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REFORMİZM, BURJUVA İDEOLOJİSİDİR!
HALKIN DEĞİL BURJUVAZİNİN YARARINA ÇALIŞIR!
DEVRİME VE DEVRİMCİLİĞE DAİR NE VARSA
YOK OLSUN, BİTSİN İSTER!
BU MİSYONU ÜLKEMİZDE GÖNÜLLÜ ÜSTLENEN;
İHD’DİR, KESK, DİSK, TMMOB, TTB YÖNETİMLERİDİR!
AMAÇ; FAŞİZMİN ZULMÜNÜ SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN
ÜZERİNE ŞAL ÖRTÜP, SOLU SOLLA VURMAKTIR!
AKSİNİ İDDİA EDEN VARSA, AŞAĞIDAKİ SÖZLERİ
TEKRAR TEKRAR OKUMALIDIR!
BU SÖZLER, FAŞİST SÜLEYMAN SOYLU’NUN DEĞİL,
DEVRİMCİLERİ TASFİYE EDEN, BİTMESİNİ İSTEYEN
KÜRT MİLLİYETÇİSİ BİR KESK’LİNİN
NURİYE GÜLMEN’E SÖYLEDİKLERİDİR!

“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!”

FOTOĞRAFLARIN DİLİ
Bugün uzun uzun fotoğraflara baktım. Öfkelendim,
düşündüm, özlemlerim aklıma geldi; birikirdiğim
onca güzel şey aklıma geldi. Fotoğrafların dili vardı
sanki konuştular benimle.
Kırılmış duvarların, yere saçılan kitapların, kırılan
enstrümanların, kağıtların, pencerelerin, yırtılan
nota kağıtlarının, resimlerin hikayesini anlattılar
bana. Gözümün önünden geçti bir bir o anlar,
yaşadım yaşadım, tekrar yaşadım. Kitapların diren‐
genliğini dinledim, pis elleriyle gelip yere attıklarında
yılların deneyimi ve bilgeliğiyle karşı koyduklarını
dinledim.
İdil’in, uzun uzun yürüdüğüm koridorunda sanki
barikat olmuşlardı. FOSEM’i, Tavır’ı gördüm.
Koştur koştur iş yaptığım yerlere girip çıktım, şen
kahkalarımızı duydum kulaklarımda. Yorum odasında
hiç susmayan bir gitar sesi vardı yine; arada yan
flütle bağlama girip çıkıyordu, uzun bir yolun ezgisini
çalıyorlardı. O ezgiyi susturamamışlardı! Yine kırmışlar,
dökmüşler; ama baş edememişler, belliydi. Duvarlar
anlattı, nasıl çaresizlik ve acizlikle vurduklarını. Kırdıkları
her yerden umut çıkmış, direnç çıkmış, gözlerindeki
korkuyu görmüş. Umutsuzlarmış, hiç güçleri yokmuş.
Görüntüleri bir fareyi andırıyormuş; zırhları, silahları
ve maskeleriyle, gri ve siyahlar içinde lağım çukurundan
çıkıp gelmiş bir fareyi. Ben de gördüm onları defalarca,
bir farenin korkusunu gördüm gözlerinde, çaresizlikleri
dillerine vurmuştu. Geldikleri lağımdandır o pis dille‐
rinden dökülenler.
Uzun uzun içine girecekmiş gibi baktım yine fo‐
toğraflara, köşede duran bağlamayı gördüm. Yara‐
larına rağmen gülümseyen dik duruşunu gördüm.
“Ben ne konserler gördüm bilirsin, hep birlikte
duymadık mı acının, öfkenin, sevincin dile geldiği
alkışları, ıslıkları, zılgıtları? Hep birlikte durmadık
mı omuz omuza halaya? Öyle merakla bakma ben
iyiyim!” dedi.
“Pir Sultan beni size emanet etti, darağacında
asıldığında Pir Sultan gitmedi bu topraklardan; bizim
sırrımızdı, bugün milyonlar biliyor! Pir Sultan hep
yaşadı, ben de yaşıyorum onunla sizin ellerinizde.

İşkencede beraber, hapishanede beraber, özgür günlerde
de yine beraber olacağız” dedi.
Anadolumuz’un direngen kokusunu hissettim, el‐
bette yine hep birlikte olacağız. Koştur koştur çıktığım
merdivenler aklıma geldi, adımlarımın sesi geldi bir
yerden, uzun uzun baktım yine fotoğrafa.
Yabancı adımlara göz açtırmamışlar, kirli postalların
izlerinden belli nasıl boğuştukları. Ben de bilirim ki
hiçbir adım bu kadar pisletmez o merdivenleri.
İşçisi, köylüsü, memuru çıkmış, yürümüştür o
merdivenleri... Onların sesleri inletmiştir oraları,
kara bulutlar o seslerle dağılmış, yağmur suratını
asıp gitmiş, fareler yine kan‐ter içinde başlarını dö‐
vüyormuş “Teslim alamadık!” diye.
Belli ki istemedikleri olmuş yine, duymak iste‐
medikleri sesleri duymuşlar. Elleri kolları bağlı kimseyi
görememişler. Milyon kere gelseler yine göreme‐
yecekler! Karıncaların sesleri geldi sonra; o küçük
adımları ne kadar da güçlü, ne kadar da emin yürü‐
yorlardı.
Baktım kitaplar tertemiz yine sıralı duruyorlardı.
Yeni bir deneyim anlatıyorlardı, tüm bilgelikleriyle.
Merdivenlerde izler kalmamış, koşturan çoçukların
adımlarıyla oynuyorlardı. Camlar ışıl ışıl gülüyordu
yine yoldan geçenlere... Kapısı sonuna kadar açık
“Bu Davet Bizim”i söylüyordu.
Kim gitmez ki bu davete? Duvarlar tüm yükü al‐
mışlardı yine üstlerine, yaralarına bakmadan duru‐
yorlardı dimdik. Biz her yükü taşırız güveniyle duru‐
yorlardı. O güvenle kim durmaz ki orada? Derin bir
nefes çektim içime. Her şeyin bir kokusu vardır
dedim içimden. İnsanların, duyguların, mekanların,
kelimelerin...
İdil deyince bir an gözlerimi kapatıp orada hisse‐
dince kendimi, bir koku çalınıyor burnuma; sevginin,
umudun, paylaşmanın, sevincin, direngenliğin kokusu!
Ellerimi‐ayaklarımı uyuşturan heyecanla, gururla ba‐
kıyorum gökyüzüne, muzaffer bir gülümsemeyle!
Yaz aylarında taze bir çiçek kokusu gibi içime çeki‐
yorum İdil’i.
İyi ki varsın İdil...”
Grup YORUM Üyesi Sultan GÖKÇEK’in
Hapishanede Yazdığı Yazı
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AKP’nin, Süleyman Soylu’nun
kolluk gücü, demokrasicilik
oyunun figüranları olduğunuz
sürece hesap vermekten
kaçamayacaksınız!

KESK, Hesap Vermekten

Kaçamayacak!
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duymak, devrim hedefine
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ADALET İSTİYORUZ!
EVLATLARIMIZA ÖZGÜRLÜK!
Hergün Saat 14.00-16.00 Arası
Gazi Cemevinde Oturma Eylemindeyiz!
Tel: 0545 588 43 79
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Kapitalizmi ayakta tutan, dünya
halklarının, çocuklarımızın alın
teridir!
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- KAMU EMEKÇİLERİ
ÖZEL BÖLÜMÜRöportaj: Yüksel direnişçisi
Mehmet Dersulu: “KESK’teki
hakim anlayışlar direnişçilere
saldırıp işkence yaparak faşizmle
yaptığı işbirliğini kanıtlamış, kancan bedeli kurulan KESK’in
tarihine kara bir leke sürmüşlerdir”
TMMOB’un “OHAL KHK’larıyla
İhraç Edilen Mühendis Mimar ve
Şehir Plancıları Çalıştayı”
üzerine
Faşizmin ve uzlaşmacı-işbirlikçi
sendikaların saldırılarını
Direnişler Meclisi’nde birleşerek
yıkacağız!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

İDEOLOJİK VE SİYASİ ÖNDERLİĞİNİ EMPERYALİZMİN YAPTIĞI
TASFİYE, TESLİMİYET, UZLAŞMA POLİTİKALARINI
YERLE BİR EDECEĞİZ!
DEVRİMCİLİĞİ YOK EDEMEZSİNİZ!
MEHMET BOZGEYİK, SİNAN OK, AZİZ ÖZKAN, MEVLÜT ÇAKMAK,
YUSUF ŞENOL, ELİF ÇUHADAR, AYSUN GEZEN, SULTAN SAYGILI,
İSMET MEYDAN VE KESK İÇİNDEKİ REFORMİSTLERİN
DEVRİMCİLERE KARŞI BİRLEŞEREK KESK’İN ÖNÜNE KURDUĞU
TASFİYE BARİKATLARINI EZİP GEÇEĞİZ!

AKP’NİN, SÜLEYMAN SOYLU’NUN KOLLUK GÜCÜ,
DEMOKRASİCİLİK OYUNUN FİGÜRANLARI
OLDUĞUNUZ SÜRECE
HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAKSINIZ!
‐ DAHA ÖNCE DE YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİ’NE SALDI‐
RAN KESK YÖNETİCİSİ AZİZ ÖZKAN, DİRENİŞLER MEC‐
LİSİ’NDEN İHRAÇ ÖĞRETMEN MEHMET DERSULU’YA
İŞKENCE YAPARAK KESK’E GİRİŞİNİ ENGELLEDİ!
YANINDAKİLERLE BİRLİKTE MERDİVENLERDEN
AŞAĞI ATTI!
‐ KAMU EMEKÇİLERİNİN “DEVLET GÜDÜMLÜ SEN‐
DİKAYA HAYIR” SLOGANLARIYLA, BEDELLER ÖDEYEREK
KURDUĞU KESK, SOYSUZ SÜLEYMAN’IN TALİMATIYLA
İŞKENCECİLİĞE SOYUNARAK DEVRİMCİ MEMURLARI
KESK’E ALMAMAYA DEVAM EDİYOR!
DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARINI,
KESK’İ; POLİS COPUNA, İŞKENCEYE, GÖZALTI VE TU‐
TUKLAMALARA RAĞMEN DİRENE DİRENE,
BEDEL ÖDEYE ÖDEYE, GREVLERLE, MİTİNGLERLE,
FİİLİ DİRENİŞLERLE, ŞEHİTLERLE KURDU!
MAMAK’TA ‘EMRET KOMUTANIM’ DİYEN SENDİ‐
KACILIKTAN SİVİL TOPLUMCULUĞA,
ÇAĞDAŞ SENDİKACILIKTAN, MGK SENDİKACILIĞI‐
NA,
AMERİKANCI SARI SENDİKACILIKTAN,
DEVLET GÜDÜMLÜ SENDİKACILIĞA UZANAN İHANET
YOLLARI, DEVRİM VE SOSYALİZM DÜŞÜNCESİNDEN
VAZGEÇİP, UZLAŞMA VE TESLİMİYETİ SEÇENLERCE
DÖŞENDİ!
İŞTE REFORMİZMİN GELDİĞİ SON NOKTA: SOYSUZ
SÜLEYMAN’IN İŞKENCECİLERİ OLMAK…
İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!
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evrimci Kamu Emekçilerinin Mücadelesinin; Düzen İçinde Eritilip, Yok Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!
KESK İçindeki Tasfiyeciler; Süleyman Soylu,
Şeref Malkoç, Selahaddin Menteş’in Kanatları
Altına Sığınarak Hesap Vermekten Kaçamayacak!
KESK yönetimi; Yüksel direnişçilerine saldırmaya,
KESK binalarına almamaya devam ediyor. 15 Ocak
2019 günü, direnişçi öğretmen Mehmet Dersulu, sendikaya girmek isterken Aziz Özkan ve diğer KESK
yöneticileri tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya
uğradı.
KESK; devrimcileri düzene biat ettirmek için
emperyalizmin uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet politikalarının fiili uygulayıcısı haline gelmiştir.
İşte bu nedenle KESK yönetimi, devrimci kamu
emekçilerine saldırarak, devletin “terör” demagojisine
güç veriyor. Dahası, ihbar ve işbirliği yaparak devrimcilere operasyon yaptırıyor, tutuklattırıyor.
Yüksel Direnişçileri’ni sendikalara almamak için
sendika önlerinde, AKP’nin polisiyle birlikte barikat
oluyorlar. Devlete ve faşizme duymadıkları kini, devrimcilere duyuyorlar.

D

Bilimin ve Tarihin Yasaları Göstermiştir ki
Tesadüf Diye Bir Şey Yoktur!
Hayat, Diyalektik Bütünlük İçinde,
Doğasına Uygun Şekilde Akar!
KESK, direniyormuş görüntüsü yaratabilmek, üyelerinin baskısını savuşturmak ve Direnişler Meclisi’nin
teşhiri altında ezilmekten kendini kurtarmaya çalışıyor.

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!
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15 Ocak günü, BES de “Ek zam” talebiyle üyelerini
eyleme çağırmıştı. AKP’nin izni ve onayı olmadan
sokağa çıkmaları mümkün değildir reformizmin.
KESK saldırganlarından ve BES Genel Sekreteri
Aziz Özkan, BES Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer, 15 Ocak günü Adalet
Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş’i Bakanlıkta
“ziyaret” etmiş!
Aynı gün Mehmet Dersulu’ya işkence yapan
Aziz Özkan, halkımızı ve kamu emekçilerini bunun
masum bir “ziyaret” olduğuna inandıramaz!
Şeref Malkoç’u KESK’te ağırladıktan 5 gün sonra,
Yüksel Direnişçileri’nin eşyalarını dışarı atıp direnişçilere
saldırmalarının tesadüf olmadığı gibi,
Adalet Bakanı yardımcısıyla görüştükleri gün, saldırmaları da tesadüf değildir!
Tesadüf diye bir şey yoktur! Saldırılar tesadüf
değil, tasfiyeciliğin üstlendiği misyonun sonucudur.
Tasfiyeciliğin örgütlü hali olan reformizm bugüne
bir anda gelmedi.
Yüksel direnişçilerine yönelik saldırılar, emperyalizmin dünyanın her yerindeki devrimcileri, ML’leri
tecrit et yalnızlaştır, terörize edip imha et politikasından ayrı ele alınamaz.
İki ideoloji, iki anlayış kıyasıya çatışıyor;
- Sınıf kitle sendikacılığıyla, reformist sendikacılık,
- Militan, mücadeleci anlayışla, uzlaşmacı ve
icazetçi anlayış.
KESK içindeki sınıf bilincini yitiren reformist sol,
yavuz hırsız ev basar misali gerçekleri çarpıtıyor.
Gerçekleri ancak sınıf ve tarih bilinciyle ele
alarak yerli yerine koyabiliriz.
Ülkemizdeki demokratik mücadele, işçi ve memur
mücadesinin tarihi, emperyalizmin saldırı politikalarının
ve buna karşı verilen mücadelenin tarihidir.
1960’larda Amerikan emperyalizmi, “üçüncü dünyanın kalkınma teorisi” isimli ekonomik programı ve
“Ayaklanmaya Karşı Mücadele” stratejisini devreye
soktu. Bir yandan yeni-sömürge ülke yönetimlerini
ekonomik ve askeri olarak güçlendirirken, diğer yandan
da silahlı mücadelelerin önünü kesmeye çalıştı.
‘60’lı yıllarda halkın her kesimi aktif mücadelenin
içindeydi. İşçi sınıfı, köylülük, gençlik ve her kesimde
düzene karşı bir hareketlenme vardı. Emperyalizm
bu hareketlenmeyi engellemeye, bunu yapamadığında
da içini boşaltmaya çalıştı.
Sınıf bilinçli işçiler, 13 Şubat 1967’de DİSK’i
kurdular. DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), işçi sınıfının haklarının emperyalizmin ve
oligarşinin sömürü politikalarına ve Amerikancı sarı
sendikacılığa karşı kuruldu.
Dünyada “68’liler kuşağı”, hippiler öne çıkarılırken,
İstanbul Maltepe’de “Kurtuluşa Kadar Savaş” şiarıyla,

Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, 51 saatlik silahlı
direnişle emperyalizme ve faşizme meydan okuyordu.
Türkiye’de 51 saatlik çatışmayla, 50 yıllık revizyonizmden kopuş gerçekleşiyordu.
1970’ler faşist cuntalar dönemiydi. Emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiler, halkların silahlı kurtuluş savaşını
faşizmle boğmaya çalıştılar. 1972’de Kızıldere’de
“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” şiarıyla
Türkiye devriminin manifestosu yazıldı.
1980’lerde emperyalizm, devrimci hareketleri bitirmek için tüm dünyada “balığın suyunu kurutma”
projesiyle yeni cuntaları devreye soktu. Ülkemizde
Devrimci Sol “Cunta 45 milyon halkı teslim alamaz”
sloganıyla faşizmin tüm saldırılarını boşa çıkarttı.
12 Eylül darbesi, Türkiye solu açısından bir dönüm
noktasıydı. Metris ve Mamak hapishanelerinde iki
farklı tarih yazıldı. Hapishanelerdeki iki çizgi, teslimiyet
ve direniş çizgisi, Türkiye halklarının mücadelesinin
önüne iki yol çıkardı.
Mamak’ta teslimiyeti seçenler aslında “MarksizmLeninizmin dahileriydiler!” 12 Eylül’de direnemeyenler
için her şey eskimişti. Her şey “yeniden” yapılmalıydı.
Hapishanelerden çıktıklarında, emperyalizme karşı
değillerdi. Marksist-Leninist bütün değer ve kavramları
ters yüz etmeye adeta yemin etmişlerdi.
Devrimciliğe ne kadar saldırırlarsa, düzende o
kadar yer edinebilirlerdi. Emperyalizmin desteğini
alarak, “demokrasiyi oluşturabileceklerine”, hak ve
özgürlükleri kazanabileceklerine inanıyorlardı!
Faşizme yenilenler, böylece bu zehirli teslimiyetçi
düşüncelerini sol içinde yaymaya ve meşrulaştırmaya başladılar. Silahlı mücadeleden, illegal mücadeleden, devrim ve iktidar iddiasından uzaklaştıkça
‘legalizmin güvenli limanlarına’ sığındılar. Böylece
emperyalizmin hizmetine gönüllü girerek, faşizmin
demokrasicilik oyununun birer figüranı oldular.
Tasfiyeci solun politika yapabileceği tek alan, demokratik kitle örgütleri ve sendikalardı. Bu nedenle
sınıfsal bakış açısından uzak anlayışlarıyla demokratik
mücadelenin içini boşaltmaya başladılar. Tasfiyeci
anlayışlar sinsi bir şekilde işçi ve emekçileri ideolojik
olarak düzene yedeklemeyi kendilerine amaç edindiler.
Başını DY (Devrimci Yol), TDKP’nin (Türkiye Devrimci Komünist Partisi) çektiği tasfiyecilik, MarksizmLeninizm’in özündeki ihtilalciliğe saldırmaya başladı.
Emperyalizmin ve oligarşinin ideolojik, siyasi, fiziki
baskı ve kuşatması altında kitleleri militan bir mücadele
hattından uzak tutmak için her yol denenmeye başlandı.
Mücadeleyi yozlaştırmaya ve sulandırmaya çalışarak
her fırsatta faşizmle aralarındaki açığı kapatmaya
çalıştılar.
Emperyalizmin ve faşizmin; ruhunu burjuvaziye
satmış, özünü yitirmiş bir sola ihtiyacı vardı. Kitleler
her gün açlık, yoksulluk, adaletsizlik içinde kıvranırken,
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reformizm halkın öfkesi yumuşatıp, düzene çekmekle
meşguldü.
Yüksel Direnişçileri’ne saldıranlar devrimcilere bir
anda düşman kesilmediler. Devrimci ve tasfiyeci
anlayış arasındaki uçurum yıllar içinde derinleşti.

İki Ayrı Örgütlenme, İki Farklı Yol,
İki Farklı İdeoloji...
Bir yanda bedenini zulme barikat yapıp, her adımda
devrimi örgütleyen bir sol.
Diğer yanda sırtını emperyalizme dayamış, oligarşinin icazet sınırları içinde siyaset yapan, kitlelerin
öfkesini düzen içinde eritmeye çalışan sol.
TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma
Derneği), Amerikancı faşist 12 Eylül cuntasından
sonra kurulan ilk demokratik kitle örgütüdür.
Direnen, tercihini ML’den ve devrim mücadelesinin
devamından yana yapan devrimci tutsakların aileleri
kurmuştur TAYAD’ı. Kimsenin sokağa çıkmaya cesaret
edemediği yıllarda TAYAD’lı Aileler Taksim’e pankartlarıyla çıkıp, Tek Tip Elbise saldırısına karşı direnmiş,
ölüm orucu süreçlerinde evlatlarının yanında olmuşlardır.
Özgür tutsakların aileleri TAYAD’ı kurup, dernekler
yasasına göre faaliyete geçerken; diğer sol bir araya
gelerek İHD’yi (İnsan Hakları Derneği) kurdu. İHD,
10 Aralık 1989'da Ankara'da yapılan “Kültürel Haklar
Haftası” açılışına Morton Isaac Abramowitz’i davet
etti.
1991 yılına kadar ABD’nin Ankara Büyükelçiliği
yapan Morton I. Abramowitz dünyaca bilinen bir istihbarat ajanıdır. Daha önce Vietnam ve Latin Amerika
ülkelerinde “görev” yapmış, 1 Şubat 1985 ve 19
Mayıs 1989 tarihleri arasında Ronald Reagan başkanlığı
döneminde ABD Haberalma Araştırma Dairesi direktörlüğünü üstlenmiş tescilli bir katildir.
Adnan Menderes’in mezarı başında “İdamlara
Hayır” diyen, ABD’nin istihbaratçı Büyükelçisini
etkinlik açılışına çağıran reformistlerle, Mehmet
Bozgeyik’in yönetimindeki KESK’in devrimci kamu
emekçilerine saldırısı arasında hiçbir fark yoktur.
Türkiye’deki memur sendikaları böyle bir politik
atmosferde doğdu. Memurlar, adım adım örgütlenerek,
direnerek, bedeller ödeyerek 12 Eylül sonrasının en
güçlü kitle hareketlerinden birini yarattılar.
1980’lerin sonunda ilk memur dernekleri Türk
Hemşireler Derneği, eğitim alanında EĞİT-DER, BEMDER (Belediye Memurları Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği), maliye alanında MA-DER
kuruldu. Hepsinde DMH’nin (Devrimci Memur Hareketi)
emeği vardır.
Ardından sendikalaşma gündeme geldi.
Sendika kurmak, örgütlenmek “yasak”tı. Faşizm
karşısında yasakları parçalamak; ancak bedel ödemekle mümkündü.
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Kamu emekçileri sendikaları, devletin icazetiyle
kurulmadı. Aksine “Devlet güdümlü sendikaya
hayır”, “Grevli toplu sözleşmeli sendika” sloganlarıyla alanlarda, işyerleri önlerindeki fiili grevlerle kuruldu. Yasaklar, meşru mücadele anlayışıyla aşıldı.
Kam-Sen, 26 Temmuz 1990’da kuruldu. KamSen, grevli toplu sözleşmeli sendikayı, sınıf ve
kitle sendikacılığını tüzüğüne yazan ilk memur
sendikası oldu.
Ardından 1991, 1992’de belediye iş kolunda BemSen, sağlık iş kolunda Sağlık-Sen kuruldu.
Yine bu işkollarında kurulu sendikalar varken reformistler ve oportunistler tarafından Tüm Sağlık-Sen
ve Tüm-Bel-Sen kuruldu.

Reformizm Ve Oportünizm Devrimci
Memurların Öncülüğünde Kurulan
Sendikalara Karşı Anti-Propagandaya
Başladılar. Dilleri 90’ların Başında Da
Bugünden Farklı Değildi!
Reformizme göre, Kam-Sen “siyasi örgüt” gibiydi.
12 Eylül’ün yarattığı örgüt fobisini kullanarak emekçilerle
KAM-SEN, BEM-SEN ve SAĞLIK-SEN arasına barikat
kurmaya çalışıyorlardı.
DMH, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla demokratik,
ekonomik hakların kazanılma mücadelesini politik mücadeleden ayrı tutmadı.
90’larda “Sosyalizm çağı öldü, elveda proletarya”
söylemi revaçtaydı. Sol silahları bırakıp, bayraklarından
orak çekiçleri çıkarıp atarken, İstanbul Çiftehavuzlar’da
2 kadın devrimci sosyalizmin orak-çekiçli bayrağını
dalgalandırarak şehit düştü.
Bütün dünyada geriye dönüşler yaşanırken, Türkiye’den silahlı savaş sesleri yükseliyor, Türkiyeli devrimciler sosyalizmin kızıl bayrağını dalgalandırıyor,
“Yıkılan sosyalizm değil, revizyonizmdir” diyordu.
Reformistler sendikaları ele geçirmeye çalışırken
devrimci kamu emekçileri, Emperyalist Savaşa Hayır
Komiteleri ile, kamu emekçilerini emperyalist savaşın
karşısına dikiyor, TBMM’yi işgal ederek bir taraftan
memurların sorunlarını dile getirirken bir taraftan da
‘Ortadoğu, Ortadoğu Halklarınındır’, ‘Türkiye Hükümeti
Emperyalizmin Jandarmalığından Vazgeçmelidir’ diye
haykırıyorlardı.
Zonguldak maden işçisinin direnişine destek veriyor,
iş bırakmalarla, çeşitli eylemlerle Paşabahçe, Maga
Deri direnişleriyle fiilen dayanışma içinde bulunuyorlardı.
Ağustos 1992’de İstanbul Anakent, Gaziosmanpaşa,
Fatih Belediyesi önünde işçi grevlerine destek eylemleri
yapılıyordu.
Devrimci memurlar öncülüğündeki sendikalar, katledilen Kürt halkının yanında yer alarak, Kürdistan’daki
savaşta devletin, Kürt halkı üzerinde uyguladığı katli-
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Bugün reformizmin çöreklendiği sendikalar, işte
böyle bir tarihe sahiptir.
Reformist sol ise bedeller ödeyerek kurduğumuz
sendikaların yönetimlerini işgal ederek devrimci memurları sendikalardan adım adım tasfiyeyi önüne
hedef koydu.

amlara tavır alıyordu.
Yeri geldi Amerikan bayrağı yaktılar. Yeri geldi onbirlerce memuru grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı
için sokaklara döktüler.

DMH Öncülüğünde Yapılan Eylem Ve
Kampanyalar Zaferlerle Sonuçlandı!
BEM-SEN’in 29 Kasım 1990’da başlattığı kampanya,
28 Ağustos 1991’de sonuçlandı. Tüm İstanbul Belediye
memurları için; İETT araçlarından cumartesi, pazar
ve tatil günleri, tramvaylardan, deniz otobüslerinden
ve şehir tiyatrolarından %50 indirimli, 12 metreküpe
kadar sudan ve spor dinlenme tesislerinden ücretsiz
yararlanma hakkı elde edildi.
Valiliğin sendikaları mühürlemesine karşın 1991
yılının Eylül ayında mühürler fiilen sökülerek sendikalar açıldı. Bu mücadele aynı zamanda devletin
‘Benim memurum işini bilir’ denilerek memurları aşağılamasına, üç kuruşa mahkum edilmesine, ezilmesine
karşı da kamu emekçilerine politik bir bilinç kazandırıyordu.
1992 yılının son aylarında sendikal hareket meşruluk
temelinde yükselen mücadelesinin sonuçlarını almaya
başladı. Ardından hukuksal kazanımlar geldi.
2921 ve 657 sayılı yasaları ihlal etme gerekçesiyle
açılmış davalar, beraat kararlarıyla sonuçlandı. Otuz
yıldan beri askıda tutulan, emekçilerin lehine olan 87
ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri, TBMM’de de onaylandı.
Kamu emekçileri sendikaları, 1992 yılında, ILO
Sözleşmeleri’nin uygulanması, sendikaların taraf
olarak kabul edilmesi, baskıların durdurulması, örgütlenme, toplu pazarlık, grev hakkını güvenceye
alan yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye genelinde bir dizi eylem gerçekleştirdi.
Devrimci kamu emekçileri, sınıfsal temelde gelişen
devrimci memur mücadelesini; şehitlerimiz Elmas
Yalçın, Ayşenur Şimşek, Satı Taş, Makbule Sürmeli,
Arif Öngel, Şadan Öngel, Fidan Kalsen, Hüsniye Aydınlar’ın emekleriyle, ödedikleri bedellerle, işkencelerle,
tutsaklıklarla yarattı.
“EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ” sloganı
böyle bir militan sınıf mücadelesinin sonucunda kitleler
tarafından sahiplenildi.

O Gün O Sendikaların Kapısına Valilikler
Mühür Vururken, Bugün Tasfiyeciler
Sendikaların Kapısını Üyesi Oldukları
Devrimcilere Kapatıyor, Devrimcilere
İşkence Yapıyorlar!
1992-1995 yılları arasında kamu sendikal hareketinin
yönünü belirleyen KÇSP (Kamu Çalışanları Sendikaları
Platformu)’nin başında bugünkü ÖDP ve Emek Hareketi
vardı.
Aynı reformist anlayış, DİSK’in yönetimine girerek
işçi sınıfın mücadelesinin önünde de barikatlar kurmaya
başladı.
12 Mart cuntası ile birlikte birçok işçi önderi, militan
DİSK’li işçi, işkencelerden geçirilerek hapishanelere
dolduruldular. Sınıf bilinçli DİSK’li işçiler, 1971-73
arasındaki cunta döneminde de mücadeleye devam
ettiler.
Kızıldere’den etkilendiler. DGM’lerin kurulmasına
karşı DİSK iktidarı uyardı ve 16 Eylül 1976 günü yüzbinlerce işçi, emekçi üretimi durdurarak direnişe geçti.
52 yıl aradan sonra 1976’da, DİSK öncülüğünde
100 bin kişi 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı. DİSK, 16
Mart katliamına karşı 2 saatlik iş bırakma eylemi
yaptı. 24 Ocak-14 Şubat 1980 tarihleri arasında
TARİŞ Direnişi’ni örgütledi.
Ancak DİSK’in 12 Eylül cuntasına karşı tavrı teslimiyet oldu. Cunta, DİSK üyelerini tutuklayıp, DİSK
davası açtı. DİSK yöneticileri cunta mahkemelerinde
siyasi kimliklerinden vazgeçtiler.
DİSK 1992 başlarında yeniden açıldı. DİSK yöneticileri ya ‘sosyal demokrat’ oldular ya da tamamen
apolitikleştiler.
Reformist sol, işçi ve memur sendikalarında
“çağdaş sendikacılık” anlayışını 12 Eylül yenilgisi
üzerine gündeme getirdi. DİSK gittikçe TÜRKİŞ’leşti.
1997’de bu sefer MGK sendikacılığı gündeme
damgasını vurdu. MGK sendikacılığı, devlet ya da
sarı sendikacılıktan daha ileri bir düzeyde, doğrudan
ve açıktan işçi sınıfının düşmanlarıyla işbirliği demekti. Artık sendikaların neyi nasıl yapacakları, bütün
kararlar MGK’da alınmaya başlandı.
Reformist, oportunist anlayışlar, 1995’te binbir
türlü ayak oyunu ile alelacele KESK’i kurarak tepesine çöreklendiler.
Kürt milliyetçilerinin de dahil olduğu reformizm,
bedelsiz hak ve özgürlük istiyordu. Düzenle çatışmaya
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girmeden icazetçi bir sendikacılık anlayışıyla ekonomik
hem de devrimciler açısından önemli bir dönemeç olmücadelenin bile gereklerini yerine getirmekten uzakmuştur.
laştılar. 500 bin üyeyle kurulan KESK zaman içinde
OHAL gerekçesiyle kimse sokağa çıkamaz, senreformist politikaları sonucunda erimeye başladı. Devdikalar “OHAL’de direniş mi olur?” derken Nuriye
rimcilerle aralarına duvar örüp, günden güne düGülmen’in 9 Kasım 2016’da tek başına başlattığı
zeniçileşmeleri, sendikaları iyice güçten düşürdü,
Yüksel direnişi; Malatya, Düzce, Bodrum, Sarıyer,
halk nezdinde güvenilirliğini yitirdi.
Bakırköy, Mahir Kılıç, Kezban Ana ve daha birçok diÖDP-EMEP-HADEP reformizmi, KESK’teki eriyişin
renişin önünü açtı, halka umut oldu.
baş sorumlularıdır. Ellerinde kendi legal partilerine
destek anlamında kullanabilecek kadar bile bir örgütlülük
Nuriye ve Semih’in 324 Günü Açlık
bırakmadılar.
Grevi ve Yüksel’de 809 Gündür Devam
KESK, Gazi katliamı sırasında “sağduyu” adına,
Eden Tarihsel Direniş Süreci, Başta
halkın ve devrimcilerin yanında yer almadı.
Kamu Emekçileri Olmak Üzere Tüm
KESK Genel Başkanı, Emniyet Müdürlüğü’nün
verdiği iftar yemeğine katıldı. Faşistler, KESK kurullarına
Halka; Nasıl Bir Sendikal Mücadele Ve
çağrıldı.
Örgütlenme Anlayışı Olması Gerektiğini
İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği bir katliam sonDe Göstermiştir.
rasında bölgeye Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün
130 bin kamu emekçisinin işten atılmasına ve
çağrılmasını içeren bir bildiriye imza atıldı.
açığa alınmasına karşı yalnızca devrimciler direndi.
DİSK ile TÜSİAD; bölgesel kalkınma farklarının
Yüksel Direnişi ile emperyalizmin ideolojik saldırısına
giderilmesi, İşsizlik, Anayasa Terör konularında ortak
güçlü bir cevap verildi. “Tasfiye-uzlaşma-teslimiyet”
görüşte birleşti. Rıdvan Budak, DİSK içinde TÜSİAD
politikası boşa çıkartıldı.
ve MGK adına ajanlık yaptı.
Sendikaların başına çöreklenmiş Kürt milliyetçileri
DİSK, CHP’nin arka bahçesi haline geldi. DİSK
ve reformistler OHAL sürecinde sendikalarının kapılarını
başkanlığı, CHP’den milletvekili olmak için sıçrama
Nuriyeler’in direnişine kapatırken, Yüksel’in yan sotahtası haline getirildi.
kağından bile geçmediler.
2000’de emperyalizm; “ya düşünce değişikliği
Direniş, tasfiyeciliğin önündeki en büyük enya ölüm” dayatmasında bulundu. Solun ABD emgeldir. O nedenle 324 gün Açlık Grevi yapmış, tutukperyalizmine boyun eğmekten başka bir çaresi yoktu
lanmış, polis işkencesine maruz kalmış Nuriye’nin inartık. Bu saldırıya dünya tarihinin gördüğü en büyük
cecik bedenine tekmeler savurmaktan, yerlerde süen uzun ölüm orucu direnişiyle cevap verdik.
rüklemekten çekinmediler! Yüksel Direnişçileri’ni polisle
Emperyalizmin tasfiye politikalarının önüne 122
aynı söylem ve düşmanlıkla KESK’e almıyorlar.
kez ölerek durduk. 122 kez öldük ama milim dahi düFiziki saldırıları sürdürüyorlar.
şünce değişikliğine gitmedik. Kızıl bayraklarla kalkan
AKP’ye “Bakın biz de en az sizin kadar saldırıyor,
tabutlarımızın altında oportunist, reformist soldan,
hatta linç ediyoruz. Bitirmek istediğiniz direnişi
Kürt milliyetçilerinden hiçbirinin omzunu göremedik.
biz bitiririz, ihbarda bulunur tutuklatırız. Merak
1 Nisan 2004’te DHKP-C operasyonu denilerek,
etmeyin” diyorlar.
5 ülkede 23, Türkiye’de 100’ün üzerinde devrimci tutuklandı. Bu operasyon AKP iktidara geldiği günden
DİSK, KESK, TTB, TMMOB, “Sivil toplumculuk,
beri hayata geçirilen en büyük polis komplosuydu.
çağdaş sendikacılık, MGK sendikacılığı, Emeğin
Emperyalizm, bu politikalarla Türkiye’de istediği
Avrupası, İşyerimi seviyorum, AB standartları”
sonucu alamadı.
diye diye işçi ve emekçileri satarak,
KESK Eş Başkanı Lami ÖzKESK’in Üye Sayısı:
sendikaları dağıttılar. Faşizmin
gen, devletin “akil adamı” oldemokrasicilik oyununun figü- Yıl 2012, üye sayısı 240.304
mayı KESK yönetim kuruluna
ranları haline geldiler. Soysuz Sübile sormadan kabul etmişti.
leyman’ın talimatıyla devrimcilere
- Yıl 2013, üye sayısı 237.180
Devletin “akil adamlığı” Lami
saldırmaya, tasfiye etmeye soyun- Yıl 2014, üye sayısı 239.700
Özgen’i mülteci batağına südular.
rüklenmekten kurtaramadı. İca- Yıl 2015, üye sayısı 236.203
TÜM DÜNYADA SOLU TESzetine sığındıkları AKP’nin okları,
- Yıl 2016, üye sayısı 221.069
LİM ALAN, ISLAH EDEN, SOLU
kendisine dönen akil adam, diSOLLA VURAN EMPERYALİZM,
- Yıl2017, üye sayısı 167.403
renip bedel ödeyemezdi elbette,
YALNIZCA ANADOLU’DA SOsoluğu İsviçre’de aldı!
- Yıl 2018, üye sayısı 146.287
NUÇ ALAMADI!
2015’te OHAL’in ilanı ve arEmperyalizm tüm dünyada solu
(Rakamlar 7 Temmuz 2018 tarihli ıslah etmeyi, ehlileştirmeyi başardı.
dından yaşanan süreç hem
kamu emekçilerinin mücadelesi resmi gazeteden alınmıştır)
Bir tek ülkemizde bunu başara-
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ideolojik netliğimizi,
ideolojik kararlılığımızı,
ideolojik bağımsızlığımızı koruduk!
Halklarımızın sömürü ve zulümden kurtuluşunun
umudu olmaya devam ettik. Emperyalizme ANADOLU
topraklarında, dünyada kazandığı başarıyı tattırmayacağız! Halkların silahlı devrim cephesini tasfiye
etme zevkini yaşatmayacağız!
madı. Çünkü karşılarında her döneme uygun politikalarıyla direnmeyi başaran CEPHE var!
Ölümleri göze alarak, fiziki imhayı göze alarak gelenekler yaratan, feda ruhuyla direnerek emperyalizmin
ideolojik kuşatması altına girmedik.
ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP) ile Ortadoğu ve Afrika'daki politikalarının önünde
Büyük Direnişimiz ve 122 şehitle barikat olduk!
Emperyalizmin programında 22 ülkenin yönetimlerinin ve haritalarının değiştirilmesi, onlarca direnişçi
örgütün yok edilmesi yer alıyordu. Irak’ta, Filistin’de,
Lübnan’da ve daha sonra Mısır, Tunus, Cezayir,
Libya ve Suriye’de “iç savaşlar-ayaklanmalar” örgütledi. Tunus’ta ve diğer ülkelerde eşitlik, özgürlük,
demokrasi talepleriyle, rejime, devlete karşı eyleme
geçtiler. Emperyalizm bunları “Arap Baharı” ve devrimler diyerek dünyaya pazarlamaya çalıştı.
Emperyalizm, halkın düzene olan öfkesini makul
sınırlar içine çekebilecek bir sol yaratmak ister. Bizim
dışımızdaki solu bitirdi. Kurulan barış masalarıyla
silahlı örgütler tasfiye edilerek, silahlar eritildi, hiç
çıkmamak üzere betona gömüldü. Bugün en yakın
örneği Venezuella’da yaşanmaktadır.

21. Yüzyıl Ayaklanmalar Ve Devrimler
Çağıdır! Emperyalizm Bu Gerçeği
Bildiğinden Korkuyor!
Sosyalizmi, Halklar İçin Umut Olmaktan
Çıkarmak İstiyor!
Bu nedenle her türlü yöntemi kullanarak solu
terörize edip yalnızlaştırıyor. 2010’dan sonra solu
“Tecrit Edip Yalnızlaştırma, Terörize Edip İmha Etme”
politikasıyla tasfiye edip, uzlaşmaya, teslimiyete zorluyor!
Yok edilmek istenen devrim ve sosyalizm düşüncesidir! Hedef BEYİNLERİN TESLİM ALINMASIDIR.
Kapitalizm; 21. yüzyılda dünya halklarını en kanlı
saldırılarla, en vahşi sömürü yöntemleriyle ve işgallerle
önce ideolojik, sonra da fiili köleleri haline getirmek
istiyor.
Emperyalizm bir tek bizi ıslah edemedi, teslim
alamadı! Elbette bu da bir tesadüf değildi! Fiziki teslimiyetin altında yatan ideolojik yenilgidir. Biz her
koşulda;

Ne emperyalizmle kolkola giren AKP iktidarının
saldırıları, ne Soysuz Süleyman’ın talimatlarının uygulayıcısı tasfiyeci sol, ne ABD’nin 23 centlik askeri
haline gelen Kürt milliyetçilerinin uzlaşmacı, emperyalizmi aklayan politikaları bizi yolumuzdan döndüremeyecek!
Günümüz dünyasında devrimci olmak, Cepheli
olmaktır! Cepheli olmak devrim ve sosyalizm yolunda milim sapmadan yürümektir!
Dünyada tek başımıza da kalsak, bu onurla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Şehitlerimizle açtığımız yoldan halkımız milyon milyon yürüyecek. Emperyalizm ve işbirlikçileri devrim yürüyüşümüzü engelleyemeyecek! İdeolojik zaferimiz halkımıza umut
taşımaya devam edecek!
Tasfiyeciler, sınıf mücadelesini terk ederek, emperyalizmin politikalarına sol’dan destek verip AKP’ye
koltuk değnekliği yaparak kendi sonlarını hazırlamaktadırlar.
Halkımız devrimci düşmanlığı yapan, faşizmin
demokrasicilik oyununun figüranı olan reformistleri,
devrimci kamu emekçilerini linç edenleri unutmayacak, hesap soracaktır!

Düzeltme: Dergimizin 102. sayısının Kürdistan'da Tek Yol Devrim yazısında, Bloomberg'in
3 Ocak 2019 tarihli haberinden yaptığımız alıntı,
tırnak işareti yanlış yerde başlatılarak yayınlanmıştır. Redaksiyondan kaynaklanan hatayı düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz. Doğrusu şu
şekildedir:
"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 F18 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, 3 Ocak 2019)

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

AÇLIK BİZE; TOKLUK ONLARA;
YOKSULLUK BİZE, VARLIK ONLARA;
CEFA BİZE, SEFA ONLARA;
ALIN TERİ DÖKMEK BİZE,
YAN GELİP YATMAK ONLARA;
KESER DÖNER SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP
DÖNER:
ADALET BİZE, SORULACAK HESAP ONLARA!

ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
Şanlıurfa’da 9 ay süresince 1000 kişinin çalıştırılacağı bir işe 44.000 kişi başvurduğu; “şanslı” işçilerin
stadyumda yapılan kura ile seçildiği bir düzende devrimcilik yapmaktan başka bir yol yoktur. Devrim bizim
çalışmak, evimize ekmek götürmek gibi en temel
hakkımızı almamız demektir. Bizi iş dilenen insan
durumuna getiren bu düzene karşı HAKKIMIZ OLANI
İSTİYORUZ, ADALET İSTİYORUZ!
***
31 Aralık 2017 günü, tatlı almak için babasının
arabasıyla giderken polisin dur ihtarına uymadığı için
yüzünden vurularak katledilen 16 yaşındaki liseli G.K.
için ADALET İSTİYORUZ! Onu vuran H.B. isimli polisi
sadece 2 gün tutuklayan, tutuksuz yargılayan, ceza
vermeyeceği muhtemel olan bu düzenin adalet sistemine karşı HALKIN ADALETİNİ İSTİYORUZ!
G.K.’nin, adaletsizlik nedeniyle hastalanan ailesi
için ADALET İSTİYORUZ!
***
Biz açken, Meclis’teki garsonları,
kendilerine daha iyi hizmet etsinler
diye 5 yıldızlı otellerde eğitim almaya
gönderen; Meclis’in mutfağını yaptıkları tadilatla 5 yıldızlı otellerin mutfağıyla eşit hale getiren bu düzenden
açlığımızın hesabını soracağız, ADALET İSTİYORUZ!
***
412 bin 5 öğretmenin atanması
yapılmazken; en azından 40
bin öğretmenin atamasını yapın demek zorunda bırakılan
öğretmenleri aşağılayan bu
düzenden emeklerimizin HESABINI İSTİYORUZ, ADALET
İSTİYORUZ!
Yollarda güvenlik önlemi
almayarak, halkın can sağlı-
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ğını düşünmeyerek, 2018’in ilk Ocak-Kasım ayları
arasında, 393 bin kazanın yapılarak, 3 bin 218 insanımızın ölmesine sebep olan bu düzene karşı ADALET
İSTİYORUZ!
***
AKP iktidara ilk geldiğinde 8 milyon olan icra
davası sayısının bugün 20 milyona çıkmış olması bu
düzenin iflas ettiğinin kanıtıdır. 20 milyon insanımızı
borç alıp, borcunu ödeyemez hale getirip, evinin kapısına haciz memuruyla giderek onurlarını da ellerinden
alan bu düzenden soracak hesabımız var. HACİZLE
KAPIMIZA GELENLERE KARŞI HALKIN ADALETİNİ
İSTİYORUZ!
***
Adana Aladağ’da 29 Kasım 2016’da Süleymancılar
tarikatına ait bir kız yurdunda yangın çıkmış, 11 çocuk
ve 1 öğretmen ölmüştü. Yangının sorumluları tahliye
edilmişti.
Yeni açığa çıkan bir bilgiye göre, kız yurdunun
ruhsatı olmadığı, başka bir yurdun ruhsatını kendilerininmiş gibi gösterdikleri öğrenildi. Tarikatları koruyup
kollayan, çocuklarımızın katledilmesinin bizzat sorumlusu olan halk
düşmanı bu düzene karşı ADALET
İSTİYORUZ!
***
22 Ağustos 2015’te Kütahya’da ziyaretine gittiği ağabeyi Serkan Ekşi'nin
kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu
mutfağında elini kıyma makinesine
kaptıran ve sağ kolu dirseğin
altından kesilen 15 yaşındaki
Nurettin Ekşi’nin sakat kalmasının sorumlusu olan yurt
müdürü Mehmet Kalkan'ın
beraat etmesi, aşçı Bünyamin
Dağ'ın cezasının ertelenmesi
bizim sorulacak hesabımızdır.
Nurettin için ADALET İSTİYORUZ!

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!

YUNANİSTAN’DA TUTUKLU BULUNAN
9 ÖZGÜR TUTSAĞIN MAHKEMESİNE ÇAĞRIMIZDIR:
3 DEVLET, 3 İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ,
3 TERÖR ÖRGÜTÜ; CIA, EYP VE MİT
ORTAK OPERASYON YAPARAK
9 DEVRİMCİYİ TUTUKLADI!
9 ÖZGÜR TUTSAK DÜNYA HALKLARININ UMUDU,
HALK DÜŞMANLARININ KORKUSU OLDUĞU İÇİN
TUTSAK EDİLDİLER!
SOL GÖRÜNEN VE SOLUN DÜŞÜNCELERİNİ
DÜZENİÇİLEŞTİREN
SYRIZA'LI ÇİPRAS DA DEVRİMCİLERE YAPILAN ORTAK
OPERASYONUN SORUMLULARINDANDIR.
SYRIZA, YUNAN HALKINI TEMSİL EDEMEZ!
CIA VE MİT YUNANİSTAN’DA SERBEST DOLAŞARAK
DEVRİMCİLERİ YASADIŞI KOMPLO VE
YALANLARLA TÜRKİYE'YE KAÇIRMIŞTIR.
SYRIZA AMERİKA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN
VAZGEÇMELİ VE YÜZÜNÜ DEVRİMCİLERE, YUNAN
HALKINA, DÜNYA HALKLARINA ÇEVİRMELİDİR!
FAŞİZME KARŞI KAHRAMANCA SAVAŞAN,
FAŞİZME KARŞI HAYDARİ KAMPLARINDA
ZALONGA HALAYLARI İLE ÖLÜMÜ KARŞILAYAN
KAHRAMAN YUNAN HALKINI;
9 ÖZGÜR TUTSAĞI SAHİPLENMEYE ÇAĞRIYORUZ!
Not: Zalonga,Yunan Halkının teslim olmama ve onur halayıdır.
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HALKIN SANATÇILARI
SANATÇI ÖRGÜTLÜ DEĞİLSE GÜÇSÜZDÜR,
ÖRGÜTLÜ SANATÇI GÜÇLÜDÜR!
anatçı örgütlü değilse,
BERKİN’İN ANNESİNİ
YUHALATAN,
BERKİN’İN VURULMA TALİMATINI
‘BEN VERDİM’ DİYEN, SANATÇILARI HAPSE ATAN, SANATÇILARIN BAŞINA ÖDÜL KOYAN, 150
BİN MEMURU İŞSİZ BIRAKAN,
GREV HAKKINI YASAKLAYAN,
70 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ HAPSE ATAN FAŞİST İKTİDARLA UZLAŞIR.
Fazıl Say bunun bir örneğidir!

S

Örgütlü sanatçı güçlüdür
Örgütlülük bir sanatçının kazanabileceği en büyük güçtür. Bugün sanatçıların her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe maruz
kaldığını duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Düşüncelerini bile açık
ifade edemiyorlar. Kendi kişisel
maddi çıkarlarına göre taraf olmak
zorunda kalabiliyorlar. Büyük tekeller ve yapım şirketleri sanatçıları
kendi çıkarları için istedikleri gibi
yönlendirebiliyorlar.
Kullanıp tükettikten sonra da
bir köşeye atıp, unutuyorlar. Artık
hiçbir değeri yoktur o sanatçının.
Düzende sanat anlayışı böyledir.
Sanatçılar bunun sonucunda gündemden düşmemek için, belli
ekonomik standartlarını koruyabilmek için, her türlü rezilliği, terbiyesizliği yapabilir hale geliyorlar.
Çünkü kapitalist düzende sanatçının hiçbir değeri yoktur. Sadece alınıp satılabilen bir maldır.
Yani örgütlü olmayan sanatçı büyük şirketler karşısında savunmasızdır ve onların her söylediğini
yapmak zorundadır. Büyük şirketlere karşı gelemezler; çünkü
işlerinden olurlar. Bu da aç ve
parasız kalmak anlamına gelir.
Bütün saygınlıklarını, kendilerine
olan saygılarını da kaybederler.
Bu yüzden örgütlü olmak bir
güçtür. Örgütlü olunduğunda şirketler istedikleri gibi sanatçıları
işlerinden atamaz. Tekelleşmiş

12

büyük şirketlerin aslında o kadar
da büyük olmadıklarını anlarlar.
Örgütlü olmak böyle bir şeydir
işte. Kendine saygın olur. Çevrene
saygın olur. Çevren de sana saygı
duyar ve sadece yarattığın bir
sanat eseri nedeniyle değil, yaşamdaki pratiğinle de sevgi ve
saygı kazanırsın.
Çünkü sanatçılar örgütlü olduğunda bu tür adaletsizliklere boyun
eğmek zorunda kalmazlar. Bununla
birlikte öyle kolaylıkla sağa sola
da savrulamazlar. Onları tutan belli
ilke ve kurallar olur. Bir irade sahibi
olurlar. Kendilerine olan saygıları
da kendi ellerinde olur.
Değerler farklılaşır, gelenekler
yaratılır. Örgütlülük bu yüzden
her alanda olduğu gibi sanat alanında da çok önemli bir güçtür.
Grup Yorum’un öncülüğünde kurulan Sanat Meclisi örgütlülüğe
bir örnektir: Sanatçıları bir çatı
altında birleştirmek. Sanat ve sanatçılık üzerine tartışmalar yürütüp bir şekil vermek, Sanat Meclisi
ile mümkündür.
Başka bir yerde manevi bir değeri yoktur sanatçının. Sadece halkın sanatçılığını yaparak bu duyguları yaşayabilir bir sanatçı. Sanatçıların hayat sigortasıdır yani.
Bugün AKP faşizmi sanatçıların
kendi ağızlarından konuşması için
her türlü yola başvuruyor.
Göbels’in sözünü hatırlayalım:
“Kültür kelimesini duyduğumda,
elim silahıma gidiyor.” Sanat bu
kadar önemli bir araçtır ideolojik
mücadele nezdinde. En önde savaşır. Bugün ülkemizdeki Göbels’ler, AKP faşizmi de aynı anlayışa sahiptir ve buna karşı kişiler
kendi başlarına direnemezler. Sadece örgütlü olan boyun eğmez!
Örgütlü olmayan bugün olmasa
da yarın uzlaşır. Kaçınılmaz bir
gerçektir bu.
Sanatçı istediği kadar ünlü
veya ünvan sahibi olsun; örgütlü
değilse bir gün gelir ve uzlaşmayı
tercih eder. Çünkü tek başına

elinden başka bir şey gelmez.
Bugün Fazıl Say’da da olduğu
gibi. Haziran ayaklanması ile ilgili
bir bestesi bile var Fazıl Say’ın.
Toplamda 20 dakikanın üzerinde
sürüyor bu müzik eseri. Bu eserinde ayaklanmayı bir ağaç meselesiyle sınırlıyor. Çarpıklık burada başlıyor.
Örgütlü olmadığı içindir ki kendi kişisel bilgisiyle kocaman bir
ayaklanmayı “Gezi Parkı” ile sınırlıyor. Oysa yaşananlar, ağaç
olmaktan çıkmış ve ülke çapında
bir ayaklanmaya dönüşmüş. Ama
örgütlü olmayan birisi çıkıp düşman ağzından konuşarak olayı
bir ağaçla sınırlayabiliyor.
Eserin devamında Berkin Elvan’ın vurulmasını ele alıyor. Burada da çarpık düşünceleri boy
gösteriyor. Berkin Elvan’ın ekmek
almaya giderken yanlışlıkla vurulduğunu söylüyor. Yani Berkin
Elvan yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmuş! Bu söylemiyle AKP
iktidarını ve onun tetikçilerini masumlaştırıyor.
“Bir sanatçı gerçekleri tüm
çıplaklığıyla dile getirmelidir” diyoruz. Fazıl Say, bilerek katilleri
bir yanlışlık yapılmış gibi göstererek, polisin katliamını meşrulaştırıyor. “Bilge, elit” olunca insan, dostu düşmanı karıştırabiliyor herhalde.
Fazıl Say’a göre Tayyip Erdoğan şu sözleriyle bir özeleştiri
yapmış: “Bir toplumda sanat ve
edebiyat felç olmuşsa, o toplumda
ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur”.
Burada söz konusu bir özeleştiri değil. Buradaki konu aslında AKP’nin bu alanı daha iyi
kullanabilmesi gerektiği, boş bırakılmaması yönünde milletvekillerine mesaj vermesi var. Özeleştiriyle uzaktan yakından ilgisi
yok söylenenlerin. Dahası Erdoğan, “Kültür-sanat meselesini en
az terörle mücadele kadar önemli
bir bekaa meselesi” olarak gör-

düğünü söyledi.
Bu bir özeleştiri değil, bir
savaş çağrısıdır. Sanat alanı ve
sanatçıları yozlaştırmalıyız çağrısıdır. Sanat alanı ve sanatçıları
faşizmin destekçisi haline getirmeliyiz. Baskı ve sömürünün meşrulaştırılma aracı haline getirmeliyiz çağrısıdır.
Aydınların halklar üzerindeki etkisi büyüktür ve bu yüzden de
Fazıl Say gibi sanatçıları uzlaştırmak, kendi ağızlarından konuşturmak onları meşrulaştıracaktır. Bizim
“bir avuç hain ve işbirlikçi hariç
herkes bizim olmalıdır” ilkemiz
gibi. Kazanamadıklarımızı da tarafsızlaştırmalıyız düşüncesidir.
Fazıl Say’ı uzlaştırmayı başardılar ve kendi saflarına çektiler.
Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ın
açıklamasından anlaşıldığı gibi,
AKP istediğini başarmıştır. Tayyip
çok iyi bilir kültür ve sanatın halk
nezdindeki etkisini, sanatçının oynadığı rolü.
Söylemek istediği de budur. Sonuç olarak gelinen nokta Tayyip’in
önünde eğilmek ve katillerin elini
sıkmak olmuştur. Biz halkın sanat-

Çayan

Faşizmin Saldırıları Varsa Halkın
Adalet Savaşçıları, Şahanları Var
Antakya:
Cephe Milisleri, 19 Ocak’ta Armutlu
ve Sümerler mahallelerinde halkın
matbaası duvarlara; “DHKP-C Vatandır! DHKP-C Halktır! Cephe” sloganlarını birçok noktaya nakşetti.
İstanbul Çayan:
Cephe Milisleri Güzeltepe Mahallesi’nde, işbirlikçi hainleri teşhir etmek

Kuruçeşme

çıları olarak şöyle bakarız: “Düşmanla kurduğun her temas eğer
onu teslim almak için değilse ona
teslim olmak içindir.” Fazıl Say
AKP’ye ve faşizme teslim olmuştur.
Uzlaşmıştır. Örgütsüzlüğün de getirdiği bir zayıflıktır bu tabi.
“Bilge” olmak yetmez. Fazıl
Say örgütlü olsaydı, uzlaşmak zorunda kalmazdı. Yüzünü halka
dönseydi, uzlaşmak zorunda kalmazdı. Kendini ayrıcalıklı sınıfa
ait görmeseydi, bütün Türkiye
halklarının önünde halk düşmanlarıyla uzlaşmazdı.
Bunun gibi birçok örnek daha
sayabiliriz; ama buna gerek yoktur.
Her şey çok açık. Fazıl Say sanatını
bir paspas gibi halk düşmanlarının
önüne çiğnemeleri için atmıştır.
Fazıl Say bugüne kadar yaptıklarını, yarattıklarını yok saymıştır.
En önemlisi kendisine olan saygısını yitirmiştir. “Tayyip Erdoğan
özeleştiri vermiştir” diyebilecek
kadar alçaltmıştır kendisini ve
çarpıtmıştır bir katilin sözlerini.
Buna kendisinin bile inanmadığını
hepimiz biliyoruz. Buradaki önemli
nokta şu. Biz ne yapmalıyız?

Bütün sanatçılara çağrımızdır.
Sanat Meclisi’nde birleşelim, örgütlenelim ve direnelim! Sanatçı
yüzünü halkına dönmelidir. Sanatını halk için ve halkın gelişmesi
için yapmalıdır.
Yanlışla asla uzlaşmamalıdır.
Halk düşmanlarının elini sıkmamalıdır. Onların önünde değil, halkın önünde eğilmelidir. Neşet Ertaş’lar gibi, Mahsuni Şerif’ler gibi,
Ruhi Su’lar gibi ve en başta gelen
Grup Yorum gibi.
Örgütlü olmayan uzlaşır. Kendini ayrıcalıklı gören uzlaşır. Yüzünü halka dönmeyen uzlaşır, çürür ve yok olur gider...
Aklımızda tutmamız gereken iki
basit ilke. Birincisi; yüzümüzü halkımıza dönmeliyiz. Halkla içiçe yaşamalıyız. Halkımızdan öğrenmeli
ve öğretmeliyiz. ikincisi; örgütlenmeliyiz. Kendimizi ve çevremizi örgütlemeliyiz. HEP HALK, HEP İLERİ

için yazılamalar yaptı. Halkın matbaası
duvarlara; “İşbirlikçi Hainlerden Hesap
Soracağız! İşbirlikçilik Yapmak Şerefsizliktir! Alçak İşbirlikçiler Berk Ercan
Ve Ceyhun Bay Halkın Ve Cephe’nin
Adaletinden Kaçamayacaklar!” sloganları nakşedilerek, işbirlikçilerden
hesap sorulacağı sözü bir kez daha
halka verilmiş oldu.

diğinizi görmediğimizi sanmayın.
Gördük, biliyoruz. Çünkü biz halkız,
her yerde gözümüz var. Milis ekiplerimiz her an ensenizde halkın adaletinin kılıcını hissettirecek.”

İstanbul Kuruçeşme:
Cephe Milisleri 10 Ocak’ta mahalle
meydanına üzerinde “Adalet İstiyoruz!
Cephe” yazılı bomba süslü pankart
astı. Ayrıca, 15 Ocak’ta, mahalle duvarlarında önceden işlenen yazılamaları silen katil işkenceci polislere
karşı, Cephe Milisleri halkın matbaası
duvarlara umudun adını ve sloganları
tekrar işledi. Bunun üzerine yazılı
açıklama yayınlayan milisler kısaca
şu sözlere yer verdi;
“AKP’nin işkenceci katil polislerini
uyarıyoruz! Renault Megane markalı
34 EP… plakalı araçla gelip önce
fotoğraf çekip sonra yazılarımızı sil-

HALK İÇİN SANAT UZLAŞMAZ!
ÖRGÜTLÜ SANAT
GELECEĞİMİZDİR!
KAHROLSUN FAŞİZM,
YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ!

Galatasaray Meydanı Halka
Yasaklanamaz
İstanbul Galatasaray Meydanı’na
19 Ocak günü açıklama yapmak için
çıkan TAYAD’lı Ailelerden Hüseyin
Avcı Ve İsmail Kara gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar aynı günün akşamı serbest bırakıldı. Bu konuyla
ilgili TAYAD tarafından yapılan açıklamada Galatasaray Meydanı'nın
halka yasaklanamayacağı ve ailelerin
evlatlarını sahiplenmek için her koşulda direneceği dile getirildi.
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Dört duvar ardına da atsalar
Yedi kat yerin dibine de koysalar
Kat kat zincire de vursalar
Başlarına ödül koyup fermanlar da yazsalar
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI:
Bahar Kurt, Dilan Ekin, Helin Bölek, Fırat Kıl, Seher Adıgüzel,
İsmail Cengiz Mumcu, Özgür Zafer Gültekin, Meral Hır, Duygu Yasinoğlu

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Behiç AŞÇI da Fuat ERDOĞAN gibi mahkeme salonlarına
hapsetmemişti avukatlığı.
Tutsak müvekkilleri için ölüm orucuna yatmış, bedeniyle, hücre hücre eriyerek direnmişti.
Öğrencileri de onlar gibi avukatlığı adliye koridorlarına hapsetmediler. Meydanlarda, sokaklarda
bildiriler dağıttılar, imza topladılar, eylemler, yürüyüşler, direnişler örgütlediler...
İşte bu avukatlığı yok etmek için saldırdı faşizm. Bunun için tutsak edildi halkın avukatları.
Ama onlar hala Fuat Erdoğan’dan öğrendikleri gibi halkın avukatlığını yapmaya,
bunun için direnmeye, yol açmaya, yol göstermeye devam ediyorlar.

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı
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CEPHE’NiN 1 YILI
6. Bölüm

EKİM
1 Ekim:
- İkitelli Halk Cephesi Atatürk
Mahallesi’nde faşizmin saldırılarına
karşı “Halk Cephelileri teslim
alamazsınız” sloganını duvarlara
nakşettiler.
2 Ekim:
- Almanya’nın Köln şehrinde faşist Erdoğan’ın Almanya ziyaretini
protesto için Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu tarafından düzenlenen protesto mitingine Avrupa
Anadolu Alevi Hareketi de katıldı.
3 Ekim:
- Grup Yorum ve yozlaşmaya
karşı mücadelede tutsak düşen
devrimcilerin mahkemesi başladı.
Mahkeme öncesi TAYAD’lı Aileler
mahkeme önünde eylem yaptı.
- İstanbul Alibeyköy’de, Çayan’da ve İkitelli’de, Ankara Tuzluçayır ve Mamak’ta Halk Cepheliler
pankartlar astılar.
- Liseli Dev-Genç parasız eğitim
ve söz karar örgütlenme hakkı talepleriyle yazılamalar yaptı.
4 Ekim:
- Grup Yorum’un çalışmalarını
yürüttüğü İdil Kültür Merkezi katil
polislerce basıldı. Baskını protesto
eden onlarca açıklama yayınlandı.
İdil Kültür Merkezi, bina girişine
pankart astı. Okmeydanı’nda TAYAD’lılar, Alibeyköy’de ve İkitelli’de
Halk Cepheliler yazılamalar yaptı.
- Boran Yayınları, “Yeni Sömürgecilik Ve Türkiye” başlıklı

kitabı yayınladı.
- Almanya’nın Schwetzingen
şehrinde, “Oturum ve sosyal haklarımızın tehdit aracı olarak kullanılmasına son verilsin!” talebiyle
Cemaat Ocak Yabancılar Polisi
önünde direnişe başladı.
5 Ekim:
- Adana F tipi Hapishanesi’nde
tutsaklara infaz hakimliği dönüşü
saldırı ve işkence yapıldığı tutsak
aileleri tarafından açıklandı. Kandıra
1 No’lu Hapishanesi’nden kadın
tutsakların da işkenceye uğradığını
tutuklu aileleri görüş sonrası açıkladı.
6 Ekim:
- Yüksel Direnişi’nin 700. günü
etkinlikleri “İşkence İnsanlık Suçudur!” fotoğraf sergisi ile KESK
Genel Merkezi’nde başladı.

8 Ekim günü Yüksel Meclisi
Futbol Turnuvası maçları başladı.
13 Ekim’e kadar sürdü.
- Grup Yorum, Almanya’da madenciler ile ilgili bir etkinliğe katıldı.
10 Ekim:
- Sarıgazi Halk Meclisi sabahın
ilk ışıklarında AKP’nin eli kanlı polisleri tarafından basıldı.
- İstanbul, Sarıgazi’de Genç'liler
Demokrasi Caddesine ve İkitelli 5
kat bölgesine “Elif Şafak Bahtiyarla Geliyoruz Dev-Genç 49 Yaşında” pankartları astılar.
- Sinop’ta Genç'liler “Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız” yazılamaları yaptılar.
- Halk Cepheliler; Halkın Avukatları ve Halkın Sanatçıları için
Kayseri’de pullama çalışması yaptı, Hatay’da pankart astı.

7 Ekim:
- TAYAD’lı Aileler Çayan Mahallesi Halk Çay Bahçesinde kahvaltıda bir araya geldiler.
- İsviçre’de bulunan Boran Kültür
Merkezi’nde kahvaltıda bir araya
gelindi.

11 Ekim:
İdil Kültür Merkezi baskınında
gözaltına alınanlardan biri olan
Anti-emperyalist Cephe İtalya üyesi
Gianfranco Castellotti serbest bırakıldı.

8 Ekim:
- Yunanistan’ın Larissa Hapishanesi'nde tutsak bulunan Ali Ercan
Gökoğlu, idare tarafından el konulan kitapların kendisine verilmesi
talebiyle açlık grevine başladı. Taleplerinin kabul edilmesiyle 12
Ekim’de direnişini zaferle tamamladı.
- Yönünü Anadolu’ya, Yüzünü
Halka, Yüreğini Kavgaya, Bilincini
İktidara, Öfkeni Düşmanına Çevir”
başlıklı Avrupa broşürü yayınlandı.

12 Ekim:
- Yüksel Meclisi, Yüksel Direnişi’nin 700. gün etkinlikleri kapsamında direniş tutsakları başta olmak
üzere Halkın Sanatçıları ve Avukatlarına 25 kitap gönderdi.
- Yunanistan’ın başkenti Atina’da
meclis dışı solun düzenlediği antiemperyalist yürüyüşe Halk Cephesi
de katıldı.
- İsviçre Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Red Latino
Derneği’nde Latin Amerikalılarla
toplantı yaptı.

9 Ekim:
- Yüksel Direnişi 700. gününde.
700. günü etkinlikleri çerçevesinde;
5 Ekim’de ODTÜ’de, 7 Ekim’de
Tekmezar Parkı’nda aşure etkinlikleri polis saldırısı ve gözaltılar
sonucu engellendi.

13 Ekim:
- Grup Yorum 3. İnternet Konseri,
“İlle Kavga, İlle Adalet” başlığıyla
gerçekleşti.
- Avusturya Anadolu Federasyonu, Viyana İçişleri Bakanlığı
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önünde Anadolu Federasyonu baskınının 3. yılında protesto eylemi
gerçekleştirdi.
- İsviçre’nin Basel şehrinde Halk
Meclislerinin tanıtımının yapıldığı
bir etkinlik düzenlendi.
14 Ekim:
- Hatay’da Tekebaşı Halk Meclisi
eylem yaptı. Tekebaşı Halkı, 30
yıldır köylerine su verilmediği ve
seslerini hiçbir şekilde yetkililere
ulaştıramadıkları için mağduriyetlerini ve taleplerini Halk Meclisi’nin
öncülüğünde yapılan eylemle dile
getirdi. Eylem süresince imza masası açılıp 600 imza toplandı. Eyleme 150 kişi katıldı.
- İzmir Halk Cephesi kahvaltı
düzenledi.
- Almanya’da, Düsseldorf polisinin bütün engelleme ve provakasyon çabalarına, belediyenin ve
tüm resmi kurumların olağanüstü
çabalarına rağmen Grup Yorum’un,
”Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek”
festivalinde sahne almasını engelleyemedi.
15 Ekim:
KESK Genel merkez binasında
“KESK; Başta Nuriye ve Semih
Olmak Üzere Tüm İhraçlara Sahip
Çıkmalıdır” talebiyle yapılan oturma
eylemi bir yıldır sürüyordu. Bugün
KESK yürütmesi, direnen kamu
emekçilerinin eşyalarını kapının
önüne çıkardı ve polis çağırdı.
16 Ekim:
- Yunanistan Anti-Emperyalist
Cephe’nin çağrısı ileTürkiye’nin
Atina Başkonsolosluğu önünde toplanılarak basın açıklaması gerçekleştirildi.
- Gianfranco Castellotti İtalya’nın

başkenti Roma’da basın açıklaması
yaptı. Castellotti, Grup Yorum ve
halkın sanatçılarına destek vermenin suç değil, uluslararası görev
olduğunu vurguladı.
17 Ekim:
Almanya’nın Hamburg kentinde
tutuklanan Musa Aşoğlu’nun ocak
ayından beri süren mahkemesine
devam edildi. Savunmasında Musa
Aşoğlu iddianameye madde madde
cevap vermeyi sürdürdü.
18 Ekim:
- Fransa Halk Cephesi, direnen
işçi Mahir Kılıç’ın açlığını paylaşmak
ve Armutlu Cemevi önünde oturma
eylemi yapan Kezban Ana ile dayanışmak için bir günlük açlık grevi
yaptı.
- Liseli Dev-Genç'liler İstanbul
Gazi Mahallesi’nde yazılamalar
yaptı, pankart astı.
- Almanya’nın Hamburg kentinde
Tayad-Cafe isimli etkinlik başladı.
Her perşembe, Alman anti-faşistlerinin de katılımı ile etkinlik B5
derneğinde devam ediyor.
19 Ekim:
Alibeyköy Halk Cephesi, kumar
oynatılan bir dükkânı kapattırdı.
20 Ekim:
- Boran Yayınları yeni kitap yayınladı: SEVDA: Sevdanın En Güzelini Biz Yaşarız
- Liseli Dev-Genç'liler Gazi Mahallesinde Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bildiri dağıtımı yaptı.
- Almanya’nın Hamburg kentinde, Devrimci Tutsaklar Musa Aşoğlu, Erdal Gökoğlu ve G20 tutsakları
için; toplam 7 siyasi tutsağın bulunduğu Hamburg hapishanesi
önünde eylem yapıldı.
21 Ekim:
Anti-emperyalist Cephe Ayten
Öztürk hakkındaki gerçekleri aktararak dünyanın birçok yerinde,
halka ulaşma hedefiyle, AKP hükümetini teşhir edip, yaşanan gerçeklerin doğurduğu öfkeyi dile getirme çağrısıyla dayanışma kam-

16

panyası başlattı.
22 Ekim:
- KESK yürütme kurulu üyeleri
bu sabah saatlerinde KESK önünde
bekleyen direnişçilere tekrar saldırdılar.
- Musa Aşoğlu bugünkü duruşmasında savunmasına devam etti.
23 Ekim:
- Gazi mahallesine düzenlenen
operasyonda iki ev basıldı, iki kişi
gözaltına alındı.
- Hatay’da, Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü ve yakınlarında
Cephe Milisleri Umudun adını duvarlara nakşetti.
24 Ekim:
- Yürüyüş Dergisinin Gazi Mahallesi’nde basım ve yayım faaliyetinin yürütüldüğü Ozan Yayıncılık
bürosu sabaha karşı polis tarafından basıldı.
- 9. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Broşürü
yayınlandı.
- Yunanistan, Filistin Dayanışma
İnisiyatifinin çağrısıyla Atina Fransız
konsolosluğu önünde Georges İbrahim Abdallah’a özgürlük talebiyle
yapılan eyleme Halk Cephesi de
katıldı.
25 Ekim:
Sinop’ta Dev-Genç'liler yazılamalar yaptı.
26 Ekim:
- KESK MYK’nın Yüksel Direnişçileri’ne saldırısına karşı; Ayvalık,
Burhaniye, Edremit KESK yönetici
ve üyeleri ortak açıklama yayınlayarak direnişçilere destek verdiklerini açıkladı.

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!
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iptal etmesi üzerine Emekli-Sen’de
yapıldı.
- Yüksel Direnişçileri hazırladıkları duvar gazetesi ile direnişin
gündemini Ankara sokaklarına taşıdı.

- Grup Yorum, Fransa Belleville’de faaliyetlerini sürdüren Centre
Culturel Vivre Ensemble lokalinde
söyleşi düzenledi.
27 Ekim:
- Fransa’nın Lyon kentinde
“Grup Yorum’a Özgürlük” başlığıyla Grup Yorum ile dayanışma
konseri düzenlendi.
- İstanbul Alibeyköy’de Cephe
milisleri devriye attı ve umudun
adını duvarlara nakşettiler.
28 Ekim:
- Yüksel Okulu, Hatay EğitimSen’in konuğu oldu. Nuriye Gülmen,
direnme hakkını ve meclisleri, tasfiyecilerin KESK’teki saldırısını anlattı.
- Gazi Mahallesi’nde Liseli DevGenç'liler iki ayrı liseye pankart
astılar.
- Belçika’nın Liege şehrinde
kahvaltılı halk toplantısı yapıldı.
31 Ekim:
İstanbul’da Cephe Milisleri Cengiz Topel caddesinde, halktan aldıkları istihbaratı değerlendirerek,
bir torbacıyı yakaladı, halka teşhir
etti, üzerindeki uyuşturucuyu imha
etti ve torbacıyı cezalandırdı.

KASIM
1 Kasım:
Yürüyüş Dergisi'ni, bir hafta
sonra AKP’nin polisi tekrar bastı.
2 Kasım:
- İstanbul Eğitim-Sen 5 No’lu
şube binasında yapılacağı duyurulan Kamu Emekçileri Meclisi’nin
düzenlediği ve Nuriye Gülmen’in
konuşmacı olarak katılacağı ‘Direniş
ve Meclisler’ isimli söyleşisi, Eğitim-Sen 5 No’lu şubenin etkinliği

3 Kasım:
- Belçika’da Limburg Alevi Derneği’nde Kezban Ana için dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. 2
Kasım günü de Brüksel’de bildiri
dağıtıldı, açıklama yapıldı.
- Stuttgart Halk Meclisi Mahir
Kılıç’la dayanışma destek dönüşümlü açlık grevine başladı. Her
hafta cuma-pazar arasında üçer
gün şeklinde, Mahir Kılıç’ın talepleri
kabul edilene kadar eylem sürdü.
4 Kasım:
Berlin Halk Meclisi kahvaltısında
uyuşturucuya karşı mücadele konuşuldu.
5 Kasım:
- Hatay, Tekebaşı Halk Meclisi,
Çiftlik Mahallesi’nin 30 yıllık su sorununu çözdü.
- Londra’da Armutlu direnişi yıldönümünde şehitleri anıldı.
- Almanya’da NRW eyaletinin
İçişleri Bakanlığının Düsseldorf’daki
binası önünde “Oturum haklarımızı geri istiyoruz” talebiyle İlker
Şahin ve Deniz Yıldız oturma eylemine başladı. Haftada üç gün
açılan çadırda direniş devam ediyor.
6 Kasım:
- Yüksel Direnişçileri Mahir Kılıç
için CHP Genel Merkezi'nde açlık
grevindeyken işkenceyle gözaltına
alındılar.
- Sinop Dev-Genç'liler okuma
etkinliği yaptı. Mahir Çayan Toplu
Yazıları kitabı okundu.

önünde Ayten Öztürk için eylem
yapıldı.
9 Kasım:
- AKP’nin halk düşmanı, katil,
ahlaksız polisleri bir kez daha Grup
Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü
İdil Kültür Merkezi'ni bastı.
- Avusturya Lübnan konsolosluğu önünde Ayten Öztürk için eylem yapıldı.
- Yürüyüş Dergisi’nin başyazılarının çevirilerinden oluşan “Yürüyüş 2018 Seçme Yazılar” kitabı
İngilizce yayınlandı.
10 Kasım:
- Grup Yorum, Halkın Avukatları
adlı yeni bestesini yayınladı.
- Pir Sultan Kültür Merkezi, Kültür Sanat Komitesinin düzenlemiş
olduğu iki günlük türkü ve deyiş
programı başarıyla gerçekleştirildi.
Halk Ozanları Muharrem Temiz ve
Tolga Sağ’ın katıldığı geceye ilgi
yoğundu.
11 Kasım:
Trakya Halk Komitesi tarafından
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene
Nehrinin kirliliği ile ilgili bir halk
toplantısı yapıldı.
12 Kasım:
- Armutlu cemevinde, Kezban
Ana’nın oturma eyleminin 100. gün
etkinliği baskınlara, baskılara, engellemelere, polis tacizi ve ablukasına rağmen yapıldı.
- Avrupa Halk Cephesi, Mahir
Kılıç İçin CHP Brüksel Temsilciliği
önündeydi.
14 Kasım:
- Hatay Defne Mahallesi’nde
elektrik kesintileriyle ilgili halk top-

7 Kasım:
- İstanbul Alibeyköy’de, 7 Kasım
2016’da Dersim’de şehit düşen
DHKC gerillaları için Cephe Milisleri
yazılamalar yaptı.
8 Kasım:
İsviçre’de Lübnan Konsolosluğu
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lantısı ve ardından eylem yapıldı.
Eylemin ardından TEDAŞ mahalleye gelerek elektrik sorununu giderdi.
- Grup Yorum, Listelerinize Bestelerimizle Cevap Veriyoruz çalışmaları kapsamında yeni beste yayınladı: Kürdistanım Hey!
15 Kasım:
- Antalya’nın Serik ilçesinde
Dev-Genç'liler, Yürüyüş dergisine
yapılan baskınları teşhir etmek için
yazılamalar yaptı.
- Ordu’da da Dev-Genç'liler yazılama yaparak tutsak Dev-Gençliler’in serbest bırakılmasını istedi.
- Direnişler Meclisi 185 gündür
sendikalı oldukları için işten atıldıkları fabrika önünde direnen Flormar Direnişçilerini ziyaret etti.
16 Kasım:
369 gündür direnen Mahir Kılıç,
CHP Genel Merkezi önünde sürdürdüğü açlık grevi direnişinin 66.
gününde, taleplerinin kabul edilmesiyle, direnişini zaferle sona
erdirdi.
17 Kasım:
- Yunanistan Halk Cephesi Atina’da Politeknik anması etkinliklerine katıldı. Üç günlük etkinliğin
son günü, son etkinlik olarak Amerikan elçiliğine anti-emperyalist yürüyüş oldu.
- Almanya, Mannheim Halk Meclisi Girişimi Ahmet Telli ile şiir, türkü
ve sohbet gecesi etkinliğini gerçekleştirdi.
- Stuttgart Halk Meclisi de 18
Kasım günü Stuttgart Halk Kültür
Evinde Ahmet Telli ile şiir dinletisi
gerçekleştirdi.
18 Kasım:
- Ankara İdilcan Kültür Merkezi’nde TAYAD’lı ailelerin ve Halk
Cephelilerin katılımıyla Ayten Öztürk
için dayanışma yemeği verildi. Mahir
Kılıç için de zafer pastası kesildi.
- Avusturya’nın Tirol bölgesi
İnnsbruck şehrinde Halk Meclisi
kuruldu, ilk toplantısını yaptı.
- Belçika’da Limburg Halk Cephesi ve Liege Halk Meclisi Girişimi
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kahvaltı etkinlikleri düzenlediler.
- İsviçre Halk Meclisi Girişimi,
Boran Kültür Merkezi'nde kahvaltı
etkinliğinde buluştu.
- Fransa’da, Haguenau Alevi
Kültür Merkezi'nde Grup Yorum
söyleşisi yapıldı.
20 Kasım:
Silivri Hapishanesi'nde devrimci
tutsaklara saldırı olduğu haberini
özgür tutsaklar telefonla ailelerine
bildirdi.
21 Kasım:
- Musa Aşoğlu’nun mahkemesi
devam etti. Londra’da Halk Cepheliler mahkemenin sürdüğü sırada
Alman elçiliği önünde Musa Aşoğlu’nu sahiplenen eylem yaptı.
23 Kasım:
Türkan Albayrak Direniş Gazetesi 1. sayısı çıktı.
24 Kasım:
- Almanya Hamburg şehrinde
devrimci tutsaklar Erdal Gökoğlu
ve Musa Aşoğlu’nun tutsak edildikleri hapishane önünde eylem
yapıldı.
- Viyana’da, Avusturya Anadolu
Federasyonu ile dayanışma konseri
yapıldı.
25 Kasım:
- Fransa’da “Grup Yorum’a Özgürlük” konserlerinin ikincisi Strasbourg şehrinde 800 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
- Londra Pir Sultan Kültür Merkezi'nde seminer yapıldı.
- Berlin’de Kezban Ana ile Dayanışma Komitesi, iki günlük destek
açlık grevi yaptı.
27 Kasım:
- Almanya’nın Hamburg Yüksek
Mahkemesi’nde devrimci tutsak
Musa Aşoğlu’nun yargılanması sürüyor. Bu duruşmada Musa Aşoğlu
savunmasına devam etti.
29 Kasım:
- Okmeydanı Halk Meclisi,
Gençlik ve Güvenlik Komisyonu,

Kadın, Aile ve Dayanışma Komisyonu, Çözüm Komisyonunun aylık
faaliyetleri, mahallede yaşanan sorunlara getirilen çözümler açıklandı.

ARALIK
1 Aralık:
- KESK Genel Merkezi’ne Ankara Siyasi Şube yazı göndererek
ihbarcılık teklif ettiğini öğrenen Yüksel Direnişçileri halka açıklama yayınlamaları gerektiğini, yayınlanmazsa kendilerinin açıklayacağını
söyledi.
KESK MYK’sı 30 Kasım tarihinde bir açıklama yayınladı. İşbirliği
teklifi ve bir aydır yaşanan gelişmelere ilişkin; Kamu Emekçileri
Cephesi “KESK MYK’sı bu provakasyonları besleyen tutum ve açıklamalarına, kamu emekçilerine ve
halka yapılan sömürünün, zulmün
muhataplarıyla el sıkışmaya son
vermelidir!” çağrısında bulundu.
2 Aralık:
- Kıraç’ta Devrimci İşçi Hareketi
tarafından “İşçi Haklarımızı Biliyor
Muyuz?” konulu panel düzenlendi.
- Berlin Halk Meclisi, Yorum
Kültür Evi’nde kahvaltı düzenledi.
- Londra’da Pir Sultan Kültür
Merkezi Birlik Gecesi düzenlendi.
3 Aralık:
Tekebaşı halı sahasında Harbiye
Halk Meclisi ile Tekebaşı Halk Meclisi dostluk maçı yaptı.
4 Aralık:
Liseli Dev-Genç'liler Gazi Mahallesi’nde “Bu Kavgada Biz De
Varız” yazılamaları yaptı.
5 Aralık:
- Halkın avukatlarının 3 Aralık’ta
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başlayan duruşmaları sona erdi.
Ahmet Mandacı’nın tahliyesine ve
ev hapsi tedbiri uygulanmasına,
Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu,
Behiç Aşçı, Aycan Çiçek ve Aytaç
Ünsal'ın, kaçma şüphesiyle tutukluluk durumunun devamına, tutuksuz yargılanan avukatların adli
kontrol tedbirinin arttırılarak haftada
iki güne çıkarılmasına karar verildi.
Mahkeme 18-21 Mart 2019 tarihinde devam edecek.
9 Aralık:
- Esenyurt Dersimliler Derneği’nde Türkan Albayrak’ın direnişinin
100. gün etkinliği düzenlendi.
- Alzey Halk Meclisi, Pir Sultan
Abdal Cemevinde Kezban Ananın
direnişine destek etkinliği düzenlendi, Silivri Hapishanesi’nde tutsak
olan Zeynep Yıldırım’a mektuplar
yazıldı.
- Londra’da Pir Sultan Kültür
Merkezi’nin organize ettiği ve Yüksel Direnişi’ne destek için gerçekleşen Grup Nisan konseri yapıldı.
10 Aralık:
Ankara’da polis, devrimcilerin
evlerini basarak işkencelerle 15
kişiyi gözaltına aldı.
11 Aralık:
- İtalyalı anti-emperyalist, enternasyonalist Banda Bassotti müzik
gurubunun gitaristi Angelo Sigaro
yaşamını yitirdi.
- Polis Terörüne Karşı Sütçü
İmam Müfrezesi, Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin
arkasında bulunan karakolun yakınında, sabah saat 06.00 sularında
sivil insan ve araç durumu gözetilerek uzaktan kumandalı bomba
patlattığını açıkladı.

13 Aralık:
- Bugün sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek
Hızlı Trende ihmaller sonucu meydana gelen kaza sonucu 9 insanımız yaşamını yitirdi.
- Anadolu Federasyonu'na yönelik operasyonlarda Almanya’nın
Köln şehrinde evinden gözaltına
alınıp 5,5 senedir tutuklu kalan
Sonnur Demiray bugün tahliye
oldu.
14 Aralık:
Avrupa’da Bizim Gençlik dergisi
uzun bir aradan sonra tekrar yayınlandı.
15 Aralık:
- İzmir’de Devrimci İşçi Hareketi,
grevde bulunan Demiryolu-İş sendikasına bağlı İZBAN işçilerini ziyaret etti.
- Hamburg’da mahkemeleri devam eden devrimci tutsaklar, Musa
Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu için yürüyüş gerçekleştirildi. Hamburg’un
Sternschanze semtindeki Rote Flora önünden başlayan yürüyüş,
Musa Aşoğlu ve Erdal Gökoğlu’nun
tutuklu bulundukları hapishane önüne kadar devam etti.
- Belçika’da siyasi sığınmacı
statüsünde olan İnan Doğan, Türkiye’nin İnterpol başvurusu nedeniyle Almanya’da gözaltına alınarak
tutuklandı. Hukuksuzluğu protesto
eden İnan Doğan açlık grevi yaptı.
- Avusturya’nın başkenti Viyana’da sosyal hak kısıtlamalarına
karşı yürüyüş yapıldı. Avusturya
Anadolu Federasyonu yürüyüş boyunca bildiri dağıtarak süren dava
hakkında bilgi verdi.
16 Aralık:
Mannheim Halk Cepheliler 1922 Aralık hapishaneler katliamında
ve sonrasında devam eden büyük
direnişte hayatını kaybeden devrimciler için bir anma gerçekleştirdi.
17 Aralık:
TAYAD’lı Aileler, mahkeme karşısına çıkarılmadan SEGBİS ile
yapılan yargılama sonucu onlarca

yıl hapis cezaları alan Hüseyin Karaoğlan, Hakan Karabey, Gökhan
Yıldırım, Alişan Taburoğlu ve Murat
Tan için PSAKD Gazi Şehitleri
Cemevinde oturma eylemi başlattı.
Gazi Mahallesinde, “Evlatlarımıza
verilen hapis cezaları kaldırılsın”
talebiyle başlatılan oturma eylemi,
her gün 14.00-16.00 saatleri arasında sürüyor.
18 Aralık:
- Halkın avukatlarından Didem
Baydar Ünsal, tutsak halkın avukatları için Çağlayan Adliyesi önünde nöbete başladı.
- Mersin ve Antalya’da gece yapılan ev baskınlarında toplam 7
kişi gözaltına alındı.
- Bir haftadır gözaltında bulunan
Yüksel direnişçileri serbest bırakıldı.
19 Aralık:
- TAYAD’lı Aileler İstanbul ve
Ankara’da şehit evlatlarının başucunda onların son sözlerinin kendilerinin de son sözleri olduğunu
dile getirdiler.
- Hapishaneler katliamı yıldönümünde İstanbul’un Bahçelievler,
Esenyurt, Çayan, Kuruçeşme, Okmeydanı mahallelerinde yazılamalar
yapıldı, pankartlar asıldı. İzmir’de
ozalitler asıldı.
20 Aralık:
İzmir Halk Cephesi; 19-22 Aralık
hapishaneler katliamı anması düzenledi.
22 Aralık:
-19-22 Aralık Katliamının yıldönümünde İstanbul’da Küçükarmutlu
Cemevi’nde TAYAD’lı Aileler anma
yaptı. Esenyurt Halk Cephesi ve
Kuruçeşme Halk Cephesi’nin ortak
anma programı gerçekleştirildi.
- Samsun’da Dev-Genç'liler 19
Aralık anması düzenledi.
- Yunanistan’ın başkenti Atina’da
Halk Cepheliler, 19-22 Aralık
2000’de gerçekleşen hapishaneler
katliamının ve direnişinin anmasını
gerçekleştirdi.
- Londra Halk Cephesi Kütüphane önünde 19-22 Aralık katliamı
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ile ilgili açıklama yaptı, bildiri dağıttı.
- Almanya’da Bielefeld tren istasyonu önünde bilgilendirme masası ve çadır açıldı, etkinlik BirKar Almanya ve Bielefeld Halk
Cephesi ile ortaklaşa düzenlendi.
- Avrupa Gençlik Kış Tatil Kampı
yapıldı. Kamp 2 Ocak 2019’a kadar
sürdü.
23 Aralık:
- Devrimci Sol dergisinin 29.
sayısı yayınlandı.
- İzmir Devrimci İşçi Hareketi
Mahir Kılıç’ın zafer kutlamasını
yaptı.
- Ankara Halk Cephesi 19-22
Aralık Hapishaneler Katliamı'nın yıldönümünde anma gerçekleştirdi.
- 19-22 Aralık hapishaneler katliamı yıldönümü dolayısıyla İsviçre
Halk Cephesi, Almanya’da Berlin
Halk Cephesi, Essen Halk Cephesi
ve Stuttgart Halk Kültür Evi’nde,
İngiltere-Londra’da Halk Cepheliler
ve Hollanda’nın Rotterdam şehrinde
anma etkinlikleri gerçekleştirdiler.
- Fransa’nın Melun şehrinde 23
Aralık günü Paris Grup Yorum Gönüllüleri tarafından “Grup Yorum’a
Özgürlük Konseri” düzenlendi.
Coşkulu geçen konser ile baskılara,
gözaltılara, tutuklamalara, listelerinize karşı “Biz Varız” denildi.
25 Aralık:
Ankara Tuzluçayır’da Mamak
Halk Meclisi yoksul mahallelerde
artan uyuşturucu sorunuyla ilgili
bildiri dağıttı.
26 Aralık:
Avusturya Viyana’da Anadolu
Kültür Merkezi’nde Maraş, 19-22
Aralık hapishaneler ve Roboski
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katliamlarının anması yapıldı.
27 Aralık:
- Polis Terörüne Karşı Sütçü
İmam Müfrezesi, yayınladığı açıklama ile Okmeydanı’ndaki polisleri
teşhir etti.
- Adana, Yamaçlı Mahallesinde
Ayten Öztürk’e yapılan işkenceyi
teşhir etmek için bildiri dağıtımı
yapıldı.
- Hatay’da Tekebaşı Halk Meclisi, “Gücümüz Birliğimizdir” yazılamaları yaptı.
- İsviçre Halk Cephesi, Ayten
Öztürk’ün hesabını sormak ve Lübnan Devleti’nin işbirlikçiliğini teşhir
etmek için Lübnan Konsolosluğu
önünde eylem yaptı.
30 Aralık:
Liseli Dev-Genç'liler, Güngören’de halkın matbaası olan duvarlara yazılama yaptılar.
31 Aralık:
- Düzce’de mimar Alev Şahin’in
direnişin 700. gününde Düzcelilerle
bir araya gelindi.
- Gazi Mahallesi’nde Cepheliler
“Adalet İstiyoruz-Cephe” yazılı bir
pankart astı.
Her günü eylem dolu bir yılı
geride bıraktık. Bazı eylem ve etkinliklerimizi 6 bölümde özetleyerek
hatırlattık.
2018 yılı boyunca Yüksel Direnişçileri her gün aralıksız, iki kez
hatta kimi günler üç kez meydanlardaydı.
Her gün gözaltına alındılar, işkence gördüler, direniş kararından
vazgeçmediler. Yüksel Meclisi’nde
örgütlendiler, Yüksel Okulu’nu kurdular, dersler KESK’in yer vermemesine rağmen devam ediyor!
Yüksel gazetesi’ni çıkarmaya,
Yüksel TV ile yayınlar yapmaya
devam eden Yüksel Meclisi, Direnişler Meclisi’ni kurdu.
Ülkedeki bütün direnişleri bir
araya getirme iddiasıyla çalışan
Direnişler Meclisi, İhraç Kamu
Emekçileri Kurultayı ile ihraçları
bir araya getirecek.
Kurumlarımıza dönük baskınlar

aralıksız sürdü. Dergimiz 1 hafta
içinde 2 kez basıldı. Her seferinde
daha güçlü sahiplenen halkımıza
teşekkür ediyoruz.
Hapishanelerde Özgür Tutsaklar,
mücadeleyi yükseltme çağrısıyla
selamladılar bizi. 2 yıldır süren Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş
kapsamında cayır cayır yakılan
hücrelerle, çok çeşitli eylem biçimleriyle işkence ve sürgün sevklere
rağmen kazanımlarla devam ediyor.
Halkın tutsak avukatları, 24
Ocak’ta açlık greviyle yükseltti Adalet mücadelesini. Halkın sanatçıları
legalde veya gizlilikte, tutsaklıkta
veya Avrupa’da üretmeye devam
ediyor.
Tutsak aileleri ve avukatlar direnişi sürdürüyor, adalet istiyor!
Yurdumuzun dört bir yanına,
ev-ev, sokak-sokak, her gün dergimizi ulaştırmak için emek sarf
etti onlarca, yüzlerce okurumuz.
Yeni kavga yılımız direnişlerle
başladı, yeni umutları büyütmek
elimizde. Mücadele saflarını sıklaştıralım, birken iki olalım. Adalet
özlemimizin dinmesi, mücadeleyi
daha çok omuzlamamızla mümkün.
2019 yılı için önümüze yeni hedefler koyalım, gerçekleştirmek için
adımlar atalım. Dergimizi daha
yaygın dağıtalım, okutturalım!
Bütün sorunlarımızın çözümü;
daha çok örgütlenmekte, her alanda
meclisler kurmakta, halkımızı birleştirmekte, adalet kavgasını yükseltmekte. Yeni zaferlere gebe yeni
yılımız tüm halkımıza kutlu olsun!
- BİTTİ -
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI
SÖZ HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ!
iseli gençlik halkın kalbidir. Nasıl ki bir kalp,
laştırma cezasını gerektiren davranışlar;
kan pompalamayı sağlayıp
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve
insanı yaşama bağlı tutudavranışlarla sarkıntılık, hakaret ve
yorsa, liseliler de bugün öyledir. Ceiftira etmek veya ahlak kuralları ile
sur, atılgan ve korkusuz. Liselerde
bağdaşmayan davranışlarda bulundisiplin cezaları adı altında ilerici,
mak ya da başkalarını bu gibi davdevrimci öğrencilere her zaman bir
ranışlara kışkırtmak,
saldırı vardır. Bu saldırıların nedenleri
2) Kişileri veya grupları dil, ırk,
bellidir; liselerde söz, karar ve ör-  Çürümenin içinde
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve
gütlenme hakkının idare tarafından büyümek istemiyoruz.
dini inançlarına göre ayırmayı, kıistenmemesi ve her öğrencinin sesnamayı, kötülemeyi amaçlayan davsiz-sedasız bir köşede, tek başına  Uyuşturucu bataklığında ranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı
büyümek istemiyoruz.
bırakılmak istenmesidir. Disiplin cekörükleyici semboller taşımak,
zaları ile liseliler zapturapt altına
3) İzinsiz gösteri veya toplantı
 Üniversite kapılarında
alınmak isteniyor. Bundandır ki saydüzenlemek,
bu tür gösteri veya topadaletsizlik istemiyoruz.
falarca, cezalara ilişkin yazılar yalantılara katılmak ve bu amaçla yayınlanıyor.
 Büyüdüğümüzde işsizlik pılan etkinliklerde bulunmak... vb.
Resmi gazetede yayınlanan dibataklığında boğulmak
siplin cezalarına ilişkin maddelerde
c) Okuldan tasdikname ile uzakistemiyoruz
şöyle belirtilmektedir;
laştırma cezasını gerektiren davDisiplin cezaları
 Bunun için, demokratik ranışlar;
MADDE 11 – (1) Öğrencilere
bir lise istiyoruz.
1) Türk Bayrağı’na, sancağına,
davranışlarının niteliklerine göre;
 Demokratik bir lise için, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden
a) Kınama,
sembollere saygısızlık etmek,
özgür, bağımsız
b) Okuldan kısa süreli uzaklaş2) Millî ve manevi değerleri söz,
bir ülke istiyoruz.
tırma,
yazı, resim veya başka bir şekilde
c) Okuldan tasdikname ile uzak-  Bunun için, bu yaşta,
aşağılamak; bu değerlere küfür ve
laştırma,
hakaret etmek,
BU KAVGADA
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak
cezalarından biri verilir.
BİZ DE VARIZ!
ve yapılmasına yardımcı olmak vb.
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
Bunlardan herhangi birinin olması
cezasını gerektiren davranışlar;
için içlerinden belirtilen “suçlardan”
1) Türk Bayrağı’na, sancağına,
birini işlemek gerekir. Bu “suçlardan”
ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden
birkaç tanesi:
sembollere hakaret etmek,
2) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti
 Liseliyiz biz... Genciz,
a) Kınama cezasını gerektiren
ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilçok genç... Ama
davranışlar;
kesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
yüreklerimiz
büyük.
insan haklarına ve Anayasanın baş1) Okulu, okulun eşyasını ve
Erken
olgunlaşıyoruz
biz.
langıcında belirtilen temel ilkelere
çevresini kirletmek,
Bu ülke, bu düzen
dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici
bir hukuk devleti niteliklerine aykırı
erken büyümek zorunda
personel tarafından verilen görevleri
miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot
yapmamak,
bırakıyor bizi.
ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler
3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat

İşte
bu
yüzden,
düzenlemek; düzenlenmesini kışhükümlerine uymamak vb.
kırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eyBU KAVGADA
lemlere etkin olarak katılmak veya
b) Okuldan kısa süreli uzakBİZ DE VARIZ!
katılmaya zorlamak,

L

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Liseliyiz Biz
3) Kişileri veya grupları; dil, ırk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve
dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan
bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak
vb. (bkz. Resmi Gazete Dördüncü
Kısım, Birinci Bölüm)
Elbette bu cezaların hepsi okullarda örgütlülüğün önünü kesmek
ve bir neden gösterilmeden ideolojilerden kaynaklı liselileri bulundukları okullardan göndermekuzaklaştırmak-atmaktır.
Liseliler her alanda idare ile
sorun yaşıyorlar. Bu sorunlardan
en basiti ve bilineni, okulda “kılık,
kıyafete dikkat edilmemesi” üzerine
tutanak tutulmasıdır. Bir bildiri dağıtımı, örgütlenme çalışması olduğunda hemen disiplin soruşturulması ile karşılaşılır. Asıl sorun
kılık-kıyafetten ziyade öğrencilerin
birlik olup, örgütlenmelerinin engellenmesidir.
Bundandır ki öğrencileri kılıkkıyafetten başlayarak tek tipleştirmek istiyorlar. Kılık-kıyafetten
önce liselerde yaşanan birçok sorun vardır. 2018 Ekim ayında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde
Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde genç bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmene
karşı yapılan protestolarda, lise
öğrencileri okullarından uzaklaştırma cezası almıştı.
Protestoya katılan öğrencilere
2019 Ocak ayında verilen karnelerinde takdir ve teşekkür belgeleri
verilmediği de gündeme geldi. Ahlaksızlığı, hırsızlığı yapan liseliler
değildir. Düzenin okullarında eğitim
veren faşist idare ve gerici-faşist
öğretmenlerdir. Liseliler okullarda
ve çevrelerinde yaşanan haksızlıklara karşı ses olurlar.
Haksızlığın karşısında susmayı
değil, örgütlü mücadeleyi tercih
ederler. Kendileri karar alıp, kararlarını uygulayan hale gelebilirler.
Bu disiplin cezaları liselileri örgütlü
mücadeleden uzak tutmak içindir.
Bir sorun olduğunda, tuvalet tıkandığında, bahçe kapısı düştü-
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ğünde, kalorifer yanmadığında
“suçlu” liseliler olur... Liseliler Berkin
Elvan boykotlarında en önde olanlardır. Tacize, ahlaksızlığa karşı
ses çıkaranlardır. Soma’da katledilen maden işçilerini okul bahçelerinde ananlardır. Liseliler faşizmin
okullarında asla sessizliği kabul
etmeyen, en onurlu ve atılgan damarlarıdır!

deceğiz!

SÖZ, KARAR,
ÖRGÜTLENME
HAKKIMIZI İSTİYORUZ,
ALACAĞIZ!
SINIF, OKUL, ÖĞRENCİ
MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM, GENÇLİK
CEPHESİ’Nİ KURALIM!

Liseliler!
Okullarda yaşanan tüm sorunlara karşı örgütlenmeliyiz. Çözülmeyecek, sonuca bağlanmayacak
hiçbir sorun yoktur. Okullar ne
“MOT (Mobil Okul Timleri)”ların,
ne ÖGB’lerin rahatça gezeceği
yerler, ne de idarenin ticarethanesi
değildir. Okullar öğrencilerindir.
Sözümüzle, kararımızla, örgütlenme hakkımızla tüm liselerde
haklarımızı savunmalıyız. Düzenin
ve idarenin korkularını büyütecek
olan liselilerdir, devrimcilerdir. Okullarımızda komitelerimizle, öğrenci
meclisi çalışmalarımızla Söz hakkımıza sahip olacağız! Demokratik
lise için demokratik halk iktidarı
mücadelemiz yol gösterici olmalıdır.
Söz, Karar, Örgütlenme hakkımızı
savunarak; düzenin, okullardaki
ideolojisini, tek tipleştirme politikalarını, disiplin cezalarını hapse-

Mücadelemizi Kapı Kapı Örgütleyeceğiz
İstanbul Bahçelievler Liseli Dev-Genç’liler 15 ve 19 Ocak tarihlerinde
mahallede kapı çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmada genel olarak
devrimcilerin uyuşturucuya karşı verdikleri mücadele anlatıldı ve genel
gündem hakkında bilgi verildi. Ayrıca umudun sesi Yürüyüş dergisinden
30 adet halka dağıtıldı.

Faşizmin Panzehiri Birliktir, Örgütlü Hareket Etmektir!
Okmeydanı Halk Meclisi 13 Ocak Pazar günü ‘Birlik ve beraberlik’
adı altında bir program düzenledi. Yapılan programda sofralar kurularak
çay eşliğinde yöresel börekler yenildi. Birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde süren program 2 saat sürdü. Programa 19 kişi katılım sağladı.

Mimar Alev Şahin Hakkı Olan İşine Geri Dönmek İçin
Direnişine Devam Ediyor
Halkın Mimarlarından Alev Şahin, direnişinin 171'inci gününde
yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "Beslenme çantasına koyacak
ekmeği olmayan çocuklarımız var, ekmek almaya giderken katledilen
çocuklarımız var, işsiz kalıp eve ekmek götüremediği için kendini
yakanlar, intihar edenler var. Ekmeği için direnenler varsa, o direniş
halkın ekmeği içindir. Size yedirtmeyeceğiz!"

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!

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

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

GRUP YORUM’UN Tutsak Üyelerinin Kaleminden Dökülenler...
FIRAT KIL’IN, Grup Yorum’un şarkı
sözlerinden yazdığı mektuptan:
Merhaba dostlar, nasılsınız?
Özlem ve sevgiyle sıkıca kucaklıyorum. Bolu’dan
yazıyorum. Köroğlu’nun diyarından selam ederim.
Yine bir sürgün yaşadık. Dört duvarı yol eyledik.
Köhne demirden dökseler, o duvarları vız gelir değil
mi?
6 Aralık perşembe günü, açık görüşten hemen
sonra görüş alanı kapısında pusuya yatan engerekler,
bizden “kurtulmak” üzere, bizi kapıdan çıkar çıkmaz
yaka paça sürükleyerek ringe götürdüler. Sözüm ona
“en gafil anda” yapacağını yapacak, intikamlarını alacaklardı. Biz de “her yanımız bahar bahçe, her anımız
çelik irade bre düşkünler” deyip, sürgüne direndik.
Gebze-Düzce-Bolu-Ankara istikametinde giden
araçta bizim durağımız Bolu oldu. Yolculuk boyunca
hepimizde direnmenin onuru, haklılığın gururu, zaferin
coşkusu vardı.
Birbirimizi uğurlarken ring kapısının “bir çift” gözü
çerçeveleyecek kadar küçücük penceresinden, beş
saniyelik bakışlara yüklediğimiz umutla selamlaştık.
Ring arabası Bolu’ya girdiğinde Özgür Tutsakları
kucaklama heyecanı sardı bizi. Gecenin karanlığında
Köroğlu dağlarını görebilmek için dağların asi rüzgarlarına yaslayıp alnımızı, uzak yamaçlarda aranıp
dururken gözlerimiz, ormanın fısıldayışlarını duyduk”
“Efeler hey hey hey. Bizden selam olsun Bolu Beyine!”
ve bilekleri sızlatan kelepçe, Pir Sultan sazıyla Ruhi
Su hocamızın “Hasan Dağı”na haykırışını anımsattı.
Sürgün! Ve sürgün deyince Nazım ustayı, Yılmaz
Güneyler'i ve bizimkileri düşündük. “Neydi bizi oradan
oraya savurup duran şey?” Hakkımız olanı istedik,
tecrite karşı durmak! Kavgada Dadal olmanın bedelidir “zorunlu göç”, onların ise aciz çözümü!
Direnenler, gençliğini dar eylemiş, hücresini kan
eylemiş, duvarları yaz eylemiş, zincirleri saz eylemiş,
ya neylesin zulüm...” onlara değil mi?
Dostlarla kucaklaştık. Bir cenk meydanından bir
cenk meydanına geldik. İlk günler Tavır okumakla
geçti, 19 aylık hasretlik var! Ve şair şöyle demiş:
“Sürgün olursun... Şiir yazarsın düşmana inat!” Görev
bildik bu iki satırı; “Ateş çemberlerinden geçer düşlerimiz. Şimdi derim şimdi! Kızağa öfkeyi, sevdaya
inancı sürme zamanı” diyoruz.
Sevgili dostlar Nazım ustamızın dediği gibi:

“Memleket toprağındadır köküm
Bedreddin gibi taşır yükü
Yüreği delinip batmadan
Şarkımız tükenip bitmeden
Cennetini kaybetmeden” diyerek kucaklaşacağımız
güne kadar mektuplarınızı beklerim.
***

Seher Adıgüzel’in Mektubundan:
- Bu arada burada kapı altı konseri yaptık. Bütün
yasaklara rağmen konseri yaptık. Çok da güzel
oldu. Aramızda şairlerimiz, ozanlarımız ve sanatçı
dostlarımız da vardı. Bir de afiş çalışması yaptık.
Size şimdi konserimizden kalan bir kartımızı hediye
ediyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Kartın üzerinde
yer-tarih var :) Bunu İdil’e ve bütün yeni Yorumcular’a
yolluyoruz.
- Kendimizi üretim koğuşu ilan ettik, iddialı bir
isim öyle değil mi? Biz de iddiamıza bağlı kalmaya
çalışıyoruz. Birkaç hafta önce yoğunlaştırılmış bir
şekilde nota, solfej, tiyatro, şan, enstrüman, beste
çalıştığımız bir ay olmuştu. O bir ay hepimize birçok
şey öğretti. Şu an ben ve Sultan yeniden şan çalışmaya
başlayacağız, Bahar abla ile ise zaten ritm çalışıyoruz.
- Ben de daha fazla yazmaya başladım beni etkileyen şeyler üzerine şiir vs. yazıyorum, kendime daha
güvenli oldu. Burada haftalık gündemle ilgili yazılar
yazmaya başladık ve tabi bir de burada çıkardığımız
“Nefer” dergisi var çoğunlukla, kendi çalışmalarımızdan
oluşuyor. Ben de dün satranç kitabının değerlendirmesini, tanıtımını yaptım. Bugün direnme kararı alanlarla birleştirdim.
- Okumak, okumak, okumak... Bugün önemini
daha iyi anlıyorum, her bilgi bir güç kaynağı. Okuduğumuz şeyleri üretime dönüştürmek, o güç kaynağını
herkese sunmak bize kalmış.
- Yozlaşma bataklığı büyük, kayıpları çok. Fakat
bir insan bile çok önemli. Değerlerimize saldıran bu
düzene değerlerimiz ile güçlenip karşı çıkabiliriz
ancak. İnsanca yaşamanın zorunluluğu bu.
- Bugün ülkemizin halini görüyoruz. Birçok söz var
ama Marx’ın “Her şey o kadar umutsuz ki, içimde
umut yeşeriyor” sözü tam anlamıyla uyuyor, evet

krizler çözülmeye mahkûmdur.
- Sabancılar kaçarken halkımız burada ve kimse
geçinemiyor. Etten, zeytinyağından çoktan vazgeçmiş;
ama artık hiçbir şey alamıyor ekonomik, siyasal,
sosyal diyoruz; hırsızlık-taciz-aileler için cinayet oranları
hepsi birbirini etkiliyor. Durum böyleyken umutsuzluk
değil umutlu olmanın zamanıdır diyorum.
- Biz de Hasan Hüseyin’in “Bıçak Kemikte” şiirini
besteledik burada, fena olmadı bence. Size kendi
yazdığım şiiri gönderiyorum...
BİZ
Sert rüzgârlarda
boy veren kardeleniz
Doğamızdır zora boyun eğmeden büyümek
Karlar kalkmadan
güneşli günler için serpiliriz
Mesele de bu değil midir?
Zifiriyi aydınlığımızla
Karları boy vermemizle eritmemiz
Birilerini ayağa kaldırırken
birilerini eritiyor olmamız
Birileri izliyor boy verişimizi
karlara, rüzgarlara aldırış etmememizi
Rengimiz tarihimiz kadar ak
Ezgimiz baş eğmezliğe davettir...

Sultan Gökçek’in Mektubundan:
- İdil’imizin fotoğraflarını göndermişsiniz. Çok sevindik, en küçük ayrıntısına kadar baktık ve ne
değişmiş ne değişmemiş, hangi kitaplar var, resmin
içine girecektim nerdeyse.
- Bıçak Kemikte şiiriyle ilgili biz de sizin gibi düşündük, bir sitem var diye bütün sözleri değiştirmedik.
Hatta sözleri değiştirmedik, söz çıkarttık, öyle düzenledik
besteyi. Biraz rock bir düzenleme en azından öyle

düşündük ve sitemden öte bir çağrı niteliğinde olabilir
diye düşündük bu haliyle, Gazi’de kısa bir canlandırması
olmuştu bu şiirin. Çok etkiliydi, bizim bestemiz de
öyle olabilir belki.
- Onun dışında, size havalimanı işçileriyle ilgili
bir söz yazıp göndermiştim. Ona da bir halay
bestesi yaptık. Refik Durbaş’ın mültecilerle ilgili
yazdığı şiir vardı, onu besteledik.
2 ninnimiz daha var ve şimdi yeni üzerine çalıştığım HES’lere, JES’lere direnen köylüler var.
Onlarla ilgili bir beste yapmaya çalışıyorum.
- Tek Tip bestesinin Eren’den gelen kısmı nakaratı
sansürlendi, o yüzden bir yere gönderemiyoruz.
- William Wallace, Cesur Yürek filminden örnek
vermem güzel oldu, tekli ringin tarihteki karşılığı
aynen öyle. Şimdi bir de plastik kelepçeler çıkardılar.
Epey kalın bir şey, anahtarla açılıp kapanıyor, elini
hareket ettiremiyorsun, bir de kesiyor plastik olduğu
için.
Bu da mı krizin faturası dedik demir alamıyorlar
herhal. Tabii biliyoruz kriz bahane, o kelepçeler zaten
sakat etti kollarımızı gözaltılarla, şimdi de hapishanede
aynısını uygulamaya çalışıyorlar. Su içmek istesen
elinle bir şey kavrayamıyorsun.
- Kavalıma ulaşmayı dört gözle bekliyorum. Hatta
sekiz oldu, hatta daha fazla bütün hapishane bekliyoruz.
- Yüzüm daha iyi, izler kaldı onlar da geçiyor.
Saçım da öyle çok dökülmüyor artık.
- Yeni yılınız Umut ve Kavga dolu geçsin. Yeni
yılınızı kutluyoruz. Yanınızda olamasak da yüreklerimiz
beraber, sizi çok seviyoruz.

Halkın Sanatçıları ve Avukatlarını
Yalnız Bırakmayacağız
İzmir TAYAD’lı Aileler 19 Ocak'ta Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde saat 17.00’de Tutuklu
bulunan Halkın Avukatları ve Halkın sanatçıları için
basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklamada, tek
kişilik hücreli ring araçları işkencedir ve devrimci
tutsakları teslim alma saldırısıdır kabul etmedik etmeyeceğiz denildi.
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10 SORUDA
SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI
SÜREKLİ DİRENİŞ

Özgür Tutsaklardan
- Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişimizin
amacı, siyasi içeriği ne-

1

dir?
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş'in ve her direnişimizin odak
noktasında, irademizi düşmana
kabul ettirmemek vardır. Teslim
olmamak, iktidar bilinci ve isteği,
cüret, dosta güven, düşmana korku
vermek vardır. M-L'yi tüm bedelleri
göze alarak uygulamak vardır.
Herkesin silahlarını gömdüğü
2018 dünyasında “Bir biz kaldık”
demenin onurunu ve gururunu yaşatan Parti-Cephemiz'in şaşmaz
çelikten iradesi vardır. Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'imiz
oligarşinin hapishanelerde uyguladığı baskı ve keyfiyete yönelik
oluşturduğumuz bir mevzidir. Büyük
Direniş'in kazanımlarının keyfi bir
şekilde engellenmeye çalışılması,
haftalık 10 saat sohbet hakkının
engellenmesi gibi uygulamaların
karşısında geliştirdiğimiz bir politikadır.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş ayrıca, ideolojik ve politik
anlamda üretmektir. Bugün ülkemizin hapishanelerinde bizden
başka direnen örgüt yoktur. Büyük
Direniş'ten sonra düşman, krizi
derinleştikçe, sürgünlerle, disiplin
cezalarıyla, yayın yasaklarıyla,
sohbet hakkını gasp ederek, tedavi
hakkımızı engelleyerek, infazları
yakarak devrimci tutsakları teslim
almaya çalıştı.
Hak gaspının giderek arttığı bir
ortamda, merkezi olarak, bulunduğumuz her yerde, tek başına
bile olsak, ortak bir programla di-

renişe geçtik. Bu hem örgütlü
direnişimizle düşman karşısında ortak ruhsal şekillenmemizi büyüttü hem de insanlarımızın siyasi durumlarına göre, her hapishanede
genel kitlemizi direnişe katmamız sonucunda, siyasi
moral üstünlüğü sağladı.

Bu da, düşmanın bu politikasını
da direnişin boşa çıkardığının işaretidir. OHAL en geniş kitleler tarafından henüz sokaklarda lanetlenmiyorsa bile, meşruluğunu yitiriyorsa, halk OHAL'e karşı saflaşıyorsa, bunda önemli bir pay da
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'indir.

2- OHAL sürecinde Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin önemi nedir?
Hapishanelerde ve dışarıda,
ülkemizin her karış toprak parçası
OHAL'le yönetiliyor. Bu süreçler,
oligarşinin yönetememe kriziyle
birlikte açık faşizmin en üst boyutlara ulaştığı dönemlerdir. Bu
krizin derinleşmesi karşısında, Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş,
kitleleri bu faşist düzene karşı örgütlemenin ve faşizmin politikaları
karşısında direnilebileceğini göstermenin aracıdır.
OHAL sürecinde Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'imizin
önemi; teslim olmamanın, uzlaşmamanın, politik somut adımı olmasıdır. Faşizmin katmerlendiği
süreçlerde ülkemiz “Sol”u politik
olarak “kaymak tabakayı koruyalım”
diyerek direnişten kaçmanın teorilerini üretip düzene koşarken,
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş, bu düzene kaçışın önünde
bir barikattır.
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş, ayrıca ideolojik-politik olarak aynı ruhla bütünleşmektir.
“OHAL'de direniş olmaz”, “OHAL'in
geçmesini bekleyelim” diyenler
karşısında Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş'imizin anlamı; OHAL
bahane edilerek kılıfına uydurulan
birçok hak gaspını da engellemesi,
kaldırmasıdır. Faşizm keyfi uygulamalarını rahatlıkla uygulayamıyorsa, bu Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş sayesindedir.
Oportünizmin direnmeme tavrı,
faşizme cesaret veriyor. Fakat direniş, oportünist safları da bölüyor.

3- Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş ile oligarşinin krizini derinleştirdik. Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş
bize ne kazandırdı?
Krizi derinleştirmek, oligarşinin
faşist yüzünü ortaya koyan saldırılarını arttırır, hak gasplarını yaratır.
Bu baskı ve saldırılara karşı halkın
öfkesi büyür, sisteme karşı mücadele büyür.
Direnişimiz bu ortamda faşizmin
tecrit, hak gaspı vb. baskı, sindirme
politikalarının önüne barikat ördü.
Faşizmin gerçek yüzünü teşhir
etti. Bizim bu zorlu koşullarda kenetlenmemizi sağladı. Uzun vadede bir direnme umudu verdiği
için, halka siyasi bir bilinç verdi.
Yeni kesimleri politikleştirdi. Bu,
faşizme karşı mücadelemizin sadece bir ayağı. Her şeyi yaptık,
çok büyük işlerin altından kalktık
demiyoruz elbette; ama kimsenin
yapamadığını yaptığımız konusunda netiz. Bu da halkın alternatif
bir güç olarak Cephe'ye güvenini,
sempatisini ve Cephe saflarında
örgütlenme nedenlerini büyütmüştür. Siyasi olarak kazanımlarını
arttırarak büyütmüştür.
4- Günümüz itibariyle Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direnişimizin kazanımları nelerdir?
Özellikle OHAL'den sonra en
temel haklarımız gasp edilmişti.
Başta hapishanelerde sohbet hakkı
olmak üzere... Tekrar tanımak zorunda kaldılar. Silivri 4 No'lu Hapishanesi'nde bir dönem kitap
sınırı 20 oldu. Sonra yeniden gasp
edildi; fakat geri adım attırmıştık.

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Mesude Pehlivan daha yıllarca
hükmü olan bir arkadaşımızdı. Dışarıda her eylemimize azgınca
saldıran, Güler Zere vb. süreçlerde
olduğu gibi yaygın kitle kampanyası
yaptırmayan faşizm, temelde hapishanelerde yürüyen direnişin kazanımı olarak onu serbest bırakmak zorunda kaldı.
Yerel kazanımlar hapishanelerde benzerlik veya farklılıklar
gösterse de her geçen gün artıyor.
Yer değişikliklerimizi bile dönem
dönem direniş üzerinden yaptırabiliyoruz.
'83’te TTE (Tek Tip Elbise) yasası
çıktı. '84 yılının başından itibaren
tutsaklara dayatıldı. Elbiseleri giymeme, yırtma, sayım vermeme,
mahkemelere çıplak gitme gibi tavırlar alındı. Düşman, solun geri
durmasından, ihanetinden güç aldığı
için TTE'yi daha uzunca bir süre
dayattı. Ama bu süreçte öldürse
bile Devrimci Sol ve TİKB tutsaklarının giymeyeceğini öğrendi.
Önemli olan geri adımı düşmana attırmaktır. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmektir. Somut kazanımlar buna bağlı olarak gelir. F
Tiplerinde yıllarca işkence gördük,
bugün belli başlı haklarımızı pazarlık konusu bile yaptırmıyoruz.
Bugün de her yerde direniyoruz.
Yerel kazanımlarımız bütünlüklü
olarak Sürekli Faşizme Karşı Sü-
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rekli Direniş'imizin zaferidir.

5- 2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu direnişinden sonra, merkezi olarak hayata geçirdiğimiz
direnişimizin ilk günkü inanç
ve coşkuyla devam etmesinin
nedeni nedir?
Her direniş bir amaç taşır. Amaca giden yolda coşku ve motivasyon sağlayan birçok etken olur.
En başta haklılık, halk ve vatan
sevgisi, yoldaşlara güven ve sorumluluk bilinci. Biz haklıyız! Kendimize, partimize, yoldaşlarımıza
yani ideolojimize güveniyoruz.
Direnişi kazanma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Diğer etkenler bunlara bağlı. Bunlar değişmedikçe aynı coşku ve inançla
direnişi yürütebiliriz. Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'i de
aynı coşku ile yürütebilmemiz bu
nedenledir. Önemli olan bugün direnip direnmediğimizdir. İrademiz
ve direnişin yürütüldüğü her alandaki gelişmelerin bizi mutlu etmesi,
direnişe ne denli saldırı olursa
orayı düşünmemiz, yani ruh birliğimizdir.
6- “Her Yer Özgür Tutsaklar
İçin Direniş Mevzisidir” sözü
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş'te nasıl somutlandı?

Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş'te, düşmanın topyekün saldırılarına karşı, bulunduğumuz her
alanı direniş mevzisine çevirdik
ve oligarşinin hapishaneler politikasının önünde hala bir barikat
olarak duruyoruz. Ülkemizdeki tüm
hapishanelerde her yer direnişin
birer mevzisidir. Her yerde aynı
ruh ve aynı coşku ile direniyor ve
savaşıyoruz.
Hiçbir olanağımız olmaz, bedenimizi silaha çeviririz. En basitinden oturma eylemi, sayım vermeme gibi pasif metodlar kullanırız.
Bizim için önemli olan bu direnişi
“bitiriyoruz, ara veriyoruz” demeden
durmamaktır. Yani tek başına da
kalsak örgüt olmak, örgütlü davranmaktır!

7- Faşizm, Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş'i kırmak
için nasıl saldırılara girişti?
Direnişi kırmak için faşizmin
en bilindik “çare”si sürgün sevkler
oldu. Bolu'da 10'da havalandırma
kapısını kapatıp, resmen hücre
cezası uyguladılar. Oturma eylemini
kırmak için yere pis su veya çamaşır suyu döktüler. 'Direniş' adı
geçen mektuplardan allerji kaptılar.
Yıllara varan disiplin cezaları verdiler. Tel kafesler çekip hücreler
arası iletişimi kırmaya çalıştılar.
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Basın-yayına sansür uyguladılar,
hapishanelerde direnişe, işkencelere dair haberlerin olduğu gazete-dergileri “olumsuz örnek oluşturur” gibi komik gerekçelerle vermediler. Onlarca, yüzlerce örnekle
işkencelerde kol, bacak, kafa kırmaya varan saldırılarla direnişi
kaba kuvvetten, psikolojik baskıya
kadar onca yöntemle kırmaya çalıştılar. Ve bunlar hala sürüyor.

8- Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'te öne çıkan geleneklerimiz neler oldu?
Tarimiz boyunca birçok direniş
geleneği yarattık. Bugün hapishanelerde Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direniş ile birçok yeni direniş biçimini, aracını hayata geçirdik. Bunlar tarihimizin kesintisiz
bugüne aktarılmasının sonucudur.
Tarihimizden, geleneklerimizden
devralıp yeni bir gelenek yarattık.
Bu da şu oldu; hep dediğimiz gibi
hapishanelerde bizim savunma
aracımız bedenimizdir. Savunma
amaçlı eylemler örgütledik. Ölüm
Orucu bunun doruk noktasıdır.
Hücre yakma geleneği, sürgün
sevklerde barikat kurma geleneği,
sürgünler oldu mu, hemen topluca
ziyaretine gitme vb. birçoğu mevcut
direnişimizin kendine has koşulları
içinde şekillendi. En temelde savunma yapmak yerine “taarruz”
etmek; bedenimizi siper etmek
yerine bunu bir saldırı-zarar verme
aracına çevirmek. Direnişi böyle
ele alıp, kitlemizi bu anlayış çerçevesinde motive etmek başlı başına

yeni bir geleneği yaratmıştır.

9- Direnişin güçlülüğü, şehitlerimizin bize bıraktığı miras
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direnişte nasıl somutlanıyor?
Direnişimizin gücü, ideolojik
sağlamlıktan gelir. Marksizm-Leninizm (ML) ideolojisinin sarsılmaz
inanç ve kararlılıkla sürdürülmesidir.
Şehitlerimizin bize bıraktığı miras
budur.
Özü itibariyle yaratılan direnişlerle her koşulda ölümü göze alarak
bu mirasa sahip çıkacak ve geleceğe taşıyacağız. Bu miras; “direniş
kararı bir kez alındı mı, düşmanın
bizi yenmesinin imkanı yoktur” sözünün ete kemiğe bürünmesidir.
Tarihimiz boyunca her direnişte
asla teslim olmamak, gereken her
bedeli ödemek, P-C'nin ve şehitlerimizin açtığı yolda ilerlemek temel hedefimiz olmuştur. Sürekli
Faşizme Karşı Sürekli Direniş'te
ve bundan sonraki direnişlerde de
böyle olacaktır.
10- Sürekli Faşizme Karşı
Sürekli Direnişimiz'in ailelerimize etkisi nasıl oldu?
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli
Direniş'in ailelerimize etkisi, ailelerimizin dışarıda tutsakların sesi
olması, her alanda direnmesiyle
somutlandı. Tutsakların sesi-soluğu
olan TAYAD, hapishanelerde uygulanan hak gaspı, saldırı ve işkencelerin kamuoyuna yansıması
ve tutsakların sesini haykırmak
için her hafta Galatasaray Lisesi

Hatay’da Tekebaşı Halk Meclisi Ras Al Seni
Programı Düzenledi!
Tekebaşı Halk Meclisi 14 Ocak'ta geleneksel Ras
Al Seni programını düzenledi. Program öncesinde
mahalle halkı kapı kapı gezilerek faaliyete davet
edildi. Yüzlerce davetiye ve bildiri halka ulaştırıldı.
Mahallede programın yapılacağın gün ve saatinde
anons yapıldı.
Salona “Uyuşturucuya, Kumara, Yozlaşmaya Karşı
Halk Meclislerinde Birleşelim, Geleneksel Ras Al
Seni Etkinliğine Hoşgeldiniz, Gücümüz BirliğimizdirBirleşelim Kazanalım, 33 Yıllık Su Sorununu Halkımızla
Birlikte Direnerek Kazandık” ozalitleri asıldı. Etkinlikte

önünde basın açıklamalarıyla Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş'i
sahiplenmiştir. Ayrıca İstanbul'dan
Silivri Hapishanesi önüne yürüyüş
düzenleyerek, her türlü saldırıyı
göğüsleyen, uzlaşmayan çocuklarıyla birlikte devrim mücadelesini
yürütenlerdir onlar.
Bugün direnmek görevdir.
Bizim için onur meselesidir. Gerek hapishanelerde yaşananların
muhatapları olan bizler için, gerekse sevenlerimiz, yakınlarımız
için geleceğe uzanmanın koşuludur.
Ülkemizde demokrasi mücadelesinin Mahirleriyiz. Düşmanın
karşısına örgütlü bir güç olarak
çıkmamız ve bu uğurda ailelerimizin de demokrasi mücadelesinde
hem bizi sahiplenmesi hem de
düşüncelerimizi anlamaya, benimsemeye başlaması açısından Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş,
birçok ders vermiştir.
Vasimiz, görüşçümüz, ihtiyaç
tedarikçilerimiz, mektupları ile haber
getirenlerimiz, moral verenlerimiz
ailelerimizdir. Bunun gibi hemen
her ihtiyacımızı gören, örgütleyen
ailelerimizdir. Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş, 500'e yakın
tutsağın ailelerini ortak sorunları,
talepleri etrafında bir araya getiren araçlar yarattı. Daha çok
örgütledi.
Bugün dışarıda demokrasi mücadelesinin emekçileri arasında
birçok ailemizin olması başlı başına
Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direnişimiz'in kazanımıdır.

müzik dinletilerinin yanında Tekebaşı Halk Meclisi’ni temsilen de bir konuşma yapılarak, bir metin
okundu. Konuşmadan
sonra Halk Meclisleri’ni
tanıtan ve Tekebaşı Halk
Meclisi’nin 33 yıllık su sorununu nasıl çözdüğünü
anlatan kısa bir video slayt
gösterisi yapıldı. Video gösteriminin ardından söz
alıp konuşanlar oldu. Etkinlik halaylarla sürdü. Grup
Yorum ve Arapça şarkılar eşliğinde çekilen halaylara
davullar da eşlik etti. Etkinliğe 500 kişi katıldı.
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EMEĞİ ÇALINAN TOKİ İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ DE

DİRENİŞİMİZDİR!

nkara’nın Mamak ilçesinde yapılan TOKİ (Toplu Konut İdaresi) 2. Etap
inşaatında işçiler bir yıldır ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı.
22 Kasım gününden beri inşaat
alanının önünde eylem yapan işçiler, inşaat önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor. 2017
yılı Şubat ayında işe başlayan işçiler, yüklenici firmanın Aralık
2017’de konkordato ilan etmesinin
ardından yaklaşık bir yıldır hiç
ücret alamadılar.
Konkordatodan sonra gelen
TOKİ uzmanları işi devraldıktan
sonra, alacaklarının devlet güvencesinde olduğunu söylediler. TOKİ,
seçimlerin ardından Tayyip Erdoğan’ın yemin ettiği sırada yayımlanan uyum kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştı. Ancak sonradan ortaya çıktı ki TOKİ,
işçilerin alacağını patronun aldığı
avansa saymış.
TOKİ işçileri; eski milletvekilleriyle, meslek odalarıyla, sendikalarla
görüştüklerini; ama kimsenin çare
olmadığını anlayınca direnişe geçtiklerini anlatıyor. Onlar milletvekillerinin yanından ayrılmadan patron gelip milletvekilleriyle görüşme
yapmış.
İşçiler geçen sene de ücretlerini
alamadığı için iki gün grev yaptıklarında, polis ve jandarmaların patronun ağzıyla tehdit ettiklerini şöyle
anlatıyor: “Eğer grevi sonlandırmazsanız hepinizi içeri atacağız,
OHAL’den kaynaklı olarak. Ankara
Eski Emniyet Müdürü benim amcamdır, 48 gün nerede olduğunuzu
hiç kimse bilemez. Onun için kendinize yazık etmeyin, olan size

A
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olur, devlet de biziz, mafya da biziz.”
Patronun polisle işbirliği bunula
sınırlı kalmamış, direniş başladıktan
sonra da Ankara İl Emniyet Müdür
Yardımcısı gelerek, sayınız 10-15’i
geçerse müdahale ederiz diyerek
işçileri direniş alanından uzaklaştırmaya çalışmış.
Oysa ne on ne on beş değil,
hakkını alamayan 230 işçi var.
Bu işçilerin birliğinden korkan devlet;
polisiyle, jandarmasıyla açlığa mahkum ettiği işçilerin direnişini engellemek istiyor. Direniş alanından
işçileri gözaltına alıyorlar. Kabahatlar Kanunu’ndan para cezası
yazıp bırakıyorlar.
Yüksel Direnişçileri, Türkan Albayrak yakından bilir Kabahatler
Kanunu’nu. Her direnişin önüne
ceza kanunlarıyla, para cezalaryla
çıkar hukuk. İşini isteyen, hakkını
arayan işçiye; hakkını aradı diye
para cezası verilir. Devlet; hangi
parayla ödeyecek bunu, iki yıldır
paralarını alamayan TOKİ işçileri
demez. Bulduğu her fırsatı bir engele çevirir.
Her yasayı direnişçileri yıldırmak
için bir araç olarak kullanır. TOKİ
işçileri bunun nasıl işlediğini şöyle
anlatıyor: “Direnişimizi sürdürürsek
bizi tutuklayacaklarını söylüyorlar.
Bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz”
Direnen işçilerin anlatımına göre
1 milyondan fazla alacakları var.
İşçilerin asgari ücret tutarının üstündeki maaşları çek-senet olarak
verilmiş ve bunlar da karşılıksız
çıkmış. Sigortasız, parasız çalıştırılan işçiler mafya-patron işbirliğiyle
de sindirilmek istenmiş. Durumu
şöyle anlatıyorlar:
“500’e yakın işçi var, korkudan
kimse gelip de direnmiyor, kimse
ses çıkarmıyor. Kendi canımızdan
vazgeçerek bütün o tehditlere aldırmayarak burada direnmeye devam ediyoruz. Bir şey istemiyoruz,
hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı versinler biz çıkıp gideceğiz. Alacağımız 1 milyon TL’ydi, 350 bin TL’sinden vazgeçtik. Temlik verildi. 650

bin TL artı çek-senetlerimiz var.
Biz bunların ödenmesini istiyoruz.”
Bir diğer işçi ise “2 milyon liralık
iş yapmışız TOKİ’de. 1 milyonu
verdiler, 1 milyonumuz içeride kaldı.
Bu da minimuma indirdiğimiz haliyle. Bize ekstradan bir sürü iş
yaptırdılar, fazla mesai yaptırdılar.
Bunları saysak zaten 1,5-2 milyonu
geçer zaten” dedi. İşçilere hakkını
ödemek yerine pazarlık masalarında işçilerin alın teri hiç ediliyor.
İşçiler buna izin vermemelidir.
TOKİ ile görüşmeye giden işçilerin görüşme talebi, yönetimce
reddedildi. TOKİ işçileri görüşmelerden umudu kesince, kendilerini
Meclis’e zincirledi. Dört işçi buradan
gözaltına alındı.
Yoksulluk sadece TOKİ işçilerinin
değil bütün halkımızın canına tak
etmiştir. İşçiler, direnişçiler bu sömürü ağından nasıl çıkılacağını
gösteriyorlar.

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
İşçiler, “İşçiyiz, Haklıyız, Mağduruz” sloganını atıyorlar. Evet,
kapitalist sistem halk için mağduriyet
üretir. Ama bu mağdurluktan nasıl
kurtulunur? Mağdur olduğunu söyleyerek mi yoksa hak kazanma
iradesiyle mi?
TOKİ işçileri haklılığın verdiği
güce güvenerek kazanabilir. Haklı
olmak sadece bir durumdan ibaret
değildir; mücadele etmenin ve kazanmanın temelidir. TOKİ işçileri
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ demeden kazanamazlar.
İşçilerin haklı olmaktan aldıkları
cesaret, irade ve mücadele kararlılığı zaferi getirecektir. Direnişler
Meclisi’nde direnişçilerin bir araya
gelmesiyle ve Mahir’in zaferinin
öğrettikleriyle kazanabilirler.
Örgütlü mücadelenin, zaferi getirdiğinin en açık örneğidir Mahir
Kılıç’ın direnişi. Düzce’den, Sarıyer’den, Bakırköy’den, Yüksel’den
sloganlarla karışarak yükselecek
TOKİ işçilerinin haklı mücadelesi!
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D EVLET KATLİAMLARDAN DERS ALMIYOR DEĞİL,
HALKI UMURSAMIYOR, KATLETMEYİ TERCİH EDİYOR!
2 Ocak 2019 günü Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı
üzerinde deneme sürüşü
yapan demir yolu aracı ile elektrik
hattını döşeyen araç, Florya’da
çarpıştı.
Araçlarda sıkışan iki kişi, itfaiye
ekiplerince kurtarıldı, 3 kişi yaralandı. Daha sonra yapılan incelemelerde çarpışmanın sebebi sinyalizasyon sisteminin olmaması
olarak açıklandı.
Benzer bir olay 13 Aralık 2018
günü Ankara’da yaşandı. Sinyalizasyon sistemi olmaması nedeniyle
sağlıklı ve hızlı bir haberleşme
sağlanamadığından iki tren çarpışmış, 9 kişi ölürken 82 kişi de
yaralanmıştı.
Bu konuyu ele alan gazetelerden
Evrensel, 13 Ocak günü haberi
“Ders alınmıyor: Florya’daki kazanın sebebi yine sinyalizasyon”
başlığı ile haberleştirdi.
Benzer içerikteki haberi ilk olarak
Birgün gazetesinden Dilara Şimşek
yapmış, Yurt ve Evrensel gazetesi
başlığını değiştirerek yayınlamıştır.

1

Devlet
Gerçekten
Ders
Almıyor Mu?
Devletin ders almadığını söylemek
mümkün değildir.
Devleti zaafa uğratacak, patronların zararına neden olacak
her türlü olayda çok
hızlı önlemler alırken,
işçilerin hayatı söz
konusu olduğunda
“ders almıyor” olması,
yani benzer olayların

yaşanabileceğini öngörmemesi
mümkün mü? Elbette değil.
Devlet, benzer katliamların yaşanabileceğini öngörüyor, öngördüğü halde önlem almıyor. İş güvenliği patronlar, işletme sahipleri
için her zaman daha çok masraf
ve denetim demektir.
Masraflar ise karın düşmesine
neden olur. Bu yüzden kardan olmaktansa halkın katledilmesini tercih ederler. Maden ocaklarında,
inşaat sektöründe, ulaşım yollarında
halkın güvenliğini sağlayacak tedbirler, kurallar ve düzenlemeler yapılmaz. Yapılmıyor.

kü gazeteci taraftır, halktan taraf
değilse “iyi niyet”leri katliamcıları
aklamaya dönüşür.
İkinci neden; gerçekleri söylemeyi göze alamayıp, bedel ödemektense halka karşı işlenen
suçları “makul görmeye, masumlaştırmaya” başlarlar.
Her iki durum da bırakın solculuğu, demokratlığı, gazetecilikle
dahi bağdaşmaz. Araştırma, sorgulama, gerçeği ortaya çıkarma
özelliği taşıması gereken gazeteciliği de özünden uzaklaştırmaktadır
reformizm. Çünkü amaç düzeni
aklamak, halkın düzene öfke duymasını engellemektir.
Devlet üzerine düşeni yapmaNeden “Devletin Ders
yarak katliamlara neden olmakta,
Almadığı” Düşünülüyor? suçun ortağı olduğu için de katliBunun iki nedeni olabilir. Birincisi
amcılardan hesap sormamaktadır.
safça bakılıyordur. Ki bu durum
Halka karşı işlenen suçların
gazeteciler için normal değildir.
hesabını yalnızca halk sorar,
Birgün de, Evrensel de emperdevrimciler sorar!
yalizmin ne olduğunu, faşizmin
Katledilen işçilerin aileleri, işsiz
nasıl yönettiğini bilir. Kaldı ki gabırakılan halkımız sorar hesabı.
zeteciyseniz saflıkla değil 5N 1K
Devlet, hesap sormanın önüne
yöntemi ile sorup soruşturup, dügeçmek için yalan ve çarpıtmalara
şünüp öyle yazmaları gerekir. Çünbaşvuruyor. Basını yönlendirmesi, basın üzerinde
de baskı kurması bu nedenledir.
Yaşananlar kaza değil katliamdır! Katleden
devlettir!
Devrimci İşçi Hareketi
olarak buna izin vermemeli, gerçeği bütün çıplaklığı ve sertliği ile ifade
etmeli, reformizmi mahkum etmeliyiz. Katledenlerden hesap sormak, yeni
katliamların önüne geçmek için daha çok örgütlenelim!
13 Aralık 2018‐ Ankara’da tren katliamı

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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KISSADAN HİSSE
truthion isimli dişçi, bir Abderalı’dan kiraladığı eşek ile kente doğru yol almaktadır.
Eşeğin sahibi de birlikte gelmektedir. Hava
çok sıcaktır. Struthion çok yorulmuştur. Yola devam
etmek istemez. Etrafta gölgelik bir yer arar, ama
bulamaz. Bir tek ağaç bile yoktur. Sonunda çaresiz
olarak eşeğin gölgesine sığınır.
- “Sıcaktan kavrulmak üzereyim, biraz şuracıkta,
gölgede oturayım” der. Eşeğin sahibi buna itiraz
eder.
- “Ama efendim, siz yalnızca eşeği kiraladınız,
gölgesini değil.” diye karşı çıkar.
Abderalı, eşeğin gölgesi için de para ister. Dişçi,
eşeği kiraladığını, eşeğin gölgesinin de kendisine
ait olduğunu söyleyerek eşek sahibini azarlar. Abderalı’ya fazladan para vermez. Aralarındaki tartışma
şiddetli bir kavgaya dönüşür. Bu halde yola devam
edemeyip kente geri dönerler. Dişçi, kente gelir
gelmez eşek sahibini mahkemeye verir. Ardından
eşeğin sahibi de davacı olur.
Konu, bundan sonra çok daha ilginç boyut
kazanır. Abdera’nın hukuk sistemi öyle karma karışık
ki, hakim Plipedes de bir karara varamaz. İşin
içinden çıkamaz.
Büyük bir çaresizlik içindedir. Artık sorun, dişçi
ve eşekçinin sorunu olmaktan çıkmış, bütün Abderalılar’ın olmuştur. Kısaca, eşeğin gölgesi artık bütün
bir kentin üzerine düşmüştür. Abdera ikiye bölünür,
kimine göre eşeğin sahibi, kimine göre eşeği kiralayan
dişçi haklıdır.
Abderalılar, olaylara herkesten farklı yorumlar
getirmesiyle ünlüdür. Mesela, dişçi, doktor olması
nedeniyle insan tamircisi kabul ediliyor. Tamirci
olması nedeniyle de ayakkabı tamircileri loncasına
dahildir. Böylece Ioncanın başı doğal olarak, dişçi
tarafını tutmaktadır.
Davacı olan eşeğin sahibi serbest çalıştığı için
hiçbir loncaya dahil değildir. Onun nüfuzlu taraftarları
yoktur; ama Jason Tapınağına bağlı bir bölgede
oturduğu için, papaz onu desteklemektedir.
Olayın artık hızı oldukça azalmıştır. Çünkü,
çözüme varacak yol, sümüklü böceğin yürürken ardında bıraktığı iz gibi dolambaçlıdır. Her iki taraf
büyük bir çaba içinde kazanmanın yolunu arar.
Mahkeme günü gelir. Duruşma sonucunda, eşeğin
gölgesinin, ticaret konusu olup olmayacağı, satılıp
satılamayacağı, miras kalıp kalamayacağı şeklinde
tartışmalar yapılır. Mahkemenin aldığı karar yetersizdir.
Konu kent meclisinde görüşülür.

S

Meclis üyeleri, dişçinin gölgede bir hak iddia
edemeyeceği kararına varır.
Bu karar üzerine, taraflar arasındaki çekişme
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daha da büyür. Dava artık senatoya kadar gider.
Senato başkanı davayı çözmek zorundadır. Her iki
tarafın avukatları senatoda savunmalarını yapar.
Dişçi Struthion’un avukatı savunmayı şöyle yapar:
- Müvekkilim eşeği kiralarken doğal olarak
gölgesini de kiralamıştır. Biz bir müzik aleti aldığımızda
ayrıca müzik aletinin çıkardığı sese de para vermemiz
gerekmediği gibi, eşeği kiralayanın da gölgeye para
vermesi gerekmez. Böyle bir şey olamaz.
Daha sonra savunma sırası, eşeğin sahibinin
avukatına gelir. Avukat, savunmasını dörtyüz Abderalı
önünde, coşku dolu bir üslupla yapar. Abderalılar
çok huzursuz olmaya başlamıştı. Eşeğin sahibinin
avukatı savunmayı şöyle tamamlar:
- Biz bir eşek kiralarken, gölgesini de kiralayıp
kiralamadığımızı düşünmeyiz. Ama dişçi gibi, kavurucu sıcağın altında, tarlanın ortasında, eşekten
inip de, sırf dinlenmek için, bu zavallı hayvanı
sıcakta durmaya zorlarsa işte o zaman iş değişir.
Eşeğin sahibi bu duruma ilgisiz kalamaz. Şunu da
itiraf etmeliyim ki; müvekkilim, eşeğin gölgesinden
para isterken yalnızca şaka etmiştir. Bu bir eşek
şakasıdır, çünkü bu adamın ataları da eşekçi idi ve
bütün yaşamı eşekler içinde geçmiştir. İnsani bir
davranış beklemek yanlıştır. Peki ama anlayışlı,
okumuş dişçi Struthion bu cahil adamı ikna edip;
‘burada bir süre dinlenip, yola devam ederiz, hakkın
ne ise bir şeyler yaparız’ diyemez miydi? Böylece
bu denli kargaşaya da lüzum kalmazdı.
Avukatların savunması biter bitmez büyük bir
gürültü kopar. Taraftarlar birbirlerine girer. Hedef
artık kavganın nedeni olan eşektir. Eşek, çiçeklerle
donatılır, kent sokaklarında dolaştırılıp, kent meydanına getirilir. Dörtyüz Abderalı birkaç dakika içinde,
eşeği paramparça eder. Abdera kenti artık durulmuş,
tıpkı bir deliliğin arkasından gelen, yorgunluk ve
durgunluk içine girmiştir.
Sonuç olarak; her sorunun mutlaka mantıklı ve
devrimci bir çözümü vardır diye bakmalıyız. Neden-sonuç ilişkisi içinde ele alıp olaylar arasında
diyalektik bağ kurarak, 4+3 ile düşünerek çözmeliyiz.

“Haklarımızı Öğrenmek İçin Çalışıyoruz”
Ankara İşçi Meclisleri olarak 27 Ocak'ta yapılacak “Haklarımızı Biliyor Muyuz?” paneli için
18 Ocak günü Kızılay bölgesinde işçi ve emekçilerin yoğun olarak gittiği sokak ve kafelere
panel afişleri asıldı. 19 Ocak'ta ise Çankaya Belediyesi işçilerine el ilanı dağıtılarak yaşanan
hak saldırılarına karşı birlik olunması gerektiği
anlatıldı.
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Sayı: 103

27 Ocak 2019

İZME VE
L
A
Y
R
E
P
EM
ARŞI
K
E
M
Z
İ
Ş
FA

e
v
Ş
A
V
A
S
I
Ç
Ş
A
V
A
S

avaş disiplin demektir. Çünkü savaşlarda;
ilke ve kurallar ile başarı kazanılır. Disiplinli
olunmadığında, yani ilke ve kurallara uyulmadığında yenilme kaçınılmazdır. Dünyada ve kendi
tarihimizden de biliyoruz ki her ilkesizlik ve kuralsızlıkta
tutsaklık veya imhalar yaşanmıştır.
Bir savaşçı; örgütün ilke ve deneyimleri yerine ilk
aklına geleni, kendi yanlış düşüncelerini uyguladığında
bunun bedelini öder. Ödenen bedel, çoğu kez sadece
savaşçının yaşamı değildir. Yaşanan bu tür eksik ve
zaafları gösterenler sadece kendilerine zarar vermezler.
Aslında devrime zarar verirler. Bu da devrimin geciktirilmesi demektir. Ve ezilen, sömürülen Anadolu halklarının aç ve yoksul yaşamının sürdürülmesidir. Çocukların bir gece daha yatağa aç girmesidir.
Çoğu kez, verilen zararın boyutunun sadece kendimizin ya da alanımızın ödediği bedelle sınırlı
olduğunu düşünür, bütünü görmeyiz. Anadolu halklarının
umudu olduğumuz unutulur. Bu; özünde kim olduğunu,
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SAVAŞLAR;
ÇELİKTEN DİSİPLİNLE SÜRDÜRÜLÜR!
kimin için mücadele ettiğini unutmaktır. Bu eksiğimizi
görmeliyiz. Savaşta; bireylerin duyguları, istekleri
değil, savaşın ilke ve kuralları önemlidir. Çünkü;
savaş bireylerin duygularını ve isteklerini tatmin için
yürütülmez. Savaş; devrimin çıkarları, halkın iktidarı
için yürütülür.

Savaşçı Olmak, İlke Ve Kuralları
İçselleştirmektir!
Emperyalizme karşı sürdürdüğümüz savaşta ilkeli
ve kurallı bir şekilde yaşamak ve savaşmak zorundayız; çünkü emperyalizm ülkemizde ve tüm dünyada
bizi yalnızlaştırmak ve imha etmek istiyor.
Başımıza ödüller koyuyor. Bize yönelik tüm bu
saldırılara rağmen mücadelemizi sürdürebiliyorsak,
bu dünya halklarının ve kendi tarihimizden çıkardığımız
dersler sayesindedir. Dünya halklarının tarihinden ve
kendi mücadele tarihimizden öğrendik, öğrenmeye
devam ediyoruz. Buna göre;
Örgütlü olmak, disiplini şart koşar. İlke ve kurallara
aykırı her özlem, her davranış, her alışkanlık düşmana
bir açık kapı demektir.
Devrim isteyen her savaşçı, disiplini tüm benliğine
hakim kılmalıdır. Çünkü savaş ilke ve kurallarla yürür.
Ve savaşta “İlk hata son hata olabilir!” Savaşçı,
savaşın ilke ve kurallarını beynine silinmeyecek
biçimde yazmalıdır.

aradı, sendika grev kararı almış. İşçilerin kafası karışık. Şube başkanları
sağcı bir partiden CHP’yi yerel seçimde zorlamak için bu kararı aldığını
söyledi. İşçilerin haklarını almalarını
seçim hileleriyle engellemeye çalışıyorlar. Bizim partimiz kaybetmesin
greve çıkmayalım. Sanki seçimde
kazanan işçiler olacak....

Türkan Albayrak
Zorluklara Rağmen
Direnişini Sürdürüyor…
“Bana güç veren benden önce
direnenler ve benden sonra direnecek olanlar. Madem ki vatanımızda çocuklar beslenmelerine
koyacak yiyecek bulamıyor, direnmek görevdir.”
15 Ocak – 134. Gün:
Sağlık kontrollerimle uğraşıyorum.
MR çektirmek için Nişantaşı’ndayım,
sıra beklerken, Beşiktaş Belediyesi
İşçi Meclisi’nden Cemalettin Demirel

16 Ocak – 135. Gün:
Bugün de hastanelerdeyim, sağlık kontrollerine gittiğim hastane
Gazi mahallesine yakındı, direniş
alanıma yetişemezsem TAYAD’lıların
“Adalet İstiyoruz!” oturma eylemini
yaptıkları Gazi Cemevi’ne giderim
diye planlamıştım. İşim bitince gittim,
AKP’nin sivil polisleri Cemevi’nin
dışında ziyarete gelenleri, oturma
eyleminde nöbet tutanları taciz ediyorlar. Akıllarınca oturma eyleminin
sahiplenilmesini engellemeye çalışıyorlar. Hala bu devlet TAYAD’lıları
öğrenemedi, herkes Galatasaray

Meydanı’ndan vazgeçti, TAYAD’lılar
her hafta gözaltına alınsalar da o
meydana çıkıyorlar. 12 Eylül’de kimse sokağa çıkamazken TAYAD’lılar
evlatları için Taksim anıtına çıkıp
çelenk koydu. O nedenle tacizleriniz
nafile. TAYAD’lıları yıldıramazsınız.
17 Ocak – 136. Gün:
Nihayet üç gün aradan sonra
direniş alanındayım. Bugün erken
gidip birkaç esnaf dolaştım. İş yerinde çalışanlarla yolda sohbet ettim.
Saat 13.00’da alana çıktım, birkaç
kez slogan attım, 74’üncü kez işkenceyle gözaltına alındım. Ne
kadar çok ağrım olsa da oraya çıkınca bir şey oluyor, hiçbir şey hissetmiyorum. Tek amacım o alanda
kalmak oluyor. Zorlu bir süreç, bana
güç veren benden önce direnenler
ve benden sonra direnecek olanlar.
Madem ki vatanımızda çocuklar
beslenmelerine koyacak yiyecek
bulamıyor, direnmek görevdir.

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

YENİ
İNSAN

SORUMLULUK DUYMAK, DEVRİM HEDEFİNE KOŞMAKTIR!

orumluluk nedir? Kelime
anlamı, bir kişinin kendi
davranışlarının veya kendi
yetki alanına giren herhangi bir olayın
sonuçlarını üstlenmesidir. Sorumluluk
duygusu ise yapılan her işin ve
her hareketinin sonuçlarını üstlenme iradesine sahip olmaktır.
Düzen insanlarda nasıl bir sorumluluk duygusu yaratır? Düzen
asıl olarak toplumdaki sorumluluk
duygusunu yok etmeyi hedefler, bunu
ise halkı yozlaştırarak, uyuşturarak
ve sorumluluğun içini boşaltarak,
yanlış yönlendirerek yapar. Mesela
düzen sanatçıları ve siyasetçileri
‘sosyal sorumluluk projeleri’ yaparlar. Peki neden?
Çünkü halkı soyanlar, sömürenler
kendi sömürü düzenlerini gizlemeye
çalışırlar. Soyanlar ve sömürenler,
sorunları çözemezler. Onlar hem
düşman, hem de düşmandan koruyan kahraman rolünü oynamaya çalışırlar. Yalnız onlar sömürerek var
oluyorlar ve bu nedenle de kendi
var oluş nedenlerini hiçbir şekilde
yok etmezler. Bu imkansızdır. Bu
projeler, halkın sorumluluk duygularını
yanlış yönlendirme amaçlı yapılır:
Mesela okula gidemeyen kızlar için,
‘Baba beni okula gönder’ projeleri
başlatırlar. Ki kız çocuklarının okula
gidebilmesi için, birkaç feodal kafa
yapısına sahip olan babayı ikna ederek bu sorun çözülmez. Bu sorunun
kaynağını bularak çözülebilir. Bu da
uzun süreli bir eğitim sorunudur ve
devletin yapması gereken bir iştir.
Çünkü değişim, ancak koşullar değiştiğinde gerçekleşir. Ancak devlet
bunu yapmaz. Çünkü halkın bilinçlenmesi demek, haksız düzene
karşı örgütlenmesi demektir. Yoksulluktan dolayı, çocuklarını okula
gönderemeyen ailelerin yoksulluk
sorununu çözerek çocukların okula
gitmesi sağlanabilir. Ancak halkın
yoksulluk nedeni de düzendir. Eğitimi
paralı hale getiren de düzenin kendisi
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olduğu için çözmesi beklenemez.
Ya da engelliler için veya lösemili
çocuklar için kampanya başlatırlar.
Yine bu durumda bir iki hasta veya
engelli insan için bağış toplayarak
sorun çözülemez. O bağışlar gerçekten birkaç kişiye ulaşsa bile ulaşmayan milyonlar vardır. O nedenle
dünya halklarının en temel sorunları; beslenme, sağlık, barınma, ısınma,
temiz su vb. hakları sağlanmadıkça
hastalık ve sakatlıklar da çözülemez.
Sağlık hakkının paralı olması nedeniyle tedavi olamayanların sorumlusu yine bu düzendir. Yani bu ‘sosyal
sorumluluk projeleri’ ile çözdükleri
bir şey yoktur. Çünkü çözme gibi bir
hedefleri yoktur. Çünkü çözmeye
kalksalar kendileri sömürücü düzenlerini değiştirmek zorunda kalırlar.
Ki böyle bir şeyi de egemenler kesinlikle yapmaz! Bunu ancak halk
yapabilir!
Kısacası bu tarz ‘sosyal projeleri’
düzen kendi sömürücü yüzünü saklamak için, kendisini halka ‘adaletli,
iyiliksever’ bir biçimde tanıtmak için
yapar. Biz bilmeliyiz ki, egemen
sınıflar karşılıksız hiçbir şey yapmaz.
Bizler diyalektik ve materyalist bir
bakış açısı ile bakarsak olaylara,
hiçbir şeyin masum olmadığını
da görürüz. Yani bu projelerde kesinlikle kendi çıkarları vardır. Maddi
çıkarların dışında, asıl çıkarları halkı
kandırmaktır. Halkın düzen ile var
olan çelişkilerini yumuşatmaktır buradaki amaç.
Bizim sorumluluk duygumuz
nedir ve nasıl olmalıdır?
Bizim sorumluluğumuz Bakmak
Değil Görmek, Beklemek Değil
Yapmaktır, Kavgaya Girmektir!
Çünkü bir devrimci için sorumluluk
duymak, halka karşı kendisini sorumlu
hissetmektir. Yaptığı-yapmadığı her
şeyin sonuçlarını sahiplenebilme
cesaretidir ve iradesidir. Söylediğini
yapan, yaptığını savunan olmaktır.
Ve devrimci mücadelenin daha ileriye
taşınması için, elinden gelenin fazlasını yapmalıdır.
Halkına, vatanına ve örgütüne
karşı sorumluluk sahibi olmaktır.
Devrimcinin sorumluluğu devrim
yapmaktır ve bunun için de tüm

enerjimizi, emeğimizi ve duygularımızı
ona yöneltmektir. Bu konuda kendimize, halkımıza, vatanımıza ve şehitlerimize karşı birçok sorumluluklarımız var. Hangileridir bunlar?
Halkımıza ve vatanımıza karşı
sorumluluğumuz: Bağımsız bir
ülkedir.
Ama bunu yalnız yapamayız, halkımız ile birlikte yapmalıyız. Yani
halkımızı bilinçlendirme ve örgütleme
sorumluluğumuz vardır bizim. Bunun
için onlarla iç içe olmalıyız ve onların
acılarına, sorunlarına çözümler üretmeli ve bunu yine halkla yapmalıyız.
Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz: DEVRİMDİR!
Onlar; bir insanın bu mücadele
uğruna feda edebileceği en büyük
şeyi, hayatlarını feda ettiler. Onlar
bizlere yaşamlarıyla, yaptıklarıyla,
yarattıklarıyla yeni bir gelenek bıraktılar. Onların açtıkları bu yolda,
yarattıkları bu gelenekte bizler de
yeni yollar açmalıyız, yeni gelenekler
yaratanlar olmalıyız. Onları yanı başımızda hissedip, her anımızı devrim
mücadelesine adamalıyız.
Kendimize karşı sorumluluğumuz ise kendimizi düzenden korumaktır.
Bu ise ancak süreklileştirilmiş bir
gelişim ile mümkündür. Yani sürekli
öğrenmeli, ilerlemeli ve gelişmeliyiz. Yani asıl sorumluluk duygusuna
sahip olmak, zaaflarımızı, eksiklerimizi
ve kendimizi aşa aşa devrime doğru
ilerlemektir. Sorumlu veya sorumsuz olmak, devrim veya düzen
demektir. İdeolojiktir. Yaptığımız
her hareket, her tavrımız, her adımımız bir yere hizmet eder. Ya düzen
ya da devrim. Sorumluluk duygusu
insanın yaptıklarını değerlendirmesini sağlar. Çıkardığımız sonuçları değerlendiririz ve olumlu yanlarımızı büyütüp, olumsuz yanlarımız
ile savaşırız. Atılan her adım, yapılan
her hamle devrimi etkiler. Bundan
dolayı her işimize aynı ciddiyetle
yaklaşmalıyız.
Sonuç olarak; sorumluluk kendini aşmaktır. Emek vermektir.
Kendisi ile çatışmak, savaşmak
ve bu savaşı sürekli kılmaktır.
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“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ” KAPİTALİZMİN YARATTIĞI BİR SONUÇTUR!
KAPİTALİZM DÜNYADAKİ TÜM HALKLARIN, TÜM ÇOCUKLARIN
EMEĞİNİ SÖMÜREREK AYAKTA KALIYOR!
KAPİTALİZMİ AYAKTA TUTAN, DÜNYA HALKLARININ,
ÇOCUKLARIMIZIN ALIN TERİDİR!
ocukların çalıştırılması, sınıflı toplumla birlikte
ortaya çıkmıştır. Köleci toplumda, emek
ihtiyacını gidermek için meydanlarda satılırken; Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla birlikte
çocuklar artık ucuz emek gücü olarak madenlerin
ve fabrikaların aranılan elemanı olmuştur.
Kapitalizm öncesi var olan çocuk işçiliği, kapitalizmle
birlikte sistematik hale getirilmiştir. Oxford
Üniversitesi’nin araştırmalarına göre 1800’lü yıllarda
en az 1 milyon çocuk fabrikalarda çalıştırılıyordu ve
iş gücünün yaklaşık %15’i çocuklardan oluşmaktaydı.
Çocuklar karın tokluğuna, en kötü şartlar altında,
15-16 saat boyunca çalıştırılmıştır.
Kapitalizm ile birlikte çalıştırılan çocuk sayısı
artmıştır. Sanayi Devrimi döneminde İngiltere’deki
fabrikalarda çalışan işçilerin üçte ikisi kadın ve çocuktu.
Çocukların yaşları 6’ya kadar inmiş, çalışma saatleri
15-16 saati bulmaktaydı.
1730-1779 yılları arasında Londra’da ölen insanların yarısının 5 yaşın altında olduğu bilinmektedir.
Yine ingiltere’de 1837 yılında Kraliçe “Victorian Child
Labor” adıyla anılan İngiliz Parlementosu’nun düzenlemesinde çocuklar artık madenlerde, fabrikalarda,
demiryolu yapımında vb. işlerde yasal olarak çalıştırılacaktı. Yani çocukların emeğinin sömürülmesi
yasallaştırıldı.
1800’lerin bu düzenini Marx şu cümlelerle anlatıyor:
“Çocuklar sabahın ikisinde, üçünde ya da dördünde
çul yataklarından zorla kaldırılmakta, bir dilim ekmek
için gece saat ona, onbire, onikiye kadar çalıştırılmaktadır. Elleri ayakları yorgunluktan bitkin, vücutları
kavruk, yüzleri kireç gibi, insanlıkları taş gibi bir uyuşukluğa dönüşmüş; düşünmek bile insana dehşet
veriyor”. Benzeri uygulamalar diğer emperyalist ülkelerde de görülmekteydi.
Bugünün tek farkı, yalnız ağır sanayisi olan ülkelerde
değil, sömürge ülkelerde de emek sömürüsünün yaygınlaştırılmış olmasıdır. Örneğin Alman otomobil tekeli
OPEL, üretiminin önemli bölümünü ülke dışına taşımıştır. Almanya’da 1000-1500 euro maaş vermek
zorundayken; Hindistan, Türkiye ve diğer yeni-sömürge
ülkelerde bir işçinin ücreti 400 euroyu geçmemektedir.
Yani kendi ülkesinde bir işçiye verdiği ücretle, sömürge
ve yeni-sömürge ülkelerde 4 işçi çalıştırabiliyor. Diğer
otomobil tekelleri de bunu aynen uygulamakta. H&M,
Zara, Primark vb. hazır giyim markaları da üretimlerini
yeni-sömürge ülkelere taşıyarak saat ücretlerini 3
doların altına indirmiş oldu.
Üretimin yeni-sömürge ülkelere taşınması, kapitalizmin kar hırsıyla boyutlanan emek sömürüsü, çocuk
işçilerinin sayısını da yükseltmektedir.
Türkiye’de 6-14 yaşları arasında 320 bin çocuk
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işçi bulunmakta. Bunlardan 30 bini hiç okula gitmemiş.
Bunların sadece 109 binine doyacak kadar az, ölmeyecek kadar fazla ile açıklanabilecek oranda maaş
veya yevmiye veriliyor. Bunlardan 56 bini inşaatlarda
çalışıyor. (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve
Toplumsal Araştırmalar Merkezi verileri)
Çocuk işçiliğinin kaynağı kapitalizmin kendisidir.
Ve böylece çocuk işçiliğine karşı imzalanan tüm anlaşmalar, kurulan sivil toplum örgütleri vb. halkın gerçekleri,
sömürü düzenini görmesini engellemek içindir.
Gerçek; kapitalizmin emek sömürüsüdür, doymak
bilmez kar hırsıdır. Kapitalizm yok edilmediği sürece,
emeğin sömürülmesi bitmeyecektir. Çocuk işçiliğinin
ve emeğin sömürülmesinin sona ermesi ise sadece
sosyalizm ile mümkün olacaktır. Çünkü sosyalizmde
emek, tekellerin sömürüsünden alınıp, üretimle birleşen
bir eğitime dönüşecektir. Halk gönüllü ve ihtiyaçlar
için üretecektir, tekellerin cebini doldurmak için değil.
Gerçek; kapitalizmin karına kar katabilmesi için
başvuramayacağı bir yol, yöntem bırakmamasıdır.
Gerçek; kapitalizmin kurduğu düzenin dünya halklarının
emeğinin sömürülmesi üzerine kurulmuş olmasıdır.
Gerçek; sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları, devletler arası anlaşmaların bir kandırmaca, dünya
halkların öfkesini dindirmek için bir politika olduğudur.
Gerçek; emeğin sömürülmesinin kaynağı kapitalizmin
kendisi olmasıdır. Gerçek; emeğin sömürülmesinin
sona ermesi, sömürünün kaynağını, yani kapitalizmi,
yok etmektir. Gerçek; kapitalizmin yerini alabilecek,
sorunlarını çözebilecek tek sistemin sosyalizm olduğudur.
Çocuklarımızın kanıyla dönen bu çarkı parçalayacak
olan sosyalistlerdir.
Dünya halkları emeklerini; kendini geliştirmek için,
yaşam koşullarını, kollektif yaşamı zenginleştirmek
için, sömürüsüz bir dünyayı kurabilecek tek sistem
olan sosyalizmi kurabilmek ve nihayetinde sınıfsız ve
sömürüsüz bir dünyayı çocuklarımıza armağan etmek
için vermelidir!

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Avrupa’da
Avrupa’lı Avukatlar,
Türkiye’deki Tutuklu
Avukatlar İçin Eylemde!
24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar
Günü nedeniyle Avrupa Demokrat
Avukatlar Birliği (AED) ve Dünyada
İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile
Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (IDHAE) tarafından, bu yıl Türkiye’deki avukatlara ithaf edildi. Belçika, Fransa, Avusturya, Hollanda
ve İtalya’da Türkiye konsoloslukları
önünde 24 Ocak günü bir araya gelecek avukatlar, meslektaşlarının serbest bırakılmasını isteyecek.

 ALMANYA
Hamburg:
Musa Aşoğlu’nun 21 Ocak tarihinde, saat 13.30’da yapılan duruşmada savcılar mütalaa okumaya
başladı. Mütalaada, geçen varsayımlara dayalı asılsız iddialar üzerine
söz alan Musa Aşoğlu savcılara;
“Varsayımlar, yorumlar üzerine
ne bana ne de örgütüme hakaret
edemezsiniz. Buna izin vermiyorum. Siz bize küfür ediyorsunuz.
Hakaret edip değerlerimize saldırıyorsunuz. Değerlerimize hakaret etmek şerefsizliktir. Terbiyesizlik yapamazsınız. Verin cezanızı. En yüksek cezayı verin.
Vermezseniz şerefsizsiniz! Ama
terbiyesizlik yapamazsınız” dedi.
Bunun üzerine hakim Musa Aşoğlu’nu susturmaya çalıştı. Musa Aşoğlu ise hakime, “Savcınız terbiyesizlik yapmasın. Savcınız savunmamı yaparken, defalarca müdahalede bulunarak sözümü kesti.
Şimdi de terbiyesizlik yapamaz.”
dedi. Daha sonra savcılar mütaalayı
okumaya devam etti. Davanın ardından mahkeme binası önünde,
Musa Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi
tarafından yapılan eylemde, Musa
Aşoğlu’na özgürlük istendi. Ayrıca
komite 10 Ocak tarihinde, Hamburg’un Gaensemarkt Meydanı’nda
bilgilendirme çadırı açtı.
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Oldenburg;
İnan Doğan’ın tutuklu
bulunduğu Oldenburg
hapishanesi önünde 10
Ocak tarihinde, bir saatlik bir eylem
yapıldı.
Düsseldorf:
Her hafta, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Düsseldorf İçişleri
Bakanlığı önünde, oturum hakkı
için yapılan eylem 11. haftada da
devam etti.
Schwetzingen:
Pasaportu, kimliği ve oturum hakkı
13 Ağustos’tan bu yana keyfi bir şekilde geri alınan Cemaat Ocak 17
haftadır direnmeye devam ediyor.

 İNGİLTERE
Londra: Halk Cephesi tarafından
21 Ocak Pazartesi günü Almanya
Büyükelçiliği önünde Musa Aşoğlu’na
Özgürlük eylemi yapıldı.

 BELÇİKA
Brüksel: Almanya Konsolosluğu
önünde, 15 Ocak tarihinde, bir kez
daha İnan Doğan’ın serbest bırakılması talebiyle eylem yapıldı.

 AVUSTURYA
Viyana: 12 ve 13 ocak tarihlerinde Viyana’nın 7 bölgesinde Musa
Aşoğlu için duvar yazılamaları yapıldı.

İşçi Meclislerini
Yaygınlaştıracağız,
Mücadelemizi Büyüteceğiz!
Adana’da 6 Ocak’ta İşçi Meclisi
kuruluş toplantısı yapıldı.
Toplantıda ülkedeki direnişler
ve Yüksel, Türkan Albayrak ve
Mahir Kılıç’ın direnişi ve zaferi konuşuldu. İlk toplantıya 14 işçi katıldı. Toplantı bitiminde 2’inci toplantının yer ve günü belirlendi.
İkinci toplantıda bir işçinin yaşadığı servis sorunu ve bu sorunun
nasıl çözüldüğü anlatıldı. Çalışma
yerlerindeki iş sorunları, yerel seçimlerden sonra belediyelerin değişmesiyle işten atılmalar ve bu

 YUNANİSTAN
Almanya Başbakanı Merkel’in
Atina’ya gelişi, 10 Ocak günü protesto edildi. Yürüyüşe, Yunanistan
Halk Cephesi ve Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi de katıldı.
4 Şubat tarihinde, mahkemeleri
başlayacak olan Özgür Tutsaklar
için, 29 Ocak tarihinde yapılacak
yürüyüşe çağrı yapıldı. Bu kapsamda, 4 adet pankart ve çeşitli
bölgelere afişler asıldı. Ayrıca Propilea Meydanında her gün saat
11.00-15.00 arası açık kalacak bilgilendirme çadırı açıldı.
duruma karşı ne yapılacağı, sendikaların sahiplenmemesi ve işçilerin güç olması için birleşmesi
gerektiğine değinildi. Sorunların
çözümünün İşçi Meclisleri’nde olduğu, son yaşanan süreçte direnenlerin ve direnişlerin sürdüğü
ve çözümün direniş ve örgütlenmek olduğu vurgulandı.
Sekiz işçinin katıldığı toplantının
ardından sonraki toplantı günleri
kararlaştırıldı. Toplantı çağrısı için
“Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz” başlıklı,
İşçi Meclisini tanıtan çağrı bildirileri
dağıtma ve toplantılara herkesi
katma, İşçi Meclisleri’ni yaygınlaştırma kararı alındı.

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!

“Ben hayatımı bir devrimci olarak sürdürmek istiyorum.
Bu beni mutlu ediyor...” Ayten Korkulu

4 Şubat - 10 Şubat
Ali KILIÇ:
12 Eylül sonrası başka bir siyasi hareketin
taraftarı olarak yıllarca cunta hapishanelerinde
kaldı. Safı hep direnenlerin yanı oldu. Gittiği Almanya’da Devrimci Hareket içinde mücadelesini
sürdürdü. Yakalandığı ölümcül hastalığa karşı
büyük bir iradeyle direndi. Felç olup yatağında
Ali Kılıç
yaşam mücadelesi verdiği zaman da moralini
hiç bozmadı. Mücadeleden kopmadı. “Ben bu hastalığı yenip
ayağa kalkacağım, ülkeme de gideceğim” dedi son anına
kadar. 6 Şubat 2002’de aramızdan ayrıldı.
Ali AYGÜL:
1968 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğuydu.
Ve kendisi de yaşamının her anında bir emekçiydi.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyken örgütlü ilişkiler içinde yer aldı. Fakültenin 3. sınıfından ayrılarak profesyonel ilişkiler
Ali Aygül
içinde yer aldı. Devrimci Gençlik onu iyi tanır. O,
‘80 sonrası Devrimci Gençlik kuşağının kararlı insanlarından
biriydi. Oligarşi tarafından “başına ödül konulan” bir devrimci
olarak afişe edildi.
Onun için devrimcilik bir yaşam biçimiydi. Afişe edilmesi yaşamını değiştirmedi. Şehitlerimizden Hamdi Aygül ile akrabalığı
vardı. O, yöneticiliğin özveri, fedakarlık, sabır ve inanç gerektirdiğinin yaşayan bir örneğiydi. 6 Şubat 1992’de Adana’da Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün basılması eyleminde şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Fuat Perk'i Kardeşi Anlatıyor:
Mükemmel bir insandı. Mücadelesinde hiç geri adım
atmadı. Onun için ailesinden önce Parti geliyordu.
Yalancılıktan nefret ederdi. Onun en güzel yönü ise paylaşımcılığıydı. Ölümden hiç korkmadı. Mücadelenin zorluklarını
biliyordu. Tüm ısrarlarıma rağmen kararından vazgeçmedi.
Ona “Davasında haklı olduğunu ancak insanların onu anlamadıklarını ve çıkarcı olduklarını söylerdim. Bana 'Halkımız
onurludur, çok değerli insanlarımız var. Biz onlar için savaşıyoruz.” derdi. Gideceği zaman eve bir mektup bırakmış.
Mektupta neden bizlerden ayrı kalmak zorunda olduğunu anlatıyordu.
‘Kanımızı emen sülüklere artık dur demenin zamanı geldi.
Önce partiye layık olmam gerekiyor' diyordu. Fuat için devrime
ve devrimci mücadeleye yön veren mücadelenin yanı sıra insan
sevgisiydi. Güven verici kişiliği onu ev halkı arasında en çok

Ayten KORKULU,
Meral AKPINAR,
Fuat PERK:
9 Şubat 1996
İstanbul Bahçelievler’de kaldıkları
evde polis tarafınMeral Akpınar
Ayten Korkulu
Fuat Perk
dan katledildiler.
Fuat, 1971 Dersim-Ovacık doğumluydu. Lise yıllarında
DLMK içinde mücadele etti. Daha sonra Esenler-Bağcılar
mahalli çalışması içinde yer aldı.
Meral, 1974 İstanbul doğumluydu. Aslen Erzurum'lu
olan Meral, 92 sonunda devrimci hareketle tanıştı. Çeşitli
defalar gözaltına alındı, direndi. 95 Mayıs’ında bir savaşçı
olarak görev aldı.
Ayten, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Gelinpertek Köyü
doğumluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde
yer aldı. O da mücadelesi içinde işkencelerden geçti,
yılmadı, direndi, kavgaya devam dedi.
Bahattin ANIK:
1962’de Trabzon Çarşıbaşı'nda doğdu.
Laz milliyetindendi. 1976-77’de daha çocuk
denilecek yaşta mücadeleye katıldı. 12 Eylül
döneminde tutuklandı. Tutsaklığı bittiğinde,
‘88’de yine örgütlenme içinde yer aldı.
1992’de Sivas-Tokat dağlarındaydı. 1993
Bahattin Anık
sonlarında Karadeniz dağlarında kır birliğini
kurmak ve geliştirmek görevine atandı. Birliğini oluşturdu. O
artık bir komutandı. Bu
görevini sürdürürken, 9
Ali İNAN:
Şubat 1994’te Ordu’nun
Ya k a l a n d ı ğ ı
Kumru ilçesine bağlı Eshastalıktan kurtukiçokdeğirmen köyüne
lamayarak 8 Şubat
girerken oligarşinin ka1991’de aramıztillerinin kurduğu pusuda
dan ayrıldı.
katledildi.
Ali İnan
sevilen insan yapmıştı. Canlı, dinamik ve coşkulu yapısı, mücadelede tereddütsüzlüğü ve cesareti, insan ilişkilerinde sevecen
tavırları ona çevresinde hep saygı ve sevgi kazandırmıştı.
Onu tanıyıp da sevmeyen yoktu. Ölümünden sonra işyerindeki
arkadaşları çok şaşırdılar. Gümrükte çalışıyordu. İşten ayrılmıştı.
Ayrılmasını istemiyorlardı. Devamlı evi arayıp soruyorlardı. Bir
türlü ikna olmuyorlardı. Ölümünü gazeteden öğrenmişlerdi. Evi
aradılar. 'Biz devrimci insanları terörist diye bilirdik. Şaşırdık.
Fuat'a 250-300 milyon verirdik, uzak yerlere giderdi.
Üzerinde devamlı fazla parayla dolaşırdı. Ona güveniyorduk.
İstese paraları alıp gidebilirdi ama yapmadı.' dediler. 'And
içtim mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim' demişti. Bana
'Tarafsızlık taraf olmayı getirir, düşmana hizmet eder' demişti.
'Susmayın sustukça sıra size de gelecek' derdi. Ölümden hiç
korkmadı, her şeyi göze almıştı.
O başkalarının mutluluğunda mutluluk duyabilmeyi bilen
bir insandı. Hırsların, açgözlülüğün ortadan kaldırılmasını
isterdi. Bu nedenle evini, çok sevdiği annesini ve bizleri bırakıp
savaşmak üzere gitmişti.

Ö ğretmenimiz
İdeolojik birlik,
sadece soyut teorinin tekrarı değildir.
Böyle ele alınmamalıdır.
Çünkü soyut, teoride farklı düşünen
çok azdır veya yoktur.
Ama esas olan, ideolojiyi yaşamıyla
bütünleştirmek, her yönüyle kendini
davaya adamak, ortak bir ruh hali,
davranış birliği ve güven yaratmaktır.
Bu ise ancak ideolojinin
pratiğe geçmesi,
denenmesi ile olanaklıdır.
Tüm bunların üzerinde ve
en önemlisi de örgütsel şekillenme,
örgüt ruhudur ve
bunun taşıyıcısı, yayıcısı olmalıyız.
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Kamu Emekçileri Özel Bölümü
YOL AÇAN, YOL YAPAN, ZAFER KAZANAN
DİRENİŞLER MECLİSİ,
HAKSIZCA İŞİNDEN ATILAN BÜTÜN İHRAÇ EDİLENLERİ
İHRAÇ KAMU EMEKÇİLERİ KURULTAYI’NA ÇAĞIRIYOR!
BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ, ÖRGÜTLÜYSEK KAZANACAĞIZ!
İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

TUTSAK KAMU EMEKÇİSİ CELAL AKGÜN
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU!
NAZİFE’Yİ DE ZULMÜN ELİNDEN ALACAĞIZ!
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Faşizmin ve Uzlaşmacı-İşbirlikçi Sendikaların Saldırılarını
Direnişler Meclisi’nde Birleşerek Yıkacağız!
mperyalizmin krizi her geçen gün derinleşiyor.
Kriz derinleştikçe dünyanın her yerinde emekçilerin haklarına ve yaşamlarına dönük saldırılar
da artıyor.
Fransa’da devam etmekte olan Sarı Yelekliler’in direnişi; geçtiğimiz hafta Los Angelas’ta, devlet okulunda
çalışan 30 bin öğretmenin, ülkedeki 900 okulu etkileyen
çapta bir grev yapmış olması;
Yunanistan’da hükümetin öğretmen atamalarıyla
ilgili hazırladığı kanun tasarısına itiraz eden öğretmenlerin
Yunan Devlet Televizyonu’nun merkez binasında bir
işgal eylemi gerçekleştirmesi;
Sudan’da 19 Aralık’ta hükümetin ekmek fiyatlarına
zam yapmasının ardından başlayan ve tüm ülkeye
yayılan ekmek isyanı sonucunda 40’a yakın emekçinin
katledilmesi;
Yeni Zelanda’da 3.300 doktorun ağır çalışma koşullarına karşı 48 saat boyunca grev yapması;
Arjantin’de halkın doğalgaz, elektrik ve ulaşıma
yapılan %55’lik zamları protesto etmek için sokağa çıkması emperyalizmin krizinin nelere gebe olduğunu bize
bir kez daha hatırlattı.
Ülkemizde yaşanan işçi katliamları, yoksullaşma,
güvencesiz ve esnek çalıştırma, emperyalizmin ve
Türkiye oligarşisinin içinde olduğu krizin bir başka ve
somut göstergesidir. Her gün en az beş işçi iş cinayetlerinde katlediliyor.
Geçtiğimiz hafta Hatay Dörtyol’da 18 yaşındaki
İsmail Tüneyli vinçten düşerek katledildi. İzmir Torbalı’da
bir fabrikada kazan patlaması sonucu 2 işçi yaşamını
yitirdi.
Giden 301 cana rağmen hiçbir önlem alınmayan
madenlerde de katliamlar devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde Soma’da İmbat Maden İşletmesinde çalışan
üç çocuk babası Emin Karaçam iş cinayetinde katledildi. Taşeron işçi sayısı, güvencesiz çalışan emekçi
sayısı her geçen gün artıyor.
2009’da taşeron işçi sayısı 1.049.960 iken bu sayı
2018’de 2.500.000’e yükseldi.
İşsizlik oranı 2009’da resmi verilere göre %13’ken,
2018’de %17.3’e yükseldi. 2009 yılında bir yıl boyunca
katledilen işçilerin toplam sayısı en az 1171’di, 2018
yılında bu sayı en az 1923’e yükseldi. 2018 yılında en
az iki emekçi, iş bulamadığı gerekçesiyle kendini
yaktı.
Kamu emekçileri 2016 yılından bu yana sürdürülen
KHK ile ihraç politikası sonucunda son dönemlerin en
büyük tasfiye saldırısıyla karşı karşıya kaldılar. 130
bine yakın kamu emekçisi adlarının bir listeye eklenmesi sonucunda bir gecede işlerinden atıldı.
Sadece işten atmalarla değil AKP’nin iktidarda olduğu
17 yıl boyunca çıkardığı yasalarla, kamu emekçilerinin
özlük hakları kısıtlandı, performans sistemi kamuya
hakim hale getirildi, esnek çalışma yaygınlaştı.
Hukuk sistemi tüm adaletsizliklerin üstünü örtmek
için çalışmaya devam etti. Binlerce devrimci-demokrat,
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hakkını arayan insan hapishanelere dolduruldu. Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarının yaşadıkları adaletsizlik son
dönemde Türkiye’de hukuk sisteminin geldiği noktayı
çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Devrimci avukatlar
tahliye edilmelerinin üzerinden henüz 12 saat
geçmişti ki, haklarında çıkarılan tutuklamaya dönük
yakalama kararı sonucunda tutuklandılar. Haklarında
tahliye kararı veren heyet başka mahkemelere sürüldü.
Halkımız işsizlik, yoksulluk cenderesinde sıkışmanın
yanında adalete aç! Çorlu tren katliamında yaşamını
yitiren 9 yaşındaki Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel,
Ulaştırma Bakanı’na adalet talebini iletmesinin sonucunda
bakan tarafından twitter’da engellendi.
Gürkan Köse, Mısra Öz Sel gibi evladının acısını
adalet talebiyle haykıran tren katliamı mağdurlarından
biri. Ailelerin adalet talebi faşizmin temsilcileri tarafından
yok sayılıyor, görmezden geliniyor. Soma maden katliamında katledilen 301 canımızın katillerine ödül
gibi cezalar verildi. İki maden şehidi anası evlatlarının
katillerinin ödüllendirilmesini protesto etmek için Soma’dan
Ankara’ya yürüdü. Ankara’da madenci anıtı önünde
basın açıklaması yapmalarına izin verilmedi.
Açlık, yoksulluk, adaletsizlik… Halkımızın ve bizim
payımıza düşen bunlardır. Bu tablo karşısında ise demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve odalar sus pus
olmuş durumda, faşizme, emekçilere daha fazla saldırma
cesareti vermekteler.
KESK, DİSK, TTB, TMMOB... Emek meslek örgütlerinin, odaların Devlet Denetleme Kuruluna bağlandığı
böyle bir süreçte; AKP’nin demokratik kitle örgütlerini
yok etme saldırısı karşısında hiçbir şey yapmamış,
kendi kendilerini tasfiye etmişlerdir.
Artık bu örgütlerden hiçbir şey bekleyemeyeceğimiz çok açıktır. Hepsinin yönetimlerinde reformist
ve teslimiyetçi anlayışlar (HDP, ÖDP, EMEP, CHP,
Halkevi) vardır ve bırakalım emekçilerin hakları için
mücadele etmeyi, yeni haklar kazanmayı; faşizmin
emekçilere saldırısının önünü açan politikaları
hayata geçirmekteler.
Hiçbir koşulda direnmeme, artık bu siyasal anlayışlar
için çok net bir çizgi halini almış ve bugün tam bir
teslimiyet içinde oldukları açıkça görülmektedir.
Biz ise OHAL’den sonra, yaprağın kıpırdamadığı
bir süreçte, AKP’nin halkları teslim alma politikasını
gördük ve bunun karşısında politikasız kalmadık.
Direnişi yarattık.
Yüksel Caddesi’nde başlattığımız “İşimizi Geri
İstiyoruz” eylemi emperyalizmin ve Türkiye oligarşisinin teslim alma saldırısını boşa çıkardı. Ve
Türkiye halklarına umudu yeniden armağan etti.
Karanlığın yarıldığı o süreçten sonra kamu emekçilerinin ve işçilerin direnişleri patlak verdi. Reformist,
oportunist anlayışlar, çoktan teslimiyet bayrağını çekmiş
olsalar da, Anadolu halklarının direngen damarı direnişin yolunu açmış; işçiler, emekçiler, bu yoldan
yürümeyi seçmişlerdi.

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Yüksel Direnişi, Düzce Direnişi, Engin Karataş’ın
direnişi, Mahmut Konuk’un direnişi, Bakırköy Direnişi
KHK’larla işlerinden atılan kamu emekçilerinin bugün
hala süren eylemleridir. Diğer yandan her yeni gün
yeni direnişler patlak vermektedir.
Flormar İşçileri, Cargill İşçileri, Muğla ve Urfa TüvTürk işçileri, Reysaş İşçileri, Real Market işçileri, MakroTaze İşçileri, Sibaş İşçileri işleri, ekmekleri ya da alacakları
için direnmekteler.
Türkan Albayrak’ın işi, ekmeği için sürdürdüğü direniş,
Kezban Ana’nın tutsak olan PSAKD Sarıyer Şube
Başkanı kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest bırakılması ve
Alevi inancına dönük saldırılara son verilmesi talebiyle
sürdürdüğü direniş, TAYAD’lıların tek tip elbiseye karşı
direnişleri, Av. Didem Baydar Ünsal’ın tutsak HHB avukatı
eşi Aytaç Ünsal ve diğer tutsak meslektaşları için devam
ettirdiği direniş ve özgür tutsakların hapishanelerdeki
hak gasplarına karşı 2 yıldır yaptıkları Sürekli Faşizme
Karşı Sürekli Direniş ve Gazi Mahallesi’nde haksız yere
tutuklanıp uzun yıllar hapis cezası alan devrimci tutsaklar
için TAYAD’lı Aileler'in direnişi de sürmekte.
Biz emperyalizmin halklara yönelik saldırılarının artacağını, direnişlerin patlak vereceğini, reformist-oportunist
solun demokratik kitle örgütlerini bitirdiğini bildiğimiz,
halkımıza olan inanç ve güvenle direnişlerimizi devam
ettirdiğimiz için Direnişler Meclisi’ni kurduk.
Her koşulda direnme politikasını hayata geçirmekle
kalmadık, direnme politikamızı bir adım ileri taşıdık. Direnişleri aynı çatı, aynı sloganlar, aynı talepler
etrafında örgütlemek, birleştirmek, faşizmin karşısında
daha örgütlü bir güç haline getirmek için Direnişler
Meclisi’ni kurduk. Bugün önümüzdeki görev devam
eden ve henüz ulaşamadığımız ülke genelindeki diğer
direnişleri örgütlemek, bir araya getirmek, yeni direnişler için daha güçlü bir çatı olmaktır.
Emperyalizmin uzlaşma-teslimiyet-tasfiye saldırısı
altında; var olan tüm direnişleri faşizmin saldırıları
karşısında tek vücut olmuş, ona cepheden vuran
bir güç haline getirme iddiasındayız. Bu; halk örgütlülüklerini tasfiye etmeye çalışan, halkı sürekli bölen ve
onun tarihsel gücünü bu yolla elinden almaya çalışan
emperyalizme ve faşizme karşı verilecek en güçlü cevaptır.
Biz, direnişleri bir araya getirirken, bölünmüş
olanları en güçlü yanlarından birleştirmeyi, aynı
hedef doğrultusunda hareket eden sıkı bir birlik
haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Faşizmin tüm demokratik kitle örgütlerini teslimiyet
çizgisine getirdiği, KESK, DİSK, TTB, TMMOB gibi emek
ve meslek örgütlerini Devlet Denetleme Kurulu’nun denetimine alarak doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağladığı;
sözkonusu örgütlerin bu saldırılar karşısında hiçbir şey
yapmadığı, kendi kendini tasfiye ettiği böylesi bir süreçte; halka, direnmek isteyenlere güç verecek olan Direnişler Meclisi olacaktır.
Meclisimiz birleşmiş halkın tarihsel gücünü açığa
çıkaracak, faşizmi sonuç almak istediği yerden yenilgiye uğratacaktır!
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TMMOB’un “OHAL
KHK’larıyla İhraç Edilen
Mühendis Mimar ve Şehir
Plancıları Çalıştayı” Üzerine
MMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği), 5 Ocak 2019 Cumartesi günü, İMO
(İnşaat Mühendisleri Odası) Rüştü Özal
Salonu’nda, “OHAL KHK’larıyla İhraç Edilen Mühendis
Mimar ve Şehir Plancılar Çalıştayı” düzenledi.
Çalıştay’da TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşmasının yanı sıra, oturumlarda Barış
İçin Akademisyenler imzacısı olduğu için Ankara
Üniversitesi’nden ihraç edilen, KESK Eş Genel
Başkanı Aysun Gezen, İstanbul Üniversitesi’nden
ihraç edilen hukukçu bir akademisyen, ihraç edilen
HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu ve
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuşmacı
olarak katıldı.
Son oturumu forum şeklinde yapılan Çalıştay’ın
bu bölümünü ise ihraç Maden Mühendisi Erşat Akyazılı ve yine ihraç edilen Harita Mühendisi Can
Deniz Akdemir ve Şehir Plancısı Dilek Karabulut
yürüttü.
TMMOB’nin, OHAL’in ikinci yılında düzenlediği
bu Çalıştay bizi neden ilgilendiriyor, neden yazımızın
konusu oluyor sorularına şöyle cevap vermeye çalışalım.
Emperyalizmin tüm dünyada yaymak istediği güvencesiz çalışma projesini, Tayyip Erdoğan “Darbe
bize Allah’ın bir lütfu” diyerek başlatmış ve 150
bine yakın kişi kamudan ihraç edilmiştir. OHAL
öncesinde de yine aynı ağızdan “patron çalışmak
istemediği işçiyi işten atabiliyor da ben neden istemediğim memuru atmayayım?” diyerek 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılacağı
ve performansa dayalı bir sistem getirileceği basına
servis ediliyordu.
Hatta şu başlık 10 Temmuz 2016 tarihli Yeni Akit
Gazetesi'ndeki bir habere ait; “Yan gelip yatan’
memur artık kovulacak! Memurlara puan sistemi
geliyor. Yeni sistemde memurların yükselmesi
ya da kovulması puanlarına bağlanıyor.”
15 Temmuz’dan beş gün önce atılan bu başlık
tesadüf mü? Elbette değil! Dememiz o ki; Tayyip
Erdoğan’ın Allah’ın lütfu dediği tam olarak budur.
Yani 3 milyon memurun iş güvencesini ortadan kaldırmanın en meşru zemini OHAL ile birlikte hazırdır
artık.
KHK’lar ile kamuda yaratılan güvencesizliğin emperyalizm ile bağını kuramayan, emperyalizm eliyle
kamu personeli çalışma sisteminin kapitalizm lehine
yeniden dizayn edilmek istendiğini yani kamuda
“dikensiz gül bahçesi” istendiğini göremeyen KESK
ve TMMOB, OHAL sonrasında da faşizmin poli-
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tikaları karşısında faşizmi geriletici bir tavır almak
yerine önce protestocu basın açıklamaları ardından
basın toplantıları ile gün savmış, teslim olmuştur.
Tesadüf mü? Elbette değil. Dememiz o ki; reformizmin teslimiyeti ideolojiktir ve bu teslimiyetin solun
üzerinde yarattığı etki, faşizme güç verir nitelikte
olduğundan hiç masum değildir.
Tüm bu tespitler ışığında;
OHAL’in ilanı ve ardından KHK’lar ile kamuda
başlayan devrimci, demokrat emekçilerin kıyımı iki
yılı aşkın süredir devam ederken “OHAL KHK’larıyla
İhraç Edilen Mühendis Mimar ve Şehir Plancılar Çalıştayı” sadece sorun tespiti üzerine kurulmuş ve
kurultaylarda olduğu gibi bir karar alma mekanizması olmadığı gibi, önerilerin yönetimler açısından da hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor.
Yani TMMOB yönetimi iki yılın ardından hala
durum tespiti yapıyor. Şaka mı? Değil!
Konuşmacılara bakalım;
Yüksel Direnişçileri’nin “KESK İhraçlara Sahip
Çıkmalıdır” diyerek KESK Genel Merkezi içinde
yaptığı oturma eylemine saldıran, direnişçileri
yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek, işkenceyle
binadan atan KESK yönetiminin Eş Genel Başkanı
Aysun Gezen!
İki yıldır yoksullukla mücadele eden emekçilerin
sorunlarını milletvekili maaşı ile anlaması mümkün
olmayan kendisi de ihraç edilmiş HDP Kocaeli
Milletvekili Faruk Gergerlioğlu ve kendisi ihraçlardan bile olmayan CHP Bursa Milletvekili Orhan
Sarıbal. Şaka mı? Değil!
TMMOB Başkanı Emin Koramaz diyor ki; “Son 2
buçuk yıldır OHAL ve KHK düzenine karşı mücadele,
birliğimizin en önemli gündemlerinden birisi oldu.
OHAL’in kaldırılması için, ihraç edilen arkadaşlarımızın
işlerine iadesi için, ihraç edilen yönetici ve üyelerimizle
dayanışmamızı gösterebilmek için onlarca basın
açıklaması gerçekleştirdik.”
Bunun pek bir anlam ifade etmediğini kendisi de
biliyor olacak ki sorumluluğu üstü kapalı KESK’e
atıp devam ediyor; “Elbette şunu da hatırlamak gerekiyor ki TMMOB bir sendikal örgütlenme değil.
Üyelerimizle kurduğumuz ilişkinin zemini çok daha

farklı. Buna rağmen bizler tüm yasal sınırlılıkları
aşan sorumluluk duygusuyla tüm ihraç edilen üyelerimizle dayanışma içinde bulunduk. Şunu bilin ki
bizler nasıl ki OHAL rejimine karşı boyun eğmediysek,
hiçbir arkadaşımızın da bu süreçte boynunu eğdirmedik.”
Afilli cümleler; ama somut hiçbir karşılığı yok! Direnen tek üyesi, halkın direnişçi mimarı Alev Şahin’in “TMMOB Bana ve İhraçlara Sahip Çıkmalıdır”
talebiyle her hafta bir saat binalarında yaptığı
oturma eyleminin 30. haftasında ziyarete gidebilen
TMMOB Başkanı son cümle olarak şöyle diyor;
“Hukuksuz biçimde işinden, ekmeklerinden edilen
arkadaşlarımızın ekmek, adalet ve onur mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz.” Şaka
mı? Değil!
İhraç edilen 4543 KESK üyesi, 2 bine yakın
DİSK üyesi işçi, 3 bin 500 civarı TTB üyesi doktor
ve 3 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısından kimisi hayatını devam ettirebilmek için esnaflığa başlamışken,
kimisi bu durumu kaldıramayıp sağlık problemleri
yaşayıp hayatını kaybetmişken,
kimisi yurtdışına gitmeyi kurtuluş görmüşken,
devrimci kamu emekçileri ise Yüksel’de, Bakırköy’de, Düzce’de direnmeyi zorunluluk görmüşken;
bir direniş hattı örmek yerine hala durum tespiti
yapmak ve bu durum tespitini de direnenler ile,
gözaltı, işkence, tutuklamaya rağmen yılmadan
karşı duranlarla değil de ekonomik olarak bile
hissetmeyenlerle yapmak hangi amaca hizmet
etmektedir?
Diyelim ki geç kalındı; ama bir durum tespiti
yapıldı, bu tespitler doğrultusunda nasıl bir mücadele
hattı örülecek?
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın sözlerinden
böyle bir niyetleri olmadığı, sadece mücadele edenlere
omuz vermeye devam edecekleri anlaşılıyor. Direnen
arkadaşları var mı, direnen kime omuz verdiler?
Orası bilinmez; ama diyelim ki birilerine omuz vermeye
devam edecekler, direnen üyeleri Alev Şahin’in çok
basit taleplerini karşılamak için ne bekliyorlar?
Reformizm faşizmin sert rüzgarları karşısında birbirine sımsıkı tutunup direnmez, odalarına saklanır
ve o fırtınadan en az zararla kurtulmanın yolunu
arar.
Devrimciler ise fırtınaya yüzünü döner, birbirine
sımsıkı tutunur, sokağa çıkar ve fırtınaya karşı
halkı koruma kararlılığını gösterir. Yüksel, Bakırköy,
Düzce sokakta direnirken KESK, DİSK, TMMOB yönetimlerinin odalarından çıkmaması bundandır.
Biz bu teslimiyeti görüyoruz. Faşizme karşı
direnirken teslimiyetleri ile kitlelerin öfkesini
kontrol altında tutarak faşizmin değirmenine su
taşıyanları teşhir etmeye ve ideolojik mücadele
yürütmeye devam edeceğiz!
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Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu:
“KESK’teki hakim anlayışlar direnişçilere saldırıp işkence yaparak
faşizmle yaptığı işbirliğini kanıtlamış, kan-can bedeli kurulan
KESK’in tarihine kara bir leke sürmüşlerdir.”

Y

üksel Direnişçilerinden Mehmet Dersulu ile
8 günlük gözaltı ve KESK saldırısına ilişkin
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Yüksel direnişçileri olarak, 10 Aralık
2018’de haksız ve hukuksuzca bir polis operasyonuyla gözaltına alındınız. Bize o günü anlatır
mısınız?
Mehmet Dersulu: O gün direnişimizin 763. günüydü. 763 gündür sokakta olan, sokakta direnen
biz direnişçilerin evleri sabahın çok erken saatlerinde
basıldı. 763 gündür direnişi bitirmek için neredeyse
her yola başvurdular ama direnişi bitiremediler.
Direnişi bitirebilmek için çaresizce bir saldırı daha
yapıp evlerimiz basıldı.
Ayağımda çatlak olduğu için üstüne basmadan
üç hafta dinlenmem gerekiyordu. O yüzden ben de
Nuriye’nin açlık grevi sürecinde kaldığı evde dinleniyordum. 8 Aralık Cuma günü doktora gittiğimde
ayağımdaki alçıyı çıkarıp bandajla sarmış, 10 Aralık
pazartesi günü için de kontrole gitmem için randevu
vermişti. Doktor kontrolüne gitmem gerekirken
TEM hücrelerine işkenceyle götürüldüm. Misafir
kaldığım ev için de arama kararı çıkararak gelmişlerdi.
İçeriye girdiklerinde burası benim evim değil,
böyle giremezsiniz dediğimde bir polis arama kararını
gösterirken yaklaşık 10-15 polis eve girmişti. Bizim
763 gündür sokakta işimiz için direndiğimizi, her
gün nerede olduğumuzun belli olduğunu, bu şekilde
eşkıya gibi sabahın köründe ev basmanın tamamen
direniş düşmanlığından ve direnişi terörize etmek
için yapıldığını apartmandan getirdikleri kişiye anlatırken susmamı, aksi halde kelepçe takılacağını
söylediler.
Bir yandan yere yatırıp kollarımı bükmeye çalışarak
ters kelepçe takmaya çalışıyorlar bir yandan da
ayağın sakat direnme diyorlardı. 763 gündür adaletsizliğe karşı direniyorum sizin bu zorbalığınıza karşı
da direneceğim dedim. Sonuç elbette yine aynı işkenceyle ters kelepçe takıldı ve koltuğa oturtuldum.
Evi arayan diğer polisler ise çok heyecanlıydılar.
Evde bulunan eşyaları tutanak altına alan polise
sırayla buldukları eşyaları büyük bir heyecanla
“amirim bunu da buldum” diye getiriyorlardı. Bir polis
Nuriye-Semih için çıkarılan bir defter buldu ve heyecanla getirdi yine.
Defterin kapağında Nuriye-Semih’in fotoğrafı olan
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boş bir defterdi. Tutanak tutan polis defteri alıp almamak için nerdeyse 5 dakika düşündü. Defteri
evirdi çevirdi, boş sayfaları çevirdi durdu; ama bir
türlü karar veremedi. Misafir kaldığım ev, daha önce
de basılmıştı ve evden çıkan eşyalar incelenmiş
geri verilmişti. İşte o eşyaları bile alıp almamakta
uzun bir süre kararsız kaldılar. Arama devam ederken
kelepçe çok sıkı olduğu için ellerim uyuşmaya başladı.
Ellerimin uyuştuğunu ve kelepçeyi çıkarmalarını
söyledim. Amirleri de çıkarken direnmezsen çıkarırım
dedi. Ben de “çıkarken kendim sizinle gelmeyeceğim, siz yine işkenceyle götüreceksiniz” dedim.
Kelepçeyi çıkardılar. Çatlak olan ayağımı bandajla
sardım ve oturmaya devam ettim. Arama bittikten
sonra kollarımdan ve çatlak ayağımdan sıkıca
tutarak dışarı çıkardılar.
Hastanede doktor muayenesi için araçtan inmeden
önce, başka bir araçta Sibel’i gördüm. İndikten sonra
da Acun Hoca’yı. O anda bütün direnişçilerin gözaltına
alındığını düşündüm. Hastaneden sonra işkenceyle
yapılan üst aramasından sonra sürükleyerek hücreye götürdüklerinde attığım sloganlara eşlik
eden diğer arkadaşların sesini duydum. Gözaltına
alınan sadece direnişçiler değildi, direnişe destek
veren arkadaşları da almışlardı.
Yürüyüş: Dört günlük gözaltı süreniz, çıkartıldığınız mahkeme tarafından 8 güne uzatıldı. Bu
konu hakkında neler söylemek istersiniz?
Mehmet D.: Dört günlük gözaltı süresince avukatlarımız her gün görüşümüze geldiler. Savcılığa
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ne zaman çıkarılacağımız konusunda avukatlarımıza
dört gün boyunca hiçbir şekilde bilgi verilmedi.
Son avukat görüşünde de durum aynıydı. Dördüncü
gün evlerimizi basan bütün polisler, bizi adliyeye götürmek için gelmişlerdi. Dört gün boyunca su ve
şekerimizi vermeyen polisler o gün su ve şekeri
vereceklerini söylediler.
“Emniyet ifadesi alınmadan savcılığa nasıl çıkıyoruz, avukatlarımız neden gelmedi?” diye sorduğumuzda, avukatların bizi adliyede beklediklerini
söylediler. Hiç içimize sinmese de çıktık. Henüz yoldayken ters olan bir şeylerin olduğunu fark ettim.
Savcılığa çıkarılmadan önce hastaneye götürmeleri
gerekirken biz direk adliyeye götürüldük. Ayağımın
üstüne basmakta zorlandığım için arkada kalmıştım.
Polisler de kendini yorma, yavaş yavaş yürü diyerek
onlardan beklenmeyen bir şey söylediler. İki gruba
ayırarak bizi hızlıca hakim karşısına çıkardılar.
Hakim gözaltı süresinin uzatılması konusunda
bir şey söyleyip söylemeyeceğimizi sordu. Elbette
bu hukuksuzluğa karşı söyleyecek çok şeyimiz vardı.
Acun Hoca bizim adımıza konuştu ve gözaltı süresinin
uzatılmaması gerektiğini ifade etti. Polis-savcıhakim işbirliği biz adliyeye gitmeden önce yapıldığı
için, bizim hakim karşısına çıkarılmamız sadece
yapmaları gereken prosedüre uymak için oynadıkları demokrasicilik oyunuydu.
Hakim gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına
karar verildi dediğinde slogan atmaya başladık. Gelirken ‘yavaş yavaş yürü kendini yorma’ diyen
polisler bizleri duruşma salonundan işkenceyle
çıkardı. Her birimize bir araç dört polis ayarlanmıştı. 15 kişiye 15 araç, ayrıca sanırım amirler ve
diğer polisler için 4-5 araç daha vardı. 15-20 araç
konvoy halinde geri götürdüler.
O anda aklıma sürgün edilip güvenlik veya personel
yetersizliği bahane edilerek mahkemelerine getirilmeyen özgür tutsaklar geldi. Tutuklamak için bütün
personelini seferber edebiliyorlar ama bir kişiyi kendi
mahkemesine getirmeyip savunma hakkını böyle
bahanelerle gasp edebiliyorlar. Her zaman ki gibi
yine işkenceyle hücrelere atıldık.
Yürüyüş: Gözaltı süresince yaşadıklarınızı kısaca anlatır mısınız?
Mehmet D.: Gözaltındaki sekiz günümüz de yine
dışarda olduğu gibi direnişle geçti. 8 gün boyunca
öğlen ve akşam açıklamaları saatlerinde sloganlarımızı atıp konuşma yaparak açıklamalarımızı
yaptık. Benim kaldığım hücre tam ortadaydı. Hücrelerin olduğu bölüme girerken tam karşıda. Murat
ile birlikte kaldık. Sol çaprazda İlker abi ile Ertuğrul’u,
sağ çaprazda da kapı açık olduğunda Sibel, Gülnaz
ve Selvi Abla’nın kaldığı hücreyi görebiliyorduk.
Su ve şeker almadığımız için, herkes diğerlerinin

sağlık durumlarından endişe ettiği için her lavaboya
çıkan, hücreleri gezip arkadaşların nasıl olduğunu
soruyordu. Sanırım ikinci gündü. Birbirimizi görebildiğimiz açık olan kapıyı kapattılar. Biz de açık tutmalarını söyledik; ama oralı olmadılar.
Sibel lavabodan dönüşte kapı açık kalmazsa
hücresine girmeyeceğini söyleyerek solumuzda
kalan hücrenin önünde oturdu. 4-5 işkenceci gelip
Sibel’i yerlerde sürükleyip saçlarından çekerek hücresine götürdüler. O anda kapıları dövüp slogan atmaya başladık. Kapının açık kalması için direniş
başlamıştı. Kapıyı yine kapattıklarında lavabodan
dönüşte ben de kapının açılmaması halinde hücreye
girmeyeceğimi söyleyerek oturdum. Çeşitli bahaneler
uydurarak gerektiği zaman kapıyı açacaklarını söyleseler de kapı açılmadan kalkmadım. Kapı istediğimiz gibi açık kaldı.
Ta ki tek kaş dediğimiz ama Selvi Abla’nın ısrarla
tektaş dediği amirleri gelene kadar. Kaldığım hücre
ortada olduğu için gelip gidenleri görebiliyordum.
Amirleri hızla gelip önümüzden geçerek polislerin
odasına giderken o tektaşlarıyla kapıyı işaret etti.
Arkasından giden polis ise hızla gelip kapıyı
kapattı. Hücrenin kapısına vurup lavaboya gideceğimi
söyledim. Dönüşte kapalı olan kapıya yönelerek bu
kapı açık kalacak diyerek kolu çevirdim; ama açılmadı.
Kaşla göz arasında üzerindeki anahtarı da çevirmişti.
Anahtarı çevirip kapıyı açtığım anda arkadan boğazıma sarılıp geri çekmeye çalışan işkencecinin
ellerini gördüm. Kapıya yüklenerek açtım ve yere
düştüm. O arada dört polis daha gelmişti. Kendilerini
amirlerine kanıtlamak isteyen polisler yerde tekmeleyerek, boğazımı sıkarak, çatlak ayağımdan
tutup çekiştirerek hücreye götürmeye çalıştılar.
Hücreye attıklarında yaptıkları işkencenin sonucunda
dizimin altında bir karış büyüklüğünde yara oluşmuştu.
Kapı açık kalmazsa her lavaboya çıkışta oturacağımı söyledim. Düşünsenize sırf karşıdaki arkadaşlarınızı görüp sohbet ettiğiniz için, sağlık durumlarını sorduğunuz için rahatsız olup bunu
engellemeye çalışıyorlar.
“Sesiniz gider, görmeden sohbet edin ne olacak”
deyip işkence yapanlar yoldaş sevgisini, yoldaşlığın; bir çift göz olduğu, yoldaşının omzundaki
yükü bölüşmek olduğu gibi duyguları asla bilemeyecekleri için bu ısrarımıza şaşırıyorlardı.
Sonuç olarak kapı diğer günlerde hep açık kaldı.
Çok basit bir talep için bile direnmek ve bedel
ödemek gerekiyor. Gözaltı süresi 4 gün daha
uzatıldıktan sonra açıklamalarla birlikte savcılık
sorgusu başlatılsın talebiyle kapı dövme eylemine
başladık.
Evlerimiz basılıyor, işkenceyle gözaltına alınıyoruz.
Bu talimatı veren savcıya çıkmak için bile eylem yapıyoruz. Direnişi bitiremedikleri için direnişçilere

Siz Bitsin İstediğiniz İçin Bitmez, Bitiremeyeceksiniz!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

işkence yapmanın bütün yollarını kullanmak istediler. Kapı dövme sırası bize geldiğinde, ayağımda
çatlak olduğu için bizden sonra kapı dövecek olan
Gülnaz “Sen dur ben senin yerine kapı döverim”
diyordu.
Bunların dışında sohbetlerimiz, türkülerimiz ve
oynadığımız oyunlar da var. Gözaltı süresini bizim
için eziyete çevirmeye çalışsalar da oyunlarımızla,
türkülerimizle bu saldırılarını da boşa çıkardık.
Gözaltının yedinci gününde 65 yaşındaki Selvi
Abla hiç su almadığı için zaten daha önceden de
rahatsız olduğu böbreklerinden kaynaklı fenalaştı.
Acil ambulans çağırıp hastaneye kaldırılması için
yine kapıları dövdük. Zorlamamız sonucu Sibel’in
refakatinde hastaneye götürüldü.
Savcılığa çıktığımız son gün bizi adliyeye götürmeye
geldiklerinde avukatlarımız gelmeden gitmeyeceğimizi
söyledik. Çünkü yine gözaltı süresini dört gün daha
uzatabilirlerdi. Öyle bir niyetleri varsa bu sefer bizi
adliyeye işkenceyle götürmeleri gerekecekti.
İlk olarak Özge’yi zorla götürdüler. Üç-dört saat
sonra avukatımız gelip Alev’le görüşerek gerçekten
de savcılığa çıkarılacağımızı söyledi. Hepimizi adliyeye
götürmeleri gerekirken üçer kişilik gruplar halinde
götürerek gözaltının son dakikasına kadar işkencelerine devam ettiler. Dayattıkları hiçbir şeyi
kabul etmedik, bu da onlara dert oldu.
Yürüyüş: KESK bugüne kadar kendi üyeleri
için tek bir adım atmadığı gibi bu konuda da bir
açıklama yapmadı, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet D.: Açıkçası KESK’in bizim için açıklama
yapmamasına hiç şaşırmadım. Çünkü KESK’in
ihraç edilen üyelerine sahip çıkması için direnmesi
gerektiğini bir yıldan fazladır söylüyoruz. Ancak
KESK bu talebimizi dikkate almamakla birlikte eşyalarımızı
dışarı atmış, fiziksel saldırıda
bulunmuş, 324 gün açlık grevi
yapan Nuriye Gülmen’i yerlerde sürükleyip tekmeleyecek
kadar çürümüştür.
Direnişçilere yaptıkları bu saldırıları teşhir ettiğimizde ise
bütün şubelerine “KESK onurumuzdur” temalı basın açıklamaları yapmaları için yazı göndermiş, belirli şubeler dışında direnişçilere karşı olan bu talebi karşılık bulmamıştır.
Reformist, uzlaşmacı, teslimiyetçi, icazetçi anlayışların hakim olduğu KESK “kitle korkuyor, kitle sokağa çıkmıyor, eylemlere 10 kişi bile katılmıyor”
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söylemlerinden sonra direnişçilere saldırıp sendikadan atmak için tam 55 kişiyi toplayabilmişti.
Faşizme karşı değil de direnenlere karşı direnmek KESK’in bizim için açıklama yapmamasını
açıklıyor aslında. Faşizmin çizdiği sınırların dışına
çıkamayan, izinsiz tek bir söz söyleyemeyen KESK’teki
reformist anlayışlar, direnişçilere saldırmaya devam
ediyor. Bu saldırıları da unutturmak ve “KESK
direniyor” algısı yaratmak için birkaç eylem kararı
alıyor. Ama aldığı bu kararlar da polisin yasaklaması
sonucu hayata geçirilemiyor.
Bunlardan bir tanesi de Ankara Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapılıp postaneden faks çekilecekti. Polis basın açıklamasına izin vermeyince
sessiz sedasız postaneye gidip sadece faks çekmişlerdir. KESK direnişçiler için açıklama yapmadı;
çünkü faşizmden izin almadan hiçbir şey yapamayacak duruma gelmiştir.
KESK; ihraçlar kurultayı yapmış, kurultayda üyelerinin direniş taleplerini dikkate almamış, karara
bağlamamış, üyelerini oyalamış, faşizmle gül gibi
geçinip giderken; direnişçiler çıkıp KESK’teki reformist
anlayışlara yapması gerekenleri hatırlatınca rahatları
kaçmış olacak ki faşizme karşı olması gereken öfkelerini, direnişçilere yöneltmişlerdir. “Direnmeyen
çürür” sözlerinin vücut bulduğu KESK’teki hakim
anlayışlar direnişçilere saldırıp işkence yaparak
faşizmle yaptığı işbirliğini kanıtlamış, kan-can
bedeli kurulan KESK’in tarihine kara bir leke
sürmüşlerdir.
Yürüyüş: Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.
Son olarak bundan sonrası için neler söylemek
istersiniz?
Mehmet D.: Bu sekiz günlük gözaltı ilmek ilmek
örülen direnişimizi bitirmek için faşizmin yaptığı saldırılardan biriydi.
Daha önceki saldırılara karşı nasıl
direnip direnişi bugünlere taşıdıysak, bundan sonra da daha
kararlı bir şekilde direnişimizi
sürdüreceğiz.
Gözaltına alındığımız gün, öğlen
açıklaması esnasında direniş dostlarına “Burada artık açıklama olmayacak, buradan gidin!” diyen
güvenlik şube polislerine alanı tek
bir gün bile bırakmayarak en iyi
cevabı veren Yüksel Ailesi ve diğer
direnişçiler, halklaşan bir direnişin
kişilerden ibaret olmadığını ve zafere
kadar süreceğini tekrar göstermişlerdir. Bundan sonraki süreçte de
talebimiz açık ve net “İşimizi Geri
İstiyoruz!”

KESK, AKP’nin Talimatlarıyla Yüksel Direnişi’ni Bitirmeye Çalışıyor!

