümetlerden
hiçbir farkı olmadığını ortaya koymuştur.

Yunanistan,
Emperyalizmin Yeni-Sömürgesidir!
Tek Kurtuluş; Halkların Bağımsızlık
Mücadelesinde Birleşip,
Kendi İktidarını Kurmasındadır!
Syriza, emperyalizm ve yeni-sömürge bir ülke olduğu
gerçeğini adeta yok saymaktadır. ABD ya da AB ülkelerinin
Latin Amerika’da, Afrika’da, Irak, Libya, Suriye politikaları
ortadadır. Gittikleri her yer halklar için cehenneme
dönerken emperyalist tekellerin karı katlanarak artmıştır.
Dahası, halkların kurtuluş umudunu yok etmek, sosyalizmi bir umut olmaktan çıkarmak için reformist partileri
desteklemiş ve bütün solu da düzeniçine çekmenin
yolunu yapmıştır. Syriza’nın durumu da budur.
ABD emperyalizminin desteğine güvenerek, ABD
askerlerini çağırarak bölgede ne Yunan ne de komşu
Türkiye halkının çıkarları savunulabilir. Tersine ABD’nin
askeri veya ekonomik varlığının güçlenmesi, halkların
yararına olamaz!
Libya’yı, Irak’ı, Suriye’yi işgal eden, yüzbinlerce
insanın katliamından birinci dereceden sorumlu olan
emperyalist ABD’den yeni askeri üsler açmasını istemek,
halkları katletmek için benim ülkemde konuşlan demek,
onun gelecekteki suçlarına, yeni katliamların sorumluluğuna ortak olmak demektir. Syriza hükümeti kendisine
oy veren halka bu suç ortaklığını anlatamaz, onaylatamaz!
Adalar, denizler, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri,
üzerinde yaşayan halklarındır. Emperyalist ülkelerin
bu zenginliklerimiz üzerinde hiçbir hakları ve yetkileri
olamaz, olmamalıdır! Her halk, kendi vatanında bağımsız ve özgür olmalıdır.
Yunanistan ve Türkiye halkı için tek çözüm; emperyalist ülkelere ve onlarla işbirliği yapan hükümetlere
karşı anti-emperyalist mücadeleyi büyütmek, bağımsızlığımızı kazanmaktır! Halklar birbirine düşman
değil kardeştir.
Ortak düşman; başta ABD olmak üzere emperyalistler ve onların işbirlikçileridir!
* Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, Makedonya konusunda görüş ayrılığı nedeni ile 14 Ocak 2019’da istifa ettiği açıklandı.
Kammenos’un dile getirdiği ABD askeri üsleri konusundaki politika, yalnızca Kammenos’un değil,
Syriza’nın politikasıdır.
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dil Kültür Merkezi (İKM), Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın tutuklanmalarının ardından “2. Gezi Parkı
olayları tarzında bir halk ayaklanması planlamak için” toplantı yapıldığı iddia edilerek
basıldı.
İKM’de bulunan herkes gözaltına alındı.
İddianamede ifade vermeyip direnme tavrı
gösterdikleri söylenerek örgüt üyesi ilan
edildiler. Delil ise daha önce haklarında
açılan davalar oldu.

İ

Grup Yorum üyelerinden Fırat Kıl, 1
YILDA 3 DEFA tutuklandığını ifade ederek
davasının tekrar olduğunu söyledi. Fırat
hakkında aynı iddialarla açılmış tam 10
ADET DAVA vardı.
Yalnız O değil dosya sanıklarının hepsi
aynı iddia ile defalarca suçlanmışlardı.
Dilan Poyraz, Sultan Gökçek ve diğer sanıklar da önceki dosyaları ile birleştirilmesini

istediler. SEGBİS ile ifade vermeye zorlandılar.
Tüm talepleri reddedildi!
Mahkeme savunmalarını dahi almadan
mahkumiyet kararı verdi. Öyle ki, Betül Varan’a son sözü sorulduğunda; ‘İlk sözümü
söylemedim ki son sözümü söyleyeyim’
dedi.
Bu yasa, kural tanımayan yargılama sonucunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldılar. Üst mahkeme, Betül için birleştirmenin
doğru olduğuna karar verdi ve Betül bu
dosyadan BERAAT etti.
Aynı deliller, aynı hakimler! Nasıl oluyor
da Betül beraat ederken diğerleri ceza alıyor?
Keyfiliğin geldiği nokta budur! Beraat
kararı verirken bile bir başka haksızlığa
sebep olan bu yargı sisteminin adil kararlar
vermesi mümkün değildir!

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

TAYAD’LI AİLELER, GAZİ MAHALLESİ’NDE 17 ARALIK’TAN
BERİ TUTSAKLAR İÇİN “ADALET İSTİYORUZ” DİRENİŞİNDE!
ADALET İSTİYORUZ!
mperyalizmin yeni-sömürgesi olarak onları
çıkarlarını korumak için; ülkemizde işbirlikçi
oligarşi, faşist baskılarıyla halk üzerinde
terör estiriyor. Emperyalizm ve oligarşinin sömürüsüne
karşı vatanımızda adalet isteyen halkımızın evlatlarına
yani devrimcilere uzun yıllara varan cezalar veriliyor.
Adaletsizlik sürüyor. Faşizmin düzeni adaletsizlik
üzerine kuruludur. Elbette bu halk için, halkın öncüsü
devrimciler için adaletsizliktir. Düzenin adaleti; işbirlikçiliği, halkı sömürmeyi, katliamları, hırsızlıkları,
uyuşturucuyu, kaçak fabrikaları, havamızı-suyumuzu
kirleten büyük şirketleri, kaçak holdingleri değil bizi
suçlar. Halkımızın en onurlu evlatlarına müebbet
hapis cezaları veriyor.
Hapishanelerde ağır tecrit koşullarında tutuyor.
Haklarını her isteyişlerinde disiplin cezaları veriyor,
yayın-kitap yasakları veriyor, görüşleri engelliyor.
Hastalandıklarında hastaneye götürmüyor, götürdüğünde kelepçeyi çözmeyerek veya yanlarında asker
bulundurarak tedavilerini engelliyor.
Mahkemelere götürmüyor, hukuktaki yüz yüzelik
ilkesine aykırı olarak SEGBİS ile ifade vermeye
zorluyor. SON SÖZLERİNİ BİLE SORMADAN MÜEBBET VEYA UZUN HAPİS CEZALARI VERİLİYOR!

E

BU ADALETSİZ DÜZENE KARŞI ÇIKAN
YALNIZCA DEVRİMCİLERDİR!
Devrimciler;
- Vatanımız emperyalizmin sömürgesi olmasın,
- Vatanını seven,
- Halkını seven,
- Sömürüsüz bir yaşam isteyen, eşitlik-özgürlük
için savaşan,
- Halkın açlığının, yoksulluğunun bitmesi için mücadele eden,
- Bilim ve eğitimin halk için olmasını isteyen,
- Hiçkimse evsiz kalmasın, akşam yatağına aç
girmesin,
- Topraklarımız emperyalizmi ve işbirlikçi oligarşi
tarafından işgal edilip çiğnenmesin diye,
- Emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin yoz müziğine
karşı çıkan ve halk için alternatif oluşturan, halk için
türküler-şiirler yapan,
- Yozlaşmaya, fuhuşa karşı çıkan,
- Halkımızın onurlu, namuslu, dürüst ve bilge evlatlarıdır.

PEKİ BU ADALETSİZLİĞİN
SÜRDÜRÜCÜSÜ AKP KİMDİR?
Bugün AKP;
- Vatanımızı kolaylıkla emperyalizme peşkeş çeken,
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- Tüm yasalarını emperyalizmin isteğine göre ayarlayan,
- Ama kendi yasalarına bile uymayan,
- Halkı işinden, ekmeğinden eden,
- Yarattığı yoz kültüre, açlığa karşı tepkiyi bastıramayan, OHAL’lerini bile yeterli bulmayan,
- Halkı katleden, aç yoksul bırakan,
- Yerli ve milli dediği ama aslında emperyalizmin
gizli işgal ordusu olan askeri, polisiyle halka baskı
uygulayan,
- Faşizmi kurumsallaştıran ve süreklileştiren,
- İmam hatip mezunu olmayınca atamasını yapmayarak, gençleri imam hatiplere yönlendirip eğitimi
bitiren,
- Emperyalizmin en sadık uşağıdır.

ŞİMDİ SORUYORUZ BU DÜZENDE
ADALET OLUR MU?
- Milli ordumuz dediği emperyalizmin işbirlikçisi,
işgal ordusu her gün kendi halkını katlediyor? ADALET
BUNUN NERESİNDE?
- Halkın evlerine girerek, evlerin kapılarını-pencerelerini kırarak yatağında çocuklarını katleden devlet
ADALET OLUR MU?
- Panzerlerle sokak ortasında yoksul halk çocuklarını
ezende ADALET OLUR MU?
- Başka ülkeleri işgal eden ve oradaki halkı önce
savaşta sonra da göç yollarında katleden emperyalizmin
bu düzeninde ADALET OLUR MU?
- Doğmamış çocuklarımızı yaptığı köprülerle, havaalanlarıyla YİD (yap işlet devret) projeleriyle borçlu
yapan bu düzende ADALET OLUR MU?
- Ayakkabı kutularında alenen halkı soyanlarda,
hırsızlığına hırsızlık dedirtmeyen AKP faşizminde
ADALET OLUR MU?
- En demokratik haklarını kullanan, sendikalı olan,
grev yapan Flormar işçilerine bu soğukta ateş bile
yaktırmayanda ADALET OLUR MU?
- Halkın vergileriyle yaptığı yollarda, trenlerde halkı
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katleden bu düzende ADALET OLUR MU?
- Her gün göçük altlarında, maden ocaklarında
işçileri katleden bu düzenin ADALETİ OLUR MU?
- Halkı işinden, ekmeğinden edip susturmak için
de sosyal yardım aldatmacalarıyla dilenci durumuna
düşüren bu düzende ADALET OLUR MU?
- Hırsızlığı yetmiyormuş gibi trafik cezalarıyla,
poşet paralarıyla halkı soyma yöntemlerini, soygun
yasalarını çıkaran bu düzende ADALET OLUR MU?
- Devrimcilerin yoğun olduğu mahallelere, bir başka
ülkeye girer gibi, işgal eder gibi giren bu düzende
ADALET OLUR MU?
- Savaş uçaklarıyla, çoluk çocuk demeden Kürt
halkını bombalayan, panzeriyle, tankıyla, topuyla
evlerin içine, bodrumlara kadar girip katleden bu düzende ADALET OLUR MU?
- Elektrik üretme bahanesiyle her tarafa santraller
yaparak; halkı, toprağı, suyu zehirleyen, hayvanlara
bile yaşam alanı bırakmayan bu düzende ADALET
OLUR MU?
- Köylerimizdeki ormanları yakarak yok eden bu
düzende ADALET OLUR MU?
- Halkı aç bırakmakla tehdit ederek ucuza çalışmaya
mecbur bırakan bu düzende ADALET OLUR MU?
- Haklarını arayanlara gözaltılarda işkence yaparak
sakat bırakmaya çalışan bu düzende ADALET OLUR
MU?
- Engelli insanların maaşını kesen bu düzende
ADALET OLUR MU?
- Zehirli ürünlerle halkı başta kanser olmak üzere,
hasta eden bu düzende ADALET OLUR MU?
- Her şeyin genetiğini değiştirip, halkın en temel
beslenme gıdalarına hastalıklar yükleyen bu düzende
ADALET OLUR MU?
- Hapishaneleri küçük çocuklarla dolduran, okul
yerine hapishaneye atan bu düzende ADALET OLUR
MU?
- Halkın sanatçılarının başına ödül koyan, hapse
atan, türkülerini yasaklayan bu düzende ADALET
OLUR MU?
- Direnen Türkan Albayrak, Yüksel direnişçileri,
Alev Şahin, Nursel, Selvi ve Engin Öğretmen, İzban
işçileri, havaalanı işçilerini işkenceli gözaltılarla
yıldırmak isteyen bu düzende ADALET OLUR MU?
- Halkın avukatlarını tutsak eden, sahte imzalarla
8 saatte tekrar tutuklama emri çıkaran bu düzende
ADALET OLUR MU?
- Emperyalizmin ve oligarşinin sömürge yasaları
için işbirlikçilik, ihbarcılık yapan, yalan yanlış ifadelerle
devrimcileri tutuklayan bu düzende ADALET OLUR
MU?
- Mahkemeye çıkarmadan SEGBİS’le 20 yaşındaki
DEV-GENÇ’liye 21 yıl ceza veren bu düzende
ADALET OLUR MU?
- Bu vatanın satılması için işbirlikçi ordusuyla, polisiyle baskı yapan ve bu katliam ordusunu desteklemek

için çıkarılan yasalarda ADALET OLUR MU?
- Yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı mücadele eden
devrimci halk çocuklarına müebbet hapislere varan
cezalar veren bu yargılamalarda ADALET OLUR MU?
- 50, 70, 80 yaşındaki ana babaları, çocuklarını ve
düşüncelerini sahiplendikleri için hapse atan bu
düzende ADALET OLUR MU?
- Adalet isteyen TAYAD’lı analara, halkın avukatlarına, halkın sanatçılarına, devrimci halkın çocuklarına
müebbete varan cezalar veren bu düzende ADALET
OLUR MU?

ELBETTE OLMAZ! TAYAD’LILAR
BU NEDENLE 1 AYDIR DİRENİŞTE!
Adaletsiz bu düzene karşı direnerek adalet istemek
en meşru hakkımızdır. Bu hakkını kullanan TAYAD’lı
Kezban Ana Armutlu’da, TAYAD’lı Aileler Gazi Cemevi’nde direniyorlar.
Haksız yargılamalara karşı adalet isteyen TAYAD’lı
Kezban Ana’nın direnişi 6. ayına, TAYAD’lı Aileler’in
direnişi 22. gününe girdi ve devam ediyor.
Haksız yargılamalarla Hakan Karabey, Ayberk Demirdöğen, Güven Usta, Şahin Keskin, Gökhan Yıldırım, Hüseyin Karaoğlan, Murat Tan, Alişan Taburoğlu ve daha birçok devrimci gencimiz uzun yıllara,
müebbete varan cezalar aldılar. Bu adaletsizliğe karşı
dışarıda sessizliği bozan aileler direnişe başladılar.
TAYAD’lılar direniyor çünkü; hiçbir haklı gerekçe
göstermeden hazırlanan boş dosyalarla yıllarca
ceza veriyor bu adaletsiz düzen.
TAYAD’lılar direniyor çünkü; müebbet cezaları yetmezmiş gibi gençlerimizi mahkeme salonuna bile
çıkarmıyor, SEGBİS dayatıyor bu adaletsiz düzen.
TAYAD’lılar; yasaklanan Galatasaray Meydanı’na
çıkarak direniyor, alan yasaklarına karşı direniyor, İzmir’de direniyor; her cumartesi Ankara’da alanlara
çıkarak direniyor.
TAYAD’lılar direniyor; çünkü çocuklarını sahipleniyorlar. Çünkü sahiplendikleri çocuklarının savunduğu
güzel ve adaletli düzeni biliyor ve düşüncelerini de
sahipleniyor.
SONUÇ OLARAK:
Adaletsizliğin kaynağı olan bu düzende elbette
ADALET OLMAZ!
Adalet için direnmek zorundayız çünkü bu düzen
bize adaletimizi vermez.
Ekmeğe, suya ihtiyacımız olduğu kadar adalete
de ihtiyacımız var.
Direnerek direnişlerimizi büyüterek adaleti alacağız.
TAYAD’lı ailelerimizin direnişi adaletsizliğe uğramış
devrimci gençlerimize adaleti getirecektir. TAYAD’lılar
direniyor, direnenler kazanır!
Haksız tutuklamalara karşı ADALET isteyenlere
katılalım. TAYAD’lı Aileler’in gücüne güç katalım!

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bizim şarkılarımız ekmekten aşka kadar,
hayatı anlatır.
Bizim şarkılarımız karamsarlığın ve kederin üzerine umutla
gider ve acıya alışmayı değil direnmeyi anlatır.
Bizim şarkılarımız hayatın ve halkın özlemlerini ifade eder.

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,
İsmail Cengiz Mumcu, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Sayısız işkence, katliam davasına girdi;
oğlunu, kızını kaybetmiş annelerle,
babalarla adalet aradı Behiç AŞÇI.
Mahkeme salonlarına hapsetmedi
avukatlığı. Müvekkillerinin kurşunlarla
delik deşik edilmiş, bombalarla
parçalanmış, yanmış, yakılmış bedenlerini
Adli Tıp morgundan aldı kaç kez...
Yeri geldi, müvekkilleri için
ölüm orucuna yattı.
Çünkü o halkın avukatıydı.
Halkın avukatlığı bütün statüleri
parçalayan bir avukatlıktı.
İşte 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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Röportaj
Grup YORUM Üyesi Bergün Varan: “ İçeride de, dışarıdaki aynı ruh haliyle direndik. Bu
süreçte kimse direnmezken bizler bulunduğumuz her yeri direniş mevziisine dönüştürdük.
Bizi her yerde bu kadar güçlü kılan, haklılığımız, yoldaşlık sevgimiz, ideolojimizdir.”

G

rup YORUM’un, Beraat Ederek
Tahliye Olan Üyesi Bergün Varan ile
Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz.

1- Öncelikle geçmiş olsun. Gözaltına alınışınızla
başlayalım. Nerede alınmıştınız, şubede neler yaşadınız? Gözaltı gerekçesi neydi?
Bergün Varan: Önce 21 Temmuz 2017’de tutuklu
Grup Yorum üyelerine özgürlük istediğim için Çağlayan
adliyesi önünde adalet nöbeti tuttum. 1 gün gözaltında
kaldıktan sonra tutuklanıp 3 ay Silivri 9 no’lu Hapishanesi’nde kaldım.
1 günlük tahliyemden sonra, 28 Eylül’de adliyede
ablama (Grup Yorum üyesi Betül Varan) kıyafet götürürken gözaltına alındım. Hiçbir gerekçe gösterilmeden
sadece ifade vermem gerektiğini belirterek etrafımı
yaklaşık 10 polis sardı ve onlarla ifade için karakola
gitmemi istediler.
Ben de yeni tahliye olduğumu, öyle bir şeyin mümkün olmadığını ve kesinlikle onlara güvenmediğimi,
onlarla hiçbir yere gitmeyeceğimi belirttim.
Zaten birkaç saniye geçmeden hemen beni yere
yatırarak ters kelepçe yaptılar. Daha sonra beni sürükleyerek arabaya götürüp, arabaya bindirmeye çalıştılar. Bu esnada polislerden biri "iyi" davranıp,
"saçına dokunmayın" diyerek diğer polisleri uyardı.
Evet, saçıma dokunmadılar; ama beni tekmeleyerek
arabaya bindirdiler ve Vatan’a götürdüler. Yine polislerin
ne kadar ikiyüzlü, işkenceci olduğunu görmüş oldum.
10 gün şubede kaldım ve su-şeker vermeyerek
bize işkence yapmaya çalıştılar. Yaklaşık 1 gün
geçtikten sonra direnişe geçmeye
karar verdik.
Önce hastaneden sabah şubeye
döndükten sonra nezarete girmemeye
karar verdik. Böyle yapınca polisler
bize işkence yaparak bizi nezarethaneye fırlattı. Daha sonra saat başı
kapı dövmeye başladık. Sabah 9’dan
21.00’a kadar kapı dövdük ve saat
21.00’da polisler bu keyfi uygulamadan
vazgeçip su ve şekerimizi verdi. Bunun dışında keyfi bir şekilde parmak
izi alındığında da işkence gördük.
Gözaltı gerekçesi Berk Ercan isimli
iftiracının hakkımda verdiği ifadeydi.
Kendisi Almanya’da yaşadığımı, Türkiye’ye 2015’te geldiğimi söylemiş. 10
gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanıp Silivri 9 no’lu hapishanede kaldım.
1 ay sonra sürgün olduk, ben de Bolu

T Tipi hapishanesine sürgün edildim.
2- Ne kadar tutuklu kaldınız? Hapishane koşullarını anlatır mısınız?
Bergün Varan: 1 günlük tahliyemi saymazsak
toplam 19 ay tutuklu kaldım. 4 ay Silivri’de, 15 ay
da Bolu Hapishanesi’nde kaldım. Hapishanede sürekli
bir direniş var. Her hapishanede zaten farklı hak
gaspları oluyor. Bolu’da 15 kitap sınırlaması, Yürüyüş
dergisinin verilmemesi, ayakta sayım dayatması, hapishanenin giriş çıkışlarında parmak izi dayatması,
hastanede kelepçeli muayene dayatması gibi hak
gaspları oluyordu.
Bütün bu hak gasplarına karşı günde 3 defa, 3’er
dakika kapı dövme eylemi yaptığımız için hapishane
idaresi, direnişin ilk bir ay boyunca sabah 8.00’da
havalandırmamızı açıp, ilk kapı dövme eyleminde
yani saat 10.00’da havalandırmamızı kapatmaya geliyordu.
Robokop kıyafetli 20 erkek gardiyan koğuşumuzu
basıp bizleri yerlerde sürükleyerek, işkence yaparak
kollarımızı, ayaklarımızı kapılara sıkıştırarak havalandırmadan koğuşa atıyordu. Biz de buna karşı
direndiğimiz için her gün yeni soruşturmalar açılıyordu.
Biz işkence gördüğümüz halde, suç duyurusunda
bulunduğumuz halde, hiçbir suç duyurumuz kabul
edilmiyordu ve bizlere soruşturma açılıyordu.
36 gün boyunca her gün sadece sabah 2 saat
havalandırmaya çıkabiliyorduk. Bu keyfi uygulamaya
karşı biz de direnişle karşılık verdik ve sabah 10.00’dan,
22.00’a kadar saat başı kapı dövdük. Buna dayanamayan idare 36 gün sonra havalandırma kapımızı
kapatmaktan vazgeçti.
Ve biz günde 3 defa, 3’er dakika dövmeye devam ettik. Bu hakkımızı da bu
şekilde kazandık. Yürüyüş dergisinin verilmemesine yönelik de havalandırma kapısı akşam kapatılmadan önce oturma
eylemi yapıyorduk, bu direniş hala devam
ediyordu.
Bunun dışında blok flütüm, "her koğuşa bir müzik aleti verilir" gerekçesiyle
verilmedi. Koğuşumuzda bir saz olduğu
için önce flütümü vermediler. Direnişimiz,
uğraşılarımız sonucu bu uygulamanın
ne kadar saçma ve keyfi olduğunu gösterdik ve 3 ay sonra flütü vermek zorunda kaldılar.
Bunun dışında sayımlarda ayağa kalkmamız dayatılıyordu. Sayımda ayağa
kalkmadığımız için sabah sayımdan kaynaklı 3 ay, akşam sayımdan kaynaklı 3
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Röportaj
ay görüş cezası alıyorduk. Günde 6 ay görüş cezası
vererek, bizleri yıldırmaya çalıştılar.
1,5 sene sonra hepimizin yaklaşık 450 yıldan
fazla görüş yasağı vardı. Bu da hapishanenin acizliğini
gösteriyordu.
3- Tutukluluğunuz süresince yeni besteler
devam etti, klipler yayınlandı, ülkede ve Avrupa’da
konserler yapıldı? Bu sürekliliği neye bağlıyorsunuz? Yapılan çalışmalardan haberdar olabiliyor
muydunuz?
Bergün Varan: Tutukluluğumuz sürecinde yeni
besteler yapıldığını, farklı yerlerde konserler verildiğini,
faaliyetlerin devam ettiğini duymak beni çok mutlu
ediyordu. Grup Yorum halktır işte. Bu sadece birkaç
kelimeden, basit bir slogandan ibaret değil. Bu bizim
gücümüz, bizim her daim ayakta olduğumuzu
gösteren bir slogan. Bu sloganı hapishanede bir
kez daha iyi kavramış oldum.
Biz hapishanede olabiliriz; ama Grup Yorum sadece
birkaç üyesinden ibaret değil. Milyonlarca insanın
sesidir Grup Yorum. Bundan kaynaklı da konserlerin,
çalışmaların devam edeceğine emindik. Yaratıcılık
halktaysa eğer üretim de bitmez, Grup Yorum durmaz!
Tabi yapılan çalışmalardan ya çok geç ya da haberimiz pek olmuyordu. Verilen görüş yasaklarıyla,
iletişim cezalarıyla dışarıdan haber almamızı engellemek istiyorlardı.
4- Saçınızın işkencede yolunması üzerine çok
teşhir oldu polis. Ardından tutuklandınız. İtirafçının
ifadeleri "delil" sayılmıştı ve şimdi beraat ettiniz.
Yani aslında iftiracı itirafçının söyledikleri de çürümüş oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Bergün Varan: Benim tutuklanmamın nedeni sadece bir iftiracı değildi. Benim tutuklanmamın nedeni
AKP faşizminin korkaklığıydı. Teşhir ettiğim işkenceden o kadar çok korktular ki bu şekilde
beni tutuklatarak gözdağı vermek istediler.
Beni korkutup geri adım atayım istediler. Bahane
olacak da tanıma ihtimalim bile olmayan iftiracının
saçmalayarak hakkımda söylediği ifadelerini kullandılar. Bu sadece bir yöntem oldu, bu yöntemi kullanmasalardı başka bir yöntem kullanırlardı. Polisler
bunu açıkça da söylediler.
Adliyeye çıktığım gün polisler şöyle söyledi: “Sen
neden HHB’li avukatlara röportaj verdin? Neden
televizyon kanallarına çıktın? Neden saçının yolunduğunu her yerde anlattın?” deyip beni tutuklatacaklarını söylediler. Tutukladılar. 19 ay hapishanede
olmama neden oldular.
Peki, neyi başardılar? Hiçbir şey. Öfkemi bilediler.
Halk düşmanlarını daha iyi tanımamı sağladılar, onlara
karşı öfkemi büyüttüler. Sınıf kinimi arttırdılar.
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İşkence yaptılar, aylarca kel dolaşmama neden
oldular. Tutukladılar. Bunların hepsini yaşamak
beni güçlendirdi.
Faşizmin gerçek yüzünü gördüm. Düşmanın da
bir sınıf kini olduğunu, bu sınıf kiniyle halka, bizlere
nasıl saldırdığını gördüm. Geri adım atmamı istediler;
ama ben halk düşmanlarına karşı öfkemi daha da
arttırdım. Tek başarıları bu oldu. Kullandıkları yöntem
de zaten çöktü... Tanıma ihtimalim bile olmayan bir iftiracının hakkımda söyledikleri, hazırlanan iddianame
çöktü. Bu aslında hukukun, faşizmin çöküşünü de
gösteriyor. Ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor.
5- Grup Yorum ilk kez, fiziken aralarında olmayan
yoldaşları için beste yaptı? Dinlediğinizde neler
hissettiniz? Sizce yoldaşlık nedir?
Bergün Varan: Bu besteyi çok geç öğrendim.
Yani beste yapıldığını duyduk; ama sözlerinin bize
ulaşması vakit aldı. Sözleri okuyunca tek olmadığımı,
yoldaşlığın ne kadar güçlü bir sevgi olduğunu,
sınırsız bir sevgi olduğunu, kopmaz bağlarla birbirimize bağlı olduğumuzu daha iyi anladım.
Bana da çok güç verdi, çok sevindirdi. Tabi ezgisini
tahliye olduktan sonra dinledim, beste çok güzel
olmuş. Bütünüyle bu süreci anlatmış, ifade etmiş.
6- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var
mı?
Bergün Varan: İçeride de, dışarıdaki aynı ruh
haliyle direndik. Bu süreçte kimse direnmezken
bizler bulunduğumuz her yeri direniş mevziisine
dönüştürdük. Bizi her yerde bu kadar güçlü kılan,
haklılığımız, yoldaşlık sevgimiz, ideolojimizdir.
Direndiğimiz için bu kadar güçlüyüz, direndiğimiz
için bir ileri adım atıyoruz. Şimdi de dosyalar çöküyor,
hapishanelerde faşizm geri adım atıyor. Atmaya da
devam edecek. Tutsak bütün Grup Yorum elemanlarını
da faşizmin elinden çekip alacağız!

“Adaletin Sağlanması İçin
Adalet Nöbeti’ndeyiz!”
Halkın Avukatlarından Av. Didem
Baydar Ünsal, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki Adalet Nöbeti’ne devam
etti. Bu kez nöbette
tutsak avukatların
aileleri ve TAYAD’lılar da vardı. Av. Didem Baydar Ünsal
ile desteğe gelen iki kişi polisin saldırısıyla
gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı.

KESK’LİLER; SICAK ŞARAP İÇİP, SUCUK YEMEYE HAZIRLANIRKEN
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10 SORUDA
SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞ

Özgür Tutsaklardan
- Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişimizin
amacı, siyasi muhtevası
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nedir?
Oligarşi devrimcilere, bizlere
savaş açmış durumda. Bu savaşta
işkence yapıyor, katlediyor, tutukluyor. Teslimiyetin dayatıldığı ve
işkencelerin, hak gasplarının iyice
arttığı bu dönemde saldırıları boşa
çıkarmak, siyasi kimliğimize, onurumuza sahip çıkmak için başladık
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş’e.
Hak gasplarının amacı devrimci
tutsakların devrimciliğini alıp sadece sıradan bir “tutsak” haline
getirmektir. Ziyaret hakkımızın engellenmesi dışarıyla bağımızı koparmak için, kitap hakkımızın engellenmesi siyasi düşüncelerimizi
unutturmak için vb. Devrimci tutsaklık kimliğimizi, onurumuzu korumak, gasp edilen haklarımızı
geri almak da direnişimizin amacıdır.
Bu hak gaspları bir yerde siyasi
statümüzü de tamamen yok etmeye çalışılmasının araçlarından
biridir. Siyasi kimliğimiz onurumuzdur! Ve Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişimiz onurumuzu korumak içindir, siyasi kimliğimize
sahip çıkmak içindir. Faşizmin baskısına, zulmüne, kanımız canımız
pahasına kazandığımız haklarımızı
gasp etmesine karşı bizi kuşatıp
teslim almasına karşı gerçekleştirdiğimiz taarruzumuzdur.
2- OHAL sürecinde Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin önemi nedir?
Faşizm, OHAL'i derinleşen yö-

netememe krizine karşı bir
çare olarak ilan etmişti. Dikensiz gül bahçesi oluşturmak için halka karşı sürdürdüğü savaşta, yaptığı her
türlü zulmü OHAL ile “yasal”
hale getirip kendine meşruiyet kazandırmaya çalışıyordu. Amaç bütün halkı
teslim almaktı.
Faşizm için, halkın teslim alınmasının ön ayağı her zaman için
hapishanelerdeki özgür tutsakları
teslim almak olmuştur. Ama bunu
hiçbir zaman başaramamıştır. .
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direnişimiz bu yanıyla halkın sindirilmesine, teslim alınmaya çalışılmasına karşı “sol”un susup köşesine çekildiği OHAL koşullarında
direnilebileceğinin örneği olmuştur;
faşizmin OHAL politikasını boşa
çıkarmakta önemli bir işlev yüklenmiştir. Direnişin bir zorunluluk
olduğunu; emeğimizi, onurumuzu
korumanın tek yolunun direnmek
olduğunu, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun direnilebileceğini
göstermiştir.
3- Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş ile oligarşinin krizini
derinleştirdik. Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş bize ne
kazandırdı?
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş'e başladığımız 10 Temmuz
2016’dan bu yana siyasi ve maddi
birçok kazanımımız olmuştur.
Faşizmin uygulamaya çalıştığı
kitap dergi yasakları, sohbet hakkını gasp etmesi, açık görüşleri
iki ayda bir yapması, avukat görüşü
kısıtlamaları, görüşmelerin kameraya alınması, havalandırmaların
üstünün tel kafeslerle kapatılması,
hasta tutsakların serbest bırakılmaması, sürgün sevkler vb. birçok
saldırısı büyük oranda boşa çıkarılmıştır. Faşizmi direnişimiz karşısında çaresiz bırakıp haklarımızı
teslim etmek zorunda bıraktık. Bugün kitap yasağının uygulandığı
hapishane nerede ise yoktur.
Maddi kazanımlarımızın yanın-

da birçok siyasi kazanımımız vardır...
Direniş, faşizmin yeni saldırılarının karşısında güçlü bir barikat
olmuştur. Faşizme hakkımızı gasp
etmeye kalkıştığında ellerimiz bağlı
oturmayacağımızı, direneceğimizi
göstermiştir. Faşizm; bir saldırı,
hak gaspı yapmaya kalkışacağı
zaman “Cepheliler hariç” diye
genelgeler çıkartıyorsa bu, Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin
en önemli kazanımıdır.
4- Günümüz itibariyle Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin kazanımları nelerdir?
Bugün açısından Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş, faşizme karşı her koşulda direnilebileceğini göstermiştir. “OHAL var”,
“OHAL’de direnilmez”, “haklarınızı
kazanamazsınız” diyenlere her koşulda direnmenin yolunun olduğunu, haklarımızı kazanabileceğimizi göstermiştir.
Bugün sohbete çıkıyorsak, kitap
okuyabiliyorsak bu, Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş sayesindedir.
Bugün bizleri, direneceğimizi
bildikleri için, direnişimiz karşısında
aciz ve çaresiz kaldıkları için tel
kafeslerin olduğu hücrelere koymuyorlarsa, bu Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş sayesindedir.
5- 2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu direnişinden sonra, merkezi olarak hayata geçirdiğimiz
direnişimizin ilk günkü inanç ve
coşkuyla devam etmesinin nedeni nedir?
Faşizm koşullarında hiçbir hakkın güvencesi, kalıcılığı söz konusu
değildir. Faşizmden haklarımızı
bugün için kazanmış olabiliriz.
Ama faşizm kazandığımız hakları
geri almak için her zaman fırsat
kollar, her gün yeni bir saldırıyla
karşımıza çıkar.
Bu nedenle faşizme karşı hiçbir
direnişimizde bir an için dahi olsa
rehavete kapılmamışızdır. Bize bu
gücü veren, zafere olan inancı-

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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mızdır, cephe kültürüdür.
Cephe kültürü, ilerlemeyen her
şeyin gerileyeceğini öğretir. Bu
nedenle Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişimizde artan bir coşkuyla, her saldırıya karşı, direnişlerimizi büyüterek karşılık veririz.
Baskının olduğu yerde direniş de
vardır. Bu coşkuyu bize veren
ideolojik sağlamlığımız, zafere olan
inancımızdır.
Direnişe başlama nedenlerimizin hala ortada olduğu koşullarda,
faşizmin saldırılarının sürdüğü koşullarda direniş te aynı coşkuyla
devam edecektir.
6- Her yer Özgür Tutsaklar
için direniş mevzisidir şiarı Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'te nasıl somutlanır?
Özgür Tutsaklık, tohumları Mahir'lerce, Dayılarımızca, şehitliklerle
ekilen, kanlarımızla sulanan bir
gelenektir.
Mücadelemizin bedellerinden
birisidir tutsaklık. Direnerek, üreterek, faşizme karşı direnişlerde
yaratılan bir gelenektir. Özgür Tutsak savaşçı, militan, öncü ve yeni
insandır. Gittiği her yeri direnişin
mevzisine çevirir, her koşulda direnmenin, üretmenin yolunu bulur.
Bunu Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş'te sürgün sevklerle
ülkenin dört bir yanına gönderildiğimizde tek başımıza kaldığımızda
dahi Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direnişi sürdüren Özgür Tutsaklarda görüyoruz. Düşmanın Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş'i
bizi birbirimizden tecrit ederek kırmaya çalışması karşısında her
hücremiz, Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişi tereddütsüz sürdürerek “her yer Özgür Tutsaklar
için direniş mevzisidir” sözünü somutlamışlardır.
7- Faşizm, Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direnişimizi kırmak
için nasıl saldırılara girişti?
“Osmanlı’da oyun çok” der halkımız. Faşizmde de oyun çoktur.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişi kırmak için birçok yol yöntem
denemiştir.
Öncelikle direnişi yok saymaya
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çalıştılar. Hiçbir sorun yokmuş gibi,
her şey güllük gülistanlık gibi açıklama yaptılar. Ama direniş karşısında çaresizliklerinin üstünü, işkence yaparak örtmeye çalıştıkça
teşhir oldular, kaybettiler. Direniş
gerçeğini kabul etmek zorunda
kaldılar.
On yıllara varan ziyaret, iletişim
cezaları, aylara varan hücre cezaları verdiler. Cezalarla yıldırmaya
çalıştılar.
Fiziki ve psikolojik her türlü işkenceye başvurdular, tecrit ettiler.
Yetmedi sürgün ettiler. Biz de gittiğimiz her yeri direniş mevzisine
çevirdik.
Haklarımızı gasp ederek yıldırmayı denediler. Özgür Tutsaklar
olarak direnişi anında yükselterek
cevap verdik, geri adım atmadık.
Saldırıların hepsinin özü aynıydı;
teslim olmayı dayatıyordu faşizm.
Kazanılmış haklarımızı gasp ederek tecriti ağırlaştırarak bizi kuşatıp
“teslim olun” diyordu. Ve her saldırısına direnişimizle cevap vererek
saldırıları boşa çıkarttık.
8- Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizle öne çıkan geleneklerimiz neler olmuştur?
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direnişte öne çıkan en önemli geleneklerimizin başında koşullara
teslim olmama, saldırılara karşı
politikasız kalmama, politika üretme, tek başımıza da olsak direnme,
uzlaşmama vardır.
Bu geleneklerimizi direniş içinde
somutlamışızdır. Tek başına bir
hapishaneye sürgün edilen her
Özgür Tutsak Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direnişi sürdürmüştür.
İmkanımız yok denilmemiş, hapishanelerde bir gelenek olan yayın
çıkartma vb. üretimlerimizi sürdürmüşüzdür. Her türlü saldırıya karşı,
ne olursa olsun, direnmek gerektiğinin bilinciyle en yenisinden en
eskisine her Özgür Tutsak, saldırı
varsa direniş de var diyerek direnmiştir.
9- Direnişin güçlülüğü, şehitlerimizin bize bıraktığı miras
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direnişte nasıl somutlanıyor?

İdeallerimiz ve anılarımız bizi
biz yapan, benliğimizin en önemli
parçalarıdır. Düşüncelerimiz ve tarihimiz bizim varlık sebebimizdir.
Geleneklerimiz bu tarihte somutlanır, yarına uzanan köprülerimizdir,
onlardan aldığımız güçle geleceği
inşa ederiz. Bu nedenle, kanla yazılan Özgür Tutsaklık geleneğimizi
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizle yarına taşıyoruz. Şehitlerimizle yarattığımız teslim olmama geleneğimiz, bugün faşizmin
saldırılarına, işkencelerine teslim
olmama ile somutlanır.
Ümraniye şehitlerimiz, haklarımızın gasp edilmesine karşı düşmanla giriştikleri savaşta şehit düştüler. Haklarımızın gasp edilmesine
karşı direnişte yanımızda onlar
vardır. Buca'da, Ulucanlar'da, Bayrampaşa'da, Çanakkale'de zulme,
ölüme boyun eğmeyenler vardır.
Geleneklerimizden güç alıyoruz
ve geleneklerimizi yaratan şehitlerimizdir.
10- Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin ailelerimize
etkisi nasıl oldu?
Ailelerimiz bu süreçte sesimizi
duyurmamızda bizlerin mücadelesini sahiplenme konusunda olumlu etkilendiler. Başlangıçta birçok
ailemiz ne için direndiğimizi anlamıyordu. Ancak direnişimizin nedenlerini anlattıkça “ne gerek var,
yapmayın, etmeyin” sözleri, yerini
“biz ne yapabiliriz, bir de bir şeyler
yapalım, siz de onlara vurun” sözlerine bıraktı.
Bu süreçte ailelerimiz öne çıktılar. Evlatlarını cüretle sahiplendiler,
korumacı yaklaşımlarını terk etmeye başladılar ve öfkesini düşmana yönelttiler.
Ailelere sadece “aile” olarak
bakmadığımızda, Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direnişi neden yaptığımızı anlattığımızda onları sadece bizi, kendi çocuklarını sahiplenmesinin bir adım ötesine taşıyıp direnişin bir parçası haline
getirebilirdik ve bunu önemli ölçüde
başardık.
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Lübnan Devleti, Gözaltına Aldığı Türkiyeli Devrimci AYTEN ÖZTÜRK’Ü
Türkiye Faşizmine İade Etti!
Ayten; 6 Ay Boyunca Bilmediği Bir Yerde İşkencenin Her Çeşidini Yaşadı,
Vücudunda 868 Yara Açıldı; Fakat Teslim Alınamadı!
Kaçırılma, Kaybedilme, İşkence, Faşizmle İşbirliğini Engellemek Elimizde!
Ayten Öztük, Yoldaşlarının Sahiplenmesi ve Kampanyası Sayesinde Katledilemedi!
Bulunduğumuz Her Ülkeden, Lübnan Konsolosluklarına, Temsilciliklerine
Aşağıdaki Mektubu Tek Tek Ya da Toplu; Elden, Faks veya Mektupla Gönderelim!
Devrimcilerin Kaçırılmasının, Faşizmle İşbirliğinin Gayrı Meşruluğunu Anlatalım!
(...... ) Lübnan Konsolosluğu’na
YTEN ÖZTÜRK 8 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Refik Hariri havaalanında Yunanistan’a giderken Lübnan hükümeti tarafından önce gözaltına alınıp, 5 gün bekletildikten
sonra Türk istihbaratına teslim edilmiştir.

A

Ayten Öztürk halkların ortak düşmanı emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele eden 25 yıllık bir devrimcidir.
Türkiye ve dünya halkları için mücadele eden bir enternasyonalist olarak 8 yıl Ortadoğu halklarıyla birlikte
ABD ve onun işbirlikçilerine karşı sürdürmüştür!
Ayten Öztürk, siyasi kimliğini açıkladığı ve başka
bir ülkeye siyasi iltica talebinde bulunduğu halde,
tekrar vurguluyorum, sizin hükümetiniz tarafından
“Seni daha iyi bir yere götüreceğiz” denilerek
alınıp, Türk kontrgerillasına teslim edilmiştir!
Teslim etme sırasında Ayten; gözleri kapatılıp,
başına çuval geçirilerek zorla, işkence ile Türkiye’ye
götürülmüştür! Ve bunların hepsi sizin polisiniz önünde
gerçekleşmiştir.
Neresi olduğu hala açıklanmayan bir kontrgerilla
merkezinde 6 ay boyunca sistematik olarak işkence
yapılmış, en temel ihtiyaçları karşılanmamış, hiç kimseyle görüştürülmediği gibi ailesi ve avukatlarına da
bilgi verilmemiştir.
Evet yanlış okumadınız, 6 ay boyunca her gün
hem psikolojik, hem de fiziksel işkenceye maruz
kalmıştır. Uzun süre elleri arkadan kelepçeli,
gözleri kapalı olarak tutulmuştur.
AYTEN ÖZTÜRK gözaltına alındığı andan itibaren
açlık grevi yapmıştır. Faşist işkenceciler, açlık grevini
kırmak için zorla müdahalede bulunmuş, ellerini ve
kollarını bağlayarak zorla serum vermişlerdir. Bununla
da yetinmeyip, yoldaşımızı çırılçıplak ellerini iki yana
açıp duvardaki halkalara geçirerek, elektrik vermişlerdir.
Vücuduna, ne olduğunu bilmediği bir sıvı enjekte etmişlerdir.
İşkencecilere ifade vermeyi kesinlikle reddeden
Ayten Öztürk; “Kafanın içinde ne var, konuşmayacak
mısın?” denilerek kafası duvarlara vurulmuş, işken-

cenin dozu arttırılmış, sürekli tecavüz ve katledilme
ile tehdit edilmiştir.
“Kafanın içindekileri çıkar, burası cehennemin
dibi, seni öldürmekten beter edeceğiz” diyerek
kafasını duvara vurup, daha da ağır işkenceler uygulayacaklarını söyleyerek yoldaşımızı teslim almaya
çalışmışlardır. Yoldaşımız bu 6 içinde 22 kilo kaybetmiştir.
Kaçırılmasının ardından Halk Cephesi “AYTEN
ÖZTÜRK NEREDE?” adıyla bir kampanya başlatarak,
değişik ülkelerde Lübnan konsoloslukları önünde eylemler yaptı. Ayten’in akıbetini öğrenebilmek için pankartlar asıldı, duvar yazılamaları yapıldı, değişik
dillerde yazılan bildiriler dağıtıldı, basına haberler yayınlandı. Yapılan eylemlerde gözaltılar yaşanmasına
rağmen Ayten’in yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa
nerede tutulduğuna dair bilgi alınmaya çalışıldı.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na ve konsolosluklara
telefon ve faksla sürekli Ayten’in durumu soruldu.
Lübnan yetkililerinden net bir bilgi alabilmek için çok
yoğun bir kampanya yürütüldü. Ayten’in bütün o işkencelere direnmesi ve dışarıda yürütülen mücadele
sayesinde gerçekler açığa çıktı.
Türkiye faşizmi Ayten’i 28 Ağustos 2018 günü işkence merkezinden alıp 1,5 saatlik bir yolculuktan
sonra gözleri kapalı bir şekilde boş bir araziye bıraktı.
Bırakıldıktan birkaç dakika sonra Ankara siyasi şube
polisleri tarafından “ihbar var” diyerek gözaltına alıp
avukatlarına haber verdi. Yaptığı işkencenin, zulmün
üzerini örtmek için de alelacele Ayten’i tutukladı.
6 aylık mücadele sonunda Ayten Öztürk’e ulaşıldı
ve yaşananları herkes onun anlatımlarından öğrendi.

TÜM BU İŞKENCELER NEDEN?
Bu işkencenin sebebi, faşizme karşı mücalede
edenleri ve halkı yıldırmak, sindirmek ve teslim
almaktır! Emperyalist devletlerin sömürü, soygun,
zulüm üzerine kurulu sistemlerini devam ettirebilmek
için, devrimcileri işkence ile teslim almak ya da alamadığında da katletmek istemeleri bundandır.

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Ülkesini, vatanını sattırmayan, sömürüye hayır
diyen birilerine tahamülü yoktur emperyalizmin ve işbirlikçilerinin. Aslında bunu en iyi bilenler sizler olmalıydınız.
Vatanınızı korumak için, İsrail siyonizmine karşı
verdiğiniz haklı mücadeleden biliyor olmalıydınız. Vatanını, halkını korumak için canını veren şehitlerinizden,
sakat kalan gazilerinizden biliyor olmalıydınız!
İsrail siyonizmi de dünya halklarının
baş düşmanı ABD emperyalizminin sömürü, soygun, talan ve akıtılan dünya
halklarının kanından beslenmektedir.
Sizin hükümetiniz emperyalizme karşı
mücadele eden Ayten Öztürk’ü katillere
teslim ederek, onlara destek olduğunuzu
göstermiş oldunuz.
Bu Nedenle Haklı Olarak Soruyoruz:
- AYTEN ÖZTÜRK’Ü KİME VEYA
KİMLERE, NE ZAMAN TESLİM ETTİNİZ? BUNU DERHAL AÇIKLAMALISINIZ!
- BİR DEVRİMCİYİ NE KARŞILIĞINDA TÜRKİYE FAŞİZMİNE TESLİM
ETTİNİZ? HANGİ PAZARLIKLARI
YAPTIĞINIZI AÇIKLAMALISINIZ!
- SİZE AYTEN ÖZTÜRK NEREDE
DİYE SORULDUĞUNDA, NEDEN
“BİLGİMİZ YOK!” DİYEREK SORUMLULUĞU ÜZERİNİZDEN ATMAYA ÇALIŞTINIZ? AYTEN ÖZTÜRK’ÜN İADESİNİ GİZLEMEK SİZE NE KAZANDIRDI?
- AYTEN’İN VÜCUDUNDA, YAŞADIĞI İŞKENCE
SONUCU 868 YARA AÇILDI! LÜBNAN DEVLETİ;
TÜRKİYE DEVLETİNİN İŞKENCE, GÖZALTINDA
KAYBETME, KATLETME RİSKİNİ BİLE BİLE TESLİM
EDEREK HALKLARA KARŞI SUÇ İŞLEDİ!

BUNUN İÇİN SİZ DE EN AZ TÜRKİYE’DEKİ İŞKENCECİLER KADAR SORUMLUSUNUZ! 868 YARANIN VE YAPILAN İŞKENCENİN HESABINI VERMEK ZORUNDASINIZ!
- AYTEN ÖZTÜRK’ÜN TESLİM EDİLMESİNDEN
SONRA, FAŞİST AKP İLE SİYASİ, EKONOMİK,
ASKERİ VEYA NE TÜR ANLAŞMALAR-PAZARLIKLAR YAPTINIZ?
BU ANLAŞMA VE PAZARLIKLARI
AÇIKLAMADIĞINIZ VE İPTAL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜBNAN VE
TÜRKİYE HALKLARINA YÖNELİK
HER TÜRLÜ SALDIRIDAN SORUMLU
OLACAKSINIZ!
Tüm ezilen halklar gibi, Lübnan halkı
da; işkence yapan, katleden, sömüren,
çürüyen ve yozlaşan düzene karşıdır.
Sömürü düzenleri sürsün diye, halkları
katleden emperyalistler ve işbirlikçileri;
devrimcilere işkence yaparak, halklara
“Bana itaat edin, yoksa hiçbir zulmü
uygulamaktan çekinmem, 6 ay boyunca her gün işkence ederim” diyor.
Bu tehdit Lübnan halkı için de geçerlidir. O nedenle halk da bu suçu
unutmayacak ve sizden hesap soracaktır!
Tüm halkların geleceği ve kurtuluşu
için Ayten Öztürk’e yapılan işkencenin
son olmasını istiyoruz. Bir daha hiçbir
devrimci kaçırılmasın, kaybedilmesin,
faşizme iade edilmesin!
Ve en önemlisi de Lübnan Hükümeti bu suçu için hesap versin ve
bir daha asla Türkiye faşizmiyle işbirliği yapmasın
istiyor. Bu mektubu gönderenler de bunu istiyor!
Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri, Yaşasın
Dünya Halklarının Mücadelesi!

Ayten'in Sesini Memleketinin
Her Yanına Duyuracağız!
Ayten Öztürk'e 6 ay boyunca yapılan işkenceyi
anlatmak için, Halk Cepheliler 8 Ocak'ta HatayHarbiye'de 400 adet bildiri dağıttı.

Umudun Sesini Ulaştırmakta
Israr Edeceğiz
Hatay Halk Cepheliler 5 Ocak'ta Armutlu
Mahallesi'nde halkın ve gerçeğin sesi Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptı ve 45 dergiyi halka
ulaştırdı.
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Haklılığımızı, Meşruluğumuzu Duvarlara İşledik
Kuruçeşme Halk Cepheliler, 14 Ocak’ta halkın matbaası
duvarlara, Türkan Albayrak’ı selamlamak ve yapılan işkenceleri teşhir etmek için yazılama yaptı.
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CEPHE’NiN 1 YILI
5. Bölüm

AĞUSTOS
1 Ağustos:
- Duisburg’da bulunan Uyuşturucuya Karşı Mücadele-HFG Merkezi emekçileri Hamborn’da evleri
dolaşarak bildiri dağıtıp çalışmalarını anlattı.
- Yunanistan’da tutuklu bulunan
Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iadesi
durdurularak serbest bırakıldı. Atina
Sintagma meydanında yapılan zafer etkinliğine Halk Cephesi de katıldı.
4 Ağustos:
- İstanbul, Gazi mahallesinde
İsmet Paşa Caddesi üzerinde Cephe milisleri boş bir resmi polis aracını havai fişeklerle vurdu.
- Armutlu’da devrimciler polisin
sildiği yerlere yeniden yazılamalar
yaptı.
- İzmir TAYAD’lı Aileler tutuklu
bulunan Halkın Avukatları ve Halkın
Sanatçıları için basın açıklaması
yaptı. Eylemlerine her cumartesi
devam ettiler.
- Avusturya Neunkirchen’de Halk
Meclisi binası açıldı.
5 Ağustos:
- İstanbul, Alibeyköy Karadolap
Mahallesinde Halk Cepheliler “Özgür Tutsaklar Direniyor! Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş” pankartı astı.
- TAYAD’lı Aileler Çayan Mahallesi halk çay bahçesinde kahvaltıda bir araya geldi.

6 Ağustos:
- Almanya Hamburg’da Musa
Aşoğlu savunmasına devam etti.
- 9 Mart 2018 tarihinden Ayten
Öztürk’ten haber alınamadığını öğrenen TAYAD’lı Aileler, Küçükarmutlu Cemevi bahçesinde eylem
yaptı.
7 Ağustos:
Çayan mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde “Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş” kampanyası
çerçevesinde çalışma yapıldı.
8 Ağustos:
- Çayan Mahallesinde “Halkın
Avukatlarına Halkın Sanatçısı Grup
Yorum’’a Özgürlük” pankartları asıldı
ve Ayten Öztürk nerede yazılamaları yapıldı.
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de
Anadolu Federasyonu tarafından
Almanya’nın Belçika konsolosluğu
önünde Sonnur Demiray için eylem
yapıldı.
- İsviçre’nin Zürich şehrinde Kolombiya’da devletin yaptığı katliamlara karşı miting yapıldı. Mitinge
İsviçre Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi de katıldı.
- Grup Yorum gençlik çalışmaları
başladı. Essen Eğitim Ve Kültür
Atölyesi’nde yürütülen çalışmalar
on gün sürdü.
12 Ağustos:
- İstanbul, Çayan Mahallesi’nde,
Cephe Milisleri, AKP’nin katil polislerine yönelik bombalı eylem gerçekleştirdi.
- Gazi Cephe Milisleri, 11 Ağustos 2008’de şehit düşen Önderimiz
Dursun Karataş’ı selamlamak için
Gazi mahallesi Son Durak bölgesinde Aşık Veysel parkına bomba
süslü pankart astılar.
- İsviçre Halk Cephesi Boran
Kültür Merkezi’nde kahvaltıda bir
araya geldi.

13 Ağustos:
Ankara Halk Cepheliler Misket
Mahallesi, Aydınlık evler ve Batıkent
mahallelerinde halkın avukatlığını
ve sanatçılığını yaptıkları için tutuklanan devrimci avukat ve sanatçılar için bildiri dağıttılar; ayrıca
Mamak’ta uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı çalışma yaptılar.
14 Ağustos:
- Tayad’lı Aileler Şişli Postanesi’nden SEGBİS uygulamasının
kaldırılması ve tutsakların mahkemeye getirilmeleri için Adalet Bakanlığı’na faks çektiler.
- Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Lübnan konsolosluğu önünde oturma eylemi yapıldı. Eylemde Türkçe,
İngilizce ve Yunanca Ayten Öztürk
nerede pankartı açıldı, ayrıca konsolosluk görevlisine dosya bırakılarak cevap istendi.
15 Ağustos:
Liseli Dev-Genç’liler Küçükarmutlu Mahallesi’nde yazılama yaptı.
17 Ağustos:
- Devrimci İşçi Hareketi, direnişin
95. gününde Flormar işçilerini ziyaret etti.
- Avusturya’da Ayten Öztürk’ün
akıbetini öğrenmek için 3 kişilik bir
heyet Lübnan Büyükelçiliği’ne gitti.
Ayten’in fotoğrafını ve durumu anlatan bir mektubu konsolosa verdi.
Heyet bir hafta sonra, 23 Ağustos’ta
da gidip mektuba cevabı takip etti.
- Halk Meclisleri’nin uyuşturucu
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ve kumara karşı mücadelesi kapsamında Duisburg’un Hamborn
mahallesinde duvarlara yazılamalar
yapıldı.
20 Ağustos:
- Halkın öğretmenleri Nursel
Tanrıverdi ve Selvi Polat ‘İşimiz,
Ekmeğimiz ve Onurumuz için Direniyoruz’ eyleminde gözaltına alınıp Kurban Bayramının ilk günü
tutuklandılar.
- TAYAD’lı Aileler arife günü Sanayi Mahallesi mezarlığında ve
Karacaahmet mezarlığında şehitlerimizin mezarlarını ve bayramın
birinci günü 21 Ağustos’ta Gazi
mezarlığını ziyaret etti.
- İstanbul, Gülsuyu Mahallesinde
20-23 Ağustos günlerinde Cephe
milisleri polisin sildiği, karaladığı
yazılamaların yerine tekrar yazılama
yaptılar.
21 Ağustos:
- İstanbul, Çayan Cephe Milisleri
Dersim’de Şehit Düşen TİKKO Gerillaları İçin Çayan Mahallesi’nde
Yazılama Yaptı.
- Mersin’de TAYAD’lı Aileler ve
Dev-Genç’liler şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettiler.
- Yunanistan, Atina Halk Cepheliler Kurban Bayramının ilk günü
bayram kutlaması yaptılar.
22 Ağustos:
- Bayramın 2. günü İdil Kültür
Merkezi çalışanları şehidimiz Ayçe
İdil Erkmen’in mezar ziyaretine gitti.
- Alibeyköy Halk Cephesi mezarlık ziyaretlerinde bulundu.
- İstanbul 1 Mayıs Mahallesinde
Cepheliler yazılama yaptı.
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23 Ağustos:
- Çayan Halk Cephesi
“Yoldaşımız Ayten Öztürk Nerede?” yazılamaları yaptı.
- Yüksel Direnişçileri ve
direniş ailesi bayramın 3.
günü Yüksel Caddesi’nde
bayramlaştılar. Düzce’de direnen halkın mimarı Alev Şahin de direniş ailesiyle bayramın ikinci günü direniş alanında
bayramlaştı.
- İzmir Halk Cephesi ile TAYAD’lı
Aileler bayramın 3. günü Bayraklı
sahilinde bayramlaşma programı
için bir araya geldiler.
- Dortmund Halk Cephesi yoldaşımız Ayten Öztürk için Berlin
Lübnan konsolosu ve Frankfurt
Lübnan konsolosuna faks çekti.
- Dortmund Halk Meclisi Çalışanları tarafından yozlaşmanın yoğun olduğu Borsigplatz ve Nordstadt bölgesinde, Duisburg HFG’nin
bildirileri dağıtıldı.
24 Ağustos:
- Okmeydanı Halk Cephesi,
Hasköy ve Gazi mezarlıklarında
bulunan şehitlerin kabristanını ziyaret ederek, mezarların bakımını
ve düzenlemesini yaptılar.
- Okmeydanı Halk Meclisi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram
ziyaretlerinde bulundu, ayrıca mahalle halkının da katılımıyla bayram
etkinliği düzenlendi.
- Almanya, Duisburg’da Uyuşturucu ve Bağımlılığa Karşı Mücadele Merkezinde Bayramlaşma etkinliği düzenlendi.
25 Ağustos:
- Dev-Genç’liler Küçükarmutlu
Cemevi’nde direnen Kezban Ana’yı
ziyaret etti.
- Almanya’nın Hamburg
şehrinde devrimci tutsaklar Erdal Gökoğlu, Musa Aşoğlu ve
G20 Zirvesi kapsamında tutuklananlar için eylem düzenlendi.
- Gülaferit, The Refugee
Black Box tarafından hazırlanan canlı radyo programına

konuk oldu.
- İngiltere’de Halk Cepheliler
Lübnan’ın İngiltere’deki Elçiliğine
Yoldaşları Ayten Öztürk‘ü sordu.
26 Ağustos:
- İdil Kültür Merkezi’nde kahvaltı
gerçekleştirildi.
- Liseli Dev-Genç’liler Küçükarmutlu Cemevi’nde direnen Kezban
Ana’yı ziyaret etti.
27 Ağustos:
TAYAD’lı Aileler Lübnan İstanbul
başkonsolosluğuna Ayten Öztürk’ün
akıbetini sordular, hazırladıkları bildiriyi konsolosluğa verdiler.
28 Ağustos:
- İstanbul Gazi Mahallesinde
Liseli Dev-Genç’liler dört pankart
astı.
- Mersin’de Halk Cepheliler otoban yolunda “Yoldaşımız Ayten
Öztürk Nerede” yazılı pankart astılar.
- Atina’da, Yunanistan Halk Cepheliler Türkiye konsolosluğu önünde
Ayten Öztürk için eylem yaptı.
- Almanya, Mannheim Halk Cephesi Ayten Öztürk için Frankfurt
Lübnan Konsolosluğu önünde eylem yaptı.
29 Ağustos:
- Halkın Hukuk Bürosu yaptığı
açıklama ile Ayten Öztürk’ün bulunduğunu açıkladı: “Müvekkilimiz
Ayten Öztürk, 8 Mart tarihinde Lübnan Havalimanında gözaltına alınıp
13 Mart tarihinde Türkiye’ye iade
edilmiştir. 13 Mart-28 Ağustos arasında kontrgerillanın elinde tutulmuş.
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EYLÜL
1 Eylül:
Berlin’de Alman Anti-faşist gruplar her yıl düzenledikleri 1 Eylül
Sokak Festivali’nde Grup Yorum
da sahne aldı.
2 Eylül:
İsviçre’nin Basel şehrinde bulunan Boran Kültür Merkezi’nde
kahvaltıda bir araya gelindi.
Kontrgerillanın elinde kaldığı 6
ay boyunca, Elektrik (Vücudundaki
yanık izleri bunu açıkça yansıtıyor),
tazyikli su, askıya alma, falaka gibi
ahlak dışı ve fiziki her türlü işkenceye maruz kalmıştır. “Seni arayan
soran yok, sahip çıkan yok!” diyerek
psikolojik işkence de yapılmıştır.
İşbirliği yapmayı reddettiği için
her türlü işkenceye maruz kalmıştır.
Ayten Öztürk, 28 Ağustos günü
akşam saatlerinde bulunduğu yerden alınıp bir buçuk saatlik bir yolculuk sonunda bir araziye bırakılmıştır. Ankara siyasi polisi Ayten
Öztürk’ü kontrgerilladan bu araziden
teslim almıştır. Gözaltına alındığından bu yana 22 kilo vermiştir.”
- Yüksel Ailesi gerçekleştirdikleri
basın toplantısı ile Yüksel Meclisi’nin kuruluşunu ilan ettiler.
- Çayan Mahallesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler ve Halk Cepheliler
Ayten Öztürk’e yapılan işkenceyi
teşhir eden yazılamalar yaptı.
- Boran Yayınlarından “Halkız
Biz” serili dört kitap yayınlandı.
31 Ağustos:
- Almanya’nın günlük “Junge
Welt” gazetesi, Erdal Gökoğlu ve
Musa Aşoğlu’nun davalarını konu
eden, “Anti-emperyalistler Kriminalize Ediliyor” başlıklı, tam sayfalık
haber yayınlandı.
- Okmeydanı Halk Meclisi tarafından uyuşturucuya karşı mücadele ekipleri, Şark Kahvesi bölgesinde bir uyuşturucu satıcısını bir
çanta dolusu uyuşturucu ve yüklü
miktarda para ile yakalayarak halka
teşhir etti.

3 Eylül:
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Sarıyer Aile
Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki 8
yıldır çalıştığı işinden atılan Türkan
Albayrak, direnişe başladı.
- İstanbul, Gülsuyu Mahallesinde
Cephe Milisleri korsan eylem yaptı
ve pankart astılar.
- Avusturya Anadolu Federasyonu, Avusturya Türk konsolosluğu
önünde Ayten Öztürk’e özgürlük
eylemi gerçekleştirdi.
4 Eylül:
Yüksel Meclisi tarafından tutsak
kamu emekçilerini sahiplenmek
için Yüksel ve Bakırköy Direnişi
tutsakları Nazife, Celal, Akman,
Nursel ve Selvi’ye faks çekildi.
5 Eylül:
- Halkın Tutsak Avukatlarının
SEGBİS’le duruşmaya katılmaları
kararına karşı başlattıkları açlık
grevinin 3. gününde mahkeme salonuna götürülme hakkını kazandılar.
6 Eylül:
Bakırköy direnişçileri
Nursel Tanrıverdi ve Selvi
Polat tahliye oldu.

10 Eylül:
- Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin avukatlarının ilk duruşmaları görüldü.
Duruşma öncesi Bakırköy adliyesi
önünde açıklama yapıldı. Mahkeme
14 Eylül’e kadar sürdü.
- Halkın avukatlarının ilk duruşmalarının görüldüğü gün Belçika’da
da avukatların katılımıyla bir destek
eylemi gerçekleştirildi.
13 Eylül:
- İstanbul Küçük Armutlu mahallesinde yoldaşımız İbrahim Devrim Top kaldığı evde polis tarafından
katledildi.
- Frankfurt Türk Konsolosluğu
önünde Frankfurt Halk Cephesi İbrahim Devrim Top’un katledilmesini
protesto etti.
- Armutlu, Alibeyköy ve İkitelli’de
İbrahim Devrim Top’la ilgili yazılamalar yapıldı.
14 Eylül:
- Halkın tutuklu avukatlarının
tümü bugünkü duruşmada tahliye
edildiler.
- İbrahim Devrim Top ile ilgili
Yunanistan Atina’da Türkiye Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleşti, ozalitler asıldı. Almanya Essen’de pankart asıldı,
Köln Dom Kilisesi önünde protesto
eylemi gerçekleşti.
- Boran Yayınları’ndan yeni kitap
yayınlandı: Savaşıyoruz Kazanacağız!
- Üçüncü havalimanı işçileri,
kendilerine dayatılan insanlık dışı
koşullara isyan etti. Devrimci İşçi
Hareketi de konuya ilişkin açıklama

8-9 Eylül:
Uluslararası Eyüp
Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’nun
9.su Küçük Armutlu’da
gerçekleşti.
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yaptı.
15 Eylül:
- İbrahim Devrim Top; Çorum,
Büyük Palabıyık Köyü’nde amcası
Selhan Top’un yanında toprağa
verildi.
- Dev-Genç milisleri gece saatlerinde Küçük Armutlu Mahallesi’nde katledilen İbrahim Devrim
Top için pankart astı, eylem yaptı.
Okmeydanı ve Sarıgazi’de yazılamalar yapıldı.
- 3. Havalimanında insanlık dışı
koşullara, işçi katliamlarına “Yeter
artık” diyerek direnişe geçen işçiler
gözaltına alındı.
- Fransa, Paris’te her sene düzenlenen Fete de L’Humanite 1416 Eylül’de üç gün sürdü. Halk
Cephesi standında Sanat Meclisi
tarafından “Sanat ve Direniş” konulu
panel düzenlendi. Ayrıca Grup Yorum ve Grup Su da sahne aldı.
16 Eylül:
- Serbest bırakılan halkın avukatlarından 12 kişiye yeniden tutuklama kararı verildi. Avukatlardan
beşi tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Hala tutsak olan halkın
avukatları: Behiç Aşçı, Aycan Çiçek,
Engin Gökoğlu, Aytaç Ünsal ve
Selçuk Kozağaçlı.
- İbrahim Devrim Top için İsviçre
Zürih’te Türkiye konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıldı. Atina,
Berlin, Dortmund, Mannheim ve
Stuttgart’ta ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da anma programları
düzenlendi.
- Avusturya Anadolu Federasyonu’nda bir halk toplantısında,
süren dava hakkında konuşuldu.

17 Eylül:
- Halkın Sesi Radyosu yeni yayın dönemine başladı.
- Hatay Tekebaşı mahallesinde
halk toplantısı yapıldı.
18 Eylül:
- Dortmund Halk Cepheli bir
yoldaşımızın evine sabah polis
baskını oldu.
- Viyana’da, Türkiye Konsolosluğu önünde İbrahim Devrim Top’un
katledilmesini protesto eylemi yapıldı.
19 Eylül:
Hatay’da umudun çocukları ve
aileleri kahvaltıda buluştu.
20 Eylül:
- Almanya’nın Hamburg şehrinde
Grup Yorum’a yönelik baskılar ve
Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu’nun
davalarıyla ilgili uluslararası toplantı
düzenlendi.
- DHKC 471 no’lu, “Biz Uyuşturucuya, Kumara, Fuhuşa Karşı
Mücadele Ediyoruz. Uyuşturucu
Fuhuş Kumar Devleti Bizi Katlediyor” başlıklı açıklamasını yayınladı.
21 Eylül:
- Grup Yorum’un 29 Eylül’de
konserini engellemek isteyen Frankfurt Belediyesi’ne karşı Almanya
genelinde eylemler başladı.
- Londra’da, yaşanan saldırıları
protesto etmek ve devrimci avukatları sahiplenmek için Türkiye
elçiliği önünde eylem yapıldı.
22 Eylül:
Gülaferit’le Dayanışma Grubu,
Gülaferit’in iltica işlemlerinin başlayacak olması nedeniyle eylemlerine son verdiğini açıkladı.
23 Eylül:
- İdil Kültür Merkezi’nde pazar
günü kahvaltı gerçekleştirildi.
- İsviçre’nin Basel şehrinde İbrahim Devrim Top için anma ve
Muharrem ayı vesilesiyle aşure
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dağıtımı yapıldı. Hamburg ve Londra’da da Devrim Top anıldı.
- Dortmund DayEv’de Halk Toplantısı yapıldı.
- Stuttgart Halk Kültür Evinde
aşure günü gerçekleştirildi.
- Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde Halk Meclisi Girişim Komitesi
toplantı düzenledi.
25 Eylül:
Berlin Grup Yorum Gönüllüleri,
Grup Yorum’a destek amacıyla
dört günlük açlık grevine başladı.
26 Eylül:
Hatay Samandağ’ın Tekebaşı
mahallesinde halk meclisi toplantısı
yapıldı.
28 Eylül:
Almanya’nın Frankfurt şehrinde
29 Eylül günü düzenlenecek festivali yasaklamaya çalışan Alman
devletine karşı verilen mücadele
sonucu yasağın kalktığı bildirildi.
29 Eylül:
- Devrimci Kamu emekçisi Elmas Yalçın katledilişinin 24. yılında
mezarı başında anıldı.
- Grup Yorum Frankfurt Konseri
tüm engellemeleri aşarak coşkuyla
gerçekleşti.
30 Eylül:
- İstanbul Çayan’da, Ankara
Mamak Misket Mahallesinde ve
Mersin’de aşure dağıtımı yapıldı.
- İdil Kültür Merkezi’nde kahvaltı
gerçekleştirildi.
- Düzce Direniş ailesi sonbahar
pikniğinde buluştu.
- Londra’da Pir Sultan Kültür
Merkezi’nde aşure yapıldı.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

DÜZENİN EĞİTİM SİSTEMİ SORUNLARI ÇÖZEMEZ!
EĞİTİMDE DEVRİMCİ ANLAYIŞI, ÖRGÜTLENEREK BİZ GETİRECEĞİZ!
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
vam ediyor, okullarda kaloriferler bile yanmıyor!
Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın,
Yatırım yaptıklarını söylüyor; yeteri kadar öğretmen
yok,
laboratuvar yok, sosyal aktivite yok!
Ama yüzyıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit.
Bir kez ürün verir ekersen toDüzen sorun yaratır, sorun çözhum,
mez! Okullarda birçok sorun yaşanıyor. Öğrencilerle yaptığımız röporBir kez ağaç dikersen on kez
tajlardan aktaralım:
ürün verir
Liselerde 80 dakika hiç teneffüs
Yüz kez olur bu ürün eğitirsen  Çürümenin içinde
verilmeden
ders yapılıyor. Öyle ki
halkı.
büyümek istemiyoruz.
3
ders
art
arda
ders veren okullar
Balık verirsen bir kez doyurursun
var.
Öğrenciler
“Beynimiz
almıyor,
 Uyuşturucu bataklığında
halkı,
bir süreden sonra uykumuz geliyor.’’
büyümek istemiyoruz.
Öğretirsen balık tutmasını hep
diyerek şikayetçiler. Saatler derslerin
doyar karnı.
verim alınmasına göre ayarlanmazsa
 Üniversite kapılarında
Kuan-Tzu (Çinli Ozan M.Ö.
öğrencilerin algılaması düşer, derse
adaletsizlik istemiyoruz.
1000)
katılamaz.
Eğitim 100 yıl sonrasını değişti-  Büyüdüğümüzde işsizlik
Saatlerce ders yapmak öğrencileri
rebilecek güçtedir. Bu nedenle eğitim
bataklığında boğulmak
de öğretmenleri de ileriye taşımaçok önemli bir değişim gücüdür. Fayacaktır. Birlikte ne kadar zamanı
istemiyoruz
şizm eğitim sistemini kendi hedefverimli geçiriyor olabilirler? 80 dakika
lerine göre şekillendiriyor. Yıllarca  Bunun için, demokratik
ders boyunca hangi el becerileri
yeni programlar, sınav sistemleri
bir lise istiyoruz.
gelişip, birlikte bir şeye emek verip
düzenlediler. Her yıl neredeyse öğgeliştiriyorlar? Böyle olursa başarılı
renciler yeni bir düzenlemeye tabi  Demokratik bir lise için, olunur. Yani bir işe, eğitime saatleri
tutuldular. Sorun Faşizmin nasıl bir
özgür, bağımsız
ayırmak değildir önemli olan. Önemli
gençlik istediğidir.
bir ülke istiyoruz.
olan işe ayrılan sürenin ne kadarının
Düşünmeyen, sorgulamayan, ezverimli geçirilebildiğidir.
berci, uyuşturucu-oyun-telefon ba-  Bunun için, bu yaşta,
Eğitim sistemini nasıl bulduğunu
ğımlısı gençler isterken yapılan yüzsorduğumuz her liseli, kendinden
BU KAVGADA
lerce değişiklik çözüm olmaktan
emin şekilde ‘kötü’ cevabını veriyor.
BİZ DE VARIZ!
uzaktır, göstermeliktir.
“Sınavda bir virgül koymadığım için
Binali Yıldırım bir konuşmasında:
puanım kırıldı.” diye öfkelenen genç,
“Eğitim için altyapı anlamında hemen
öğretmenlerin öğrencileri teşvik ethemen her şey yapıldı. Eğitim, bizim
mediğinden şikayetçi ve bir tane öğmilli davamızdır. 16 yıllık süre içeriretmeni dışında hiçbir öğretmeninin
sinde 60 milyar liranın üzerinde yaöğretemediğini söylüyor. Ayrımcılığın
tırım yaptık. Eğitim kadar katma de-  Liseliyiz biz... Genciz,
olduğunu vurguluyor.
ğeri yüksek başka bir yatırım yok.”
çok genç... Ama
Öğrencilerin belirttiği sorun tek
dedi. Sözlerinden eğitime “önem”
yüreklerimiz büyük.
tek kişilerle ilgili değildir, sorun büyük
verdiklerini göstermeye çalışsa da
Erken olgunlaşıyoruz biz. bir eğitim sistemi sorunudur. Öğretgerçekler ortadadır.
menlerin verdiği-vereceği eğitim, sisBu ülke, bu düzen
Yatırım yaptıklarını söylüyor; okultemin eğitim anlayışından bağımsız
erken büyümek zorunda
larda öğrencilerden para toplanmaya
değildir.
bırakıyor bizi.
devam ediliyor!
Okullarda ve okul önlerinde birçok
Yatırım yaptıklarını söylüyor; sınav  İşte bu yüzden,
kavga ile karşılaştıklarını söylüyor
ücretleri alınmaya devam ediliyor!
öğrenciler. Çeteleşmenin önü açıBU KAVGADA
lıyor. Öğretmenler, okul yönetimleri
Yatırım yaptıklarını söylüyor; öğBİZ DE VARIZ!
bu sorunların hangisini çözüyor, karenciler ulaşıma para vermeye de-

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Liseliyiz Biz
çında yer alıyor? Okullardaki eğitimsizlikten kaynaklı çeteleşmeler
artıyor, uyuşturucu kullanımı daha
fazla yayılıyor. Yozlaşma, Anadolu
kültüründen uzaklaşma hızla yaşanıyor.
Bu kadar sorun varken okullarda bir kıyafet yüzünden öğrenciler derse alınmayarak mı eğitilecekler? Saç-sakal tıraşları yüzünden disiplin soruşturması açılarak mı eğitilecekler?
Hayır! Bu sistemde bilimselliği
öğretmeden, idealizmden vazgeçmeden öğrenci eğitilemez.

Devrimci eğitim ile kolektivizm, emek-ahlak ilişkisi ile verilen eğitim ile sonuç alınabilir.
Ezberci eğitimi kabul etmeyerek,
doğru düşünmeyi öğretecek olan
bizleriz. Düzenin yarattığı ve uyguladığı bu sorunları örgütlenerek,
örgütlülüğümüzü büyüterek çözeriz.
Liseli Dev-Genç’liler okullardaki tüm sorunları çözebilirler.
Bu kavgada biz de varız demek
için Liseli-Dev-Genç’te yerin hazır!
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nadolu topraklarında yaşayan tüm halkların
özgürlüğü için mücadele ediyoruz. Tüm
Türkiye halklarının özgürlüğü için savaşıyoruz. Savaşımız, emperyalizme ve onun işbirlikçisi
bir avuç sömürücüye karşıdır.
Emperyalizm sahip olduğu tüm silahlara, teknolojik
gücüne rağmen güçsüzdür. Güçlü olan biziz. Bizim
gücümüz tarihsel ve siyasal haklılığımızdadır. Bizim
gücümüz kendi vatanımızdan işgalcileri atmak için
mücadele etmemizdedir.
Evet, güçlüyüz. Çünkü; tüm Anadolu halkları bu
savaşta bizim yanımızda olacaktır.
Bizim ideolojimiz Anadolu’da doğmuştur. Ayaklarımız
kendi topraklarımıza basar, beynimiz kendi topraklarımızdan beslenir. Bizim ideolojimizin gösterdiği çizgi
nettir; emperyalizm ve onun işbirlikçilerini, işgalcileri
vatanımızdan kovana kadar savaşacağız. Bu savaşta
ideolojik olarak netiz, düşmanlarımızla asla uzlaşmayacağız!
Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Azeri, Ermeni, Rum…
Bizim topraklarımızda tüm halklar yüzyıllardır kardeşçe
yaşamış, kardeşçe üretmiş ve yaşamıştır. Ta ki,
devletler kendi çıkarları için halkları birbirine karşı
savaştırıncaya kadar.

A
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BİZİM SAVAŞIMIZ
ANADOLU HALKLARININ
KURTULUŞ SAVAŞIDIR!
Bugün bizi sömüren, kanımızı emen sömürücüler
için değil; kendimiz için, kendi geleceğimiz için, çocuklarımızın özgür vatan topraklarında yaşaması için
savaşacağız. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız, 80
milyonuz. Bugün onların güç gösterileri yapmaları,
bize saldırmaları; güçsüzlüğümüzden değil, örgütsüzlüğümüzdendir.
Savaşçılar olarak, tüm Anadolu halklarına duyduğumuz sorumlukla bu savaşı sahiplenmeli ve sürdürmeliyiz. Bize zaferi kazandıracak olan, kendisini
davaya adamış savaşçıların disiplin ve sorumlulukla
hareket etmesindedir.
Çünkü;
Savaş; yetenekli savaşçılarla, kahramanlarla
veya süper insanlarla kazanılmaz. Savaşta zaferi
kazandıracak olan ideoloji yani karargâhımızdır. Herkesin savaşın bir parçası haline gelmesi, komutanlığın
bu savaşı yönetmesidir.
Savaşçı, halka karşı her saldırı karşısında politika
üretmeli, hesap sormalıdır.
Bu, sonsuz bir halk sevgisine sahip olmayı, halka
sıkılan her kurşunun, yapılan her işkencenin acısını
içinde hissetmeyi gerektirir.
Bu, örgütlü olmak, örgüt bilincine sahip olmaktır.
Bu ben değil, BİZ diye düşünmektir.
Bu, beynimizi savaşa kilitlemektir.
Savaşı içselleştiren ve kazanma iddiası olan,
yolunu bulur ve savaşı kazanır!
Savaşı kazanmak, Cepheli olmakla, tüm halkı
Cephe saflarında savaştırmakla mümkün olacaktır!

KESK’LİLER; SICAK ŞARAP İÇİP, SUCUK YEMEYE HAZIRLANIRKEN

Sayı: 102

20 Ocak 2019

YENİ
İNSAN
ugün ülkemizin dört bir
yanında direnenler var.
Çünkü haksızlığın ve
adaletsizliğin olduğu bir yerde mutlaka bu haksızlığa ve adaletsizliğe
karşı direnenler de olur.
Direnmek temel önemde. Tabi
öncelikle kendi haklarına, kendi
onuruna ve kendi namusuna sahip
çıkmaktır direnmek. Ayrıca yoldaşlarına da sahip çıkmaktır, onları
kendinden fazla düşünebilmektir
direnmek.
Mesela 19-22 Aralık’ta yapılan
feda eylemlerinin anlamı budur.
Feda eylemcileri kendi bedenlerini
düşmanın saldırısını engellemek
için tutuşturdular. Ve böylece düşmanın koğuşlara girip yoldaşlarını
katletmesini engellediler. Orada o
anda kendilerini değil, yoldaşlarını
düşünmüşlerdir, gereğini yapmışlardır ve direnmişlerdir.

B

BÜYÜT UMUDUNU
Gelincik gibi yeşerir direnişin
kucağında umutlar
Her karanlık güneşle
aydınlanmaz
Umu ur kuytuları ışıtan
inançr
betonda mevsimsiz yeşeren
ayazlı rnalar kar etmez
kurşun sıcağı sevdalara
Dert etme gün yoksunu geceleri
Temmuz kucak açğında
karanﬁllere
Yeşeriversin
dört mevsim yedi iklim
mevzilense de kör pusular
yoluna
aç kalmadaki tokluk gibi
öğre r adama
savaşmak direnmeyi
yenilmek yenmeyi
yeter ki büyüt umudunu

HER KOŞULDA DİRENEN İNSANDIR!
2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi de keza öyledir. Devrimciler
yoldaşlarına, kendi iradelerine 122
şehit vererek sahip çıkmışlardır.
Kendilerini ve yoldaşlarını düşmana
ve düşmanın eline teslim etmeyip,
direnerek düşmanın teslim alma
politikasını boşa çıkarmışlardır.
Direnişler halka yön verir, halkı
politikleştirir, halkın önünü açar.
Onlara haksızlıklara, adaletsizliklere
nasıl karşı gelineceğini ve nasıl
direnileceğini öğretir. Yöntem gösterir.
Mesela Yüksel Direnişi bunun
için çok iyi bir örnektir. Ülkemizde
OHAL varken, halkın hiçbir eylem
yapmaya cesareti yokken, yönetenler halkı korku ile bastırırken,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
bir adım öne çıktı, direnme kararı
aldılar. Ve halka yol gösterir, bir
yöntem sunar, bir umut olur direniş.
Sendikaların bile korkudan “sokağa çıkılmaz, direnilmez” dediği bir
süreçte onlar direndiler ve halka direnmenin gücünü gösterdiler. Onların
direnişiyle ülkenin dört bir yanında
direnişler başladı. Hukuksuz bir biçimde ihraç edilen kamu emekçileri,
ödenmeyen maaşları için, daha iyi
çalışma koşulları için direnen işçiler
çıktı meydanlara ve direndiler.
Nuriye ve Semih nasıl direnileceğini Anadolu tarihinden, devrimcilerden öğrenmişlerdir. “Dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan”
diyen Pir Sultan’dan, darağacında
kendi ipini çeken Seyit Rıza’dan,
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik” diyen Mahirler’den öğrenmişlerdir direnmeyi.
Bizler de günü gelir tek başına
kalırsak, nasıl davranacağımızı bilmediğimizde, tarihimize bakmalıyız.
Tarihimiz der ki; ‘düşman ne diyorsa
tersini yap’. Bunu bir ilke kabul
ederek hareket edersek kesinlikle
yanlış bir şey yapmayız. Bu ilkemiz,
bizi düşman karşısında güçlendirir
ve korur.
Direnmek kadar meşru bir şey
yoktur. Meşru olan halkın direnme
hakkıdır. Halkın kurtuluşu için, kendi

iktidarı için savaşması meşrudur.
Bu savaşta kendi bedenini ortaya
koyan bir açlık grevi eylemi kadar,
düşmana yönelik bir cezalandırma
eylemi de meşrudur.
Halk, kendi iktidar mücadelesini
sürdürürken, işkencecilerden, düzeninin hukukunu koruyan halk
düşmanı hukukçulardan, sömürü
düzeninin ekonomi politikalarını
belirleyen ve uygulayan bürokratlara, yıllardır soyulmasına aracılık
eden düzen partilerinden düzenin
sahibi tekelci patronlara kadar, yoksulluğunun, açlığının, işsizliğinin,
katledilmesinin, işkencelerden geçirilmesinin, bakımsızlıktan-parasızlıktan ölmesinin sorumlularından
hesap sorma hakkına sahiptir.
Mesela Grup Yorum’u örnek
olarak alalım. Halkın sanatını yaptığı
için üyeleri tutuklanan bir grup.
Tutuklu olan üyeler içeride enstrüman istiyorlar, yalnız bu enstrümanlar hukuksuz bir biçimde kendilerine verilmiyor, buna karşı direnmeden kesinlikle hakları olan
o enstrümanlar verilmeyecektir.
Çünkü biz haklarımızı elimizden
alanlardan bir gün geri vermelerini
bekleyemeyiz.
Ancak direnerek bizim olanı
geri alabiliriz. Direnmeyen çürür,
direnmeyen düşmanın dayatmasını kabul eder ve onunla uzlaşır.
Direnmeyen düşmandan yana
saf tutmuş olur!

Alev Şahin’in Düzce’deki
Direnişi’nin 710. Gününde
Halkın Mühendis Mimarları'ndan Alev
Şahin, direnişinin 710'uncu
gününde yaptığı açıklamada şu sözlere
yer verdi; “İşten atılan işçi
kendini yakarken yok öyle
vazgeçip zulme teslim olmak.”

NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Avrupa’da
 ALMANYA
Berlin’de 100. Yılında Rosa’ları
Anma Yürüyüşü Yapıldı
Alman Kömünist Partisi kurucu
önderleri Rosa Luxemburg ve Karl
Lieabknecht için 1919 yılının 15
Ocak’ında katledilmelerinin 100.
yıldönümünde, 13 Ocak 2019 Pazar
günü bir yürüyüş ve anma düzenlendi. Alman sol, sosyalist, komünist
parti ve gruplarınca düzenlenen
yürüyüş ve anmaya Halk Cephesi
ve Avrupa Dev Genç de katıldı.
Halk Cephesi, Musa Aşoğlu ve
Erdal Gökoğlu’na özgürlük isteyen
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir!” pankartını açtı. Almanca
– Türkçe, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Devrimci
Tutsaklara Özgürlük!”, “Musa Aşoğlu/Erdal Gökoğlu’na Özgürlük!”,
Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede,
Enternasyonel Dayanışmayı Yükseltelim…” sloganları haykırıldı.
Schwetzingen:
Cemaat Ocak oturum hakkını
geri almak için 16 haftadır sürdürdüğü direnişine devam ediyor.
Düsseldorf:
İçişleri Bakanlığı önünde oturum
Hakkı İçin yapılan direniş, 11. haftada Avrupa Dev-Genç’lilerin de
destek ziyaretinde bulunduğu çadıra
bu hafta Düsseldorf Die Linke Parti
temsilcisi geldi. Kendisine vereceğimiz dosyayı NRW parlamentosunda gündeme taşıyacakları sözünü verdi.
Duisburg:
11 Ocak günü HFG’de dergi
okuması yapıldı. Düzenin yalan ve
demagojilerine karşı gerçekleri okumaya ve öğrenmeye devam edeceğiz denildi.
Köln:
Halk Meclisi Girişimi tarafından
20 Ocak’ta, saat 15.00’da Ezgi
Center’da yapılacak Zeybekler ve
Türküler Dinletisinde Buluşalım!
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 BELÇİKA

Brüksel:
İnan Doğan'ın Almanya'da gözaltına alınıp tutuklanması bir kez daha
Brüksel Alman Konsolosluğu önünde, 11 Ocak’ta Belçika Halk Cephesi
tarafından protesto edildi.

Schwetzingen

Oturum Hakkını direniş ile kazanan Cahit Zorel'den açıklama:
Belçika Yabancılar Dairesi Mahkeme Kararını Uygulamıyor
17 yıldır Belçika’da yaşadığını
ve bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğini, “haksızlığın olduğu yerde
direnmek haktır” diyerek yeniden
direnişe başlayacağını ifade etti.

Brüksel

 FRANSA
Paris:
Fransa Özgürlük Komitesi olarak, 12 Ocak günü saat 13.00’da
Paris’teki Alman Konsolosluğu
önünde Alman devletinin devrimcileri siyasi düşüncelerinden dolayı
gözaltına alarak tutuklamasına tepki
gösterildi. 30 dakika süren eylemde
Türkçe ve Fransızca, “ Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu ve İnan Doğan'a
özgürlük” dövizleri taşındı.
Marsilya:
Fransa Grup Yorum Gönüllülerinin Grup Yorum’a Özgürlük şiarıyla
düzenleyecekleri 4. konser 2 Şubat
günü Marignane şehrinde gerçekleşecek.

Paris

 AVUSTURYA
Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde Dev-Genç’liler Alman emperyalizmi tarafından tutuklanan devrimci Musa Aşoğlu için yazılamalar
yaptı.

 HOLLANDA
15 Ocak günü, Avrupa DevGenç, Yunanistan özgür tutsaklarından Anıl Sayar’ın babasının
vefatı üzerine, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yoldaşlarımızın Ömürlerinden Çalan
Mahkeme Kararlarını Tanımıyoruz!
Faşizmin Mahkemeleri Devrimcileri
Yargılayamaz!
İstanbul-Alibeyköy:
Halk Cepheliler 12 Ocak’ta mahallenin
birçok yerine, onlarca yıl hapis cezası
alan Halk Cepheliler için “AKP’nin Mahkemeleri Devrimcileri Yargılayamaz!” yazılı 10 adet ozalit
astı.
İstanbul-Çayan:
Halk Cepheliler 12 Ocak’ta
Sokullu Caddesi üzerinde 55
adet “AKP’nin Mahkemeleri
Devrimcileri Yargılayamaz!” yazıl
ozalit asıldı.
Çayan

Alibeyköy

“19 Aralık’ın katillerinden ve özellikle Amerikan emperyalizminden hesap sormak için öfke doluyum. Ulusal onurumuzun
ayaklar altına alındığı, vatanımızın Amerika’nın açıktan hizmetine sunulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz yaşıyorken,
Amerikan ajanları, katilleri ülkemizde rahat dolaşamamalı...”
Alişan Şanlı
Alişan ŞANLI:
Alişan Şanlı, Ordu ili Gürgentepe İlçesi’nin
Akören Köyü’nde, 1 Ocak 1973 tarihinde doğdu.
Yoksul bir köylü çocuğu olan Alişan, ilkokul mezunu olup küçük yaşta lokantalarda çalışmaya
başladı. Bulaşıkçılıktan başlayarak aşçılığa kadar
birçok işte çalıştı. Askerden geldikten sonra
Alişan Şanlı
1994 yılında örgütlendi. 1997 yılında halk düşmanlarından hesap sorduğu bir eylemden sonra tutsak düştü.
19 Aralık Katliamı’na kadar Ümraniye Hapishanesi’nde Özgür
Tutsaktı. F tiplerine karşı başlayan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 1. Ekiplerde yer aldı. Her türlü saldırıya rağmen
Ölüm Orucu direnişini bıraktıramayan devletin, zorla tıbbi
müdahale ile sakat bıraktığı yüzlerce tutsaktan birisi de
Alişan’dı. Ama ona Parti-Cephe’li olduğunu, düşmanlarının
kim olduğunu unutturamadılar. Alişan, 19 Aralık Katliamı’nda
diri diri yakılan yoldaşlarının hesabını sormak için 1 Şubat
2013 tarihinde dünya halklarının katili Amerika’nın Ankara
Büyükelçiliği’ne girerek feda eylemi gerçekleştirdi.

28 Ocak - 3 Şubat
Besat
AYYILDIZ,
Mehmet
TOPALOĞLU,
Bülent DİL:
28 Ocak
1998
AdaBesat Ayyıldız Mehmet Topaloğlu
Bülent Dil
na’da kaldıkları eve düzenlenen operasyonda ölüm mangaları tarafından katledildiler.
Besat, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise
yıllarında Devrimci Sol’la tanıştı. 1988-89’da Ankara
Dil Tarih’te DEV-GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. Daha
sonra İç Anadolu Bölgesi’nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. 1997’den itibaren
kırsal alana geçti, son olarak Akdeniz Bölgesi Kır
Silahlı Propaganda Birliği savaşçısıydı. 1976 Kayseri
Pınarbaşı doğumlu Bülent, yurtdışında İngiltere’de mücadeleye katıldı, 1997’de gerilla olarak Akdeniz
dağlarına çıktı. 1972 Adana doğumlu Mehmet, adli
tutuklu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak
çıktı. Kurtuluş Gazetesi’nin Adana bürosunda çalışıyordu.

Musa ÖZNUR:
Anti-faşist mücadele içerisinde yer alan Musa,
Dev-Genç’in önder militanlarındandı. Mücadele
süreci içinde işkencelerden geçirildi, tutsaklıklar
yaşadı. Tutsaklığı sona erdiğinde hiç tereddütsüz
kavgaya koştu yine. Faşistlerin saldırı planlarından
birini bozmak için 1 Şubat 1980’de düzenlenen
Musa Öznur
eylemde elindeki bombanın patlaması sonucu
aramızdan ayrıldı.
Şehit düştüğünde birliğin komutan yardımcılığı görevini
yürütüyordu.
Ali Duran EROĞLU, Tokat Artova Garkın Köyü 1975
doğumluydu. Tokat Ticaret LiMustafa Aktaş
İmran Ayhan
Muharrem Özdemir sesi’nde bir taraftar olarak
mücadelede yer aldı. Sivas
katliamına karşı eylemlerin örgütlenmesinde canla başla
çalıştı. 1994’te gerillaya katıldı.

Cömert Özen
Mete Nezihi Altınay Ali Duran Eroğlu
Tevfik Durdemir
Cömert ÖZEN, Mete Nezihi ALTINAY,
Ali Duran EROĞLU, Tevfik DURDEMİR,
Mustafa AKTAŞ, İmran AYHAN,
Muharrem ÖZDEMİR:
Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği
komutan ve savaşçılarından 7 gerilla, 30 Ocak 1996’da
Sivas’ın Hafik İlçesi’nin Yukarı Asarcık Köyü yakınlarında
oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında
direnerek şehit düştüler.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü doğumluydu. İstanbul’da Ümraniye, Küçükarmutlu gibi çeşitli
gecekondu bölgelerinde görevler aldı. 1991 yılının ortalarında
Tokat-Sivas bölgesinde gerillanın yapılanmasında görevlendirildi. Şehit düştüğünde birlik komutanıydı.
Mete Nezihi ALTINAY, 1959 Mersin doğumludur.
Devrimci Sol’un oluşumundan itibaren hareketin saflarındaydı.
Cunta yıllarında tutsaktı. ‘86-’91 yılları arasında devrimci
hareketin yeniden örgütlenmesinde büyük emeği vardır.

Tevfik DURDEMİR, Antalyalı’ydı. Uludağ Üniversitesi
öğrencisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü öğrencilerinden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde
tutsak düştü. Buca Hapishanesi’nde gerçekleştirilen özgürlük
eyleminin ardından gerillaya katıldı.
Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde
bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı mücadelede tutuklandı. Tahliyesinden sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.
İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak doğumluydu. Azeri milliyetindendi. İlkokul öğretmeni olarak mücadele içinde yer
aldı, daha sonra gerillaya katıldı.
Muharrem ÖZDEMİR, Tokat Vavru Köyü 1971 doğumluydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken
mücadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

Anıları Mirasımız

rapor vermenin, örgütlü mücadelede EN ÖNEMLİ ŞEY
OLDUĞUNU ANLADIK.

Bir öğrencisi METE NEZİHİ ALTINAY’ı anlatıyor:
Atılım sürecini öyle ya da böyle saflarımızda yaşayıp
da Mete Nezihi Altınay ile tanışmayan, Mete ile çalışmayan
az insan vardır herhalde. Çünkü o her yerdedir. Büyük
küçük birçok işte emeği vardır Mete'nin. Ben de onunla tanıştım. Ara sıra kesintiler olsa da uzun sayılabilecek bir
süre öğrencisi oldum. Çok emeği geçti bana. Hakkını helal
etmesini hak etmek istediğim ilk öğretenim o benim. Örgütlü
mücadeleye ilk adım atmamızla hızlı, pratik, anlayan yanlarımızla öne çıktık. Süreç de çok hızlı gelişiyordu. Koşarcasına yaşanıyordu. Biz de koşarak yaşayanlardandık süreci.
Birçok şeyi yaşam içinde öğreniyorduk. Her gün, her dakika
öğrenmek zorunda olduğumuz günlerdi.
Önce BİLMEDİĞİNİ KABUL ETMEZSEN hiçbir şeyi
öğrenmenin mümkün olmadığını ÖĞRENDİM. Zor oldu
tabii bu. Gururum kırıldı, canım sıkıldı, dışlandığımı, sevilmediğimi düşündüm.
İlk randevularına bir türlü yetişemiyorduk Mete'nin. İstisnasız hep alternatif randevuya kalıyorduk. Oysa teorik
olarak şunu çok iyi biliyorduk, randevunun alternatifi tek
başına bile bir risktir. Uykuda kaldığımızda bile kendimizi
avutacak, “durumu açıklayabilecek” birçok haklı mazeret
sıralayıveriyorduk. Ta ki bir randevudan kovulana kadar.
Evet, kovmuştu bizi Mete “şimdi gidin o çok önemli işlerinizi
yapın. Hiçbir insanımızla konuşmayacaksın, görüşmeyeceksiniz, o çok önemli işlerinizi siz olmadan da yaparız,
yirmi senedir yapıyoruz bunları.”
HERKESİN ÇOK DEĞERLİ AMA HİÇ KİMSENİN VAZGEÇİLMEZ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK. Anladık; randevunun,

Mehmet Maraş

Mehmet MARAŞ:
DEV-GENÇ saflarında antifaşist mücadeleye katıldı. İnebolu'da anti-faşist mücadelenin
neferlerinden biriydi. 1 Şubat
1979 İnebolu Halkevi’ne faşistlerin attığı bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

Fikret Kara

Farabundo MARTİ:
El Salvador’un devrimci önderi Marti,
1893'te Teotepeque şehrinde doğdu.
Öğrenciyken mücadeleye atıldı. Tutuklandı, Guatemala'ya sürgün edildi. 1925'te
kurulan Orta Amerika Sosyalist Partisi'nin
Farabundo Marti kurucuları arasında yer aldı. Nikaragua’ya
geçerek Augusto Cesar Sandino'nun
yanında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1930'da ülkesine dönerek El Salvador
Komünist Partisi saflarında mücadelesine devam etti.
Ocak 1932'de KP ayaklanma kararı aldı. Askeri önderliğe Marti getirildi. Ayaklanmadan birkaç gün önce
tutsak düştü. Ayaklanmanın kanla bastırılmasından
sonra 1 Şubat 1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

Bundan sonra da birçok kez ilk randevuya yetişemedik,
ama bizi kovamadı bu alternatif randevularda, programlı
olmayı anlattı. Trafiğin sıkışabileceğini, buna göre çıkmak
gerektiğini, gecikmelerin hesaplanması gerektiğini anlattı.
Her şeyi, herkesi eleştiriyorduk, hiçbir şeyi beğenmiyorduk.
Bu tür sorumsuzlukların ayyuka çıktığı dönemde eleştiri ve
özeleştiri kampanyası başlamıştı. En son sıra bizimdi. Sıra
bize gelene kadar tüm alan ve birimler için SÖYLENMEDİK
BİR ŞEY BIRAKMADIK.
Kendimize yönelik özeleştiride ise “düşünemedik, aklımıza
gelmedi, yanlış anlaşıldı, programlayamadık” gibi en masum
ifadeler ile geçiştirdik. Diğer alan ve birimler ise bize öyle şeyler
söylediler ki, bunları kabul etmek mümkün değildi. Saygısız,
ukala, ben bilirimci, üstenci, kaprisli, ertelemeci... her şeyi
söylediler. Tabii ilk tartışmada hiçbirini kabul etmedik…
Saygının çok daha derin ve büyük bir anlamı vardı devrimci yaşamda. Şimdi düşünüyorum da Mete de bize toplantıda söylenenlerin aynısını söylemişti içerik olarak. Tek
farkla. GURURUMUZU KIRMAMIŞTI.
Daha farklı bir üslupta anlatmıştı bize. Örgüt bilinci,
örgüt kültürü, küçük burjuvazinin pratikte kaba ve pervasız
olduğu, düşüncede “idealist” olduğunu vs. hem de tek kelimesine itiraz edemez halde dinledik onu. Gururumuz kırıldığında ilk yaptığımız şey hemen savunma zırhımızı kuşanmak olmuştu, bu nedenle anlamadık, anlamak istemedik
bir türlü toplantıda söylenenleri…
Sana, ilk öğretmenime ve tüm şehitlerimize, tüm öğretmenlerime söz veriyorum Mete. Öğrenmeye devam ediyorum,
edeceğim. Alfabelik çocuk gibi öğrenecek ve bildiğim her
şeyi öğreteceğim...

Fikret KARA:
1957 doğumluydu.
Bir emekçi olarak mücadeleye katıldı. Şubat
1978'de İstanbul Şehremini'de çalıştığı inşaatta sivil faşistler tarafından katledildi.

İsmail Kandemir

İsmail
KANDEMİR:
ES-KAD ve Eskişehir Özgür-Der kurucusu
olan Kandemir, 1 Şubat
1994’te geçirdiği trafik
kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Ali Necip BOZALİOĞLU: Sivas Zara doğumluydu. Dev-Genç örgütlenmesi içinde yer aldı.
Şubat 1977'de Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okulu'nu
basan sivil faşistler tarafından katledildi.

Ali N. Bozalioğlu
Çağlar COŞKUNER,
Ercüment AKSOY:
Şubat 1978’de Ankara’ya giderken
geçirdikleri bir trafik kazası sonucu
aramızdan ayrıldılar. Çağlar 1956,
Ercüment 1958 doğumlu idi.

Çağlar Coşkuner

Ercüment Aksoy

Ö ğretmenimiz
- Savaşı büyütmeyi, gelişmeyi, her alanda daha nitelikli
silahlı ve kitlesel örgütlenmeleri yaratmayı hedeflemeliyiz.
Bunun için daha çok parti kadrosu ve
savaşçı eğitmek temel hedefimiz olmalıdır.
- Savaşı büyütüp geliştiren her yöntem, her taktik ve
çalışma tarzı ele alınıp geliştirilmeli, geriletici olanlar ise
mahkum edilip atılmalıdır.
- Savaşı büyütmek esasta soyut bir söz olarak bırakılamaz;
bırakılırsa, bu söz boş ajitasyondan öteye geçmez; ki bugün
çoğu siyasetin yaptığı da bundan öte değildir. Savaşı
büyütmenin askeri anlamda iki karşılığı vardır;
halk savaşçılarını ordulaştırmak ve halkı savaştırmak.
- Oligarşinin; umutsuzluğu, tasfiyeciliği, teslimiyeti, yılgınlığı
ve inançsızlığı yaygınlaştırmaya çalıştığı koşullarda;
inancımızı, kararlılığımızı büyüterek; ideolojik, kültürel,
ahlaki olarak sağlamlığımızı koruyarak ve savaşı büyüterek
umut olabiliriz. Savaşı büyütmek; düşmanın
karşımıza çıkarttığı sorunları çözmek ancak halkı
örgütlemek ve tüm olanakları yaratıcı bir şekilde,
savaşa seferber edebilmekle mümkündür.
- Değişmezsen gelişemezsin,
Savaşamazsan savaşı büyütemezsin.
- Savaşı büyütmek;
düşmanın karşımıza çıkardığı sorunları çözmek
ancak halkı örgütlemek ve
tüm olanaklarını yaratıcı bir şekilde,
savaşa seferber edebilmekle mümkündür.

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

www.yuruyus-info.org
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Direnişler Meclisi Özel Bölümü

DİRENİŞLER MECLİSİ, ÜLKEMİZDEKİ BÜTÜN
DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİRME İDDİASIYLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!
GÖZALTINA ALINAN, TUTUKLANAN,
SALDIRIYA UĞRAYAN HER DİRENİŞÇİNİN YERİNİ
YENİSİ ALIYOR, MEVZİLER BOŞ BIRAKILMIYOR.
KAZANMAK İÇİN
DİRENİŞLER MECLİSİ’NDE BİRLEŞELİM!
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NAZAN BOZKURT’A SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!

42

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DİRENİŞLER MECLİSİ, 9-10 ŞUBAT’TA
İHRAÇ KAMU EMEKÇİLERİ KURULTAYI’NA ÇAĞIRIYOR!
5 Temmuz darbe girişimini
bahane
eden AKP’nin OHAL
ilan etmesinin ardından, hak
gaspları ve grev yasakları
birbirini izledi.
Emperyalizmle bağımlılık
artarken, ülkemizde tarım
ve hayvancılık bitme noktasına getirilirken, samandan bakliyata, canlı hayvandan ete kadar her şeyi dışarıdan alır hale getirildik.
AKP, işbirlikçi tekellere
seslenirken ne istediniz de
vermedik diye sitem ediyordu. Kan emici işbirlikçilere
istediğini vermek, işçinin,
kamu emekçisinin daha çok
sömürülmesiyle, halkın açlığıyla mümkündü ancak. Ki
AKP de bunu yaptı.
İşlediği suçlar artarken,
halkın büyüyen kininden ve
gücünden korkan iktidar;
tutuklalamalara, işkencelere
ve katliamlara başvurdu.
Kamu emekçileri olarak
bizler de ihraçlar ve açığa
alınmalarla ödedik bu sürecin bedelini. AKP’nin yönetememe krizi arttıkça zulmünü arttırdı ve zulmü arttıkça halkın öfkesi büyüdü,
sokaklara taştı.
Yüzbinlerce kamu emekçisi ihraç edilirken; sendika
ve odaların yönetim ve denetimi Cumhurbaşkanlığına
bağlanırken başta KESK olmak üzere sendika ve odalar
sessiz kaldı.
İhraçlara karşı hiçbir po-
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litika belirlemeyen KESK’i
harekete geçiremeyen ihraçlardan biri olan Nuriye
Gülmen; tek başına 9 Kasım
2016 günü Ankara Yüksel
Caddesi’nde direnişe başladı.
800’lü günlere giren direniş, tek kişiyle başlamasına rağmen büyüdü, gelişti,
halklaştı. 324 gün açlık grevi
yapan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça en zorlu koşullarda bile direnişi sürdürdü.
Direniş ülke sınırlarını
aştı ve ülke çapında büyük
bir prestij kazandı. Halkımız
her koşulda direnenleri, direnişçiler tutukluyken bile
günde iki kez işkenceli gözaltı, para cezası ve tutuklamalara rağmen alanı boş
bırakmadı.
Direnenlere yeni direnenler eklendi. Düzce, Malatya,
Bodrum, Bakırköy derken
ihraçlar eylemlere başladılar.
Yüksel Direnişçileri’nin ve
her gün desteğe gelenlerin
sayısı arttı.
Yüksel Direnişi, Yüksel
Meclisi’ni kurarak daha örgütlü ve emin adımlarla büyüttük direnişi.
Düzce’de halkın mimarı
Alev Şahin Yüksel direnişinin bir parçası oldu.
Daha önce haksız yere
işinden atılıp direnişi sayesinde geri alınan Türkan Albayrak yine işten atıldı. Türkan Albayrak tekrar direnişe

başladı.
İstanbul Küçükarmutlu’da
Kezban Ana, haksız tutuklamalar son bulsun ve kızı
Zeynep Yıldırım serbest bırakılsın diye direnişe başladı.
İkinci kez işinden atılan
işçi Mahir Kılıç, CHP Genel
Merkezi önünde açlık grevine başladı ve Yüksel Ailesinin bir parçası oldu.
Haksız yere işinden atılan
Mahmut Konuk’un da dahil
olmasıyla DİRENİŞLER
MECLİSİ kuruluşunu ilan ettik.
Bütün bu zorlu süreç boyunca, yalnızca faşizmin
saldırılarına değil aynı zamanda tasfiyeci ve ihbarcı
KESK yönetimine karşı da
mücadele etmek durumunda kaldık.
Bütün bu süreçlerden başarıyla çıkan DİRENİŞLER
MECLİSİ, şu anda ülkenin
çeşitli yerlerinde devam
eden 26 direnişi birleştirme
ve daha örgütlü hareket
etme amacıyla çalışmalarına
devam ediyor.
Çünkü örgütlü olduğumuz kadar güçlüyüz! Güçlerimizi birleştirdiğimizde
kazanacağız!
Sorunları ve çözümleri
ortaklaştırmak için yapılacak
İHRAÇLAR KURULTAYI’na
tüm halkımızın ve kamu
emekçilerinin katılımını bekliyoruz!
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Direniş, Gözaltı ve Kelimeler
POLİS:

abah 7’de kapınız çalınırsa, “kim o” sorunuza
“polis aç” denirse, kapıyı
açınca elleri titreyerek size ev araması ve gözaltı kararının olduğunu
okuyan bir polis ve galoş giyip içeri
dalan 10 kadar polis daha görürseniz içinizde bazı duygular harekete geçer. Mesela dersiniz ki
“oh! ‘Galoş giy’ demeyeceğim
ve beni öldürmeyecekler…”

S

HUZUR:
Ben götürüleceğim yerin yabancısı değildim. İşimi geri istiyorum
direnişine başladığımdan beri beni
3 kez götürmüşlerdi terörle mücadele şubesine. Bu dördüncü olacaktı. Birinden beraat ettim. Diğerinden savcı “kovuşturmaya yer
yoktur, yaptıkları eylemde bir terör
örgütünün amblemini, flamasını,
sloganını, pankartını kullanmamıştır,
anayasal ve uluslar arası sözleşmelerden kaynaklanan haklarını
kullanmıştır” demişti.
Üçüncüsü devam ediyor. Ancak
bu davadan da bir şey çıkmayacağını tahmin eden iktidar başka
bir dava daha açarak, başımda
Demokles’in kılıcı gibi sallamaya
devam etmek istemişti. Etsin. Bundan da bi şey çıkmaz.
Sanırım bu nedenle inanılmaz
bir iç huzuru ile kaldım 8 gün gözaltında. Tutuklayamayacaklar. Tutuklasalar da uzun süre tutamayacaklar. Uzun süre tutsalar da
karşımda hep yenik olacaklar. Bu
ülkeyi uzun süre böyle yönetemeyecekler. Huzur yaptığınız her şeyin
ne kadar haklı olduğuna inanmanızdan, iktidarın kirine bulaşacak
en küçük bir fiiliniz olmamasından
kaynaklanıyor.

Tarihte adı ne olursa olsun egemen sınıfın çıkarlarını koruyan,
halkı kontrol altında tutan güç. Bugün çok açık bir biçimde sarayın
silahlı gücü… Gözaltına alındığımızda hastane muayenesine götürüldük. Hastane içindeki koltuklarda muayeneyi bekliyoruz. Saçlarını arkadan topuz yapar gibi
bağlamış, kalan saçlar ense tarafından traşlı, dar bir kot pantolon
giymiş, iri yarı bir TEM polisi tam
biz kadınların oturduğu yere yaklaştı. Yarım metre önümüzde durdu.
Göz hizamız tam bacaklarının
gövdesine bağlandığı yere denk
geliyor. Gayet bilinçli bir biçimde
elini bacaklarının arasına attı, avuçladı ve yukarı doğru “toparladı”.
Resmen taciz ediyor direnişçileri
bu hareketiyle ahlaksız. Elini bir
süre aynı yerde tutunca ağzımdan
kelimeler kendiliğinden döküldü
“git taş.klarını başka yerde avuçla
pislik”… Ve suratı allak bullak, defolup gitti. Bir daha da yanımıza
yaklaşamadı. Mahkeme bitene kadar 5 metre uzağımızda durdu.
“Abla yüreğim soğudu, ben diyemezdim, ne iyi ettin de söyledin”
dedi Alev. İşte budur polis...
Nazan “Sen bize işkence yaptın”
diye bağırırken, nezaretin parmaklıkları arkasından “Sen ne diyon
yavrum yaaaaeee, ne diyon kızım
yaaaeee” diye çirkin ağzını gevretirken, “Sen kadınlarla ne biçim
konuşuyorsun ağzını topla ahlaksız,
defol şimdi buradan” dediğimde
ağzını toplayıp usulca defolan
edepsizdir polis.

SAVCI:
- Şimdi polisler size gelip, “Elimizde 15 kişilik bir terörist listesi
var. Evlerini basacağız.” diyor ve
siz “Olur basın” mı diyorsunuz?
- Evet. Soruşturma yürütüyorlar.
- Yani bizi hiç tanımadan, hak-

kımızda hiç ön bilgi edinmeden…
- Tabii ki. Ben sizi nereden tanıyım?
- Hah işte bu polisler bunun rahatlığıyla ikinci kez benim evimi
basıyorlar ve beni gözaltına alıp
sekiz gün aç susuz, işkence altında tutuyorlar. Polis yürütmenin
hizmetindedir savcı bey. İç işleri
bakanı iktidarın bakanıdır.
Muhalif olan, iktidarı için tehlikeli
gördüğü herkesi toplayın getirin
talimatıyla aldırabilir, tutuklatabilir.
Ve bunun kılıfını “terör” demagojisi
ile hazırlar. Oysa yargı bağımsızdır,
bağımsız olmalıdır. Biri beni dövse
devlete şikayet edeceğim, devlet
beni döverse kime şikayet edeceğim? Kim koruyacak beni?
Tabii ki siz, yani yargı. Siz de
bizi korumadınız. Bizi neye zorluyorsunuz? Dağa mı çıkalım? Elimize silah mı alalım? Demokratik
hakkını kullanıp sokakta eylem yaparsan terörist der gözaltına alırım.
Mahkemeye gitme şikayetini sümen
altı ederim. Nerede arayayım hakkımı? 50 yaşından sonra militan
mı olayım? Siz de bizi korumazsanız, bizi neye zorluyorsunuz?
Böyle mi sevdirecekler devleti bize?
Bizi siz koruyacaksınız.
- Haklısınız…
Sorgunun sonunda “Tamam
siz örgüt üyesi değilsiniz anladım. Peki orada bir örgüt sezdiniz
mi?”
- Nasıl yani? Sezgilerimle isim
mi vereyim size? Şunun örgüt
üyesi olduğunu seziyorum mu
diyeyim? Böyle bir şey mümkün
mü? Kimsenin alnında örgüt üyesi
yazmıyor. Örgüt üyesi olan da ben
üyesiyim demez. Böyle bir ifade
ihbarcılık, iftiracılık olmaz mı?
...
Savcı da bu. Beğenirseniz…!?

HUKUK:
“Helvadan put”… İhtiyaçları olduğunda yiyorlar. Kanunları kim
çıkarır? İktidarlar. Siz bugüne kadar halkın haklarını sermayenin
haklarından üstün tutan bir ikti-
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dar gördünüz mü bu ülkede?
Ben görmedim. O vakit yasalar kimin lehine çıkartılır? Zenginin, patronların. Öyle olmasaydı asgari
ücret patronun karının işçi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan
rakam olurdu. Ooooo saçmalama
Acun! Komünist misin nesin?
Geçenlerde Real Market ve
Medya Markt mağazalarını boykot
çağrısı yaptı diye sendika yöneticisi
gözaltına alındı. Devletin polisi,
savcısı ortaklaşa yakaladılar adamı.
Yahu sana ne? Sen mağazanın sahibi misin? Sen devletsin.
İşçiyi işten atıp, tazminatını vermiyorsa gözaltına alacağın kişi
mağaza patronudur. Yakalayıp
diyeceksin ki; “Sen benim işçimin
hakkını nasıl yersin? Sen bu ülkenin
üretenlerini böyle ezersen ben de
seni korursam bu işçi yarın öbür
gün isyan etmez mi?” diyeceksin.
Ooooo komik olma Acun. Komünist misin nesin? Öyle devlet
mi olur? İşçinin hakları için patronları
gözaltına aldırırsa onu iktidarda
tutarlar mı? Zenginleşip servet sahibi olabilir mi? He! Olamaz.
Toplamda 15 tane filan davam
var. Sırf işimi geri istedim diye.
10 binlerce lira para cezası kesildi. Gördüğüm işkenceyi filan
hiç söylemeyim. Bunların hepsinde megafonla bağırdılar “Valiliğin
şu yasağı, kanunun bilmem kaçıncı
maddesi diye”. Hukuk da bu işte.
Gücün varsa kendi göbeğini kes
diyor aslında. Keseceğiz elbet…

MEDYA (GAZETE):
Büyük DHKP-C operasyonu.
Terör operasyonu dın dın dın…
Kim? Yüksel direnişçileri… İktidar
“yaz” diyor, yazıyorlar. Biz direnişçiler terörist isek siz nesiniz? Lağım
medyası. İşini, ekmeğini isteyen
insanlara terörist diyecek kadar
aşağılık, iktidarın rantından pay
almak için varsa küçük değerleri,
onu bile yitirmiş paçavra gazete
bozuntuları…
Yandaş gazete onlar…!? Yandaş, yandaş… Sen nesin? Sen de
yandaş ol. Halka, işçiye, emekçiye
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yandaş ol. Rıfat Ilgaz diyor; “Ya
ezenden yanasın, ya ezilenden.
Bu işin az şekerlisi, çok şekerlisi
olmaz”.
Gözaltına alındığımız 8 gün
yandaş medya çalışmış, “yandaş
olmayan medya” sus pus. Ya da
lütfen bir tweet atmış. Az şekerli
medya… Koskoca direniş! Kimsenin sokağa çıkmadığı süreçte
sokağa çıkmış, her türlü işkenceye uğramış, vazgeçmemiş. Ayrıca da niye vazgeçsin?
Faşizm hızlanarak yürürken
önüne set oluyor. Onlarca direnişe örnek oluyor. İnsanlara umut
oluyor. Peki, niye yazmıyorsun?
Süleyman Soylu aranıza mesafe
koyun diyor çünkü. Bak dostum,
direnen insanlarla, herhangi bir anlayışla aranıza mesafe koymuyorsunuz, halkla aranıza mesafe koyuyorsunuz. Gitgide halktan uzaklaşan, korkarak yazan, siyasetlerin
kurbanı edilen medya da sözde
bizim medya… Medya da bunlar,
işinize gelirse…

SENDİKA:
Sendikanın anlamını bilmeyenler
yıllardır alıştıkları bu emekçiler
üzerinden geçimini sağlayan
sendikamsı şirketleri normalleştirmiş olabilirler.
Sendika, emeğiyle geçinenlerin kurtuluşunu hedefleyen,
işçi sınıfının iktidarının kurulmasında sınıf partilerine okul
olan, sermayenin kapitalist politikalarına karşı ezilenleri onların
kirli politikalarından uzak tutarak,
eğiterek, mücadelenin yükseltilmesi için elinden gelen ne varsa
yapan kurumlardır.
Sendikanın tanımını böyle yapınca bugünkü sendikaları yönetenlerin sendika ağaları oldukları,
patronun yancısı oldukları, iktidarın
emek düşmanı politikalarına sessizce evet diyen bir güruh olduğu
daha iyi anlaşılacaktır.
Gözaltına alınan direnişçiler
KESK üyesi. Kendi kurdukları sendikaların geldiği son durum içler
acısı. Üyeleriniz, hele de 2 yıldır
faşizme karşı dişe diş mücadele

veren direnişçiler gözaltına alınırsa,
gerçekten sendika iseniz ortalığı
ayağa kaldırmanız, haber üstüne
haber, eylem üstüne eylem yapmanız beklenir. Niye?
Onları gözaltına aldıran İçişleri
bakanı öyle canı isteyince sizin
üyelerinizi KHK ile işten atamayacağını, canı isteyince gözaltına
alamayacağını düşünsün diye. Ama
bizim KESK yöneticileri ne yapıyor?
Utanmadan, arlanmadan sessizliğini koruyor, kulislerde iktidarın kulağına gidecek biçimde “Ama onlar
da bize şöyle şöyle dedi, şunları
yaptı” gibi bahanelerin arkasına
sığınıyor.
Sanki kimse anlamadı, bizi
KESK binasından işkence ile dışarı
atarken aslında bugünlerin hesabını
yaptığınızı, bilerek gerginlik çıkarttığınızı… İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu biz gözaltındayken mecliste
bir konuşma yapıyor. CHP’ye dönük
“Bu DHKP-C’lilerle aranıza mesafe
koyun. Bunlar sivil toplum örgütlerine çökmeye çalışıyor. KESK’e,
altını çizerek söylüyorum özellikle
KESK’e çökmeye çalıştılar. Biz koruduk KESK’i onlardan” diyor.
KESK üyesi insanları karalamak için suç işliyor Süleyman
Soylu. Direnişçileri hedef gösteriyor. Buna ne ana muhalefet
partisi bir şey diyor, ne de sendika. Kimse sormuyor niye onlardan korumak istiyorsun bizi?
CHP’yi çok mu seviyorsun?
KESK’i çok mu seviyorsun? Belli
ki tehdit ediyor CHP’yi de KESK’i
de… “Nuriye Semih için kitapçık
çıkardım rezil oldum. Direnişi bitiremedim rezil oldum. Halk desteği
çok fazla direnişe, baş edemiyorum.
Siz de destek verirseniz halk desteği daha fazla büyür, sonumuz
olur.”
CHP bu tehdide cevap verdi
bir iki ay önce. Danışıklı dövüş
hareketleri bunlar. CHP Genel Merkez binasından Nuriye Gülmen,
Alev Şahin ve Acun Karadağ’ı gözaltına aldırdı. Neden? Açlık grevindeki işçi Mahir Kılıç için Veli
Ağbaba ile görüşmekte ısrar ettik
diye Gökçe Gökçen’in şikayeti üzerine... Mahir Kılıç işe döndü bu
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arada, söyleyelim de…
Bu tehdide cevap verecek kapasite, yürek, niyet KESK yürütmede
de yoktur. KESK yürütme de şube
yöneticilerine Yüksel direnişçisi Nazan Bozkurt’a ve ihraç edilen BES
üyesi Emre Kesikhalı’ya disiplin
soruşturması açtıracak kapasite
var ama. Süleyman Soylu’ya açsana soruşturma!
Ne diyorsun Acun? Nasıl açsınlar? KESK’teki siyasi anlayışların
derdi AKP’nin bakanı mı?
Açıktır ki sendika yürütmesindeki anlayışlar için söylediğimiz
eleştirilerin hepsi yerindedir,

hepsi haklıdır. Taşlar yerine oturmaktadır. İktidarın icazeti ile sendikacılık yapanların ihraç edilen 5
bine yakın üyesi için yapacağı
hiçbir şey yoktur.
Bu siyasi anlayışlar kendilerini,
kendi siyasetlerini bile faşizmden
korumaktan aciz iken bizler için
ne yapabilir ki? Hiçbir şey, hiç-birşeyyy! Ne yaparsak direnişlerle
birlikte yapacağız. Sendika da
bu, beğenirseniz..!?

DİRENİŞ:
Nasıl ki son sözü direnişçiler
söyleyecekse son sözümüz de di-

reniş olacak. Direndiğimiz için gözaltındaydık. Direndiğimiz, biat etmediğimiz, teslim olmadığımız için
hedef gösteriliyoruz.
Direndiğimiz için Anadolu halkları
yanımızda. Halkların verdiği destekle yenilmiyoruz, yenilmeyeceğiz.
Bu 8 günlük gözaltını da halkımıza
armağan edeceğimiz zafer nişanesi
olarak kabul ediyoruz.
Direnmeyen çürür, direnene de
bu gibi iktidar atraksiyonları vız
gelir…
Yüksel Direnişçisi
ACUN KARADAĞ
Nam-ı diğer Acun Öğretmen

Türkan Albayrak’ın
Direniş Günlüklerinden:
7 Ocak-126. Gün: Direnişe karar verme aşamasında yaşadığım umutsuzluk, korkunun verdiği çaresizlik duygusunu tekrar yaşamak istemiyorum.
İnsan olmaktan çıkıp korkak bir hayvan gibi saklanacak
delik aramak istemiyorum. Bu yüzden her gün
faşizmle karşı karşıya gelmeyi göze alıp direnme
hakkımı kullanıyorum.
8 Ocak-127. Gün: Gözaltı çıkışımda Birgün gazetesine gittim. 127 gündür direniyorum haberimin
yapılmasını istiyorum dedim. Gazete binasında,
Birgün muhabiri Deniz Yerlikaya benimle röportaj
yaptı. Yayınlayacaklarını söyledi. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesine gittim, bugün randevumuz vardı.
Bakırköy direnişçileri Selvi öğretmen, Nursel öğretmen
ve benimle Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek röportaj yaptı. Yayınlamalarını bekliyoruz.
11 Ocak-130. Gün: Flormar işçileriyle dayanışma
için Gebze’deyim. Yağmur, soğuk ve işçiler derme
çatma bir çadırın içinde battaniyelerle ısınmaya çalışıyor. Bu gün de kalabalık ziyaretçileri var. Hiç
eksik değil gelen gidenleri. Dünyaya mal olmuş bir
direniş. Partiler seçim zamanı ziyaretlerini sıklaştırmış.
Ziyarete gelenlerin çoğu “kadın direnişi” deyip içini
boşaltmaya çalışıyor. Evet, kadınlar da direniyor.
Kadın oldukları için değil emekleri çalındığı için direniyorlar, yüzyıllardır ezilmişliğin kiniyle direniyorlar,
haksızlığı iliklerine kadar hissediyorlar. Koca dayağına
karşı değil, emek hırsızlarına karşı çocuklarının nafakası için direniyorlar. Hangi güç sizi bu soğukta
sokağa çıkıp 9 saat direndirebilir. Önlerini sendika
açsa hiçbir barikat onlara engel değil fabrikayı
işgalden söz ediyorlar. Öyle kararlılar. Yürüyüş dergisinde Flormar Direnişi’ni anlatan yazıyı bir grup
işçiye sesli okudum, yazıyı beğendiler.
Derya Koçak’ın onların ziyaretini hatırlıyorlar. Direnip kazanan bir sağlıkçı diye bahsediliyor. Adını

bilmiyorlar, sendikanın şube başkanı geldi, yanında
sivil polisler var. Şube yöneticisi sürekli işçilerle
birlikte alanda bulunan Şivan’a bizi soruyor, o da
Yüksel Direnişçileri diye bahsediyor bizden.
...İstanbul Ataşehir Belediyesi önünde bir işçi
kendini yaktı. Bir insan nasıl canını hiçe sayıp vücudunu ateşe verir? Nasıl bir çaresizlik içinde ki bu
işçi kendini yakıyor? Sessiz sedasız intihar da edebilirdi. Ama o düşmanı işaret ediyor, beni yakanlar
bunlar diyor, ölürken ses olmak istiyor. İçinde kopan
fırtınalar vücudundaki yanıktan daha çok canını yakıyor. İnsanlarımız kendini yakarken durup oturamayız.
Her anımız bu karanlığı yırtmak için bir çabayla
dolu dolu olmalı, her katledilen işçinin ölümünde
sorumluluğunuz var. Durup düşünmeden mücadelemizi yükseltmeliyiz.
12 Ocak-131. Gün: Yüksel TV Türkiye’nin dört
bir yanında direnen işçilerle canlı tel bağlantısı
yaptığı programa telefonla katıldım. 200’lü günlerini
aşan Flormar, Cargil işçileri ve CHP’li İzmir Belediyesi
tarafından hedef gösterilip AKP tarafından grevleri
engellenen İzban işçileri de programa telefonla
katıldı. İyi ki Yüksel Direnişi var. Direnenlere örnek
oluyor, iyi ki Yüksel TV var, direnişlerin sesi oluyor.
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

BES Yöneticilerinden Mevlüt Çakmak’ın Uludağ’da Sucuk-Şarap Çağrısı Üzerine
İnternette Yayınlanan Mesajlardan...
@nadirtwet·9 Oca: Mahalle yanarken diyeceğim de ağır kaçacak
şimdi.
@meltemservi62 · 10 Oca: Siz
faşizm koşullarında direnmeyen ve
sürekli bu tarz etkinlikler yapan,
yoga yapan sendikaların geriliğine
“sucuk, ekmek, şarap” tırnağında
küçültebiliyorsan iflah olmazsınız!
“Krizin bedelini ödemeyeceğiz!” diye
program yapmışlardı sanırım o planlamaya dönük bir parti!!!
@TaylanKulacogIu · 10 Oca:
Ekmek Şarap Sucuk Faşizm ve
Mevlüt... “Sabahın bir sahibi var”
neyse ki...
@nehirbalikcisi · 11 Oca: Sendiklar, ihraç üyeleri göreve dönmeden
gece, kahvaltı, gezi düzenlememelidir. İhraçlar mutsuzken, onlar için
elini taşın altına sokmazken üyeleri
Uludağ’da şaraba nasıl çağırırsın?
Kutlamamı var? Demokrasiye mi
geçildi? Şöyle zamanda insan içtiğini
kimseye söylememeli.

@AsylPauli · 9 Oca: Sendika
ayrı, Mevlüt Çakmak organizasyon
ayrı diyor arkadaş. Madem mücadele
etmiyoruz sizin için, bari sucuk şarap
yapalım diyor. Parayı göndermeyi
unutmayın diye de tembihliyor. Maliye
bakanlığı tesislerinde kalınacak olması da ayrı ironi.
@capulcu_koylu · 10 Oca: Bu
ülkenin işçileri hiçbir şeyden çekmedi
sendika ağalarından çektiği kadar.
@ig2045 · 10 Oca: Sucuk şarap
sen ve ben... Allah... Hayat var be...
Memlekette devrim oldu, her şey
emeğin oldu da bizim haberimiz mi
yok. Abi ben neredeyim ya.
@Mitka_G · 10 Oca: Neyse ki
Uludağ. Bir an Ukrayna sandım.
@Victor23148993 · 10 Oca: Bu
insanlarla dalga geçmekten başka
bir şey değil, utanmaz terbiyesizler.
Sendikalardan hiçbir zaman beklentim olmadı. Ama KESK hep ayrıydı. Yanılmışım. Kahrolsun sar sendikacılık. Yine de Ümre’ye göndermemeleri bir artı. Yazıklar olsun.

@bymustafa06 · 9 Oca: Budur
işte; sendikacı dediğin tam da böyle
olur! Hizmet diye buna derim ben!
Hem mangalda sucuk, hem sıcak
şarap hem de gece 23’ten sonra
Uludağ’da.

@birsengokdeniz · 10 Oca:
Sadece “YUH” diyorum.

@gtr235383452933 · 9 Oca:
Bu bir kutlamaya benziyor! Acaba
Soylu’dan bir mesaj mı aldılar?

@yilmaz_bahattin · 10 Oca:
Sendika dediğin sucuk ekmek zaten.

@marxlenin17ekim · 9 Oca:
Sanırım şöyle (mi ?) “Siz gidin
eğlenin gerisini biz hallederiz” Ukrayna daha ucuza gelirdi; (Hainlik
ruhlarına işlemiş, ar damarları çatlamış, emek düşmanları. Topunun
canı cehenneme.

@Ahmet25650863 · 10 Oca:
Çok güzel! Emekçinin alın terinin
kazancı aidat olarak KESK bağlı
büro emekçi sendika bu bildiriyle
sendika emekçilere direniş mücadelesine büyük saygısızlıktır. Emekçi
arkadaşların aidatını ödemesiyle
ayaktasınız. Arkadaşların direniş
evini ziyaret etiniz mi? Yok, yazıklar
olsun.

@haydardoganx · 9 Oca: Yıllık
streslerini atacaklar sanırım. Ne de
olsa çok yordunuz sendikacıları.
Akıl tutulması desem, eksik olur.
Neden sendika yönetimini bıraksınlar
şimdi bunlar? Her şey ellerinde.
Emirlerinde.
@kaya_kayakamil · 9 Oca: Ejder suyunu eksik etmişler...
@Nehirk10 · 10 Oca: Zehir
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zıkkım olsun.

@UlasDogaEralp · 10 Oca: Oh
keyifler keko, elemanlara bak ya,
boşuna değil size kapıyı kitlemişler...
@62Dersim1 · 9 Oca: Mübarek
sanki Norveç İsveç Almanya’da yaşıyorlar.

@gunola_1 · 9 Oca: Balık baştan
kokar derler ama KESK’in başı kıçı
kalmamış arkalarına almışlar bir
Soylu, bu devran bizimdir diyorlar
ama bu devran dönecek erinde gecinde dönecek.
@EkmekveAdalet · 9 Oca: Bu
ne aymazlık, bu ne utanmazlık. Bu
nedir, neyin eğlencesi, neyin kutlamasıdır? Bu direnmemenin, direnenlere sahip çıkmamanın, bırakalım
sahip çıkmayı saldırmanın eğlencesi
mi? Eğlenenler sendika yöneticisi,
eylem örgütleyeceğine mangal, şarap partisi organize ediyor.
@cem__sultan · 9 Oca: Çok
kötüsünüz, “özel yaşama” müdahele
demezlerse ne olayım?
@KIZILSAYKE · 9 Oca: Bu durum aslında hiçbirinin, var olan pozisyonları gereği faşist düzenle bir
çelişkilerinin olmadığının kanıtıdır.
Solculukları da makyajdan öteye
geçemiyor. Makyajı kazıdığında da
pespayelik ortaya saçılıyor.
@UurcanBayer · 10 Oca: Organizasyon şirketi...
@glckida · 10 Oca: KESK işi
şarap ile bitirmek ister gibi.
@dergecer · 9 Oca: Mevlüt Çakmak şeysel adaları veya bora bora
adalarında bir etkinlik olursa lütfen
bize haber verin. Uludağ işi çok
banel ve amele işi gibi geldi bana.
Sizin gibi seçkin, güzel insanların
ne işi var ameleler gibi dağda salamla
sucukla.
@sisVemor · 11 Oca: Kapıyı
açmasınlar sucuk şarap kokusu sarar, mide bulandırır.
@TiwurFaruk · 9 Oca: Ama şarap var yanında sucuk hemi de sakatattan!!!
@muratmkb · 10 Oca: Mevlüt
ihraç oldu, hemen emekli oldu. Adam
akıllı bir de şube yönetimine kapağı
attı. Oh siz de sokakta direnin, her
gün işkence görün, o da Uludağ’a
çıkıyor, napsın garip orada polis olmaz, belki gelenlere üfürür sağdan
soldan. Yer yüksek ya.
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CARGİLL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ;
ANCAK DİRENİŞLER MECLİSİ İLE BİRLEŞİRSE
BÜYÜYÜP ZAFERİ KAZANABİLİR!

irenişçilerin dayanışma
ile asıl güçlerini ortaya
çıkartacaklarını anlatmıştık önceki sayımızda. Direnenlerin
bir araya gelmesi, dayanışmayı
güçlendirmeleri, güçlerini birleştirmeleri zorunluluktur. Ülkenin dört
bir yanında devam eden direnişlerden Cargill direnişlerini ele almak
istedik bu sayımızda.

D

Bursa, Orhangazi’de bulunan
Cargill fabrikası, 16 işçiyi sendikaya
üye oldukları için işten çıkardı. 14
işçi fabrikanın önünde direnişe başladı. Direniş 260 günü aştı. İşçiler
bu süre içinde İstanbul’a Cargill
merkezine yürüdüler, etkinliklerde
konuşmalar yaptılar, dayanışma
ziyaretçilerini karşıladılar.
Direniş Cargill’in bütün baskılarına rağmen kendi yolunda ilerledi.
Şirket işçleri nişasta bazlı şekere
uygulanan kota yüzünden çıkardığını iddia etse de; işçiler sendikaya
üye olduktan sonra işten atıldıklarını
ve fabrikada emekli olup da hala
çalıştırılan işçilerin olduğunu söylüyor. Cargill bahane ettiği kotanın
kaldırılması için sunduğu raporla
zaten şeker fabrikalarının özelleştirilmesini sağladı.Cargill’in hükümete sunduğu rapordan kısa bir
süre sonra AKP on dört şeker
fabrikasını özelleştirme kararı
aldı.
1865’te kurulan ABD merkezli
şirket. 70 ülkede faaliyet gösteriyor.
Fortune dergisine göre dünyanın
en büyük 12’inci şirketi. Cargill
Bursa Fabrikası 2001’de açılırken,
İznik gölünün kenarı sayılabilecek
bir yerde, 1. sınıf tarım arazisi üzerinde sulama projelerinin yapıldığı

Gürle ve Gemiç köyleri arasında
213 dönüm bir araziyi NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) üretmek amacı
ile satın aldı. Cargill sonuna kadar
bu amacını gizleyerek projeyi “mısır
işleme tesisi-nişasta fabrikası” olarak tanıttı. Oysa söz konusu arazide böyle bir tesis kurmak mevcut yasa ve imar yönetmeliklerine
göre olanaksızdı. İznik gölü, yakın
gelecek için İstanbul başta olmak
üzere bütün Marmara bölgesinin
rezerv tatlı su kaynağı idi.
Cargill’in gerçekte bir kimya tesisi olan kaçak fabrikası için bu
nitelikte bir suya gereksinimi vardı.
Defalarca iptal edilen idari işlemlerin
teker teker yeniden düzenlenmesiyle Cargill bölgede fabrikayı kurdu.
Yasa dışı tesisin üretimini durduran valiler görevden alındı.
Cargill, halk sağlığıyla oynamaya
devam etti. Bütün bunları sermayenin örgütlülüğü sayesinde başardılar. Önlerine çıkan her engeli
bir çırpıda kaldırdılar. Çünkü,devlet
emeğin sömürülmesinde bu gıda
tekeliyle birleşmişti.
Cargill; enerji, sağlık, ilaç, finans,
elektrik, gaz, ulaşım sektöründe
de faaliyet yürütüyor. Böyle büyük
bir şirket karşısında işçiler nasıl
kazanacak? Ancak onlar gibi örgütlenerek, direnişlerle biraraya
gelerek kazanabilirler. Polis, işçileri
direniş alanında görüntüleyerek taciz ediyor. İşçiler şirketin yılbaşı
yemeğinin yapıldığı yere gittiğinde
polis onları; “Yeter, hadi toplanın.
Buraya kadar sabrettik yeter. Hadi
yeter gidin. Defolun gidin. Uzatma.’’
diyerek kovuyor.
İşçiler, pankartlarını alarak gidiyorlar. Direniş kararlılığının yanında uzlaşmazlık olmadan zafer
kazanılabilir mi? Mahir Kılıç için
CHP Genel Merkezi’ne giden Yüksel Direnişçileri çıkın denilince çıksaydı Mahir kazanabilir miydi?
Cargill işçileri, Direnişler Meclisi’nden uzlaşmazlığı öğrenmeden,
yedi yüz günü aşmış, onlarca farklı
saldırı görmüş ve bunları yenmiş
direnişçilerden deneyimlerini öğrenmeden kazanabilirler mi? Direnişler Meclisi onların coşkusuna

ortak olmadan büyüyebilir mi?
Önemli olan bir araya gelmek değil,
bu birlikteliklerden ne çıktığıdır,
kimlerin bir araya geldiğidir. Direniş
alanına çıkınca içe işleyen soğuğu,
ayakların ağrısını, dizlerin sızısını,
direnmenin zorluğunu ve güzelliğini
en iyi bilenler direnişçilerdir. Bu
ortaklıklardan direnişçilerin dayanışması doğar. Direnişçilerin deneyimleriyle birbirlerini besledikleri,
birbirlerinden öğrendikleri gerçek
bir dayanışmayla direnişler büyüyebilir.

Çocuklar İyi Yaşasın
Diye Babalar Direniyor!
İşçilerin direnme nedenlerinden
biri bu. Çocuklarına daha iyi bir
gelecek istiyorlar. Onlar bunu isterken Cargill patronu Murat Tarakçıoğlu ne istiyor? “Kendimize
bir ciro hedefi koyduk; üretimden
satışlarımızı 5 yıl içerisinde 1 milyar
doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, iki katından fazla büyümek demek.’’
Patronların iki katı kar ettiği bir
dünyada, işçi çocukları için mutlu
yarınlar mümkün değildir. İşçiye,
emeğe, direnişe direnişçilerin köpeğini belediyeye sürdürtecek kadar
düşman olan Cargill, direnişçilerin
ortak mücadelesini ve zaferini mutlaka görecektir.
aç çocuklar doysun diye
gülmeyi öğrensin diye
ekmeği tuza banıp çöktük
kardeş sofrasına
kucak kucak umudu saçtık
ülke toprağına
dağlar sözümüz var
doruğunda izimiz var
daha bir güçlü yürüyoruz artık
her bir tohum binler verdi nice
engel alt edildi
dalga dalga geliyoruz artık
fırtınalar boranlarla nasırlaştı
yumruğumuz
kondulardan meydanlara
volkanlaşıp geliyoruz
bayrağımız elden ele
destanlarla/destanlaşıp geliyoruz
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