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KESK İçindeki HDP, EMEP, ÖDP, CHP ve HALKEVİ ;
‐ 10 Ekim 2018’de AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç İle Görüştü,
15 Ekim’de Yüksel Direnişçileri’nin Eşyalarını Dışarı Atıp Linç Etmeye Kalktı.
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Devrimcileri bitirme hesabı yapan
KESK içindeki reformistlerin
heveslerini kursaklarında
bırakacağız! Direnişlerimizi
tüm Türkiye’ye, dünyaya
yayacak ve kazanacağız!

KESK, Hesap Vermekten

Kaçamayacak!
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12 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar
Günü’nde, halkın tutsak
avukatları açlık grevine
başladı! Halkın avukatlarının
özgürlüğü için Taksim’de 2
bin avukat yürüdü!
13 2 bin avukat “devrimci
avukatlar onurumuzdur”
sloganıyla yürüdü
14 Faşizmin acıya da
tahammülü yoktur! Çünkü
faşizmin ahlakı da vicdanı
da yoktur!
15 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük
16 Adalet İstiyoruz
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17 Röportaj: Ayten Öztürk;
kaçırılmasını, 6 ay boyunca
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gördüğü işkenceyi,
hapishaneyi ve sürekli faşizme
karşı sürekli direnişi anlatıyor!
Liseliyiz Biz: Düzenin pisliğine
karşı devrimciliği savunuyor;
gençliği devrimcilik yapmaya
çağırıyoruz!
Direnişler Meclisi: 91.
günündeki Tariş Direnişi’ni
DİSK değil; dayanışma ve
kararlı mücadele zafere
götürecek!
Devrimci İşçi Hareketi: DİH
olarak tüm işçilere çağrımızdır!
Gelin haklarımızı birlikte
arayalım, birlikte direnelim,
birlikte kazanalım!
Biz halkız! Çaresiz, çözümsüz
değiliz! Çözüm intihar değil,
dayanışma ve ortak
mücadelemizdedir!
Katil ABD, Venezuela’da
kuklaları eliyle Maduro’ya
darbe örgütlüyor! ABD
emperyalizmine karşı
Venezuela halkının
yanındayız!
Savaş ve Savaşçı: Milis
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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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olmak onurdur!
Umudun çocuğu Berkin Elvan’ı
vuran polis Fatih Dalgalı ve
diğer katiller, faşist AKP’nin
korumasında!
Bizden... Bizden... Bizden...
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Gökoğlu’nun mektubundan...
Haberler
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36 Yitirdiklerimiz
37 Öğretmenimiz

- MAHALLELER ÖZEL BÖLÜMÜ38 Yerel seçimlere, yönetimlere
bakışımız...

40 AKP’nin imar barışı aldatmacası,
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halkımızın hem cebindeki parasını
hem de başını soktuğu evini
almak içindir. Halk Meclislerinde
örgütlenelim; evimize,
geleceğimize sahip çıkalım!
Bütün yoksul mahalleler bizim
olacak! Örgütleneceğimiz iki
zemin; yoksulluk ve adaletsizliktir!
Emperyalizmin krizleri, faşizmin
baskılarına karşı Halk
Meclislerinde birleşelim!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

DEVRİMCİLERİ BİTİRME HESABI YAPAN
KESK İÇİNDEKİ REFORMİSTLERİN
HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ!
DİRENİŞLERİMİZİ TÜM TÜRKİYE’ye,
DÜNYAYA YAYACAK ve KAZANACAĞIZ!
Bu Ülkede Devrimcilik, Sendikacılık Yapılacaksa
Cepheliler Gibi Yapılacakr!
Bu Gerçeği Değiş rmeye Kimsenin Gücü Yetmez!
Biz Kazanacağız, Siz Kaybedeceksiniz!
Tasﬁyeci, İşbirlikçi, Kamu Emekçilerine İhanet Eden
HDP, ÖDP, EMEP, Halkevleri ve CHP Teslimiyetçiliğini; Direnişimizle
Yıkıp Geçecek, Umutsuzluk Yaymalarına İzin Vermeyeceğiz!
Tasﬁyeci, AKP İşbirlikçisi, İhbarcı KESK Yöne minin Sendika Ağaları,
Kamu Emekçilerine Ve Halkımıza; Devrimcileri İhbar Etmenin,
Tutuklatmanın, Yalan Söylemenin, İşkence Yapmanın, İhraç Etmeye
Kalkmanın Hesabını Verecek!
Kamu Emekçileri, Emek Mücadelesine İhanet Eden Provakatörleri
Unutmayacak!
Tüm Kamu Emekçilerini, Memur Meclisleri’nde Örgütlenmeye Çağırıyoruz!
1 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Türkan
Albayrak, Selvi Polat, Nursel Tanrıverdi ile
ilgili “KHK'larla işten atılan kadınlar hak
mücadelesinden vazgeçmiyor” başlıklı bir yazı yayınlandı. Röportajda, hayatları emek mücadelesi
içinde geçmiş 3 kadın, direnişini anlatıyor.
Türkan Albayrak; “Emekliliğime bir buçuk yıl kalmıştı.
Direnişe başlayalı 127 gün oldu. 73 defa gözaltına
alındım. Böyle söylemek kolay; ama 73 kez faşizmle
karşı karşıya gelmek zor… İşim ve ekmeğimden öte
onurum ve halk için direniyorum” diyor.
Nursel Tanrıverdi 17 yıllık öğretmen. 2017’de KHK
ile işinden atıldı. Polisin gözaltı ve tutuklama terörüne
rağmen Bakırköy’de alana çıkarak direnişi seçti.
KESK Şubeler Platformu direnişten çekilmesine
rağmen alana çıkmaktan vazgeçmedi, alana çıktığı
için 16 gün tutuklu kaldı.
Selvi Polat yıllarını emek mücadelesine vermiş bir
direnişçi. 2017’de işini kaybetti. Hem Yüksel Direnişi'nin
parçası oldu hem de Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki
direnişe katıldı. Nursel Öğretmenle birlikte 16 gün
tutuklu kaldı.
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Selvi öğretmen KESK’e bir soru soruyor; “KESK
yürütmesine sürekli bir eylem kararı çıkartamadık.
Beş, altı kez görüşme yaptık. Alana çıkıp ‘Gar katliamının hesabını soracağız, takipçisiyiz’ dedikleri
bir günde AKP’den bir isimle görüştüler. Sendikada
ağırladılar. Alanda AKP’ye meydan okuyorlar; ama
sendikada onları ağırlıyorlar. Ne konuştuklarını açıklamalarını istedik. Yanıt alamadık. KESK’e buradan
soruyoruz; AKP ile ne konuşuldu? Bizim bu kadar
ihracımız varken, bu kadar zulüm görürken bu insanlara
nasıl sahip çıkmayı planlıyorsunuz?”
Aynı haberin altında, KESK Eşbaşkanı Mehmet
Bozgeyik’in sözlerine de yer veriliyor:
“AKP’li dedikleri Kamu Denetçiliği Başkanıdır.
Kendileri bizim ziyaretimize geldi. Nuriye Gülmen’in
açlık grevi sırasında kendileri de görüştü. İstanbul’da
bizim Şubeler Platformu her cumartesi günü bir ilçede
eylem yapıyor. Onlar KESK’in kararlarına uymayarak
bireysel eylem yapıyorlar. Bu arkadaşlar KESK
üyesi olmalarına rağmen KESK’in kararlarının dışında
bireysel almış oldukları kararları oradaki şubeler
platformuna dayattıkları için şubelerdeki arkadaşlar
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da ‘Biz KESK üyesiyiz. Aldığı kararları uygularız’ diyorlar.”
10 Ekim 2018 günü KESK’te ağırlanan kişi, faşist
AKP’nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tur.
Haftalardır KESK’teki tasfiyeci anlayışlarının Kamu
Emekçileri Cephesi’ne (KEC) ve Yüksel Direnişi destekçilerine yönelik saldırı, linç, işkence ve karalamalarla
ilgili yazıyor, halkımıza gerçekleri anlatıyoruz.
KESK yönetimi, devrimci kamu emekçilerini, kurdukları sendikalardan tasfiye etmek için kamu emekçileri
mücadele tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır.
KESK’te yaşananlar, sınıf mücadelesinin geldiği boyut
itibariyle ibret vericidir. Bunların hepsi hakkında tarihe
not düşme zorunluluğu doğmuştur.
HDP, ÖDP, EMEP, Halkevi ve CHP’den oluşan
KESK yönetimi; reformist, bürokrat, sarı sendikacılık
anlayışından bir adım daha gerileyerek, AKP’nin güdümünde bir sendikacılığa savrulmuştur.
KESK yönetimi; AKP’ye dost bir tavır alırken,
sendikal mücadelenin yönünü devrimcilere çevirmiş,
aleni bir şekilde devrimcilere düşmanlık yapmaktadır.
Teşhir oldukça da devrimcilere bütün tarihsel kinlerini
kusmaya başlamışlardır.
NEDEN?
Reformizm, tarihin her döneminde devrimcileri
kendine düşman bellemiştir. Çünkü devrimcilerin
olduğu yerde; kapitalist düzenle, faşizmle kıyasıya
bir mücadele, sınıflar mücadelesinin keskinleşmesi
vardır.
Keskinleşen sınıflar mücadelesi; reformistlerin statükolarının sarsılmasına, düzeniçi konumlarını yitirmelerine neden olur.
Devrimciler tarihte ne zaman güçlü oldularsa, reformistler tarih sahnesinden silinmişlerdir.
Devrimcilerin varlığı, reformizmin sonu demektir.
Emperyalizmin ideolojik güdümü altındaki tasfiyeci
sol bugün de tarihsel sonunun yaklaştığını gördüğünden
saldırganlaşmıştır. Dost, düşman ayrımını yitirmiştir.

Sol İçi Şiddet, Linççi KESK Yönetiminin
Tarihinden Gelmektedir!
Kamu Emekçileri Cephesi’nin KESK’le yürüttüğü
mücadele, ideolojik bir mücadeledir. Reformizm
ile devrimcilik arasında yaşananlar sınıf savaşının
en açık halidir. KESK, AKP’nin demokrasicilik oyununun figüranı olmuş, AKP’nin kamu emekçileri içindeki maşası haline gelmiştir.
ÖDP, EMEP, Kürt Milliyetçileri, CHP ve Halkevleri;
siyasi tarihleri boyunca hep tasfiyeci olmuşlardır. Sol
içi şiddet, diğer sola siyaset yasağı koyma konusunda kanlı bir geçmişe sahiplerdir. KESK yönetimi,
geçmişteki geleneklerinin mirasıyla hareket etmektedir.
KESK yönetimi için; devrimcilere, direnişçi kamu
emekçilerine saldırıp, işkence yapıp, linç etmek meş-

rudur. Devrimcilere hakaretler eşliğinde tekme tokat
saldırılarını çarpıtmaya, gerçekleri ters-yüz etmeye
çalışmalarında da şaşılacak bir şey yoktur. Zaten
tarih boyu hep böyle olmuşlardır.
Yalan, demagoji ve karalama, faşizmin yöntemidir.
Burjuvazi, yönetememe krizinin üstünü örtmek, halkın
tepkilerini yumuşatmak için yalan ve karalamaya sık
sık başvurur.
Bugün KESK yönetimi de burjuva yöntemleri kullanarak gerçekleri karartacağını zannetmektedir.
KESK’in Eş Başkanı, Kürt milliyetçisi Mehmet Bozgeyik
de açıkça yalan söylüyor, çarpıtıyor, demagoji yapıyor.
1- BOZGEYİK’İN AKP İLE GÖRÜŞMEYİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI BOŞUNADIR! KAMU
BAŞDENETÇİSİ, KESK’İ NEDEN “ZiYARET” ETMİŞTİR? DERHAL AÇIKLAMALIDIR!
KESK Eşbaşkanı reformist, icazetçi sendikacılığın
ve teslimiyetin diliyle konuşarak, kavramları sınıfsal
temelinden çıkartıyor. Böyle anlatınca da her şeyi
masumlaştıracağını zannediyor. Bunu yaparken de
sendikal mücadelenin içini boşaltarak, üyelerinden
kopan bir sendika ağasına dönüşüyor.
“AKP’li dedikleri Kamu Denetçiliği Başkanıdır”
diyorlar. Kimdir bu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç?
Malkoç; Refah Partisi’nden Fazilet Partisi’ne,
oradan Saadet Partisi’ne, oradan HAS Parti’ye ve
sonunda da 2012’de AKP’ye geçmiştir. Çıkarı neredeyse oraya kapağı atan bir fırsatçıdır. 2015’te ise
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, ardından da 5 Aralık
2016’da Kamu Başdenetçisi olmuştur.
KESK’in Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, Kürt milliyetçiliğinin fırsatçılığının verdiği körlükle hareket etmektedir. Faşist bir AKP’linin kendi başına, durduk
yere KESK’i ziyaret etmeyeceğini gayet iyi bilir. Ama
Mehmet Bozgeyik, başdenetçinin sıradan bir ev gezmesi gibi “geçiyordum, uğradım” diye KESK’i ziyaret
etmesinden söz etmektedir.
Asıl önemli soru şudur?
- Başdenetçi Malkoç’un bu KESK sevdası nereden
gelmektedir?
- Başdenetçinin KESK ziyareti sırasında kapalı
kapılar ardında NE konuşulmuştur?
- KESK, bu görüşmenin NEDENİNİ ve görüşmede
alınan KARARLARI neden üyelerine hala açıklamamaktadır?
KESK yönetimi bu görüşmenin ardındaki sır perdesini kaldırmadığı sürece şaibeli durumdadır. Çünkü
bu görüşme sonrası yaşananlar, hiç de eş başkanın
“Başdenetçimiz geçerken uğramış ne var canım
bizi ziyaret ettiyse” türünden değildir.
Her şeyden evvel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sendika, vakıf ve derneklerin denetiminin verildiği
kurumun başındaki isimdir Şeref Malkoç. Yönetimlerine

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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bile AKP’nin karar vermesine izin veren, sendikaları
işlevsizleştiren kararnameye hiçbir şekilde karşı çıkmayan da Bozgeyik’in yönetimindeki KESK’in kendisidir.
Onlara göre her şey makul, anlaşılır ve normaldir;
normal olmayan faşizme direnmektir!
Dahası Malkoç’u ağırlamalarından sadece 5 gün
sonra KESK yönetimi tarafından devrimci kamu
emekçilerine, Yüksel Direnişçileri’ne yönelik bir linç
saldırısı başlatılmıştır.
15 Ekim 2018’de KESK, Yüksel Direnişçileri’nin
eşyalarını çöp poşetlerine koyarak sendikadan atmıştır.
KESK’in kapısını çalıp, konuşmak isteyen Yüksel Direnişçileri içeri alınmamıştır. Bunun üzerine kapı
önünde oturma eylemi başlatan direnişçilere içeriden
çıkan 50-60 kişilik KESK’li bir grup tarafından saldırılmıştır.
Ne “tesadüf”tür ki 16 Ekim’de KESK yönetimi “Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” yayınlama ihtiyacı duymuştur. Açıklamada;
“KESK Genel Merkezi'ni bir anlayışın çalışma
ofisi haline dönüştürmeleri asla kabul edilemez” denilmiştir. Ardından da KESK, şubelerine Yüksel Direnişçileri’ni protesto etmek amaçlı basın açıklamaları yapılmasını emretmiştir.
İhraçlara karşı tek bir eylem örgütlemeyen KESK,
şubelerini devrimcilere karşı kışkırtmak için çok atak
davranmıştır. Açıktan soruyoruz:
Şeref Malkoç’un talimatıyla Yüksel Direnişçileri’ne saldırmadığınızı söyleyebilir misiniz?
KESK bu soruya cevap vermek zorundadır. Bu
soruyu sormak herkesin hakkıdır. Çünkü o günden
beri KESK Genel Merkez binası, yönetim tarafından
kapatılmıştır. Kendi istedikleri üyeler haricinde içeriye
kimse alınmamaktadır.
Valiliklerce mühürlenen sendikalarının kilitlerini kırarak kendi emeklerine sahip çıkan devrimci memurlar,
bugün de AKP’lilerle işbirliği yapan tasfiyecilerin
sendika kapılarına taktığı kilitleri kırmaya çalışmaktadır.
“Devlet Güdümlü Sendikaya Hayır” sloganlarıyla
kurulan sendikalar, bugün doğrudan devletin güdümü altına giren sendikalar haline gelmiştir.”
Sendika yönetimlerine çöreklenen tasfiyeci, reformist
“solun”un, son 30 yılda sendikal mücadeleyi getirdiği
yer işte burasıdır. KESK’in sendika ağaları başarılarıyla
övünebilirler.

Reformist Sendikacılık, Devrimcilere
Saldırarak AKP’nin Emirlerini
Yerine Getirmektedir!
KESK yönetimi, açıktan devrimci düşmanlığı yapar
hale gelmiştir. KESK yönetimiyle AKP iktidarının kapalı
kapılar ardında yapılan işbirliği, meyvelerini vermeye
başlamıştır.
AKP'nin işbirlikçisi KESK yönetimi, 22 Ekim 2018’de
sendikaya girmek isteyen Yüksel Direnişçileri’ne
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işkence yaparak, hakaret ve küfürler savurarak sendikadan atmıştır. OHAL’den sonra emek mücadelesinin
sembolü haline gelen Yüksel Direnişçileri Nuriye Gülmen’e ve Acun Karadağ’a hakaretler ederek yerlerde
sürüklemiş, tekmelemişlerdir.
Dahası saldırganlardan Aziz Özkan, bu saldırılar
sırasında “Polisin burada işi yok, Acun dışarı!”
diye bağırarak yanındakileri de kışkırtarak provakatörlük
yapmakta, herkesi fiziki saldırıya çağırmaktadır. “AKP
ile ne görüştünüz, ihraçlarla ilgili neden hiçbir şey
yapmıyorsunuz?” dedikleri için direnişçilere ‘Polis’
diyecek kadar şuurlarını yitirmişlerdir.
- KESK Yönetimi NURİYE GÜLMEN’e ve onun
savunduğu devrimci sendikacılık anlayışına neden
bu kadar düşmandır?
- KESK yönetimi işkenceci polislerle aynı üslup
ve yöntemleri nasıl kullanabilmektedir?
- Tekmelenen, yerlerde sürüklenen, hakaretlere
uğrayan, zorbalıkla linç edilmek istenip, işkence
yapılan, tekmelenen Nuriye Gülmen kimdir?
Nuriye, 324 gün Açlık Grevi yapmış, sendika konfederasyonlarının “OHAL’de direniş mi olur” dediği,
kimsenin sokağa bile çıkamadığı bir dönemde tek
başına direnişe başlayıp, direniş fitili ateşlemiş, mücadelesini tutsaklığın en zorlu koşullarında, hücre
hücre eriyerek savunmuş bir direnişçidir. Halkın
bağrına bastığı, tüm dünyada büyük bir sempati ve
saygı uyandıran direnişin başlatıcısı, bir kadın direnişçidir.
Türkiye Kadın buluşması adı altında “Yoksulluğa,
Güvencesizliğe, Şiddete Karşı Kadınlar Mücadelede
Buluşuyor” etkinliğinde yer alan KESK, Nuriye
Gülmen gibi Türkiye emek hareketinin onuru haline
gelen, canı pahasına emek mücadelesi veren, Türkiye’nin gündemini belirleyen bir kadın üyesini tekmelerle, yerlerde sürekleyerek sendika dışına atabilmiştir.
Her fırsatta “Kadına şiddete hayır” diye ortaya
çıkan KESK ağalarının; Nuriye, Acun, Nazan, Gülnaz,
Nursel, Selvi, Alev’e saldırması riyakarlık değil de
nedir?
KESK; reformist-düzeniçi kadınların ve LGBTİ’lerin haklarının savunucusudur, devrimci kadın ve
erkeklerin değil!
Düzene başkaldıran, faşizme direnen, günde 2
kez işkence gören kadın, onların gündemlerinin dışındadır. Direnişçi kadınlara polisin yaptığı işkenceyi
az bulur, “15 dakikada bırakılıyorsunuz” diyerek
daha çok işkence görmelerini ve tutuklanmalarını isterler.
İşini geri alabilmek için CHP önünde 40 gündür
açlık grevinde olan Mahir Kılıç’a, sürekli polis işkencesine maruz kalan ve çatlak ayağıyla KESK’in tasfiyesine karşı çıkan Mehmet Dersulu’nun ayağını
kapıya sıkıştırıp küfretme cüretini nereden almakta-
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dırlar?
Bu nasıl bir savrulma ve nasıl bir düşmanlıktır?
Faşist devlete, içlerinde KESK yöneticilerinin de
olduğu 5 bine yakın üyesini ihraç eden AKP’ye duymadıkları kini, neden devrimcilere duymaktadırlar?
KESK yönetimi bunu bütün üyelerine, halkımıza açıklamak, hesabını vermek zorundadır.

KESK Yönetimi İşkenceci Ankara
Polisiyle Nasıl Bir İşbirliği İçinde
Olduğunu ve İhbarcılık Teklifini Neden
Gizlemek İstediğini Açıklamalıdır!
Ne hikmettir ki Şeref Malkoç’la yapılan görüşmenin
ardından, 2 Kasım 2018’de Ankara polisi KESK’e
bir yazı göndererek KEC’lilerden şikayetçi olmasını
istemiştir.
Gönderilen yazıda şöyle denilmektedir: “terör
örgütü tarafından hedef gösterilen yöneticilere bahse
konu tehditlerin tebliğ edilmesi; herhangi bir gelişme
halinde müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi...”
KESK yönetimine; siz ihbar etmeye cesaret edemiyorsanız, işte size zemin sunuyoruz. Sizi direnişçilere
karşı biz koruruz diyor AKP. Ankara siyasi polisinin
işbirliği ve ihbarcılık teklifini halka ve üyelerine açıklamasını isteyen direnişçilere polis operasyonu gecikmedi.
10 Aralık 2018’de Direnişler Meclisi çalışanlarının
ve Yüksel Direnişi’ne destek verenlerin evleri polis
tarafından basıldı. Yüksel Direnişi’nin 763. gününde
15 kişi gözaltına alındı. 8 gün boyunca ağır işkencelerden geçirildiler. Direnişçiler su ve şeker almadan
açlık grevi yaptı.
KESK yönetimi hala, bu operasyonla bizim ilgimiz yok, Şeref Malkoç ile görüşerek talimat almadık, ihbar etmedik diyememektedir!
Aksine, Mehmet Bozgeyik “Ama onlar da görüştü”

diyerek AKP’nin hizmetine girmesini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bozgeyik demagoji
yapmaktadır. Meydan savaşlarında bile taraflar
görüşmeler yaparlar. Yeri gelir, tutsaklar direnişin
taleplerini kabul ettirmek için müdürlerle görüşür.
Yeri gelir savcılarla, hakimlerle, bakanlarla da
resmi görüşmeler yapılır, yapılmıştır.
Ancak bunlar gizli-kapaklı olmaz! Konunun
muhataplarına ve halka açıklanır, resmi görüşmeler tutanak altına alınır, deklare edilir.
Asıl kilit nokta; devrimciler iradesini kabul
ettirmek, zaferi kazanmak için görüşürler.
Oysa KESK’in yaptığı bunun tam tersidir;
iradelerini AKP’ye açıktan teslim ettiklerini
ilan etmek için görüşmüşler ve devrimcilere
saldırmanın, üyelikten ihraç etmenin talimatını almışlardır. Soysuz Süleyman’ın KESK’in
yönetimine müdahale ettik demesine ilişkin de
açıklama yapmamış, yalanlamamışlardır.
Direnişin talepleri için yapılan görüşmelerle,
icazet almak ve emek mücadelesine ihanet için
kapalı kapılar ardından yapılan görüşmeler ayrıdır.
Bizim, halkımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız
yoktur. Kürt milliyetçisi Mehmet Bozgeyik bu demagojilerle bir yere varamaz, ihaneti meşrulaştıramaz!
2- ‘BİREYSEL KARAR ALIYORLAR’ yalanı!…
Bozgeyik’in, Yüksel Direnişçileri’nin bireysel karar
alıp yönetime dayattığını söylemesi, KESK’in üyelerine
sahip çıkmamasının ve AKP ile işbirliğinin üstünü
örtmek için söylediği koca bir yalandır.
Nuriye Gülmen 9 Kasım 2016’ta Yüksel Caddesi’nde direnişe, tek başına başlamak zorunda kalmıştır.
Yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç alınamamış,
“OHAL’de direniş mi olur?” yanıtını almıştır.
Sonuç olarak KESK yönetimi, ihraç edilen ve açığa
alınan üyeleri gibi Nuriye Gülmen’i de yüzüstü bırakmıştır. Bu nedenle Yüksel Direnişi hem faşizme
hem de reformist, teslimiyetçi, umutsuz, inançsız,
tasfiyeci sola karşı da sürmektedir.
OHAL’in hemen ardından 116 bin 296 kamu emekçisi hukuksuzca ihraç edilmiştir. 1267 KESK üyesi
gözaltına alınmış, 4200 üyesi ihraç edilmiştir.
5 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile demokratik kitle örgütleri, odalar, sendikalar işlevsiz
hale getirilmiştir. Devlet Denetleme Kurumuna tüm
örgüt, dernek ve sendikalar hakkında soruşturma
açma, üye listelerini, her türlü bilgi ve belgeyi isteme, istediği her kişiyi görevden uzaklaştırma
yetkisi verilmiştir.
KESK, sendikaların yok olması anlamına gelen
bu saldırılara karşı sonuç alıcı bir eylem programı çıkarmamış, aslında hiçbir şey yapmamıştır.
- KESK başlangıçta açığa almalar için bölgesel
mitingler örgütlemiştir. AKP mitingleri yasaklayınca,
KESK üyelerini bölgelere gönderip, mitingleri basın
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açıklamasına çevirmiştir.
- Tüm illerde basın açıklaması kararı almış ama
bu kararı da uygulamamıştır.
- Kurultay düzenlemiş, üyelerin direniş taleplerini
görmemezlikten gelmiştir. Öneriler ya karara bağlanmamış ya da uygulanmamıştır.
- KESK 240 bin üyeden 130 bin üyeye düşmüştür.
- Nuriye ve Semih’in açlık grevinin ilerleyen günlerine
kadar yanlarına uğramamıştır. İşkence görmelerine
rağmen sahiplenme açıklaması bile yapmamıştır.
- KESK; ihraçlar, sürgünlerle ilgili bürokratik çözümler
dışında sorunu sürece yaymanın dışında bir adım atmamıştır. KESK yönetimi fiili ve meşru mücadele anlayışı ile kurulan sendikaları, bürokrat ve icazetçi
bir anlayışla bitirme noktasına gelmiştir. İhraç edilen
4200 üyesine sahip çıkmamıştır.
Tekrar vurgulamak gerekir ki, yukarıda sıraladığımız
eylem ve kararlar da, KEC’li kamu emekçilerinin
ısrarı ve tartışmaları sayesinde yapılabilmiştir.
Bunlar da sonuna kadar götürülmemiş, AKP’nin
‘tamam’ dediği yerde bitirilmiştir.

KESK, Kural ve İlkelerinden
Sapmıştır!
KESK tüzüğünde; sınıf ve kitle sendikacılığından,
örgüt içi demokrasiden, üyelerin söz, karar ve
yetki hakkından, doğrudan demokrasiden söz edilmektedir. KESK’in pratik mücadelesinde bu maddelerin
hiçbir hükmü yoktur.
Yüksel ve Bakırköy direnişçileri KESK üyesi olarak
tam da bu temelde tüzükten aldıkları yetkiyle hareket
etmişlerdir. Tüzükte yazmasa dahi KEC’in fiili ve
meşru bir mücadele geleneği vardır. Sendikalar meşruluk, fiili direnişler ve eylemlerle kurulmuştur. Kamu
emekçileri kendi özgücüne güvenerek sokaklara inmiş,
yasalarda olmamasına rağmen emek güçlerini kullanarak fiili direnişler, grevler örgütlemişler, devletten
hiçbir icazet almadan sendika hakkını kazanmışlardır.
Yüksel Direnişi’ne pek çok kamu emekçisi de katılmış, fiili destek olmuştur. Türkiye gündemini belirleyen
bir direnişe KESK’in sırtını dönmesi, onların kendi
dar grupçu ve tekkeci anlayışlarının sonucudur.
Yüksel Direnişi birinci yılını doldurduktan sonra
24 Kasım 2017’de “KESK, Başta Nuriye ve Semih
Olmak Üzere Bütün İhraçlara Sahip Çıkmalıdır”
çağrısıyla KESK’te oturma eylemi başlatılmıştır.
Bu eylem, KESK’e sorumluluklarını hatırlatmak,
göreve çağırmak için yapılmıştır. Yüksel ve Bakırköy
Direnişçileri; kendi sendikalarıyla, KESK’le ortak bir
mücadele programı çıkartmak, KESK’i sınıf ve kitle
sendikacılığı anlayışına geri döndürmek için ciddi
bir ideolojik mücadele vermiştir.
Sendikalar, üyelerinin sınıf temelinde eğitilmesi
gereken okullardır. Acun öğretmenin dersler vererek
emekçilere sınıf bilinci taşımasından bile rahatsız
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olunmuştur.
Sınıf ve kitle sendikacılığından, sınıfsal bakış
açısından uzaklaşan sendika yönetimleri sendikaların
asli görevleri olan eğitimler, seminerler, kitle toplantıları yapmak yerine üyelerini binlerce ihracın
olduğu, faşizmin azgınca saldırdığı, halkın açlık,
yoksulluk ve adaletsizlik içinde kıvrandığı bir Türkiye’de “Uludağ’da sıcak şarap ve sucuk gezisine”
çağırmıştır.
KESK’i yöneten tasfiyeci sendikacılığın; sınıf sendikacılığından, devrimcilerden uzaklaşa uzaklaşa geldikleri yer, yozlaşma ve dejenerasyondur. Tasfiyeciler,
kendi bireysel yaşam alışkanlıklarını ve burjuvaziden çalınma düşüncelerini, düzeniçiliklerini sendikalara mal etmeye çalışmaktadır.
İşte bu anlayış 17 Aralık 2018’de, Eğitim-Sen
üyesi ihraç öğretmen Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan’ın
tutuklanmasına neden olmuştur. Sibel Balaç, KESK’e
girmek istemiş, içeri alınmaması üzerine üyesi olduğu
sendikaya girmek için kapıyı zorlamış, karşılığında
ise gözetleme deliğinden kameraya çekilmiş ve bu
görüntüler ‘suç’muş gibi internette yayınlanmıştır.
Üstelik de Kürt milliyetçisi ve KESK saldırganı Sinan
Ok:
“Benim de başörtülü bacıma saldırdılar 2. vizyonda...
Sizin derdiniz ihraçlar falan değil.
Hedefiniz KESK’e saldırmak. İlk günden beri
böyleydi.
Buyrun, bana saldırdı diyen kişiler” diyerek internette yayınlamıştır.
Bu dil, tam da talimatlarını koşulsuz uyguladıkları
AKP faşizminin dilidir. Bu dil, sıradan bir demokrata
bile yakışmayacak, devrimci düşmanlığının dilidir.
Oysa Sibel aynı gün, “İçeride oldukları halde
kapıyı açmadılar. Eşyalarımızı neden attınız demek
için girmek istedim, kırmaya çalıştım. Sendikalarımıza gerekirse kapıyı kırar yine gireriz.” diye
kendisi anlatıyordu.
Eğer üyelerini içeri almayacaksa, ihraçlara
sahip çıkmayacaksa, direnişçileri sendikadan atacaksa; KESK yönetimi zaten orayı bir sendika olmaktan çıkarmış demektir.
Sibel, bu görüntülerin ardından tutuklanmıştır.
KESK, Sibel ve Ertuğrul’un tutuklanmasının, ihbarcılığın
hesabını verecek!
3- ‘KESK’E BAĞLI ŞUBELERİN GENEL MERKEZ
KARARLARINA UYMASI’ Yalanı
KESK kendi tüzüğünü işine geldiği gibi kullanmaktadır. KESK artık reformist, tasfiyeci anlayışın
tekkesi haline gelmiştir. Demokratik merkeziyetçilik
ilkesi, kolektif karar alma, üye toplantıları vb. gibi
sendikanın olmazsa olmaz işleyişi; bürokratizmin
barikatlarına çarpıp geri dönmektedir.
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KESK elindeki merkezi gücü kullanarak şubelerini Yüksel Direnişçileri’ne karşı protesto basın açıklamaları yapmak için bile kışkırtmıştır.
KESK’in birçok üyesi Nuriye-Semih direnişinin içinde yer almıştır.
KESK’in kararını onaylamayan İstanbul, İzmir, Hatay şubeleri açıklamalar yapmışlardır.

- 16 Ocak’ta Mehmet Dersulu
tekrar KESK’e girmek istedi. Ancak
Aziz Özkan ve Civan Yıldırım tarafından işkenceye uğradı. Mehmet
defalarca tekmelendi, onlarca kişiyi
sürükleyip merdivenlerden aşağı
attı. Merdivenlerden yuvarlanıp kafasını duvara çarpmasına rağmen
işkenceye devam ettiler.

KESK saldırılarında ön saflarda
yer alan Mevlüt Çakmak’ın, İsmet
Meydan’ın, Aziz Özkan’ın yönettiği
BES’in tüzüğünde bakın neler yazıyor:
“a) Sendika tüm emekçi kesimlerin hak ve çıkarları
doğrultusunda fiili ve meşru temelde, hak ve özgürlükleri
yasaklayan, kısıtlayan her türlü engel ve düzenlemelere
karşı mücadele eder.
b) Sendikal birimlerde alınacak kararlar, demokratik
merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma, eleştiri,
ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri
hakları saklı olmak üzere alt organlar üst organların
kararlarına uyarlar.
c) Bürokratikleşmeye ve tasfiyeciliğe karşı mücadele eder. Seçilenlerin ancak seçenler tarafından
geri çağrılabilmesi ilkesinden hareketle, örgüt içi demokrasiyi temel alan bir örgütlenme biçimi olarak
benimser, bürokratikleşme ve tasfiyecilik eğilimlerine karşı örgüt içi demokrasiyi yaşama geçirmek
ve tüm üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olabilmeleri için doğrudan demokrasi mekanizmalarını
geliştirir. Organlarda görev yapanların geriye çağrılma
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
d) Sınıf ve kitle sendikacılığını benimser.
e) Sendika sermayeden, devletten ve siyasi
parti ve örgütlerden örgütsel olarak bağımsızdır.”

- 25 Ocak’ta, Eğitim-Sen Merkez
Disiplin Kurulu Üyeleri Melek Demir,
Evrim Gülez, Yasemin Yücel’in imzalarıyla, Kars Eğitim-Sen Şube
Başkanı Çetin Koçyiğit’ten savunma

4- SINIF SENDİKACILIĞINA İHANETİN BELGELERİ:
Tüzüğünde bunlar yazan BES, pratikte ne yaptı?
- 11 Ocak 2019’da, Yüksel Direnişçileri’nden BES
üyesi Nazan Bozkurt ve Emre Kesikhalı’ya ihraç istemiyle soruşturma açtı.
- 15 Ocak’ta BES Genel Sekreteri Aziz Özkan ve
BES Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem
Yılmaz Yeşer Adalet Bakanı Yardımcısı Selahattin
Menteş’le Bakanlıkta görüştü.
AYNI GÜN, öğretmen Mehmet Dersulu gözaltında
kaldıkları 8 gün ile ilgili neden açıklama yapmadıklarını
sormak için gittiği KESK’te saldırıya uğradı ve “seni
öldürürüm” denilerek tehdit edildi.

istendi.
Bunlardan hangisi KESK’in veya BES’in tüzüğünde var?
- Tasfiye mi?
- İşkence mi?
- Linç mi?
- İktidarla gizli anlaşmalar yapmak mı?
- Faşizm ile işbirliği mi?
- İhbarcılık mı?
- Devrimcileri tehdit mi?
- KESK’in teslimiyetini eleştiren, faşizmin ihraç
ettiği üyelerine, sendika disiplin kurullarınca soruşturma
açmak mı?
- Yöneticilerinin Adalet Bakanı Yardımcısından
talimat alarak, direnen üyelere saldırmak mı?
5- AKP ve KESK, KEC’LİLERE DÜŞMANLIKTA
BİRLEŞMİŞTİR!
SOYSUZ SÜLEYMAN’IN KOLLUK GÜCÜ KESK
YÖNETİCİLERİNİN SALDIRILARI DA, DİLLERİ DE
İŞKENCECİLERDEN FARKSIZDIR!
DEVRİMCİLERE SIRTINI DÖNEN KESK; SAADET PARTİSİ’NE, FAŞİZME YAKINLAŞMIŞTIR!
KESK yönetimi faşist AKP’lilerle kolkola girip, devrimci düşmanlığı yaparken bu yolun sonunun nereye
varacağını da iyi hesap etmelidirler.
22 Ekim 2018’de KESK yöneticileri de YÜKSEL
DİRENİŞÇİLERİ’ni sendikadan atarken şunları söylüyorlardı:
“KESK sizi ihraç etmeli… 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. SİZ
BURADA BORUNUZU ÖTTÜREMEYECEKSİNİZ…
BİTTİ ARTIK!”
Aziz Özkan (BES Genel Sekreteri): “Polis dışarı,
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işgalciler dışarı”
Sultan Saygılı (Ankara EğitimSen 1 No’lu Şube Başkanı): “He,
he, çok direniyorsunuz, 15 dakikada
bırakılıyorsunuz”
16 Aralık 2018’de Soysuz Süleyman ise meclisteki konuşmasında
şöyle diyordu:
“Sivil toplum örgütlerine DHKPC çökmeye çalıştı. YİNE BİZ MÜDAHALE ETTİK. O sivil toplum örgütleri yöneticisi, başta KESK olmak
üzere, DHKP-C sabahtan akşama
kadar onların resimlerini ve isimlerini
afişe ederek onlara ölüm çağrıları
yapıyor.”
Devrimci, direnişçi kamu emekçilerinin militan mücadelesine saldıran, saldırırken de küçümseyen
sendika ağalarının yoldan çıkmış bir araba gibi nerede
duracağı belirsiz bir hal almıştır.
Bütün bu yaşananlar devrimciler için anlaşılmaz
ya da şaşırtıcı değildir. Çünkü biz reformizmi tanıyoruz,
tasfiyeciliğin örgütlenmiş hali olduğunu ve burjuva
ideolojisine ait olduğunu çok iyi biliyoruz.
Bu nedenle devrimden, devrimcilerden, halktan
uzaklaştıkça burjuvaziye yaklaşırlar. Bakın kendisi
de AKP tarafından ihraç edilen ÖDP’li yöneticisi Aysun
Gezen’in KESK’ine;
10 Şubat günü, İzmir’de bir forum düzenlenecek.
“Kamu Emekçileri Adalet İstiyor! KHK Rejimine ve
Hukuksuzluğa Hayır” adıyla düzenlenecek etkinlikte
Eş Genel Başkan Aysun Gezen ile aynı masada
kimler oturacak?
CHP milletvekili, HDP milletvekili ve Sivas Katliamının sorumlularından Temel Karamollaoğlu’nun
Saadet Partisi’nin milletvekili!
Evet yanlış okumadınız!
KESK, Kamu Emekçileri için Adalet’i; ihraç kamu
emekçileriyle, direnişçilerle, üyeleriyle, halkla değil
milletvekilleriyle arıyor! Üstelik de Saadet Partisi
Milletvekili Nazır Cihangir İslamoğlu ile!

Nezir Cihangir İslamoğlu Kimdir?
Adalet Partisi Sakarya eski milletvekili Nadir Latif
İslam'ın oğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı
Ayşenur İslam'ın kayınbiraderi olan İslamoğlu, Merve
Kavakçı’nın 2016’da ayrıldığı eşidir.
TED Koleji mezunu, ABD ve Kanada’da felsefe ve
tıp okumuş.
Mazlum-Der, Saadet Partisi, Has Parti, Adalet Zemini, Hak ve Adalet Platformu kurucularından.
Şubat 2017 tarihinde Kafkas Üniversitesi’nden
ihraç edilen, Duvar gazetesinde köşe yazarlığı da
yapan İslamoğlu, ileri derecede İngilizce, orta düzeyde
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Almanca ve Arapça biliyor.
KESK’in ve Aysun Gezen’in
tasfiye ettiklerinin yerine koyduklarına bakın! Karma karışık, gericiliğin odağında, Amerika’da yetiştirme tipleri seçip meşrulaştırmayı kendine misyon edinmiştir
KESK!
KESK yönetimi Soysuz Süleymanlar’ın, Şeref Malkoçlar’ın, Selahaddin Menteşler’in, AKP’nin faşist
polisinin koruması altında devrimcilere pervasızca saldırabileceklerini
zannetmektedir.
Anlaşılan KESK yönetimi AKP
ile devrimcileri bitirme konusunda
anlaşmıştır.
KESK yönetimindeki saldırganlar, tarihe Yüksel
Direnişçileri’ne işkence yapanlar olarak geçmiştir.
KESK yönetimi adeta yolunu, pusulasını şaşırmıştır.
Devrimcileri “tükürüğüyle boğacak” kadar düşmanlaşmış bu kafa; burjuvazinin, emek cephesine sızmış
provakatörleridir.
Bu kafa, direnişçileri sırtından hançerleyen, emek
ve direniş düşmanlarıdır.
Emeğe ve emek mücadelesine düşman haline
gelmiş sendika ağaları, derhal koltuklarını terk etmeli
ve sendikaları gerçek sahiplerine, kamu emekçilerine
bırakmalıdır!
Emperyalizm ve oligarşi devrimcileri tasfiye ve
imha etmek için çok katliamlar yapmıştır. Tecrit,
tasfiye, imha politikalarına karşı daha dün Büyük Direniş’te 122 şehit verdik.
Kızıldere’de, 12 Eylül hapishanelerinde, 12 Temmuzlar’da, 16-17 Nisanlar’da, Ulucanlar’da, Gazi’de,
Haziran Ayaklanması’nda emperyalistler ve onların
yerli işbirlikçileri bizi bitirmek için çok uğraştılar.
Tabutlarımızı hazırlayanlar, devrimci demokrasinin
bittiğini ilan edenler oldu. Ama biz o tabutlarla, emek
mücadelesinde sınıfta kalan tasfiyecilerin mücadele
anlayışlarını tarihe gömdük!
Düşman bitirmek istedikçe çoğaldık!
Mücadelemiz militanlaştıkça, halklaştık!
ABD emperyalizminin, oligarşinin, faşist AKP iktidarının korumasına girenler, Saadet Partisi’nin, CHP’nin
yanında yer alanlar; ancak kendilerini bitirirler.
HDP, ÖDP, EMEP, Halkevleri siyasi açıdan birer
ölüdür. Devrimcilere saldırdıkça daha çok ihanet çukuruna batmaktadırlar. Çukurlaşmanın, düşmenin
sınırı yoktur!
Safını Soysuz Süleyman’dan, Şeref Malkoç’tan
yana belirleyenler,
Faşist AKP ile işbirliğine soyunanlar,

AKP’NİN PİYONU KESK YÖNETİMİ, KEC’LİLERİ TUTUKLATMANIN,

Sayı: 104

3 Şubat 2019

Elmas Yalçın
06.07.1991-Milliyet

Devrimcileri Tükürüğüyle Boğmak için Uğraşanlar,
Devrimcileri Bitirme Hayalleri Kuranlar,
Devrimcilere tekme tokat saldırıp, sendikalardan
atanlar,
Devrimcilerin kafalarını duvarlara çarpanlar,
Devrimcilere mafyavari ölüm tehditleri savuranlar,
Devrimcileri linçlerle terörize edeceklerini sananlar,
YA DEVRİMCİLERİ HİÇ TANIMAMIŞLAR YA DA
AKP’DEN BÜYÜK BİR GÜVENCE ALMIŞLARDIR!
Sonuç Olarak;
Emperyalizmin ve oligarşiye sendikalar içinde
gönüllü provakatörlük yapanları sendikalarda barındırmayacağız! Teşhire ve ideolojik mücadelemize
devam edeceğiz!

Soysuz Süleyman’ın talimatıyla devrimcileri BİTİRME hayaline kapılanların heveslerini
kursaklarında bırakacağız!
Tarihin ve bilimin yasaları bizden yana. Yükselen mücadelemizle tasfiyecileri girdikleri o
ihanet çukuruna gömeceğiz!
Kamu Emekçilerinin emek
mücadelesini satıp, AKP ile anlaşan devrimci düşmanı sendika
ağalarına en iyi cevap;
Direnişi, Mücadeleyi Yükseltmek,
Daha çok Yüksel Direnişleri
yaratmak,
Yeni Nuriyeler, Acunlar, Selviler, Mehmetler, Alevler, Nazan’lar, Gülnazlar, Nurseller, Enginler yaratmaktır.
Elmaslar’ın açtığı yoldan Nuriyeler yürüdü.
Nuriyeler’in açtığı yoldan da binlerce kamu
emekçisi yürüyecektir.
Direnişler Meclisi ile örgütleniyoruz! Yüksel,
Düzce, Bodrum, Bakırköy, Sarıyer, Mahmut Konuk
Direnişi, Kezban Ana, HHB avukatlarının direnişi,
ülkede ve Avrupa’da yükselen başka direnişlerle
mücadelemizi büyütüyor; her yerde zulmün, adaletsizliğin önüne çıkıyoruz!
Emeğe, mücadeleye ve kazanacağımıza olan
inançla, her yerde Meclisler’de örgütlenecek, direnişleri büyütecek ve çoğaltacağız!
Bir kez daha biz kazanacağız ve TASFİYECİLER
YENİLECEK!
Bunu hiçbir güç engelleyemeyecek!

Direnen Emekçilerin, İşçilerin Yanında
Olmaya Devam Edeceğiz

Yozlaşmaya Karşı Halk Toplantılarında
Kararlar Alacağız, Yozlaşma Bataklığını Kurutacağız

İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler, işi ve onuru için direnişte
olan işçi Türkan
Albayrak'ın direnişini halka anlatmak ve duyurmak için mahallenin çeşitli yerlerine, üzerinde;
“İşimi Geri İstiyorum” diyen “Türkan Albayrak Yalnız Değildir! Devrimci
İşçi Hareketi” imzalı pullamalardan 30
adet yapıştırdı.

İstanbul Çayan
Mahallesi’nde 27
Ocak’ta Çayan-Güzeltepe Halk Komitesi tarafından,
uyuşturucu batağı
ve AKP’nin sistematik yozlaştırma
politikasına karşı
halk toplantısı yapıldı. Toplantıların
devam ettirilmesi
kararı alındı ve mahalle halkının düşünce ve önerileri alınarak Halk Komiteleri’nin
kurulması, bu tür sorunlara karşı hep beraber mücadele edilmesi
kararı alınan toplantıya 60 kişi katıldı.

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Halkın Avukatları Onurumuzdur!

24 OCAK TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ’NDE, HALKIN TUTSAK AVUKATLARI
AÇLIK GREVİNE BAŞLADI!
HALKIN AVUKATLARI’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN TAKSİM’DE 2 BİN AVUKAT YÜRÜDÜ!
4 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü; Avrupa
Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada
İnsan Hakları Demokrasi İçin Avukatlar Birliği
(ELDDH), Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (İDHAE) tarafından her yıl yapılan eylemlerin organize
edildiği gündür.
İran, Filipinler, Bask, Honduras, Çin ve Mısır’ın ardından “Tehlikedeki Avukatlar Günü”nün bu sene, 7
yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye’deki avukatlar için
yapılması kararı alındı ve uygulandı.

2

24 Ocak Nedir,
Neden Tehlikedeki Avukatlar Günü?
1977 yılında İspanya’nın Madrid kentinde, faşist
Franco’nun izinden giden kontrgerillacılar tarafından
Atocha Caddesi 55 numarada yapılan işçi avukatları
toplantısına baskın yapılır. Comisiones Obreras (CCOO)
adlı sendikal yapıya üye ve o dönemde İspanyol Komünist Partisi’ne üye avukatlar hedef alınır. Saldırının
sorumlusu, Alianza Apostólica Anticomunista veya
AAA diyen faşistlerdir.
Saldırıda; Angel Rodriguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafin Holgado, Francisco
Javier Sauquillo adlı avukatlar katledilir. Bu nedenle
her yıl 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü adıyla etkinlikler düzenlenmektedir.
Ülkemizde de devrimci avukatlık yapan Fuat Erdoğan
28 Eylül 1994’te, oligarşinin katil polisleri tarafından,
yanındaki 2 kişiyle birlikte güpegündüz, oturduğu
kafede katledildi. Fuat Erdoğan’ın çalışma arkadaşları
ve öğrencilerine dönük baskılar da devam etti.
Halkın Hukuk Bürosu, onlarca kez basılmış, avukatları sayısız kez gözaltına alınmış, işkence görmüş,
büro mühürlenmiş, çalışanlar tutuklanmıştır.
Adından da anlaşıldığı gibi, halkın avukatlarıdır onlar.
Gözaltına alınıp tutuklanmaları, işkencelerden geçirilmeleri,
kollarının-burunlarının kırılması, müvekkillerinin katledilmesi,
hiçbir baskı ve zor onları yıldıramamıştır!
Soma’da katledilen 301 madenciyi, Berkin Elvan’ı,
Dilek Doğan’ı, Yılmaz Öztürk’ü, Hasan Ferit’i savunmaları, bir tek delilin peşinden koşmaları, yüzlerce
sayfalık dosyalara gece-gündüz çalışmaları onları
düzen avukatlarından ayırır.
Çünkü onlar devrimci avukatlardır ve halk için adaletin
sağlanması için didinirler. Tam da bu nedenle faşizmin
komplolarının hedefi olur, tutuklanırlar. Devrimcilerin avukatlığını yaparken devrimcileşmiş, tecrite karşı mücadele
ederken tecrit olmuşlar; ama asla yılmamışlardır.
2013’te tutuklanmalarının ardından, 5 bin avukat
Taksim’de yürümüş ve “Devrimci Avukatlar Onuru-
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muzdur” demişti.
24 Ocak 2019
günü, yeniden
halkın avukatları
için bir aradaydı
avukatlar. Üstelik
yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde eylemler yapıldı.

12 Eylül 2017’de Tutuklanan Avukatların
Halkın Avukatları Açlık Grevinde!
Halklarımızın en çok yaşadığı sorun yoksulluk,
yozlaşma ve adaletsizlik! Yoksul ve adaletsiz bırakılan
halkımızın avukatlarının İstanbul’da bulunan bürosu
(Halkın Hukuk Bürosu), 12 Eylül 2017’de işkenceciler
tarafından basıldı ve sonrasında 3’ü stajyer, 19 avukat
tutuklandı.
15 Eylül 2018’de çıkarıldıkları ilk mahkemede
tahliye edilen avukatlar hakkında, aradan 12 saat
geçmeden aynı heyet tarafından yeniden tutuklama
kararı verildi.
Şu anda tecrit hücrelerinde tutulan HHB’nin 6
avukatı, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde
AÇLIK GREVİ’ne başladı!
Tecrit hapishanelerinde tutulan halkın avukatları,
duruşmalarının görüleceği 18 Mart 2019 günü; Avukatlar
Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Behiç Aşçı, Selçuk Kozağaçlı ve Aycan Çiçek açlık grevinde olacaklar.
Adaletsizliğe karşı açlık grevine başlayan avukatlar
için, İstanbul dışında da barolar açıklama ve ellerinde
halkın avukatlarının fotoğraflarıyla eylemler yaptı.
24 Ocak’ta yurtdışında da hukuk örgütleri ve barolar
tarafından, 30 ayrı yerde Türk konsoloslukları önünde
de eylemler yapılıp, açıklamalar yayınlandı.
Brüksel, Paris, Lyon’da konsolosluk önüne gidilerek
Avrupa Barosu ve Dünya Avukatlar örgütünden açıklamalar okundu.
Ülkemizde 2013’ten bu yana ilk kez bu kadar
kitlesel yürüyüş yapan avukatlar, halkın avukatlarının
mahkemesine katılım çağrısı yaptılar. Savunmaya
Özgürlük istenen eylemlerde, halkın avukatlarının özgürlüğü için sloganlar atıldı.
18 Mart 2019 günü, Açlık grevinin 60. gününde
olacak olan halkın avukatlarının duruşmasına katılalım!
HALKIN AVUKATLARI ONURUMUZDUR!

24 OCAK “TEHLİKE’DEKİ AVUKATLAR GÜNÜ”NDE İSTANBUL’DA 2 BİN AVUKAT
“DEVRİMCİ AVUKATLAR ONURUMUZDUR” SLOGANIYLA YÜRÜDÜ

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ADANA,
ANTALYA, PARİS, LYON, ROMA, MADRİD,
BRÜKSEL... 30 ÜLKEDE, BİRÇOK
ŞEHİRDE AYNI SLOGANLAR YANKILANDI:
“TUTSAK AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK!”

2006: Bin Avukat,
2013: 5 Bin Avukat,
2019: 2 Bin Avukat
En kitlesel avukat yürüyüşlerinin
hepsinin öznesi halkın avukatlarıydı.
Binlerce avukat,
halkın avukatlarını sahiplendi.

BU BİR TESADÜF DEĞİLDİR!
BU SAHİPLENMEYİ YARATAN
DEVRİMCİ AVUKATLARIN
HAKLILIKLARI VE MEŞRULUKLARIDIR!

HALKIN AVUKATLARININ; FAŞİZMİN
SALDIRILARI, BASKILARI KARŞISINDA
ONURLU, DİK DURUŞLARI, ASLA TESLİM
OLMAMA, HER KOŞULDA DİRENME
MEŞRULUKLARIDIR. DİRENİŞİN
MEŞRULUĞUNUN GÜCÜDÜR BU...

ŞİMDİ DAYANIŞMAYLA BU GÜCÜ DAHA
DA BÜYÜTME, HALKIN AVUKATLARINI
DAHA ÇOK SAHİPLENME ZAMANI.
18-21 MART’TA SİLİVRİ’DE OLALIM!
HALKIN AVUKATLARINI
FAŞİZMİN ELİNDEN ÇEKİP ALALIM!
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Adaletsizliğe Karşı Açlık Grevindeki Tutsak Avukat Selçuk Kozağaçlı,
Babasının Cenazesine Eli Bir Jandarmaya Kelepçeli Halde Kaldı!

FAŞİZMİN ACIYA DA TAHAMMÜLÜ YOKTUR!
ÇÜNKÜ FAŞİZMİN AHLAKI DA VİCDANI DA YOKTUR!
sonra eylem yapan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın, Soma’da
hayatını kaybeden madencilerin
ailelerinin avukatlığını yaparak ve
hapistekilere işkence iddialarını
dile getirerek hükümeti kızdırmıştı”
dendi.

alkın tutsak avukatlarından Selçuk Kozağaçlı’nın babası Ayhan Kozağaçlı, 25 Ocak günü yaşamını
yitirdi. Yürüyüş Dergisi Emekçileri
olarak, halkın avukatları Selçuk ve
Betül Kozağaçlı ile ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

H

Kendisinin talebi ve meslektaşlarının çabalarıyla Silivri hapishanesinden cenazeye katılmak üzere
Konya’ya getirilen Selçuk Kozağaçlı, 5 saatliğine getirildiği cenaze
ve taziye boyunca bir eli sivil bir
jandarma görevlisine kelepçeli
halde bekletildi.
Faşizmin ölüye, ölenin yakınlarının acılarına bu saygısızlığı halkın
ve meslektaşlarının tepkisini çekti.
İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu
konuyla ilgili açıklama yaparken
birçok kişi de internet mesajlarıyla
bu ahlaksızlığa tepki gösterdi. İşte
bu açıklama ve paylaşımlardan
derlediklerimiz:
- @chdgenelmerkez: Genel
Başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı,
babasının cenazesine yasal düzenleme dahi hiçe sayılarak 5 saat
süreliğine getirildi. Jandarmaya kelepçeli halde tutuldu ve kelepçeli
şekilde ring aracı ile Konya’dan
Silivri Hapishanesi’ne götürüldü.
İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
- Ankara Barosu:
Tarih, L. Chatham’ın dediği gibi
kanunun bittiği yerde zulmün başladığını her defasında, hiçbir istisna
olmadan tüm insanlığa tekrar ve
tekrar ispat etmiştir. Ancak uzun
zamandır hiçbir zulüm, kaybettiği
babasının mezarı başında meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı’nın
bileklerine takılan kelepçe kadar
cisimleşmemiştir.
… Acıya ve mateme saygının,
kelepçelerde cisimleşmiş korkulara
üstün gelemediğini görmek, hukuk
ve özgürlük adına verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu
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gösterdiği gibi bu kutlu mücadelemize inancımız katlanarak artıyor.
- Türkiye Barolar Birliği:
“… Cenaze süresince Avukat
Selçuk Kozağaçlı’nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza
Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırıdır.
Çünkü somut olayda güvenliğin
zincirle bağlanma yerine, insanlık
onuruna ve vicdana aykırı olmayacak yöntemlerle sağlanması kuşkusuz mümkündür.”
- International Association of
People’s Lawyers, tutuklu avukat
Kozağaçlı’nın, babasının cenazesine kelepçeli götürülmesine tepki
gösterdi, “Kozağaçlı savunduğu
müvekkilleriyle hükümeti kızdırmıştı”
dedi.
- Uluslararası Halkın Avukatları Derneği (International Association of People’s Lawyers/ IAPL),
Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı, tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının cenazesine
kelepçeli şekilde götürülmesiyle
ilgili açıklama yaptı.
- IAPL İzleme Komitesi: “Kozağaçlı, KHK ile işten atıldıktan

- Ümit Kıvanç: “…Selçuk Kozağaçlı’nın bileği değil, kelepçeyi
taktıkları. Hükmedemedikleri her
şey, herkes, bütün canlılar. Kabristan’ın kuşları, karıncaları, kelebekleri… İçteki, derindeki endişeyi
giderecek kudret gösterisi henüz
tasarlanamadı. …Utanması kalmamış topluma insan toplumu denmez. Birilerimizin bunu taşıması
şart. Kelepçeli de olsak tabuta
omuz vermemiz, küreği alıp toprak
atmamız gerekecek.” (29 Ocak
2019 Salı, Gazete Duvar)
- Türkan Albayrak: Direnişin
148. günü. Babalarımızı kelepçeli
ellerle toprağa verdiğimiz günlerden
geçiyoruz. Bize yaşatılanları asla
unutmayacağız, zulüm sahipleri
siz de unutmayın.
- Acun Karadağ: Selçuk Kozağaçlı babasının cenazesinden hapishaneye götürülüyor. Bu gözleri,
parmaklarındaki zaferi unutmayacağız!
- Süreyya Karacabey: Selçuk
Kozağaçlı’nın mezar başında kelepçeli görüntüsü, sadece vicdansızlıkta değil anlamsızlıkta da sınır
tanımıyoruz’un görüntüsüdür. Baro
başkanı oy spekülasyonlarıyla uğraşacağına avukatların keyfi kapatılmalarıyla uğraşsın!
- Burak Yüce: Faşizm, uyduruk
gerekçeler ve kumpaslarla tutuklanan bir hukuk insanının, babasının
son yolculuğuna kelepçeyle getirilmesidir. Dostumuz Selçuk Kozağaçlı’nın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine sabırlar diliyoruz.

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Direniş ve direnenlerle Grup Yorum arasında kopmaz bir
diyalektik bağ vardır. Yeri gelir direnişle mayalanır
Grup Yorum ezgileri.
Yeri gelir direnişleri mayalar. Yeri gelir güç verir direnenlere.
Yeri gelir onlardan güç alır. İşte bu yüzden
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
Tehlikedeki avukatlar değil, “tehlikeli avukatlar”
onlar. Zulmün en karanlığında, tutsaklıkta bile
düşüp önüne halkın, faşizme meydan okuyorlar. Bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu,
Naim Feyzullah Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

15

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

İNSANLIK ONURUNU SAVUNMA SUÇU
8 Ocak 2018 tarihinde Okmeydanı’ndaki Gençlik Dernekleri
Federasyonu binasına polis baskını yapıldı. Sıla Abalay’ın
orada zorla tutulduğunu ve O’nu kurtarmaya geldiklerini
söylediler. Oysa ne Sıla oradaydı ne de zorla tutulan biri vardı.
Elleri boş dönmek istemediler ve o gün tesadüfen orada bulunan
Ferdi İşçi, Deniz Can Dil, Rıdvan Akbaş, Adem Akçay ve Fuat
Yalçın’ı işkence ile gözaltına alındılar.
Tam 9 gün beklediler savcılık önüne çıkmak için. Savcılıkta
Gençlik Federasyonu’nda neden ‘İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek’
diye slogan attıklarını sordular, bir de dernekteki pankart ve afişleri.
Tüm suçlama bundan ibaretti.
Ferdi İşçi, Deniz Can Dil, Rıdvan Akbaş ve Fuat Yalçın tutuklandılar
ve o gün bugündür tutuklular. Yalnızca Gençlik Derneği’nde bulundukları için 2 yıl 10 gündür tecrit hapishanelerinde tutulan bu
dört genç için örgüt üyesi olmaktan ceza isteniyor.
Onlar geleceğimiz için ceza istiyor, bizse yalnızca “Adalet İstiyoruz”
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AYTEN ÖZTÜRK; KAÇIRILMASINI, 6 BOYUNCA GÖRDÜĞÜ İŞKENCEYİ,
HAPİSHANEYİ VE SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞİ ANLATIYOR!

F

OSEM’in Sincan Hapishanesi’nden Özgür
Tutsak Ayten ÖZTÜRK ile yaptığı röportajı
yayınlıyoruz.

FOSEM: Öncelikle kısaca kendinizden bahseder
misiniz? Ayten Öztürk kimdir?
Ayten Öztürk: Antakya’dan, Arap yoksul bir aileden
geliyorum. Bu sistemin adaletsizliklerini, baskılarını,
zulmünü yaşayarak da gördüm.
Ahmet ağabeyim, Yazgülü yengem ve Hamide ablam zulme
karşı-hak adalet mücadelesinde
şehit oldular. Onurlu yaşamları
ve şehitlikleri ile bana rehber oldular. 25 yıldır bu mücadelenin
bir parçasıyım. Toplamda 7.5 yıl
çeşitli hapishanelerde tutsaklıklar
yaşadım, yıllardır da yurtdışında
bulunuyordum. Şimdi de Sincan
Kadın Kapalı Hapishanesi’nde
iki buçuk aydır tutukluyum.
FOSEM: 9 Mart 2018 tarihinden beri sana ulaşılamıyordu. 9 Mart günü ne olmuştu? Nerede,
nasıl gözaltına alındın?
Ayten Ö.: 9 Mart 2018 günü Lübnan’dan Avrupa’ya
geçerken havaalanında Lübnan polisi tarafından gözaltına alındım. Lübnan’da Türkiye konsolosluğundan
biri gelip resimlerimi çektikten sonra gizlice Türkiyeli
yetkililere teslim edildim.
13 Mart’ta Lübnan havaalanında yüzlerini görmediğim kişilere teslim edilirken gözlerim bağlandı,
kafama çuval geçirildi ve kollarım arkadan kelepçelendi.
Yaklaşık 1 saatlik uçuştan sonra getirildiğim özel
uçaktan ağzım bantlanarak indirildim. Uçağa bindirilmeden önce gözlerim bağlandı. Kafama da çuval geçirildi. Uçaktan indirilirken slogan atmaya çalışınca
hızlıca ağzım bantlandı. Ve elleriyle ağzımı sıktılar.
İndirirken koştururcasına indirip beni işkencehaneye
soktular. Uçaktan indikten sonra işkencehaneye
yaklaşık 15 adımda gittiğimizi hatırlıyorum. İşkencehanenin neresine soktuklarını bilmiyorum, bir şey
görmüyordum. Çok hızlı ve saldırgan bir şekilde
hemen üstümü çıkarttılar ve süngerli odaya attılar.
Birkaç dakika sonra da gelip kendilerinin verdiği
giysileri giymek zorunda kaldığımda bir anlığına
ellerimi çözdüler.
Gözlerim bağlıydı, gözlerim uzun bir süre hep
bağlı kaldı, ellerim de arkadan kelepçeli. Sadece tuvalete gittiğimde tuvaletin yanında ellerimi çözüyorlardı ama gözlerim açılmıyordu. Gözlerim

sürekli kapalı kaldığından ilk açtıklarında (bana
ilk zorla serum müdahalesini yaptıkları zaman)
gözlerim açılmadı. Birbirine yapışıktı. Sıvıyla, çayla
gözlerimi açtılar revirde.
Ve indiğimiz yerde görmediğim bir yere sokuldum.
Hızlıca üstümdeki giysiler çıkartılarak süngerli bir
hücreye atıldım ve verdikleri giysileri giymek zorunda
kaldım. Burada psikolojik ve fiziki işkenceler yaşadım.
28 Ağustos 2018’de de buradan çıkartıldım ve bir
senaryo tezgahlanırcasına Ankara
TEM polisine teslim edildim.
Ankara polisine teslim etmek
için beni bir araziye bıraktılar.
Saat akşam 8.00 ile 9.00 gibiydi.
Saatleri günlük kapımın açılıp
kapanma düzenine göre tahmin
edebiliyordum. Arabadan indirildiğim yerde geniş bir alan, soğuk,
sert bir rüzgar vardı. Ve şehrin
ışıkları çok uzakta görülüyordu.
Hemen ardından zifiri karanlıktan
çıkan Ankara TEM polisi hakkında
ihbar bu gerekçesiyle beni gözaltına aldı. Sanki o ıssız arazide beni bulmuş gibi.
Oysaki teslim edildiğim apaçık ortadaydı. 1 Eylül’e
kadar emniyette gözaltında kaldım, 1 Eylül’de ise tutuklandım. Somut hiçbir delil olmadığı halde hukuksuz
bir şekilde tutukluyum.
FOSEM: Cevaba baktığımızda bu bir gözaltı
değil bir kaçırma olayıdır. 6 ay boyunca yaşadıklarından bahsedebilir misin? Ne tür işkenceler
uyguladılar?
Ayten Ö.: Her tarafı gri halıflex ile kaplı, zemini
sert süngerli tahminen bir 1,5-2 metre boyutunda 24
saat kamera ile gözetlenen, 2 duvarında bir tabak
büyüklüğünde delikli havalandırma sistemi olan bir
hücrede tutuldum. İlk 1 ay kadar gözlerim bağlı kafama
çuval geçirilmiş halde ellerim arkadan kelepçeli tutuldum. Nefes almakta zorlanıyordum, kollarımda ağrılar
oluyordu. İlk aylar sürekli zorla yemek yedirmeye,
sıvılar vermeye çalışıyorlardı. Birkaç kez zorla serumla
müdahale ettiler. Kollarımı duvardaki demir halkalara
kelepçeleyip bir yandan elektrik verip bir yandan
yemek yedirmeye çalıştılar. Ara ara susuz bırakıyorlardı.
Fiziki işkenceyi bulunduğum odanın dışında farklı
bir odada yapıyorlardı. İlk aylar psikolojik işkence
yapıp sözlü sorguya alıyor, “biz seni tanıyoruz,
sadece bazı bilgileri öğrenmek istiyoruz, konuşmazsan buradan çıkamazsın, bu devlet senin için
bir uçak kaldırdı, senin burada olduğunu kimse
bilmiyor, boşuna direniyorsun, burada ölsen kim-
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senin umrunda da olmaz, ailen gibi olmayacaksın.
Seni öldürmeyiz ama her gün ölümü yaşatırız…”
diyorlardı.
Konuşmadığım için hücreme saatlerce soğuk ya
da sıcak hava veriyorlardı. Bazen de saatlerce gürültülü
müzikler dinletiyorlardı. Çok bağırarak sürekli küfür
edip tacizde bulunuyorlardı. Tüm işkenceciler devamlı
tehdit edip (bizimle işbirliği yapmazsan zorla konuştururuz) diyorlardı ve son aylarda yaklaşık 20 gün
boyunca fiziki işkence yaparak konuşturmaya çalıştılar.
Çoğu kez (sadece bizimle konuş, diyaloga gir, bizden
bir şeyler iste…) diyorlardı. İşkenceyi bazen çırılçıplak
soyarak, bazen de yarı çıplak bedenimin her tarafına
yapıyorlardı. Duvara asıp 2 çeşit elektrik verdiler. Biri
tabancaya benzer bir cihaz ile bedenime bastırarak
sarsan ve acı veren, diğeri de parmak uçlarıma bantlanan metal mandallarla uzaktan kumanda ile verilen
elektrik. Bu da etkiliydi, nefesimi kesiyordu. Bundan
dolayı birkaç kez bayıldım. Bayıldığımda su ile ayıltıp
taciz ederek tecavüz tehdidi ile devam ediyorlardı.
Tazyikli su ile boğmaya çalıştılar, hem hücremde
hem de tabut biçimindeki bir bölümde saatlerce ayakta
tutuyorlardı. Bundan dolayı çok fazla şişen ayaklarıma
kırbaç, sopa ve cop ile vuruyorlardı. Bazen de ayakkabılarıyla ezercesine ayaklarıma basıyorlardı. Spor
lambalarını gözlerime tutarak başımın dönmesini ve
midemin bulanmasını sağlıyorlardı. Bazen de beni
tepetaklak ters çevirerek ayaklarımdan asıyorlardı.
Tüm bunları yaparken bir yandan küfür ediyor, bir
yandan da iş birliği teklif ediyorlardı (istediğin kadar
para, kalacak yer ve kimlik sağlarız, yeter ki konuş)
diyorlardı. İnsanlıktan çıkmış o işkencecilerle konuşacak
bir şeyim yoktu. (Susarsan işkenceler devam eder,
güçten düştüğünde tedavi eder, ayağa kaldırır, 2. ve
3. seanslara başlarız. Daha da kötü olur. Burası cehennemin dibi, buradan kurtuluşun yok!) diyorlardı.
Kimyasal ile tehdit ettiler ve bilmediğim bir iğne
yaptılar ama herhangi bir şey hissetmedim. İyice
güçten düştüğümde ara ara gözlerimi açıp konuşuyorlardı. Onların yüzünde maske vardı ve sadece
gözleri gözüküyordu. (Bir gün çıkarsan bizi tanımaman
için maske takıyoruz) diyorlardı. Artık kalkamayacak
hale geldiğimde bile kaba dayak atıp yüzümü, kafamı
duvara vurup (kafanın içindekileri çıkar, seni motive
edeni çıkart) diyorlardı. Ayak parmaklarımı; pense ile
vurup kıralım mı, tırnaklarını sökelim mi deyip el tırnaklarımın altına kesici, sivri bir metal sokuyorlardı.
En son artık kalkamayacak hale gelmiştim. Beni revir
gibi bir yere götürüp serum ve kremlerle iyileştirme
adına sözde tedavi uyguluyorlardı. Beni ikinci seansa
hazırladıklarını söyleyerek her gün (fikrin değişti mi,
konuşacak mısın?) diye soruyorlardı. Yaklaşık 20
gün sonra da oradaki süremin dolduğunu söyleyip
beni sözde adalete teslim edeceklerini söylediler. Elbiselerimi verip ellerimi arkadan plastik kelepçeyle
kelepçeleyerek gözlerimi bağladılar. Kulaklarıma motorsiklet sesi verdikleri bir kulaklık takarak yaklaşık
1,5 saat gittikten sonra beni boş bir araziye bıraktılar.
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Ellerimi, gözlerimi çözüp arabayla uzaklaşmaları bir
oldu. Yaklaşık 2-3 saniye içerisinde de Ankara TEM
Polisi zifiri karanlıktan çıkıp sözde bir ihbar üzerine
beni gözaltına aldıklarını söylediler.
FOSEM: Emperyalizmin teslim alma politikalarına, türlü türlü işkencelerine karşı müthiş bir
direniş sergiledin. Bunu nasıl başardın? Seni tuttukları yerde 1 günü nasıl geçirdin?
Ayten Ö.: Baştan itibaren direnmeye karar verdim.
Ne olursa olsun asla konuşmayacaktım. Bedenime
hemen hemen her türlü işkenceyi yapmaya çalıştılar,
moralimi bozmaya, yalnızlık, hiçlik duygusu vermeye
çalıştılar. Orada uzun süre kalacağımı anladım ama
hiç yalnız değildim. Başta ablam, ağabeyim, yengem
hücremin baş köşesindeydi. Onları düşünüp onlarla
geçirdiğim her anı gözümde canlandırıyordum. Onlara,
şehitlerimize verdiğimiz sözler, en sevdiklerimle paylaştıklarım, öğrendiklerim ve öğrettiklerim hep kafamdaydı. Beynimi, düşüncelerimi programladım. Günümü kapımın düzenli olarak açılıp kapanma vakitlerine
göre programladım. Belli saatlerde içimden geçirdiğim
sloganlarım, marşlarım vardı. Belli saatlerde de
kafamda üretimlerim oluyordu; resim, şiir, yazı vb…
Ve okuduğum kitapları, çalışmaları, filmleri… Tek tek
belli saatlerde kafamdan geçiriyordum. Gereksiz düşüncelerimi kafamdan atmıştım, kurallar ve yasaklar
koymuştum kendime. Örneğin günlerce bana “yoruldum’’ dedirtmeye çalıştılar. Beni tamamen bitirmeye,
yok etmeye çalıştılar. Evet, emperyalizm kendinden
olmayanı yok etme, teslim alma politikasının bir parçasıydı yaşadığım işkenceler. Vücudumdaki yara ve
izleri hapishanedeki arkadaşlarım saydı. 898 iz
bıraktılar. Hala işkencelerin etkileri bedenimde mevcut
ama asla beynime ulaşamadılar. Günde 3 kez tuvalet
için ve su vermek için, 2 kez de yemek vermeye zorlamak için kapım açılıyordu. Bunun dışında fiziki
işkence yapıldığı günlerdeyse gece 2-3 kez işkenceye
götürmek için açıyorlardı. Bazen de bulunduğum hücrede kaba dayak ya da elektrik cihazı ile işkence yapıyorlardı. Görünürde her gün aynıydı ama benim
beynimde her gün yeni üretimler, yeni düşünceler
vardı. Değerlerimizden, tarihimizden, geleneklerimizden,
şehitlerimizden ve halk-vatan sevgimizden güç aldım.
Bilimsel düşünmeyi elden bırakmadım. Bir gün o işkencenin ya benim ölümle ya da serbest bırakılarak
biteceğine inanıyordum. Ölümü göze almıştım. Her
şeyi, özgürlüğüm dahil, ancak direnişimle elde edeceğime inanıyordum. Ve şimdi arkadaşlarımla birlikteyim. Direnme kararı alan herkes, en ağır işkenceler
altında dahi direnme gücü bulabilir. Bu sağlam ideolojimizin, tarihimizin ve şehitlerimizin bize kattıkları
güçtür. Sonuç olarak her günümü mutlaka zaferi kazanacağıma olan inancım ile bitiriyordum.
FOSEM: 28 Aralık 2011’de H. Aygün hapishaneye
gidip eski özel harekatçı Ayhan Çarkın ile görüşmüş
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ve Milliyet gazetesi de bu görüşmeyi yayınlamıştı,
şöyle diyordu; katil, kayıplar için (biz yasallık perdesi altında terör örgütü gibi çalıştık, ölen insanların
birçoğu slogan attı geri adım atmadı, bu insanlara
hayranlık duydu…) bahsi geçen kayıplar Hüsamettin Yaman ve Soner Gül idi. Bizim yoldaşlarımızdı. Düşmanın seninle de bu yanlı konuşmaları
olmuş, ne dediler? Sen bu söylemler karşısında
ne hissettin?
Ayten Ö.: Aslında beni kaybetme ya da katletme
ihtimalini kafama sokmak istediler. Şöyle ifade ediyorlardı: “Merak etme seni bir tekneye koyup patlatmayız, beynine bir kurşun sıkıp bir araziye terk
etmeyiz” diyerek bunları yapabileceklerini de ima
ediyorlardı. Ben gerçeklerin gücüne inanıyordum,
geç de olsa bir gün gerçekler ortaya çıkacak diye düşünüyordum. Ve ölüme de kendimi hazırlamıştım.
Her şeye rağmen moralim ve motivasyonum yerindeydi.
Çünkü siyasal üstünlük, moral üstünlük, direnişimin
bir sonucu olarak bendeydi. “Burada bir saygınlık
yarattın, kimse bu kadar direnmedi ama tüm
bunlar boşuna’’ diyorlardı… Hiçbir şey boşuna
değildi, orada yaşadığım her acı unutulmaz izler
bıraktı beynimde, en sonunda onlar; yani işkenceciler
kendi çabalarının, işkencelerinin boşuna olduğunu
gördüler ve biz kazandık!
FOSEM: Kontrgerilla konusunda 70’lerden bu
yana tartışılır; “Devlet içinde devlet’’miş gibi bir
tablo yaratılır. Ancak Kontrgerilla devletin kendisidir.
Bu dünyada da böyledir. CIA Kontrgerilla’nın teorisine eskiden “Sovyet tehdidi’’, “Komünizme
karşı mücadele’’ diye yapmıştır. Fakat asıl korkuları
halklardır. “Ya düşünce değişikliği ya ölüm’’ diyerek
halklar teslim alınmak istenir. Yani soru, Kontrgerilla’nın var olup olmadığı olmamalıdır. Soru şudur;
Kontrgerilla neden var, Kontrgerilla ne yapar?
Ayten Ö.: İşkenceciler sürekli; “Burası bildiğin
yerlere benzemez, burada süre, zaman kavramı yok,
burada olduğunu kimse bilmiyor, sormuyor da. Burası
resmi bir kurum değil. İstediğimiz kadar seni burada
tutarız. Burada savcı, hakim, avukat ve mahkeme
yok! Burada bir Allah bir de biz varız. Senin direnişini
kimse duymaz, sessiz bir çığlık sadece…” diyerek
oranın bir kontrgerilla merkezi olduğunu, sınırsız
yetkileri olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı.
Oysa ki kontrgerilla devletin dışında değildir.
Sürekli faşizmin olduğu bizim gibi ülkelerde toplumsal direnişleri bastırmak, halkı sindirmek, korkutmak ve gözdağı vermek için yasaların üstünde
kendi sistemlerini ayakta tutmak için her türlü
zorbalığı meşru gören ve illegalmiş gibi faaliyet
yürüten devletin kendisidir kontrgerilla. Kontrgerilla
kaçırır, kaybeder, katleder. Devrimci muhalif olan tüm
kesimlere devletin gözdağı yöntemidir Kontrgerilla.
Özellikle “sosyalizmin öldüğü” propagandasının

yayıldığı 90’lı yıllarda ülkemizde Kontrgerilla’nın kaybetme politikası devletin politikasıdır. Bunu yıllar sonra
Ayhan Çarkın’lar gibi özel harekatçılar da itiraf etmiştir.
Benim kaçırılmam da devletin eliyle olmuştur. Lübnan’da
konsolosluktan gelen ve ismini de söyleyen bir kişi
benimle görüşmek istiyor. Görüşüyor da. Hemen
ertesi gün de Lübnan hükümetinin polisi bana açıklama
yapmadan yüzlerini bile görmediğim Türkiye’li yetkililere
teslim ediyor. 6 ay bilinmeyen bir yerde, işkenceli bir
gözaltı sürecinden sonra da bir şey olmamış gibi
açık bir araziye bırakılıyorum. Ankara TEM Polisi de
orada bulmuş gibi beni alıyor. Buna baktığımızda bile
Kontrgerilla’nın devletin içinde “Derin Devlet” olmadığını,
devletin ta kendisi olduğunu görüyoruz. Beni kaçırarak
da; ‘’devrimcilere sizi istediğim yerde alır, işkence
yapar, ister kaybeder, ister katlederim’’ mesajı verilmeye
çalışılıyor.
FOSEM: 6 ay boyunca işkence gördün. Vücudunda 898 işkence izi oluştu. Emperyalizm Ayten’lerden korkuyor. Bu korkunun temelinde yatan
nedir?
Ayten Ö.: Bana işkence yapanlar da devlet adına
işkence yaptıklarını açıkça söylüyorlardı. Bana “devlete
kafa mı tutuyorsun, hiç kimse devleti karşısına alamaz,
sen teksin. Devlet senden çok daha güçlüdür. Bize
yardım edecek misin? Bizimle işbirliği yapacak mısın?
Hapishanedeki direnişlerde devleti daha rahat karşına
alırsın. Burada devleti karşına alamazsın…’’ gibi söylemleri vardı. Bunları söylerken bile aslında kendilerinin
korktuklarını anlıyordum. Evet, emperyalizm bizlerden
korkuyor. Bu korkunun temelinde yatan; bizim devrim
- sosyalizm iddiamızdan vazgeçmememizdir. Emperyalizm “Yeni Bir Dünya Düzeni’’, “Küreselleşme’’, “Tek
Kutuplu Dünya’’ demagojileri ile katliamcı, işkenceci,
sömürücü yanlarını gizlemeye ve değiştiğini empoze
etmeye çalışıyor. Oysa ki emperyalizm değişmedi;
bunu Irak’ta, Suriye’de, Filistin’deki politikalarından,
katliamlarından biliyoruz. Ülkemizin emperyalizme
göbekten bağlı olduğunu ve halkların bu bağımlılıktan
kaynaklı çektiği acılardan biliyoruz ki emperyalizm
değişmedi. Ve üstelik bana yapılan işkencelerden de
biliyoruz. Benim üzerimden benim gibi düşüncelere,
devrimci harekete şu mesaj verilmek isteniyor; “Emperyalizmi karşınıza almayın, emperyalizmin güdümüne
girin, sivil toplumcu olun, reformist olun…’’ Yani
aslında teslim olun mesajı verilmek isteniyor. Ancak
şu bir gerçek ki, ülkemiz gibi işbirlikçi faşist yönetimlerin
ve emperyalizmin halklara ve devrimcilere yönelik
zulmü ve zorbalığı sürdükçe direnenler de var olacaktır.
Bu tarihsel bir gerçektir. Emperyalizm ve işbirlikçileri
bende ve benim gibi düşünen tüm devrimcilerde,
devrimci örgütlenmelerde kendi sonlarını gördükleri
için korkuyorlar ve bizleri teslim almak, yok etmek istiyorlar ama başaramıyorlar, başaramayacaklar da.
Çünkü M-L ideoloji ile donanmış güçlü bir iddiaya,
devrim ve sosyalizm inancına sahibiz.
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FOSEM: Seni bırakacakları aklına gelmiş miydi?
Bıraktıkları yerin ülkemiz sınırları içinde Ankara
olduğunu anladığında ve tekrar gözaltına alındığında neler hissettin? Ki bildiğimiz kadarıyla bu
olayın gerçekleşmesi 5 dakika kadar kısa bir süre
içerisinde gerçekleşti.
Ayten Ö.: Evet, küçük bir ihtimal de olsa beni bırakacaklarını tahmin ettim; çünkü söyledikleri her
şeyin tersini düşünüyordum. “Konuşmazsan buradan
çıkamazsın!’’ dediklerinde tam tersine oradan çıkacağımı hem de konuşmadan çıkacağımı düşünüyordum. Ama kaybedileceğim, katledileceğim ihtimalinin
de olduğunu biliyordum ve buna hazırlıklıydım. Yani
ölümü göze almıştım. Çünkü ülkemizde kaybedilen
onlarca insan var, ben de kaybedilebilirdim. Ülkemiz
sınırları içinde olduğumu kaçırıldığımın ilk günlerinden
tahmin ediyordum. Gözaltında tutulduğum konuşmalardan, seslerden dolayı da tahminim tuttu diye düşündüm ve faşizmin bir kez daha yenildiğini, insanlık
onurunun kazandığını düşündüm. Bırakılmamla açık
araziden TEM polisi tarafından alınmam bir anda
oldu. TEM polisi Ankara’da olduğumu ve “ihbar’’
üzerine beni gözaltına aldıklarını söylediklerinde vatan
topraklarımda olduğuma pek sevinemedim. Çünkü
işkence farklı biçimde devam ediyordu ve çok öfkeliydim. Oysa ki vatan topraklarımı, halkımı, uğrunda
her bedeli göze alacak kadar çok özlemiştim.
FOSEM: Tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'ne getirildin. İlk olarak yoldaşlarınla
karşılaşmana biraz değinmek istiyoruz. Uzun bir
aradan sonra yoldaş omuzu, yoldaş sohbeti…
Kendini nasıl hissettin?
Ayten Ö.: Onlar benim için hava ve su gibiydiler.
Yoldaşlık yaşamın gerçek anlamı bence. İlk karşılaşmada onlara sıkı sıkı sarılırken sanki yeniden yaşama
dönmüş gibiydim. İlk başlarda sadece gözlerimiz konuştu, gözyaşlarımıza hakim olamadık tabi. O bakışlarımızda sevgi, özlem, vefa, onur, bağlılık… Tüm
güzellikler vardı. Zayıflığımı ve yaralarımı gördüklerinde
işkencecilere duydukları öfkeyi hissettim. Bedenim
oldukça zayıftı ve fiziken bir değişim olmuştu. Bunu
beni tanıyan arkadaşların bakışlarından hissettim.
Yine de bu önemli değildi. Önemli olan bir kez daha
kazanmış olmamız ve bir kez daha hep beraber,
omuz omuza olmamızdı. Yoldaşlık bir çift göz olabilmektir. Bir göz ağlarken diğer göz gülemez.
FOSEM: Herkesin merak ettiği soruya gelelim.
Sağlığın ne durumda?
Ayten Ö.: İlk günlerimde hareketlerim ve konuşmam
yavaştı. Çabuk yoruluyordum. Kas ağrılarım ve zaman
zaman denge sorunlarım vardı. Özellikle bacaklarımda
ödem ve ağrılar çoktu. Tutuklandığımdan bu yana
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ağrılarım azaldı ve hem konuşmam hem de hareketlerim biraz daha hızlandı. İlk başlarda bana dokunulduğunda bile vücudumun her yanında acı hissediyordum. Bu da azaldı. Ellerimde hissizlikler, kollarımda
güçsüzlük ve bacaklarımdaki ödem tam olarak geçmedi.
Kullandığım bazı vitamin ilaçları, astım ilaçları ve
merhemler var. Tedavim devam ediyor.
FOSEM: Hapishanede günlerin nasıl geçiyor?
Ayten Ö.: İlk günlerim daha çok sohbetle, eski
gazete ve dergileri taramakla geçti. Günün belli saatlerinde kitap okuyorum. 3 ayrı kitap var elimde. Günde
en az 1 saat volta atıyorum. Film günlerimiz, türkü marş, şiir günlerimiz var. Burada “Voltada Şiir’’ dergisi
çıkıyor aylık. Tüm şiirler tutsakların ürünü. Dergide
şiirlere uygun resimler de burada çiziliyor. Boncuktan,
ipten takı eşyası yapmayı öğreniyorum. Yüzlerce
mektup aldım, hemen her gün bir mektup yazıyorum.
Haftada 2 gün sohbet saatlerimiz var. Diğer koğuştaki
arkadaşlarla ortak bir mekanda bir araya gelip sohbet
ediyoruz. Bir de haftada bir gün ziyaret, bir gün de telefon hakkımız var. Ziyaret 45 dakika. Tüm bunların
dışında tüm hapishanelerde olduğu gibi sürekli faşizme
karşı süren sürekli genel direnişimiz var.
FOSEM: Sevgili Ayten Öztürk, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? FOSEM aracılığıyla
halkımıza ulaştıralım.
Ayten Ö.: Benim yaşadığım gibi kaçırılma ve işkenceleri herkes yaşayabilir. Halktan, haklıdan yana
olan ve düzene karşı olan herkes yaşayabilir. Direnmek
kararı aldıktan sonra, en ağır işkencelere karşı
direnmek gücü bulmak mümkün. Halkları ve devrimcileri
korkutmak istiyorlar. Yalnız değiliz; ezilen, sömürülen
tüm dünya halkları bizimle. Ve tarihsel bir gerçektir
ki; direnen mutlaka kazanır. Zulmedenler ne halkların,
ne de devrimcilerin mücadelesini bitiremeyecekler.
Emperyalizmin ve faşizmin uzlaşma, teslimiyet ve
tasfiye politikalarını her yerde ve her koşulda bozacağız.
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri’ne teşekkür ediyorum.
Halkımı ve yoldaşlarımı çok seviyor, selam ve sevgilerimi yolluyorum.

Umudun Sesini Aralıksız Olarak
Halka Ulaştırmaya Devam Edeceğiz
İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler,
29 Ocak'ta Kıraç bölgesinde ve merkezde umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmada
genel olarak kampanyadan, derginin
içeriğinden bahsedilerek 35 dergi halka ulaştırıldı.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

DÜZENİN PİSLİĞİNE KARŞI DEVRİMCİLİĞİ SAVUNUYOR;
GENÇLİĞİ DEVRİMCİLİK YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
aşizmin iktidarında çocuklarımız aç kalıyorlar,
şiliklerinin oturduğu çağdır. Bu nedenle sigara, uyuştutuklanıyorlar, uyuşturucuya ve çeteleşmeye
turucu, şans oyunları gibi zehirler gençlerimizde koyönlendiriliyorlar... Arkalayca yaygınlaşır. Bu yaygınlaştırmaya karşı çocuklarımızı düzenin
daşlarını öldürecek duruma getiriliyorlar.
pisliklerinden çekip devrimcileştireceğiz.
Gençlerimiz intihar yolunu seçiyor
bu düzende. Ve biz çocuklarımızın,
Yoksulluk büyüyor. Genç yaşta
gençlerimizin, vatanı ve halkı için fayailesinin yoksulluğuyla okumaya çalışan gençler okul masrafları için çadalı olmasını istiyor; sağlıklı bir şekilde  Çürümenin içinde
gelişmelerini vatansever, çalışkan, büyümek istemiyoruz.
lışmak zorunda kalıyorlar. Okul masrafları çok pahalı, ulaşım ücretli, eğionurlu, dürüst... vb. olmalarını istiyorsak
devrimci olmalarını sağlamalıyız.
 Uyuşturucu bataklığında tim paralı! 2012 yılından itibaren çocuk işçi sayısı ülkemizde artmıştır.
Bu düzende temiz kalabilmenin
büyümek istemiyoruz.
2012 yılında 601 bin olan 15-17
tek yolu devrimciliktir. Gençlik büyük
bir ideolojik-psikolojik saldırı altında.  Üniversite kapılarında
yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yıadaletsizlik istemiyoruz.
Düzen tertemiz-genç beyinlere girlına gelindiğinde 709 bin olmuştur.
menin binbir türlü yolunu deniyor.
 Büyüdüğümüzde işsizlik Kayıt dışı ve ucuz iş gücü ile çalıştırılıyorlar. AKP döneminde çocuk işçi
Okul önlerinde, okul içinde, mahalbataklığında boğulmak
lede... her yerde kuşatılmış durumsayısı hızla artmıştır.
istemiyoruz
dalar.
Her gün, her an ülkemizin bir yerinden
çocuk işçi cinayeti haberini
Nasıl?
 Bunun için, demokratik
alabiliyoruz;
Kayseri’de 2015 yılında
Liselerde sigara kullanımı artıyor.
bir lise istiyoruz.
okulların
tatil
olmasıyla, ailesine desYapılan bir araştırmaya göre, lise
çağındaki gençlerin yüzde 32,9’u si-  Demokratik bir lise için, tek olmak için inşaatta çalışmaya
başlayan lise 2’nci sınıf öğrencisi
gara içmediğini söylerken, sigara
özgür, bağımsız
16 yaşındaki Abdullah Şeker, 8’inci
içenlerin oranı yüzde 67,1 olarak
bir ülke istiyoruz.
kattan düşerek yaşamını yitirdi.
görüldü. Lise çağındaki kızlarda sigara içme oranı yüzde 48,5, erkek-  Bunun için, bu yaşta,
Analar ekmek parası için ölen
lerde ise bu oran yüzde 72 olarak
çocuklarının ardından feryat ediyor.
BU KAVGADA
belirlenen araştırmada, sigaraya
Bu feryatları ettirenler 15 ‘inde BerBİZ DE VARIZ!
başlama yaşının ortalama 13,7 olkinler’i katledip, katledemediklerini
duğu dikkati çekti.
16’sında inşaatlarda öldürtenlerdir.
Elbette sadece sigara kullanımı
Çocuklarımız açlıkla boğuşuyor.
ile kalmıyor bu durum. Gençlerimiz
İstanbul Fatih’te 2 yoksul çocuk simit
kendi benliğinden uzaklaşıp, baştezgahlarında kalan susamları yakalarına özeniyor. Çünkü lise çağları
larken görüntülendiler. Ülkemizin
gençlerin kendilerini gösterme, ki-  Liseliyiz biz... Genciz,
gerçekliğini gözler önüne seren bu
görüntüler artacaktır. AKP’nin krizi
çok genç... Ama
büyümeye devam ediyor. İnsanlar
yüreklerimiz büyük.
bunalıma giriyor, okullarda öğrenciler
Erken olgunlaşıyoruz biz. öğretmenlerini öldürüyor, arkadaşBu ülke, bu düzen
larını bıçaklıyor. Ankara’da üniversite
öğrencisi kopya çekerken yakalandığı
erken büyümek zorunda
hocasıyla tartıştıktan sonra hocasını
bırakıyor bizi.
öldürdü.
 İşte bu yüzden,
Silahlı, külahlı birçok dizi var. Biri
BU KAVGADA
başlıyor biri bitiyor. Dizilerde mafyacılık, polisçilik oyunları her hafta TV
BİZ DE VARIZ!

F

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Liseliyiz Biz

ekranlarında gösteriliyor. Buna
özendirilen gençler ellerine aldıkları
silahlarla okullar basıp öğretmenlerini, arkadaşlarını yaralıyorlar ve
öldürüyorlar.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde
eğitim gördüğü lisenin 4’üncü kat
penceresinden atlayarak intihara
kalkışan Gülay Ç. ağır yaralandı.
Gençlerimize güçsüzlük ve çözümsüzlük öğretiliyor. İntihar eden
pırıl pırıl gençlerimizin haberleri
çoğalıyor.
Bu yaşananların hepsi faşist
AKP iktidarı politikalarının yansımalarıdır. Yoksulluk, yozlaşma ve
çeteleşmeler çoğaldıkça bunlar da
yaşanmaya devam edecektir. Düzenin pisliklerine karşı savaşmak
zorunluluktur.

Tüm kesimden gençlerimiz ve
Liseliler! Bizler bu kavgada halkın
en coşkun ve en militan, en cüretli
damarı olarak da kavgada öncüyüz. Halkın kavgasında, faşizmi
boğmada öncü olduğumuzu bilmeliyiz. Bunun için iktidarın biz liselilere ve gençlere dayattıklarına
karşı kendimizi korumalı ve geliştirmeliyiz.
Çünkü biliyoruz ki liseliler yaşları, bulundukları konum itibariyle
her şeye açıktır, öğrenmeye can
atarlar. Öğrenmemiz gerekenler
dizilerde, filmlerde gördüğümüz
güvensiz ilişkiler, yalan dolan, dedikodu, küfür, şiddet vb. değildir.
Öğrenmemiz gereken; uyuşturucuya, sigaraya, madde kullanımına karşı okullarımızı ve mahallelerimizi korumaktır. Bu düzen
bize “babana bile güvenme’’ demektedir fakat biz halkın içinde
halkın öncüsüyüz. Bu saldırılara
ve yozlaşmaya karşı birbirimize
güvenerek, birbirimizi değiştireceğiz, DEVRİMCİLEŞECEĞİZ.
LİSELİLER!
Devrimciler; yoksulluğu bitirmenin emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele etmek olduğunu

bilirler.
Devrimciler uyuşturucu kullanmaz, uyuşturucuya karşı savaşırlar.
Hasan Ferit olurlar, İbrahim Devrim
olurlar.
Devrimciler yalan söylemezler,
dürüst, doğru ve ahlaklı olanın yanındadırlar.
Devrimciler mahallelerinde hırsızlığa, fuhuşa, ahlaksızlığa geçit
vermezler. Çetelerin karşısında
olurlar. Dizilerin gösterdiği gibi “iyi
mafya” diye bir şey yoktur. Mafyacılık ve çetecilik devlet eliyle
mahallelerimize girer. Devrimciler
buna karşı savaşırlar.
Devrimciler Anadolu halklarının
en temiz, en güzel, en olumlu
özelliklerini taşırlar. Emperyalizmin
yoz kültürünü değil, Anadolu halkının kültürünü savunurlar.
Devrimciler güven duyar, güven
verirler. Yoldaşlarının, arkadaşlarının saçının teline zarar geldiğinde
hesap sormasını bilirler. Birbirlerine
her koşulda sahip çıkar, birbirlerini
korurlar.
Liseliler! Bu düzende onurlu,
namuslu kalmanın yolu devrimciliktir. Devrimcilik yapmak zorunluluktur!

Tutsak Dev-Gençliler’e Özgürlük İstiyoruz
Liseli Dev-Genç'liler 23 Ocak'ta İstanbul Bahçelievler'de
halkın matbaası duvarlara, tutsak yoldaşları için yazılamalar yaptı.

Değerlerimizi Aile Ziyaretlerimizle Yaşatıyoruz
Bahçelievler
Halk Cephesi 23
Ocak’ta, hapishaneden yeni tahliye
olanların katılımıyla mahallede aile
ziyareti düzenledi.
Türküler söylenip,
sohbetler edilen
ziyarete 22 kişi katıldı.
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Liseliyiz Biz
Liseli Gençlik İle Yapılan Röportajlardan
1- Liseli Olmak Nedir? Liseli
Olmak Deyince Ne Anlıyorsunuz?
A: Derslerimin daha ağırlaşmasıyla yavaş yavaş çocuksu ruhumdan arındığımı fark ettim. Yeni
liseye başladığım için çok farkında
değilim.
B: Liseli olmak ergenlik çağında
olan kişi olmaktır. Staja gidecek
büyümüş bir kişi olarak hissediyorum.
2- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
A: Lise 1 öğrencisiyim. Siyasi
görüşüm, Kemalist bir düşüncedeyim. Sol görüşlerim var. Burası benim vatanım, burada doğdum, büyüdüm. Polisleri sevmiyorum. Fakat
iyisi kötüsü olduğunu düşünüyorum.
Okulda bazen sessizim, o anki ruh
halim neyse oyum. Sabahları kalkınca 1 saat konuşmam sınıfta. Bilgisayar oynamayı, gezmeyi çok severim. Param olunca harcamayı
çok severim. Menemen yemeyi çok
severim. Biraz asosyalim.
B: 16 yaşındayım. Tokatlıyım.
Meraklıyım, soru sormayı çok severim. Abime bir sürü soru sorarım.
Resim yaparım. Atılganım, sessiz
sakin duramam. Herkesle iletişim
kurabilirim. Müzik türü olarak pop
severim. Manuş Baba ve Haluk
Levent dinlerim.
3- Arkadaşlık ilişkileriniz nasıl? Arkadaşlık ilişkilerinde belirlediğiniz bir kuralınız var mı?
A: 4-5 kişilik bir arkadaş ortamım var. İki sevgili var grubumuzda
(sağ görüşlüler). Kuralımız var.
Küfür kullansak bile, asla aileye,
insana küfür edilmez. Grupta bir
şey konuşuluyorsa asla o konu
dışarı çıkmaz. Özel bir selamlaşmamız var.
B: Daha 9. sınıf olduğum için
böyle büyük bir arkadaşlık geliştiremedik. Sınıfta iki arkadaşım var,

onlarla yemeklerimizi paylaşıyoruz.
Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz.
Kafa yapılarımız uyuşuyor. Müzik
zevklerimiz uyuşuyor. Çok çekingen
kişilerle iletişim kuramıyorum. Girişken olan arkadaşlar arıyorum.
4- Yozlaşma denince aklınıza
ne geliyor?
A: Yozlaşmanın farkındayım.
Okul çıkışında silahlı bekleyenler
var. Yaptıkları çeteciliktir. “Temiz
bir döverim.” Mahallede 2-3 kişilik
gruplarla sokak aralarında bekletirim. Durumu olmayanlara yardım
etmek isterim. Elimde olanı paylaşırım. Paylaşmayı öğrendim. Her
insan her şeyi bırakabilir. Uyarırım,
bırakmalarını isterim. “21 gün kuralı.”
B: Uyuşturucu içip kendi elleriyle kendilerini öldürüyorlar. Sigara
içip zehire para veriyorlar. Dersle
alakası olmayan insanlar var. Uyuşturucuyu kaldırırdım. Kitap, spor
yaptırıp, müzik dinlemelerini sağlarım. “Sosyalleşin, bu kötülüğü
kendinize yapmayın” derdim.
5- Liseli Dev-Genç’lileri tanıyor musunuz? Liseli Dev-Genç’li
Olmak hakkında ne düşünüyorsunuz?
A: Gazi’de oturuyorsak tanımamak mümkün değil. Çok iyi insanlar, saygıları, sevgileri olsun,
çok iyiler. ABD’ye karşı olacaksak
iki güç birbirini desteklemeli.
B: Liseli Dev-Genç’lileri abim
sayesinde duydum. Devrimcileri
düşünmek güzel hissettiriyor. Ayrımcılığı kaldırıp, yeni bir düzen,
dünya kurmak istiyorlar. Onlarla
beraber, birlik olmak isterim.
6- En büyük hayaliniz nedir?
Hayalinize ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
A: Türler arası gen aktarımı
üzerine araştırma yapıyorum. Amerika’ya gidip ilerleyeceğim. Türkiye’de bunun yapılmasından kor-

kuyorlar. Gazi Mahallesi’ni kurtarmak, tüm halk iç içe bir ekmek,
bir su verebilirler. Halkı sömürenlerden arındırmak istiyorum. Fuhuş
ve uyuşturucuyu engelleyeceğim.
Çeteleşmeye izin vermeyeceğim.
B: Aşçı olmak, ünlü bir aşçı olmak istiyorum. Öğretmen olmak
istiyordum ama şu anki öğretmenleri görünce vazgeçtim. İmkanım
olsa ressam olmak isterdim.
7- Ülkemizde emperyalizme
ve faşizme karşı uzun yıllardır
verilen bir mücadele var. Siz bu
mücadeleyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gençliğe bu mücadeleyle ilgili nasıl bir çağrı yaparsınız?
B: Ayrımcılık yapmamalarını
söylerim. İnsanlar, halk birlikte olmalı,
mücadele etmeliyiz diye söylerim.
8- Demokratik lise için, demokratik halk iktidarı mücadelesi hakkında düşünceleriniz
neler?
B: Demokratik lise istemek güzel bir şey. Bize bir şey sormuyorlar,
kantin fiyatları yüksek, söz sahibi
değiliz. Söz dinlemezsek hemen
ailemiz aranıyor. Bu eğitim sistemini
doğru bulmuyorum. Her sene farklı
farklı sistemler oluyor. Bazen kolay
bazen zor oluyor. Hiçbir şey öğretemiyorlar. Eğitim olmasını istemiyorlar, halk cahil kalsın, gözü
açık olmasın diyorlar. Atatürk’ün
yaptıklarını kaldırmak istiyorlar.
9- Okulunuzda yaşadığınız
sorunlar nelerdir?
B: Sınavlar oluyor. Zor geliyor
bana, heyecanlanıyorum. Kıyafet
sorunu yaşıyorum, sivil gelince
ayırıyorlar. Uzaklaştırma ve tutanak
tutuluyor. Devamsızlık 5 gün. Klasik
oluyor sınavlar. Farklı bir sınıfta
maddi durumu iyi olmayan bir çocuğa, bizim sınıf ve onun sınıfı
öğretmenler para toplayarak kıyafet
aldılar. Bot, kapşonlu üst aldılar.
Onun kendi sınıfındaki arkadaşları
buna ön ayak oldular. Birlikteyken
güçlü olduk.
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91. GÜNÜNDEKİ TARİŞ DİRENİŞİNİ DİSK DEĞİL
DAYANIŞMA VE KARARLI MÜCADELE ZAFERE GÖTÜRECEK!

ARİŞ, üretici köylülerden
ve işçilerden oluşan bir
tarım kooperatifi. DİSK
Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları
için masrafları azaltma ve kadro
fazlalığı gibi bahanelerle 7 işçi, 6
Kasım 2018 günü işten atıldı.
Bunun üzerine fabrikayı terk etmeyen işçilere eylemlerinin yasa
dışı olduğunu ve hemen dağılmaları
gerektiğini söylemek için İl Emniyet
Müdür Yardımcısı olay yerine gitti.
Bu tehditlere işçiler pabuç bırakmayınca desteğe gelenlerle yüz
kişi gözaltına alındı. Sabaha karşı
tamamı serbest bırakıldı ve 7 işçi,
fabrika önünde “Atılan işçiler geri
alınsın, sendika hakkı tanınsın,
toplu sözleşme imzalansın, baskı
ve mobbing son bulsun” talepleriyle
direniş başlattı.

T

Tarih Öğretiyor!
Tariş Direnişi, halkı; 39 yıl önce
yapılan ve bütün kente yayılan direnişin hatırasıyla heyecanlandırdı. Bu
direniş sade tozlu bir anı değildir,
dersler çıkarılması gereken bir deneyimdir. Tariş’te başlayan ve öğrenci
gençliğin, yoksul mahallelerin desteğiyle büyüyen geniş katılımlı mitingleri sağlayan Tariş Direnişi’ni
DİSK, “kanlı olaylar çıkacağı’’ gerekçesiyle işçilerin talepleri kabul
edilmeden bitirme kararı aldı.
Direniş bitirildikten sonra 3000
işçi işten atıldı. İşçiler, işten atmalara ve hükümetin ‘tatil’ ilanına
karşı üretimi sürdüreceklerini ve
fabrikadan çıkmayacaklarını açıklayarak kararı tanımadıklarını bildirdi
ve yeniden direnişe geçti. Çiğli
İpek Fabrikası'nın işçileri, fabrika
kapılarını kapatarak barikat kurdular. İşçi mahallelerinde halk, ba-
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rikatlar kurarak mahalleye giriş çıkışları kapattı.
Direnişin daha da büyümesinden
ve yayılmasından korkan devlet,
büyük bir saldırı düzenledi. Ordu
ve polis işbirliğiyle yapılan saldırı
ile binlerce işçi gözaltına alındı.
Saldırılar direnişe destek veren
işçi mahallelerine de yöneldi. 14
Şubat’ta sabaha karşı on bine yakın asker ve polis, Tariş fabrikalarına baskın düzenledi.
Direnişçi 270 işçi gözaltına alınarak Karşıyaka Stadyumu’na götürüldü. Aynı gün DİSK’e bağlı sendikalar iki günlük greve çıktı. Ancak
grev, süre dolmadan 15 Şubat
günü öğle saatlerinde bitirildi. Direniş bitirildikten sonra 3000 işçi
işten atıldı ve yerlerine Demirel’in
Milliyetçi Cephe hükümetinin seçtikleri yerleştirildi. Direniş zafere
ulaşamadı. Bunun nedeni işçilerin
yetersizliği değil, direnişi doğru
yönlendirebilecek bir devrimci
önderliğin olmayışıdır.

Tariş Direnişini DİSK
Değil, Dayanışma Ve
Kararlı Mücadele Zafere
Götürecektir!
Gıda-İş başkanı Seyit Aslan’a
1980 direnişinde DİSK’in “çok tartışılan” bu tavrı sorulduğunda bir
talihsizlik olarak değerlendirdiğini
söyledi.
Direniş; talihe, şansa bağlanırsa
devlet ve patron işbirliği karşısında
başarılı olabilir mi?
Direnişin 83. günü olan 25 Ocak’ta,
DİSK dayanışma mitingi yapacağını
duyurmuştu. Ancak yapılacak olan
destek eylemi yağış nedeniyle iki
hafta ertelendi. Hava koşullarının, talihin yön verdiği bir karar alma anlayışı
39 yıl önce verilen yanlış kararların
devamıdır.
Patron sendikacılığına dönüşen
DİSK, hiçbir direnişi zafere götüremez. 80’li günleri aşan bir direnişe
yönelik destek eyleminin örgütlenmemesi, ilan edilen mitingin rahatlıkla iki hafta sonraya ertelenmesi bir direnişi sürdürme iradesinin
olmadığını gösterir.

Tariş işçilerinin işten atıldıkları
gün fabrikayı terk etmemesini ‘işgal’ olarak gösteren yönetim, işten
attığı işçilere dava açtı. İşçilerin
emekleriyle var ettikleri fabrikadan,
yönetimin dilediği zaman çıkmamaları işgal olarak görüldü. Fabrikalar, asıl sahiplerinin oluncaya
kadar, işçiler direnmeye de “işgal
etmeye” de devam edecekler.Tariş
işçilerinin kazanması, direnişlerin
kazanmasının önünü açacaktır.
Direnişçiler, nasıl birbirlerinden
güç alarak direniyorsa; zaferler de
yeni zaferlerin önünü açacaktır. Direnişlerin birbiriyle, halkın direnişlerle
dayanışması bu yüzden önemlidir.
Dayanışma halkımızın en köklü geleneklerinden biridir. Kapitalizmin
yozlaştırdığı, halklara unutturmak istediği değerlerden biridir.
Direnişçiler, aynı zamanda bu
kültürel saldırıya karşı direnerek bir
araya gelmek zorundadır. Çünkü
emekçiler kapitalizmin emek sömürüsüne karşı direnirken, ideolojik
saldırılarına da direnerek dayanışma kültürünü korumak ve yaymak zorundadır. Sömürünün katmerlenmesi karşısında çaresiz kalmak istemiyorsak birleşmeli ve mücadelemizi ortaklaştırmalıyız!

Atalarımın üzüm bağlarını
sen aldın elimden,
çocuklarımla ek ğim toprağı
sen aldın.
Bırakn bu taşları
bize, çocuklarımıza.
Alacakmışsınız
elimizden bu taşları da,
doğru mu?
Bir daha diyorum!
Bir daha!
Kütükte kayıtlıyım.
Birinci sayfanın ta başına.
Nefret etmem insanlardan,
saldırmam hiç kimseye.
Ama aç korlarsa beni,
korlarsa çırılçıplak,
yerim e ni beni soyanın,
hem de yerim çiğ çiğ.
Açlığımı kolla benim
ve ö emi.
Damarıma basma.
Mahmut Derviş
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DİH OLARAK TÜM İŞÇİLERE ÇAĞRIMIZDIR!
Çaresiz Değilsiniz, Yalnız Değilsiniz.
Gelin Haklarımızı Birlikte Arayalım, Birlikte Direnelim, Birlikte Kazanalım!
amazan Karabacak, inşaat işkolunda çalışan 1 milyon 900 bin inşaat işçisinden biriydi. Sorgusuz sualsiz işten
atılan yüzbinlerce işçiden biriydi.
Ne istiyordu? İki aydır şirkette
biriken parasını istiyordu. Bunun
için, iki aydır emeğinin karşılığını
almak için Ataşehir Belediyesi’ne
gidiyordu. İşçi Ramazan, kendini
yakarak feryadı dillendirdikten sonra Ataşehir Belediyesi hemen bir
açıklama yaptı: “Belediyemiz ile
çalışan bir yüklenici firmanın çalışanı, kendi firmasından alacağı olduğu için Ataşehir Belediyesi'ne
gelerek yetkililerden ödeme konusunda yardımcı olmalarını istemiştir.
Belediye yetkilileri yardımcı olmak
amacıyla yüklenici firma ile görüşmüş, ilgili ödemenin 11 Ocak Cuma
günü yapılacağını öğrenip çalışana
iletmiştir. Ardından belediye binasından ayrılan kişi, bir süre sonra
belediye binasına yeniden giriş yaparak elindeki yanıcı maddeyle
kendini ateşe vermiştir. Belediye
güvenlik görevlileri olaya anında
müdahale etmiş ve çalışan hastaneye kaldırılmıştır”
Anlaşılıyor ki; Ataşehir Belediyesi
alelacele bir açıklama ile suçunu
gizlemeye çalışıyordu. Biz elimizden
geleni yaptık; ama işçi Ramazan
bizi dinlemedi ve kendini yaktı. Öyle
değil Ataşehir Belediyesi! Sorumluluğu yalnızca taşeron firmaya yükleyip öyle kolay üzerinizden atamazsınız! İşçi Ramazan'a hakkını
vermeyen, belediyede çalışan işçileri
taşerona mahkum eden politikalarda
sizin de onayınız var. CHP'li Belediye
olmanız, “Sol”cu görünmeniz ne
sizin ne de işçi sendikalarının suçunu
gizleyemez! DİSK'e bağlı Dev-Yapıİş de Ataşehir Bediyesi gibi apar
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topar bir açıklama yaptı: “Son 3-4
ay içinde, 450 bine yakın inşaat
işçisi işsiz bırakılıp açlığa mahkum
edildi. İnşaat patronları ve taşeronlar
ücretleri gasp ediyor. İzin vermeyeceğiz!”
DİSK'e bağlı bu sendikanın
yaptığı, tabela sendikacılığı değil
de nedir? 450 bin işçi işten atılmış;
ama bu sendika ancak Ramazan
kendini yaktıktan sonra sesini çıkardı, zar zor bir basın açılması
yaptı. Bu mu sendikacılık? Bu mu
işçinin hakkını savunmak? İşçinin
yanında olmak, onların sesi soluğu
olmak, onlara mücadelenin ve gerçek kurtuluşun yolunu göstermek?
Bunu yapmıyorsa bir sendika ne
yapar? Tabi Dev-Yapı-İş de DİSK
gibi bunların fersah fersah uzağındadır.
NEDEN?
OHAL’den bu yana, işçilere kök
söktüren AKP’nin, işçi düşmanı politikalarının karşısında bir gün dahi
durmadılar. OHAL'den bu yana işten atılan, direnen Kamu Emekçilerinin yanında bir gün görünmediler. Yasaklanan işçi grevlerine
karşı, grevi yasaklanan direnen işçilerle bir gün dahi dayanışma içinde olmadılar.
DİSK yönetimi tarafından linç
edilmek istenen işçi Oya Baydak’ın
yanında yer almadılar, DİSK yönetimine ‘Siz ne yapıyorsunuz?’
demediler. Yine KESK yönetimi tarafından sendikalarından atılan
KEC 'li kamu emekçilerinin yanında
yer almadılar. Bu liste uzatılabilir!
Çünkü; bugün adı ne olursa olsun sendikaların hiçbiri işçilerin,
emekçilerin yanında değildir. Tam
aksine mücadeleden geri durup,
işçilerin öfkesini düzene yedeklemekle meşguller; çünkü AKP’nin

politikalarına boyun eğmiş durumdadırlar.
CHP Niğde milletvekili, Ömer
Fethi Gürer açıklama yapıyor: “Yazar kasa atıldı diye ortalığı ayağa
kaldıranlar, 6 kişi işsizlikten kendini
yaktı, görüyor musunuz?” diye
isyan etti. Açıklamada geçen; 2018
yılında kendini yakarak ölen 6 işçi
için, bundan sonra yaşanan hak
gasplarına, işten atılmalara her
gün iş kazası adı altında katledilen
4-5 işçinin ölümlerinin önlenmesi
için ne yaptınız?
CHP'li Belediyelerde işçilerin
yaşadıkları işçi kıyımına, hak gasplarına karşı bir politikaları mı var?
Bundan sonra hiçbir işçi hakkını
aramak için kendini yakmayacak,
biz varız mı diyorlar?
Biz CHP'den bunların hiçbirini
beklemiyoruz. Onların da işçi ve
halk düşmanı yasalarda onayları
vardır, suç ortağıdırlar. Ama suçlarını gizlemek için, yaptıkları bu
tür açıklamaları yaymalarına, ortalıkta pişkin pişkin dolaşmalarına
izin vermeyeceğiz. Ne CHP'nin ne
DİSK' in ve ona bağlı sendikaların,
kendilerini kurtarmak için yaptıkları
bu tür açıklamalarla işçilerin kandırılmasına izin vermeyeceğiz.
Onların gerçek yüzlerini halka
anlatmaya devam edeceğiz. İşten
atılan işçiler, “iş kazaları” ile katledilen, hakları gasp edilen işçilerin
haklarını biz, DİH olarak savunacağız. DİH olarak, DİRENİŞLER
MECLİSİ olarak, bütün direnişlerin
içinde, yanında, önünde olacağız.
İşçi Ramazan’ın ailesinin yanında olduk, ailesi ile birlikte acılarını
acımız yaptık. Bundan sonra da
canı yanan, acı çeken ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.
Onların haklarını almak için dire-
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nişler örgütleyeceğiz.
DİH olarak diyoruz ki; HİÇBİR
İŞÇİ AKP’nin, patronların kar hırsı,
işçi düşmanlığı karşısında, yalnızçaresiz değildir.

DİH olarak tüm işçilere çağrımızdır: İŞTEN ATILAN, HAKLARI
GASP EDİLEN, HAKLARINI ALMAK İÇİN DİRENMEK İSTEYEN
TÜM İŞÇİLERİ, DİH İLE, DİRE-

NİŞLER MECLİSİ İLE DİRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
BİLİYOR VE İNANIYORUZ Kİ
ZAFER DİRENEN EMEKÇİLERİN
OLACAKTIR!

İşi, Ekmeği, Onuru İçin Direnen Türkan Albayrak’ın Direniş Günlüklerinden...
irenmekten Vazgeçmeyeceğiz, Direnişlerimizi
Direnişler Meclisiyle
Büyütecek ve Kazanacağız!
18 Ocak – 137. Gün:
Direniş alanıma, Direnişçiler Meclisi’nden Bodrum direnişçisi Engin
Karataş ve Bakırköy direnişçisi Nursel
Tanrıverdi geldi. 74. kez işkenceyle
gözaltına alındım. Engin Hoca çekim
yaptığı için gözaltına alındı, karakoldan hiçbir işlem yapılmadan bırakıldı. Direnişler Meclisi olarak birbirimizin direnişlerine destek olmaya
devam ediyoruz.
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21 Ocak – 140. Gün:
İstanbul İkitelli’de Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, çalışma
koşullarının düzeltilmesi amacıyla
şantiye içinde bir araya gelip yürümüşler, görüntüler muhteşemdi.
İşçiler kalabalık, işçiler kararlı. İnşaat işçilerinin Türkiye’nin her yerinde neredeyse eylemleri var.
Ankara’da TOKİ işçileri gasp
edilen ücretleri için direniyor. Her
eylemlerinde gözaltına alınıyorlar.
İstanbul Okmeydanı Hastanesi inşaatında çalışan inşaat işçileri
gasp edilen hakları için direndiler
ve kazandılar. İnşaat sektörü ölümlerin, sakatlanmaların en fazla yaşandığı iş alanı ve inşaat işçisi
emeğinin karşılığı olan ücreti almak
için direnmek zorunda kalıyor.
Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.
Faşizm en meşru hakkımız için
bile direnmeyi dayatıyor.
22 Ocak – 141. Gün:
Gözaltı çıkışımda Bakırköy Direnişçisi Selvi Polat’ı aradım, geçmiş olsun dedim. Selvi, ablasının
cenazesine gitmiş. Cenaze dönüşünde soruşturman var deyip Elazığ Havaalanı’ndan gözaltına alınmıştı. Pazartesi Bakırköy eylemine
gelememişti. İfadeye çağırılsa git-
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meyecek sanki. Bakırköy direnişçilerinin her güne bir mahkemesi
var, zaten sürekli adliyedeler. Direnişçileri gözaltı terörüyle yıldırmaya çalışıyorlar.
23 Ocak – 142. Gün:
İki hafta aradan sonra Büyükdere
Çelik Gülersoy parkındayım, haftanın
bir günü direnişi bu parka taşımıştım.
İlk dakikalar sesim kısılıncaya kadar
direnişi sesli anlattım. Sokaktan geçenler durup dinlediler. Bir kadın alkışladı. İlk defa esnaf istemeden
çay getirdi ve sohbet etti. İlk defa
halktan biri çekim yapmak için izin
istedi, görüntüleri paylaşabilir miyim
diye sordu. Israrlı olunca halk duyarsız kalmıyor, günler sonra çay
getirilmesi, gelip yanımda sohbet
etmeleri bunu gösteriyor. Birden kalabalıklar toplanmıyor. Emek, ısrar
ve sabır gerekiyor.
24 Ocak – 143. Gün:
Gözaltı çıkışı Armutlu’ya Kezban
Ana’nın direnişini ziyarete gittim,
kapanış sloganına yetiştim. 80 yaşında bir kadın inançlarına, ibadethanesine saygı duyulsun diye
direniyor. Alevi örgütleri ses çıkarmadan kuşatmanın geçmesini
bekliyor.
Bugün Dünya Tehlikedeki Avukatlar günü. Halkın Tutsak Avukatları açlık grevine başladı. Suçları; çalışırken katledilen işçilerin,
parasız eğitim isteyen öğrencilerin,
evi yıkılan halkın, yaylaları ovaları
emperyalizme peşkeş çekilen köylülerin, uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen halkın çocuklarının
avukatlığını yapmak. Ne mutlu
dünyanın Türkiye’sindeki işçilere,
böyle onurlu avukatları var. İşçilerin
avukatları yalnız değildir!
25 Ocak – 144. Gün:
Flormar işçilerini 15 gün arayla

ziyaret ediyorum, bu hafta cuma
yine Flormar işçilerini görmeye,
direnişlerimizi birleştirmeye, ortak
sorunlarımızı paylaşmak için yola
çıktım. Gebze merkezde organize
sanayiye giden otobüs durağını
arıyorum. Flormar işçileri lösemi
hastası Öykü Arin için kök hücre
bulunması kampanyasına katılıyor,
direniş alanlarını buraya taşımışlar,
çoluk çocuk gelmişler.
Günlerdir direniyorlar. 9. ayına
girmiş direniş, kadınlar direniş alanında, erkek işçiler çoktan başka
işlerde çalışmaya başlamışlar. Sendika aylık bir maaş veriyor, dayanışmadan maddi yardımlar geliyor
ama bu ekonomik koşullarda geçinmemiz çok zor diyorlar, çoğunun
kredi borçları var. Ev yaşamları kalmamış, çocuklarıyla yeteri kadar
ilgilenemiyorlar. Her Flormar’a gidişte Tekel işçileri aklıma geliyor,
bunca sıkıntı direnç sonrası, sonları
Tekel işçileri gibi evine hiçbir kazanç
elde etmeden gönderilmek olur
mu? Hey Tekstil direnişine de benziyor, yüzlerce işçi İstanbul’un göbeğinde günlerce direnmiş, EMEP
kendi reklamı için işçileri olur olmaz
eylemlerle oyalayıp ortada bırakmıştı. Ve kocaman, kararlı bir işçi
direnişi işçiler hiçbir hak almadan
bitirilmişti. Sadece iki örnek verdim.
Böyle yüzlerce işçi direnişi var, patron sendikacılarının ve reformistlerin bitirdiği, bu nedenle Direnişler
Meclisi’nde birleşelim çağrısı yapıyoruz. Kendi kurduğumuz meclislerimizle direniş kazanabiliriz. En
iyi bizi biz düşünürüz. Reklam,
koltuk, kariyer peşinde değiliz. Ekmeğimizi, İşimizi, Onurumuzu istiyoruz. Onu almak için aracıya
ihtiyacımız yok, biz bize yeteriz!
Direnişler Meclisi olarak Flormar
direnişini gözlemliyoruz. Tekel ve
Hey Tekstil direnişi olmasına izin
vermeyeceğiz!

AKP’NİN PİYONU KESK YÖNETİMİ, KEC’LİLERİ TUTUKLATMANIN,

Sayı: 104

3 Şubat 2019

BİZ HALKIZ! ÇARESİZ, ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ!
ÇÖZÜM İNTİHAR DEĞİL, DAYANIŞMA ve ORTAK MÜCADELEMİZDEDİR!
stanbul'da Ataşehir Belediyesi
önünde, bir taşeron işçi kendini yaktı. Çaresizliğe dönüşen öfke bir kişiyi daha kendini
yakmaya sürükledi.
Ramazan Karabacak isimli işçi
eskiden belediyede taşeron olarak
çalışıyormuş. Nisan ayında, belediye şirketine geçişler sırasında
işten çıkartılmış ve tazminatı kendisine ödenmemiştir.
Taşeron firmada çalışırken alacaklarını tahsil edemeyen Ramazan
Karabacak, Ataşehir Belediyesi’ne
başvurduğunda, başkan yardımcısı
kendisine, “Ne yaparsan yap, git
yak” demesi üzerine “Gururuma
dokundu. Değerim yokmuş gibi
hissettim. Beni en çok vicdansızlık yaktı.” diyerek tepkisini, öfkesini dile getiriyor.
Ramazan Karabacak, ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Yara ve Yanık
Merkezi'ne nakledildi. Bir süre yoğun
bakım bölümünde tutulduktan sonra
kafasındaki ve ellerindeki ciddi yanıklarla taburcu oldu.
Ramazan Karabacak’ın olayla
ilgili anlatımları şöyledir:
“Çalıştığım firmadan alacağım
vardı. Zaten 1 ay çalışıyorduk, 3
gün sigorta yatırıyorlardı. İnşaat malzemelerini firmanın karşılaması gerekirken, ücretini bizden kesiyorlardı.
Ödeme istediğimdeyse Ataşehir Belediyesi’nin kendilerine ödeme yapmadığını, gidip belediyeden istemem
gerektiğini söylediler. Sadece kendim
için değil yanımda çalışanların da
üstümde vebali var.
Ben de belediyeye gittim. Birinci
gün gittiğimde geri çevirdiler. İkinci
gün Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ile görüşmek
için odasına girdim. Derdimi anlattım. ‘Elektriğim, doğalgazım
kesik. Zor durumdayım’ dedim.
Hakkımı istedim. Bana “AK Parti
provakatörlüğü yapma. Şovmensin sen, şov yapıyorsun” dedi.
Ben de ‘Ne yapayım? Gidip
intihar mı edeyim? Kendimi mi
yakayım?’ dedim. O da bana ‘Ne
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yaparsan yap, git yak’ dedi. O
an zaten ruhsal çöküntüdeydim.
O da öyle söyleyince gururuma
dokundu. Değerim yokmuş gibi
hissettim. Beni teşvik etti. Ben
de belediyeden çıkınca üzerime
benzin döküp yaktım ama beni
en çok vicdansızlık yaktı.’

TAŞERON SİSTEMİYLE
ÇALIŞTIRANLAR
HALKIMIZIN
AÇLIĞINDAN VE
İNTİHARINDAN
SORUMLUDUR!
Belediyenin açıklamasına göre
Ramazan Karabacak, Ataşehir Belediyesi’nin Örnek Mahallesi’nde
hizmete açtığı pazar alanı inşaatını
gerçekleştiren yüklenici şirkete
bağlı bir firmada çalışıyormuş. Belediye, pazar alanı inşaatının tamamlanmasıyla birlikte belediye
ile firma arasındaki iş sözleşmesinin
sona erdiğini söyleyerek, sorumluluktan sıyrılmaya çalıştı.
Sıyrılabilir mi, suçunun üstünü
örtebilir mi? Mümkün değil.
Taşeronlaşma, işçilerin daha
ağır ve güvencesiz bir biçimde
sömürülmesi demektir. Emperyalizmin dayattığı, işçileri daha
fazla sömürme politikalarından bir
tanesidir.
Taşeron çalışma usulü 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı
İş Kanunu ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren AKP
hem özel sektörde hem de kamu
alanında taşeron çalıştırmanın önünü açtı, yaygınlaştırdı.
Bununla birlikte taşeronlaşma
sistemiyle işlenen suçların, emek
hırsızlığının, yasaya aykırı çalıştırmaların, ölümlerin üstünü örttü.
Patronlar, işçiler karşısında daha
güçlü hale geldiler.
2002 yılında, kayıtlı taşeron işçi
sayısı 387 bin olarak ifade edilirken,
2011 yılında bu rakam 1 milyon
611 bine ulaşmıştır.
Taşeronlaştırma, işverenlerin yasal

yükümlülüklerden kurtulmak için başvurdukları en tipik çalıştırma biçimidir.
2017 yılında, seçim rantı olarak yine
AKP tarafından ortadan kaldırılacağı
söylenmesine rağmen kaldırılmadı.
Temel çalışma sistemlerinden biri
olarak devam ediyor.
CHP de bağlı bulundukları
tüm belediyelerde, taşeron işçi
çalıştırdı.
Görünürde, taşeronlaşmaya karşı çıktı, gerçekte sistemi kendi belediyelerinde yaşama geçirdi. CHP’li
tüm belediyelerde taşeronla çalışan
onlarca işçi vardır. Taşeron sistemine dayanarak iş yaptı. Bu nedenle, taşeronlaşma nedeniyle işçilerin yaşadığı tüm mağduriyetlerden, tüm zararlardan ve suçlardan sorumludur.
Ramazan Karabacak'ın ve yanında çalışan, parasını alamayan
tüm işçilerin zararlarından hukuken
de siyasi olarak da sorumludur.

ÖRGÜTSÜZLÜK
TAŞERONLAŞMANIN
ÖNÜNÜ AÇTI!
İşçi sınıfının haklarının gasp
edilmesi, açlığa mahkum edilmesi,
bu düzenin karakteridir. Egemenler
düzenlerinin devamı için halkın her
kesimini olduğu gibi, işçi sınıfını
da örgütsüz bırakmak ister. Örgütsüz oldukları için, taşeron sistemi
bu kadar hızla yayıldı ve sömürü
zincirinin silahına dönüştü. Taşeron
sistemine de, emeklerimizin çalınmasına da, açlığa da; ancak örgütlü
hareket ederek, direnerek karşı
koyabiliriz.

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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Örneğin Mahir Kılıç, haksız yere
işten atılıp tazminatının verilmesine
direndi, direnişin yarattığı sahiplenme ile kazandı.
İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde
ise güvenlik soruşturması veya eski
hükümlü oldukları bahanesiyle işten
atılan 109 işçi, belediye önünde
başlattıkları direnişle işlerine geri
döndüler. Belediyenin önünde 4 Nisan’da başlattıkları direnişle, tüm
taşeron işçilere yol gösteren işçileri,
Ataşehir Belediyesi işe geri almak
zorunda kaldı.
Aynı dönemde Beşiktaş Belediyesi’nden atılan 30 işçi direnerek
işlerine geri döndüler. Bu örnekler
direnmek ve güçlerimizi birleştirmek
gerektiğini anlatan örneklerdir.
Devletin çıkarttığı yasalarla ya
da bu yasalardan patronların aldığı
güçle işçiler sürekli ve sistematik
olarak baskı altında tutuluyorlar. İşçilerin açlığı büyürken, patronların
servetleri genişliyor.
İşçiler yalnızlaşırken, patronlar
yeni politikalar üretiyorlar. Krizin faturasını halka, işçilere yüklemeye
çalışıyorlar. Özel sektör ya da kamu
alanındaki işçiler aynı saldırıların
hedefindedir.
Bu saldırıların üstesinden gelmek
işçilerin, emekçilerin yan yana gelmesi,
dayanışmayı büyütmemiz, birbirimizin
sesi olmamızdan geçiyor. Bugün ülkede devam eden onlarca direniş
var.
Birçok direniş kararlılıkla, haklılık
bilinci ile devam ediyor. Ancak direnen işçiler yan yana gelmekten,
mücadelelerini birleştirmekten ya
da mücadeleyi geliştirme bilincinden
uzak.
Bu nedenle umut yerine umutsuzluk büyüyor, patronlar işçileri
yeterince ciddiye almayabiliyor, “git
kendini yakıyorsan yak” diyebiliyorlar.
Bu kendini bilmez, sömürücü,
işçi düşmanları karşısına birlik olarak
çıktığımızda bir solukluk cüretleri
korkuya dönüşür, işçilerden kaçar
duruma düşerler. İşçilerin önüne
çıkacak yüzleri olamaz.
Kendimizi yakmak yerine, direnişi büyütelim, hakkımızın hesabını soralım!
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KATİL ABD, VENEZUELA’DA KUKLALARI
ELİYLE MADURO’YA KARŞI DARBE
ÖRGÜTLÜYOR!
ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI VENEZUELA
HALKININ YANINDAYIZ!
atin Amerika, geçmişten bugüne ABD emperyalizmi tarafından
ABD'nin arka bahçesi yapılmak istenmektedir. Sömürgeciliğe,
açık işgale direnen halklar ve Augusto Sandino, Simon
Bolivar, Farabundo Marti gibi halk önderleri katledilmiş, 20. yüzyılın
ortalarından itibaren de sözde bağımsız, gerçekte ise emperyalizmin
yeni sömürgesi olan işbirlikçi yönetimler iktidara getirilmiştir. Buna
rağmen halklar emperyalizme boyun eğmemiş ve birçok Latin Amerika
ülkesinde anti-emperyalist halk kurtuluş hareketleri çıkmıştır.

L

İşte bu nedenle ABD emperyalizmi, Latin Amerika’da kendisine
muhalif olan iktidarları tasfiye etmek için birçok farklı yöntem uygulamaktadır. Bölgenin tarihi; ABD patentli katliamlarla, darbelerle yazılmıştır.
2000’li yıllarda ise ABD’nin halkçı iktidarları devirmek için kullandığı
yöntem; ekonomik yaptırımlarla birlikte işbirlikçi bir muhalefet yaratmak
ve bu muhalefet eliyle; işbirlikçi-halk düşmanı çetelerini sokağa salarak
veya darbe yoluyla iktidarı indirmeye çalışmak olmuştur. Başta
2002’deki girişimi olmak üzere Venezuela’da Chavez’i defalarca bu
şekilde devirmeye çalışmış; ancak başarısız olmuştur. 2009’da Honduras’ta Zelaya’yı bu şekilde devirmiştir.
Yakın zamanda ise benzer süreçleri Arjantin ve Brezilya’da işletmiştir.
Arjantin’de kendisine muhalif olan, çıkarlarıyla uyuşmayan Kirchner
iktidarını 2015 yılında, yine Brezilya’da da Lula iktidarını ve ardından
yerine gelen Rousseff’i 2016 yılında tasfiye etmiştir. Bu sefer bu
iktidarların yolsuzluk yaptığı gerekçesini öne sürmüştür. Arjantin’de
işbirlikçi Macri’yi, Brezilya’da da faşist Bolsonaro’yu iktidara getirmiştir.
Nikaragua’da ise FSLN iktidarını devirmek için geçen seneden beri
yine “yolsuzluk” gerekçeleriyle, işbirlikçileri eliyle örgütledikleri “muhalif”leri
sokağa salmaktadırlar.
Venezuela’da da aynısını yaptılar; önce ekonomik yaptırımlar uygulayarak krize soktular, ardından yine işbirlikçilerini “Maduro karşıtı
gösteriler” adı altında sokağa saldılar. Bununla da yetinmediler;
Maduro’ya drone ile bombalı saldırı yapıp suikast planladılar.
Bu sürecin en son halkası da kendisine Ulusal Meclis adını veren
gayrı meşru bir oluşumun lideri olan Juan Guaido isimli bir ABD işbirlikçisinin birkaç gün önce kendisini Venezuela devlet başkanı ilan
etmesi ve hemen ardından ABD emperyalizmi destekçilerinin ardı
ardına Maduro iktidarı ile ilişkileri feshedip Guaido’yu tanıması oldu.
Buna karşılık Venezuela ordusu, Maduro’nun yanında yer alacağını
ilan etti ve ABD destekli bu girişimi gayrı meşru ilan etti. Ardından
Maduro da Venezuela halkını, bağımsızlığına sahip çıkmaya çağırdı.
ABD ile tüm diplomatik ilişkileri feshettiğini açıkladı. ABD’li diplomatlara
ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.

ABD Emperyalizmi Venezuela’ya
Neden Saldırıyor?
Çünkü emperyalistler ciddi bir kriz yaşıyorlar. Kriz demek; iç savaş
çıkartmak demektir. Bölgesel savaşları körüklemek demektir. Darbeler
tezgahlamak demektir. Ambargolar uygulamak demektir. Katliamlar
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yapmak demektir.
İşte ABD emperyalizmi de dünyanın her yerinde
olduğu gibi Latin Amerika’da da ve bu süreçte de Venezuela’da da bunu yapıyor... Ve hiçbir ilke, hiçbir
kural, hiçbir meşruluk tanımadan yapıyor bunu. Onun
için tek ilke, tek kural; kendi emperyalist çıkarlarıdır.
İşte bunun için bir kez daha diyoruz ki;
Gerçek terörist ABD emperyalizmidir.
Dünya halkları için en büyük tehlike, ABD emperyalizmidir.
Ayrıca; emperyalizme teslim olup silah bırakan,
emperyalizmle ve işbirlikçileriyle uzlaşma, ittifak arayışına giren örgütler ve iktidarların geldikleri noktalar
da göstermiştir ki;
Tek yol devrim, tek kurtuluş sosyalizmdir.
Hiçbir ara yol, emperyalizmle uzlaşma çabaları,
barış arayışları halkları kurtuluşa götürmez.
ETA’dan FARC’a, URNG’den PKK’ye pek çok
örnek, bu doğruyu bir kez daha kanıtlamaktadır.
Venezuela’da da halkları kurtuluşa götüren yol,
emperyalizmin Türkiyeli işbirlikçisi faşist AKP-Erdoğan
gibi iktidarların peşine takılmak, onlarla işbirliği yapmak
değil; Venezuela’daki egemen sınıfları, burjuvaziyi
tasfiye edip halkın iktidarını kurmak olacaktır.
ABD EMPERYALİZMİ HALKLARIN GELECEĞİNE
İPOTEK KOYAMAZ!
ABD EMPERYALİZMİ HALKLARIN İRADESİNİ
YOK SAYAMAZ!
İŞTE BUNUN İÇİN ABD EMPERYALİZMİNİN VENEZUELA’YA MÜDAHALESİNE KARŞIYIZ VE LANETLİYORUZ!
VENEZUELA’DA AKACAK HER DAMLA KANDAN ABD EMPERYALİZMİ VE DİĞER EMPERYALİSTLER SORUMLU VE SUÇLUDUR!
Çin devriminin önderi Mao’nun dediği gibi; hiçbir
gücün ezemeyeceği, gerçekten yıkılmaz tek kale,

Hatay: Halkımızla ve Toplantılarımızla
Sorunlarımızın Üstesinden Geleceğiz
Gücümüz Birliğimizdir,
Birliğimiz Halk Meclisleri’dir!
Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi 25 Ocak’ta, 15.
halk toplantısını Kıraç bölgesinde düzenledi. Toplantı
ilk olarak, Fevzi Çakmak ve Çiftlik bölgesinde döşenen
su şebekesinin 101’inci sokakta döşendiğinin bilgisi
verilerek başladı. Buna bağlı olarak, su saati bağlama
ücretinin Halk Meclisi’nin girişimiyle 2000 TL’den
daha düşük bir miktara düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Elektrik kesintileri için ise, ilerleyen süreçte imza

halktır. Halkı, halkın gücünü ve desteğini arkasına
alan bir iktidar yıkılmaz.
Arkasına bir kağıttan kaplanı, ABD emperyalizmini
alan Guaido gibi soytarılar ise yenilmeye, yıkılmaya
mahkumdur. Venezuela halkı; Guaido gibi ABD işbirlikçisi hainleri de, ABD emperyalizmini de tükürüğüyle
boğacaktır. Süreç ne kadar zorlu olursa olsun; Maduro
iktidarı da Venezuela halkı ile birlikte emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı mücadele edecek, baş eğmeyecek ve tıpkı Suriye’deki gibi, emperyalizme ağzının
payını verecektir; buna yürekten inanıyoruz.
Anti-Emperyalist Cephe olarak; ABD emperyalizminin Latin Amerika halkına yaşattığı acıların, katliamların, zulmün farkındayız. ABD emperyalizminin
Cono Sur’u arka bahçesi yapma girişimlerine
karşı duyduğumuz büyük öfkeyle; bir kez daha
Venezuela’daki Maduro iktidarını devirmek için
yapılan bu darbe girişimine ve bunu baştan sona
örgütleyen ABD emperyalizmine karşı, Venezuela
halkının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.
Emperyalizm Yenilecek, Venezuela Halkı Kazanacak!
Kahrolsun ABD Emperyalizmi ve İşbirlikçileri!
Katil ABD Venezuela’dan Defol!
ANTİ-EMPERYALİST CEPHE
kampanyası yapılması kararı
alındı. Toplantıda
mahallenin yakıcı
sorunu olan uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılacağı geniş şekilde konuşulup
tartışıldı. Mahallenin gençleri ile haftada bir mahalle sahasında futbol
maçı yapılması kararı alındı. Gençliğin ağırlıklı olarak
katılıp söz aldığı toplantıya 40 kişi katıldı.

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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MİLİS KİMDİR?
ilis, sözlük anlamı: “Milis, halk kurtuluş
savaşında silahlanmış halktır.” Milis, yediden yetmişe, tüm vatansever, halktan insanlardan oluşur. Milis, sadece savaşlarda yerel silahlı
güç değildir. Her alanda, mahallelerde, fabrikalarda,
kısacası kırda ve şehirde halkın yanında ve içinde
olandır. Anadolu halkının kurtuluşu için, faşizmin
saldırıları karşısında, halkın örgütlü ve silahlı gücüdür.

M

MİLİS KİMLERDEN OLUŞUR?
Milis halktır; yani esnaf, öğrenci, memur, kadın,
erkek, genç ve yaşlı halktan oluşur.

MİLİSİN GÖREVİ NEDİR?
Anadolu’nun her karış toprağı vatanımızdır. Anadolu’nun kurtuluşu için sürdürdüğümüz savaşta, milis;
emperyalizme ve faşizme karşı halkın savaşçısıdır.

Halk Milislerinin Savaş Alanları
Nerelerdir?
Halk milisleri; halkın yaşadığı mahallelerde,
emekçi halkın çalıştığı fabrikalarda, esnafların içinde,
okullarda, faşizmin baskı-saldırısının, hak gasplarının
olduğu her yerdedir.
Düzenin kardeş halklar arasında yaymak istediği,
bencilliğe ve yozlaşmaya karşı mücadele eder. Dayanışmayı, kardeşliği, eşitliği temel alan faaliyetlerini sürdürür. Halkın içindedir ve halkın savaşçısıdır milis.
Halk milisi; emperyalizmin ve faşizmin tüm dünyada
halklara karşı kullandığı uyuşturma ve yozlaştırma
politikalarına karşı mücadele eder. Mahallelerimizde
yozlaşmaya, uyuşturucuya, fuhuşa ve kumara karşı
barikat olur. Ülkemizde faşizme karşı sürdürülen mücadelede tüm alanlarda yer alır, bu mücadelenin içerisindedirler.
Halk milisleri; mücadelenin temel yerel gücüdür.
Çünkü, emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi, Anadolu’nun
yeraltı ve yerüstü zenginliklerini elimizden almak
istiyor, vatanımızı yağmalıyorlar. Vatanı satmak ve
tüm halkı susturmak için iki yol kullanıyorlar: Yoksulluk
ve yozlaştırma!
Emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar, açık işgal yön-
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MiLiS OLMAK ONURDUR!
temini kullandığında,
halklar açık işgale karşı savaşırlar. Ama emperyalizm, bugün açık
işgal yerine dünya
halklarını farklı politikalarla teslim almak
istiyor. Uyuşturucu ve
yozlaştırma bu politikalarda en öne çıkanlardır. Bunun yarattığı,
yoz kültür, halkların
binyıllardan bugüne taşıdığı değerlere, geleneklere
aykırıdır.
Günümüzde emperyalizm açık işgal yöntemlerini
denese de, asıl tercih ettiği halkları uyuşturarak sömürmektir. Emperyalizm, bugün tüm dünyada bu politikaları uyguluyor. Çünkü tonlarca uyuşturucuyu dünyaya dağıtarak hem karlarına kar katmakta hem de
yoksul halkların beynini uyuşturarak yaşayan ölüler
haline getirmektedir. Böylece emperyalizm bir taşla
iki kuş vurmaktadır.

Emperyalizmin Asıl Hedefi Nedir?
Dünyada uyuşturucu, kumar ve fuhuş yoluyla
halkları teslim almak istiyor. Emperyalizm ve işbirlikçi
iktidarlar, yozlaştırma politikalarını hayata geçirmede
ısrarcıdırlar. Çünkü beyinleri uyuşturulmuş halklar
savaşamaz.
Sonuç olarak, ülkemizde ilkokulların önünde dahi
uyuşturucu satılırken, milisler ne yapmalıdır? Bulunduğu
her yere, mahallesine hakim olmak için, halkın içinde,
sürekli uyanık olmalıdır. Mahallede, sokakta gelişen
her olayı ilk duyan, ilk gören olmalıdır. Yoksa tahmin
etmiştim, ya da keşke diyerek dizine vuran olur.
Milis, bulunduğu bölgede halkın onurunun, namusunun, canının ve malının güvencesidir. Halk
onlara güvenir; evini, ailesini onlara teslim eder.
Milis, yerelde halkını koruyan-kollayandır.

Milis Örgütlemesi Nasıldır?
Normal askeri bir örgütlenmedir. Ancak diğer askeri
örgütlenmelerden farklı olarak milislerde yer alan
halk, olağan yaşamını da sürdürebilir. Yani, hem milis
olarak görevini yapar hem de çalışıp işine devam
edebilir, ailesiyle yaşayabilir. Bu yaşam milis için
bir avantajdır. Böylelikle milis her yerdedir, halkın
içerisindedir.
Milis, sadece eylem yapan kişi de değildir. Milis
savaşta, haberleşme, istihbarat, lojistik ve birçok
alanda, faaliyet yürüten bir örgütlenmedir.
Vatanımızın her karış toprağını, yediden yetmişe
silahlanmış halkla savunacağız, emperyalizmi ve
işbirlikçilerini kovacağız!

AKP’NİN PİYONU KESK YÖNETİMİ, KEC’LİLERİ TUTUKLATMANIN,
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Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ı Vuran Polis Fatih Dalgalı
ve Diğer Katiller, Faşist AKP’nin Korumasında!
erkin Elvan, Haziran Ayaklanması’nın yaşı en
küçük şehididir. Vurulduğunda 14 yaşındaydı.
16 Haziran sabahı, ekmek almaya giderken, yolda AKP’nin
katil polisleri tarafından yakın mesafeden
nişan alınarak başından gaz fişeği ile vuruldu. Berkin Elvan,
polisler tarafından nişan alınarak öldürme
kastıyla vuruldu. Daha sonra, Halk
Cepheliler tarafından ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırıldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tam 269 gün komada, ölüme karşı direndi. Berkin’i
vuran polisler belliydi, görgü tanıkları
vardı… Adım başı her yerin kameralarla dolu olduğu ülkemizde
suçluları bulmak hiç sorun değildi,
fakat katil polisler tam bir koruma
zırhı içine alınıp AKP tarafından
korundu.
Bu noktadan sonra, mücadele
artık Berkin için ADALET mücadelesine dönüştü. Bu mücadele,
269 gün boyunca hiç durmadı. Bugün de, katiller cezalandırılana kadar kararlılığıyla sürmektedir. Berkin’in katillerinin yargılanması için
bütün Türkiye çapında yüzlerce
eylem yapıldı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Yapılan eylemlerden
tutuklanan, aylarca tutsak kalan
insanlarımız oldu.
Berkin Elvan 11 Mart 2014 tarihinde hastanede, komadayken hayatını kaybetti. Cenazesine İstanbul’da 3 milyon, ülke çapında 5
milyonu aşkın insan katıldı.
Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan’ın Çağlayan Adliyesi'ndeki davası devam etti. 23 Ocak 2019 tarihindeki mahkeme öncesi, Halkın
Hukuk Bürosu, davaya sahip çıkılması için çağrı yaptı. Bu çağrıyı
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ve Berkin’in katillerinin yargılandığı
duruşmayla ilgili Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının twitterden yaptığı
açıklamaları yayınlıyoruz:
“Halkın Hukuk Bürosu: Berkin
Elvan dosyası Çağlayan Adliyesi
17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamak üzere, tüm halkımızı davaya
sahip çıkmaya bekliyoruz.
Adli Tıp Kurumu’nun ısrarla inceleme yapmaması üzerine Berkin
Elvan’ın vurulma anına ait görüntüler özel teknik bilirkişi heyetine
gönderildi. Bugün görülecek duruşma öncesi dosyaya sunulan
teknik bilirkişi raporuna göre sanık
Fatih Dalgalı, Berkin’i vuran polis
ile AYNI kişi.
Berkin Elvan’ı vuran polisin
sanık Fatih Dalgalı olduğu bilirkişi
raporuyla ortaya çıktı!
Av. Çiğdem AKBULUT:
Daha önce de karşılaştık. Rapor
ya duruşmadan hemen önce ya
da hemen duruşmada elimize geçiyor. Rapor olumlu bir rapor. İddianame hazırlanırken %37 benzediği için bu dava açıldı. Daha
sonra Jandarma raporları ile %75
üzeri benzediği ortaya çıktı.
Tanıklar, birbirleriyle çelişen çok
fazla beyanda bulundular. Vesikalık
fotoğraflarını tanırken, videoda ise
sadece Fatih Dalgalı ile en uzun
süre geçiren polis “Evet, benziyor”

dedi.
Daha önceki tanık
beyanları grup halinde
hareket edildiğini ortaya
koydu. Ayrıca Zetçilerin
başka yerlerde görevlendirilebileceğini ortaya
çıkardı. Dosyaya gelen
rapor 6 atıştan Berkin
Elvan’ı hangisinin vurduğunu ve bu polisin
kolu sargılı polis olduğunu ortaya koydu.
Başından beri hiç girmediğini iddia ettiği sokaklarda HTS kayıtları
olduğu ortaya çıktı. Bu açıdan kaçma şüphesi yok, duruşmayı takip
ediyor iddiaları bizi tatmin etmiyor.
Başından beri yalan söyleyen
bir sanık söz konusudur. Bu aşamada olay yerinde keşif yapılmalı
ve Berkin Elvan ı vurduğu açık olduğundan tutuklanmalıdır.
Halkın Hukuk Bürosu: Berkin
Elvan’ı vuran polisin sanık Fatih
Dalgalı olduğu bilirkişi raporuyla
ortaya çıktı. Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili davanın 10. duruşması
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.
Berkin’i vuran polisin Fatih Dalgalı olduğu kesinleşti: Tutuklanma
talebi yine reddedildi. Berkin Elvan
dosyasında sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuklu yargılanması talebi
yine reddedildi. Dava 27 Şubat’a
ertelendi.”
Berkin vurulalı 2057 gün oldu.
Berkin Elvan dosyasında tek
bir polis değil bütün sorumlular
yargılanmalıdır!
Berkin’in katili AKP iktidarı
ve Tayyip Erdoğan’dır. Berkin
hastanede komadayken, Tayyip
Erdoğan, “Emri ben verdim!”
dedi.
Berkin’in KATİLLERİ YARGILANANA KADAR ADALET İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
GRUP YORUM ÜYESİ SULTAN GÖKÇEK
GÖZALTINDA YAŞADIĞI İŞKENCELERİ ANLATIYOR:
0 Mayıs 2017'de İdil'e
yapılan baskınla gözaltına alındık. 11 kişiydik.
Şimdiye kadar alındığım gözaltılardan en farklısı oydu; hem
işkence anlamında hem de polislerin seviyesizliği, ahlaksızlığı
tavan yapmıştı.
Kemal Amca'nın direnişinin
zaferini hazmedememişler, saldırmaya gelmişlerdi. 11 kişiyi görünce kafa hesabı yapıp ne kadar
para kazanacaklarını dahi hesaplıyorlardı. Çevik arabasında
uzun süre beklettiler, daha doğrusu işkence yaptılar. Hepimizin
başına dikilmiş, sürekli vuruyorlardı...
Benim kafama çok vurdular,
yüzüm-gözüm şişti, kafamda şişmeyen yer kalmadı. Beni Betül
ile karıştırdılar, kimin kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Öncesinden çevik kadınlara söylemişler.
Büyük ihtimal beni Betül zannedip
dövdüler... Biz söylemedik tabi
ismimizi, doktor kontrolüne götürünce öğrendiler. Amirleri benim
yüzümü görünce “N’aptınız lan
buna?” diye sinirlendi sanki çok
düşünürmüş gibi.
Çok başım dönüyordu
zaten, o ara fark etmedim.
Amirleri kimliğimi aldı ama
çok kendimde değildim.
Yüzümü görenin gözü
açılıyordu, ben tabi kendimi göremediğim için
bana niye öyle bakıyorsunuz diye şaşırıyordum...
Doktora gidince bir aynaya bakabilir miyim dedim, doktor dedi bırak aynayı şimdi.
Dudağımın 7 santim
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patladığını söyledi, dedim dudağım kaç santim ki 7 santim patlamış, kafamın birçok yerinde
şişlik vardı, gözüm de morarmıştı,
yüzüm şişmişti, ilk başlarda çok
konuşamıyordum.
Ama neyseki çabuk iyileşebiliyorum, gözaltında şişlikler vs.
inmişti. Ben diğer arkadaşlarıma
nasılsınız diye sorduğumda, polisler ahlaksızca küfür ediyorlardı,
sen hangisinin altına yattın diye
ahlaksız bir sürü şey söylüyorlardı. İdil’in camlarının balyozlarla
kırıldığını görmek çok öfkelendirdi.
Gözaltında Nazımlar’ı andık
çok güzel oldu, slogan saatlerimiz
vardı. 4 gün sonunda bizi hala
adliyeye çıkarmadıkları için su
şekeri bıraktık. Susuz şekersiz
epey enerjimiz düştü, günlük sloganları atarken başım falan dönüyordu. Bir keresinde düştüm,
parmak izine gelirlerse nasıl slogan atacağım diye düşünüyordum. Yani normalde atamıyorsam
nasıl direneceğim diye düşünüyordum; ama parmak izine geldiklerinde hiç öyle olmadı. İşte

insan iradesini orada gördüm,
tek bir ses kısılması dahi olmadı.
Parmak izindeyken bir kağıttan
bana yasa okuyor 2-3 kere Tekrarladı. Her defasında parmak
izi vermeyeceğimi söyledim, en
sonunda artık güldüm, “Vermeyeceğim” dedim. Sonra “Ne gülüyorsun burda ciddi bir iş yapıyoruz” deyip üstüme çullandılar.
... Sonrası malum zaten tutuklanacağımızı biliyorduk. İşkenceleri biz tutuklandıktan sonra
da devam etti. Çevik otobüsünde kadın çevikler, küfür, taciz
her şeyi yaptı aşağılıklar. Benim
göğüslerimi sıktılar, bir kadın arkadaşımızı copla taciz ettiler,
çok aşağılıklardı.
Ona ve bana 2 saat boyunca
vurdular. Yine kafamı 2 koltuğun
arasına sıkıştırıp sürekli vurdular. Oturduğum koltuğun arkasından vurup ön koltuğa suratımı çarptılar. Koltuk kırıldı,
çenem, burnum şişti, çizildi.
Ellerimiz arkadan ters kelepçeliydi, özellikle yolu
uzattılar, yanlış yola
saptılar. Ağızlarından
küfür eksik olmadı...
Mustafa Ceceli'nin
sevgilisini soruyorlardı ve
sevgilisinden neden ayrıldığını bilmediğimiz için
vuruyorlardı. Seviyeleri
bu boyuttaydı. Şimdiye
kadar gördüğüm en işkenceli gözaltıydı ve o
kadar seviyesizlerdi ki bir
şey söylediklerinde cevap
vermeye değecek hiçbir
şey yoktu.

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!
Almanya Tutsaklarından Erdal Gökoğlu’nun 10.01.2019 Tarihli Mektubundan;
“…
u sene de yılbaşında hiçbir etkinliğe katılmadım, hiçbir yere gitmedim. Değişiklik olsun
dedim ve yeni yılı tek kişilik bir ordu olarak
Haklıyız Kazanacağız diyerek karşıladım. Dışarıdan
havai fişek sesleri geliyordu. Ben de savaş oyunu oynadım, bombalar atılınca sipere yatıyor, fırsat bulunca
hücuma geçiyordum. Stalingrad gibi yani.
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Malum Ocak ayındayız, Rosalar’ın katledilişinin
yıldönümü. Hafta sonu Berlin’de mezarları başında
anmalar yapılacak. Her yıl onbinlerce insanın katıldığı
yürüyüş ve anmalar oluyor. Bir işim çıkmaz ise ben
de gideceğim hafta sonu! Biliyormusun, bana yapılan
suçlamalardan biri de vakti zamanında bu etkinliklere
katılmak! Ne büyük suç değil mi? Ne var ki bu suçu
işlemeye devam edeceğim. Aha da kendimi ihbar
ediyorum. Vız gelir tırıs gider.
N ve Ç’ye gönderdikleri spor hareketleri için
teşekkür ederim. Azimle çalışacağım, demir kapılarını,
taş duvarlarını yıkacağım.
Bu arada, geçen hafta bir hastane maceram oldu.
Anlatayım da Hitler’in ruhunun hala nasıl yaşatıldığını, mengele artıklarının görev başında olduğunu,
bu topraklardan hiç gitmediklerini bir kez daha
görelim.
Malum migren ve boyun fıtığı nedeniyle hapishane
doktoru röntgen çektirmem için hastaneye sevk yapmıştı. 8 Ocak’ta götürdüler hastaneye. Ama ne götürüş!
Olağan üstü bir önlem, ayaklarıma pranga, zincir, ellerime kelepçe… Her neyse hastaneye vardık ve
muayene olacağız ama zincirleri çıkarmıyorlar.
En son elimdeki kelepçeyi (zincir) plastik kelepçe takarak röntgen makinesine girmemi istediler.
İşin ilginci doktor olacak mengele de buna bir şey
demiyor ve gayet olağan bir durummuş gibi benden
sedyeye geçmemi bekliyorlar. Hani iletişim çağındayız
ya, arayım şu Hipokrat amcayı, böyleyken böyle
senin öğrenciler sana ihanet ediyor, senin kemiklerin
sızlamıyor mu?... Neyse dedim ihtiyarı rahatsız etmeyeyim. Hem şimdi onun olduğu yerde telefon filan
da çekmiyordur… yani vazgeçtim.
Dedim bana eyvallah, kalsın sizden gelecek fayda.
Döndüm kalabalık Ada’ma. Burada bir tercüman var
öğleden sonra gelmiş “Sen hastaneye gitmemişsin”
diyor. Anlattım. Demesin mi “Sen de illa karşı çıkacak
bir şey buluyorsun, burada herkesi böyle götürü-

yorlar.”
Ablam yorma kendini dedim. Şairin dizeleri geldi
aklıma, Turgut Uyar tel cambazının tel üstündeki durumunu anlatıyor;
“ Sizin alınız al inandım
Morunuz mor inandım
Tanrınız büyük amenna
Şiiriniz adamakıllı şiir
Dumanı da caba
Ama sizin adınız ne?
Benim dengemi bozmayın…”
Ulan iblis, tomografi makinesine kelepçeli girildiği
nerede görülmüş! Normal insan girmeye korkuyor ve
olası bir sorun durumuna karşı bir sürü önlem alıyorlar.
Bunlar beni ellerim ve ayaklarım kelepçeli alete
sokmaya çalışıyorlar. Halbuki mezara bile böyle koymuyorlar insanı. Hasta hekim ilişkisiymiş de, meslek
ahlakıymış da… Hitler’in gömlek değiştirmiş müsveddeleri, geçin bunları, benim dengemi bozmayın.
...”

Çizim: Erdal Gökoğlu

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

Evlatlarımız İçin, Adalete Susayan
Bütün Halkımız İçin
Direnişimizi Sürdüreceğiz!
TAYAD’lı Ailelerin Gazi Cemevi’nde, “Adalet İstiyoruz!
Devrimci Tutsaklara Özgürlük!” sloganıyla yaptıkları
oturma eylemi günlüklerinden derlediklerimiz şu şekildedir;
25 Ocak – 40. Gün:
Cemevi önünde sloganlarımızla 40. güne başladık.
Sloganlardan sonra ozalit ve afişlerimizi astık. Aynı anda
sivil polis aracı Cemevi kapısından fotoğraflarımızı çekip
taciz etmeye başladı. Biz de fotoğraflarını çektik sivil
polis aracının. Bugünkü nöbeti TAYAD’ımızın çınarı
Mehmet amcamız devraldı. Biz slogandan sonra ozalit
ve afişlerimizi toplarken sivil polis aracı bizimle birlikte
eylem yerinden ayrıldı. Adalet istemek hiçbir süreçte bu
kadar kıymetli olmamıştı.
26 Ocak – 41. Gün:
Cemevi’ne vardığımızda 40 yemeği ve cenaze kalabalığı
vardı. Ozalit ve afişlerimizi astık. Eylem yerine geçtik.
Gazi’den ziyaretçilerimiz gelip uğradılar. Daha sonra
cenaze namazına katılıp başsağlığı diledik. 16.00’da
ozalit ve afişlerimizi toplayıp eylemimizi bitirdik. Sivil
araç gün boyu Cemevi kapısında bekledi, taciz etti.

Halkın Avukatlarına Destek Olun Destek Verin
Halkın Avukatlarından Av. Didem Baydar Ünsal haftanın bir günü İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı
adalet nöbetini sürdürüyor. 29 Ocak'ta yapılan
nöbete, Yüksel Direnişçileri'nden öğretmen Acun
Karadağ destek oldu. Bunun üzerine yazılı açıklama yayınlanarak kısaca
şu sözlere yer verildi:
“Halkın tutsak avukatlarının açlıklarına bir gün
de siz açlığınızla ortak
olun, destek verin... Şimdi
daha güçlü Didem. Yüksel’en bir güç hissediyor.”
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Kampanyamızı
Her Yolla Sürdürüyoruz
TAYAD’lı Aileler, ‘Adalet İstiyoruz’ kampanyası
dahilinde 27 Ocak’ta İstanbul Gazi Mahallesi
Cemevi’nde kahvaltıda bir araya geldi. ‘Adalet
İstiyoruz Kahvaltısı’nın 5’incisini düzenleyen TAYAD’lılara, Grup Yorum’un yeni tahliye olan üyesi
Bergün Varan da katıldı. Varan, hapishane sürecini,
babasının başlattığı direnişi ve sahiplenme sürecini
anlatarak; “Saçlarımı yolmuşlardı, saçlarım geri
geldi, ama adalet hala gelmedi.” sözlerini paylaştı.
20 ailenin katıldığı kahvaltı, Adalet Bakanlığı’na
faks yazılarak sonlandırıldı.

Adalet İstemekten Vazgeçmeyeceğiz
ve Mutlaka Sağlayacağız!
İstanbul
Çayan:
Halk Cepheliler
25
Ocak’ta yaptıkları çalışmada; “Halkın Sanatçıları İçin
Adalet İstiyoruz! Halkın
Avukatları İçin Adalet İstiyoruz! Halk Çocukları
İçin Adalet İstiyoruz!” yazılamalarını duvarlara
işledi.
Nurtepe-Kağıthane:
Halk Cepheliler ‘Adalet İstiyoruz!’ kampanyası
dahilinde 26 Ocak’ta birçok yere “Adalet İstiyoruz!”
sloganını işledi.

AKP’NİN PİYONU KESK YÖNETİMİ, KEC’LİLERİ TUTUKLATMANIN,

Avrupa’da
 ALMANYA
Hamburg:
23 Ocak günü mütaalasını bitiren
savcı Musa Aşoğlu için 7 yıl 6 ay
ceza istedi. Savcı “Sanık nasıl
olsa pişman olmadığını, suçlu
olmadığını ve verilecek cezaya
rağmen tekrardan devrimciliğine
devam edeceğini zaten kendisi
de söylemekte. Biz burada bu
davayı Türk halkını korumak için
görmekteyiz. Talebimiz 7 yıl 6
aydır.” dedi.
28 Ocak günü avukatlar ise yaptıkları savunmada savcının Türkiye
halklarını koruyamayacağını, çünkü
yıllarca Türkiye devletinin tüm katliamlarına rağmen Almanya’nın Türkiye
ile işbirliği içerisinde olduklarını ve
tarafsız olmadıklarını belirttiler.
Mannheim:
26 Ocak günü, merkezi tren garının önünde bir araya gelen Halk
Cepheliler, Musa Aşoğlu’nun ve diğer devrimci tutsakların mahkemeleri ile ilgili eylem yaptılar.
Hamburg:
23 Ocak günü Hamburg’da görülen duruşmasında Erdal Gökoğlu
savunmasına devam etti.
Berlin:
29 Ocak’ta Ayten Öztürk için
Lübnan Konsolosluğu önünde eylem yapıldı. Ayten’e yapılan işkencelerden Ayten’i faşist AKP polisine
teslim eden Lübnan hükümetinin
de sorumlu olduğu söylendi.
Düsseldorf:
İçişleri Bakanlığı önünde haftada
üç gün açılan çadırda yapılan direniş devam ediyor. 21 ocak günü
direnişin 12. haftasında soğuk havaya rağmen bildiri dağıtıldı, gelenlere bilgi verildi.
Schwetzingen:
Cemaat Ocak oturum hakkı için
başlattığı direnişine 18. haftasında
devam etti.
Frankfurt:
Darmstadt Halk Cephesi, Kez-

ban Ana için Frankfurt’ta 25 Ocak günü
dayanışma standı
açtı. Bildiri dağıtıldı.

Köln:
“Bir Dost Sofrasında, Bir de
Harmandalı’nda Diz Kıranların Buluşması” sloganı ile yapılan gecede,
Hakan Akmaz ve Grup Yorum Üyesi
İhsan Cibelik türküleri ve anlatımları
ile efeleri tanıtırken, Efe oyunları,
Zeybek oyunu ve Ege yemekleri
çok beğenildi. Halk Meclisi tarafından organize edilen gecenin bir
benzerinin 1 Mart’ta Duisburg’ta
düzenleneceği açıklandı.
Duisburg:
Gerçeğin ve direnenlerin sesi
Yürüyüş dergisi, Duisburg’ta iki
kahvehanede toplam 20 kişiye verildi.

Schwetzingen

Mannheim

 YUNANİSTAN
Atina:
Propilya Meydanı’nda her gün
saat 11 ile 15 arası açılan masada,
faşist AKP hükümetinin ve ABD’nin
isteği üzerine15 ay önce hapsedilen
Türkiyeli devrimci tutsaklar halka,
ziyaretçilere anlatılıyor. Halk bu
komployu bozmak için 4 Şubat’taki
mahkemeye çağrıldı.
Selanik:
15 aydır hapishanede tutulan 9
Halk Cepheli tutsak ile dayanışmak
için 23 Ocak’ta Kamara Meydanı’nda 18 kişinin katıldığı ve 500
bildirinin dağıtıldığı eylem yapıldı.

 AVUSTURYA
Viyana:
Avusturya hükümetinin ırkçı politikaları; 17 Ocak’ta Landstrasse’de,
25 Ocak’ta 9. Viyana semtinde yapılan yürüyüşlere Halk Cephesi de
katıldı ve 26 Şubat’ta başlayacak
Anadolu Federasyonu duruşmalarına katılım çağrısı yaptı. İlk yürüyüşe 3000, ikinci yürüyüşe 2500
kişi katıldı.
İnnsbruck:
Avusturya Dev Genç'liler, 29
Ocak’ta “Musa Aşoğlu’na özgürlük”
sloganı yazılı afişleri asarak Alman
devletinin hukuksuz yargılamasını

A na
teşhir ettiler.

 İSVİÇRE
Zürih:
Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumuna karşı çeşitli sol
gruplarca 21 Ocak’ta bir yürüyüş
düzenlendi. Halk Cephesi de yürüyüşe katılarak Musa Aşoğlu’na
Özgürlük talebini içeren 100 adet
bildiri dağıttı.
25 Ocak’ta ise, ABD’nin Venezuela’da darbe girişiminde bulunmasına karşı, Latin Amerikalılar,
Halk Cephesi ve İsviçreliler tarafından “USA elini Venezuela'dan
Çek” yazılı bir pankart ve eylemle
protesto edildi.

 BELÇİKA
Brüksel:
Rosa Luxemburg ve yoldaşlarının katledilişinin 101. yılında Brüksel’de 16 Ocak günü bir anma yapıldı. Halk Cephesi de katılarak
bildiri dağıttı.

SORUŞTURMA AÇMANIN HESABINI VERECEK!
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“Bir gün ziyarette oğlum dedi ki, ‘ana siz dışarıda parmağınızı
oynatsanız biz içerde hissediyoruz bunu. Üzerimizdeki baskılar
azalıyor.’ Bunu duyduktan sonra durur muyum, ben anayım. Hiç
içeri girmedim, hiç oturmadım. Hep bir şeyler yaptım.” Arzu Çolak

11 Şubat - 17 Şubat
İrfan BARLIK:
1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan köyünde doğdu.
Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da öğrencilik
yıllarında, öğrenci gençliğin anti-faşist mücadelesi
içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı.
1983 yılında tutsak düştü. 1991 Eylül’ünde Ortadoğu’ya kamp alanına gitti. Daha sonra Hareketin
İrfan Barlık
Ortadoğu Komitesi üyeliğine atandı. Gerillanın
lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken, 14 Şubat 1995 gecesi çıkan çatışmada şehit düştü.
Ömer AYDOĞMUŞ:
1953’te Yozgat Boğazlıyan’da doğdu. Lise
yıllarında Boğazlıyan halkının anti-faşist mücadelesinde yer aldı. Bursa’da devrimci hareketin örgütlenmesinde görevler üstlendi. Antifaşist eylemlerde yer aldı. Ege bölgesinde,
Ömer Aydoğmuş önce Bölge Komitesi üyesi, daha sonra Bölge
Sorumlusu olarak mücadeleye önderlik etti.
12 Eylül cuntasına karşı direnişi örgütleyen önder kadrolardan
biriydi. 1981 Şubat’ında Kemeraltı polis karakoluna yönelik
bir eylem sonrasında gözaltına alındı. 12 Şubat 1981’de
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede katledildi.
Arzu ÇOLAK:
Sesi-soluğu yettiğince tutuklu-devrimci evlatlarının sesi olmaya çalışan, onlar için bedenini
açlığa yatırıp, yeri geldiğinde polislerin yakasına
yapışan biriydi. Hapishanelerle ilk tanışıklığı
12 Eylül cuntasıyla oldu. Oğlu tutuklanmış ve
Mamak Askeri Hapishanesi’ne konmuştu. O
Arzu Çolak
günden itibaren tutuklu aileleri mücadelesi
içinde yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 16
Şubat 2009’da aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Ali Rıza Ağdoğan’ın yoldaşları anlatıyor:
Ali Rıza’nın hesabını sorduk
Ankara DAL tarafından gözaltına alınan Birtan Altunbaş’ın
işkencede katledilmesini ve İstanbul Beyoğlu Emniyet
Amirliği tarafından emperyalist savaşa karşı bildiri dağıtırken
13 Şubat 1991'de gözaltına alınan Ali Rıza Ağdoğan'ın karakolun 3. katından aşağı atılmasını protesto etmek ve katillerden hesap sormak amacıyla 14 Şubat'ta yüzlerce kişi
alanlardaydı. Kitle, Örnektepe'den Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne
doğru yürüdü. Burada yapılan 20 dakikalık gösteriden

Ali Hüseyin AVCI:
Elazığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. İlkokulu ve liseyi Hozat’ta okuyan Ali
Hüseyin, gerillaya katılmadan önce örgütlenme
faaliyetleri yürütmüş, 1983’te gerillaya katılmıştır. 14 Şubat 1984’te Tunceli Çemişgezek
Ali Hüseyin Avcı bölgesi Hadişar Köyü'nde birliğinin öncüsü
olarak jandarmayla çatışmaya girdi. Yoldaşları
için, öğretmeni Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız
ölümün üstüne gitti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının kuşatmayı yarması için tek başına çatışarak şehit düştü.
Ali Rıza AĞDOĞAN:
16 Şubat 1991 İstanbul Okmeydanı’nda,
emperyalist savaşa karşı halkı mücadeleye
çağırırken gözaltına alındı. İşkenceciler önünde
boyun eğmediği için Beyoğlu Emniyeti’nin 3.
katından aşağıya atıldı. Kaldırıldığı hastanede
Ali Rıza Ağdoğan şehit düştü. Ali Rıza, 1971 Tunceli Ovacık doğumluydu. Yedi çocuklu yoksul bir Kürt işçi ailesinin oğlu olan Ali Rıza, ortaokuldayken öğrenimini bırakmak
zorunda kaldı. Oturdukları Okmeydanı Örnektepe Mahallesi’nde
çocukluk arkadaşları, çevresinde bulunan insanlar gibi o da
devrimci harekete sempati duydu ve mücadeleye katıldı.
Ali Turgut AYTAÇ,
Duran ERDOĞAN:
Amerikan 6. Filosu 10 Şubat
1969’da İstanbul boğazına gelip
demirlediğinde vatansever devrimci gençlik ve emekçiler “ABD
Duran Erdoğan defol” demek ve 6. Filoyu protesto
Ali Turgut Aytaç
etmek için 16 Şubat'ta İstanbul’da
bir yürüyüş düzenlerler. Yürüyüş Beyazıt’tan başlayıp Taksim’de
bitecektir. Devrimciler, vatanseverler, yürüyüşe hazırlanırken,
gerici, faşistler de yürüyüşü engellemek için hazırlıklarını
sürdürdüler. Gerici, faşist gazetelerde, “ya tam susturacağız,
ya kan kusturacağız”, “kızılları boğmanın vakti geldi” gibi
yazılar yazılır. 16 Şubat günü yürüyüş kolundaki ilk gruplar,
Taksim alanına girerken, aralarında şu anki AKP’nin yöneticilerinin de olduğu gericilerin ve faşistlerin saldırısına uğradılar.
Saldırıda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adındaki devrimci
işçiler katledildiler.
sonra Galatasaray'dan Taksim'e doğru yürüyüşe geçildi.
15 Şubat akşamı ise yüzlerce kişiyle gelenekselleşen
özgürlük ateşleri yakıldı. Ali Rıza'nın yattığı hastanenin
önünde kitlesel nöbetler tutuldu. 16 Şubat'ta Ali Rıza'nın
şehit düşmesiyle Devrimci Sol Güçler Ali Rıza için kitlesel
bir cenaze töreni düzenledi.
Devrimci Sol ise halkın yürüyüşte haykırdığı “Yaşasın
Halkın Adaleti” talebine cevap vererek katillerden hesap
sordu. Ali Rıza'nın katledildiği Beyoğlu Emniyet Amirliği
bombalandı. İlk bomba patladığında bina büyük hasar
gördü, içinde bulunan birçok işkenceci yaralandı. İkinci
bomba patladığında ise Emniyet binası yıkıldı ve birkaç
polis daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Ö ğretmenimiz
Tüm çalışma alanı ve bölgelerde
tek insana dayalı ilişkilerden çıkıp,
komiteleşmeye gidileceği belirtildi…

“Hareketimizin geleceğini belirleyen olgu,
kolektif örgütlülükte ısrar ve siyasi pratiğin
yükseltilmesinde yatmaktadır” derken,
bu konuya verdiğimiz önemi
ortaya koymuştuk.
Ve yaşanan süreç bu tespiti kesin biçimde
doğrulamıştır. Kolektif örgütlenmeyi,
kolektif işlerliğin ruhuna uygun tarzda
hayata geçirebildiğimiz yerlerde
daha üretken ve verimli bir faaliyetin
örgütleyicisi olmayı başardık.
Kitlelerle bağlarımız daha yoğunlaştı,
örgütlenmemiz gelişti ve yayıldı. Kolektif
işlerliğin yeterince sağlanamadığı yerlerde ise,
bireylerin yetenekleri ölçüsünde
ürettikleriyle yetinmek zorunda kaldık,
ciddi bir mesafe alamadık.
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Mahalleler Özel Bölümü

UYUŞTURUCUYA, FUHUŞA, ÇETELERE,
HIRSIZLIĞA, POLİS TERÖRÜNE,
YIKIMLARA, ADALETSİZLİĞE KARŞI
HALK MECLİSLERİ’NDE BİRLEŞELİM!
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EMPERYALİZMİN KRİZLERİ, FAŞİZMİN BASKILARINA KARŞI
HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!
ünyada büyük bir ekonomik kriz var. Emperyalizme göbekten bağımlı bir ülke olan
Türkiye, yeni sömürgecilik ilişkilerinden kaynaklı bu krizi daha katmerli yaşamaktadır. Bu krizi
halkımız en çıplak haliyle yaşıyor. Pazar çantalarının
boş olması, halkın alım gücünün krizden nasıl etkilendiğinin en bariz göstergesi.
Emperyalistler ise bu krizlerini atlatmak için tüm
dünya halklarını olduğu gibi Anadolu Halklarını da
daha fazla sömürüye tabi tutuyor. Halkımız dün evine
iki ekmek alırken, bugün bir ekmek alabilmektedir.
Pazar alışverişine çıktığında ateş pahası fiyatlarla
karşılaşınca ne yapacağını şaşırmaktadır.
AKP iktidarı bu krizin yarattığı ve daha da yaratacağı
sonuçları çok iyi bilmektedir. Kapalı kapılar ardında
halkın ayaklanmaması, isyan etmemesi için ince ince
hesaplar yapmaktadırlar. Demokrasicilik oyununu
dahi rafa kaldırmıştır; çünkü bunlara dahi tahammül
edemeyecek kadar güçsüzdür. Bunu söylerken bir
tercih meselesinden bahsetmiyoruz. Böyle yapmak
zorundalar; çünkü birincisi bu onların gerçek yüzüdür.
İkincisi böyle davranmazlarsa bu ülkenin umudu olan
devrimciler halkları örgütleyip onların saltanatına son
vereceklerdir.
AKP iktidarı tam da bu nedenle devletin tüm olanaklarını kullanıp Cepheliler’i sindirmeye çalışıyor.
“Cephe’yi bitiremem, ama faaliyetlerini en aza nasıl
indiririm” hesabı yapıyor.
Basın açıklaması yasak, grev yasak, işini geri istemek yasak, Yorum konserleri yasak, dergi dağıtımı
yasak, gerçekleri dile getirmek hep yasak yasak yasak...
Gerçekte korkuları büyüktür, her gün kabus yaşamaktadırlar. Bu kriz ortamında bir dahaki ayaklanmanın
daha önce yaşanan Haziran ayaklanmasına benzemeyeceğini en iyi onlar biliyor. Ve en büyük kabusları
da halkın devrimciler öncülüğünde örgütlenip savaşı
büyütmeleridir.
Bugün adı devrimcilerle birlikte anılan mahallelerin
tümünde birden teneke denilen akreplerin, uralların,
ejderhaların, kartalların dolaşması bundandır. Bundandır
devrimcileri, ilericileri ardı ardına operasyonlarla gözaltına alıp tutuklamaları ve bomboş dosyalara cezalar
yağdırmaları.
Emperyalizmin ve işbirlikçi AKP faşizminin kendince
devrimcileri bitirme-sindirme manevralarından dolayı
oluşan boşlukları; bugün çeteciler, kumarcılar, pezevenkler doldurmaktadır. Çeteciler birbirleriyle çatışsalar
da kurşun halkımıza geliyor, torbacılar artık her köşebaşında, her okulun önünde torba tutar hale geldi.
Devletin devrimcilere saldırısını fırsat bilenlerin başında
kumarhane açan kumarcılar da geliyor. Onlara yol
açanlar yine bu devletin ta kendisidir.
Halkın örgütlenmesini istemeyen, engelleyen AKP
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her türlü ilerici kurumlaşmaya yasak getirirken kumarcılara, türkü bar-pavyon işletmecilerine anında
izin veriyor.
Halkımızı hiçbir zaman yalnız ve alternatifsiz bırakmadık, bırakmayacağız da. Gücümüz yettiği kadar
mücadele etmeye devam ediyoruz. Biz halkın örgütlü
gücüne güveniyoruz. Ama hiçbir zaman “kitlesel olmazsak bir şey yapamayız, direnemeyiz, kazanamayız”
demedik. İdeolojik sağlamlığımıza dayanarak tek
kişilik direnişlerle dünyayı ayağa kaldırdık. Doğru politikalarla, tek kişilik direnişleri yüzbinlerle buluşturacak
güce sahibiz çünkü.
Şimdi de aynı çizgideyiz. AKP’nin kapsamlı saldırılarına karşı halkımızı örgütlemeye, savaştırmaya
ve zafere ulaştırmaya yeminliyiz!
Mahallelerimizde çetecilere, kumarcılara, torbacılara
karşı iğne ile kuyu kazar gibi de olsa örgütlenmeliyiz.
Devrimcilerin olduğu mahallelerde Halk Meclisleri
gibi muazzam bir tecrübe var. Her şeye birken iki olmak ile başlayabiliriz. Herkesin mutlaka yapabileceği
bir şey vardır somut gerçekliğiyle hareket edeceğiz.
Tüm halkımızı Halk Meclisleri’nde örgütlenmeye
çağırıyoruz. Mahallemizde sorunlar varsa çözümler
de vardır. Ve bu çözümler bizim biraraya gelmeyi başarmamızla açığa çıkacaktır.
O zaman ne çetecisi ne kumarcısı ne de torbacısı
bizim karşımızda duramayacak!
O zaman gençlerimiz çetelere kaymayacak!
O zaman evimizin rızkı kumar masalarında yitmeyecek!
O zaman gençlerimiz torbacıların ellerindeki uyuşturucularla çürümeyecekler!
Bu yaşadıklarımız elbette sonuçtur sadece. Egemenler var olan krizlerini kazasız belasız (!) atlatmak
için halka her yönüyle saldırıyor. Bu krizin geçeceği
umuduna sarılmak beyhude bir çabadır.
Her geçen gün olan bize olmaktadır ve daha
kötüye gitmekteyiz. Bu krizleri onların başına çalmalıyız,
biz halkız ve örgütlenirsek yapabiliriz.
Halk Meclisleri ve Halkın Şahanları olan milisler
bizim tek güvencemizdir. Halk Meclisleri’ne katılalım, onu güçlendirelim ve mücadele edelim!
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Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK!
ÖRGÜTLENECEĞİMİZ İKİ ZEMİN;
YOKSULLUK VE ADALETSİZLİKTİR!
019'a bu hedefle giriyoruz;
bütün yoksul mahalleler
bizim olacak!
Bu; iktidar iddiamızdır.
Bu; haklılığımızın ifadesidir.
Bu; halk düşmanı iktidara ve
onun efendisi emperyalizme öfkesimizin, kinimizin nedenidir.
Bu; halklarımıza olan sevgimizin
sonucudur.
Bu; devrimciliğimizin gereğidir.

2

Mutlaka bu hedefimizi yerine
getireceğiz. Bunun için stratejik
hedefimizden kopmadan çalışacağız. Bütün yoksul mahalleler bizim
olacak hedefi; altı boş, sadece niyetlerimizin ifadesi olan bir hedef
değildir. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur!
Sadece son 3 yıllık tabloya bakın;
Adaletsizlik diz boyu.
Açlık yoksulluk tablosu büyümüştür.
İşsizlik artmıştır.
Hayat pahalılığı yükselmiştir.
Kazanılmış haklar birer birer
gasp edilmiştir.
Hemen her gün torba yasa adı
altında halklarımızın aleyhine, tekelci
patronların lehine yasalar çıkarılmaktadır.
Ve faşist AKP iktidarı bu azgın
sömürü karşısında halkın muhalefetini bastırmak için; azgın bir
terör, yaygın bir tutuklama furyası,
yozlaştırma saldırısı sürdürmektedir.
Emeğimizi, aklımızı, bedenimizi çalarak yönetmeye çalışmaktadır. Halkımız bu tablodan
memnuniyetsizliğini farklı biçimlerde
ortaya sermektedir. Suskunluğunun
arkasında da öfkesini biriktirmektedir.
İşte örgütleneceğimiz zemin
bu zemindir! Bu zemin halk düşmanlarına öfkemizi, kinimizi de büyüteceğimiz zemindir!
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HALK DÜŞMANLARINA ÖFKEMİZİN, KİNİMİZİN;
HALKLARIMIZA SEVGİMİZİN,
İKTİDAR İDDİAMIZIN AKACAĞI
İKİ ZEMİN VAR:
- Halkın kendi meclislerini örgütlemek ve
- Halkımızın adaletinin sağlanmasını örgütlemek!
Bu iki halkaya sıkıca sarılmalıyız.
İrili ufaklı tüm sorunların çözümü
bu iki halkanın örgütlenmesinden
geçer.
Tüm belirsizlikler, tüm kaygılar,
korkular, suskunluklar bu iki halkanın örgütlenmesiyle ortadan kalkacaktır.
Bütün dikkatimizi, yoğunluğumuzu bu iki halkayı örgütlemeye
vermeliyiz.
Buna hizmet etmeyen, bunu
güçlendirmeyen her çalışma her
faaliyet günübirliktir, boşa geçen
zamandır, hedefsiz çalışmaktır.
HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENMELİ, HALK DÜŞMANLARININ BİZİ TECRİT ETMESİNE
KARŞI BİZ ONLARI KUŞATMALIYIZ!
NEDEN HALK MECLİSLERİ?
Halkımız, gücünü kendi örgütlenmesi olan meclislerde kavrayacaktır.
Halkımız, sorunlarının birbirinden
bağımsız olmadığını meclislerde
görecektir.
Halkımız, sorunlarının örgütlenerek mücadele ederek çözülebileceği inancını meclislerde büyütecektir.
“Ben pek umutlu değilim”, “kimse
bir şey olacağına inanmıyor”, “bu
memlekette bir şey değişmez” düşünceleri meclislerle kırılacaktır.
İşte meclisler bunun için gerekli.
MECLİSLER İNANÇTIR, UMUTTUR...
HALK MECLİSLERİNİ NASIL
KURACAĞIZ?

İki kişiyi bir araya getir komite
kur.
O komite yeni insanlara ulaşsın.
O insanlar sokağına ulaşsın. Sokaklardan tüm mahalleye yayılalım.
Örgütlenmek karmaşık bir
olay değildir. Çok basit ve sade
düşüneceğiz. EN yakınımızdan
başlayacağız. Büyük bir mahalle
meclisi, küçük küçük komitelerin
bir araya gelmesinden, iradi küçük
çabaların birleşmesinden oluşacaktır. Yaşanan, başarılan tüm örneklerde böyle olmuştur.
Önce en yakınımızdan başlayalım. Önce en duyarlı, en inançlı
insanlardan meclis oluşturma
komitesi kuralım. Sonra adımlarımızı büyütelim.

ÖRGÜTLENECEĞİMİZ İKİ ZEMİN: YOKSULLUK VE ADALETSİZLİKTİR!
HALKIN ADALETİNİ BU TEMELDE ÖRGÜTLEYELİM!
Her düzeyde halkın adaletini
örgütleyeceğiz. Halkın kendini savunma örgütleri, mahallenin şahanları, yarı-askeri örgütlenmeler
mahallelerde otorite sağlamamızın,
halk düşmanlarını caydırıcı olmamızın, halka güven düşmana korku
salmamızın en önemli araçlarıdır.
Adım adım halkın adaletinin örgütlenmelerini inşaa etmeliyiz.
Sadece gençlerimiz değil; yaşlısından ev kadınına, çocuklarımıza
kadar tüm halkımızı seferber etmeliyiz. Halkı; kendi can güvenliğini,
mal güvenliğini korumasına katmalıyız. Herkesin yapabileceği mutlaka bir şey vardır diye düşünmeliyiz.
Unutmayalım, bu savaş halkın
savaşıdır.
Faşizm tüm halka savaş açmıştır ve genç yaşlı çocuk ayrım
gütmemektedir. O halde halkın
kurtuluşu savaşına herkesi katacağız!

AKP’NİN PİYONU KESK YÖNETİMİ, KEC’LİLERİ TUTUKLATMANIN,
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AKP NİN İMAR BARIŞI ALDATMACASI
HALKIMIZIN HEM CEBİNDEKİ PARASINI HEM DE BAŞINI SOKTUĞU EVİNİ
ELİNDEN ALMAK İÇİNDİR

HALK MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM,
EVİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!
KP'nin yoksul mahallelere saldırısının
hem rantsal hem de siyasi boyutları vardır.

Bu proje ile devlet hiçbir şey yapmadan, havadan
40-50 milyar TL gelir elde edecek!

Rantsal boyutu AKP'nin üretime değil de inşaat
gibi değer yaratmayan sadece iktidar yalakası inşaat
tekellerini ve müteahhitleri zengin eden kentsel dönüşüm adıyla yapılan politikalarda gizlidir.
AKP iktidara geldiğinden beri adına kentsel dönüşüm
dediği kentsel yıkım ve yağma projeleri hiç gündemden
düşmemiş, art arda yasal düzenlemeler yapılarak
halkın evlerinin yıkılmasına, el konulmasına kılıf hazırlanmıştır.
Önce tarihi, kültür varlıklarının ve sit alanlarının
korunmasına dönük sözde düzenlemeler yıkımlara
kılıf yapılmış, sonraysa afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi gibi bir yasa hazırlanarak halkın
deprem korkusu rant projeleri için kullanılmıştır.
En son imar barışı denilen düzenleme ise, özellikle
İstanbul gibi inşaat için boş arazi bulunmayan şehirlerde
AKP'nin tekellerin daha fazla inşaat yapabilmeleri
için bulduğu bir çaredir.
Öyle ki halkın evlerini kaçak olmaktan kurtaracağız
yalanıyla, metrekare başına halktan para alınacağı
gibi yine “eviniz dönüşüm alanına giriyor, depreme
dayanıklı değil” vb. denilerek hemen ertesi gün
yıkılabilir de.
İmar Barışı düzenlemesinin gerekçelerinden biri
olarak depreme dayanıklı konutların yapılması gösterildi.
Oysa zemini sağlam olmayan yerlerde, belirlenmiş
kat sayısı üzerindeki kaçak yapılar da sözde bu barış
kapsamına alınmıştır.
Yani halk güvenliği olmayan evler için devlete
para ödeyecek, sonra da depreme dayanıklı olmadığı
gerekçesiyle evi yıkılacaktır.
Yahut olası bir depremde parasını verdiği bu kaçak
yapının altında kalacaktır.

Yapı kayıt belgesi karşılığı ödenen bu paraların,
kentsel dönüşüm projeleri için ayrılacağı da açıklandı.
Kentsel dönüşüm demek halkın evlerinin başlarına
yıkılmasıdır. Böylesi halka düşmanlık görülmüş şey
değildir. Göz göre göre, ilan ede ede “hem evinizi yıkacağım hem de cebinizdeki parayı alacağım” diyor
faşist AKP iktidarı...
Tabi bu zenginler için geçerli değildir. İmar Barışı
onlar için orman arazileri, Boğaziçi bölgesi gibi imara
açık olmayan yerlerde yaptıkları villaların, köşklerin,
yalıların kaçak olmaktan kurtarılması, yasallığa kavuşturulmasıdır.
Ama bu yoksullar için aynı anlama gelmiyor. Yasa
zenginleri koruyor, yoksulları vuruyor.
AKP'nin yalanlarına kanmayalım. İktidarın açıklamalarını okuyunca bile nasıl yalanlar söyledikleri anlaşılabilir.
İmar barışı başvuruları ikinci kez uzatıldı. Bunu
çok talep olduğu yönünde bir açıklamayla gerekçelendirdiler. Oysa gerçek bu değildir.
40-50 milyarlık bir gelir beklerken sadece 14 milyar
toplayabildiler. Yani kasalarını yeterince dolduramadılar.
Bu nedenle de ikinci kez uzattılar süreyi.
İmar barışı gündeme getirilirken de “Bu son şans.
Kullandılar kullandılar yoksa haklarını kaybederler”
şeklinde açıklamalarla, 31 Ekim 2018 tarihinin son
başvuru tarihi olduğunu ilan etmişlerdi.
Bu süreye iki üç gün kala, süre 31 Aralık 2018 tarihine ertelendi. Yine bu sürenin bitimine az bir süre
kala, son başvuru tarihini 6 ay daha uzatıyoruz açıklamasıyla, halkın kendi emekleriyle yaptıkları konutlara
para vermeleri için dayatmada bulunmaya devam
ediyorlar.
Sadece bu uzatmalar bile iktidarın nasıl bir sahtekarlık içinde olduğunu anlatmaktadır.

A

ORTADA BİR BARIŞ YOKTUR!
İKTİDAR, HER ŞEYİYLE HALKA
SAVAŞ AÇMIŞTIR!
Bu düzenleme halkın canına, malına, dişinden tırnağından arttırdığı parasına göz diken iktidarın halka
düşmanlığının açık bir ifadesidir. Halkın cebinden aldığını tekellerin kasasına aktaracaklardır.
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı düzenlemesinin bir kar kapısı
olarak görüldüğünü ilk konuşmalarında ifade etmişti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE
TARİHİMİZİ, EMEĞİMİZİ,
MÜCADELEMİZİ
TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR
ÖRGÜTLENELİM DİRENELİM!
“Kentsel Dönüşüm” projelerinin siyasi bir amacı
da vardır. Halkın dayanışma içinde birarada yaşadığı,
belli kültür ve mücadele tarihinin olduğu, devrimcilerin
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faaliyet yürüttüğü mahallelerin tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır.
Mahalleler devrimci mücadelenin kaleleridir. Bu
kaleler teslim alınmak istenmektedir. En yoksulların
yaşadığı mahalleler, kadro ve kitle kaynağıdır. Elbette
kentsel dönüşüm yalanlarıyla bu mahallelere girilmesi
demek aynı zamanda uyuyan devin de uyandırılması
demektir. Halkımız binbir emekle yaptığı ve barındığı
evlerini koruyacaktır, yıktırmayacaktır. Bunun için
biraya gelecek, örgütlenecektir.
Bunu önlemek için AKP çok çeşitli politika ve
yöntemler uygulamaktadır. Halkı yalan ve demagojilerle
aldattığı gibi parça parça, parayla satın alarak, korkutarak, şiddet uygulayarak, halkın öncülerini hedef
gösterip tutuklayarak bu projeleri hayata geçirecektir.
Daha şimdiden, Tayyip Erdoğan'ın seçimler sonrası
kentsel dönüşüm projelerine hız verileceği yönünde
açıklamaları olmuştur. Bu kadar pervasız oluşlarının
nedeni de her şeye karşın halkımızın örgütsüz
olduğuna inanmalarıdır.

Biz ne yapmalıyız?

1- Öncelikle devlet karşısında güçsüz olmadığımızı
görmeliyiz. Tek başımıza güçsüzüz, sonuç alıcı bir
şey yapamayız, doğrudur; ama biraraya gelirsek
hiçbir güç yıkamaz bizi.
2- Asla ve asla imar barışı denilen bezirgan
tuzağına düşmemeliyiz. Devlete vereceğimiz tek kuruş
paramız yoktur. Barınma hakkı zaten devletin karşılamak zorunda olduğu temel ve yaşamsal bir haktır.
Bunu da karşılamayacaksa devlet neden var? Kaldı
ki biz devletten herhangi bir şey de istemiyoruz.
Gölge etmesin yeter!
3- Yıkımlara karşı, kentsel dönüşüm projelerine
karşı dozerler kapımıza dayanmadan, robokoplarıyla
akrepleriyle zabıtası, polisi askeri hep birlikte yıkıma
ve işgale gelmeden önce hazırlıklarımızı yapmalıyız.
4- Halk olarak kendi çıkarlarımızı korumak için,
kararlar alıp uyguladığımız, meşru hak ve taleplerimizi
savunduğumuz HALK MECLİSLERİMİZİ kurmalı ve
işletmeliyiz.
5- Yıkımlara karşı gücümüz birliğimizdir.
Biz halkız ve kendi kendimizi yönetebilir, insanca
yaşayabiliriz.

GÜNLÜK SORUNLAR İÇİNDE BOĞULMAMALI,
STRATEJİK HEDEFLERİMİZDEN KOPMAMALIYIZ!
Halkın yüzde doksanı, yaşam
koşullarından şikayetçi. Yüzde elliden fazlası AKP Hükümeti'nden
memnun değil. Yüzde kırkı yaşananların sorumluluğunu AKP'ye
toz kondurmadan açıklamaya çalışıyor; AKP medyasının yalanlarına
kanma eğilimi içindeler.
Hal böyle iken; yani bu düzene-gidişata artık yeter deme zamanı gelmiş de geçiyorken, bulunduğumuz mahallelerde, hangi
çalışmaları yürütüyor nelerle uğraşıyoruz? Günlük sorunların, senben meselelerinin içinde boğuluyor
muyuz, yoksa stratejik hedeflerimize göre mi çalışıyoruz?
Nedir stratejik hedef?
- Bu düzenden memnun olmamanın bir şeyleri değiştirmek için
yeterli olmadığının bilincinde olmaktır.
- Bu pervasız, yalan-dolan, sömürü zulüm düzeninin yıkılacağı
iddiası ve inancını taşımaktır.
- Halkı savaşa katmadan, silahlı
mücadeleyi örgütlemeden bu düzen değişmeyeceği için; kitle çalışması yapmaktır, kadro savaşçı
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yetiştirmektir.
- Adaletsizliğin, yoksulluğun,
uyuşturucu belasının, yozlaşmanın
neden olduğu çürümeye karşı öfkeyi, adaleti, ekmek kavgasını örgütlemektir.
Şu insanımız içki içti, o aile diğerine küstü, falanca iş yapmıyor
ben neden yapayım, çevremizdeki
genç arkadaşlarımız bilgisayarda
oyun oynayıp duruyor, dedikodular
almış başını gidiyor gibi birçok sorun iş yapmamanın gerekçesi olabiliyor.
Yaşadığımız-çalıştığımız mahallelerde yaşanan her sorun, her
gündem, ister istemez bizim kapsama alanımıza da giriyor. Ama
tüm bu sorun ve gündemlerin
içinde örgütü-örgütlenmeyi büyütebiliyor muyuz?
Eğer kendi bakış açımız ve
gündemlerimiz, içinde bulunduğumuz ortamın da gündemi haline
geliyorsa, ilişkide bulunduğumuz
ortamlardan, mücadele-örgütlenme
için kalıcı, yararlı ilişkiler çıkarabiliyorsa; günlük koşuşturma içinde
boğulmamışız demektir. İlişkilerimizi

politikleştiriyoruz demektir.
Var olan ilişkilerimizi politikleştirme çalışmalarımız devam ederken, yeni insanlara yeni yerlere
ulaşma için de mutlaka bir programımız olmalı.
Mevcut koşullardan kaynaklı
halkın grup grup geleceği derneklerimiz olmayabilir, ama her mahallede kapısını çalacağımız yüzlerce, binlerce ev bizleri bekliyor.
Tanıdığımız her insanın bizim
dışımızda görüştüğü, ilişki yürüttüğü bir çevresi, tandığı güvendiği
başka birileri illa ki var. Onları da
mücadeleye katmanın bir yolunu,
yöntemini bulmalıyız.
Var olan çevremizi ilişkilerimizi
atıl durumda bırakmamak, herkesin
yapabileceği bir şey vardır noktasından bakarak örgütlemek veya
bir adım ilerilere taşımak için programlarımız, çalışmalarımız olmalı.
Bunun için de, misyonumuzun
farkında olmalıyız. KHK ile işlerinden çıkarılmış onbinlerce insana
Nuriye-Semih direnişinin nasıl umut
olduğu ortada. Her bir devrimci
umudu taşımalıdır her yerde.
Çalışma yürüttüğümüz mahallelerde umudu büyütmeliyiz!
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YEREL SEÇİMLERE, YÖNETİMLERE BAKIŞIMIZ;
HALKIN YÖNETİME KATILMASINI SAĞLAMA,
HALKIN ÖRGÜTLENMESİ VE BİLİNÇLENMESİ OLMALIDIR!
nümüzde yine bir seçim süreci ve yine demagojiler, aldatmacalar, pazarlıklarla, vaatlerle şekillenen bir süreci yaşıyoruz. Yıllardır olduğu gibi aynı yöntemler, aynı yalanlar bu
kez farklı üsluplarla söyleniyor. Yapılacak olan seçimlerin
yerel yönetimlere dair olmasına rağmen buna göre
ortaya konan bir program yok. “Nasıl bir belediye,
nasıl bir belediyecilik” sorusuna cevapları yok.
Düzen partilerinin tüm derdi belediyelerin büyük
bir “arpalık” olmasıdır; bu yüzden ele geçirmek istiyorlar
zaten. Düzen partileri, bu arpalıkları ele geçirerek,
yerelde kadrolaşma yapmakta, partilerini ve yakınlarını
finanse etmektedirler. Yolsuzluğa batmayan, vurgun
vurulmayan belediye yok gibidir.
Belediyeler, aynı zamanda bir siyasi kadrolaşma
yeridir. AKP’li belediyelerin yukarıdan aşağıya tüm
birimlerde nasıl kadrolaştığı, gerici-faşist yapılar oluşturduğu bilinmektedir. İtfaiye çalışanlarından zabıtalara
kadar belediye çalışanlarına baskı yaparak onları
zorla gerici-faşist sendikalara üye yapmışlardır. Düzen
partileri, bu bakış açısıyla soruna yaklaşırken devrimciler
ise yerel seçimleri, yerel yönetimleri genel olarak
iktidar hedefli demokratik mücadelenin bir parçası
olarak değerlendirirler.
AKP, CHP, MHP, İYİ Parti... diğer tüm düzen partileri
aralarındaki kavga veya ittifaklar “rant kalelerini” ele
geçirmeye yöneliktir. Halk için, halktan yana bir düşünceleri olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Düzen
partilerinin halkımızı kandırmalarına, mahallelerimizde
politika yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bizim yerel
yönetimlere bakışımız; halkın yönetime katılmasını
sağlama, halkın örgütlenmesi ve bilinçlenmesi sağlamak
olmalıdır.
Tabi ki, düzen içindeki bir yerel yönetim, halkın
devrimci iktidarı altındaki bir yerel yönetim gibi olmayacaktır. Fakat biz bu konudaki yasal, fiili tüm engellere
rağmen, devrimci bir yerel yönetim anlayışını hayata
geçirmeyi hedeflemek durumundayız. Düzenin yasallık
sınırlarını zorlamadan, kendi meşruluğumuzu esas
alan bir anlayış geliştirmeden, yerel yönetimleri halkın
demokratik bir mevzisi haline getiremeyiz. “Yerel yönetim anlayışımız, halkın sadece “seçtiği” değil, halkın
yönettiği bir muhtarlık, halkın yönettiği bir belediyedir.”
Halkın elindeki belediyeler ve muhtarlıklar, bu anlayışa göre çalışmalıdırlar. Meclislerle, komitelerle
halkın örgütlenmesi ve bu örgütlenmeleri aracılığıyla
yönetime katılımı sağlanmalıdır. Bu bakış açısıyla
ele alınmayan bir belediyeciliği veya muhtarlığı devrimcilerin desteklemesi beklenemez.
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Halkın elindeki bir yerel yönetim anlayışında, her
şey halka açık olmalıdır. Muhtarlar, belediye başkanları
görevlerini, halka hesap veren bir anlayışla yerine
getirmelidirler. Belediyelerde, muhtarlıklarda, başkanlar,
muhtarlar bütün halkla toplantılar yaparak, sorunları
tartışarak, çözüm yollarını ortaklaşa aramalıdırlar.
Sorunların çözümünün her aşamasında halk olmalıdır.
Yerel yönetimlerde halktan yana, devrimci bir bakış
açısı, bunu yapmaya çalışacaktır. Bizim bakış açımız
böyle olmalıdır. Bu yapılmadığında, halkın kendi
gücünü görmesi, kendine güvenini kazanması ve
merkezi iktidarı da alaşağı etme gücünü kendinde
bulması sağlanamaz.
Ayrıca halk adına ve halkın mücadelesiyle kazanılan
yerel yönetimlerin belediye başkanları, muhtarları,
halkın hizmetinde olmalıdır. Başka bir anlayış, başka
bir ilişki biçimi kabul edilemez. Kendilerini, halka emreden, onları tepeden yöneten değil, halkın görevlendirdiği insanlar olarak göreceklerdir. Her türlü sorunun
çözümünde halkın içinde ve önünde olacaklardır.
Sıralanan bütün bu ilkeler, anlayışlar, yerel yönetimlerin halk için demokratik bir mevzi yapılmasının
olmazsa olmaz şartlarıdır. Bunları yerine getirmeyi
hedeflemeyen bir yerel yönetim anlayışı; devrimci
işlevini yerine getiremez, halk için bir mevzi olma
özelliğini kazanamaz. Bunları hayata geçirmeden,
halka bir alternatif olduğumuzu gösteremez ve kanıtlayamayız.
Yerel yönetimlerin demokratik bir mevzi olmasında
en önemli yan; konut, su, yol, kanalizasyon, sağlık
gibi sorunların asgari ölçülerde de olsa çözümünün
yanı sıra, halkın örgütlenmesi ve bilinçlenmesidir;
halkın yerel yönetim mevzisindeki en büyük ve asıl
kazanımı budur. Bunun bir adım ötesindeki kazanım
ise, halkın kendine güvenmeye başlamasıdır. Halk
kendinde bu güveni, gücü duydukça, bir adım daha
atacaktır. Başka bir deyişle, sisteme yönelme cesaretini
kendinde bulacaktır. “Biz yönetebiliriz, alternatif bir
düzen kurabiliriz” güvenini kazanan bir halk, bu
noktada hedefini yerel yönetimlerden iktidar sorununa
çevirecektir. Yerel seçimler, yerel yönetimler meselesinin
devrimciler ve halk açısından en temel noktası da
budur.
Bulunduğumuz yerlerde olanaklarımız çerçevesinde
devrimci bakış açımızla uygun adaylar çıkarabilir
veya halktan yana adayları destekleyebiliriz. Ama çıkacağımız veya destekleyeceğimiz adaylar yerel yönetimlere halkın katılımını sağlayacak, halk meclisleri
ve komiteleriyle uyumlu çalışacak adaylar olmalıdır.
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