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EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK KORKUSU,
MARKSİST-LENİNİSTLER’DİR!

DÜNYANIN EN SOYLU DAMARI DEVRİMCİLERDİR!

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR!

MUSA AŞOĞLU,
MAHKEMELER BOYUNCA

YARGILANAN DEĞİL
YARGILAYAN OLDU!

ALMAN EMPERYALİZMİ,
MUSA AŞOĞLU’NA 7 YIL 9 AY

HAPİS CEZASI VERDİ!

YUNANİSTAN’DA 9 DEVRİMCİNİN
MAHKEMESİ BAŞLADI!

KAVGA MORALLE YÜRÜR!
ÖZGÜR TUTSAKLAR, MAHKEME

BİNASINA PANKART ASTI,
DURUŞMA SALONUNA

DÖVİZLERLE GELDİ!
İZLEYENLERİ COŞKUYLA, UMUTLA,

ŞİİRLERLE KARŞILADILAR!
... yumruğumuzu vururken şiir gibi
düşmanın suratını dağıtırken şiir gibi
dövüşeceğiz
Şiir gibi yaşamak demiş şair...

“Tarihe tanıklık eder şiirlerimiz
Soluyoruz her daim,
Soluyoruz her zaman asi rüzgarları
Bundandır; çelik çekirdekten nüvedir yüreğimiz,
Çelik çekirdekten nüvedir yüreğimiz!”
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i ç i n d e k i l e r
14 Yaşadıklarımızdan

Öğrendiklerimiz: Devrimci
Sol’cu attığını vurur

15 Adalet İstiyoruz

17 Faşizmin olduğu yerde

demokrasi olmaz, halk için
adalet olmaz!

19 TAYAD’lı Nazife Karaoğlan:

“Adalet yerini bulana kadar
adalet nöbetindeyiz”

20 Musa Aşoğlu: “Benim
değerlerime küfür etmene
izin vermem, ne ceza
vereceksen ver! En yüksek
cezayı ver; ama böyle küfür
etmene izin vermeyeceğim!”

23 Direnişler Meclisi: Efeler

direnişte, zafer direnişlerin
birlikte mücadelesinde!

24 Devrimci İşçi Hareketi:

Örgütlenme hakkımızı direne
direne kazanacağız!

26 Hak arama, yasalarda bile adı

unutturulmak istenen bir
maddedir!

9 Direnişler Meclisi ilk kurultayını

gerçekleştirdi

10 Direnişler Meclisi’nden Acun

Karadağ: “Güçsüzlüğü
aşmanın yolu, en güçlü
yanlarımızı birleştirmektir”

12 Röportaj: Grup Yorum üyesi

Ege Yılmaz: “Grup Yorum
mücadele demektir, direniş
demektir, halk demektir. Bir
gelenektir ve biz bu
geleneği, faşizmin tüm yok
etme çabalarına karşı
direnerek koruyacağız!” 

4 AKP’nin hizmetindeki KESK

yönetimi; kaybedilen yüzbin
üyenin, direnenlere açtığı
soruşturmaların, devrimcilere
düşmanlaşmanın, sendikaları
sınıfın mücadele örgütü
olmaktan çıkarmanın hesabını
verecek!

HALKIN AVUKATLARI
AÇLIK GREVİNDE!

27 Cephe halktır, Gazi Cephe’dir!

29 Ülkemizde Gençlik: Gençliği

örgütleyecek, demokratik
üniversite kavgasını büyüteceğiz!

30 Halkın sanatçılarına, halkın

avukatlarına özgürlük

31 Haberler

32 Avrupa’da Yürüyüş

33 Yitirdiklerimiz

35 Öğretmenimiz
- TUTSAK YAKINLARI

ÖZEL BÖLÜMÜ-

37 TAYAD’ın kurucularından bir

annemizden Kezban Ana’ya

mektup

38 Sevgi Erdoğan Vefaevi, yarınlara

taşıyacağımız tarihimizdir!

39 TTE ve meydan yasaklarına karşı

direnişimiz sürüyor

40 Evlatlarımıza özgürlük istiyoruz!

Adalet istiyoruz!

42 Sürekli faşizme karşı sürekli

direniş

ADALET İSTİYORUZ!
EVLATLARIMIZA ÖZGÜRLÜK!

Hergün Saat 14.00-16.00 Arası
Gazi Cemevinde Oturma Eylemindeyiz!

Tel: 0545 588 43 79
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KESK yönetimi Yüksel Direnişçileri’ne ve di-
renişe destek verenlere tam 13 KEZ saldır-
mıştır. Direnişçi 17 üyesi hakkında disiplin

soruşturması açtı. Soruşturma açılanlar ya ‘İşimizi
Geri İstiyoruz’ talebine destek verenler ya da KHK ile
işlerinden ihraç edilen direnişçi kamu emekçileridir.
Devletin ihraç ettiği sendikalı kamu emekçilerini,
KESK de ihraç etmek istemektedir.

Sebep; üyelerinin işlerine geri dönmek için uzun
soluklu bir direniş başlatmaları, militan bir mücadele
sürdürmeleri ve KESK’i de buna zorlamalarıdır.

KESK’i; üyelerine sahip çıkmaya, icazetsiz bir sen-
dikacılık yapmaya ve meşruluk temelinde hak aramaya
zorlamak bir “suça” dönüşmüştür. 

Ama KESK’in Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’la
kapalı kapılar arkasından görüşmeler yapması, tüm
çağrılara rağmen neden ve ne görüştüklerini açıkla-
maması ise normal görülerek, kanıksatılmaya çalışıl-
maktadır. 

KESK ve AKP iktidarı direnişçileri tasfiye etmek,
militan bir demokratik mücadele anlayışını ezmek için
anlaşmışlardır. 

KESK neden bitme noktasına geldiğinin sorgula-
masını yapmak, üyelerine hesap vermek yerine, su-
çunun üstünü kapatmak için daha saldırgan bir hale
gelmiştir. Devrimcilere işkence yapacak, sendika
kapılarını kilitleyecek kadar gözleri dönmüştür.

Devrimci düşmanlığı yapan KESK 6 yılda YÜZBİN
ÜYESİNİ KAYBETMİŞTİR.

Yönetiminde yıllardır reformistlerin olduğu KESK
yıllar içinde kitle gücünü yitirmiş, bütün direnme di-
namiklerini kaybetmiştir.

2012’de üye sayısı 240.304
2013’te üye sayısı 237.180
2014’te üye sayısı 239.700 
2015’te üye sayısı 236.203
2016’da üye sayısı 221.069
2017’de üye sayısı 167.403 
2018’de üye sayısı 146.287’ye düşmüştür.
(7 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan

rakamlar)

KESK;  Son 6 Yılda 100 Bin Üye Kaybetti,
Kamu Emekçilerini, Sendikalardan ve Emek Mücadelesinden Kopardı!

BU SENDİKAL ANLAYIŞ, SENDİKA OLMAKTAN ÇIKMIŞ, FAŞİZMİN
HİZMETİNE GİREREK İHANET ETMİŞTİR!

AKP’NİN HİZMETİNDEKİ KESK YÖNETİMİ;
KAYBEDİLEN YÜZBİN ÜYENİN, DİRENENLERE AÇTIĞI

SORUŞTURMALARIN, DEVRİMCİLERE DÜŞMANLAŞMANIN,
SENDİKALARI SINIFIN MÜCADELE ÖRGÜTÜ OLMAKTAN

ÇIKARMANIN HESABINI VERECEK!

KESK Yöne�mi;

Sendikalarda Uzlaşmacılığı, İcaze�, Tasfiyeciliği,
İhbarcılığı Kurumsallaş�rmasının Hesabını Verecek!

AKP’nin Kolluk Kuvve� Haline Gelip, Devrimcilere
Soruşturmalar Açmasının Hesabını Verecek!

Devrimci Memurları Sendikalardan Tekme Tokat A�p,
İşkence Yapmasının Hesabını Verecek!

Kapitalizme, Faşizme Ve İşverene, Devlete Karşı
Yürütmesi Gereken Mücadeleyi; Devrimcilere Karşı

Yürütüyorsa, Kamu Emekçilerinin Ve Devrimci
Sendikacıların Da Sendikalarına, Emek Mücadelesine

Sahip Çıkma Hakkı Vardır. 

Devrimci Kamu Emekçileri, Bu Tarihsel Misyonu Yerine
Ge�riyor, Ge�rmeye Devam Edecek�r!

Hedef Daha Çok Örgütlenme Ve Mücadeledir.

Her  Ne Pahasına Olursa Olsun Reformist , Tasfiyeci
Sendika Anlayışına Karşı Sını	n Ve Devrimin Çıkarlarını

Savunacak, Bütün Emekçileri Birleş�rerek, 

Direnişimizi Büyütecek, Memur Meclislerini Kuracağız! 

Ne Emperyalizmin Tasfiyeci Poli�kaları, Ne AKP
Hüküme�nin Sendikaların İçini Boşaltma Planı, Ne De

KESK’in Uzlaşmacı, Düzeniçi Sendikacılık Anlayışı
Mücadelemizi Engelleyemeyecek!

Tarih; 3 Yıldır Bedeller Ödeyerek Direnen Nuriyeler’i,
Semihler’i, Acunlar’ı, Nazanlar’ı, Nurseller’i, Selviler’i,

Mehmetler’i, Gülnazlar’ı, Alevler’i, Enginler’i,
Sibeller’i... Yazacak. 

Mücadelemizle Yaratacağımız Sınıf Bilincini Halkımızın
Yüreğine, Beynine Kazıyacağız!

Sınıf Bilincini İşçi Sını	na, Tüm Emekçilere Ve
Halkımıza Kazandırmak İçin Ne Bedel Ödemek

Gerekiyorsa Ödeyeceğiz!

İşte O Zaman İşçi Sını	nın, Emeğin En Yiğit Evlatları
Ellerinde Kızıl Bayrakları, Dillerinde Sloganları Ve

Marşlarıyla Sendikalarına Da Sahip Çıkacaklar,
Meclislerini De Kuracaklar, İk�darı Da Alacaklar.

Doğmakta Ve Gelişmekte Olanı
Hiçbir Güç Engelleyemez. 

Sınıf Savaşını Biz Kazanacağız!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

HALKIN AVUKATLARI, ADALETSİZLİĞE KARŞI 4



Sendika Nedir?
İlk Sendikal Hareketler
Nasıl Ortaya Çıktı?

Sendikalar, çalışanların, işçi ve emekçilerin hakları
için mücadele sürecinde doğan örgütlerdir. Kitlesel
örgütler olan sendikaların amacı üyelerinin ekonomik
ve siyasi çıkarlarını savunmaktır. 

Dünyada ilk sendikalar sanayi devrimiyle birlikte
18. yy’da İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Bu dönemde
işçi sınıfı siyasi bilince ve örgütlenmelere henüz sahip
olmadığından sendikalar sadece üyelerinin ekonomik
çıkarları ile ilgilidirler. 

Daha sonraki yıllarda -kapitalizmin gelişmesi ve
emperyalizm çağıyla birlikte- Avrupa’daki mevcut sen-
dikalar “işçi aristokrasisi” temsilcilerinin elinde kaldı.
Özellikle İngiltere ve Amerika’daki sendikalardan ko-
münistleri atıldı.

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesinde
Avrupa ülkelerinde birçok reformist sendika yönetimi
ülkelerinin burjuva yönetimlerinin yanında yer alarak,
savaşı destekleyen bir tavır aldılar. Savaşta işçileri,
burjuvazinin çıkarlarının hizmetine sundular.

1917 Ekim devriminden sonra, Rusya’da işçi sınıfının
iktidarı almasından etkilenen Avrupa’nın işçi sınıfı; sınıf
bilinciyle donanarak, sömürü düzenine karşı ekonomik
haklarının yanında sosyal ve siyasal hakları için de
mücadele eden sendikalar kurdu. Sınıf sendikacılığı
daha bilinçli bir hal aldı. İkinci Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın ardından birçok ülkede yeniden çok sayıda
ilerici kitlesel sendikalar ve konfederasyonlar kuruldu. 

Amerika, Afrika, Asya’da sömürge ve yarı sömürge
ülkelerdeki sendikal hareketler bu dönemde daha da
gelişti. Sendikalardaki işçiler demokratik hak ve
özgürlükleri için, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı harekete
geçti ve ulusal kurtuluş mücadeleleri içinde yer
almaya başladı. Latin Amerika Sendikaları buna ör-
nektir. İlerici, aydın, demokratik sendikaların mücadelesi
uluslararası dayanışmalarını da beraberinde getirdi
ve yeni örgütlenmeler yarattı.

1945 yılının sonunda Dünya Sendikalar Federasyonu
kuruldu. (World Federation of Trade Unions - WFTU)
Kapitalizmin iktidarda olduğu ülkelerde çok sayıda sen-
dikanın yönetimine sağcı liderler girdi. Bunların temel
işlevi burjuva sınıfına destek ve yardım etmek oldu.
Bu desteklerini açıktan yürütmediler. Yöntem olarak
burjuva iktidarının politikalarını işçi ve emekçilere götürüp
kabul ettirmeyi ve uygulamayı seçtiler. 

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla büyük bir
kayba uğrayan emperyalizm, sınıf bilincinin ve sınıfsal
örgütlenmelerin önüne geçmek için yoğun çalışmalar
yürüttü. İşte bu sürecin başlamasıyla 1949'da burjuvazi
adına işçi sınıfının içinde faaliyet yürüten sendikalar
“Hür Sendikalar Konfederasyonu”nu kurdular.
Böylece sarı sendikacılık bir virüs gibi tüm dünyaya
yayıldı.

İşçi sınıfının, emekçilerin mücadelesini zehirleyip,
geriletti. Sosyalizmin yerine revizyonizmin geçmesiyle
1980’lerde sınıf sendikacılığının reddi olan “Çağdaş
sendikacılık” gündeme geldi.

Bu çarpık sendikal anlayışlar sonucunda işçi ve
emekçilerin mücadelesi geriledi, sendikalar üye
kaybetti, varlık yokluk sorunu yaşar hale geldi. Devletin,
kapitalizmin saldırıları karşısında iyice güçten düştü.
Sarı sendikalar, işçi sınıfının içinde burjuvazinin
ajanları olarak faaliyet yürütmeye devam ediyorlar.

KESK’i Eriten; Halkla Bağını Koparması,
Kendi Tabanından Kopması ve
‘Çağdaş Sendikacılık’ Anlayışıdır.
Bunun Sorumlusu Yönetimindeki
Reformist, Tasfiyeci Anlayıştır!

KESK; sendikacılığı, hak aramak yerine uzlaşmaya,
kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapmaya, iktidardan
icazet dilenmeye ve talimat alarak devrimcileri tasfiyeye
indirgemiştir. 

Sendika ağalarının gündeminde memur kitlesine
gitmek, onların sorunlarına sahip çıkmak, saldırılara
karşı işyerlerinde örgütlenmek, bir mücadele programı
çıkarmak yoktur. 

KESK’in kitlesiyle bağı, genel kurullarda yeniden
yönetime girebilmek için delege pazarlığı yapmaktan
ibarettir. Tabana umut, mücadele ruhu yerine umut-
suzluk, güvensizlik verilmiştir.

Yukarıdaki tablo uzlaşmacı, reformist politikalarla
kamu emekçilerinin savunulamayacağını gözler önüne
sermektedir.

KESK’in OHAL Raporu’nda; OHAL sürecinde
- 116 bin 296 kamu emekçisinin hukuksuzca

ihraç edildiği,
- ihraç edilenlerden 4218’inin KESK üyesi ol-

duğu,
- 1267 KESK üyesinin başka illere sürgün edil-

diği,
- en az 1267 KESK üyesinin gözaltına alındığı,
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- 200’den fazla KESK üyesinin tutuklandığı, 
- ihraç nedeniyle 43 kişinin intihar ettiği,  
- Vakıf Üniversitelerinin kapatılmasıyla yaklaşık

6 bin kişinin bir gecede işsiz kaldığı
yazmaktadır.  İşte mesele tam da bu tabloda

KESK’in ne yapıp ne yapmadığıdır.
KESK, iktidarın yüzbinlerce kamu emekçisinin

onurunu, emeğini, hayatını hiçe sayan ve örgütlülüklerini
işlevsizleştiren bu saldırıları durdurmak için HİÇBİR
ŞEY yapmamıştır!

Hak ihlallerinin, faşizmin saldırılarının bu kadar
arttığı bir süreçte KESK’in gündeminde direnen kamu
emekçilerinin sendikalardan atılması, direndikleri için
haklarında soruşturmalar açılması ve sendikaların
direnişçilere karşı kışkırtılması vardır.  

Cumhurbaşkanlığının 5 No’lu kararnamesiyle
sendikalar devlete bağlanırken bile KESK, sendikaların
tasfiyesine sessiz kalmıştır. Bu kararnameyle me-
murların devlete biat etmesi istenmiştir.

Faşizm; Ekonomik, Demokratik, Politik
Mücadeleyi Yasalarla, Yasaklarla
Yok Etmek İstemektedir.
Buna Rağmen KESK, AKP İle
Gizli Görüşmeler Yapmaktadır!

KESK ve bağlı sendikalar, takvim sendikacılığını
bile yapamaz hale gelmiştir. Sendikalar, kamu emek-
çilerinin söz ve karar haklarını uygulama yerleri ol-
maktan çıkmıştır. Sendika merkezlerinin memur ta-
banıyla hiçbir bağı kalmamıştır. 

Biz sendikalara karşı değiliz. Her defasında ülke-
mizdeki ilk memur sendikaları KAM-SEN, BEM-SEN
ve SAĞLIK-SEN’in kurucuları olduğumuzu hatırlat-
maktan onur duyuyoruz. 

KESK içinde de sınıf ve kitle sendikacılığını hayata
geçirmek için mücadele verdik, görevler aldık. Bugün
de bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Sendikalardaki
düzeniçi, reformist sendikacılık anlayışına karşı
mücadele veriyoruz.

Faşizmin yasalarla elini kolunu bağladığı sendikalar;
ancak militan, devrimci bir mücadele anlayışı, ör-
gütlü bir kitle hareketi ile yeniden işlev kazanabilir
diyoruz. Bunun için de en geniş memur kesimini bir
araya getirecek bir örgütlenme anlayışına ihtiyaç ol-
duğundan söz ediyoruz. Bu ihtiyacı karşılayacak
tek örgütlenme modelinin MEMUR MECLİSLERİ
olduğunu savunuyoruz.

KESK’in, Kamu Emekçilerinin
Mücadelesine İhanet Eden Sendikacılık 
Anlayışının Tarihe Gömülme Zamanı
Gelmiştir!

Demokratik özünü yitiren, sınıfsal hiçbir karakteri
kalmayan, sürekli kitle kaybına uğrayan ve siyasal
olarak da yok olmaya yüz tutmuş KESK’in sendikacılık

anlayışının tarihe gömülme zamanı
gelmiştir.

- Mücadelemiz reformist, tas-
fiyeci sendikacılık anlayışı yerine
sınıf kitle sendikacılığını yeniden
memur kitlesinin gündemine sok-
ma mücadelesidir.

- Bütün kamu emekçilerini Me-
mur Meclisleri’nde bir araya ge-
tirme ve yeniden örgütlemektir.

- Memur Meclisleriyle canlı
bağı ve faşizmin politikalarına karşı bir programı olan,
halkın diğer kesimlerinin sorunlarını sahiplenen, birlikte
mücadele yürüten devrimci-militan sendikacılığı hayata
geçirmek istiyoruz.

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sürecinde  faşizme
karşı cephenin örgütleyicisi, işçi önderi Dimitrov sen-
dikalar hakkında şöyle diyor:

“Saldırıya geçen faşizm için sendikaların ele
geçirilmesi, sendikal sınıf hareketinin yok edilmesi,
hayati bir meseledir. Sınıf sendikaları olmayan
bir proletarya diktatörlüğü nasıl düşünülemezse,
...sendikal sınıf hareketini ezmeyen bir faşist dik-
tatörlüğün varlığını sürdürmesi de imkânsızdır. 

... Faşizmin esas çabaları... en önemli sanayi
kollarında çalışan işçilerin ve doğrudan devlet
aygıtına hizmet eden memurların hareketini ele
geçirmeye yöneliktir. Faşizm bir yandan... sınıf
örgütlerinin varlığını ve sağlamlaşmasını elinden
geldiğince engellerken, öte yandan bu alandaki
reformcu ve sarı sendikalara, reformcuların ve
sarı önderlerin etkin yardımlarıyla el koymaktadır. 

Faşizm... bütün gücüyle sınıf sendikalarının
ülke çapında federasyonlarda merkezileşmesini
önlemeye çalışır.

Faşizmin sendikal hareket içinde hâkimiyet
kurması demek, sendika hareketinin bölünmesi,
sınıf sendikalarının ezilmesi, proletaryanın bağımsız
sınıf hareketinin yok edilmesi demektir. Faşizm
proletaryanın ve sınıf sendikalarının can düşma-
nıdır. Faşizme karşı sonuna kadar uzlaşmaz, aman-
sız bir mücadele yürütülmelidir. Sendikal sınıf ha-
reketiyle faşizm arasında hiçbir uzlaşma olamaz. 

Reformculuğa karşı mücadele her zaman fa-
şizme karşı mücadele, faşizme karşı mücadele
her zaman reformculuğa karşı mücadele olmalıdır.”
(Georgi Dimitrov, Kızıl Sendikalar Enternasyonali
IV. Kongresi, Moskova, 1928)

Sendikalardaki Erimenin, Halktan Kopmanın
ve İhanet Yoluna Girmesinin Nedeni İdeolojiktir!

İşçi ve Emekçilerin En Tehlikeli Düşmanı Re-
formizme Karşı Mücadelemiz Sürecek!

Dimitrov’un da dediği gibi reformizm, işçi ve emekçilerin
en tehlikeli düşmanıdır. Bugün ülkemizde de at izinin it
izine karıştırılmak istendiği bir dönem yaşanmaktadır.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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KESK yönetiminin, faşist AKP iktidarıyla işbirliği içinde
devrimci sendikacılara saldırması, devrimcileri tasfiyede
anlaşmaları hiç de tesadüfi değildir.

Kamu emekçilerini faşizmin saldırılarına, kapitalizmin
sömürüsüne karşı birleştirip etkili bir sendikal mücadele
örgütlemek, sendikal hareketin tarihsel görevidir.

KESK’e çöreklenen reformizm işte bu tarihsel
görevi tasfiye etmek istemektedir. 

Sendikalar bugün gerçek işlevini yerine getirmekten
çok uzaktır. Tamamıyla güçten düşmüştür. Bu tablo
ancak devletin işine yaramaktadır. KESK tam da
sınıf düşmanlarımızın istediği bir gericiliğin içine
düşmüştür. Bunun nedeni sendika yönetimlerine çö-
reklenen reformist sendikacılık anlayışı, faşizmden
icazet dilenen, düzenle uzlaşmış sivil toplumcu mü-
cadele tarzıdır.

AKP Faşizmi, KESK, DİSK, TMMOB, TTB, İHD
Gibi Kurumları “Çağdaş Sendikacılık”a Özendirerek,
Devrimcileri ‘Bitirmek’te Araç Olarak Kullanmak-
tadır!

KESK Varken; Faşizmin Devrimcileri Sendika-
lardan Atmasına, Açığa Almasına Gerek Kalma-
mıştır!

Yüksel Direnişi’ni Bitirme, Faşizme Karşı Mü-
cadelenin Önünü Kesme, Devrimci Mücadeleyi
Tasfiye Etme İşini KESK Yönetimi Gönüllü Ola-
rak Üstlenmiştir!

“Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından hareketle”
KESK yönetimine soruyoruz: Siz kendinizi hangi sınıfın
tarafında, hangi sınıfın savunucusu olarak görüyorsunuz? 

Ankara’da 7-9 Temmuz 2017 tarihlerinde KESK’in
9. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Kurul Enternas-
yonal’in söylenmesi ile başladı: “Uyan artık uykudan
uyan / Uyan esirler dünyası / Zulme karşı hıncımız
volkan / Kavgamız ölüm-dirim kavgası…” 

Bu esnada ikisi de sendika üyesi, ikisi de eğitim
emekçisi olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça “İşi-
mizi Geri İstiyoruz” talebiyle başlattıkları açlık grevinin
121. günüydü, Ayrıca KESK üyesi olan 3 bini aşkın
emekçi, OHAL gerekçesi ile ihraç edilmişti. 

24 Kasım 2017’de ihraç edilenlerden Ankara Yüksel
Caddesi'nde direnen emekçiler, örgütlerinin kendilerine
ve tüm ihraçlara sahip çıkması talebiyle KESK genel
merkezinde oturma eylemi başlattılar. 

15 Ekim 2018 tarihinde, yaklaşık bir yıllık oturma
eyleminin ardından bu talebe KESK yönetimi tarafından
verilen cevap direnişçilerin eşyalarını dışarı atıp,
itiraz edenlere işkence yapmak oldu. 

KESK yönetimi sendika içinden attıkları üyelerini,
bugüne kadar içeri almamak için linç saldırılarına
devam ettiler. Açık açık tekme tokat saldırdılar. 

Yüz bini aşkın üyesi olan bir konfederasyon yönetimi
bu saldırıları bizzat örgütledi ve içinde yer aldı. Küfretti,
50 kişiye varan gruplarla linç etti, ağzından köpükler
saçarak, Soysuz Süleyman’ın ağzıyla “Burada bo-
runuzu öttüremeyeceksiniz, BİTTİ ARTIK!” diyerek

saldırılarının nedenini
itiraf etmiş oldu. DEV-
RİMCİLERİ BİTİR-
MEK!

KESK ise, saldırıla-
rına kılıf bulmak için
sürekli “Bir anlayışın
eylem dayattığı ve tü-
züğe aykırı hareket
ettiği” yalanına sarılı-
yor.

Direnişçilere saldı-
rırken sürekli tüzük ve
ilkeden bahseden yönetime, KESK’in ilkelerini hatır-
latırız:

a) Konfederasyon, üye sendikaların irade ve inisi-
yatifinden hareketle demokratik merkeziyetçi bir işleyişi
esas alır.

b) Emekçiler arasında din, dil, ırk, siyasal düşünce,
etnik köken, mezhep, engelli, cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği ve felsefi düşünce ayrımı gözetmez.

c) Konfederasyon, sınıf ve kitle sendikacılığı anla-
yışından hareketle, örgüt içi demokrasiyi temel bir ör-
gütlenme ilkesi olarak benimser. Tüm üyelerinin söz,
yetki ve karar sahibi olabilmeleri için doğrudan de-
mokrasi mekanizmalarını geliştirir.

d) Konfederasyon, tüm emekçilerin siyaset yapma
hakkını ve siyasal örgütlenme özgürlüğünü savunur.
Her düzeydeki mücadelede emekten yana taraftır. Devlet
ve sermayeden bağımsızdır. Ayrıca siyasi parti, kurum
ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

e) Konfederasyon, hizmet kolu temelinde örgüt-
lenmeyi esas alır.

f) Konfederasyon, emekçilerin çıkarları temelinde,
uluslararası sendika ve üst örgütlenmelerle dayanışma
ve işbirliği içinde olur.

g) Konfederasyon, tüm kamu emekçileri sendikaları
ile tüm emekçi kesimlerin hak ve çıkarları doğrultusunda
mücadeleyi fiili ve meşru bir temelde yürütür. Sendikal
hak ve özgürlükleri yasaklayan, kısıtlayan her türlü
engel ve düzenlemelere karşı mücadele eder.

Görüldüğü gibi, tüzüğe aykırı hareket eden;
başta Kürt milliyetçileri olmak üzere reformist-
düzeniçi anlayışı hakim kılarak üyelerine haber
bile vermeden kararlar alan, dayatan KESK yöne-
timinin kendisidir.

Bugüne kadar çeşitli yazılarımızda yaşanan saldırıları
anlattık, teşhir ettik. Reformistlerin saldırısı karşısında
sessiz kalmadık. AKP talimatlarıyla devrimcilere işkence
yapan, ihbar ederek operasyon yaptıran, tutuklatan
KESK yönetiminin ihanetini anlatmayı sürdüreceğiz.

Reformistlerin teşhire cevabı ise direnişçilere
ve direnişe destek olan üyelerine soruşturma
açmak oldu. Saldıranlar eylemlerinin fiziki boyutuna
yazılı kılıf bulmak için kolları sıvadı. İhraç edilmiş, di-
renen tüm emekçilere bir bir disiplin soruşturması aç-
maya başladı.
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Bu soruşturmalardan biri de 324 gün açlık
grevi yapan Nuriye Gülmen’e açıldı. Direnişçilere
sahip çıkan Hatay Eğitim-Sen şubesine de. 100
bini aşkın üyesine, direnen üyelerine tekme tokat
saldırma yolunu seçtiğini açıklamak, hesap vermek
yerine soruşturma açıyor!

Bürokratlaşmış Sendika Yönetimlerinin,
İşyerleriyle, Kamu Emekçileriyle
Bağı Yoktur. Aksine Emekçilere Ve
Mücadeleye Yabancılaşmıştır

Olanla yetinen, var olan üye ile düzeniçi faaliyetler
örgütleyen bir anlayış hakimdir. Saldırıların en yoğun
olduğu, sendika ve örgütlenme hakkının bile yok sa-
yıldığı bir dönemde KESK kitlesel güçten yoksundur. 

Güç; mücadele ve örgütlenmedir. KESK ikisini
de yapmamaktadır. Halbuki KESK’in en kitlesel ol-
duğu dönem, en militan olduğu dönemlerdir.

Bugün ise sınıf mücadelesinin meşruluğundan,
kitleden kopmuş, bürokrat sendika ağaları hak arama
yerine kendi koltuklarını koruma derdine düşmüşlerdir.
Sendikaları, burjuvazinin ahırı olan parlamentoya gire-
bilmek için bir sıçrama tahtasına çevirmişlerdir. İşte bu
anlayış 22 kişinin katledildiği Gazi Ayaklanması’nda,
hesap sormak yerine halkı sağduyuya çağırmış, KESK
kongresine faşişt MHP’yi davet edebilmiştir. KESK dev-
rimcilere düşman olurken bugün de AKP’ye dosttur.

Sendikalardaki tıkanıklık ve sorunların temel nedeni
ideolojiktir. Eğer sonuçsuz eylem programları çıkar-
tılıyorsa; mücadele anlayışında radikallik, militanlık
yoksa, sorunlar polisin icazetiyle yapılan basın açık-
lamalarıyla geçiştiriliyorsa, üyelerin direnişleri sahip-
lenilmiyorsa sorunun kaynağı ideolojiktir!

Ernesto Che Guevara, sendikaların işlevine dair
şöyle söylemektedir: 

“... Sendika, işçilerin patrona karşı birleşmesi de-
mektir. Bir sınıfın başka bir sınıfa karşı mücadele
etmesi için yapılmış bir birleşmedir bu.” (Sosyalizme
Doğru, Syf: 323, Yar Yayınları)

Sendikalar, yalnızca devlet ile emekçiler arasında
PAZARLIK aracına dönüşmüştür. Bu pazarlıkta da
elbette patronu olan DEVLET’in çıkarlarını gözet-
mektedir. Sendikaların tek görevi; sınıf çıkarları gereği
bütün emekçileri, burjuvazinin çıkarlarının koruyucusu
olan devlete karşı örgütlemek ve birleştirmektir.
Emekçilerin sendikaların dışında daha geniş örgütlen-
melere de ihtiyacı vardır. Memur Meclisleri bu ihtiyacı
karşılayabilecek tek alternatiflerdir.

Meclisler, sendikaların dışında, onunla bağlantılı;
ama farklı örgütlenmelerdir. Memur Meclisleri bugün
acil bir ihtiyaçtır. Meclisler; kamu emekçilerine kendi
kendilerini yönetebileceklerini göstermek, kendilerine
güven kazandırmak ve diğer emekçi kesimlerle da-
yanışmasını büyütmek için zorunludur.

Grevli-toplu sözleşmeli hak alma mücadelesi Türki-
ye’de halk kurtuluş mücadelesinin bir parçasıdır.

Ekonomik mücadele; an-
cak siyasi mücadele ile
birleştiğinde süreklilik sağ-
layabilir ve kazanımlar
elde edebilir. Meclisler
bunun örgütleyicisi ola-
caktır. 

KESK’in Tasfiyeci,
İhanetçi, İcazetçi,
AKP İşbirlikçisi
Politikalarına
Mahkum Değiliz!

Tüm kamu emekçi-
lerini birleşmeye, örgüt-
lülüklerimize sahip çık-
maya, meşruluk teme-
linde mücadele etmeye
ve haklarımızı birlikte kazanmaya çağırıyoruz. Memur
Meclisleri; işlevini yitirip ihanet yoluna sapan
sendikaların içine düştüğü yılgınlığı aşmanın tek
yoludur. Meclisler; kamu emekçilerinin, düzen sen-
dikacılığı yapanlardan hesap soracağı yerler olacaktır. 

Tek çözüm birleşmek, sorunlarımıza birlikte
çözümler bulmaktır. Kamu emekçilerinin hak arama
mücadalesinin tasfiyeci reformistler tarafından
boğulmasına, AKP’nin sendikalarımızı yok etmesine
izin vermeyeceğiz!

Faşizmle işbirliği yapan, devrimcileri ihbar
eden, direnişçi üyelerine soruşturma açan KESK
yönetimi kamu emekçilerine ve halkımıza hesap
verecek!

“Sorunlarımızı Halkın Öz Örgütlenmesi Olan
Meclislerle Çözmeye Devam Ediyoruz”

Tekebaşı Halk Meclisi 8 Şubat'ta 17. halk toplantısını
yaptı. Toplantıdan önce mahalleye “Çocuklarınızın Rızkını
Kumara Ve Uyuşturucuya Vermeyin!” yazılı 4 adet ozalit
asıldı. Daha sonra 150  tane toplantı daveti ve Tekebaşı
Halk Meclisi’nin, bu zamana kadar mahalleye yapmış ol-
duğu katkıları anlatan 150 bildiri dağıtıldı. Toplantıda
mahallede devamlı oluşan elektrik kesintileri ve uyuşturucu
ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği yönündeki fikirler
konuşulup tartışıldı. Geçen hafta alınan karar olan elektrik
kesintileri için imza kampanyası başlatılmak üzere imza
föyleri dağıtıldı. Toplantıya 15 kişi katıldı.

Ergene’yi AKP Değil
Halkın Örgütlü Mücadelesi Temizler!

Tekirdağ’ın Ergene il-
çesinde 10 Şubat’ta Er-
gene nehrinin kirliliği ile
ilgili halk toplantısı yapıldı.
Saat 16.00’da başlayan
ve 2 saat süren toplantıya
75 kişi katıldı. 

KESK’in İhbarıyla Tutuklanan
SİBEL BALAÇ

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş

HALKIN AVUKATLARI, ADALETSİZLİĞE KARŞI 8



Direnişler Meclisi, ilk kurul-
tayını, 9-10 Şubat'ta yaptı.
Kurultayda, hukuksuzca

ihraç edilen emekçiler bir araya geldi,
tartıştı, üretti, kararlar aldı.

Şimdi daha güçlü yürüyor, bütün
direnişleri, Direnişler Meclisi çatısı
altında toplama iddiası ve inancı bü-
yüyor!

Kurultay Nedir?
Neden Önemlidir?
Kurultay, sözlüklerde şöyle ta-

nımlanıyor:
1. Ulusal veya uluslararası bilimsel

toplantı.
2. Bir kuruluşun, gündemindeki

sorunları, temel konuları konuşmak
ve yeni kurullar seçmek üzere belli
sürelerle veya gerektikçe yaptığı
genel toplantı, kongre.

3. Bir konuyu görüşmek üzere
çeşitli ülkelerden gelen delegelerin
katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası
toplantılara veya bir kurumun belli
zamanlarda ya da gerektikçe yaptığı
toplantılar.

Direnişler Meclisi; 3. yılına giren
Yüksel Direnişi ile başlayan ve be-
raberinde gelişen direnişleri bir araya
getirdi. Şu an yaklaşık 30 yerde de-
vam eden direnişleri Direnişler Meclisi
çatısı altında toplama iddiasıyla ça-
lışmalarını sürdürüyor.

9-10 Şubat’ta gerçekleştirilen İh-
raçlar Kurultayı ile, ihraç kamu emek-
çilerinin mücadelesini yükseltmek ama-
cıyla neler yapıldığı ve bu mücadeleyi
zafere götürmek için daha neler yapı-
labileceği konuşulacak ve yeni hedefler
konulacaktı. Bu nedenle günler önce-
sinden hazırlıklar başladı. Anadolu’nun
değişik yerlerinde kurultayın duyurusu
için afişler asıldı, kitle çalışması yapıldı,

ihraçlar davet edildi.
İhraç kamu emekçileri, daha önce

KESK’in yaptığı İhraçlar Kurultayı’na
tepkiliydi. Direnişler Meclisi; mücadele
etmek ve AKP’nin ihraçlar politikasını
boşa çıkarmak için hiçbir şey yap-
mayan, yeni ihraçların önüne geçmek
ve direnmek gibi bir politikası olmayan
KESK’in yapamadıklarına öfkeli olan
kamu emekçilerini kurultaya çağıra-
caktı.

Kurultay, “Ağızdan çıktığı an, çağ-
rıştırdığı bütün anlamlar, insanların
özgür, eşit, bağımsız ve adil bir bi-
çimde oy ve karar sahibi olabildikleri,
demokratik bir toplantıyı anlatır.” (Erol
Toy, Meclisler ve Partiler)

Oysa reformist, tasfiyeci, linççi
KESK yönetimi, direnenlere söz hakkı
dahi vermemiş, faşizmin hedefi ol-
madan, nasıl mücadele ediyor gö-
rüntüsü yaratabileceğinin yollarını
aramıştır.

İşte bu nedenle yapılacak kurul-
tayın önemi çok daha büyüktü. Üstelik
kurultayın ilanı yapıldıktan sonra,
KESK de 9 ve 10 Şubat günlerinde
ihraçlarla ilgili eylem ve etkinlikler
gerçekleştirecekti.

OHAL ilan edildiği 21 Temmuz
2016’dan bu yana yapmadığı kadar
eylem ve etkinliği, devrimcilere sal-
dırıları teşhir olduktan sonra yapmıştır.
Elbette bu suç bastırmak, direniyor-
muş görüntüsü yaratarak yasak sav-
mak için, iktidarın icazetinde yapılsa
da, verilen ideolojik mücadelenin so-
nucu olması yanıyla önemlidir.

Elbette bu eylem ve etkinliklerde
amaç; yine kamu emekçilerinin öf-
kesini törpülemek, iktidara yönelme-
sinin ve gelişebilecek yeni direnişlerin
önüne geçmek amaçlıdır. Direnişler
Meclisi ile aynı gün İzmir’de “İş Gü-
vencesine ve Geleceğine Sahip Çı-
kıyoruz” adıyla düzenlenen forumda,
gerici Saadet Partisi milletvekili Nazır
Cihangir İslam ile kol kola kamu
emekçilerine adalet aramıştır.

Elbette böyle bir forumdan ne
adalet mücadelesi ne de ihraçların
lehine bir sonuç çıkabilirdi!

Bunu bilen kamu emekçilerinden
Eyüp Aksoy, devrimcilere işkence
yapıp, soruşturma açıp, polise ihbar
ederken Saadet Partisi ile forum dü-

zenlemesini pro-
testo etti.

Direnmek Tek
Doğru Politikadır!
Direniş Saflaştırır,
Arındırır ve Bir-
leştirir!

D i r e n i ş l e r
Meclisi, İhraçlar
Kurultayı İle Hak-
sızlığa Uğrayan
Kamu Emekçile-
rini Birleştirdi!

9 Şubat günü Per-
pa Elektrik Mühend-
isleri Odası’nda
(EMO) başlayan Ku-
rultay’da, KHK ve ih-
raçlar, ihraçların hu-
kuki boyutu, ihraçların
sağlık alanına yansı-
ması, esnek çalıştırma, akademide
ihraçlar politikası ve ihraçlar karşısında
sendika ve odaların tavrı konuşuldu.
Fransa Sarı Yelekliler’den bir direnişçi,
halklara dönük saldırılardan bahsetti.

10 Şubat günü EMO’nun bu kez
Cumhuriyet Caddesi’ndeki binasında,
yine oturumlar öncesinde drama
atölyesi vardı.

2. gün ihraç kamu emekçileri so-
runlarını tartıştı ve çözüm önerileri
ortaklaştırdı. Direnişler Meclisi üyesi
direnişçilerden Nuriye Gülmen, Nursel
Tanrıverdi, Selvi Polat, Acun Karadağ,
Engin Karataş, Alev Şahin, Türkan
Albayrak da konuşmalar yaparak
deneyimlerini paylaştılar.

Bir araya gelen ihraçlar arasında,
yeni tahliye olan Nazife Onay da
vardı ve o da duygu ve düşüncelerini
paylaştı. Son olarak; Anadolu halk-
larının direngen ve devrimci damarının
sesi olan Grup Yorum dinleti verdi.
Oldukça verimli geçen 2 gün boyunca
öne çıkan konulardan biri KESK’in
saldırgan tavrı idi. Mutlaka tavır alın-
ması ve mahkum edilmesi gerektiği
konusunda karar alındı. Yeniden bir
araya gelinmesi kararlaştırıldı.

İlk gün 130, ikinci gün 60 kişinin
katıldığı Kurultay, yenilenmenin, pra-
tiğini gözden geçirmenin, yeni kararlar
alarak direnişleri zafere taşımanın
önemli bir adımı oldu.

DİRENİŞLER MECLİSİ, İLK KURULTAYI’NI GERÇEKLEŞTİRDİ!
DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİRECEK, DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEK, ZAFERLER KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Kurultay;
Değerlendirmenin,
Pratiğini Gözden

Geçirmenin,
Yenilenmenin

Aracıdır.
Kurultay, Yeniden
Örgütlenmektir.

Çevremizi
Örgütlemektir!

Kendimizi
Örgütlemektir!
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Olağanüstü Hal (OHAL)
boyunca 150 bin kamu
emekçisi ihraç edildi. İhraç

edilen kamu emekçileri bulundukları
bölgelerde ‘İşimi istiyorum’ eylemleri
başlattı. Eylemlerin başlıca merkezleri
Ankara, İstanbul, Düzce.

Şimdi ihraç kamu emekçileri 9-
10 Şubat tarihlerinde İstanbul’da
“İhraçlar Kurultayı” yapacak.

“Direnişler Meclisi’nin Kazan-
dığı İlk Zafer Mahir Kılıç’ın Dire-
nişidir”

Acun Karadağ, Direnişler Mec-
lisi’ni, “Adaletsizlikler karşısında
hakkını aramak isteyen herkesin
doğal bir üyesi olduğu örgütlü-
lük” olarak tanımlıyor. Karadağ,
meclisin ülke genelinde devam
eden direnişlerin bir kısmını bir
araya getirdiğini belirterek;

“Devam eden diğer direnişlere
de ulaşmayı, bütün direnişleri aynı
meclis çatısı altında toplamayı, di-
renenlere ve direnmek isteyen her-
kese güç vermeyi amaçlamaktadır.
Ülkemizde birbirinden farklı alan-
larda, farklı taleplerle yürütülen
pek çok direniş vardır. Bunların
önemli bir kısmı ekmekleri ellerin-
den alınan kamu emekçileri ve iş-
çilerin işlerini veya gasp edilen
haklarını geri alma talebiyle sür-
dürdükleri direnişlerdir.

OHAL’den sonra Ankara’da, Yük-
sel Caddesi’nde başlayan “İşimi
Geri İstiyorum” eylemi, bugün Yük-
sel Direnişi adıyla iki yılı aşkın sü-
redir devam etmektedir. Aynı şekilde
KHK ile işinden atılmış olan sağlık
emekçisi Mahmut Konuk da An-
kara’da iş yeri önünde işini geri
almak için mücadele etmektedir.

Bodrum’da Engin Karataş Öğ-
retmen; İstanbul'da, Bakırköy Öz-
gürlük Meydanı’nda Nursel ve Sel-
vi Öğretmenler iş ve ekmek mü-
cadelelerini sürdürmektedir. 

Düzce’de KHK ile işinden atılan

Mimar Alev Şahin iki yılı aşkın sü-
redir gasp edilen ekmeğini geri al-
mak için direnmektedir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nde temizlik işin-
de çalışırken kadro hakkını istediği
için işinden atılan Mahir Kılıç’ın di-
renişi zaferle sonuçlanmıştır.

Direnişler Meclisi’nin kazan-
dığı ilk zafer olan Mahir Kılıç’ın
direnişi bitmiş ancak Mahir Kılıç
Direnişler Meclisi’nin aktif bir
üyesi olarak diğer direnişlere
güç vermeye ve yol göstermeye
devam etmektedir.

Türkan Albayrak temizlik işçisi
olarak çalıştığı Sarıyer İlçe Kay-
makamlığı’ndaki işinden atılmış,
işini geri isteyen ve hafta içi her
gün iş yeri önünde eylem yapan
bir emekçidir.

Kezban Ana tutsak olan, Pir
Sultan Abdal Sarıyer Şubesi baş-
kanı kızı Zeynep Yıldırım’ın serbest
bırakılması talebiyle cem evinde
oturma eylemi yapmaktadır.

Avukat Didem Baydar Ünsal
tutsak olan ve açlık grevi yapan
eşi ve çalışma arkadaşlarının ser-
best bırakılması için Çağlayan Ad-
liyesi önünde adalet nöbeti tut-
maktadır.

Aydın Söke’de sendikalı oldukları
için işlerinden atılan Sibaş Gıda
işçileri, aynı şekilde sendikalı ol-
dukları için işlerinden atılan Flormar
işçileri, Gebze’deki Flormar fabrikası
önünde, Aydın Belediyesi’nden sen-
dikalaştıkları için işten atılan işçiler
iş yerleri önünde, Bursa’daki Cargill
fabrikasından atılan işçiler fabrika
önünde; Muğla, Urfa ve Eskişehir’de
araç muayene istasyonunda çalı-
şırken işlerinden atılan işçiler, Real
Market işçileri, Makro/Taze market
işçileri gasp edilen haklarını geri
almak için çeşitli biçimlerde diren-
mekteler.” diyor.

“Direnişler Meclisi, sorunla-
rımıza çözüm bulma niyetinde-
dir”

Acun Karadağ şöyle devam etti,
“Direnenler bir tarafa, sürekli mü-
cadeleyi gerektiren başka pek çok

sorun haya-
tımızı derin-
den etkile-
mektedi r.
Her geçen
gün evine
ekmek gö-
türemediği
için çareyi
k e n d i n i
yakmakta,
intihar et-
mekte bu-
lan insanların sayısı artmakta-
dır.

Hali hazırda ülkemizin dört bir
yanı doğa katliamlarına yol açacak
çeşitli santral projeleriyle tehdit al-
tındadır. Yüzlerce yerde ise doğayı
ve canlılığı tehdit eden santral pro-
jeleri hayata geçirilmiş durumdadır.
Hayat pahalılığı ve ekonomik
kriz binbir güçlüğü beraberinde
getirmekte; çocuklarımız bilimsel
eğitimden uzak, gerici bir eğitim
anlayışına mahkum edilmekte,
uyuşturucu kullanım yaşı ilkokul
çağındaki çocuklarımızı tehdit
eder hale gelmektedir.

Mahkemeler adalet yerine ada-
letsizliğin adresi haline gelmiş,
en basit haklarını istedikleri için
insanlar yıllara varan hapis ceza-
larıyla tehdit edilmektedir. 

Bizler, Direnişler Meclisi olarak
sorunlarımızın kaynağının ortak ol-
duğunu biliyoruz. Bunca sorunun
kaynağı olan egemenleri güçlü
kılan tek şeyin bizim güçsüzlü-
ğümüz, yani örgütsüzlüğümüz
olduğunun farkındayız. Onlar halk
arasında yapay ayrımlar yaratarak
bizi bölüyor ve güçsüzleştiriyorlar.

Direnişler Meclisi ise bu güç-
süzlüğü aşmanın yolunun, en
güçlü yanlarımızı birleştirmekten
geçtiğini görmektedir. En güçlü
yanımız direnişlerimizdir. Önce
direnenleri bir araya getirmeli, yeni
direnişlere güç ve omuz vermeliyiz. 

Direnişleri tek örgütlülük altında
aynı sloganlar, aynı talepler etra-
fında birleştirmek bizi güçlendirecek,
direnme bilincini geliştirecek; bir-
likten güç doğduğunu, bu gücün

Yüksel Direnişçisi Acun Kara‐
dağ’ın İhraçlar Kurultayı’na İlişkin
Demarkaj’da 7 Şubat 2019’da Ya‐
yınlanan Röportajıdır.

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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haklarımızı elimizden alanların tüm
saldırılarını püskürtebileceğini gös-
terecektir. 

Hayatımızı, haklarımızı elleri-
mizden alanlara karşı verilecek
en güçlü cevap ortak direniştir.
Egemenler direnişleri, örgütlü kitleyi,
halkı böle böle tüm tarihsel gücünü
elinden almaya çalışırken, bölün-
müş olanları birleştirmek, aynı
hedef doğrultusunda hareket eden
sıkı bir birlik haline getirmek, örgütlü
ve birleşmiş halkın gücünü ortaya
koyacaktır. Tüm bu nedenlerle ku-
rulan Direnişler Meclisi, egemen-
lerin meclisinin çözüm bulmadığı
her sorunumuza çözüm bulmak
niyetindedir” dedi.

İhraçlar Kurultayı 9-10 Şu-
bat’ta İstanbul’da

Direnişler Meclisi’nin ilk İhraçlar
Kurultayı’nın 9-10 Şubat tarihlerinde
İstanbul’da başlayacağını belirten
Acun Karadağ, “İhraçlar Kurultayda
Buluşuyor sloganıyla 9-10 Şubat
2019 Cumartesi ve Pazar 2 gün
İhraç Kamu Emekçileri Kurultayı
yapacağız. Direnişler Meclisi’nin
aldığı karar doğrultusunda direnişleri
bir araya getirdiğimiz gibi ihraç edi-
len kamu emekçilerini de bir araya
getirmek istiyoruz.” dedi.

“2 yıl içinde sendikalar ve
muhalefet ihraçlarla ilgili somut
hiçbir şey yapmadı”

Karadağ; “Biliyorsunuz ilk ihraçlar
başlayalı 2 yıl oldu. Bu 2 yıl içinde
sendikalar ve muhalefet partileri
dahil ihraçların durumu ile ilgili somut
hiçbir şey yapılmadı. İktidar bu ih-
raçları 15 Temmuz darbe girişimine
bağladı. Terörle mücadele adı al-
tında binlerce kamu emekçisini ihraç
etti. Bu ihraçların temelinde em-
peryalizmin özelleştirme ve kamu
alanını küçültme politikaları ol-
duğunu biliyoruz.

Ancak halk nezdinde bu politi-
kaların kabul görmeyeceğini bilen
AKP iktidarı halkta terörle mücadele
algısı oluşturarak, ihraçların hu-
kuksuzluğunu kapatmaya çalıştı.
İşinden edilmiş binlerce insan,
terör demagojisi yüzünden sos-
yal alanda da birçok sıkıntı ile

karşılaştı.
Malumdur ki Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi de ihraçların, emperyalist
bir politikanın ürünü olduğunu bildi-
ğinden bu davalara bakmak istemedi.
OHAL Komisyonunu adres gösterdi.
İnsan Hakları kuruluşları da aynı
nedenle bu insan hakları ihlaline
gözlerini yumdu. Komisyon işten
atanların bir kurumu olarak çözüm
odağı olamazdı.

Neticede iktidarı, muhalefeti,
sendikası, odası, ihraçları kor-
kunç yalnızlığına terk etti. Binlerce
insanın yaşadığı insanlık dramı,
Yüksel Direnişi’nin ve açlık grevi
yapan Nuriye ve Semih’in omuz-
larına yüklendi. Muhafazakar ke-
sim devlet otoritesine karşı kaderci
anlayışından kurtulup bir direniş
etrafında birleşemedi. Süreci in-
sanların vicdanına seslenerek ve
dua ederek sosyal medyadan sesini
duyurmaya bıraktı. Sosyal med-
yanın trolleri terörist algısını sıklıkla
dile getirerek bu kesimin sesini
boğmaya çalıştı.

İşte bu noktada Direnişler Meclisi
ihraçların birbirine tutunarak, da-
yanışma ile gerçek ve örgütlü bir
mücadele ile bu dramdan kurtula-
bileceğini öngördü. 

Kurultayımız iki günden oluşuyor.
Birinci gün ihraç politikalarının eko-
nomik ve siyasi temellerini anlata-
cağız. İrfan Mukul ve Candan Ba-
dem Hocalar emperyalist politikaları
ve Türkiye’ye yansımalarını anla-
tacak. Şebnem Korur Fincancı
hoca sağlık alanında ihraçların du-
rumunu, Süreyya Karacabey aka-
demi alanındaki ihraçları anlatacak. 

Avukat Ferdi Yamar, ihraçların
hukuki sürecinden bahsedecek.
Ben genel olarak OHAL’in sonuçları,
ihraçların nedenleri ve sonuçlarını
aktaracağım. Nuriye ve Nursel ar-
kadaşlar genel olarak sendikaların
ve KESK’in bu süreçteki durumunu
aktaracaklar. Direnişler Meclisi de
bu oturumda anlatılacak. İkinci
gün sadece ihraçlar konuşacak.

Bu oturum Kemal Oruç Hoca’nın
drama atölyesine ayrıldı. Hoca bu
drama atölyesiyle ihraçların ken-
dilerini anlatmasını ve birbirlerine
dokunmalarını sağlayacak. Bu otu-

rumun sonunda ne yapmalı bölümü
olacak. İşte orada ihraçlar kendileri
için bundan sonra ne yapılması
gerektiğine karar verecekler. Ha-
yatları hakkında ortaklaştırdıkları
kararlar alacaklar. Burada bir de-
mokrasi şöleni yaşanacak. Bu ne-
denle herkesin katılımı çok önem-
lidir.

Binlerce ihraç kamu emekçisini
bir araya getiremeyeceğimizi bili-
yoruz başlangıçta. Ancak bu ku-
rultay birlik olmanın, dayanış-
manın, yalnız olmadığımızı an-
lamamızın başlangıcı; sonraki
süreçte neler yapabileceğimizin
de göstergesi olacak.

Kurultayla ilgili sorunuzun ce-
vabını Yüksel Direnişçisi Nazan
Bozkurt’un kurultayın amacına dair
söylediği cümlelerle bitireyim. “Ku-
rultayın amacı, ihraç zulmüne
karşı birlikte kararlar alıp birlikte
hayata geçirmektir. Ölü taklidi
yapan tüm demokratik kitle ör-
gütlerinin aksine ‘biz varız ve
AKP'ye teslim olmuyoruz’ de-
mektir. Sorunlarımız ortaksa, çö-
zümlerimizin de ortak olduğunu
bilmek ve en çok da bu yüzden,
birlikte hareket etmektir.” dedi.

Direne Direne Kazanacağız
Devrimci

İşçi Hareketi
5 Şubat günü
LCWaikiki’de
çalışırken ‘iş
güvenliğine’
uymadığı için
işten atılan
işçi Seher
Güllübudak’ın Esenyurt LCWaikiki
Depolama binası önünde yapılan
basın açıklamasında, iş yeri önün-
de direnişe geçeceğini belirtti.
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Yürüyüş: Listelerinize bestelerimizle cevap ve-
riyoruz kampanyasından bahseder misiniz?

Ege Yılmaz: Adından da anlaşıldığı gibi, öncelikle
Türkiye devletinin 6 arkadaşımıza koyduğu para ödü-
lüne karşı bir kampanyadır. Listeler ve ödüller kesinlikle
bu kampanyanın çok önemli bir nedenidir.

Çünkü sanatçılara para ödülleri konul-
ması, Hitler faşizminden 80 sene sonra
tekrar ülkemizde hayat buluyor. Yani sa-
natçılara vur emri ve ihbar edene para
ödülü konularak aranmaları 80 yıl sonra
günümüzde, 'ileri' ve 'aydın' denilen bir dö-
nemde tekrar hayat buluyor. Bu yalnız 6
arkadaşımıza olan bir saldırı değildir. Faşizm,
tüm grubumuzu işkenceler, tutuklamalar
ve gözaltılar ile yok etmeyi hedeflemiştir
bu ödüller ve baskılarla.

11 arkadaşımızı gözaltına alıp tutuklayıp,
ardından tahliye olanları hapishane kapı-
sında tekrar gözaltına aldı. Yani fiziki sal-
dırıların yanında psikolojik, ideolojik bir
savaş da sürdürüyor. Bizleri halkın sanatnı
yapmaktan vazgeçirmek, üretmemizi en-
gellemek istiyor.

Asıl olarak Grup Yorum’u, 33 yıllık bir
tarihi ve yarattığı değerleri ve geleneği yok
etmek istedi. Ama dediğim gibi Grup Yorum
olarak 33 yıllık bir tarihimiz var. Bizleri 33
yıl içinde yok edemediler ve böyle bir
süreçte de yok etmelerine izin vermedik. Devrimci
sanatçılığın temel ilkesini işleterek, AKP faşizminin
saldırı politikasına karşı politika ürettik. 

Yani bu ideolojik ve fiziki savaşta pasif kalmadık,
tam tersine biz de var gücümüzle üstüne yürüdük ve
üretimlerimizle cevap verdik. Ve tarihimizde hiç
olmadığı kadar çok sıkı, programlı ve yoğun bir
emekle kısa bir süreçte üretmediğimiz kadar beste
ürettik ve bunlardan 17 şarkıyı yayınladık. Aynı za-
manda da Avrupa’nın dört bir yanında 21 konser
verdik ve programımızda daha birçok konser önü-
müzde var, tıpkı üretimlerimizde olduğu gibi.

Yürüyüş: Bu kampanyanın kazanımları neler
oldu?

Ege Y.: Bu kampanyanın bize birçok kazanımı oldu.
İlk olarak tüm dünya halklarına bir kez daha, herkesin

teslim olduğu veya emperyalizm ve faşizm ile uzlaştığı
bir süreçte, nasıl direnileceğini gösterdik ve öğrettik.
Direnmeden hiçbir hakkımızı alamayacağımızı gös-
terdik, direnmenin ne kadar güçlü bir silah olduğunu
ve tek çare olduğunu gösterdik.

Direnmenin de birçok yolu, yöntemi olduğunu da
göstermiş olduk. Ayrıca dosta-düşmana ve elbette hal-
kımıza yok edilemeyeceğimizi, bizi bitiremediklerini is-
patladık. Tutsak olan arkadaşlarımıza bir umut, direnme
kaynağı ve güç olduk, onlara moral motivasyon olduk.

Tüm dünya halklarına sesimizi duyurduk, yaşadı-
ğımız haksızlıkları, adaletsizlikleri anlattık, bizim meş-

ruluğumuzu anlattık. Sonuç olarak AKP
faşizminin bizi yıldırma, terörize etme
ve yok etme politikasına karşı daha
iddialı bir biçimde üreterek ve çalışarak
boşa çıkardık. 

Yürüyüş: Hangi koşullar altında üret-
tiniz?

Ege Y.: Bu süreçte hızlıca gelişmeliydik
ve gelişmeliyiz de. En hızlı şekilde düzen-
leme yapmayı öğrendik ve kendimiz dü-
zenlemeler yapmaya başladık. Kendimize
bu üretimler için çok mütevazi ve taşımaya
müsait bir stüdyo kurduk; çünkü koşul-
larımız her zaman profesyonel stüdyoya
girip kayıt almaya el vermiyordu.

Yalnız bu kampanya sürecindeki üre-
timlerimiz, şarkıların demo halleri, yani
son halleri değil aslında. Bu kampanyadan
sonra bu şarkılarımızı tekrar ele alarak
albüm aşamasına geçeceğiz ve orada şar-
kılarda birçok değişiklikler de yapılacaktır.

Kayıt kalitesinden şarkının düzenlemesine kadar her
şeyin değişebileceği bir süreç olacaktır.

Yürüyüş: Grup Yorum kendini nasıl yeniliyor?

Ege Y.: Üretim ve yenilenme kaynağımız her
zaman halk ve halkın kurtuluş mücadelesi olmuştur.
Gücümüzü halkımızla iç içe olmaktan alıyoruz.
Şarkılarımızda; sosyalizmi, adaleti, halkın ve vatanın
bağımsızlığı için savaşan ve bu kavganın kahraman-
larını anlatırız. Tarihimizin ve günümüzün direnişlerinden
alırız. Halkın yaşadığı sorunları anlatırız ve çözümünü
sunarız. Örgütlenmeye ve direnmeye çağrı yaparız.

Halkımızla iç içe olduğumuz için de birçok sahiplenen
sanatçı dostumuz da olmuştur. Onlar da tabii ki bu
süreçte destek çıkıp bizleri yalnız bırakmamıştır. Ama
üretim kaynağımızın aslı halkımızla iç içe olmamızdan
kaynaklanıyor. Bu süreçte bu kadar iddialı ve motive

Grup YORUM Üyesi Ege Yılmaz: “Grup Yorum Mücadele Demektir, Direniş Demektir,
Halk Demektir. Bir Gelenektir Ve Biz Bu Geleneği,

Faşizmin Tüm Yok Etme Çabalarına Karşı Direnerek Koruyacağız!”

Grup Yorum üyesi Ege Yılmaz, ‘Listelerinize
Bestelerimizle Cevap Veriyoruz’ Kam‐
panyası ve Bu Kampanya Sürecinde Ya‐

pılan Şarkıları Anlatıyor.

Röportaj
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olarak üretmemizin bir nedeni de Grup Yorum tarihine
ve ideolojimize güvenimizdir. Böylesi süreçlerden
birçok kez geçtik ve tarihimizden öğrendiklerimizle nasıl
üstesinden gelebileceğimizi de biliyoruz.

Yürüyüş: Bize üretimleriniz üzerinden somut
örneklerle bir şarkınızın, mesela Diren Yoldaş’ın
üretim aşamasını anlatabilir misiniz?

Ege Y.: ‘Diren Yoldaş’ bestemizin çok önemli bir
nedeni var. Öncelikle tüm tutsak arkadaşlarımıza ve
devrimci tutsaklara adadığımız bir bestedir. 'Diren
Yoldaş' tüm tutsak olan arkadaşlarımıza umut, güç
ve direnç oldu. Onları motive etti ve onlara tekrardan
yalnız olmadıklarını anlattı. Onların tutsak düşmeden
yürüdükleri yolun, onların tutsaklık sürecinde onlar
adına yürüyenlerin olduğunu gösterdi. 

Veya 'Siz Güldükçe' 800 günü aşan Yüksel Dire-
nişi’ne adadığımız bir bestemiz. Bu şarkımız sadece

Yüksel Direnişçileri’ne değil, Anadolu’da direnen tüm
halkımıza bir güç ve umut kaynağıdır. Yalnız olma-
dıklarının bir simgesidir ve bir yandan da şarkılarımız
tüm dünya halklarına ülkemizde ve dünyada var olan
haksızlıkları ve adaletsizlikleri anlatıyor. Haksızlıklara
karşı örgütlenmeye ve direnmeye çağrı yapıyor. Tür-
kiye’de nerede bir direniş görseniz ve oraya kulak
verseniz, mutlaka bir Grup Yorum şarkısı duyarsınız.
İşte bu bizim 33 senelik tarihimizle yarattığımız
bir gelenektir ve bu süreçte de biz bu gelenek
çizgisinden sapmamışızdır.

Grup Yorum mücadele demektir, direniş demektir,
halk demektir. Bir gelenektir ve biz bu geleneği, fa-
şizmin tüm yok etme çabalarına karşı direnerek ko-
ruyacağız. Grup Yorum halktır ve bu Grup Yorum’un
yok olmayış nedenlerinin en önemli noktasıdır!

Yürüyüş: Teşekkür ediyor, yeni çalışmalarınızda
başarılar diliyoruz.

Haklarımı Alana Kadar
Direnmeye Devam Edeceğim

İşi, ekmeği, onuru için direnmeye
devam eden Türkan Albayrak’ın di-
reniş günlüğünden seçtiğimiz bö-
lümleri yayınlıyoruz;

6 Şubat - 156. Gün:
Bugün çarşamba, Büyükdere

Çelik Gülersoy Parkı'nda direnişimi
sürdürüyorum.Gelenlerle meclisleri
tartıştık. Uzaktan bakıp selamla-
yanlar oldu. Bir saat kaldım alanda.
Son 15 dakikasında polis arabayla
gelip izledi ve gitti. Gözaltına alın-
madım.

7 Şubat - 157. Gün:
Bakırköy Adliyesi'ndeyim. Bugün

mahkemem var. Bakırköy direniş-
çileri Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi
işlerini istedikleri için tutuklanmış,
Direnişçiler Meclisi olarak meydan
boş kalmamalı diyerek alana çık-
mıştık. Engin Karataş, Nuyen Nedim
ve ben gözaltına alınmıştık. Bu ilk
mahkememizdi, beraat ettik.

8 Şubat - 158. Gün:
AKP’nin polisleri bugün üç kişiydi.

Yol boyunca polisi görünce anladım.
Sarıyer’de büyük baş var dedim.
Bu Erdoğan değil. O gelince, yolları
kesiyorlar… Sonra öğrendim, Binali
Yıldırım Sarıyer’deymiş.

İhraçlar Kurultayı'na katılmaları
için telefonla işçileri aradım. 

9 Şubat - 159. Gün:
Direnişler Meclisi’nin düzenlediği

İhraçlar kurultayındayım, beklenen-
den çok daha kalabalık kurultay
ve uzun zamandır İstanbul böyle
bir organizasyon bekliyormuş. Tah-
liye olan Cevahir ve Yüksel Dire-
nişçisi Nazife Onay, Celal Akgün
Grup Yorum’un tahliye olan üyeleri
oradaydılar. Biz onları, onlar da
bizi çok özlemiş. Hasret giderdik.
Direnişler Meclisi, halkımızın bek-
lediği bir yapı, kapılarda kuyruk
olacak kadar çoğalacağız. Faşizmle
her gün o nedenle karşı karşıya
gelip tüm bedelleri göze alıyoruz.
İşçiyiz, memuruz, avukatız, öğret-
meniz, mimarız, mühendisiz, öğ-
renciyiz, Aleviyiz, mahalleliyiz, TA-
YAD’lıyız, sanatçıyız, çevreciyiz,
işsizleriz, biz Direnişler Meclisiyiz.

10 Şubat - 160. Gün:
İhraçlar kurultayının ikinci günü.

Bütün direnişçiler ve ihraç edilenler
söz aldı. Direnişlerini, ihraç süreç-
lerini anlattılar. 3. havalimanı dire-
nişinde tutuklanan işçilerden Ba-

ğımsız İnşaat İş Sendikası üyesi
Özkan konuştu, sonrasında birlikte
sohbet ettik. Şunu sordum; işçiler
örgütlü olsa o jandarmayı oraya
sokmazdı. O da; “İşçiler çok iyi ör-
gütlüydü. Jandarmaya, komutanlara
saldıracaklardı ve şantiyeye sok-
mayacaklardı. Biz engel olduk, dev-
let o zaman katliam yapardı bundan
çekindik” dedi.

11 Şubat - 161. Gün:
Gözaltı çıkışımda İdil kültür Mer-

kezi’nden arkadaşlar vardı. Birlikte
Beşiktaş’a geçtik, Mephisto Kitap-
evi’nden atılan direnişçileri ziyaret
ettik. İşçiler yalnızca tazminat ve
işe dönüş istemiyor, işyerlerindeki
çalışma şartlarının değiştirilmesini
istiyor. Direnişçilere, Direnişler Mec-
lisi’ni anlattık ve meclisimize davet
ettik. “Nasıl bir katkı sunabiliriz”
dediler, biz de “katılarak” dedik.
Daha sonra tekrar uğrayacağımızı
söyledik. Ayrıca tutsak ve açlık gre-
vindeki Halkın Avukatları’nı anlatıp
destek istedik. Avukatların duruş-
malarına davet ettik. 

Röportaj
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Devrimci Sol’cu Attığını Vurur!
“Bugün Cepheliler’in, dün Devrimci Solcular’ın

halk içinde konuşulan özelliklerinden biri de attığını
vuran, silahları çok iyi tanıyan insanlar olarak bilin-
mesidir.

Hele hele hapishanelerde yatmış bir Devrimci
Solcu hakkında bu kanaat daha da güçlüdür. Ne de
olsa devletin ordusuna polisine kafa tutmuş, halk
düşmanlarına, işkencecilere kaçacak delik aratmış,
güvenlik duvarları ardında kabuslar gördürmüş bir
Hareket ve bu hareketin insanlarıdır konuşulan. Onlar
silah uzmanı olmayacak da kim olacak?

Halkın kanaati böyledir.
Ama ben bunun farkında değildim. Hapishaneden

yeni çıktığım zaman, anne-babamı, akrabalarımı zi-
yarete memlekete gittiğim günlerde, bir akşamüstü
kahvede amca oğlu ve arkadaşlar ile birlikte oturu-
yorduk. 

Bir av sohbeti vardı. Hem sportif hem de sosyal
bir aktivite olarak ava gitmek, domuz, tavşan ne gö-
rülürse vurmak, bizim memlekette epeyce yaygın
hale gelmişti. Beni de davet ettiler, kabul etmemek
olmazdı. 

Av günü, akşam karanlığında araba ile kırsal böl-
gelere gittik ve tarlaların bulunduğu bozuk toprak yol-
lardan düşük bir hızla ilerlemeye başladık. Nasıl av-
lanılacağı konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Kısaca
anlattılar. Direksiyonda oturan arkadaş hariç, arkadaki
iki kişide ve sağ ön tarafta oturan bende kırma çifte
denilen av tüfeği vardı. Camlar açık, tüfeklerin namlusu
dışarıda ilerliyorduk. Far ışığında bir şey görürsek,
kim müsaitse atacaktı. 

Birdenbire sağ ön tarafta koşan bir canlı gördük.
Hepsi birden bana “Abi sen at, sen at!” diye ses-
lenmeleriyle birlikte, kapı camından dışarı sarkıp
koşan tavşana nişan aldım. Tavşan koşuyor, arabamız
da peşinden gidiyordu.

Ama bozuk yolda çok sarsıntı olduğu için nişan
almak ve vurmak için usta olmak lazımdı. Arkadaşların

“Hadi acele et, kaçıyor” çığlıklarının baskısı altında
tetiğe dokundum. Baktım hayvan hala kaçıyor. Bir
kez daha nişan alıp dokundum. Ama heyhat vurama-
dım! Hayvan karanlıkta koşup gözden kayboldu. 

Arabada biraz sessizlik oldu. Amca oğlu beni
teselli etmek için, “Sendeki tüfek iyi değil galiba”
falan dediyse de tabii ki sorunun tüfekte olmadığını
hepimiz biliyorduk. O gece iki tavşan vurup geri
döndük. Tabii ki ben değil, onlar vurdu tavşanları.

Ertesi gün amcaoğlu gittiğimiz av partisinin değer-
lendirmesini yapıyordu. Diğer arkadaşlar vuramadığıma
hayret etmişler. “Karizman çizildi” dedi gülerek. 

O zaman beni nasıl gördüklerini, halkımızın bir
Devrimci Solcu’ya nasıl baktıklarını düşündüm. Oysa
gerçekliğimiz bambaşkaydı.

Hapishane öncesi, ilk Devrimci Solcu olduğum
yıllara gitti aklım. 1979 yıllarıydı, sivil faşistler her
yerde devrimcilere saldırıyor, her gün üç-beş kişiyi
katlediyorlardı. Devrimci Hareket, Faşist Teröre Karşı
Silahlı Mücadele Ekipleri kurmaya başlamıştı. Ben
de bu ekiplerden birinde yer aldım.

İlk toplantılarımızı yapıp, sıra pratik eğitime gelince
sorumlumuz Kenan Aydemir bizi ekip olarak Kilyos
sahillerinde Karadeniz kıyılarına götürdü. Henüz kış
bitmemiş olduğu için hava soğuktu, kimseler yoktu,
ıssız bir koy bulduk.

Kenan bir 7.65 silah ve bir kutu mermi çıkardı. 4
kişiydik. Kenan silahı nasıl tutacağımızı, nasıl nişan
alacağımızı anlattı ve ilk atışları o yaptı. Daha sonra
sırayla biz de beşer kez ateş ettik. Merminin nereye
gittiğini göremedik; ama tabancanın tepkisini ve sesini
öğrenmiş olduk.

Halkın gözünde attığını vuran Devrimci Solcular
olarak aldığımız eğitim işte bu kadardı. Sonra pratik
içinde de silah kullanmıştık. Ama halkın düşündüğü
gibi yüzlerce mermi sıkarak silah ustaları haline gel-
memiştik. Böyle bir imkanımız hiçbir zaman olmamıştı
da.

Devrimci Sol, esas olarak kafalardaki duygu ve
düşüncelerin eğitimini verdi. Halk sevgisi, vatan
sevgisi, faşistlere duyulan öfke ve kin, Devrimci
Solcuları yenilmez devrimciler haline getiren bun-
lardı. Amcaoğluna bunları anlattım.”

Bu haftadan
itibaren 
yeni bir 

köşeye başlıyoruz:
“Yaşadıklarımızdan
Öğrendiklerimiz”

Bu köşede oku‐
yacağınız her yazı,

yaşayanın kendisi tarafından ka‐
leme alınmaktadır.

Kendi yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi, anı‐
larımızı; mücadeleye ışık tutması, öğretici olması
açısından yayınladığımız köşemizi okurlarımıza
sunuyoruz.

Hissemize Düşen;
Faşizm koşullarında mücadele eden devrim‐

ciler elbette silahı da, diğer propaganda araçlarını
da kullanmayı bilmelidirler. Ama belirleyici olan;
halk ve vatan sevgisiyle ve sınıf, tarih, örgüt bi‐
linciyle donanarak, feda ruhuyla savaşabilmek‐
tir.

Silahlara yön veren politikadır, yüzlerce
bomba veya emperyalizmin “çok iyi” silahlarıyla
donanmış binlerce kişilik ordular değil!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Pınar ise "çantada DNA'sı
bulundu, gizli tanık ifade verdi"
denerek 2016 yılından beri
tutsak edildi.

Hiç tahliye edilmeden hak-
kında hüküm açıklandı.

- Tehlikeli maddeleri izinsiz
olarak bulundurmak suçundan
10 YIL

- Örgüte üye olmak suçun-
dan ise alt sınırdan ayrılarak
9 YIL hapis cezası verildi.

Üstelik cezayı örgüt kapsa-
mında verdikleri için ve infazını
şimdiden yaktıkları için ceza-
nın hepsini yatırmaya niyetli-
ler.

Tabi eğer biz uçan DNA'ların
adaletine karşı koymazsak...

PINAR BİRKOÇ

Ardahan'ın Damal ilçesinden
olan Pınar tutuklandığı zaman
18 yaşına henüz girmişti.

Tutuklanmasının tek gerekçesi o anda
Gençlik binasında olmasıydı. Daha
sonra hakkında gizli tanık ifadesi dizdiler.
Sonra da; "Uzaklarda bir çanta bulduk.
Çantada molotof kokteyli vardı. Çantada
da bir bez vardı, bezde de senin DNA'nı
bulduk." dediler.

'NE ÇIKAR BUNDAN' DEMEYİN!

- SOMA'da 301 madencinin ölümüne
sebep olan Can Gürkan 15 yıl ceza
aldı. Üstelik bu sürenin en fazla 8
yılını hapiste geçirecek.

- Hasan Ferit Gedik'i katleden caniler
25 yıl ceza aldılar. Üstelik bunun en
fazla 15 yılını hapiste geçirecekler.

- 99 depreminde yıkılan konutların
müteahidi Veli Göçer 18 yıl ceza aldı.
12 yıl sonra tahliye oldu.

- Öğrenci olmadığı halde Akdeniz
Üniversitesi'ne girerek sağa sola kur-
şunlar yağdıran Ömer Ulusoy 2 yıl 1
ay ceza aldı.

- Yüksel Caddesinde İşimizi Geri
İstiyoruz eyleminde 75 yaşındaki Pe-
rihan Pulat'a işkence eden polise 15
ay taksitle 3000 TL para cezası veril-
di.

Sayı: 106 17 Şubat 2019
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Biz halkız, adalet istiyoruz! Haksız yere tu-
tuklanan, uzun yıllar ceza alan evlatlarımız
için adalet istiyoruz!

“Merak etmeyin, sizin kendi kendinize adalet ara-
manıza gerek yok! Bizim askerimiz polisimiz var,
bizim mahkemelerimiz var. Onlara güvenin, onlar çö-
zecek!” diyorsunuz.

Onlara maaş verebilmek için yapacakları masrafı
karşılayabilmek için vergi adı altında bizlerden para
kesiyorsunuz!

“Merak etmeyin” diyorsunuz, “biz sizin adınıza ge-
rekeni yapacağız”.

Sonra da “Adaleti sağlayacağım” diye bizim para-
mızla mahallelerimizde zırhlı araçlarla geziyor, terör
estiriyorsunuz.

Evlatlarımızın, gençlerimizin yollarını kesiyor, araç-
larına ateş ediyor, kanlarını akıtıyorsunuz. Evlerimize
giriyor, sokaklarımızı kesiyor, gençlerimizi kurşunlu-
yorsunuz.

Hakkımızı aradığımızda, adalet istedimizde ça-
dırlarımızı yıkıyor, insanlarımızı gözaltına alıyor, tu-
tukluyor, işkence ediyorsunuz.

“Kimsiniz, ne hakla yapıyorsunuz?” dediğimizde
“Biz devletiz”, “devlet biziz” diyorsunuz.

“Böyle devlet, böyle adalet olmaz!” dediğimizde
“Bir yanlışlık varsa yargıya başvurun yargı düzeltir”
diyorsunuz.

İnanmak istiyoruz, mahkemelerin kapılarında bek-
liyoruz, mahkeme salonlarına girebilmek için adliye
koridarlarında ayakta bekliyoruz.

NE Mİ OLUYOR?
Kimliklerimize bakıyor, GBT kontrollerinden geçi-

yoruz. bir yakınımızın, sevdiğimizin duruşmasını
izlemek gözaltına alınma riskini göze almayı ve fiş-
lenmeye katlanmayı gerektiriyor.

Duruşma salonuna girebilirsek ve vay cep telefonuna
dokundun diye salondan atılmazsak, salona girmeye
çalışan polisler ile yer tartışması çıkar. Ve bizim bile
kendimizi güvende hissetmediğimiz bir yerde tutuklular,
elleri jandarmadan duvarla örülü bir halde oturuyorlar.
Onların yüzünü görmek için ayrı bir çaba gösteriyoruz.
Çocuklarımız bize selam verip, hal-hatır sormak için
duruşmadan atılmayı, işkence görmeyi, salondan çı-
karılmayı göze alıyorlar.

Eğer yargılamayı izlemeyi başarabilirsek o zaman
görüyoruz ki, o zamana kadar yaşadığımız bütün
sorun içeriye girip de içeride güven içinde bir yargılama

yapılmadığını görmemizi engellemek içinmiş.

Çünkü ‘biz yargılayacağız’ diye söz verdiği halde
yargılama yapmıyor devlet,

“Ben tarafsız ve bağımsız karar vereceğim” diyen,
vergilerimizden kesinti yapılarak maaşları ödenen
hakimler, yargılamak için olsun çocuklarımızı mahkeme
salonuna bile getirmek istemiyorlar.

Önce bizden yüzlerce kilometre uzakta bir hapis-
haneye götürüyorlar. Onların yüzünü görmek için bo-
ğazımızdan kesip, bir umut yollara düşüyoruz.

Sonra da onlar uzakta oldukları için, “bu kadar
yolu getiremeyiz masraf olur” diyorsunuz,

Madem yargılamak için mahkemeye getirmeye
gücünüz yok, neden tutukluyorsunuz o zaman?
Mahkemeye getirmek için değilse neden tutuklanır
insanlar, intikam almak için mi?

Biz onları görürken masraf olmuyor mu? Neden o
kadar masraf edip çocuklarımızı o kadar yolu götürü-
yorsunuz o zaman?

Neden yargılanacakları yere yakın bir hapishanede
tutmuyorsunuz onları?

Hani doğal yargıç, tabii hakim olması gerekirdi.

Doğal olan insanın, kendini yargılayacak hakimin
önünde durup gözlerine bakarak meramını anlatması
değil mi?

Siz, çocuklarımız hakime değil televizyona ba-
karak konuşsun istiyorsunuz, ama onları televizyon
yargılamıyor ki?

Adına SEGBİS dediğiniz televizyon camından
yargılama olmaz! Televizyon ekranından camdan
cama adalet olmaz!

Yargılanan kişinin kendini güvende hissetmesi ge-
rekir.

Onu yargılayan mahkemenin hakimlerini görmesi
gerekir.

Dinlenen tanıkları, şikayetçileri görmesi gerekir,
onlara soru sorabilmesi gerekir.

Avukat yardımından faydalanabilmek için avukatının
yanıbaşında olması gerekir, her an onunla göz göze
gelmeli, konuşabilmelidir.

Eğer bunları bile sağlayamıyorsanız “devlet güçlüdür,
güvenin” demeyin.

“Biz yargılarız biz adaleti sağlarız” demeyin.

Bu yüzden SEGBİS ile yargılama olmaz!

Verilen karar değildir, yapılan yargılama değildir!

Bu Ülkede Hukuk Var, Anayasa Var Diyenler
YALAN SÖYLÜYOR!

FAŞİZMİN OLDUĞU YERDE DEMOKRASİ OLMAZ,
HALK İÇİN ADALET OLMAZ!

Sayı: 106 17 Şubat 2019
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SEGBİS İLE CAMDAN CAMA ADALET OLMAZ!
VERİLEN KARARLAR HÜKÜMSÜZDÜR!
MAHKEME HÜKMÜ YÜZ YÜZE VERİLİR, SİZİN

VERDİĞİNİZ OLSA OLSA TALİMATTIR!
MAHKEME KARARI ADI ALTINDA VERİLEN

TÜM KARARLAR HÜKÜMSÜZDÜR!
TÜM KARARLARINIZI GERİ ALIN VE ÇOCUK-

LARIMIZI SERBEST BIRAKIN!

Bir devlet, meşruluğunu halkın rızasından alır.
Böylesi bir hukuksuzluğa bizim rızamız yoktur!

Mahkemelere yargıladığınız insanları getirmi-
yorsunuz. Ama delilleri de getirmiyorsunuz.

Hani mahkemeler adil davranabilmek için delilleri
doğrudan görmeli idi. 

Siz tanıkların gözüne bakmıyorsunuz, ekrana ba-
kıyorsunuz!

Karartılmış bir gölgeye “tanık” diyorsunuz.
Kim olduğu belli olmayan bir sese “tanık” diyorsunuz.

Bizim de o kişinin güvenilir bir kişi olduğuna inanmamızı
bekliyorsunuz, oysa ne kendini ne anasını babasını
tanırız o kişinin. Yüzünü görmediğimiz, sesini duy-

madığımız birinin tanık olarak kabul edilmesine,
buna da delil denmesine rızamız yoktur!

Mahkemeler delillere doğrudan doğruya temas et-
melidir. Mahkemeler, hakimler herkesi yüz yüze ge-
tirmelidir.

Onlar ne ilk sözlerini söylediler daha, ne de son
sözlerini.

Başka türlüsüne rızamız yoktur, böyle karar olmaz!
Biz diyoruz ki;

Yeter!
Mahkeme salonundan içeri girip gördüğümüz şey

bir yargılama değildi. Gayrı meşru bir şekilde verdiğiniz
kararları geri alın!

Rızamız yoktur çocuklarımızı bu şekilde tutmanı-
za!

Rızamız yoktur bizim paramızla bize eziyet etme-
nize!

FERMANDIR BUNUN ADI HÜKÜM DEĞİL!
FERMAN İSE PADİŞAHINDIR, YARGICIN DE-

ĞİL!
HAKSIZ YERE TUTUKLANAN EVLATLARIMIZ

İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mı-
sınız?

Gül Keskin: Ben Şahin Kes-
kin’in annesiyim. İsmim Gül, 50
yaşıma girdim. 4 çocuğum var, 2
oğlum 2 kızım. 2 gün ev işlerine
gidiyorum.

Ben Şahin için çalışıyorum,
ona destek için çalışıyorum. Oğlum
boş dosyadan bu kadar yıl aldı.
32 yıl, 107 milyar para cezası
verdiler. Benim oğlum bunların
hiçbirini hak etmiyor.  

Yürüyüş: Şahin’den bahseder
misiniz?

Gül K: Şahin 29 yaşına girdi.
Benim oğlum bir kız çocuğu ba-
bası. Kızımız 6,5 yaşında, ilkokul
1’e gidiyor. İlk defa tutuklandı oğ-
lum. 2016’nın 10. ayının 6’sında
gözaltına alındı. 14 gün Vatan em-
niyetinde gözaltında kaldı. 15. gün
mahkemeye çıkarıldı ve tutuk-
landı.

25 senedir Gazi Mahallesi’nde
oturuyoruz. Oğlum burada büyüdü.
Gazi Mahallesi’nde herkes bizi ta-

nır, biz de herkesi tanırız. Oğlumun
nasıl bir insan olduğunu herkes
bilir. Herkes tarafından sevilen bir
insandır. Düşene vurmaz benim
oğlum, düşeni kaldırır!

Yürüyüş: Hangi gerekçeyle
tutuklandı Şahin?

Gül K: Benim oğlumun üzerine
iftira var. Kendi suçunu benim oğ-
lumun üzerine atan bir itirafçı var.
Dosyasında başka bir şey yok;
kanıt, delil olmadan benim oğluma
bu kadar ceza vermeye çalışıyorlar.
Ama o suçlu serbest olarak geziyor,
benim oğlum onun suçunun be-
delini ödüyor. 

Yürüyüş: Adalet Nöbeti’ni an-
latır mısınız? Talebiniz nedir?

Gül K: Bu ülkede adalet yok!
Adalet olsaydı bu insanlar bu dos-
yalardan bu kadar yıl ceza almazdı.
Bu yüzden Adalet nöbeti tutuluyor.
Ben oğlum için Adalet istiyorum! 

Yürüyüş: Evlatları haksız yere
tutsak edilmiş, sizin gibi ailelere

ne söylemek istersiniz?

Gül K: Ailelere diyorum ki her-
kes gelsin bu nöbete destek versin.
Hepimiz birlikte sesimizi bir yerlere
duyuralım. Aileler çocuklarına sahip
çıksınlar! Hapishanelerde onların
sesi olsunlar. Sesi olması için ai-
lelerin bir araya gelmesi gerekiyor.
Biz anne-baba korkarsak, biri-
lerinden çekinip saklanırsak kim-
den ne bekleyeceğiz?

Tüm tutsak ailelerini adalet
nöbetine bekliyoruz!

ÖZGÜR TUTSAK ŞAHİN KESKİN’İN ANNESİ DE EVLADI İÇİN ADALET İSTİYOR,
BÜTÜN TUTSAK YAKINLARINI ADALET NÖBETİ’NE ÇAĞIRIYOR!
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Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mı-
sınız?

Ben Nazife Karaoğlan, Hüseyin
Karaoğlan’ın annesiyim. Edirne F
Tipi’nde yatıyor oğlum. 13 yıl ceza
verdiler boş yere. Oğlum bir şey
yapmadı. Düşünceleri ve fikirleri
yüzünden ceza verdiler. Oğlum ka-
rıncayı incitmezdi. Kötülere karşıydı,
iyileri incitmez oğlum.

Yürüyüş: Adalet Nöbeti’ne ne
zaman başladınız?

Adalet Nöbetine ilk ben 17 Aralık
2018 Pazartesi günü Gazi Şehitleri
Cemevinde başladım. Şimdi de
Gazi Cemevinde devam ediyoruz.
Her gün 2 saat Tayad’lı Aileler
nöbet tutuyor, bugün 35. gün oldu.

Yürüyüş: Nasıl TAYAD’lı ol-
dunuz?

Oğlum tutuklandıktan sonra
‘98’de Ümraniye’ye götürdüler.
Operasyonda yara bere içinde çıktı.
Orada işkence yapmışlar çocuklara,
5 sene orada yattı. Oğlum tutuk-
landıktan sonra Tayad’lı oldum.
Oğluma sahip çıkmak için Tayad’lı
oldum.

Yürüyüş: Adalet Nöbeti ile il-
gili neler söylemek istersiniz?

Çocuklarımızı boşu boşuna tu-
tukladılar, bir sürü ceza verdiler.
13 yıl ceza verdiler, oğlum kahvede
gözaltına alındı. Bir şey yapmadı.
Cezayı hukuksuz, kafaya göre ço-
cuklarımıza veriyorlar. Düşünceleri
yüzünden ceza veriyorlar, uyuş-
turucuya ve çetelere karşı çık-
tıkları için ceza veriyorlar.

Adalet yok, hakim yok, savcı
yok, kafaya göre ceza veriyorlar.
Bu yüzden biz de çocuklarımız

için Adalet Nö-
beti’ne başla-
dık. Sürecek
bu, çocukları-
mız bırakılana
kadar sürecek.
Adalet yerini
bulana kadar
sürecek Adalet
Nöbetimiz.

Y ü r ü y ü ş :
Evlatları tutsak
olan ailelere
söylemek iste-
diğiniz bir şey
var mı?

Ailelere sesleniyorum. Buraya
gelsinler, çocuklarına sahip çık-
sınlar. Sahip çıkmadıktan sonra,
bu devlet her şeyi yapabiliyor.
Adalet Nöbeti’ne katılsınlar, gel-
sinler 2 saatlik buraya katılsın-
lar.

TAYAD’LI AİLELER, HAKSIZ TUTUKLAMA VE CEZALARA KARŞI ADALET İSTİYOR!
NAZİFE KARAOĞLAN: “ADALET YERİNİ BULANA KADAR ADALET NÖBETİNDEYİZ!”

Haksız yere tutuklanıp ceza ve‐
rilen Hüseyin Karaoğlan’ın an‐
nesi, Gazi Şehitleri Cem‐

evi’ndeki Adalet Nöbeti’ni Anlatıyor...

Sayı: 106 17 Şubat 2019

24 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE! ADALET İSTİYORUZ! 119

TAYAD Oturma Eylemi
Günlükleri’nden:

- 15 Ocak, 30.gün: TAYAD’lı Naime
anamız ve Fahrettin babamız herkesi
Adalet için Gazi Cemevi’ne çağırıyor.
Evlatlarımızın sesi olmak için her gün
02.00-04.00 arası Gazi Cemevi’nde
olalım konulu video çektik.

- 16 Ocak 31.gün: Direniş alanı-
mızı işi, ekmeği için direnen Türkan
Albayrak ziyaret etti. Bugünkü nöbet,
şehidimiz Mürsel Göleli’nin kardeşi
TAYAD’lı Haydar Göleli’nindi. 

- 18 Ocak, 33.gün: Saat 14.00'da
direniş alanına gelerek başladık ey-
lemimize. Yeni tahliyemiz TAYAD’lı
Ailelerden Adil Kayam ile birlikte slo-
gan, afiş ve ozalitlerimizi asarak baş-
ladık. Gazili ailemiz Bülent abi ve
eşi Yonca abla çocuklarıyla birlikte
ziyaretimize geldiler.

Adil Abi ile röportaj yaptık; ayağının
tozuyla, faşizmin hapishanelerinden
çıkıp faşizmi ve adalet nöbetimizi
anlattı. Tüm aileleri nöbete desteğe
çağırdı. Çaylarımızla sohbete devam
ettik. Neredeyse 2 saat boyunca S-
84 kodlu teneke Cemevinin kapısında
bekledi. Sloganlarla oturma eylemi-

mizi saat tam 16.00’da bitirdik.

- 19 Ocak, 34.gün: Cemevinde
kırk yemeği ile güne başladık. Dua
okunduğu için başlangıç sloganını
atmadık. Ozalit ve afişlerimizi astık.
Gazili Türkan ablamız ziyaretimize
geldi. Daha sonra Özgür tutsak Meh-
met Özdemir’in eşi Betül Özdemir
ve çocukları Faruk ve Şengül nöbet
yerimize geldiler. Onlarla Kırıkkale
hapishanesi Özgür Tutsakları’nın
durumunu konuştuk.

Daha sonra Gazililer’den Süley-
man abimiz ziyaretimize geldi. Kırk
yemeğinden çıkan ailelerle gündem
üzerine ve ailelerimizin direnişi üzerine
sohbet ettik. Teneke ve sivil polis
tacizi gün boyu devam etti. Eylemimizi
sloganlarla saat 16.00’da bitirdik.

- 20 Ocak, 35.Gün: Saat 11’de
haftalık, Adalet Nöbeti kahvaltısı için
Cemevi’ne geldik. Tam saat 11’de Z-
9 adlı teneke ve sivil polis aracı Cem-
evinin önüne geldi. 12.30’da kahval-
tımızı bitirdik. Yeni kararlar alarak
oturma eylemine çağrı yaptık.

Oturma eylemine geçildiği sırada
Cemevinde bir kırk yemeği vardı.
Dua okunduğu için slogan atmadan
ozalit ve afişlerimizi astık. Çayan

Halk Mecli-
si’nden ziyaret-
çilerimiz vardı.
Hüseyin Kara-
oğlan’ın annesi
Nazife Anne
nöbeti devraldı.
Ardından Gazi
halkından aile ve dostlarımız ziya-
retimize geldiler. Halk Meclisleri üze-
rine sohbetler ettik. Z-9 adlı teneke
sürekli bizi ve cenaze sahiplerini
taciz ediyordu. Halk tenekeye “in-
sanları rahatsız ediyorsunuz gidin
buradan” diye tepki gösterince teneke
çekilmek zorunda kaldı. Halk doğal
yollardan kendi güvenliğini alıyor.

Eylem sürerken bir Gazili ailemiz
bize semaver getirdi. Halkın daya-
nışmalarıyla eylemimiz büyüyor, ge-
nişliyor. Saat 16.00’da ozalitlerimizi
toparlayarak 35. günümüzü bitirdik.

- 21 Ocak, 36.Gün: Nöbeti bugün
TAYAD’lı Ailelerden Selver Anamız
aldı. Yerimize geçip cenazeye katı-
lanlara eylemimizi anlattık. İkitelli’den
3 arkadaşımız eyleme desteğe gel-
diler. Edilen sohbetlerin ardından
saat 16.00’da sloganlarımızı atarak
eylemimizi bitirdik.
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Musa Aşoğlu 2 Aralık
2016 tarihinde, Alman
emperyalizmi tarafından

hiçbir dayanağı olmayan delillerle
tutuklandı.

Tutuklandığı tarihten itibaren
ağır tecrit koşullarında tutulmaktadır.
Almanya Hamburg Yüksek Mah-
kemesi, 6 Şubat 2019 tarihindeki
karar duruşmasında Musa Aşoğ-
lu'na 6 yıl 9 ay hapis cezası ver-
di.

Bir yıldır süren mahkemenin
de, bunun sonucunda savcının
verdiği cezanın da nedeni açıktır:
Musa Aşoğlu nezdinde devrimci
mücadeleyi kriminalize etmek.
Bugüne kadar görülen davalarda
olduğu gibi, hiçbir kanıt olmadan,
temelsiz iddialarla ceza veril-
miştir.

Savcı, mütalaasını okurken Tür-
kiye faşizminin nasıl savunucusu
olduklarını açık bir şekilde ortaya
koymuştur. Tüm dünyaya demokrasi
dersi veren Alman emperyalizminin
maskesi bir kez daha düşmüştür.
Savcının şu sözlerini tekrar tekrar
okuyun, devrimci mücadelenin meş-
ruluğu karşısındaki acizliği göre-
ceksiniz:

“Türkiye’de birçok hak ihlal-
lerine ve adaletsizliğe karşı ey-
lemlere katılımınıza anlam veri-
yoruz. Yalnız bu mücadelede si-
lah-zoru kullanmayı ister. Avru-
pa’da olsun, ister Türkiye’de ol-
sun, demokratik bir yapılanma
olarak kabul edemeyiz. Şimdi
siz insani ve siyasi olarak bize
normal bir şekilde ideolojinizi
ve ideallerinizi anlatabilirdiniz
ve tartışabilirdik. Ve bu cezanın
daha düşük olmasına yol açardı.
Ki siz bize hakaret ettiniz. Savcıya
ve bize hakarette bulundunuz
ve bizim çoğu zamanımızı boşu
boşuna çaldınız. Ve dünyada bi-
razcık da olsa daha fazla adalet
sağlamamıza engel oldunuz.

... Siz konuya girerken emper-
yalistlerin 50 bin kişi öldürdü-

ğünü söylediniz ve DHKC’nin
aşağı yukarı 12 kişiyi cezalan-
dırdığının kanıtı var. Yalnız biz
insanların hayatlarını sayı olarak
karşılaştıramayız.

Sizin örgütünüz insan öldür-
mek üzerine kurulmuştur. Mark-
sist-Leninist bir düzeni şiddetle
kurmayı hedefliyorsunuz. Yalnız
bu insanlara güya zorla mutlu
olabileceği bir düzene zorluyor-
sunuz, o zaman biz size soru-
yoruz ki bu düşüncelere sahip
olmayan insanları ne yapıyor-
sunuz, düşünce özgürlüğü kalı-
yor mu?

... Bu örgüt gencecik ve yük-
sek ideallere inanmış gençleri
cepheye göndererek harcıyor,
onları alçak hedefler ve son de-
rece başarısız ve basit, askeri
yanıyla gereksiz eylemler uğruna
ölüme gönderiyor. Örgüt sadece
kendi propagandasını düşünü-
yor!”

Her sözü yalan, her sözü de-
magoji. Bu sözler, sosyalizmin üs-
tünlüğü karşısındaki acizliğin ya-
rattığı saldırganlığın sonucudur!
Hala dünya halklarını aptal yerine
koyup, emperyalistlerden demokrasi
bekleyin diyor. Buna kanmayan
devrimcilere de yukarıdaki haka-
retleri yağdırıyor. Mahkeme heye-
tinin bu konuşmalarına Musa Aşoğ-
lu, gereken cevabı çok net bir bi-
çimde verdi: “Sen benim değer-
lerime küfür edemezsin. Terbi-
yesiz! Benim  değerlerime küfür
etmene izin vermem, ne ceza
vereceksen ver. En yüksek cezayı
ver; ama böyle küfür etmene
izin vermeyeceğim” dedi.

Çünkü; devrimciler değerleri için
yaşarlar, değerleri için bedel öderler. 

Alman emperyalizmi, halklara
ve halkların öncüsü devrimcilere
düşmandır. Bu nedenle kendi ya-
saları kapsamında dahi hukuka
uymaz. Devrimcilerin her türlü sa-
vunma hakları ellerinden alınır,
göstermelik yargılamalarla ceza

verilir. Kişisel
saldırı, haka-
ret ve tecritle
iradesi kırıl-
maya çalışılır.
Federal savcı-
lık, hapishane
idaresi ve mah-
keme heyeti bu
konuda el ele
vererek devrim-
ci iradeyi kır-
mak için her
türlü saldırıyı
yaparlar.

Musa Aşoğlu iki yıldır ağır
tecrit koşullarında tutuluyor. Sa-
dece devrimci olduğu için, siyasi
düşünceleri nedeniyle cezalan-
dırılıyor. Emperyalizm kendi çı-
karları için, gerektiğinde kendi ya-
salarını yok sayacağını bir kez
daha gösterdi mahkeme süresince. 

MUSA AŞOĞLU, BU GÖSTER-
MELİK YARGILAMANIN BİR PAR-
ÇASI OLMADI. YARGILAMA SÜ-
RECİNİN BAŞINDAN BERİ DÜ-
ŞÜNCELERİNİ, DEĞERLERİNİ,
İNANÇLARINI SAVUNDU VE EM-
PERYALİZMİ YARGILADI, DEV-
RİMCİLİĞİN YARGILANAMAYA-
CAĞINI SÖYLEDİ!

Musa Aşoğlu’nun yargılama sü-
reci, iki sınıfın çarpışma alanıydı.
Savunmadan bazı bölümler aktar-
maya devam edelim:

“Ben sürekli olarak bu dava-
nın siyasi bir dava olduğunu
söyledim. Ben başından beri bir
devrimci olduğumu söyledim ve
savcı ‘bakın akıllanmaya niyeti
yok’ dedi. Evet yok, savcı bey
de takip etsin.”

“Savcılık Türkiye’de olanları
münferit hak ihlalleri olarak nite-
lendiriyor ve bu insan hakları ihlal-
lerinin 129b’nin uygulanmasında
engel olmadığını söylüyor. Türki-
ye’de yaşanan işkenceler, kayıplar
sistematiktir. Savcılığın dediği hak
ihlallerinin adı FAŞİZM’dir. Yani
savcılık diyor ki; faşizme karşı

Alman Emperyalizminin 6 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verdiği Musa Aşoğlu:
“BENİM DEĞERLERİME KÜFÜR ETMENE İZİN VERMEM, NE CEZA VERECEKSEN VER!

EN YÜKSEK CEZAYI VER; AMA BÖYLE KÜFÜR ETMENE İZİN VERMEYECEĞİM!”



direnmek, 129b’ye karşı gelmek-
tir!

Savcılık benim düşüncelerim
için ‘fanatizm derecesinde’ diyor.
Ben meşru ve demokratik haklarımı
kullanarak direndim.

... Mehmet Ali Mandal, 3 kişiyi
Türkiye’den kaçırmak isterken MİT
tarafından yakalandılar. Yaklaşık
bir yıl sonra, bir MİT’çinin itirafları
sonrasında, dört devrimcinin Fo-
ça’daki askeri birliklerde işkence
yapıldıktan sonra, kolları, ba-
cakları kırılmış olarak bir tekneye
konulduklarını ve teknenin Se-
ferihisar açıklarında bombayla
batırıldığı öğrenildi. Savcı için bu
olay münferit bir hak ihlali, ama
benim için bir mücadele nede-
ni.

... Savcı hakkımda 7,5 yıl ister-
ken ‘ağır tutsaklık koşulları göz
önünde bulundurularak indirimler-
den faydalanmama engel olmaya-
caklarını’ belirtti. 

26 aydır bana uygulanan ağır
tecrit koşullarından söz ediyor.
Uygulanan tecrit hiçbir şeyin ön-
lemini almak için değil, sadece
intikam amaçlıdır. Bunu konu-
şabildiğim gardiyanlar dahi söy-
lüyor.

Peki neyin bedelini ödetiyor
bana? Bu bedelin karşılığı ne
ki, şimdi cezai indirim deniliyor?
Eşimin yıllarca tecritte tutsak
edilerek, kalıcı olarak hastalan-
masına neden olmanız bu be-
dellerden mi? 

Geçen yıl kaybettiğim baba-
mın cenazesine gidemem mi?

Yüzlerce kilometre yapıp bu-
raya gelen, Alzheimer hastası
annemin, sırf bir kağıdı unuttu
diye iki kez ziyaretime alınma-
ması mı? NSU Nazi katili nenesi
hasta-yaşlı diye özel helikopterle

haftada bir kez açık ziyaret ya-
pabiliyor. Annemin ziyaretimde
o pis camınızı şefkatle öpmesinin
karşısında yaşadığım çaresizli-
ğin, içimde yarattığı yıkımların
bedelini siz bilemezsiniz.

Şimdi ‘tutukluluk şartları zor’
diyorsunuz, istemiyorum indi-
rimlerinizi, gerekirse bir 26 ay
daha tecritte tutun, neyse verin
cezanızı...”

“SAVCILIK FAŞİZMİ
NE KADAR
SAVUNUYORSA
BEN DE DEVRİMCİ
MÜCADELEYİ O KADAR 
SAVUNUYORUM”
Savcı mütalaasını okurken,

Musa Aşoğlu defalarca “Bu mah-
keme Türkiye faşizmini korumak
istiyor” diye savcının sözünü kes-
miş ve Alman mahkemelerinin kendi
emperyalist çıkarları için yıllardır
devrimcileri yargılayarak Türkiye
faşizmini aklama çabasında oldu-
ğunu ifade etti. Ayrıca karar du-
ruşmasında şunları söyledi:

“Savcılık Türkiye halklarını dev-
rimcilerden koruduklarını söylüyor.
Savcı emperyalizmin tüm iki yüz-
lülüğünü neredeyse kendi şah-
sında simgeleştirmiş ve özüm-
semiştir. Öyle ki emperyalizmin
halklara yaşattığı vahşetin adeta
sözcüsü ve savunucusu rolün-
dedir. Ayrıca DHKP-C davaları
savcılar ve hakimler için kendi
kariyerlerinde bir sıçrama tahtası
olduğundan, bu derece düşman-
ca tavırlarının bir nedeni de Al-
man emperyalizmine ne kadar
sadık bir uşak olduklarını kanıt-
lamaktır.”

Alman devleti, emperyalizmin
sömürüsünün devamı için her de-
ğere saldırmaktan geri durmamıştır.
Nerede halklara yönelik bir saldırı
olmuşsa mutlaka bunun ya doğru-
dan ya da dolaylı olarak içinde ol-
muştur. 

Bu yanıyla Türkiye halklarını
koruyan değil sömüren ve Tür-
kiye faşizminin ortağı, savunu-
cusu ve bizzat yönlendiricisi ol-
maktan öteye gidemeyen Alman

devleti devrimcilerin vatanseverliğini
yargılayamaz!

Musa Aşoğlu “Savcılık faşizmi
ne kadar savunuyorsa ben de dev-
rimci mücadeleyi o kadar savunu-
yorum” netliği ile somut durumu
savunmasında belirtmiştir. Musa
Aşoğlu kendine yöneltilen suçla-
malara karşı mücadele ve savun-
manın, Alman emperyalizmi nez-
dinde tüm emperyalistler ve işbir-
likçilerine karşı mücadele olduğunu
vurguladı. Yargılanması gerekenin
tüm dünya halklarına vahşet, zulüm
ve açlık götüren emperyalizm ol-
duğunun ve halkların değerlerini
ve haklı mücadelelerini savunmanın
devrimciliği savunmak olduğunu
net bir şekilde bir yıldır duruşma-
larda ortaya koydu. 

Musa Aşoğlu yaklaşık iki yıldır
süren tutsaklığı boyunca devrim-
ciliğin yargılanamayacağını kanıt-
lamış oldu. Onlar “savunma“ bek-
lerken, Aşoğlu yargılayan oldu. 

Emperyalistler bir kez daha kar-
şılarında af dileyen bir devrimci gö-
remeyeceklerini anlamış oldu. Süren
mahkemeler boyunca Musa Aşoğ-
lu’na dayatılan bütün saldırılar boşa
çıktı. Musa Aşoğlu bir kez daha
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
suçlarını yüzlerine çarptı.

Korkak oldukları kadar pervasız
olan emperyalistler suçlarının yüz-
lerine vurulmasına tahammül ede-
meyip Musa Aşoğlu’nu susturmak
istediler. Ama nafile! Devrimciler
tehditlerine boyun eğmedi, eğ-
meyecek!

Musa Aşoğlu hem halkımızın
hem de dünya halklarının bağım-
sızlığı için hayatı boyunca mücadele
etmiş, bedel ödemiş bir devrimcidir.
Alman mahkemelerinin uyguladık-
ları tecrit onu ne düşüncelerinden
vazgeçirmeye yetmiştir ne de yar-
gılanan değil yargılayan olmaktan
vazgeçirmiştir. 

Musa Aşoğlu bir yılı aşkındır
Alman mahkeme salonlarında dev-
rimciliği ve devrimciliğin meşrulu-
ğunu savunmuştur. Musa Aşoğlu'nu
sahiplenmek devrimci mücadeleyi
sahiplenmek, dolayısıyla gelece-
ğimize sahip çıkmaktır!

Musa Aşoğlu'nun yoldaşları bu-
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nun bilinci ile onu duruşma
salonlarında yalnız bırakma-
mıştır. Avrupa'nın her tara-
fında eylemler, etkinlikler, pro-
testolar, paneller, sempoz-
yumlar düzenlenmiştir. Mu-
sa'nın tecritini kırmak için
mektup kampanyaları örgüt-
lenmiş, sesine ses olabilmek
için duruşma salonu dışarıya
taşınmıştır.

Dünyanın dört bir yanın-
daki yoldaşları, bundan sonra
da, Musa Aşoğlu’nu tecrit
hücrelerinde yalnız bırakma-
yacak, sesine ses olmaya,
inancına inanç katmaya de-
vam edecek! Her platformda,
çeşitli eylem ve etkinlikler ör-
gütleyerek, yaşanan hukuk-
suzluğu, emperyalizmin suç-
larını anlatmaya ve adalet
istemeye devam edecek!

Sonuç Olarak; Alman
emperyalizminin verdiği 6 yıl
9 aylık ceza da, bunu yüz-
lerce sayfalara varan gerek-
çelerle sıralandırsa da dev-
rimcilerin haklı ve meşru mü-
cadelesini engelleyemeye-
cektir!

Alman mahkemeleri dev-
rimcileri yargılayan değil dev-
rimcilerin emperyalizmi ve iş-
birlikçi faşist AKP hükümetini
yargıladığı mücadele alanı
olmaya devam edecektir. 

Devrimciler tarih boyunca
çıkarıldıkları mahkemelerde
yargılanan değil, yargılayan
olmuştur. Dimitrov'dan Fidel
Castro'ya... Mahir Çayan'dan
Dursun Karataş'a bu gelenek
sürdürülmüştür. Bedeli ne
olursa olsun emperyalizm
devrimcileri yargılayamamış-
tır.

Bugün de Alman em-
peryalizmi Musa Aşoğlu'nu
yargılayamamıştır. Çünkü
haklı ve meşru olan Musa
Aşoğlu, suçlu olan emper-
yalizmdir!

Çünkü; DEVRİMCİLİK
YAPMAK SUÇ DEĞİL, GÖ-
REVDİR!

Alman emperyalizmi Musa Aşoğ-
lu’na 6 yıl 9 ay “hapis cezası” verdi.
Dünyaya “demokrasi“ dersi veren
Alman Emperyalizmi, konu devrim-
ciler olduğunda maskeye gerek
duymuyor. 

Avrupa’daki devrimci faaliyetleri
nedeniyle “yargılanan“ Aşoğlu, tıpkı
Türkiye faşizminin mahkemelerinin
yaptığı gibi, faşizme karşı çıktığı
için cezalandırılmak istenmiştir.
Musa Aşoğlu nezdinde yargılanmak
istenen, saldırılan devrimciliktir! Al-
man emperyalizminin gücü devrim-
ciliği yargılamaya yetmez! Devrim-
cilik suç değil görevdir, yargılana-
maz!

Musa Aşoğlu yaklaşık iki yıldır
süren tutsaklığı boyunca devrimci-
liğin yargılanamayacağını kanıtlamış
oldu. Onlar “savunma“ beklerken,
Aşoğlu yargılayan oldu. Emperya-
listler bir kez daha karşılarında af
dileyen bir devrimci göremeyecek-
lerini anlamış oldu.

Süren mahkemeler boyunca
Musa Aşoğlu’na dayatılan bütün
saldırılar boşa çıktı. Musa Aşoğlu
bir kez daha emperyalizminin ve
işbirlikçilerinin suçlarını yüzlerine

çarptı. Korkak oldukları kadar per-
vasız olan emperyalistler suçlarının
yüzlerine vurulmasına tahammül
edemeyip Musa Aşoğlu’nu sustur-
mak istediler. Ama nafile! Devrimciler
tehditlerine boyun eğmedi, eğme-
yecek!

Biz emperyalistleri ustalarımızın
mücadelelerinden bu yana tanıyo-
ruz. Lenin’in sözleri hala kulakları-
mızda: “Mahkeme bir iktidar orga-
nıdır; liberaller bunu bazen unutu-
yorlar, ama bir sosyalistin bunu
unutması suçtur.” Unutmuyoruz,
kimseye de unutturmayacağız!

Alman mahkemeleri devrimcileri
yargılamaktan vazgeçmelidir. Zulüm,
sömürü olduğu sürece devrimciler
de olacaktır. Bugünün dünyasında
devrimcilik yapmak suç değil, gö-
revdir!

MUSA AŞOĞLU DERHAL SER-
BEST BIRAKILSIN!

DEVRİMCİ TUTSAKLAR SER-
BEST BIRAKILSIN!

DEVRİMCİLİK SUÇ DEĞİL GÖ-
REVDİR!

9 Şubat 2019

BERLİN ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ:
MUSA AŞOĞLU ONURUMUZDUR!

Polis Terörüne Karşı
Sütçü İmam Müfrezesi:

“Mahallemizde Terör Estiren Bir
Halk Düşmanını Gözaltına Aldık”

Halk Düşmanlarından Hesap Sor-
duk, Soracağız!

İstanbul Okmeydanı’nda milis ça-
lışmaları yürüten Polis Terörüne Karşı
Sütçü İmam Müfrezesi, 8 Şubat’ta
yazılı açıklama yayınlayarak, şunları
söyledi:

“Müfrezemize bağlı 3 kişilik savaşçı
timimiz mahallemizde terör estiren bir
halk düşmanını gözaltına aldı, sor-
guladı ve serbest bıraktı. Son açıkla-
mamızda isim isim halk düşmanlarına
bir uyarıda bulunmuştuk. Sayılan isim-
leri bir süredir takibe alan savaşçı ti-
mimiz uyarılarımızı dikkate almayan
bir halk düşmanını, uygun bir yerde
ve zamanda gözaltına alarak sorguya

çekmiştir. Yapılan sorguda halk düş-
manının büyük bir korkuya kapıldığı,
ağlama krizlerine girdiği bir zeminde
bazı bilgilere ulaşmıştır. 

Verdiği bazı bilgiler: Semtimizde
bulunan okullarda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi hizmet aracıyla sivil (polis)
görevler icra edilmesi… İsim isim, gö-
rev yerleri vb. gibi bilgiler.

İTO okul arkasında bulunan karakol
bilgileri. ‘Fısfısçı’ olarak tabir ettiği is-
tihbaratçılar ile ilgili bilgiler. MŞP Ku-
ruçay caddesinde bulunan bir erkek
kuaför dükkanı ile işbirliği bilgileri…

Yine Geleceğiz! Ülkemize çörek-
lenmiş ihanet şebekesinin kolluklarını
tekrar uyarıyoruz: simit satın, onurlu
yaşayın! Nefes aldırmayacağız! İhanet
şebekelerine köpeklik yapmaktan vaz-
geçin! Af dileyin!  Yüzünüzü Halkımıza
ve Vatanımıza Çevirin!  Bu Ülkenin
Gerçek Vatanseverleri Cephelilerdir!”
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Aydın Büyükşehir Beledi-
yesi’nde işten atılan iş-
çiler direnişin 220’li gün-

lerinde. İşçiler, Sosyal İş’e üye ol-
duktan sonra belediye; iş kollarını
değiştirerek sendikayı tanımak is-
temedi. Belediyenin egemenliğinde
olan Belediye-İş sendikasına üye
olmaları için baskı yaptı, işçilerin
bağlı olduğu şirketi değiştirdi.

Türlü baskı ve zorlamalara rağ-
men işçiler kararlarından vazgeç-
meyince, 9 işçi performans dü-
şüklüğü gerekçe gösterilerek iş-
ten atıldı. 

Otobüs şoförlüğü yapan işçiler,
belediyenin önünde işe geri alın-
maları ve toplu sözleşme imza-
lanması için direnişe başladı. İşçiler
direniş boyunca basın açıklamaları,
yürüyüş yaptılar, CHP ile görüştüler,
bir sonuç elde etmeye çalıştılar. 

Ancak CHP’li belediye başkanı
Özlem Çerçioğlu direnişe, “Benden
habersiz kimse örgütlenemez,
benden habersiz iş yapanın ka-
fasını keserim.” diyerek cevap
verdi.

CHP’nin bu ali kıran baş kesen
belediyeciliğini Mahir Kılıç, dire-
nişiyle teşhir etti. 

Tüzüğünde grev ve toplu söz-
leşme hakkının tanınmasını sağ-
lamak yazan CHP, bir yandan sen-
dikaya üye oldu diye işçileri atıyor,
bir yandan Flormar Direnişi’ne des-
tek ziyaretine gidiyor.

Bir yandan Tariş İşçilerini se-
lamlıyor, bir yandan Mahir Kılıç’ı
ve Direnişler Meclisi’nin üyelerini
Genel Merkezi’nden gözaltına al-
dırıyor. CHP’nin küçük burjuva kay-
paklığı içinde bocalaması, sınıfsal
yapısı gereği bitmiyor. CHP, Özlem
Çerçioğlu’nu tekrar aday göster-

mekten de geri durmuyor.
DİSK’in eski başkanı, şimdinin

CHP milletvekili Kani Beko da gö-
rüşmeler yapmış ve hiçbir sonuca
ulaşamamış. Özlem Çerçioğlu, iş-
çileri geri almak için oylama yapa-
cağını söylemiş. Kani Beko da
şapkadan tavşan çıkartıp elinde
bir seçim sandığıyla geri dönmüş.
Bereket versin, işçiler akıllarını
sandıkla seçimle bozmayanlardan-
mış da bu oylamayı kabul etme-
mişler.

Bir işçi, düzenin bütün güçlerinin
emekçiler karşısındaki işbirliğini
“Zaten Özlem Çerçioğlu, AKP ile
yakın ilişki içerisinde. Yeni bir haber
çıktı, Büyükşehir Belediyesi’nin sa-
hip olduğu bütün özel şirketlerin
başında Çerçioğlu’nun rakibi olan
Mustafa Savaş’ın yeğeni var. Bunlar
ortak olarak bir şeyler kuruyorlar.
Biz ise ‘Sen AKP’lisin ben CHP’li-
yim’ diye birbirimizi yerken yukarı-
dakiler kendi aralarında her şeyi
paylaşıyor.” diyerek anlatıyor. Düzen
partileri arasındaki o karmaşık, kirli
ilişkiler emekçiler için işte bu kadar
sade, bu kadar basittir.

Diğer yandan açılan işe iade
davasını işçiler kazandı. Belediyenin
avukatı karara itiraz edeceğini bil-
dirdi.

1 yılı aşan Babacanlar Kargo
Direnişi’nde de işçiler davayı ka-
zandı; ancak patron itiraz ettiği için
hala işlerine dönebilmiş değiller.
İtiraz haberi üzerine işçiler, direnişi
sürdürmeye kararlı olduklarını, ge-
rekirse Ankara’ya gideceklerini söy-
lüyor.

Direnişçiler durumlarını “Sen-
dikanın da CHP ile
kötü olmamaya çalış-
tığını düşünüyoruz. Ne
gerekiyorsa yapaca-
ğız. Karşımızda iyi ni-
yetli biri de yok ki. Ge-
rekirse Mahir Kılıç gibi
kendimizi zincire vu-
ralım orada diyoruz.
Artık dayanma gücü-
müz kalmadı. Elimiz-

den ne geliyorsa yapacağız ar-
tık.” diyerek anlatıyor. 

İşçiler, uzlaşarak kazanamaya-
caklarını direnişin kendisinden öğ-
reniyor. Sendikaya güvenemiyorlar;
çünkü karşılarında devrimci bir
sendika olmadığını, düzen siya-
setine bağlı bir sendikanın haklarını
sonuna kadar aramayacağını bili-
yorlar. 

Mahir Kılıç’ın zaferi, direnişçilere
nasıl kazanılacağını gösteriyor.
Mahir Kılıç; gözaltına alındığında,
bedeni açlık grevinden yorgun
düştüğünde, direnişini sahiple-
nen, CHP Genel Merkezi’nde di-
renen, gözaltına alınan Direnişler
Meclisi ile kazandı.

Aydın Belediyesi İşçileri de bu
sahiplenmeyle kazanabilir. Böylesi
bir sahiplenme ve direnci bugüne
kadar Direnişler Meclisi’nden başka
gösterebilen olmadı. 

Mahir Kılıç’ın zaferi yeni zafer-
lerin önünü açacak, Direnişler Mec-
lisi bu zaferlerle büyüyecek. Dire-
nenlerin yeri, direnenlerin yanıdır.

Direnişler Meclisi’nde Birle-
şelim, Kazanalım!

EFELER DİRENİŞTE,
ZAFER DİRENİŞLERİN BİRLİKTE MÜCADELESİNDE! 
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Örgütlenme hakkı, insan-
lığın en temel hakların-
dan bir tanesidir. Halkın

sorunlar karşısında örgütlenmeye
başlaması 1700’lü yıllarda başlar. 

Halk; yaşadıkları sorunlarla mü-
cadele ederken bu sorunlarını bi-
reysel olarak çözmekte zorlandı-
ğında, bir araya gelerek çözmeye
çalışmıştır. Çoğu zaman bu uğra-
şılar verimli sonuçlar doğurmuş ya
da yeni yolların açılmasına sebep
olmuştur.

Kapitalist sistemin doğuşu ile
birlikte işçiler ağır çalışma koşulları,
günlük çalışma süresi, güvencesiz
işten çıkarmalar, iş kazaları deni-
lerek katledilmeler, meslek hasta-
lıkları, düşük ücretler, ilkel bara-
kalarda sağlıksız koşullar, yetersiz
yemek vb. koşullar nedeniyle ken-
diliğinden örgütlenmelere gitmiş-
lerdir. Önce dayanışma dernekleri,
yardım sandıkları kurmuş zamanla
sendikalar ortaya çıkmıştır. 

Sendika hakkı ve örgütlenme
özgürlüğü anayasalarda, yasalarda,
uluslararası metinlerde yer almıştır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin 23. maddesi: “Herkes
kendi çıkarlarını korumak için sen-
dika kurma ve sendikaya girme
hakkına sahiptir.” der.

T.C. Anayasası’nın 51. madde-
sinde de: “Çalışanlar ve işverenler,
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, eko-
nomik, sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek için önce-
den izin almaksızın sendikalar ve
üst kuruluşlar kurma, bunlara ser-
bestçe üye olma ve üyelikten ser-
bestçe çekilme haklarına sahiptir.
Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya
ya da üyelikten ayrılmaya zorla-

namaz.” yazar.
Örgütlenme hakkı yasalarda

yerini almasına rağmen pratikte
bu hakkı güvence altına alan bir
hüküm yoktur. Sendikal haklarını
kullandıkları için binlerce işçi işinden
atılmıştır. Devlet, sendika haklarını
kullandıkları için işçiyi işten atan
patrona karşı; işçileri koruyan, iş-
çilerin işe alınmasını sağlayan gü-
venceler için ise bir düzenleme
yapmamıştır.

Örgütlendiği için işten atılan işçi;
ancak dava açar ve patronun kötü
niyetini ispat edebilirse işe iade
edilebilir. Fakat bu, işçi açısından
masraflı ve zorlu bir yoldur. Örneğin
örgütlendiği için kötü niyetli dav-
ranan patronu cezalandıran bir
madde yoktur. Büyük bedellerle
kazanılan bu hakkı ihlal etmek-
ten, işçileri tehdit etmekten kork-
maz patronlar. 

Sendika hakkını kullandıkları
için direnen yüzlerce işçi var bugün
meydanlarda. 

Gebze’de bulunan Flormar iş-
çileri 279 gündür, Aydın’da Sibaş
işçileri 53 gündür, İzmir TARİŞ iş-
çileri sendika hakları için 107 gün-
dür, Eskişehir ve Muğla’da Tüvtürk
işçileri aylardır sendika hakları için
direniyorlar. 

Geçen hafta ise, Çatalca’daki
Salteks Tekstil A.Ş’de sendika üyesi
20 işçi, sendika  çalışması yürüttüğü
için işten atıldı. 

İŞÇİNİN HAKKINI SAVUNAN,
İŞÇİNİN YANINDA OLAN GER-
ÇEK BİR SENDİKA YOKTUR!
BUNA RAĞMEN PATRONLAR,
SARI SENDİKADAN BİLE KOR-
KUYORLAR! 

Bugün sendikaların tümü işçi-
lerin hak ve güvencelerini koru-
maktan, sendikal görevlerini yerine
getirmekten uzaktırlar. 

DİSK, KESK dahil tüm sendi-
kalar sarı sendika niteliğindeki dev-
let güdümündeki sendikalardır. Sarı
sendika, işçi sınıfının mücadelesi
önünde engel olan, devleti zora
sokmayan sendikalardır. Görevleri
işçilerin mücadelesini düzen sı-
nırları içine çekmek, düzen içinde
kontrol altında tutmaktır.

İZBAN grevi karşısında sendi-
kaların tutumu buna örnektir.  AKP,
İZBAN’da grevin ertelenmesine ka-
rar verdi. İşçiler bu karara direnmek
isterken, sendika direnişlerini en-
gellemiştir. 

Bugün direnmeye devam eden
işçiler de sendikaların karşı çıkışları
nedeniyle mücadelelerini ileriye ta-
şıyamamaktadırlar. Direnen tüm
işçiler direngen, kararlı, özverili di-
renişçilerdir. Haklarını alabilmek
için daha fazla şey yapabilecek iş-
çilerdir; ancak sendikaları engel
oldukları, sendikaların belirlediği
sınırların dışına çıkarlarsa destek-
lerini kesmekle tehdit ettikleri için
direnişleri ileri taşıyamamış, sen-
dikalar kazanmak bir yana gittikçe
sıradanlaştırmışlardır. 

Sendikalar; bizim gibi ülkelerde

SİYASİ İKTİDAR DA PATRONLAR DA ÖRGÜTLENMELERDEN,
HAK ARAMALARDAN RAHATSIZ OLUR, ENGELLEMEK İSTER!

ÖRGÜTLENME HAKKIMIZI DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!  
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bu biçimde bir mücadele ile hak
kazanılmayacağını, belli bir sıra-
danlıkla sürdürülen eylemlerin iş
verenden çok işçileri yıpratacağını
bilmektedirler.

Sendikalar gerçek anlamda bir
mücadele sürdüreceklerse patron-
ları teşhir eden, patronları zora so-
kan, sendikal direnişlerini, halkın
direnişleri ile bütünleştiren, giderek
büyüten bir tarzda mücadele et-
melidirler.

Mevcut direnişlerin hiçbirisi bu
nitelikte değildir. Buna rağmen pat-
ronlar bu sendikalardan rahatsız
olmaktadırlar. Çünkü örgütlülük bü-
yük bir korkudur. İşçi örgütlenme-
melidir, işçiler yan yana gelip so-
runlarını birlikte çözmemelidirler.
İşçileri korku ve açlık ile ıslah
etmeliler ki daha fazla sömüre-
bilsinler. 

ÖRGÜTLENMELİYİZ!
GERİCİLEŞEN, DÜZENİÇİLE-

ŞEN SENDİKALARA KARŞI, İŞÇİ
MECLİSLERİ’NDE ÖRGÜTLEN-

MELİYİZ!
Örgütlülük işçinin en güçlü si-

gortasıdır. Örgütlülükle patron kar-
şısında güçlü olabilir, örgütlülük
sayesinde haklarımızı koruyabili-
riz.

Örgütlülük bir tercih değil,
hayatın sorunları ve zorlukları
karşısında bir zorunluluktur. Ha-
yata dair her şey örgütlülükle gelişir.
Denir ya, madde bile elementin
bileşkesinden oluşur, insan da ör-
gütlenerek geliştirmiştir insanlığı.
Bu nedenle örgütlenmeliyiz.

Nerede Örgütleneceğiz?
Bugün sendikalar işçilerin ihti-

yaçlarını karşılayacak nitelikte de-
ğildir. Tümü düzenin çizdikleri sı-
nırlar etrafında hareket ediyor, o
sınırların dışına çıkmıyorlar. Dahası
gelişebilecek, zaferler kazanabile-
cek direnişleri bitirmeye, işçilerin
öfkesini, hak arama bilincini ve ka-
rarlılığını düzen sınırları içine hap-
sederler. Haklı öfkeyi törpülemek;
patronla, iktidarla  uzlaştırmaktır
üstlendikleri misyon.

Her sendika işçileri biraz daha
geri bir noktaya çekmeye, direniş-
lerini kırmaya çalışıyor. Sibaş iş-
çileri OHAL gerekçesiyle diren-
memişlerdir. Onları direnmemeye
sendikalar yönlendirmişlerdir. Sen-
dikalar direnmek isteyen işçinin
önünde engeldir. Direnmeden, be-
delleri göze almadan, emek ve
fedakarlıklar göstermeden işçi-
lerin haklarını koruyamaz, işçileri
ileriye taşıyamazsınız. Ki işçiler
bunların farkındadır; ancak kendi-
lerini çözümsüz hissediyorlar.

Çözümsüz değil hiçbir işçi. İşçi
Meclisleri örgütlü oldukları alanlarda
hak kazandı, taleplerini kabul ettir-
diler. Bu nedenle her iş yerinde, iş-
birlikçi sendikalara karşı, tüm işçilerle
bir araya gelerek işçi meclislerini
kurmalıyız. 

İŞÇİLERİN HAKLARINI KO-
RUYACAK TEMEL GÜÇ İŞÇİ
MECLİSLERİ’DİR. 

İŞÇİ MECLİSLERİ’NDE BİR-
LEŞELİM KAZANALIM!

Açlar ordusu artıyor.

Açlık hesap sormaya, hakkını aramaya, bize ait
olanı geri almaya dönüşmezse yozlaşmaya, intihara
dönüşüyor. Bunun son örneği Çorum’da yaşandı. 

Çorum’da ataması yapılmayan 33 yaşındaki İngi-
lizce Öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt,  8 Şubat’ta
açıklanan sözleşmeli öğretmen ataması sonrası,
ataması yapılmayınca intihar etti.

2018 Nisan verilere göre ataması yapılmadığı için
intihar eden öğretmen sayısı 50’ye yükselmiş.

Bu intihardan iki gün önce ise yine Çorum’da 27
yaşındaki İnşaat Mühendisi Abdullah Kaan Özbağ,
işsizlikten dolayı park halindeki otomobilinde intihar
etti. 

Halil Öğretmen’in ya da Mühendis Abdullah’ın
katili AKP’dir. Umut dolu gençlerimizi geleceksiz
ve çözümsüz bırakarak ölüme sürüklüyorlar. İntiharı
değil hesap sormayı hedeflemelidir ataması yapılmayan
öğretmenlerimiz. 

İŞKUR’un işsizlik verilerine göre Türkiye’de son

bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kalmış. Bunlar

resmi rakamdır, gerçek rakamlar bu sayının çok üze-

rindedir. Açlık ve işsizlik karşısında her tarafta halk

isyanı dile getiriyor.

Örneğin Tokat’ta çeşitli kamu kuruluşunda Toplum

Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında

çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak çalışacak bin

500 kişinin alınacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu.

Kura çekimleri esnasında itirazlar, tartışmalar yaşandı.

Bir kadın “Açım aç, ekmek alamıyorum” diyerek

tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine salona giren

polis ekipleri sahnede bulunan kişileri aşağı indirdi.

Bunlar sıradan isyanlar, münferit tepkiler, istisna

bir durum değil genel tabloyu ifade etmektedir. AKP

ve yandaş zenginleri her geçen gün zenginliklerine

zenginlik katarken halk açlığını haykırıyor. Bu

haykırışı örgütleyeceğiz!

AÇLIĞIMIZIN YARATTIĞI ÖFKEYİ ÖRGÜTLEMELİYİZ!
AÇLIĞIMIZ HESAP SORMA NEDENİMİZDİR.

BU SALTANATA, BU ZULME AÇLAR, HAKKI YENENLER SON VERECEK!
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Anayasa’da “hak arama hürriyeti” diye
bir madde vardır. Bu hak, Anayasanın
74. maddesinde; “Vatandaşlar ve karşı-

lıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet
eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma
hakkına sahiptir.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Herkes dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara
(Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Meclis, Mah-
keme...) yazılı başvurabilirmiş. Yazılı başvuru yapı-
labildiğine göre sözlü de başvuru yapılabilir olmalıdır. 

Haksızlıkla karşı karşıya gelen herkes hakkını
arama özgürlüğüne sahiptir. Direnme hakkı da
hak arama özgürlüklerinden bir tanesidir. Bu
hak Anayasa’da yer aldığı için değil, kanla ve
canla kazanıldığı için sahip çıkılması gereken
bir haktır. Ancak yasal olarak da tanınmıştır. Ana-
yasa’da yer alması, bu hakkın güvence altına alın-
dığını gösterir. İktidar bu hakkımızı unutturmak,
yok etmek ister, istiyor. Nerede bir işçi hakkını
arasa, nerede bir emekçi kendini ifade etmeye, an-
latmaya çalışsa “terörist”, “provokatör” yaftası
yapıştırılıyor.

İşte iki tane örnek:
AKP  2017 yılı sonunda yayımladığı Kanun Hük-

münde Kararname (KHK) ile yüzbinlerce işçiyi kadro
kapsamı dışında bırakmıştı. O günden beri her
fırsatta seslerini duyurmaya çalışan işçiler, 8 Şubat’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas mitingine çevre
illerden giderek pankart açıp ısrarla “KİT’lere
kadro” sloganları attı. Bunun üzerine Erdoğan,
“Biz KİT’lere kadroyu verdik. Bizden bir şey
beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin” di-
yerek işçileri azarladı.

Bu sözlere karşı işçilerden birisi “İnanın sinirimden
oturup ağladım. Ben önümüzdeki hafta perşembe
günü çocuğumu hastaneye kontrole götüreceğim
ama parayı harcayıp gittim oraya. Biz ne teröristiz
ne de provokatör. Biz hakkımızı arayan insanlarız”
diyerek karşılık verdi.

Bir başka işçi: “İş güvencemiz olsun, emekli
olalım diye kaç yıldır mücadele ediyoruz. Toprak
Mahsulleri Ofisinde (TMO) kapanan yerler olduğu
için arkadaşlarımız işsiz kaldı. Kadrolu olsalardı
başka kuruma gönderilebilirlerdi. Çalışırken ölen
bir sürü işçi var. Kimin haberi oluyor?” 

Üye oldukları sendikaların da üzerine düşeni
yapmadığını söyleyen işçi, başka yerlerden işçilerle
bir araya gelip haklarını aradıklarını anlattı. Görüş-
meye gittiklerinde sendikacıların da siyasetçilerin

de kendilerine hükümetle konuştuklarını söylediğini
aktaran işçi, “Sadece istemekle bir şey değişmiyor
ki! Ben kadroya geçmeyi istiyorum ama sadece is-
tememle olmuyor” diyor. (Evrensel , 9 Şubat 2019)

İkinci örnek Konya ilindeki olayla ilgilidir:
9 Şubat günü Konya Çiller Köyü’ne giden AKP

Gençlik Kolları üyesi “16 yıldır bu hükümet bir tane
fabrika açtıysa kimliği bırakıyorum, Ak Parti’ye yarın
üyeliğimi başlatıyorum. Hadi gösterin. Bir tane
fabrika açtıysanız. Boş verin. İnsanları kandırmayın
biz perişanız, tarlamız satılıyor, ineğimiz satılıyor,
açız!” diyen bir köylünün boğazını sıktı. 

Heyette bulunan bir AKP’linin “Arkadaşlar, arayı
buluruz. Gün geliyor, Türkiye’yi kıskaç altına alıyorlar,
ekonomimiz daralıyor” sözleri üzerine bir kişi, “Niye
kıskaç altına giriyoruz? Amerika’dan bahsediyor-
sunuz, İncirlik Üssü’nü boşaltsın. Elçisini kovalayalım
gitsin” dedi. (Gazete Emek-9 Şubat)

HAK ARAMA, YASALARDA BİLE
ADI UNUTTURULMAK İSTENEN BİR MADDEDİR!

DÜZENİNİZ BATSIN! YOKSULLARIN
TEK ÇARESİ SOSYALİZMDEDİR!

Ceylanpınar’da kış ortası yazlık tişörtle
gezen 5 yaşında dördüz kardeşlerine bir
mağazadan ücretini ödemeden giyecek alıp
kaçan 11 yaşındaki N.U., 3 ila 5 yıl arasında
ceza alabilir. 

N.U., 5’inci sınıf öğrencisi,  kardeşlerinin
kış mevsiminde hala yazlık kıyafetler giy-
dikleri için bunu yaptığını anlatıyor. Yoksul
babası 10 çocuğa bakıyor,  belediyede te-
mizlik işçisiyken işten atılıyor. 

N.U kardeşleri üşümesin diye birkaç
parça giysi almışsa suçlamayı değil ödülü
hakkediyordur olsa olsa. Halkla birlikte
halk için üretim yapmayı örgütleyen Kazova
yoksulların umududur. 

Kazova’yı Büyüteceğiz!
Hem Giyecek İhtiyacımızı Üretecek, Hem

Öfkemizi Büyüteceğiz Her Birlikte!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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28 Aralık 2018 tarihinde Sabah Gazetesi’nde
bir haber yayınlandı. “Gazi’de Huzur Döne-
mi” başlıklı tam sayfa ısmarlama haber, ya-

lanlarla doludur. 
Öncelikle şunu söyleyelim, Sabah Gazetesi tescilli

bir halk düşmanı gazetedir. Şu örneği hatırlamak
yeterli olacaktır. Küçükarmutlu Mahallesi’nde ölüm
orucu sürerken, 2001 yılında “Burası Filistin değil,
İstanbul” başlıklı polis haberi yaptı. Ve arkasından
mahalleye polis saldırısı oldu, 4 devrimci katledildi.
Polis saldırılarını meşrulaştırmak için Sabah Gazetesi’ne
haber yaptırmıştı. Bu gazetenin eli kanlıdır. Bu tür
polis kaynaklı ısmarlama haberlerini sıklıkla yapan
halk düşmanı bir gazetedir. 2018’in son günlerinde
yayınladıkları haber de polis kaynaklı, yalanlarla dolu
bir haberdir. Gerçeklerle, mahallemizle ilgisi yoktur
bu haberin. Gazetedeki habere göz atalım. 

Yalan: Burada uzun yıllar görev yapan bir başko-
miser “Yine ilköğretim okullarına gidildi, resim yarış-
maları, atölyeler, söyleşiler düzenlenerek çocuklarla,
gençlerle, aileleriyle diyalog kuruldu. Esnafla her gün
bire bir konuşuldu. Her kesimin şikâyetleri tespit
edildi” 

Gerçek: Okullar polis zırhlılarıyla kuşatılmış du-
rumdadır. Çocukları tehdit ederek, gözaltına alarak
sindirmeye çalışıyor. Pikniğe giden çocuklarımız kat-
ledildi, tek bir polis tutuklanmadı. AKP’liler okullarımızı
“ziyaret” ettiğinde defalarca öğrenciler ve ailelerimiz
tarafından kovulmuşlardır. Polis ise AKP’lileri korumak
için okullarımıza gelmiştir. Okulumuzun açılış gününde,
neredeyse tüm okulların etrafını zırhlı polis araçları
sarmıştı. Halk ve öğrenciler sokaklarda, okullardaydı.
Katil polis ise tenekelerinin içinde, elleri tetikte bekli-
yordu. Diyalog dedikleri budur. Gerçek budur!

Yalan: “Öncelikle Büyükşehir ve Sultangazi Bele-
diyeleri her türlü hizmeti vermek için seferber olmuş.
İşsiz gençler tespit edilmiş ve becerilerine göre uygun
işe yerleştirilmiş. Semtteki park ve bahçeler elden
geçirilmiş. Yasa dışı örgütlerin esnaf ve halk üzerindeki
baskısı kırılmış ve bu durumun geçici olmayacağı
garantisi verilip buna göre uygulamalar yapılmış. Tüm
bu uygulamalar sonucunda Gazi’de normalleşmenin
etkileri görülmeye başlanmış.” 

Gerçek: Kahvelerdeki insan sayısı her geçen gün
artıyor, çünkü işsizlik artıyor. Esnaf kan ağlıyor çünkü
çeteler haraç alıyor, polis esnafı sürekli taciz ediyor. İki
yıl öncesine kadar hiçbir çeteci esnaflardan haraç top-
layamazdı. Polis geldi çetelerin önünü açtı. Hiçbir
esnaf kar maskeli, uzun namlulu katil sürüsünü mahallede
istemiyor. Gençlere iş buldukları ise tam bir aldatmacadır.
Binlerce Gazili işsizdir. “İş buldukları” birkaç soysuz ise
çete işine, mafya işine girmiştir. Çok çok soysuzları çe-
telere sokarak “iş bulmuşlardır”

Yalan: “Mustafa Bey; “Eskiden kepenk kapatmak
zorunda kalırdık. Artık kepenkler kapanmıyor. Hatta
Gazi’ye yatırım yapılmaya başlandı” diyor. Semtte
eskiden olayların yaşandığı İsmet Paşa Caddesi’nde
artık akşamları trafik sıkışıklığı oluyor. Sebebini de 21
yaşındaki Mehmet anlatıyor: “Olaylar nedeniyle akşamları
evden dışarı çıkmazdık. Şimdi cadde üzerindeki kafelerde
rahat rahat vakit geçirebiliyoruz. Anne-babamız artık
sokakların güvenli olduğunu biliyor.”

Gerçek: Gazi’nin çocukları katledildiğinde, Gazi
Katliamı yıldönümlerinde tüm Gazi esnafı kepenk ka-
patır, tüm Gazi Halkı katliamın hesabını sorar. Zorla
değil, adalet istediği için kepenkleri isteyerek
kapatır Gazi esnafı. Önceki yıllara oranla Gazi halkı
rahat rahat sokaklarda gezemiyor. Çünkü polisin
sürekli tacizleri ve çetelerin çatışmaları yüzünden hiç
kimse huzurlu değildir. 

Yalan: “24 saat hizmet veren kalekol sayesinde,
semtteki emniyet kuvvetleri tek elden yönetilir oldu.
Olaylara anında müdahale edilmeye başlandı.”

Gerçek: Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’ni işgal ederek kalekola çevirdiler.
Polis korumasındaki torbacıların eliyle, uyuşturucu
satışı ve kullanımı büyük oranda arttı. Kalekol sadece
devrimcilere ve Gazi halkına saldırı için kuruldu. Çe-
telerin ve gayrı meşru işlerin örgütlendiği bir polis
merkezidir Gazi Kalekolu. 

Yalan: “2014’te 236 toplumsal olay gerçekleşmiş
Gazi’de. 2015’te rakam 231’e, 2016’daysa 124’e düş-
müş. 2017’de 12, 2018’deyse sadece dört toplumsal
olay yaşanmış. Gazi’de asayiş olaylarında da suç
oranları düşmüş. 2015’te kasten adam öldürme, yağ-
ma-soygun, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, kapkaç
suçlarından toplam 458 işlem yapılmış. 2016’da
işlenen suç sayısı 330’a, 2017’de 197’ye, 2018’deyse
120’ye düşmüş.”

Gerçek: Tüm demokratik eylemlere polis saldırmıştır.
Halka karşı suç işlediklerinin kanıtıdır. “Toplumsal
olay” dedikleri ekmek ve adalet talebidir. Suçlarını
itiraf ediyorlar. Ancak tüm saldırılarına rağmen dev-
rimciler mahallede dergilerini dağıtıyor, duvarlarımız
yazılamasız kalmıyor. Öğrencilerin protestolarından
korkuyor, AKP’liler seçim çalışmasına mahalleye gir-
meye çalıştığında halkımız kovuyor. En önemli gerçek
işte budur. Katil polis Gazi halkından öyle korkuyor
ki, tenekeleri olmadan, uzun namlulu silahları olmadan
mahallede dolaşamıyor. 

Yalan: Polis; “Hiç abartmıyorum, annesinin elini
tutmuş yürüyen dört-beş yaşındaki bir çocuk bizi gö-
rünce yere eğildi, taş aldı ve bize attı. İçimden ‘Yahu
sen çocuksun ne ara bu kadar kinlendin polise’ diye
geçirdim. O çocuğun bir suçu yok, ne yaptığını

CEPHE HALKTIR, GAZİ CEPHE’DİR
KATİL POLİS HİÇBİR ZAMAN MAHALLEMİZDE RAHAT YÜZÜ GÖREMEYECEKTİR!

KATİL POLİS MAHALLEMİZDEN DEFOL!
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bilemiyor. Biz o çocukların sevgisini kazandık. O ço-
cuklar şimdi bizi görünce el sallıyor.”

Gerçek: Gazi Mezarlığı, polisin katlettiği halk
çocuklarıyla doludur. Gazi’nin yeni doğmuş be-
bekleri dahi, abilerinin, ablalarının katillerini bilir.
Çocuklarımızın polise el salladığı yalandır. Polis
kendisini buna inandırmaya çalışmaktadır. 

Yoksul halkın yaşadığı hiçbir mahallede kimse
sizin gelmenizi istemez. Gazi’nin sokakları, caddeleri,
parkları, tepeleri, mezarlıkları sizin katilliğinize şahittir.
Gazi Katliamı’nı duyan, bilen kimse polisi mahallede
istemez. Çünkü halkımızı katlettiniz. Tek bir polis bile
tutuklanmadı bu katliamlarınızın ardından.

Gazi Tarihi Devrimcilerin Tarihidir.
Faşizm, Bu Tarihi Değiştiremez,
Silemez, Unutturamaz!
Yaptığınız operasyonlarla, devrimcileri yok ede-

ceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gazi, aynı za-
manda Cephe milislerinin de kendilerini ilk gösterdikleri
mahallelerdendir. Gazi halkı yoksuldur, evlatları-
çocukları devrimcidir. Her ailenin devrimcilerle
bir bağı vardır mutlaka. Tutsak vermiştir, şehit
vermiştir. Gazili özgür tutsakların sayısı Şubat
2019 itibariyle 33’tür.

Onlarca yıldır, Gazililer onar onar, yüzer yüzer tutuk-
lanmışlardır. Tutsağının olmadığı bir yıl yoktur Gazi’nin.
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız hapishanelerine bakın
diye bir söz var. Gazi’yi de tanımak istiyorsanız, tutsaklarına
bakın. Mücadeleden hiç vazgeçmemiştir, her zaman
bedel ödemiştir. Ama egemenlere hiçbir zaman boyun
eğmemiştir. Son iki yılda ise gözaltı kaydı yapılan-yapıl-
mayan yüzlerce kişi alınmıştır. Gözaltına alınan ve tu-
tuklanıp bırakılanların sayısı 100’ün üzerindedir. Gazi’de
27 Cepheli şehidimiz vardır. Şehitlerimiz ve özgür
tutsaklar, halkımızın içinden çıktı. Sizin zulmünüz
nedeniyle devrimci olmayı seçtiler. 

Siz gençlerimize uyuşturucu sattınız, uyuşturdunuz;
biz Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş
ve Kurtuluş Merkezi kurduk. Kısa süre içinde onlarca
genci uyuşturucudan kurtardık. Siz ise HFG’yi işgal
ettiniz. Katil sürüleriyle doldurdunuz.

Polisin en sık kullandığı cümle “Devlet geldi” Ülke-
mizde tüm halkımız bilir ki; devlet, katliam demektir.
Bu sözü duyan hiç kimse; sağlık, eğitim, yol, ulaşım,
barınma, iş hakkını anlamaz. 80 milyon bilir ki “Devlet
Geldi” demek jandarma-polis kurşunu, katliam, işkence,
gözaltı, tutuklama demektir. Çünkü bu devlet faşist bir
devlettir. Çünkü bu devlet halkın devleti değildir. Bir
avuç zengin sömürücünün devletidir. Biz Gazi’de
Sanat Meclisi’nin festivalini düzenledik, çocuklarımızı
sünnet ettirdik, sokak konserleri düzenledik. Siz katliam
yaptınız. Biz halk meclisi kurduk, halkın kendi sorunlarını
çözebileceğini gösterdik. On binlerce kişinin katıldığı
halk toplantılarıyla halk kendi sorunlarını tartıştı ve so-
runlarına çözüm buldu. Halkımız yaşadığı her sorunu
Halk Meclisi ile birlikte çözmeyi öğrendi. 

Siz konserleri yasakladınız, biz Dam konserleri

düzenledik, kamyon kasalarında konserler yaptık.
Cadde ortasında halk sofrası kurup iftar yemekleri
verdik. Cemevileri’nde ceme durduk. Haksızlığa boyun
eğmedik. Bugün de TAYAD’lılar keyfi tutuklamalara,
adaletsiz hukuk sistemine karşı direnmeye devam
ediyorlar. Liseli-Dev Gençliler duvarları yazılamasız
bırakmıyor. Gazi halkı, şehitlerimizin mezarlarını çi-
çeksiz, susuz bırakmıyor.

Zaten bu nedenle de saldırdınız. Örgütlü halkın
gücünden korkunuz yüzünden saldırdınız. Şimdi de
yalan haberlerle, “Gazi normalleşti, halk çok mem-
nun” diyorsunuz.

Ne yapmışsınız? Halkı sosyolojik olarak inceleyip,
sosyal aktiviteler düzenlemişsiniz. Hepsi yalan! Ma-
hallede gençlerimizi vurup öldürüyorsunuz. Yürüyüş
Dergisi dağıtımcılarının arkasından mermi saydırıp,
Ebru Yeşilırmak’ı sırtından vurdunuz. 

Gazi mezarlığı, sizin katliamlarınızın iziyle doludur.
12 Mart 1995’te halkımızın üzerine kurşun yağdırdınız.
Televizyonlardan tüm ülke izledi o görüntüleri. 2017’de
piknik yapan Gazi’nin çocuklarını tarayarak katlettiniz.
2 genç katledildi, üç genç yaralandı. Bütün bunları
yaşayan Gazi halkı unutmaz. Şehitlerinin hesabını
unutmaz, tutsaklarının hesabını unutmaz. İşte bu
yüzden 4 yaşında çocuğun ilk refleksi polise taş
atmak oluyor. Çocukların el salladığı yalan, polise
taş attığı ise gerçektir. 

Öte yandan cenazelerine sahip çıkan devrimcilerin
80 saatlik direnişine de tanıktır halkımız. 12 Mart
1995 katliamını Gazi Ayaklanmasına dönüştürüp oli-
garşiyi titreten direnişlerimize tanıktır. Gazi’de halk,
hırsızları halkın adaletini uygulasınlar diye devrimcilere
teslim eder.

Torbacılar, tacizciler, tecavüzcüler, pezevenkler,
hırsızlar devrimcilerin adaletinden kaçamaz. Çünkü
halkı örgütlü mücadeleye çağırır ve katar devrimciler.
Ve halk yardım istediğinde ilk yapacakları şey dev-
rimcileri çağırmaktır. Mezarlığımız buna kanıttır. Ha-
pishaneler buna kanıttır. Gazi’li özgür tutsakların sa-
vunamayacağı hiçbir şey yoktur, halka açıklayama-
yacakları hiçbir şey yoktur. Halka karşı işledikleri
hiçbir suç yoktur. Tersine halkımızın saygı duyduğu
onurlu evlatlarıdır özgür tutsaklar.  

Mahallelerimizden Defolup Gideceksiniz!
“Devrimcileri sildik biz geldik.” yalanlarınız tutmaz.

Ancak kendinizi kandırırsınız. Yine de istediklerinizi
alamazsınız. Yine koruma ordularıyla, yine tenekelerle
gelmek zorundasınız. Soysuz Bakanınız mahalleye
gelmeye cesaret edemez. Çünkü Gazi’de her evin
içine ateş düşmüştür. Ordularını yığmadan mahallemize
gelemez. Halkımızı korkutarak içimizde yatan ateşi
söndürmek istiyorsunuz. Bunu başaramazsınız. İçi-
mizde yanan kor ateşlere iyi bakın ve defolup gidin!
Yalanlarınıza kimseyi inandıramazsınız!

Katil Polis Mahallemizden Defol!
Soysuzlarınızı, Tenekelerinizi, Kale Kollarınızı

Toplayın, Mahallelerimizi Terk Edin!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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Geçmişten bugüne her vatandaşın eğitim
hakkı olduğu, bu hakkın anayasayla gü-
vence altına alındığı söylense de gerçekler

her zaman tam tersi olmuştur. Ülkemizde öğrencilere
müşteri gözüyle bakılmış, eğitim her düzeyde paralı
hale getirilmiştir. 

AKP iktidarı harçları kaldırdık, ders kitaplarını
ücretsiz hale getirdik, parasız eğitim bizim zamanımızda
oldu demagojilerini yaysa da, bugün parası olmadığı
için okula kaydını yaptıramayan ya da üniversite sı-
ralarından kopmak zorunda kalan, halk çocuklarını
gizleyemez. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan istatistik
bu noktada çarpıcıdır. 

MEB’den yapılan açıklamada, son 5 yılda 1 milyon
115 bin 530 öğrencinin büyük umutlarla kayıt yaptırdığı
üniversitelerinden, kaydını sildirdiği ya da kaydını
dondurduğu bilgisi verildi. Resmi verilere göre “2013-
2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üni-
versiteden koparken, bu sayı devam eden sonraki yıl
161 bine, bir sonraki yıl 197 bine, 2016-2017 döneminde
de 212 bine çıktı. Ekonomide sıkıntıların daha da
arttığı en son 2017-2018 döneminde ise, üniversiteyi
bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde
92.2 gibi olağanüstü düzeyde artarak 408 bini aştı.”

Resmi veriler, üniversite sıralarından kopan öğrenci
sayısının her geçen yıl arttığını gözler önüne seriyor.
Peki, üniversite öğrencileri neden okullarından kopmak
zorunda bırakılmıştır?

Kuşkusuz öğrenciler, durduk yere bin bir emekle
kazandıkları üniversite sıralarından kopmuş değildir.
Öğrenciler, üniversiteye adım atıp kayıtlarını yaptırdığı
anda sorunlarla karşılaşmaya başlıyorlar. 

Harçlar, yurt-barınma, beslenme, ulaşım, ders ki-
taplarının ücretli olması, kredi-bursların yetersizliği
vs. gibi sorunlar, öğrencilerin üniversite sıralarından
koparılmasında önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Bu temel olan sorunlarla, öğrencilere parası olan
okur, parası olmayan okuyamaz denilmektedir. Eğitim
hakkımız en temel hak iken, eğitim özelleştirilmiş,
ayrı bir sektör olmuştur.

Ülkemizde üniversite harcını, ders kitaplarının üc-
retini ödeyemeyip çalışmak zorunda bırakılan, borç
batağına saplanan, işin içinden çıkamadığı noktada
üniversiteyi bırakmak zorunda kalan, intihara sürüklenen
öğrenci sayısı çok fazladır.

Öğrencilerin, bir diğer başlıca sorunlarından biri
barınmadır. Üniversite bulunan illerde yurtlar yetersiz,
öğrencilerin ihtiyacını karşılayamayacak durumdadır. 

Sadece geçen yıl, başvuru yapmasına rağmen,
40 bin öğrenci devlet yurdunda yer bulamadı. Dolayı-

sıyla bu öğrenciler, ya pahalı özel yurtlara gitmek ya
da ev kiralamak zorunda bırakıldı. Barınma sorununun
yanında, öğrencilerin ulaşım, beslenme sorunu öğ-
rencileri yaşayamaz hale getirip, üniversite sıralarından
koparacak hale getirmiştir.

Ülkemizin temel sorunudur işsizlik... 2000’lerden
önce diploma sahibi olmak, iş bulmanın güvencesi
olarak gösteriliyordu, okuyana iş vardı. Bugün ise
diplomasız işsizlere, diplomalı-üniversite mezunu
gençlik de katılmıştır.

Bu durum gençlikte okuma isteğini azaltan, gü-
vensizlik ve umutsuzluğu artıran bir durumdur. Gelecek
kaygısı taşımayan üniversiteli yok gibidir. Her geçen
yıl, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor. 

Ne kadar emek verse de, çalışıp hayalini kurduğu
mesleğe adım atamayacağını düşünen üniversite öğ-
rencileri, umutsuzluğa kapılıp üniversite sıralarından
kopmak zorunda bırakılıyor. Geçmişten bugüne umut
kapısı olarak görülen üniversiteler, umutsuzluk kapısı
haline gelmiştir. 

Öğrencilerin üniversite sıralarından koparılması,
ekonomik sorunların yanında gerici faşist yönetmeliklerle
öğrencilere açılan soruşturmalar, uzaklaştırmalar,
okuldan atma gibi saldırılarla da her geçen gün art-
maktadır. Akademik-demokratik haklarını istemek,
bunlar için mücadele etmek suç sayılıyor. Öğrencilerin
eğitim hakkı elinden alınıyor.

Sorunlarımızın kaynağı bu düzendir. Faşist AKP
iktidarıyla sorunlarımız daha da artmıştır. Ve sorunla-
rımızı bu düzen içerisinde çözemeyiz.

Bugün burjuvazinin sözcüleri dahil tüm kesimler,
eğitim sisteminin, kurumlarının iflas noktasında oldu-
ğunu, çıkmazda olduğunu itiraf etmek zorunda kalı-
yorlar. AKP iktidarı da işin içinden çıkamamaktadır.
Düzen her alanda olduğu gibi, eğitim noktasında da
tıkanmış durumdadır. Her koşulda egemenlerin çıkarını
gözeten AKP iktidarının açmazlığı, tıkanıklığı her
geçen gün büyümektedir. 

Sonuç olarak; sorunlarımız çözümsüz değildir.
Sorunlarımız ortaktır. Sorunları yaşayan biziz; çözecek
olan yine bizleriz. Önemli olan kendimize güvenmek,
birbirimize güvenmek ve örgütlü mücadele etmektir.

Dev-Genç, gençliğin akademik-demokratik
mücadelesinin öncüsüdür.

Parasız Eğitim Demokratik Üniversite kav-
gasını büyütmek için Dev-Genç saflarında
örgütlenelim. 

Haklarımızı kazanalım!

ÖĞRENCİ GENÇLİĞİ ÜNİVERSİTE SIRALARINDAN KOPARTAN BU DÜZENDİR!
GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEYECEK,

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE KAVGASINI BÜYÜTECEĞİZ!

Ülkemizde Gençlik

Sayı: 106 17 Şubat 2019
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“Açlık ordusu yürüyor 
yürüyor ekmeksizleri ekmeğe doyurmak için 

hürriyetsizleri hürriyete doyurmak için...”
Halkın avukatları açlığın koynunda yürüyor adalet için.

Halkı ekmeğe, adalete doyurmak için... Bu yüzden
HALKIN AVUKATLARI TESLİM ALINAMAZ!

Emperyalizm ve işbirlikçisi faşizm, halkın sanatçılarını yok etmek,
halktan tecrit etmek için dünyanın dört bir yanında saldırıyor Grup Yorum’a.

Dünyanın dört bir yanından halklar da Grup Yorum’u sahipleniyor. Çünkü Grup
Yorum enternasyonalisttir, dünya halklarının müziğini yapar... Bu yüzden;

GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ!

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

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

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

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
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Gerçeğin Sesini Halka Ulaştırıyoruz
İstanbul Bahçelievler Halk Cephesi, 6 Şubat'ta

mahallede umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada gündem ve adalet kam-
panyası hakkında bilgi verilerek 150 dergi halka
ulaştırıldı.

Ailelerimiz Mücadelemizin Parçasıdır
İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler 7 Şubat'ta

mahallede aile ziyaretleri düzenledi. Yapılan zi-
yaretlerde, geçtiğimiz haftalarda ağır bir ameliyat
geçiren bir genç dostları ve nedeni bilinmeden
evlerinin çatısı yanan bir aile ziyaret edildi.
Ziyaret ile ilgili yapılan kısa bir açıklama yapıldı.

Adana’da İşçi Meclisi Toplantısı Yapıldı
Adana’da 8 Şubat'ta İşçi Meclisi toplantısı ya-

pıldı. Toplantıdan önce 50 adet “Biz kimiz ve ne
istiyoruz” içerikli el ilanları toplantıya davet olarak
işçilere dağıtıldı. Sorunların çözümünün işçilerin
öz örgütlenmesi olan İşçi Meclisleri olduğu vur-
gulandı. 12 işçinin katıldığı toplantıda Haberleşme
Komitesi ve İşçi Meclisi’nin Yürütmesinin de
olduğu yedi kişilik komite oluşturuldu.

TAYAD’lı Aileler ‘Adalet İstiyoruz’ kahvaltılarının 7.sini
10 Şubat’ta Gazi Şehitleri Cemevi’nde düzenledi. Kahvaltıya
tutsak ailelerinin yanı sıra yeni tahliye olan bir özgür
tutsak ve adalet nöbetini sürdüren aileler katıldı. Kahvaltının
ardından yapılan konuşmada, Gazi Cemevi'nde sürdürülen
Adalet Nöbeti anlatıldı ve katılım çağrısı yapıldı. 

Adalet Sağlanıncaya Kadar
Adalet Eylemlerimiz Sürecek

İstanbul TAYAD'lı Aileler'den Feridun Osmanağaoğlu,
9 Şubat'ta Galatasaray Meydanı'nda üzerinde; "Adalet
İstiyoruz! TAYAD'lı Aileler" yazılı döviz açarak ülkedeki
adaletsizlikler ile ilgili ajitasyon çekmeye başladı. Dövizi
açar açmaz birden fazla polis saldırarak Osmanağaoğlu’nu
gözaltına aldı. Karaköy Karakolu’na götürülen Osmana-
ğaoğlu akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 

TAYAD’lı Aileler: Avukatlarımızın Adalete
Açlığını  Paylaşıyoruz!

İstanbul TAYAD’lı Aileler 10 Şubat’ta Gazi Cemevi’nde,
açlık grevindeki Halkın Avukatları’na destek olmak için 1
haftalık destek açlık grevine başladı. Destek açlık grevi
ile ilgili açıklama yapan TAYAD’lılar kısaca şu sözlere
yer verdi; “Halkın Avukatları hapishanede AKP’nin düzmece
mahkemelerini teşhir etmek için başladıkları açlık grevine
bizler de hem aileleri olarak hem de müvekkilleri olarak
1 hafta destek açlık grevi yapıyoruz.”

Adalet Kampanyamızı Her Yerde Büyüteceğiz
İstanbul Kuruçeşme

Halk Cephesi, 5 Şu-
bat’ta ‘Adalet İstiyoruz!’
kampanyasının çalış-
malarını yaptı. Yapılan
çalışmada mahallenin
çeşitli yerlerine üzerin-
de; “AKP Faşizminin
Mahkemeleri Devrimcileri Yargılayamaz!” slo-
ganının yazılı olduğu afişlerden asıldı.

Kuruçeşme Halk Cephesi: AKP Faşizminin
Mahkemeleri Devrimcileri Yargılayamaz!

İstanbul Kuruçeşme Halk Cepheliler 10 Şu-
bat’ta adalet kampanyası dahilinde mahallenin
çeşitli yerlerine üzerinde; “AKP Faşizminin Mah-
kemeleri Devrimcileri Yargılayamaz!” sloganının
yazılı olduğu afişlerden asarak AKP'nin adalet-
sizliklerini teşhir etti.

Halkın Avukatları Onurumuzdur, Açlıklarını
Dört Bir Yana Duyuracağız

İzmir Halk Cepheliler 12 Şubat'ta, adalet için
açlık grevinde olan Halkın Avukatları'nın sesini
duyurmak için, Buca, Karşıyaka, Yamanlar, Do-
ğançay, Karabağlar ilçelerinde pullama yaptı.
Üzerinde; “Halkın Avukatları'nın Açlık Grevi Ey-
lemine Selam Olsun! Halkın Avukatlarına Öz-
gürlük! Halk Cephesi” sloganının yazılı olduğu
pullamalardan 600 adet yapıldı.

Yozlaşmaya ve Faşizmin Saldırılarına Karşı 
Devriyelerimizi Sürdüreceğiz

İstanbul Alibeyköy Cephe Milisleri, 4 Şubat akşamı Ka-
radolap mahallesinde yoğunlaşan çeteleşmeye ve yozlaşmaya
karşı devriye attı. Devriye esnasında halka yönelik, yozlaşmaya
ve çeteleşmeye karşı olma çağrısı yapıldı ve geçtiğimiz
günlerde gözaltına alınan Hatice Ruken Kılıç için sloganlar
atılarak çalışma iradi olarak sonlandırıldı.

Halk Savaşçılarını Halkın Matbaasından
Selamladık

İstanbul Kuruçeşme Cephe Milisleri, 7 Şubat’ta mahallede,
halkın matbaası duvarlara yazılama yaptı. Yapılan yazıla-

malarda; “Halk Savaşçı-
ları Onurumuzdur! Oğuz
Meşe Ölümsüzdür! Cep-
he Var Savaşmaya!
DHKC-Cephe” sloganları
duvarlara nakşedildi.

TAYAD’lı Aileler: Adalet İstiyoruz Kahvaltımızı Yaptık
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� ALMANYA
Hamburg:
Musa Aşoğlu’na 6 yıl 9 ay

hapis cezası verilmesi birçok kurum
tarafından eylemlerle karşılandı.
Berlin Özgürlük komitesi bir açık-
lama yayınlayarak Alman mahke-
melerinin faşizm ile işbirliğine ve
devrimcileri yargılamaya son ver-
mesi çağrısında bulundu.

Hamburg Altona’da kurulan çadır
ile Musa Aşoğlu hakkında verilen
karar konusunda bilgilendirme ya-
pıldı. Bildiri dağıtıldı. Hamburg’un
çeşitli semtlerinde “Musa Aşoğ-
lu’na özgürlük” yazılı pullamalar
yapıldı.

Erdal Gökoğlu Mahkemede
Savunmasını Yaptı!

5 Şubat Salı günü Erdal Gökoğlu
mahkemede, kendisinin de katıldığı
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ni an-
latarak; özgürlük ve adalet arayı-
şından hiçbir zaman vazgeçme-
yeceğini ve bunun suç olmadığını
anlattı. Mahkeme 18 Şubat’a erte-
lendi.

Düsseldorf:
NRW İçişleri Bakanlığı önünde

5 Kasım 2018’den beri, oturum
hakkı ve sınırlamaların kalkması
talebi ile devam eden 4 devrimcinin
çadır direnişi 14 haftayı geride bı-
raktı. 14. hafta Türkiye’deki avu-
katların açlık grevini desteklemek
için 3 günlük açlık grevi yapan
direnişçiler; “Halkın Avukatları Yal-
nız Değildir” dediler. Direnişe otu-
rum hakkı iptal edilen Mesut De-
mirel de katıldı.

Schwetzingen:
Cemaat Ocak 15 Ekim 2018'de

başlayan ve “Oturum hakkımı isti-
yorum” talebi ile  19. haftasına
giren direnişe devam ediyor. 

HFG’de Kurban ve Aile Ziya-
reti

4 Şubat günü Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ve Kumara Karşı Mü-
cadele Merkezi’nde bağımlılıktan
kurtulan bir kişinin ailesi oğullarının

kurtulmasından dolayı
kurban keserek HFG’ye
getirdiler.

Alzey:
Şehir merkezine ko-

nan kumar makinelerinin kaldırıl-
ması için 8 Şubat günü çat kapı
yaparak konuya dair detaylı bilgi-
lendirme yapmanın yanı sıra imza
toplandı. Şehir camisine de giden
Alzey Halk Meclisi, ilgiyle karşılandı.
Kendileri de imza toplayarak AİHM’e
teslim edeceklerini söylediler. 

Mannheim:
10 Şubat günü Halk Meclisi

Girişimi’nin düzenlediği Ege Tür-
küleri Etkinliği’nde Ege türkülerinin
yanı sıra efelerin Anadolu tarihindeki
yeri ve her türkünün hikayesi ilgiyle
dinlendi.

Aynı gün Köln Halk Meclisi gi-
rişimi kahvaltıda buluşarak Halk
Meclisi çalışmalarına ilişkin kararlar
aldı. 

� HOLLANDA
Hollanda Halk Cephesi 4 Şubat

günü Alman Konsolosluğu önünde
eylemdeydi: “Faşist NSU çetesini
destekleyen Almanya Devleti Musa
Aşoğlu’nu yargılayamaz. Devrimcilik
yapmak suç değildir” diyerek Musa
Aşoğlu’nun serbest bırakılmasını
istediler.

� YUNANİSTAN
Mahkemeleri 1 Mart’a ertelenen

Türkiyeli devrimci tutsakların 6 Şu-
bat'taki duruşmalarında bir gerçek
tekrar vurgulandı. Bu davanın Tür-
kiye faşizmi ve ABD emperyaliz-
minin isteği üzerine açıldığı, Dev-
rimci ve anti-emperyalist olmanın
suç olamayacağı belirtildi. 

7 Şubat akşamı ise devrimci
tutsakların mahkemesi için İngiltere,
Fransa, Almanya ve Belçika’dan
gelen Dev-Genç’liler, aileler ve
Halk Cepheliler hep birlikte türkü
gecesi düzenlediler.

� AVUSTURYA
Viyana:
Adalet Bakanlığı önünde hafta

içi her gün Anadolu Federasyonu
üyeleri tarafından çadır açılarak,

Federasyon hakkında açılan hu-
kuksuz davanın 26 Şubat'ta görü-
lecek ilk duruşmasına katılım çağrısı
yapılıp, dava hakkında bilgi verili-
yor.

9 Şubat günü Viyana’da üç ayrı
yerde miting düzenlenerek, Fede-
rasyon davası hakkında bildiri da-
ğıtıldı.

Öte yandan her hafta hükümetin
ırkçı politikalarını protesto etmek
için düzenlenen yürüyüşlere, 7 Şu-
bat günü Anti Emperyalist Cephe
adına kortej oluşturularak ABD em-
peryalizminin Venezuela müdaha-
lesi protesto edildi.

10 Şubat günü ise Anadolu Fe-
derasyonu’nda kahvaltıda biraraya
gelinerek mahkemeye hazırlıklar
üzerine konuşuldu.

İnnsbruck:
Grup Yorum’un 23 Şubat’ta

İnssbruck Messe Halle’de saat
17’de başlayacak konser çalışma-
ları sürüyor.

� İSVİÇRE
Bern:
İsviçre’de yeni gelen göçmen-

lerin kötüleşen yaşam koşullarını
ele almak için 4 Şubat günü Bern’de
20 örgüt bir araya geldi. İsviçre
TAYAD’ın da katıldığı toplantıda
göçmenlerin sorunları ve çözüm
önerileri tartışıldı.

Zürih:
9 Şubat günü, İsviçre Halk

Cepheliler “Musa Aşoğlu’na Öz-
gürlük” çadırı açarak bildirilerle
halka bilgilendirme yaptılar. 

Öte yandan Grup Yorum kon-
ser çalışmaları kapsamında 40
adet afiş asıldı. Winterhur Alevi
Derneği’nde söyleşi yapılması ka-
rarı alındı.

� İNGİLTERE
Londra’da Bahçelievler şehitleri

anıldı. Ayten Korkulu, Meral Ak-
pınar ve Fuat Perk için 9 Şubat
günü Pir Sultan Kültür Merkezi’nde
yapılan anmada, halk uğruna şehit
düşenlerin asla unutulmayacakları
vurgulandı. Marşlar söylendi, un
helvası dağıtıldı.

Av ru pa’da
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Ali TOPALOĞLU:
Rize, Ardeşen ilçesi Duygulu Köyü’nde

doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğu olan Ali,
devrimci mücadeleyle lise yıllarında tanıştı.
Devrimci hareketin bir taraftarı olarak mü-
cadele içinde yer aldı. Yakalandığı kanser
hastalığı nedeniyle 1992’de Hacettepe Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken

Karadeniz’de devrimci harekete karşı gerçekleştirilen
bir operasyonda işkenceciler tarafından hasta yatağına
zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı. Tahliye
olduktan sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle Rize’de 28
Şubat 1993’te yaşamını yitirdi.

Ali Topaloğlu

"Hareket benim her şeyim. Yasa̧mla olan tüm bağlarım
harekete bağlı. Aynı kalp gibi... Bir insanın kalbi durursa ya-
şayamaz ya ben de hareket olmazsa yaşayamayacakmışım
gibi hissediyorum. Bu nedenle benim için bir yaşamı ifade
ediyor. Sadece benim değil, Anadolu'daki tüm halkların yaşamı
harekete bağlı. Bu nedenle hareketi kurtuluşumuz, özgürlüğümüz
ve geleceğimiz olarak görüyorum.” Çiğdem Yakşi

“…Can, uğruna mücadele ettiğin her şeydir
Kuşatılmışsa dört bir yandan hayatın,
Nefes açmak gerek
Alınmışsa elinden ekmeğin, adaletin,
Yumruğunu sıkmak gerek
Bağır bağır bağırıyorsa halkın ve vatanın,
Adımlarını hızlandırmak gerek.
Geliyoruz cana can katarak” 
Berna Yılmaz

Muharrem KARADEMİR:
1973 Sivas Hafik doğumludur. İstanbul’da

mücadele saflarına katıldığında, gecekondu
semtlerinde, bir parçası olduğu yoksul halkımızı
örgütlü bir güç haline getirmeye çalıştı. Daha
sonra SDB üyesi olarak mücadelesini sürdü-
rürken 1992 Haziranı’nda tutsak düştü. Tut-
saklık yıllarını hep direniş içinde yaşadı.

20 Ekim 2003’te Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde ölüm
orucuna başladı. Ölüm orucuna başlayınca, tek kişilik hücreye
alınarak fiziki-psikolojik baskılara maruz kaldı. Fakat o, yol-
daşları adına, halkı, vatanı, örgütü adına kuşandığı kızıl
bantına ihanet etmedi. 27 Şubat 2004’te şehit düşerek
zulmün nasıl yenileceğini direnişi ile gösterdi.

Cemal ÖZDEMİR:
1956 yılında Sivas Divriği’de doğdu. Halkının

kurtuluş mücadelesine katıldı. Bunun bedelini
tutsaklıkla ödedi. Hapishanede gördüğü iş-
kencelerle hastalığının ilerlemesi ve tedavi et-
tirilmemesi sonucu 26 Şubat 1983’te Cemal
Özdemir aramızdan ayrıldı.Cemal Özdemir

Muharrem Karademir
Berna YILMAZ,
Çiğdem YAKŞİ:
Berna YILMAZ; Dev-Genç'liy-

di. Gece bekçisi bir babanın, ev
kadını bir annenin kızı olarak
1989 yılında Malatya'da doğdu.
Çocukluğu, gençliği ise Kıbrıs'ta
geçti. Ankara ve İstanbul’da üni-

versite gençliğinin akademik-demokratik üniversite mücadelesinin
en önünde yer aldı.

İlk gözaltısı 2007 yılında; “Ortak Düşman Amerika’dır”
kampanyası sırasında bir başka adalet savaşçımız olan
Bahtiyar Doğruyol ile birlikte oldu.

Adalet savaşçıları olarak 3 Mart 2016’da Çiğdem Yak-
şi ile birlikte omuz omuza çatışarak şehit düştü.  

Çiğdem YAKŞİ; 1989 yılında Eskişehir’de doğdu. Ev
kadını bir anne, inşaat işçisi bir babanın çocuğuydu.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Arkeoloji bölümüne giriş̧
yaptı ama harç parasını yatırmadığı için okuldan atıldı. 

Defalarca gözaltına alındı, tutuklandı. Sincan'da 7 ay ve
Bakırköy Kapalı Kadın Hapishaneleri’nde 23 ay tutsak kaldı.
Dev-Genç'liler ve Armutlu halkı onu yakından tanıdı. Gü-
lüşlerine, hareketliliğine, içtenliğine tanık oldu; bir o kadar
da sözünü esirgemezliğinden, militanlığından güç aldı.

3 Mart 2016 tarihinde iki Cephe savaşçısı kadın, Dilek
Doğan'ın ve Yılmaz Öztürk'ün hesabını sormak için Bay-
rampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne silahlı ve el
bombalı saldırı düzenledi. Eylemin ardından geri çekilirken
çatışmada yoldaşı Berna Yılmaz ile birlikte şehit düştü.

Berna Yılmaz Çiğdem Yakşi

Orhan OĞUR:
Orhan Oğur, 3 Mart 1981 İstanbul doğum-

ludur. 1998 sonlarında örgütlü ilişkiler içinde
yer alarak, gecekondu semtlerinde devrimci
çalışmasını sürdürdü. 6 Kasım 2001’de DHKP-
C davasından tutuklanarak F Tipi hapishanelere
atıldı. Tek kişilik hücresinde, tecrit işkencesi
altında, bireysel bir kararla, bedenini tutuşturarak

tecrit altındaki bu yaşamı reddetti. 27 Şubat 2003’te şehit
düştü. Örgütünün iradi bir kararı sonucu olmasa da, ölümünü
zulme karşı bir protestoya dönüştürdü.

Orhan Oğur

Cemal ÖREK:
Genç yaşta fa-

şizmin karşısına di-
kilme yürekliliğini
gösteren ve halkı-
na layık bir genç
olma sorumluluğu-
nu duyan bir lise-

liydi. Liseli DEV-GENÇ örgütlen-
mesinde yer aldı. 29 Şubat 1980
yılında, İstanbul Etiler’de oligar-
şinin askeri güçleri tarafından
vurularak katledildi.

Cemal Örek

K a d r i
GÜLDÜ:

L i s e l i
Dev-Genç
içerisinde
fedakar ça-
lışmalarıyla
tanınan bir

devrimciydi. 1980 Martʼın-
da İstanbul Kuştepeʼde
jandarma tarafından kat-
ledildi.

Kadri Güldü



Mevlüt ÇINAR:
Mevlüt Çınar,

1979ʼda mücade-
leye katıldı. Mart
1980ʼde mücade-
lesini sürdürdüğü
Karsʼta bir evde
ölü bulundu.

Mevlüt Çınar

Sevgili Berna ve Çiğdem abla nezdinde tüm Dev-
Genç’lileri kucaklıyor; şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyo-
rum.

Elif abla, Şafak ve Bahtiyar abiler şehit düştükten bir iki
gün sonra ben de tutsak düşmüştüm. Tutsaklık bu müca-
delenin bir parçası. Buna ne şüphe! Uzağımızda veya
henüz değil diyebileceğimiz bir durumda hiç olmadı tutsaklık...
Bunları biliyorum.

Ama onların şehitliği sonrası böylesi bir bedeli ödemek
iki kat ağır geliyor insana.

“Alın beni de kızıl atlarıyla güneşe gidenler”
diyen Kahraman Altun’u şimdi daha iyi
anlıyorum. “Bir mermi de benden as-
lanım” diyen Berdan’ın sesine sesimi
şimdi daha gür katıyorum. Ve dö-
nüyorum gökyüzünün uçsuz bu-
caksız maviliğine, Elif, Şafak
Bahtiyar’ı orada arıyorum. Bana
bakıyorlar, beni izliyorlar bili-
yorum. Ne çok yordum seni
değil mi Şafak abi?

Bana renkli kâğıtlarla mek-
tup yazma ısrarını hiç unutma-
yacağım Elif abla. Bahtiyar abi
ya sen nasıl beceriyorsun bu kadar
sessiz olmayı, milyonların milyonda
biri gibi davranmayı... Öyle çok anla-
tacaklarım var ki size... Öyle çok, öyle
çok ki.

Yazamadım uzun süre bunları. Bu süre içinde göz-
lerim dolmadı da değil, ama duygusallıktan değil yazı ya-
zamamam. Sizinle sohbetimin, dertleşmemin sonu yok
ki... Hangi birisini yazayım şimdi... Derken açtım beyaz
sayfayı önüme. Elif abla, Şafak ve Bahtiyar abi; Berna ve
Çiğdem ablaya dair düşündüklerimi size anlatacağım. Çok
yakından, hatta benden daha da yakından tanıdıklarınızdır
Berna ve Çiğdem abla.

Uzun zaman oldu Berna ablayı görmeyeli. Sizin şehitliğiniz
ve benim tutsaklığım öncesi görüştük en son. Şimdi tel-
evizyonlarda gördüm onu. Çiğdem ablayı görüntüleri görür
görmez tanımıştım zaten. Şimdi anlatsam nasıl yürüdüğünü
Çiğdem ablanın, “bak ya nasıl anlatıyor beni’ diye söylenecek
bir yerlerden biliyorum.

Dolu doluydu ikisinin de yürüyüşleri. Yarine hasrettir bu

adımlar, halkına sevdalıdır bu kızlar. Selam olsun zulmün
kalelerini yıkmak için sokakları adımlayanlara. Berna abla,
liselilerin kocaman ablası. Gözlerimiz yollardaydı. Elif,
Şafak ve Bahtiyar’ı bir yerlerde yaşatacağını biliyordum.
Onların cüretiyle, Kızıldere’nin diliyle, türkü söyler gibi di-
reneceğini biliyordum. Ve çıktın geldin.

İşte Dev-Genç’liler! Yine geldiler, adalete hasret yürekleri
adaletle buluşturup güneşe gittiler dedirttin. Hoşgeldin
Berna abla, hoşgeldin ve sefa getirdin.

Fotoğraflarınıza bakıyorum. Ne onurlu bir nesil yaratmış
Dev-Genç. Ne kadar gurur verici insanlar yetiştirmiş. Hani
bazen onur ve gururdur deriz ya bazı şeyler için, bu kelime
kimileri için soyut kalır çoğu kez. Sizin fotoğraflarınız,
anılarınız somutluyor her şeyi beyinlerde.

Sevgili Çiğdem abla... Bahtiyar abinin bağ-
laması ve flütü bana emanet merak etme.

Hemen aldım onları, güzel bir yere
sakladım. Dernekte de çiçekleri eksik

etmeyeceğiz, o konuda da gözün
arkada kalmasın. Bahtiyardır şim-
di bizim Çiğdem muradına erdi,
diye yazıldı bir açıklamada.

Ne kadar mutlusun değil
mi, ne kadar aceleci, ne kadar
samimisin. Üzgünüm aslında
biraz. Vasiyetini yerine getire-
medik. Bahtiyar abinin yanında

toprağa veremedik seni. Ailelerin
çıkardığı bu tarz sorunlar önle-

nemez oluyor bazen.
Ve bizim içimizde ömür boyu bu-

rukluk bırakıyor bunlar. Eminim güneşin
sofrasında yan yanasınızdır. Kucaklaşmış-

sınızdır bir dolu. Bizden de selam söyleyin, bizim
için de sarılın şehitlerimize. Bir yerde yardım istemek de
utandırıyor beni.

“Şafaklar’ın Bernalar’ın Çiğdemler’in, Elifler’in, Bahti-
yarlar’ın öğrencisine bak” diyecekler diye korkuyorum.
Haklılar da böyle söylemeye. Sizin aştığınız zorluklar, sizin
vardığınız hedefler, bize gücümüzün sınırsızlığını öğretiyor. 

Unutmayacağız sizi. Her şey daha yerinde şimdi.  Her
şey daha anlamlı. Ve hayatı anlamlı kılmak isteyen yüzlerce
Dev-Genç’li olacak. Daha çok göz var artık üzerimizde. En
yakındakilerimizin gözleri... Bizi izlediklerini bilmek, fotoğ-
raflarını görmek bile birçok sorunumuzu çözmeye yetecektir
artık.

Bir feda kuşağı yarattı Dev-Genç, dünyada eşi benzeri
olmayan gelenekleri ortaya çıkaran insanları yarattı. Selam
olsun Dev-Genç’e, Dev-Genç’lilere.

Ne Onurlu Bir Nesil Yaratmış Dev-Genç
Ne Kadar Gurur Verici İnsanlar Yetiştirmiş

Anıları Mirasımız

Raul REYES:
Kolombiya Silahlı Dev-

rimci Güçleri FARC’ın yö-
netici kadrolarındandı.
ABD’nin desteğiyle Ko-
lombiya ordusu tarafından
düzenlenen baskında 1
Mart 2008’de Ekvator’da

15 yoldaşı ile birlikte katledildi.

Raul Reyes

Mazlum GÜDER:
Mazlum Güder, yoksul bir

Kürt ailesinin çocuğuydu. Genç
yaşında devrim mücadelesine
katıldı. Cunta yıllarında mü-
cadelesini bir tutsak olarak
sürdürdü. 3 Mart 1983ʼte Ela-
zığ Hapishanesiʼnden tahliye

edilmesi gerekirken işkencede katledildi.

Mazlum Güder



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Tüm emekçi halklarımızın,
işçi sınıfımızın, yoksul köylülerimizin,

yurtseverlerin, aydınların,
tüm dünya halklarının huzurunda

bir kez daha yineliyoruz ki;
yeryüzünde halkların özgürlüğünü ve

kurtuluşunu savunan tek bir ülke,
tek bir örgüt kalmasa dahi

kurtuluş bayrağını taşımaya devam edeceğiz.
Ne iç, ne de dış düşmanlarımız

o bayrağı yere indiremeyecektir.
Kongremiz; bu bayrağın,

Marksizm-Leninizm bayrağının daha da
yükseklere çekildiği bir andır.

Bu kongre herkesin cenazelerimizi
kaldırmaya hazırlandığı koşullarda,

maskeli ve maskesiz
düşmanlarımıza indirdiğimiz

ağır bir darbedir.
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Mahkeme
Kararları

Kaldırılsın
Evlatlarımız

Serbest
Bırakılsın!



Özgür tutsak Fikret Kara'nın annesiyim.
Yaşadığımız her yeri, üstü açık hapishaneye
çevirseler de zalimler, biz yine de dört

duvar ardında evlatlarımıza yaşatılan zulmü dilimiz
döndükçe anlatacağız. 

Hapishaneler kanayan yaramız diyoruz. Bir ülkenin,
nasıl yönetildiğinin aynası hapishanelerdir. Yıllardır
tanığız, yaşanan zulme, eziyete.

Tanığıyız, can-kan bedeli direnen zulüm karşısında
biat etmeyen evlatlarımızın. Gelmiş geçmiş tüm
iktidarlar döneminde hapishanelerde baskı, hak ihlalleri,
işkence hiç eksik olmadığı gibi, katmerlenerek sür-
dürülmüştür. Yaşanan saldırılarda, onlarca tutsak ya-
şamını yitirmiştir. Diyarbakır Hapishanesi’nde tutsak-
ların kafaları demir çubuklarla ezilmiş, Ulucanlar
Hapishanesi’nde 10, Buca Hapishanesi’nde 3,
Ümraniye Hapishanesi’nde 4 tutsak evladımız iş-
kenceyle katledilmiştir.

Hapishanelerde muhalif, devrimci tutsakların insanca
yaşam talepleri karşılanmadığı gibi hiçbir sorun da çö-
zülmüyordu. Her defasında çö-
züm yerine yeni model tip ha-
pishaneler yaparak mimari ya-
pıdan medet umuyorlardı. A-
B-C-E-M özel tip... Alfabenin
tüm harflerinde hapishaneler
yapıldı. Her yeni hapishaneye
geçiş, sürgün tutsakların iradesi
dışında zorla ve kanlı oldu.
Onlarcası yaşamını yitirdi.

Ülkemiz hapishaneler tarihi
böyle devam etti. F tipi yüksek
güvenlikli hapishaneler ise
emperyalist ülkelerin deste-
ğiyle İMF politikalarını hayata
geçirmek için yapıldı. Dönemin
hükümeti -DSP, MHP, ANAP
üçlü koalisyon- Bülent Ecevit
Amerika'ya gittiği gece 19
Aralık 2000'de 20 hapisha-
neye aynı anda yapılan ope-
rasyonla 28 evlatlarımız kat-
ledildi, yüzlercesi yaralandı,
F tiplerine götürüldüler. F
tipleri ya teslimiyet ya ölüm
dayatmasıyla kanlı katliamla
açıldı.

Evlatlarımız F tipi saldırı-

sına karşı direnme haklarını
kullandılar. Süresiz açlık
grevlerini ölüm orucuna çe-
virdiler. 7 yıl süren büyük
direnişte 122 evladımızı
kaybettik. Yüzlerce evladı-
mız sakat kaldı; ama teslim
olmadılar, direndiler. Tecrit
hücrelerini, zulmü yere çal-
dılar. Zulmün her türünü;
yasa diyerek, genelge di-
yerek evlatlarımıza da, bize de yaşattılar, biat etti-
remediler. Bunu hazmedemediler ki yeni hapishaneler
yapmaya başlamışlar. T tipi, L tipi... Türlü türlü genel-
geler... Biliyoruz ki; ülkemiz faşizmle yönetiliyor.
İktidarlar değişse de faşizm aynı faşizm, zulüm
aynı zulüm.

TECRİT POLİTİKALARI
DİRENİŞE ÇARPTI!
Yeni zulüm genelgeleri ile saldırdılar. Her yerde

kamera var. Adı üstünde “Yüksek Güvenlikli Hapishane”.
Ama yetmedi, hücrelerin içini görecek şekilde evlat-
larımızın mahremiyetine uzanıp 24 saat gözetlemek
istediler. 

Tutsaklar bunu kabul etmedi elbette. Kameraları
söktüler, boyadılar, kırdılar... Onlarca disiplin cezasına

çarptırıldılar, soruşturmaya uğra-
dılar, onlarca tutsağın infazları
yakıldı... Çift kelepçe işkencesi
ile tutsaklar hastahaneye götürü-
lürken ikinci bir kelepçe ile askere
kelepçelendiler. Eski tarihlerde
zindanlarda tutsakların ayağına
70-80 kiloluk külçe bağlarlarmış;
hareket edemesin, eziyet olsun
diye. Şimdi külçe yerine 70-80
kiloluk askeri bağlıyorlar evlatla-
rımızın kollarına. Tek kelepçe yet-
miyor, çift kelepçe takıyorlar. Bu
insanlık dışı uygulamaya karşı
tutsaklar direndi ve Kırıklar ha-
pishanesinde geri adım atıldı. Ce-
zalar aldılar. Zulüm aynı zulüm.
*Küçük camlı ring araçlarının
içini bile tek kişilik böldüler,
öyle ki tabut gibi. Evlatlarımız
oturunca ayağa kalkamıyor zaten
elleri kelepçeli. Direniyor ve tabut
ringlere binmiyorlar. 

*Sessiz imha politikası ile on-
larca hasta tutsak tedavileri engel-
lenerek ölüme terk ediliyorlar. Ha-
pishanelerden her gün bir cenaze
çıkıyor dışarı, kelepçe açılmıyor vs.

SÜREKLİ FAŞİZME KARŞI SÜREKLİ DİRENİŞ

TTE Direniş Süreci

O dönemde Devrimci Sol tutsakları
aşağı yukarı 2 yıl ziyarete, mahkemeye,
avukata çıkmadılar. Bu süreçte aileler her
ziyaret günü gelip, sabahtan akşama kadar
Metris’in önünde bekliyorlardı. Bu dönem
tutsaklardan bazıları direniş sürecinin ağır‐
lığını kaldıramadı. Elbise giyip, bağımsızlara
geçen oldu. 

Bazı aileler, çocuklarının bu tavrını
kabul etmediler. Çocuklarına tavır aldılar.
Ziyarete çıkan çocuklarına şunu sorarlar:
‐ Nasıl ziyarete çıktın, ne oldu?

Oğulları: “Elbise giyip, koğuş değiştir‐
dim” diye cevap verir. 

Aile: “Şu anda seninle görüşüyorum,
arkadaşların aylardır ziyarete çıkmıyor,
koğuşlarında don‐atlet bekletiliyorlar. On‐
ların anneleri‐babaları yok mu? Eğer haf‐
taya yine karşıma böyle çıkacaksan, ben
senin ziyaretine gelmem. Metris’in önüne
de gelmem. Arkadaşlarının yanına dön.

Tutsaklar TTE'yi parçalayıp, koğuşa yol‐
daşlarının yanına geri dönüyorlar. 

Naime Kara

Naime Kara; uzun yıllardır hapishanede
olan oğlunun yaşadıklarıyla beraber faşizmin
hapishaneler politikasını tanıyan, öğrenen bir
TAYAD’lı anne. 

Faşizmin saldırılarını ve neden direnmek
gerektiğini oğlunun yaşadıklarıyla anlatıyor.
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Sürgün Sevklere Karşı 
Sürekli Direniş
*Sürekli sürgün-sevkler yaşanıyor. Tutsaklarımızın

deyimiyle “akşam gözümüzü bir hapishanede kapatı-
yoruz. Batıda (Edirne'de) sabah kendimizi Van'da,
İzmir’de buluyoruz”. Do-
ğudan batıya Ege'ye.
Bu vatan bizim, habire
evlatlarımızı sürgün
ediyorlar. Hapishane
ring araçlarıyla, evlat-
larımızı oradan oraya
götürüyorlar. Benim oğ-
lum bir yılda dört ha-
pishane dört ayrı şehire
götürüldü: Kırıklar,
Edirne, Kandıra, Şak-
ran. Kendi iradesi dı-
şında her sürgün ayrı eziyet.

Çıplak arama işkencesi hem evladımıza hem de
bize maddi ve manevi zulüm. Oğlum Şakran T tipi
hapishanesine sürgün edildiğinde hapishane müdürüyle
karşılaşmış. “Burası T tipi, size F tipini aratacağız” di-
yerek hakaret etmiş. 

Ve oğlumun konulduğu koğuşunun havalandır-
ması, çift tel kafesle kapalıydı. Havalandırma; tut-
sakların hava aldığı, volta attığı, spor yaptığı yer.
Sabah sayımında açılan, akşam gün batmadan ka-
patılan 4 duvar arası 8 metre yükseklikte. Üstü jiletli
telle kaplı 24 saat kulelerden gözetlenen bir kuyu.
Bazen cezalandırma amaçlı kapısı açılmaz. Oraya
da çıkamazsınız.

Evlatlarımızın başını yukarı kaldırdığında gördükleri
bir avuç gökyüzüdür, havalandırmaya konan bir kuş,
bir kelebeği görmektir bazen, onu da yasakladılar.
Suç duyurusu, eylemler, grevler yapıldı, sonuç de-
ğişmedi. Oğlum ve arkadaşları havalandırmanın du-
varına “tel kafesi kabul etmiyoruz, hayvan kafesi
gibi” yazıp slogan atıp oturma eylemi yapmışlar.

Tel kafessiz bir koğuşa geçmek, yer değişikliği ya
da tel kafesin kaldırılmasını talep ettiler. Sorun çö-
zülmeyince, o zaman biz kaldırırız bu tel kafesi

dediler. Fikret tel kafesi parçalamış ve ertesi gün
Fikret’i müdürle görüştüreceğiz diye kaçırıp, Adana
Kürkçüler Hapishanesi'ne iradesi dışında zorla sürgün
ettiler. Diğer arkadaşlarını tel kafessiz koğuşa götürdüler.
Bir direniş daha kazanıldı. 

Fikret bu bedeli göze almıştı elbette. Onurlandık,
gururlandık.

Dışarıda yaprak kı-
mıldasa içerde evlat-
larımızın yüreği kanat
çırpıyor.

Adana Kürkçüler'de
direniş sürüyor. Yürü-
yüş dergisi verilmi-
yor, yer değiştirme
talapleri kabul edil-
miyor, sohbet hakkı
uygulanmıyor, blok

tecriti uygulanıyor,
mahkeme gidiş-gelişlerinde saldırıya uğruyorlar. 

Havalandırma duvarlarına “Yürüyüş dergisi yayın
alma hakkımız engellenemez - sohbet hakkımız en-
gellenemez” yazıp oturma eylemi yapıyor, slogan atı-
yorlar. Zulüm varsa direniş de vardır. Hapishanede
yaşamak, direnmek bir sanattır ve bu sanatı özgür
tutsaklarımız her türlü bedeli göze alarak icra ediyorlar. 

Onlar içerde biz Tayad'lı aileler dışarıda sürekli
faşizme karşı sürekli direnişteyiz. Gasp edilen haklarımız
için direniyoruz; haksız hukuksuz tutuklanan, onlarca
yıl ceza verilen evlatlarımız için direniyoruz.

Adalet istiyoruz! Biliyoruz ki; evlatlarımızın sesi,
soluğu bizleriz. Dışarıda yaprak kımıldasa içeride
evlatlarımızın yüreği kanat çırpıyor. Tüm ailelerimizi
duyarlı olmaya davet ediyorum. Evlatlarımız için,
adalet talebimiz için birlikte olmalıyız!

AKP iktidarı evlatlarımızı mahkemelere bile çıkar-
madan, ağır cezalar veriyor, müebbet hapis veriyor.
Evlatlarımız sahipsiz değildir, evlatlarımızın özgürlüğü
için mücadele edeceğiz. Evlatlarımız devrimcidir, hal-
kımızın en değerli, en onurlu evlatlarıdır. Hiçbir zaman
halkımıza karşı tek bir suç işlememişlerdir. AKP fa-
şizminin, mahkemeye bile çıkarmadan müebbet hapis
cezaları vermesine izin vermeyeceğiz. 

‘80’li yıllar, TTE Direniş Sürecidir. 
Tutsak, annesiyle ziyarete canı sıkkın bir şekilde çıkıyor.

Anne “Ne oldu oğlum?” diyor. 
Oğul: “Mahkemeye çıkarken, üst araması dayattılar,

beni çırılçıplak soydular” diyor. 
Anne diyor ki: “Oğlum buna mı canın sıkıldı?”

Oğul şaşırıyor.
Anne: “Canını sıkma, oğlum sen erkek adamsın,

yiğidin malı meydandadır!”.
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17 Aralık 2018 tarihinde Gazi mahallesi,
Gazi Şehitleri Cemevi’nde direnişe başla-
dık. Evlatları tutsak olan ailelerimizle birlikte

basın açıklaması yaptık. “Adalet istiyoruz Evlatla-
rımıza Özgürlük!” talebimizi sloganlarla haykırdık.
Pankartlarla halkımıza duyurduk, Tayad'lı Aileler olarak
oturma eylemine başladık. 

Neden böyle bir direnişe başladık? Çünkü bu
ülkede adalet yok! Faşist AKP'nin mahkemeleri, dev-
rimci tutsakları uydurma, komplo dosyaları hazırlayarak
ağır cezalar veriyor. 

Haksız, Hukuksuz Yargılamalar
Mahkemeye dahi çıkarmadan, 20 yaşında olan

Alişan Taburoğlu’na 21 yıl ceza verdiler. SEGBİS
ile göstermelik yargılama yapıyorlar. Tutuklu evladımız,
ne savcıyı görebiliyor, ne hakimi!

Hakan Karabey’e müebbet verdiler. Ne yapmış
da müebbet veriyorsunuz? Şahin Keskin'e 32 yıl
ceza verdiler. Ve bu şekilde, 30’a yakın devrimci
tutsağa ceza yağdırdılar. Sözde mahkeme yapıp
cezalar yağdırmaya devam ediyorlar. 

Evlatlarımızın hiç kimseden gizleyecek bir şeyi
yoktur ve mahkemede anlatabilirler. Ama mahkemenin
gizleyecek çok şeyi var. Gizli saklı mahkeme yaparak,
apar topar ceza yağdırmalarının nedeni budur. Çünkü
mahkemeyi yöneten hakimler suç işliyorlar. Gerçek
bir yargılama yapmadıklarını en iyi kendileri biliyor-
lar.

Bu nedenle yangından mal kaçırır gibi, gizli saklı
mahkeme yapıyorlar. Bir insanın ömrünü alacaksınız,
hücrelere tıkacaksınız; ama onunla yüz yüze gel-
meyeceksiniz! Burada adalet yoktur. Biz TAYAD’lıyız.
Buna asla izin vermeyeceğiz. Böyle sözde yargılama
yapmalarına izin vermeyeceğiz! 

Neden böyle cezalar veriliyor devrimci tutsaklara?
Çünkü faşizm yönetemiyor. Kriz üstüne kriz yaşıyor.
Siyasi olarak yönetemiyorlar artık, soğanın başına
bile jandarma dikecek hale geldiler. Yüzbinlerce insanı
hapishanelere atıyorlar. Evlatlarımız ise, halkımızın
ekmek ve adalet talebini örgütlüyorlar. 

AKP iktidarı da, krizi derinleştiğinde, ilk olarak
kendine düşman gördüğü devrimcilere saldırıyor.
Devrimci mücadelede tutsak düşen halk çocuklarının
nedir büyük “suçları”? 

- Bilimsel, parasız, anadilde eğitim istiyorlar.      
Uyuşturucu, fuhuş, kumara karşı mücadele ediyorlar.
AKP iktidarı ise yozlaşmayı körüklüyor. Çünkü; ikti-
darlarını ayakta tutmak için uyuşturucu, fuhuş, kumarı
yaygınlaştırmak zorunda. 

Hayır! Uyuşturucuya, kumara, çetelere karşı mü-
cadele etmek suç değildir. AKP, uyuşuturucu çetelerini
koruyor. Küçükarmutlu Mahallesi’nde, uyuşturucu sa-
tıcısını cezalandıran Devrim Top, bu nedenle katle-
dildi.

Adalet İstiyoruz Kampanyası
Biz evlatlarımızı AKP faşizmine, onun sahte mah-

kemelerine ezdirmeyeceğiz!
Gazi Şehitleri Cemevi’nde başlayan direnişimizi

Gazi Cemevi’ne taşıdık. Her gün saat 14.00 ile
16.00 saatleri arasında oturma eylemi yapıyoruz.

Eylemimizin 20. gününde polis saldırısı gerçekleşti.
Oturma eylemi yapan Tayad’lı Aileler sokaktan gözaltına
alındı. Bu saldırı ve gözaltında Tayad'lı Ailelerden
Zeynal Danacı'nın kaburgaları kırıldı.

Kampanyamızı sadece oturma eylemi ile sınırlı
tutmuyoruz. Aile ziyaretleri yaparak kampanyamızı
anlatıyoruz, ailelerimizi direnişe taşıyoruz. 

Ailelerimizle röportajlar yapıyoruz, videolar çekiyoruz.
Daha fazla insana ulaşmak  için 500 adet afiş hazırladık:
Çayan Mahallesi, Alibeyköy, 1 Mayıs Mahallesi, Kıraç
ve başka mahallelerde afişlerimizi yapıyoruz. 

Halkımıza adaletsizliğe karşı yaptığımız adalet
kampanyamızı anlatıyoruz. Direnişimizin motor gücü;
evlatlarını tutsak vermiş ailelerimizdir. Şehit ailelerimizdir.
Bu kış gününde evlatlarını sahiplenmek için hastalık-
larına aldırış etmeden oturma eylemine katılıyorlar. 

Her hafta pazar günleri Gazi Mahallesi’nde Adalet
Kahvaltıları düzenliyoruz. Anlamlı bir katılım oldu
kahvaltımıza. Türkülerini faşizme barikat yapan Grup
Yorum’un yeni tahliye olan üyelerinden Bergün Varan
kahvaltımıza katıldı. Yaşadıkları adaletsizliği anlattı.  

3 Şubat tarihinde Sarıgazi mahallesinde de aynı
taleple bir kahvaltı düzenledik. 

10 Şubat tarihinde Bağcılar’da toplu kahvaltı dü-
zenlendi. Tüm etkinliklerimizde direnişimizi anlatıyoruz.
Gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Halkımız bizimle,
ailelerimiz bizimle. 

AKP faşizmi ise gücünü, işbirlikçisi olduğu emper-
yalizmden alıyor. Halka dayanmayan her şey yenil-
meye mahkumdur. Emperyalizm ve işbirlikçisi
AKP yenilmeye mahkumdur. Bu direnişimizi de
zaferle sonuçlandıracağız!

Eylemlerimizi yapalım, mahkeme önlerinde, ha-
pishane önlerinde, komşularımıza, iş yerlerimize her
yere yayalım. Unutmayalım ki, biz haklıyız, evlatlarımız
onurludur. Kazanan biz olacağız. TAYAD demek zafer
demektir!

Evlatlarımıza Özgürlük İstiyoruz! Adalet İstiyoruz!
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GALATASARAY MEYDANI
HALKA KAPATILAMAZ!
“Nasıl ki bugüne kadar en küçük şeyi bile bedel

ödeyerek zorla koparıp aldıysak, bundan sonra da
öyle olacaktır” Ahmet İbili

TAYAD olarak ülkede neredeyse tüm seslerin sus-
tuğu, ekonominin yerle bir olduğu, insanların yoksul-
luktan ve açlıktan kırıldığı, devletin de -ayaklanmaya
çok yatkın olan- halkı susturabilmek için terör estirdiği
bir dönemdi 1990’lar. Dışarıda halk muhalefetini bas-
tırmak için saldıran devlet, tutsaklara TTE'yi (Tek Tip
Elbise) dayattı. Biz böyle bir süreçte, bedel ödemeyi
göze alarak, Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmaya
başladık. Ve bunun bir bedeli oldu elbette. Her çıkı-
şımızda gözaltılar, işkenceler yaşadık; ama asla
vazgeçmedik. Sonuç: Galatasaray Meydanı’nı kazandık. 

Biz o bedelleri, en karanlık zamanda ödemeyi
göze aldık, şimdi de alırız. TAYAD kendini, yaprağın
bile kıpırdamadığı cunta yıllarında var etti. Varlığını
bugüne direnerek taşıdı. En karanlık zamanda; “Önce
çocuklarımızı sonra düşüncelerini sahiplendik”
diyen analar babalar olarak; ülkede
kendine solcu diyenlerin yapama-
dıkları direnişleri yaptık. Hiç vaz-
geçmedik, günü geldi fiziksel olarak
canımız yandı, günü geldi korktuk,
yorulduk; ama hiç vazgeçmedik. 

Vazgeçmek; çocuklarımızı
yüz üstü bırakmaktı. Vazgeçmek;
çocuklarımızın güzel düşünce-
lerini sahipsiz bırakmaktı. Vaz-
geçmedik ve kazandık! 

Karanlıklarda ışık olan her kişi
kahraman olmuştur halkın gözün-
de. Daha öncesinden Dadaloğlu, Kozanoğlu, Köroğlu
gibi nice yiğit, nice kahraman böyle karanlık zamanlarda
ışık olmuşlardır. Kılıçlarından çıkan kıvılcımla aydın-
latmışlardır ortalığı. Kimi zamanlar da bizim evlatlarımız
bedenleriyle aydınlatmışlardır karanlığı. 

Böyle kahraman evlatları sahiplenmek, onların dü-
şüncelerini sahiplenmek de bir mutluluktur bizim için.
Sahiplenmek demek, bedelleri göze almak demektir.
Bu bedelleri de ödemekten çekinmeyiz. Bizim bu be-
delleri göze aldıracak sağlam nedenlerimiz var. Bu
bedelleri göze alamayıp; ama yine de sol görünmeye
çalışanlar da var.

Örneğin; biz Galatasaray Meydanı’na çıktığımızda
görüyorduk. Polisin çevirdiği bir alanda eylem yapılıyor,
kayıp aileleri polisin çevirdiği alanın içinde eylemlerini
yapıyorlar. Ya da İHD kendi binasına bile polis izin
vermediği için çıkamıyor, çıkmıyor. Sahiplenmek de-
mek bedeli göze almak demektir dedik. Sahiplenmek
polisin izin verdiği sınıra kadar gitmek, icazet dilemek
değildir.  

Kendi derneğine bile polis izin vermediğinde gire-
miyor İHD. O zaman şöyle demeleri gerekecek: “Bu

bina polisin izin verdiği
zamanlarda bizimdir.”
Bugün polisin izin ver-
diği kadar alanda eylem
yapanlar, yarın polisin
izin verdiği saatler arası
eylem yapacaklar, en
sonunda polis hiçbirine
izin vermeyince de bı-
rakacaklar.

Oysa devrimcilik, solculuk değiştirmektir. Hiçbir
sonucu değiştirmeyen, en önemlisi değiştirme iddiasıyla
yapılmayan bir eylem hiçbir işe yaramaz. 

Biz böyle söylerken evlatlarını kaybetmiş anaları,
babaları kınamıyoruz. Sonuçta biz de ana babayız,
böyle bir acının nasıl olduğunu en iyi biz anlarız. Biz
hapishanelerde evlatları öldürülen, ölüme mahkum
edilen, kaybedilen, işkence gören çocuklarımızın
anası babasıyız. Kayıp ailelerinin acılarını en iyi biz
anlarız, acılarını yüreğimizde hissederiz.

En çok da bu yüzden diyoruz ki, artık daha sağlam,
kararlı, çelik iradeli bir direniş çizgisine

ihtiyacınız var. Bu şekilde yapılan
eylemlerin hiçbir adım attırıcılığı
olmayacaktır. Bu direniş çizgisi de
bizde, TAYAD’da vardır.

Her hafta Galatasaray’da de-
vam eden eylemimizde, daha kim-
bilir kaç kez gözaltına alınacağız.
Her gözaltından sonraki hafta tek-
rar aynı direniş çizgimizde devam
edeceğiz. 

Bizim talebimiz bellidir. Faşizm
bu talebimizden vazgeçirmek için

saldırıyor. Vazgeçmeyeceğiz, onlar vazgeçecek ve biz
kazanacağız. Daha sonrasında belki farklı bir talebimiz
olacak ve bunun için de direnmek gerekecek, yine ka-
zanacağız. Bu zafereler bizi nihai zafere götürecektir.
Bu küçük irade savaşlarının zaferleriyle temel talebimizin
de gerçekleşmesini sağlayacağız. 

Sonuçta tüm savaşlar irade savaşı, biz en küçük
tartışmamızda kendi irademizi kabul ettirebilecek ka-
rarlılığı gösterirsek asıl talebimizde de irademizi kabul
etmek zorunda kalacaklardır. Reformistlerin, kayıp
yakınlarının bu gerçeği görmesi ve buna göre hareket
etmeleri gerekir. Tüm direnişlerimizde bu gerçeği göz
önüne alarak hareket ederiz. 

Sonuç olarak;
AKP iktidarında zulmetmek yasal, zulme karşı çık-

mak yasak. Evet bizler bu zulme karşı çıkmaya
devam edeceğiz. Hiç kimsenin sesi çıkmazken bizler
avazımız çıktığı kadar haykırmaya devam edeceğiz.
Sürecin omuzlarımıza yüklemiş olduğu yükün bilincinde
olup aynı kararlılıkla yürümenin mutluluğunu yaşa-
maktayız. Herkesi bu mutluluğu yaşamaya, mücadeleye
davet ediyoruz.  

TTE ve Meydan Yasaklarına Karşı Direnişimiz Sürüyor

12 Eylül süreci;
Boğazlı kazaklar yasaktı Metris’te. 
Hiçbir mantığı yoktu. 
Aileler ya boğazlı kazakları ince bir
şekilde dikip bisiklet yaka yapıyor
ya da hemen oracıkta söküp
yeniden örüyorlardı. Tutsaklar ise
bunu içeride yeniden boğazlı
kazağa dönüştürüp giyiyordu.
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Geçmişine sahip çıkmayanın, geleceği de
olmaz. Anadolu geleneklerinde yaşlılar de-
ğerlidir. Onlar deneylerini, birikimlerini ku-

şaktan kuşağa gençlere aktarırlar. Toplumun geleceği,
yaşlıların birikimleri, deneyleri ve eğitimleri, gençlerin
dinamikleriyle birleşerek kurulur.

Düzen halk kültürünü yok etmeye çalışıyor: Yaşlılar
değer verilmesi gereken insanlar değil, kapının önüne
konulması gereken kişilerdir.

Bu nedenle, yozlaşmayla beraber, parası olan,
emekli maaşı olan yaşlılar huzur evlerine yerleştirilir.
Parası olmayanlar ise, aileler tarafından yük olarak
görülür hale gelmiştir. 

Bu, aşağılayıcı ve sömürücü düzenin yarattığı
kültürdür. Ve bu kültür, halk kültürüne düşmandır.
Yaşlı insanlar tamamen üretimin dışına itilerek, tüketici
konuma getirilip huzur evlerinde toplanıyor.

Yaşlıların huzurevine gelebilmesi için de onlarca
engelleri aşmaları gerekiyor. Huzurevine girecek in-
sanların, belirli bir mal varlığı olması gerekiyor. Kısaca
düzen, doğumundan ölümüne kadar insanları iliğine
kadar sömürüyor. Huzurevine aldıkları insanların mal
varlıklarına, maaşlarına el koyuyorlar. 

Huzurevlerinde, yetimhanelerde dayaktan teca-
vüzlere varana kadar her türlü ahlaksızlıklar yapılıyor.
Düzene ait, huzurevleri ve yetimhane gibi kurumlar
bu düzenin aynası gibidir.

Vefa, Halk Kültürüne Ait Bir Değerdir!
TAYAD’lı Ailelerin kurduğu Sevgi Erdoğan Vefa

Evi, şehit ve tutsak yakınlarını sahiplenmek için oluş-
turulan bir kurumdur.

Şehit ve tutsak annelerimiz, babalarımız, yakınla-
rımız evlatlarını doğurup büyütmekle kalmamış, yıllarca
onları sahiplenmiştir. Yıllarca hapishane önlerinde ço-
cuklarını, hapishanelerde yapılan işkencelere karşı
sahiplenmişlerdir. 

Ailerimiz önce evlatlarını sahiplenmiş, dosta-düş-
mana karşı savunmuştur. Sonra evlatlarının düşünceleri
için verdiği mücadelenin bir parçası olmuştur. Yaşlılık
günlerinde, onlara bakmak, onları rahat ettirmek
genç TAYAD’lılar için bir onurdur. 

Tabii ki, Sevgi Erdoğan Vefa Evi sadece yaşlı
anne-babalarımızı sahiplenmek için kurulmadı. Sevgi
Erdoğan Vefa Evinde yaşlılarımızı, anne-babalarımızı
üretime dahil etmek, onların yaşam deneyimlerinden
yararlanmak hedeflerimiz arasındaydı. 

Kurulduğu günden bugüne, Sevgi Erdoğan Vefa
Evinde bu hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. 

Vefa Evinde günlük yaşam kolektif örgütlenir.  

Vefa Evinin temizliği, kahvaltı da dahil yemek
yapımı, yatağa bağımlı ailelerin bakımı genç Tayad’lılar
tarafından ortaklaşa yapılır. 

Vefa Evinde kalan anne-babalar da, kendi koşulları
içerisinde üretime katılırlar. Yoğurt yapımı ve Vefa
Evinin giderlerini karşılamak için satışı buna bir
örnektir. Bunun dışında anneler el üretimleriyle, kat-
kılarını sunarlar. Tabii ki en büyük katkıları, sohbetleriyle
genç kuşakları eğitmeleridir. Onlar yaşamları boyunca
kazandıkları deneyimlerini, birikimlerini anlatarak ge-
lecek kuşakların halk kültürüyle donanmış, dürüst-
namuslu insanlar olmasının güvencesi oluyorlar.

Sevgi Erdoğan Vefa Evi, bizim düzenin yoz ku-
rumları karşısında oluşturduğumuz alternatif bir ku-
rumdur. Evet; düzenin huzurevleri, yetimhaneleri kar-
şısında bizim de Vefa evimiz var.

TAYAD’lıların kurduğu, Sevgi Erdoğan Vefa Evinde
yaşam, halk kültürünü sahiplenme, yaşatma, ortak
yaşamı buna göre şekillendirme temelindedir. 

Yaşlılarımıza ve yatağa bağlı olan insanlarımıza
en iyi şekilde bakılır. Çünkü bakım için gelenler, her
işlerini gönüllülük temelinde ve hep birlikte yapıyorlar.
Şehit ve tutsak ailelerimiz, onların yakınları Vefa Evin-
de, ortak yaşamda yerlerini alıyorlar. Kendi yaşamlarına,
kendileri karar veriyorlar. Yani bir bakıcıya gerek kal-
madan kendi işlerini yapabiliyorlar. Vefa Evinde ya-
şayan her insanımızın birçok sağlık sorunu var. Ona
rağmen, birlikte yaşamı sorumluluk içerisinde yürü-
tüyorlar. Yani Vefa Evinde halkın deyimiyle; “Ele güne
muhtaç olmadan”, ortaklaşa yaşamlarını sürdürüyorlar. 

Vefa Evinde kolektif yapılan işlerden bazıları:

- Kitap okuma
- Geziler
- Yemek yapmak
- Temizlik
- Film izleme
- Tiyatro
- Günlük haber ve gazete okuma, değerlendirme
- Kültür etkinlikleri düzenleme
- Etkinliklerde şiir okuma, türkü söyleme, halay

çekme
- Özgür tutsaklara mektup yazma

Vefa Evimizi, oradaki insanlarımızı sahiplenmemizle
büyütebiliriz. Vefa Evimiz bizim tarihimizdir!

Sevgi Erdoğan Vefa Evi, Yarınlara Taşıyacağımız Tarihimizdir!
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Zulüm kapımızı birer birer çaldı.
Ve biz  zulümle tanıştık!

12 Eylül geldiğinde, her aile gibi acıları ve
zulmü yakından tanıdık. Çocuklarımızı nerelere
götürdüklerini bilmek, başlarına ne geldiğini

öğrenmek zorundaydık. Her ne kadar anlamasak da,
onlar bizim çocuklarımızdı. Bizden birer parçaydı. On-
ları, tüm kötülüklerden korumak istiyorduk. Fakat
onlar bildikleri yoldan gittiler. Biz de arkalarından.

Biz anneler, yani kadınlar en yoksul, en saf ve
yüzyıllardır ezilen.  

Yüzyıllardır eğitimden, üretimden, kültürden, sa-
nattan, politikadan uzak tutulan. 

Kendi kendileri hakkında, karar verme hakları ol-
mayan, üretme, düşünme ve yönetme yetenekleri
geliştirilmeyen.

Binlerce yılın birikiminin oluşturduğu, eşitsizliğin
aynı üzüntüleri, baskıları ve aynı olayları yaşayan ai-
lelerdik. Sorunlarımız, üzüntülerimiz ortaktı ama, ilk
zamanlar böyle davranmaktan, böyle hareket etmekten
kurtulamamıştık.

Gerçi çocuklarımızın 1. şubede işkence görmesi,
cezaevlerinde tutulması, tekrardan şubelere alınması,
idamlarla yargılanması bizleri etkilemiş ve ortak dert-
lerimiz olduğu için de yakınlaştırmıştı. Ama, o zamanlar
henüz bunun tam olarak farkına varamamıştık.

Cezaevlerine gide gele birbirimizin yüzüne alıştık,
tanımaya başladık. Ve biz seninle orada tanıştık
sevgili Kezban; arkadaş olduk, kardeş olduk,
yoldaş olduk. 

Sevgili kardeşim sana mektup yazarken TAYAD,
yani yuvamızdan bahsetmek istedim. Bizleri biraraya
getiren, bize dünyayı tanıtan çocuklarımız ile omuz
omuza mücadele edecektik. Bazen de şunları söyledik
“yukardakilere”: “Çocuklarımız suçlu değil. Ne yap-
tılarsa iyi yaptılar. Ellerine sağlık. Ama az yaptı-
lar!”.

Sonraki yıllarda ise, bu sözlerimize ek olarak;
“Artık yeni nesiller yetişiyor, onlar çocuklarımızın
kaldığı yerden devam edecek. Bunları öldürsen
ne olacak. Arkada kardeşleri var, torunlarımız var.
Bak büyüyorlar. Gerekirse doğururuz.” diyorduk
gururla. Öyle olmuyor mu? Öyle de oluyor!...

Hapishanelerdeki işkencelerin ve baskının karşı-
sında, tek tek de olsa tepkiler kendini göstermeye ve
gün geçtikçe tepki gösterenlerin sayısı artmaya baş-
ladı.

Bizler “Hapishanelerde baskı, işkence var”,
“İdamlara son verin, oylamalarda ret oyu kullanın!”
diyorduk.

Kendi üzerimizdeki baskılarını anlatıyorduk. Sanki
başka bir ülkeden gelmiş insanlar gibi dinliyorlardı.

Her şeyin yabancısı, halkın yabancısıydılar.

Sözünü ettiğimiz Danışma Meclisidir. 

Kendileri sanki uzayda yaşıyormuş gibi, “Türkiye'de
böyle şeyler mi var?” veya “Biz seçimle gelmedik,
bize ne söyleniyorsa onu yaparız!” diyorlardı.

Biz de; “İdamı mı onaylayacaksınız? İstemiyoruz
diyorsunuz, o zaman istifa edin!” diyorduk aileler olarak. 

İdamlarla ilgili aydınlara gittik.

Korkarak ve çekinerek imza verenler...

İdamlara karşı olduğunu söylemesine rağmen,
imza vermekten korkup imza vermeyenler...

Aydınlar... Konuştuklarında mangalda kül bırak-
mayan, demokratlıklarından, insancıllıklarından dem
vuran, ama iş pratiğe gelince ortada yoklar. 

Kime gidersek, “İyi ki varsanız, siz yoksanız bu ül-
kede yaprak bile kıpırdamayacak” diyorlardı. 

Bazı aydınlar ise, dizlerinin üstüne çökerek imza
atıyordu. Belinde sorun olan bir aydınımız için, bir ana-
mız “Böyle imzalamayın, beliniz ağrıyor, eğilmeyin.”
dedi. 

O da yere diz çökerek, ananın kucağında duran
kitap üzerindeki metni imzalarken; “Bu böyle imza-
lanır” dedi. Bunu söyleyen Ruhi Su idi.

ÖLÜM ORUCU BİZE ÇOK ŞEY
ÖĞRETTİ
Her şeyin ama her şeyin değiştiği günleri, ayları ya-

şamaya başlamıştık. Zulümle müthiş bir hesaplaşmaya
girmişti evlatlarımız. Kimsenin başlangıçta inanmadığı,
‘Hayır yapamazlar!’, ‘Yarıdan dönerler!’ dediği bir he-
saplaşma. Evlatlarımızın kavganın ortasına sürdükleri
canları, bizim de canımızdı. ‘Acaba?’, diye sormuyor,
onların sözlerinin eri olduğunu biliyorduk. ‘Ya Ölüm Ya
Zafer!’ diyen seslerini içimizde duyuyorduk.

Evet, her şey büyük bir hızla değişiyordu. Direniş
yeni bir aşamaya geçerken, evlatlarımız tek başınay-
dılar. Zulümle zımmi anlaşmaya girenler, ‘burunları
sürtülsün diyenler onları yalnız bırakmakla kalmamış,
basit siyasal çıkar dürtüleriyle direnişe karşı cephe
almışlardı. Değişen içerisi değildi yalnız, biz de deği-
şiyorduk. Ruhumuz, bilincimiz yeni bir kimliğe bürü-
nürken, direnenlerin anaları, babaları, yakınları olarak
onur acımızın önüne geçiyordu. Onurlarının onurumuz
olduğunu daha iyi kavrıyor, birbirimize daha iyi
sarılıyorduk. Biz saflarımızı sıklaştırdık, direnme-
yenlerin aileleri bizi tümüyle terk etti.  Olsun varsındı,
biz de evlatlarımız gibi doğru olanı yaptık. Onlarla
birlikte direnmenin onurunu, gururunu taşıyarak zaferin
kazanıldığı günleri de görecek olan bizlerdik. Ölüm
Orucu içeride olduğu gibi bizim aramızda da dönüm
noktasıydı.

TTAYAD’ın Kurucularından Bir Annemizden
Kezban Ana’ya Mektup

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş
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İHD, Nevzat Helvacı ve Erbil Tuşalp ile de gö-
rüşmüştük. TAYAD dosyasının geri verildiğini gazeteden
okumuş; O da sevinçliydi: “Tabii dosyanızı geri ve-
rirler. Öyle ayrı bahçelerde oynarsanız olacağı
buydu.” Bunları söylerken, şakayla karışık “iyi
olmuş" demeyi de ihmal etmedi.

Biz derneğimizin daha önce kurulduğunu anlatmaya
çalıştık ve “Ayrı bahçede oynayanlar sizlersiniz. Siz
daha sonra düşündünüz. Şimdiye kadar aydınlar ne-
redeydi?” dedik. Onlarla aynı düşünmediğimizi, bu
alanda birçok derneğin kurulmasından kıvanç duya-
cağımızı da ekledik.

Ne olursa olsun başardık bu işi biz. Sorun, bir
yerde bu işe karar vermek ve ilk adımı atmaktı ve
onu da atmış olduk. Bu işe soyunurken, kendi aramızda
çok tartışmış, nelerle karşılaşabileceğimizin hesaplarını
yapmıştık. “İnceleme” de olasılıklar arasındaydı.

Bundan böyle, görev ve sorumluluklarımızın arta-
cağını da biliyorduk. Ama, şöyle bir geriye baktığımızda,
bunun üstesinden geleceğimize olan inancımız daha
da artıyor, pekişiyordu.

Ne zor günler aşmıştık. Bu zorluk sadece, 12 Ey-
lül’ün toplum kesimleri üzerinde estirdiği baskı, terör
ve yasaklar değildi. Bunun yanı sıra bizlerin, yani ai-
lelerin mevcut yapıları da zorlukların diğer yanını
oluşturuyordu. 

En başta birçok aile devlet güçleriyle ilk kez karşı
karşıya geliyor, onlardan yapılan haksızlıklara son
verilmesini, kendi haklarını istiyordu. Mevcut uygula-
malara karşı koyuyordu, koyması gerekiyordu. Ve bu
tavırları hep zorla, tehditle engellenmek isteniyordu.
Bunu aşmak gerçekten güçtü... Ama biz bunda da
başarı sağladık, çekinmeden yetkililerden haksızlıkların
durdurulmasını istedik.

Bazen zorlandığımız olurdu. Özellikle de hapisha-
nelerde açlık grevi, operasyon varsa, ne yapmamız,
ne  gerektiğine fazlaca kafa yorardık. 

“Ne kadar da hassaslaşmıştık, dünyanın bilmem
neresindeki olay bizi etkiliyor.” diye düşünürdük. Gün-
lerce ev sorunlarını, aile ilişkilerini düşünmediğimizi
hatırlar, eski hassasiyetimizle kıyasladığımızda de-
ğiştiğimizin farkına varırdık.

Uzun zamandır faaliyetlerimizin bir dernek çatısı
altında yürütülmesinin gerekliliğini tartışmış ve bu
konuda hemen herkesle hemfikir olmuştuk. Bugün
ne de kolay söyleyiveriyorum aynı amaç için; “müca-
dele”, veya “mücadele” kelimelerini. Oysa o ilk günü
ve o ilk dönemi hatırladığımda, bu sözleri söyleyebil-
mem, benim için pek o kadar kolay olmamıştı.

Horlanmaya, itilip kakılmaya, coplanmaya, polis
izlemesine, gözaltılar, işkence ve hakaretlere karşı
koymayı, her türlü olumsuzluğa rağmen yapmamız
gerekenleri yapmayı öğrendik. Çünkü bu uygulamaları
bize reva görenler istiyorlardı ki yarattıkları korku or-
tamından, bizler de korkalım, tüm toplum korkunun
esiri olsun!

12 Eylül sonrası, her şey daha da belirginleştirdi.

Meğer hepsi bize karşıymış...
Gerçekler okuyarak veya birisinin anlatımıyla da

kavranabilirdi ama bizler yaşayarak, hem de gün gün
yaşayarak öğrendik.

Dışarıda sesleri oluyoruz diye bizlere de saldırı-
yorlardı. Evren’in; “Asmayıp da besleyelim mi?”
sözlerini yorumlamak için ihtisas sahibi olmak gerek-
miyordu...

Her ne olursa olsun, haklılığmızın bilinciyle hareket
ettiğimizde karşımıza dikilen engelleri bir bir aşacaktık.
Bunu biliyorduk. Çünkü daha bilinçliydik, birçok şeyin
daha çabuk farkına varabiliyorduk.

Üstelik görevlerimizi daha rahat yapabileceğimiz
örgütlü bir güç haline gelmiştik. TAYAD vardı artık.

Bundan böyle kimse TAYAD'ın ve TAYAD'lıların
devrimci mücadelede yer almasını engelleyemezdi.

Bunu dost-düşman herkes görerek, anladı...
Bugün de bayrağı Direnişler Meclisi devraldı.
Kezban ana bugün onlarla direniyorsun. Halkımızın

korkusu o zaman da vardı, o zaman da bizler çıktık.
En karanlık günlerde bile mücadeleyi göğüsleyen in-
sanlar çıkar. ‘80 cuntası sonrasında yaprak dahi kı-
pırdamazken nasıl sokağa çıktıysak, şimdi OHAL’in
yarattığı teslimiyet koşullarında sizler varsınız.

O dönemde aynı şeyleri söylediler, bugün ay-
dınlar, sanatçılar gene yok ortada. 

Bugün memurlar, işçiler, sendikalar yok ortada.
O zamanda yoktu, şimdi de yoklar. Şimdi hatta
sendikalar kapıdan almıyorlar, faşizmle bir olup
aynı işkenceyi yapıyorlar. 

Ama bil ki halk ve dünya seni biliyor, senin ya-
nında. 

Onun için TAYAD’lıların eskilere değil, yeni insanlara
gitmesi gerekiyor. İlla çocuğu içeride olması gerekmiyor. 

Artık TAYAD sadece tutsaklar ile ilgilenmiyor, bütün
hak ve özgürlük ihlallerine, işkencelere, halkın sorunlarına
ve halka yapılan zulme, acılara her şeye bakıyor. Biz
eğer örgütlü bir halk isek, sahip çıkmamız gerekiyor,
gözardı edemeyiz, görmemezlikten gelemeyiz. 

Seni ve bütün TAYAD’lıların mücadelesini destek-
liyorum, yanınızdayım. Dizlerinin önündeyim. 

Ve sevgili TAYAD'ılar, bu mücadelenin içinde yine
sizin en önde yürüyeceğinizi biliyorum. Bugün öyle
süreçten geçiyoruz ki, 12 Eylül'ü aratmıyor. Ama
bugün insanlar daha bilinçli ve faşizmin yönettiği
bir ülkede, Nuriye'ler gibi insanlar çıkıp da mücadele
ediyor. 

Hepinizi Saygıyla, Sevgiyle Kucaklıyorum.
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