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Yalanlarla, İftiralarla, Komplolarla Tutuklanan
STEPHAN KACZYNSKİ Faşizmin Komplolarına Karşı

AÇLIK GREVİNDE DİRENİYOR!

Cephe Dostu, Enternasyonalist Devrimci

STEPHAN KACZYNSKİ’ye 
ÖZGÜRLÜK!

Patronlara ve Patron Sendikacılığına
Karşı Direnişi Büyütelim!

Sarıyer Belediyesi’nde Taşeron İşçileri Patronlara Karşı, DİSK/Genel İş’in 
İşten Attığı Oya Baydak Patron Sendikacılığına Karşı DİRENİYOR!

Patron sendikacısı DİSK yöneticileri Diyarbakır, Mersin, 
ve İzmir’den otobüslerle getirdikleri kandırılmış işçilerle
direnen devrimci işçiler ve avukatlara linç saldırısı yaptı!

İŞÇİLER!

İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!
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- Tarihimizi silemezler. Çünkü tarihimiz kanla yazılmıştır. 
- Gözaltına alıyor, tutsak ediyor, basıyor, yasaklıyor,

katlediyorlar. Çünkü düzenlerinin yıkılmasını istemiyorlar.
- Hep kazanacağız, çünkü biz halkız. 

- Umut daha büyüyecek, zafer daha yakınlaşacak!
Dilemiyoruz; biliyor, inanıyoruz.

Çünkü gerçekleştirecek olan biziz! 
- Bedel ödemeden çözüm önerenler de, isteyenler de

aldanmaya devam ediyor. Çünkü böyle bir çözüm yolu yok!
- EMPERYALİZM HALKIMIZI TESLİM ALAMAYACAK;

ÇÜNKÜ HALKIMIZIN KAHRAMANLARI VAR!
- Sosyalizme özlem, daha da büyüyecek, çünkü;

onurlu  yaşamanın tek yolu sosyalizmdir.
- Sistem iflas etmiştir; çünkü temelindeki mantık yanlıştır

- Devrimin engebeli, sarp yollarında emperyalizme ve
oligarşiye karşı bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm yürüyüşümüz hiç durmadı;

çünkü hiçbir irade devrimcilerin iradesinden üstün değildir!
- Çözemezler; çünkü sorunun kaynağı, bu sömürü düzenidir.
- İdeallerimiz için ölürüz, çünkü ideallerimiz için yaşıyoruz. 
- Düşüncelerimizi baskıyla, zorla, saldırılarla değiştirmeyiz.

çünkü biz Marksist-Leninist’iz.
- Böyle olur işbirlikçi oligarşinin ekonomisi. çünkü;

tanrıları kapitalizm, peygamberleri IMF’dir.
- Ayrı ayrı ve biriz... tek tek ve çoğuz... çünkü direniyoruz!

İŞÇİ KATLİAMLARI, ADALETSİZLİK,
ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME SALDIRILARI,
İŞTEN ATILMALAR, PATRON
TARAFINDAN DARP EDİLEN İŞÇİLER...
SADECE SON 10 GÜNLÜK ÜLKEMİZ
TABLOSU BUDUR...
SORUYORUZ! DİSK TÜM SALDIRILAR
İÇİN NE YAPTI?                                                  

HANGİSİNİ SAHİPLENDİ?
HANGİSİ İÇİN TEK BİR EYLEM YAPTI?
OYA BAYDAK’I İŞTEN ATARKEN,
DİSK ÖNÜNDE DEVRİMCİLERE
LİNÇ SALDIRISI DÜZENLERKEN
AŞAĞIDAKİ SALDIRILAR
GERÇEKLEŞİYORDU...

1- Bartın’da maden işçileri direnişe geçtiler ve hak-
larını aldılar.

2- Elazığ’da işçinin üzerine taş düştü

3- Enpay'da baskılar arttı, 12 işçi işten atıldı.

4- TPIC işçisi direnişlerine devam etti, sondaj ku-
lesi ve arazi işgali yaptı.

5- 12 ölümlü tren kazasında fatura yine emekçile-
re çıktı.

6- Elazığ’da işsiz bir genç intihar girişiminde bu-
lundu

7- Swissotel’de işveren, işyerini sendikasızlaştırma-
ya başladı.

8- İzmir’de gökdelen inşaatından düşen işçi öldü

9- İzmir’de 1 işçi, Kayseri’de 1 işçi inşaattan düşü-
rek öldü.

10- Çorlu’da sendika çalışması yapan 3 işçi işten çı-
karıldı.

11-Tuzla’da da sendika çalışması yaptıkları için iş-
ten atılan işçiler direniş çadırında patron tarafın-
dan darp edildiler.

12-Ordu’da iki işçi inşaattan düşerek can verdi.

13-Aydın’da göçükte işçi 2 yaralandı.

14-Şişli Belediyesi’nde çalışan 7 taşeron işçi işten atıl-
dı.

15- Esenyurt’ta AVM inşaatında yanarak ölen 11 iş-
çinin sorumluları ceza almadı.

16- Zonguldak’ta 1 maden işçisi öldü.

17- Aygaz AŞ’de işçiler Türk Metal’e temsilci seçim-
lerinin yapılması için 2 ay süre verdiler.

18- Denizli’de krom madeninde iş cinayeti.

19- Maraş Afşin’de madende 1 işçi gözlerini kay-
betti.

20- Şişli Belediyesi’ne bağlı taşeron firmada 7 işçi
belediye binasını terk etmeme eylemi yaptı.

21- Çan ortak ve Sera Pool fabrikalarında direnen
işçilere patron saldırısı.

22- Antep Nizip’te tarım işçileri kaza yaptı.
31 yaralı 3 ölü

23- Konya’da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan mi-
nibüs devrildi. 18 işçi yaralandı.

24- Balıkesir’de disko inşaatından düşen 1 işçi öldü.

25- Diyarbakır’da trafo patladı, 2 işçi yaralı

26- Denizli’de 1 işçi elektrik akımı nedeniyle öldü.

27- Antalya’da havai fişek fabrikası patlaması da-
vasında patron tahliye edildi ve ölen işçiyi suçladı.

(BU BİLGİLER OYA BAYDAK’IN DİRENİŞE
BAŞLADIĞI 8 TEMMUZ 2015 SONRASINA
AİTTİR)

PATRON SENDİKALARINI SIRTIMIZDAN ATALIM
İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURALIM!



44 Adalet Yoksa
Adalet Savaşçıları Vardır:
Halkın adalet savaşçısı olmak
fedakarlık değil,
tarihsel bir zorunluluktur

45 Ülkenin dört bir yanına

adalet çadırlarını yayacağız!

48 Düzen Çürütür,
Devrim Temizler: Yozlaşmayla,
bu düzen halkın değerlerini;
dayanışma, sahiplenme ruhunu
öldürmeye çalışıyor!

49 Adalet saraylarından çıkmayan

adaleti, halkın adaletiyle
sağlayacağız!

52 Gerçekleri halka anlatmaya

devam ediyoruz!

53 Mısır ekmeği, hamsi ve umudun

adı aşkına: Diren Karadeniz!

54 Halkların Katili Amerika:
Emperyalizmin rehinesi
olmayacak, biz emperyalizmi
rehin alacağız!

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Birgün milyonlarla aynı anda
kuracağız sofralarımızı!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Basından: Türküler susmaz

halaylar sürer!

İİ ç i n d e k i l e r
27 ABD-Türkiye görüşmeleri Kürt

milliyetçilerinin kuyrukçuları-
nı neden rahatsız ediyor? 

29 Bugün yaptıkları da

düzeniçiliği, emperyalizmi
meşrulaştırmaktır! 

31 Düzene dönenler

devrimcilere düşmanlaşır

34 10 Soruda: Uzlaşmacılık

36 Röportaj: Ümit İlter, 24 yıllık

tutsaklığını anlatıyor...

39 Cephe dostu,

enternasyonalist devrimci
Stephan Kaczynski’ye
özgürlük!

40 Liseliyiz Biz:
Liseli Dev-Genç’liler,
savaşı büyütmek,
yaygınlaştırmak için
kendi kadrolarını çıkarmalıdır!

42 Kamu Emekçileri Cephesi:
Kendi kendini eriten
sendikacılık anlayaşının kamu
emekçilerindeki temsilcisi;

KESK

43 Anadolu Cephesi:
Kitle çalışması yapmayan
bir devrimci de,
devrimci bir örgüt de çürür

4 Patronlara ve patron
sendikacılığına karşı
direnişi büyütelim!

8 Devrimci İşçi Hareketi:
DİSK yönetimine çöreklenen
işçi düşmanı patron
sendikacıları devrimciliğin
tasfiyesi için saldırıyor!                

12 Direnen işçilerin
kanını dökenler, işçi sınıfına
hesap verecekler

16 DİSK’in kapısını işçilere
kilitleyen DİSK Genel

Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’dur!

17 Oya Baydak: İşimi istiyorum!

19 Oya Baydak: DİSK Genel-İş
Sendikası’nın zorunlu

açıklamasına cevabımdır

20 Patron sendikacısı Kani Beko,
akıttığınız kanın altında
kalacaksınız!

23 Sol’un Köşe Taşları:
MLKP 5. Kongresi;
Kürt milliyetçi harekete
tabi olmanın
“teorik” sefaletidir -2-

İŞÇİ MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

Halkımızın Ramazan bayramını kutluyoruz!
Tüm halkların inançlarını özgürce yaşayabildiği, bağımsız,
demokratik bir ülkede; mutlu onurlu bir yaşam diliyoruz...

Emperyalistler, işbirlikçi oli-
garşiler ve yerli işbirlikçileri
Ortadoğu başta olmak üzere
dünyanın her yerinde halkların
kanını akıtmaya devam ediyor. 
Devrimcilerin, ilericilerin göre-
vi dünyanın her yerinde empe-
ryalizme ve işbirlikçi iktidarla-

ra karşı ezilen halkların çıkarları için savaşmaktır. 
Halkların inançlarını, kültürlerini, bayramlarını özgürce
yaşayabilmeleri için emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı savaşmaktan başka yolu yoktur.
Bayramın zulüm altında ezilen dünya halklarının acı-
larını hissetme vesilesi olmasını ve zalimlere karşı halk-
ların öfkesini büyütmesi dileğiyle, tüm halkımızın
Ramazan Bayramını kutluyoruz!

DİH, işçilerin hakla-
rını arayabilecekle-

ri, yardım ve daya-
nışma talep edebilecekleri

hukuk ve dayanışma hattının duyurusunu yaptı.
"Hak gaspları kader değildir..." başlığı altında
hukuk danışma ve işçi hattı tanıtıldı. 

Hukuk Dan ışma: 0545 814 01 18
İşçi  Hatt ı :  0545 960 49 71

DİH, HUKUK VE DAYANIŞMA
HATTI ÖRGÜTLEDİ



Çalışmak bir haktır. 

İŞİM, EKMEĞİM, ONURUM der
işçiler. Ve bir işçi  emeğiyle evinin,
ailesinin, çoluğunun çocuğunun ge-
çimini sağladığı için onurdur çalış-
mak.

Bir işçiyi işsiz bırakmak onuruna
yapılan en büyük saldırıdır. 

Kan emici asalak patronlar emek-
onur nedir bilmedikleri için her gün
yüzlerce, binlerce işçiyi hiçbir gerekçe
göstermeden işten atıverirler. En “iyi-
leri” tazminat vererek yapar bunu.

İşçiyi işten atmak, PATRON dav-
ranışıdır. Çünkü emek nedir, onur
nedir bilmez onlar. İşçinin onlar için
köleden farkı yoktur.

DİSK/Genel İş İstanbul Avrupa
yakası Bölge Şube’de temizlik ve
çaycı olarak çalışan DİH’li işçi OYA
BAYDAK’ı işten atan DİSK/GENEL
İŞ yöneticilerinin tavrı da, kan emici
asalak patronların tavrıdır. 

Patron sendikacıları işçi atma ko-
nusunda da patronlarla aynı tavır
içinde olmuşlardır.

OYA BAYDAK’ı işten atan
DİSK/GENEL İŞ yönetimi işçilerin
işini, emeğini, onurunu koruyan sen-
dikacılar değil; patronların çıkarları
için çalışan işçiye, emeğe yabancı-
laşmış, varlık nedenleri patronların
çıkarlarını korumak olduğu için işçiye
düşmanlaşmış ve asalaklardır. 

Bir işçi sendikasının çalışan işçisini
işten atması sendikacılıkla asla bağ-
daşmayan bir durumdur. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi bir işçiyi işten atmak
patron davranışıdır. Sendikacıların
görevi, göstermesi gereken sınıf tavrı
İŞÇİYİ KORUMAKTIR.

Sendikacılar sadece “HIRSIZLIK,
AHLAKSIZLIK, NAMUSSUZLUK...
gibi yüz kızartıcı, emeğe, onura leke
düşüren suç işleme durumunda işine
son verirler.

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR!
Devrimciler böyle bilir ve emeğe leke
sürülmesini de istemez. 

DİH’li işçi OYA BAYDAK’ın di-
renişi, kendi sınıfına ihanet eden pat-
ronlaşmış DİSK/GENEL İŞ Yöneti-
minin tavrına karşı ONURLU BİR
DİRENİŞTİR.

OYA BAYDAK’ın direnişi, tüm
işçi sınıfının direnişidir. Emeğin, onu-
run direnişidir. Direnenlerin zaferinin
kesin olduğuna inancımızla şimdiden
OYA BAYDAK’ın ZAFERİNİ KUT-
LUYORUZ!..

PATRON SENDİKACILIĞINI
YERİN DİBİNE GÖMECEĞİZ!

DİSK/GENEL İŞ’in işten attığı
OYA BAYDAK, işçi sınıfının tarihine
yazılan DİH’in örgütlediği 1995’teki
Eminönü Belediyesi direnişinden gelen
DİH’li devrimci bir işçidir. DİSK/GE-
NEL-İŞ yönetiminin OYA BAYDAK’ı

işten atmasının asıl gerekçesi onun
devrimci kimliğidir. 

Çünkü patron sendikacılığının
önündeki en büyük engel DİH(Dev-
rimci İşçi Hareketi)’dir.

Açık ve net olarak kabul edelim
ki, -mücadele içinde gücü çok sınırlı
istisnalar hariç- işçi sendikalarının
yönetimi burjuvazinin elindedir. DİSK
dahil çok açık bir şekilde sendika yö-
netimleri patronlar tarafından belirle-
niyor ve patronların çıkarlarını koru-
yorlar. Bir iş yerinde, işçinin atılmasını
bile patronlar sendika yönetimlerine
yaptırıyor. Sendika yönetimleri işçilerin
üzerinde bir tehdit aracına dönüşm-
üştür. Sendika yöneticilerinin altlarında
lüks araçlarıyla, lüks yaşamlarıyla,
işçiler için patron adına tehdit aracı,
ve sırtında taşıdığı asalak bir yük
haline gelmiştir. 

DİH olarak, biz bu sendikacılığa
karşı açıktan savaş açtık. Patronlarla
işbirliği yapan, işçi sınıfına ihanet
eden, ihanet karşısında devrimci mi-
litan tavır göstermeyen sendikacılardan
hesap sorduk ve sendikacılıklarına
son verdik. 

2013 yılında Genel-İş Şişli Şube
Başkanı Mevsim Gürlevik’in patron-
larla işbirliği DİH tarafından tespit
edildi ve cezalandırılarak şube baş-
kanlığından istifa ettirildi. 

Devrimci İşçi Hareketi işçiye iha-
neti açık olan Mevsim Gürlevik’i ce-

“DİSK’İN KAPISINA ZİNCİR VURULDU” BAHANESİYLE

DİRENEN DİH’LİLERE DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİMİ LİNÇ SALDIRISI YAPTI

DİSK’İN KAPISINI İŞÇİLERE 
KİLİTLEYEN ARZU ÇERKEZOĞLU’DUR!

İŞÇİLER
Patronlara ve Patron Sendikacılığına 

Karşı, Direnişi Büyütelim!
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!  

İŞÇİLER
Patronlara ve Patron Sendikacılığına 

Karşı, Direnişi Büyütelim!
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!  

Yürüyüş
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2015
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zalandırırken karşımızda bugün OYA
BAYDAK’ı işten atan Kani Beko,
Remzi Çalışkan ve Hüseyin Ya-
man’ın patron sendikacılığı anlayışı
çıktı. 

Bu sendikacılar Mevsim Gürlevik’in
ihanetine açıktan ortak oldular. Şişli
işçilerinin oluşturduğu şube yönetiminin
karşısında Şişli Belediye Başkanı Mus-
tafa Sarıgül’ün adamlarından oluşan
bir yönetim çıkartarak ihaneti büyüttüler. 

Sırtlarını CHP’li belediye başkan-
larına dayayan Kani Beko, Remzi
Çalışkan, Hüseyin Yaman, Nebile
Irmak gibi patron sendikacılarının
devrimcileri tasfiye saldırısı, 2013 yı-
lında başlamış, devrimci işçi Berna
Yılmaz’ı, Av. Taylan Tanay’ı ve bölge
sendikacısı Mehmet Karagöz’ü sen-
dikadan atarak düşmanlıklarını sür-
dürmüşlerdir. 

Kimdir Bu Sendikacılar?
1- Kani Beko: Genel-İş Genel Başkanı
ve DİSK Genel Başkanı’dır.  

Hüseyin Yaman: Genel İş Genel Yö-
neticilerindendir. Her ikisi de  Genel
İş ve DİSK’i CHP’nin arka bahçesi
olarak kullanmaktadırlar. CHP’li be-
lediye başkanlarının emir eri gibi ça-
lışırlar. İşçilerin çıkarlarını değil, be-
lediye başkanları ne derlerse onu ya-
parlar.

2- Remzi Çalışkan: DİSK/Genel İş
Genel Sekreteri...

Nebile Irmak: DİSK/Genel-İş Konut
İşçileri Şb. Başkanı

Her ikisi de sendikayı Kürt milli-
yetçi hareketin oligarşiyle uzlaşma
politikalarına yedeklemeye çalışan,
bu çerçevede DİH uzlaşma politika-
larının önünde engel olarak gördükleri
için Kürt milliyetçi hareketle aynı pa-
ralelde saldırmaktadırlar.

İşçi sınıfına ihanetiyle, ahlaksızlık-

larıyla DİH’in cezalandırıp attığı Şürkrü
Kartal’dan, Hasan Kaya’ya, Mevsim
Gürlevik’ten ahlaksızlığından dolayı

atılan çaycı Murat’a kadar hepsini Kürt
milliyetçileri sahiplenmişlerdir. 

Bugün de devrimcilerin sendika-

TASFİYECİLERİN YALANLARI
PATRON SENDİKACILIĞININ KİRLİ
YÜZÜNÜ ÖRTEMEZ!

DİSK’İN KAPISINI İŞÇİLERE Kİ-
LİTLEYENLERİN

DEVRİMCİLERE SALDIRMANIN
HİÇBİR HAKLILIĞI YOKTUR.

DİSK ADINI TARİHE BİR KEZ DE
İŞÇİLERİN KANINI DÖKEREK ON-
LARI YARALAYARAK YAZDIRDI.

-DİSK, kapısını direnen bir iş-
çiye kapatmıştır, direnen bir iş-
çinin ihtiyaçlarını karşılamak için
bile olsa DİSK binasını kullan-
masını engellemeye çalışmıştır.

Bunün üzerine Oya Baydak ve
devrimci işçiler DİSK’in kapısını
zincirlediler...

ÇÜNKÜ İŞÇİYE KAPATILAN SEN-
DİKANIN KAPISINDAN PATRON
SENDİKACISI DA GİREMEZ.

İŞÇİYE SENDİKA KAPISI KAPA-
TILAMAZ. 

SENDİKACI KENDİSİNİ ORANIN
SAHİBİ, PATRONU, AĞASI GİBİ GÖ-
REMEZ... GÖRÜRSE İŞÇİNİN DE
BİNANIN KAPISINA KİLİT VURMA
HAKKI DOĞAR..

BU HAKKI HİÇBİR SENDİKACI
KENDİSİNDE GÖREMEZ.

KALASLARLA SOPALARLA  Dİ-

RENİN İŞÇİLERE SALDIRI YAPTIRAN

AMERİKAN SENDİKACILIĞIDIR....

İŞÇİ GREVLERİNİ KIRMAK İÇİN

PATRONLAR İŞSİZ-GÜÇSÜZ, KAN-

DIRILMIŞ, AYYAŞ, SARHOŞ, SER-

SERİLERİN ELİNE BEYZBOL SO-

PALARINI VERİP, CEBİNE ÜÇ-BEŞ

KURUŞ SIKIŞTIRIP DİRENEN İŞÇİ-

LERE SALDIRTARAK GREVLERİ KIR-

MAYA ÇALIŞIRLAR! 

BU AMERİKA’DA 1850’Lİ YIL-

LARIN TEMEL SALDIRI YÖNTEMİ-

DİR!

AMERİKAN SENDİKACILIĞINDA

BU SALDIRI YÖNTEMLERİ SOMUT-

LANMIŞTIR! 

DİSK’TE DİH’E KARŞI AYNISINI

YAPMIŞTIR!

DİYARBAKIR’DAN, MERSİN’DEN,

İZMİR’DEN KİM OLDUĞU BELİRSİZ

KANDIRILMIŞ İNSANLARI OTOBÜS-

LERLE İSTANBUL’A TAŞIYARAK İŞ-

ÇİLERE KALASLARLA SALDIRT-

MIŞLAR VE LİNÇ ETMEK İSTEMİŞ-

LERDİR!

DİSK/GENEL İŞ YÖNETİMİ BU

YAPTIĞININ HESABINI VERMELİ-

DİR!

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ! HALKIMIZ!

19 Temmuz
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lardan tasfiyesine yönelik saldırı-
ların başında esas olarak Kürt mil-
liyetçileri vardır.

3- DİSK Genel Sekreteri Arzu
Çerkezoğlu: Arzu Çerkezoğlu
DİSK Genel Sekreterliğini DİH’in
sendikalarda patron sendikacılığına
karşı açtığı savaşa borçludur.
DİH’in mücadelesi sonucu yapılan
DİSK Olağanüstü Kongresi’nde DİSK
yönetimine gelmiştir. Yönetime se-
çilmesi sınıf mücadelesindeki yerinden
değil, “DİSK’te bir de kadın yönetici
olsun” diyerek “kadın” olmasını öne
çıkartarak KA-DER (Kadın Adayları
Destekleme ve Eğitme Derneği) gibi
örgütlere çağrılar yaptırarak propa-
gandasını yapmıştır.  

DİSK GENEL SEKRETERİ
ARZU ÇERKEZOĞLU DİSK’İN
KAPISINI KİLİTLEYEREK
DİSK’İ İŞÇİLERE KAPATAN VE
SALDIRININ ZEMİNİNİ YARA-
TANDIR!

Çerkezoğlu, işçi sınıfının müca-
delesini burjuvazinin sivil toplum ör-
gütü anlayışıyla düzene yedekleyen
sivil toplumcu Halkevleri anlayışın-
dandır. 

Sol içi çatışmayı, devrimci kanı
dökmeyi Kürt milliyetçilerinden sonra
en iyi bilenlerdendir. 

Halkevciler’in devrimci düşman-
lıkları, tasfiyecilikleri THKP-C tasfi-
yeciliğine kadar uzanır. Faşizmle ça-
tışmayan, uzlaşan bu kesimin dev-
rimcilere saldırıları 12 Eylülden sonra
da sürmüştür. 

Ahlaksızlığı burjuva medyaya yan-
sımış DİSK/ Enerji-Sen Genel Başkanı
Ali Duman’ın istifasını isteyen işçilere
karşı sahiplenmeleri sendikal anla-
yışlarını ve  İŞİ, EMEĞİ, ONURU
için direnen OYA BAYDAK’a saldı-
rılarının nedenlerini ortaya koymak-
tadır. 

Düzene dönenler, düzen içi olanlar
devrimci olan her şeye düşmanlaşır
ve saldırır... DİSK önündeki linç sal-
dırısı düzene dönenlerin devrimcilere
düşmanlığıdır..

DİYARBAKIR’DAN, MER-
SİN’DEN, İZMİR’DEN OTOBÜS-

LERLE İNSAN TAŞIYARAK Dİ-
RENEN DİH’LİLERE SALDIRT-
MAK AMERİKAN SENDİKACI-
LIĞIDIR!

İşine geri dönmek için DİSK binası
önünde çadır kurup direnen OYA
BAYDAK’ın direnişine 13 Temmuz
günü DİSK yönetimi Diyarbakır, Mer-
sin ve İzmir’den otobüsler ile taşıdığı
kandırılmış işçiler ile linç saldırısı
gerçekleştirdi. Başlarında DİSK Genel
Başkanı Kani Beko ve Remzi Çalış-
kan’ın olduğu yaklaşık 200 kişilik bir
güruh ellerinde kalaslarla direnişteki
DİH’lileri linç etmek istemişlerdir. 

Dilleri, kullandıkları araçları, yön-
temleri her şeyleri uşaklığını yaptıkları
patronların yöntemleridir. 

Bir sendika yöneticisi linç güruhuna
“SÜPÜRÜN ŞUNLARI” diye saldırı
talimatını veriyor... 

Başka bir yönetici direnen bir kadın
işçiyle tartışırken “SENİ DE SATA-
RIM” diyor. 

Kara cahil bir başka DİSK yöneticisi
devrimci işçilerin yarattığı değerler
üzerinden “12 Eylül faşist diktatörlü-
ğünün kilit vuramadığı DİSK’in kapı-
sına kimseye kilit vurdurtmayız” diye
hamasi nutuklar çekmeye çalışıyor.

Oysa, 12 Eylül DİSK’i kapatıp
tüm mal varlıklarına el koymuştur. O
dönemin 600 bin üyesi olan DİSK
yöneticileri ise biri hariç (Fehmi Işıklar,
o da bireysel bir tavırdır) cuntaya
karşı direnmek bir yana, valizlerini
toplayıp kışlaların önünde teslim olmak
için kuyruğa girmişlerdir. Cuntaya
karşı direnen, bedel ödeyen hep dev-
rimciler olmuştur. Fakat işçi sınıfı
mücadelesi adına tek bir doğru cümle
kuramayacak olan patron sendikacıları
devrimcilere linç saldırılarını meşru-
laştırmak için cahilce hamaset yapı-
yorlar.

DİSK/Genel İş yöneticilerinin
başını çektiği linç saldırısında di-
renişçi OYA BAYDAK iki kez
bayıldı, biri ağır olmak üzere bü-
tün DİH’li işçiler çeşitli yerle-
rinden yaralandılar.

Bu yöntem patronların yönte-
midir. Dünyanın her tarafında
patronlar işçi direnişlerini, grev-
lerini kırmak için bu tür linç sal-

dırılarına başvurmaktadır. 

Patronların işsiz-güçsüz, kandırıl-
mış, ayyaş, sarhoş, serserilerin ceple-
rine üç-beş kuruş sıkıştırarak kamyon
kasalarına doldurup ellerine  beyzbol
sopaları verip, grevdeki işçilere sal-
dırtır... 

Amerika’da 1850’li yılların temel
saldırı yöntemidir.

Amerikan sendikacılığında bu sal-
dırı yöntemleri somutlanmıştır.

DİSK/Genel-İş yöneticileri de
DİH’e karşı aynısını yapmıştır.

BU NOKTA ARTIK SENDİKA-
LARIN BİTTİĞİ NOKTADIR! 

DİH’E LİNÇ SALDIRISI YAPAN
BU SENDİKACILAR TÜM İŞÇİ SI-
NIFINA HESAP VERECEKLER

DİH olarak bu sendikacılığı yerin
dibine gömeceğiz.

Tüm işçi sınıfına patron sendika-
cılığının geldiği noktayı göstereceğiz. 

İŞÇİLER!

Patron sendikacılığı işçiler adına
sendikaların bittiği noktadır. Bu asa-
lakları sırtımızda taşımak zorunda de-
ğiliz.

Bugün işçi mücadelesinin önündeki
en büyük engel işçi düşmanı sendika
yönetimleridir... 

Patron sendikacılarının işçi sınıfı
ile hiçbir bağları kalmamıştır. DİSK
önünde direnen DİH’lileri linç etmek
için bile Diyarbakır’dan, Mersin’den,
İzmir’den ceplerine 1.000’er lira ko-
yarak otobüslerle adam getirmek zo-
runda kalmışlardır. 

SIRTIMIZDA TAŞIDIĞIMIZ
ASALAK PATRON SENDİKACI-
LARINDAN KURTULMANIN
YOLU İŞÇİ MECLİSLERİNİ KUR-
MAKTIR!

İşi, ekmeği, onuru için direnen iş-

Linç Güruhu DİSK önünde direnen
DİH’lilere linç saldırısı yapıyor!

Yürüyüş
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çilere linç saldırısı gerçekleştiren DİSK
ve Genel-İş Yönetimi hesap vermelidir
talebiyle tüm işyerlerinde patron sen-
dikacılarının ipliklerini pazara çıkar-
talım.

Patron sendikacılarından kurtul-
manın ve sendikaları işçinin sendikaları
haline getirmenin tek yolu İŞÇİ
MECLİSLERİNİ KURMAKTIR! 

Patron sendikacılığına savaş açtı-
ğımız 2013 yılından bugüne söyledi-
ğimiz her şey yaşamın içinde doğru-
lanmaktadır. 

Metal iş kolundaki işçilerin diren-
işleri bunun paratikteki en somut ka-
nıtıdır. 

DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ... bütün
sendikalarda artık işçiler patronlarla
birlikte patron sendikacılığına karşı
da direniyor... 

İşçiler sendika yönetimlerini tanı-
mayarak kendi “kurulları”nı oluştu-
ruyorlar ve işçiler ile ilgili tüm konu-
larda bunun muhatap alınmasını isti-

yorlar.

İŞÇİLER!

Devrimci İşçi Hareketi 45 yıllık
ölümüne kesintisiz sürdürdüğü sınıf
mücadelesindeki tecrübeleri ile tüm
işçilere İŞÇİ MECLİSLERİ’ni öner-
mektedir. 

İşçi Meclisleri kendini faşizmin
yasalarıyla sınırlamadan, her alanda
işçilerin örgütlenebileceği ve haklarını
savunacağı meşru örgütlenmelerdir. 

DİH’li işçiler, bir kez daha politi-
kalarımızın doğruluğu kendini kanıt-
lamıştır. Patron sendikacılığı yerin di-
bine gömülmeden, sendikal alanda da
işçi sınıfının lehine bir adım atılamaz. 

Sendika yönetimlerine çöreklenen
patron sendikacılarının işçi sınıfı içinde
hiçbir gücü yoktur. Her geçen gün
daha fazla teşhir olmaktadır. Bizim
öncülük yapamadığımız onlarca iş-
yerinde işçiler kendileri el yordamıyla
patron sendikacılığına karşı mücadele
etmektedirler... 

KENDİNİZE GÜVENİN!

POLİTİKALARIYLA, PRATİ-
ĞİYLE İŞÇİ SINIFINA GÜVEN
VEREN TEK ÖRGÜTLENME DE-
RİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’DİR!

Her DİH’liye düşen görev, iş bu
mücadeleye önderlik etmektir. Her iş-
yerinde patron sendikacılarına karşı
mücadeleyi büyütmek ve işyerlerinde
İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURMAKTIR!

DİH sadece son bir kaç yıl içinde
hiçbir örgütlülüğün olmadığı en geri
bilince sahip işçilerle onlarca direniş
örgütledi ve zaferler kazandı.

Bugün temel görevimiz işçi sını-
fının mücadelesinin önünde barikata
dönüşen patron sendikacılığını yerin
dibine gömmek ve İŞÇİ MECLİS-
LERİNİ KURMAKTIR!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANA-
CAĞIZ!

Oya Baydak DİSK Genel-İş’te çalışırken kendisine
verilen iki satırlık evrakla yaşamında başarılar dilenerek
işten atılmış devrimci bir işçidir. Bu adaletsizliği kabul
etmeyen Oya Baydak DİSK Genel Merkezi önünde çadır
direnişine başlamıştı.

Direnişini geceleri çevredeki olumsuz nedenlerden
dolayı DİSK binası içinde geçirdiği için DİSK yönetimi
kapılarını kilitlemişti.  DİSK’e işçileri sokmayan patron
sendikacılarına karşı Oya Baydak kapıya zincir takarak
“sendikalar işçilere kapatılıyorsa patron işbirlikçisi sendika
ağaları da giremez” dedi.

Kani Beko ve Remzi Çalışkan artık o kadar işçi
düşmanı olmuşlardır ki kendi sendikalarında çalışan,
kendi işçisi Oya Baydak’ın sorununu iki dakikada çözmek
yerine parayla tuttuğu işbirlikçi yandaşlarını DİSK önlüğü
giydirerek DİSK’e yığmıştır. Kendi işçisine bunları yapan,
işten atılan işçilerin haklarını savunabilir mi?

13 Temmuz günü DİSK önünde direnişe devam eden
Oya Baydak ve devrimci işçiler gün boyunca dört kez sal-
dırıya uğradılar, linç edildiler. Diyarbakır, Mersin, İzmir
ve Ankara’dan getirilen DİSK’in kemikleşmiş Kürt milliyetçi
güruhu devrimci işçilere gün boyunca defalarca kez saldırmış
her saldırışında devrimci işçilerden yaralananlar olmuştur.
Burnu, elmacık kemiği, kaburgaları ve dişleri kırılan
DİH’liler hastaneye kaldırıldılar.  Devrimci İşçi Hareketi
bu saldırılar esnasında Oya Baydak’ın yanından ayrılmadı
ve saldırılara birlikte direndiler. DİSK önünde gün boyu

yapılan saldırılardan avukatlar da nasibini aldı. Av. Süleyman
Gökten, Av. Özgür Yılmaz bu saldırılarda yaralandılar.
Oya Baydak’ın avukatlarının yapmak istedikleri basın
açıklaması Remzi Çalışkan’ın Türkiye’nin dört bir yanından
getirttiği delegeleri tarafından ıslıklarla susturulmaya çalı-
şırken, patron işbirlikçilerinin konuşmaları sırasında sessizlik
sağlandı. Devrimci işçilerin sesleri her defasında boğulmaya,
hakaret ve küfürlerle susturulmaya çalışıldı. İşte, DİSK
yönetimi bu kadar demokrattır, solcudur. 500 metre ilerisinde
aylarca çadır açıp direnen Kazova işçilerini dahi ziyarete
gelmeyecek kadar; BELTAŞ işçilerine söz verip masada
satan Kani Beko yalancıdır, işçi düşmanıdır. Devrimci
işçileri linç ettirmek için Türkiye’nin dört bir yanından
arabalarla adam getirecek kadar mafya özentisidir.

Tüm saldırılara karşı Devrimci İşçi Hareketi ve devrimci
avukatlar saat 16.30’da Şişli Camii önünde basın açıklaması
yaptı. Basın açıklamasında çekilen ajitasyonlarda işçi
düşmanı sendika yönetimine çöreklenmiş Kani Beko ve
Remzi Çalışkan teşhir edildi, istifa etmesi gerektiği vur-
gulandı. Daha sonra Oya Baydak, DİSK Genel İş yöneti-
minde bulunan işçiler ve DİH’li işçiler sırayla basına
açıklamada bulundu. Açıklamalarda DİSK yönetiminin
çeteci tavrı teşhir edildi. Daha sonra yürüyüşe başlayan
devrimci işçiler DİSK önüne kadar sloganlarla geldi ve
oturma eylemine kaldıkları yerden talepleri karşılanana
kadar devam edeceklerini söyledikten sonra devam ettiler.
Oya Baydak DİSK binası önünde direnişine devam ediyor.   

PATRON SENDİKACILARI BU KEZ KAN DÖKTÜLER! 19 Temmuz
2015
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Oya Baydak’a 30 Haziran 2015
tarihinden geçerli olmak üzere "iş ak-
dinin feshedildiği"ne ilişkin DİSK
Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Ça-
lışkan ve DİSK Genel Başkanı Kani
Beko imzasını taşıyan bir yazı teslim
edildi.

Yani DİSK’in birinci dereceden
yönetenleri hiçbir gerekçe göstermeden
bir çalışanlarını işinden attılar. Ayrıca
Oya Baydak’ın tazminatını da vermeyi
ihmal etmediler.

Patron sendikacıları işten atma ko-
nusunda patronların kendisinden bile
"hızlı" çıktılar. 

Patronlar bile bir işçiyi işten atarken
bir "gerekçe" göstermek zorundadırlar.
DİSK’in patron sendikacıları Oya
Baydak’ı işten atarken bu gerekçeyi
dahi göstermemişlerdir.

Kaldı ki patronların bu "tazminatı
öderim işten atarım" pervasızlığına
karşı işçilerin de "çalışma hakkı" var-
dır.

Bugün ülkenin dört bir yanında
işçiler işten atılmalara karşı direni-
yorlar..

Kocaeli’nden, Bursa’ya, Bat-
man’dan Trakya’ya kadar her yerde
işçiler "çalışma hakları"na sahip çı-
kıyorlar..

Her yerde direnişler örgütlüyor-
lar.

DİSK’in patron sendikacıları ise
kendi işçisinin çalışma hakkını "gasp
ediyor.” Patronların uşaklığını yapan
bu sendikacılar onlardan da pervasızca
“tazminatını veririm işten atarım” di-
yor… Kimin parasını kime tazminat
olarak veriyorsunuz? Siz kimsiniz? 

Bir sendikanın varlık nedeni işçi
"haklarını" korumaktır, tazminatını
verip atmak değil….
Şimdi bu tabloda DİSK’in yeri

nerededir?
Sendikalar tarihsel anlamda işçi

sınıfının örgütlenme araçlarıdır ve iş-
çiler sendikalar aracılığıyla hakları
için mücadele ederler.

Bugün her şey tersine dönmüş-
tür?

Bugün sendikaların yönetiminde
burjuva ideolojisi vardır.

Onların yöntemlerinin, işçiye ba-
kışlarının, mücadele anlayışlarının
işçi sınıfının ideolojisiyle ilgisi yoktur. 

Bunun son örneği de 8 Temmuz
günü DİSK’in önünde direnişe baş-
layan Oya Baydak’a 9 Temmuz günü
DİSK’in kapısını kapatmaları oldu. 

Geceleri Oya Baydak’ın bir kane-
pede uyumasını, tuvalete gidebilmesini

dahi hazmedemeyerek DİSK’in ka-
pısını kilitlediler.

DİSK yöneticileri kendilerini pat-
ronların yerine koymaya, patronlar
gibi düşünmeye çok alışmışlar.  Ora-
sının bir sendika olduğunu, kendile-
rinin de adında şöyle ya da böyle
"devrimci" sıfatı olan bir sendikanın
yöneticisi olduklarını çoktan unut-
muşlardır.

Düzenin işleyişi, düzenin ideolojisi
en nihayetinde de düzenin en pespaye
mafyacılık yöntemleriyle harekete
geçtiler. 

Son olarak da 13 Temmuz günü
DİSK’in önünde Oya Baydak’a ve
yanındaki devimci işçilere kalın so-
palarla saldırdılar. Yaralanmalarına
neden oldular. 

Patron sendikacıları ideolojik olarak
bitmiştir.

Haklı ve meşru değillerdir. İşçiyi
işten atan, patronlaşan sendikacılar
Oya Baydak’ın haklı direnişine karşı
kendilerine "haklılık" yaratmaya ça-
lışıyorlar.

"Kapıcıya çay, çöpçüye kahve yap-
mam diyen personel Genel-İş te çalı-
şamaz" diyerek açıklama yaptılar.

Yalandır. Patron sendikacılarının
en az kendileri kadar çürümüş bir ya-

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ!  HALKIMIZ!

DİSK YÖNETİMİNE ÇÖREKLENEN, İŞÇİ DÜŞMANI
PATRON SENDİKACILARI, DEVRİMCİLERİN VE
DEVRİMCİLİĞİN TASFİYESİ İÇİN SALDIRIYOR!

DİSK Genel-İş sendikasının işten attığı Oya Baydak DİSK’in
önünde direnişe başladı... Çünkü Oya Baydak Genel-İş

Sendikasındaki işinden atıldı. Talebi işine geri dönmektir…
Oya Baydak "çalışma hakkı" için direniyor!
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landır bu...
Demagoji ve çarpıtmadır. 
Patron sendikacıları demagojiye

ihtiyaç duyuyorlar.
Bir işçinin çalışma hakkını

gasp ettikleri için yalan ve dema-
goji dışında yapabilecekleri bir
şey yoktur. 

"Kapıcıyı, çöpçüyü" küçüm-
seme iddiası ucuz bir yalandır.

Emekçiyi küçümseme iddiası ideo-
lojik olarak güçsüzlerin, tarihsel ve
siyasal olarak haksız olanların söyle-
yebileceği ucuzlukta bir yalandır. An-
cak o kadar zavallıca bir yalandır ki,
işten attıkları Oya Baydak daha önce
çalıştığı Eminönü ve Fatih belediye-
lerinde çöpçülük dahil bir emekçinin
onuruyla yaptığı her işi yapmıştır. 

DİSK özelde kendi yapısındaki
devrimcileri, genelde ise devrimci
mücadele adına ne varsa tasfiye etmek
istiyor. 

Kendi geçmişlerinde 12 Eylül artığı
DİSK yöneticileri nasıl DİSK’i fiilen
tasfiye edememişler; bunun yerine
işçi sınıfının ideolojik siyasi militan
mücadelesini tasfiye etmeye çalış-
mışlarsa; bugünkü DİSK yöneticileri
de aynı yolu izliyorlar. 

Yine devrimci militan çizgi adına,
işçi sınıfının onurlu mücadelesi adına
ne varsa onları tasfiye etmeye çalışı-
yorlar.

Tek fark bugünkülerin adlarının
artık "patron sendikacısı" olmaları-
dır.

Tek tek kişiler ya da bir bütün
olarak anlayış fark etmiyor.

Hepsi aynı ölçüde DİSK’in tasfiye
sürecinin önünde engeldir. 

Devrimcilik tasfiye edilmezse
DİSK kendi varlığının ve çıkarlarının
devamlılığını sağlayamayacaktır. 

Ahlaksızlık Yozlaşma
Patron Sendikacılarının
İliklerine İşlemiştir!

DİSK’in patron sendikacıları Oya
Baydak’a "çaycıya, kapıcıya çay kahve
vermiyor" diye karalamaya çalışıyor.

Ama bu anlayışın sahibi olan patron
sendikacıları geçmişte Devrimci İşçi
Hareketi’ne karşı ahlaksızlık yapanları
savunmuşlardır. 

Genel-İş Avrupa Bölge Şube’de

Laleli’nin fahişeleri ile fuhuş yaparken
yakalanan eski çaycının bu nedenle
işine son verildiğinde Remzi Çalış-
kan’ın anlayışı tarafından Devrimci
İşçi Hareketi’ne karşı sahiplenilmiş-
tir…  

Bugünse aynı anlayışın sahipleri
onuruyla namusuyla çalışan Oya Bay-
dak’ı işten atmışlardır. 

İşçilerin Giremediği
Binaya Patron
Sendikacıları da Giremez

Patron sendikacılarından DİSK
Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Ça-
lışkan direnen Oya Baydak’a ve dev-
rimci işçilere ordan burdan topladığı
adamlarla linç saldırısı yaptıktan sonra
açıklama yapıyor. 

Daha doğrusu DİSK içindeki dev-
rimci işçilerin yarattığı değerler üze-
rinden hamaset yapıyor: “12 Eylül
faşist darbecilerin  zincir vuramadığı
DİSK’in kapısına kimse zincir vura-
maz” diyor. 

DİSK ile, işçi sınıfıyla, uzaktan
yakında ilgisi olmayan işçi düşmanı
cahiller ancak böyle hamaset yapar-
lar… DİSK’in yönetimine çöreklenen
bu patron sendikacıları DİSK tarihi
hakkında bir cümle kuramayacak
kadar da cahildirler… 

Hamasete bakın; “12 Eylül faşist
darbecilerinin zincir vuramadığı
DİSK’in kapısına kimse zincir vura-
maz” mış… 

Ey kara cahil… Ne zincirinden
bahsediyorsun; 12 Eylül’de DİSK mi
kaldı… Patron sendikacılarının 12
Eylül tarafından DİSK’in bütün mal
varlıklarına el koyup kapatıldığından
haberi yok sanırız… Fakat hamasetten
de geri durmuyor… 

12 Eylül faşist cuntasının karşısında
600 bin üyesi olan DİSK yöneticileri
tek bir direniş göstermemişlerdir.

12 Eylül faşist cuntası geldiğinde

bir kişi hariç (Fehmi Işıklar)
DİSK yöneticileri valizlerini
toplayıp askeri kışlalar önünde
teslim olma kuyruklarına giri-
mişlerdir. Böylesine bir utanç
tablosunun üstüne DİSK’teki
devrimci işçilerin yarattığı de-
ğerler üzerinden kahramanlık
öyküsü yazamazsınız…

Evet, DİSK’in 15-16 Haziranları
yaratan, DGM boykotlarını, faşist te-
röre karşı kampanyalar düzenleyen
bir tarihi vardır. Ancak o tarihi yazanlar
15-16 Haziran’da radyolardan işçilere
direnişi bırakın diye anons yapan, 1
Mayıs 1977’de kontrgerilanın katlia-
mına zemin hazırlayan, devrimci düş-
manı sendika yönetimlerindeki refor-
mist, revizyonist anlayışlar değildir. 

O tarihi yaratanlar DİSK içindek
devrimcilerdir… 

Patron sendikacısı işçi düşmanı
DİSK yöneticilerinin işçi sınıfı adına
söyleyebilecekleri tek bir kelime söz-
leri yoktur…

DİSK 12 Eylül’den Sonra
1990’larda Devrimci
Mücadelenin İşçi Sınıfı
İçindeki Yükselişini
Engellemek İçin Türk-İş’in
Yetersiz Kaldığı Noktada
Devrimci Maskesi Altında
Oligarşi Tarafından
Devreye Sokulmuştur!

90'ların başında devrimci hareketin
başlattığı atılımla birlikte Devrimci
İşçi Hareketi de  işçi sınıfı içindeki
çalışmalarına daha iradi ve programlı
müdahale etti. ‘90 sonlarında dev-
rimcilerin başlattığı genel grev kam-
panyası işçi sınıfı içinde devrimci ha-
reketin en yoğun ve en etkin propa-
ganda çalışmasına sahne oldu... Bu
talebin giderek işçi kitleleri arasında
yaygınlaşmasına yol açtı. 

1991’in 3 Ocak'ına gelindiğinde
artık gelişmeyi istese de engelleye-
meyecek olan Türk-İş 12 Eylül sonrası
ilk genel grevini örgütlemek zorunda
kaldı. 

Bu süreçte Zonguldak maden iş-
çilerinin direnişi, devrimcilerin özel-
likle etkin olduğu temizlik işçilerinin
militan ve kararlı direnişleri, Maga
Deri, Paşabahçe, İETT şoförlerinin
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direnişleri,  işçi sınıfı hareketi
üzerinde önemli etkilerde bu-
lundu. Geneldeki mücadelenin
yükselmesine, oligarşiye si-
lahlı cephede de ciddi darbeler
vurulmasına koşut olrak işçi
sınıfı mücadelesi de gelişip
güçleniyor, militanlaşıyordu.
Artık bu mücadeleyi Türk-
İş'in kontrol etmesi giderek imkansız
hale geliyordu. 
İşte tam bu dönem DİSK davası

BERAATLE sonuçlandırıldı ve DİSK
yeniden çalışmalarına başladı. Bunun
pek de mücadelenin bir kazanımı ol-
madığı, tam aksine giderek yükselen
ve ciddi bir şekilde devrimcileşme
potansiyeli taşıyan işçi sınıfı hareketine
oligarşinin ve emperyalizmin bir mü-
dahalesi olduğu sonradan daha iyi
anlaşılacaktı. Keza DİSK'in açılması
talebi işçi hareketinin gündeminde
bile yoktu. Sadece sınırlı sayıda eski
DİSK yöneticileri ve bir grup çevrenin
bir iki salon toplantısı dışında ortaya
konulan bir çalışma da yoktu. Sonra-
dan DİSK Başkanı Rıdvan Budak'ın
açıklamasına göre bu konuda özellikle
dış emperyalist merkezlerden gelen
baskılar etkili olmuştu. 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
‘nun (ETUC) da DİSK’’in yeniden
şekillenmesinde, ideolojik, politik,
örgütsel hattının belirlenmesinde özel
çabası olmuştu. Yani ETUC, DİSK'in
kısa süre sonra ilan edeceği “ÇAĞDAŞ
SENDİKACILIK" anlayışının benim-
senmesinde ve sivil toplumcu, işbir-
likçi, AB'ci bir çizginin benimsen-
mesinde başrolü oynayacak, DİSK’in
kadrolarını bu yönde yeniden eğitmek
için yoğun çaba içinde olacak, fon-
lardan para aktaracaktır...

DİSK, 12 Eylül ve sonraki yıllarda
iyice törpülenmiş, artık düzenin uslu
çocukları olmuş, kimileri sosyal de-
mokratlaşmış, kimileri ise tamamen
ideolojiden siyasetten arınmış yöne-
ticileri eliyle bu yeni çizgiyi ilan et-
mekte pek gecikmedi. Daha ‘92 ba-
şında 12 Eylül sonrası ilk kongresini
yaparak faaliyete başladığı toplantıya
Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı
(TİSK) Refik Baydur’u davet ederek
bunu ilan etmişti. 20-26 Haziran
1992’de Ören’de yapılan toplantıda

ise yeni çizgi “Çağdaş Sendikacılık”
adı altında resmen ilan edildi. DİSK
yöneticileri burada açıkça şöyle di-
yeceklerdi:

“12 yılda çok şey değişti. Bizim
kongremize TİSK başkanı Refik Bay-
dur geldi. Biz de önümüzdeki günlerde
TİSK’i ve genel başkanını ziyarete
gideceğiz. Artık sorunları kavga ile
değil, daha çok masada çözeceğiz.”
(20-26 Haziran ‘92 Ören Toplantısı)

DİSK bu çizgide ilerledi. 97’lere
gelindiğinde ise artık her şeyiyle dü-
zene uyum sağlamış, faşizmin her
türlü politikasını desteklemekte bile
Türk-İş’le yarışan bir DİSK vardır
karşımızda. 

Bu gelişmenin verdiği güvenle
1997’de DİSK’in 30. Kuruluş kutla-
malarına adeta şeref konuğu olarak
çağrılan Türkiye İşverenler Sendikası
(TİSK) Başkanı Refik Baydur yaptığı
konuşmanın sonunu aynen şöyle bağ-
lıyordu: “Eskiye doğru gittiğimiz
müddetçe karşı karşıya iki levha gö-
rürsünüz. Levhanın birinde işçi hakkı
mücadelesi, birinde işveren hakkı mü-
cadelesi yazar. Ben diyorum ki bu iki
levhayı yazılı taraflarıyla birbirine
yapıştıralım. Arka yüzleri hep beyaz
kalsın. Bu iki yüze de uzlaşma ve
akıllıca yaşam diyelim. Hepinize iyi
yaşamlar dilerim.””

Refik Baydur’un bu temennisi
DİSK’te çoktan gerçekleşmiş bulu-
nuyordu. DİSK yönetimi, tarihi tam-
men unutmuştu. Levhaları birbirine
yapıştırmış ve kendi tarafına “uzlaşma
ve akıllıca yaşam”ı yazmıştı. Bu as-
lında levhanın iki tarafına da burjuva
haklar yazılmasından başka anlam ta-
şımıyordu. DİSK’’in Türk-İş’’leştiğinin
ilanıydı. 

Aynı toplantıda DİSK tarihinden
kesitler verilmesi, utanmadan DİSK’in
şanlı eylemlerinin anılması, Refik
Baydur ve diğerleri şahsında burju-

vaziye nereden nereye geldik hesa-
bının verilmesi gibiydi. Keza bu
toplantıya sadece Refik Baydur de-
ğil, Mesut Yılmaz’dan, Yalım Erez’e,
Necmettin Cevheri’ye, Yekta Güngör
Özden’e ve hatta Demirel’e kadar
oligarşinin, ekonomi, siyaset ve hu-
kuk alanında ne kadar kalburüstü
temsilcisi varsa onlar da davet edil-

mişlerdi.
Bütün bunlar DİSK'in 12 Eylül

sonrasında tekrar açılmasının bilinçsiz
bir politika olmadığını, gelişen ve
militanlaşan işçi sınıfı hareketine bir
müdahale olduğunu gösteren olgu-
lardır. Yani giderek militanlaşan ve
devrimci harekete yönelme potansi-
yelini güçlü bir şekilde taşıyan işçi 

sınıfına başka bir alternatif göste-
rilmeliydi. Bu alternatif hem devrimci
bilinmeli, hem de Türk-İş’ten pek
farklı olmamalıydı. DİSK bu misyonla
gündeme getirilmiştir. 

MGK Sendikacılığı Yapan
ve Devrimcileri Tasfiye
Eden Reformist İşçi
Düşmanı Sendikacılar İşçi
Sınıfından Bahsedemez!

DİSK’in 12 Eylül’den sonra 90’lı
yıllarda ikinci kez açıldığı günden
bugüne işçi sınıfının mücadelesini et-
kileyen tek bir grevi, direnişi yoktur! 

Peki DİSK ne yapmıştır? 
- Devrimcilerin örgütlediği diren-

işleri desteklemediği gibi sendikalar-
daki devrimcileri tasfiye etmiştir.

1997’de 28 Şubat’tan sonra MGK
politikalarının parçası oldu ve MGK
talimatıyla devrimcilerin yönetimlerde
olduğu sendika şubelerini kapatarak
devrimcileri tasfiyeye gitti… 

Adının başında ‘devrimci’ kavramı
olan DİSK, tarihe MGK sendikacılığını
yazdırdı…

Çağdaş Sendikacılık anlayışından
“işimi seviyorum”diyen patron sendi-
kacılığını DİSK’e hakim kılmışlardılar.
Kani Beko,  Remzi Çalışkan gibi işçi
düşmanları DİSK’i CHP’nin “arka bah-
çesi” yapmışlardır… DİSK yöneticileri
DİSK’i işçi sınıfının mücadelesini veren
değil, milletvekilliğine atlama tahtası
olarak kullanmaktadırlar…

DİSK yöneticileri İzmir İzelman



Yalan haber yap-
maktan, mafya artık-

larını korumaktan vaz-
geçin!
DİSK / Genel – İş Sendi-

kası üyesi Oya Baydak'ın direniş ça-
dırına bugün Genel – İş yöneticileri
Remzi Çalışkan ve Kani Beko'nun
organize ettiği linç saldırısı düzenlendi.
Devrimciler yaralandı.

Ama siz hala yalan haber peşin-
desiniz. Örgütlenmiş linç saldırısını
,işçilerin DİSK önündeki barikatı kal-
dırma kararlılığı olarak mı gördünüz
gerçekten? Eğer böyle düşünüyorsanız
söyleyelim, bundan sonra devlet ta-
rafından örgütlenmiş hiçbir linç sal-
dırısını eleştiremezsiniz, tavır almaya
çağıramazsınız. Malum devlet hemen
"vatandaş hassasiyeti" derdi siz de
"işçi hassasiyeti" keşfetmişsiniz. Devlet
tekrar Kürt halkına linç saldırısı ör-
gütlediğinde, siz de artık "vatandaş
hassasiyetinin" peşinden gidersiniz.

Ama yine de size bir kaç şey söy-
lemek istiyoruz;

Hadi devrimcilere düşmansınız,
haberciliğin 5N+1K kuralını da mı
bilmezsiniz? Genel – İş yöneticilerinin
gerekçelerini sıralarken neden Oya
Baydak'a da sormadınız?

Siz de yazdıklarınızı ispatlamak
zorundasınız. Oya ablanın küçük gör-
düğü, çay vermediği işçiler kimmiş?
İsim isim açıklayın. Böyle çamur at
izi kalsın mantığıyla hareket edilmez.

Işçileri hor görmek, küçük görmek
suçtur. Bu nedenle açıklayın, Oya
abla kimi hor görmüş? Oya ablanın
sokakları temizlerken çekilmiş fotoğ-
raflarını gördünüz mü? O Oya abla
mı işçileri hor görüyor?

Peki siz şimdi işçilerin DİSK ta-
rafından bile de işten atılabileceğini
mi savunuyorsunuz? Yeter ki tazminatı
tam ödensin öyle mi? Peki siz bu ka-
fayla diğer işçi direnişlerinde nasıl
direnen işçilerin yanında olacaksınız?
Nasıl savunacaksınız işçileri? Ya taz-
minatları ödenmişse? Bu durumda
işten atılma haklıdır mı diyeceksiniz?

Ya DİSK'in kapısının Oya ablaya
kapanması? Bunu nasıl çarpıtıyorsunuz?
Gerçek sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Oya
abla direnişinin ilk günü DİSK'te kaldı.
Kadın bir direnişçi ve o çevrede fuhuş
merkezleri var. Ayrıca tuvalet tuvalet
ihtiyaçları da var. Sabah erkenden saat
07.00'de de DİSK binasından çıktı ve
çadırına gitti. Ertesi gün öğleden sonra
DİSK personeli erkenden evlerine gön-
derildi ve DİSK'in kapısı kilitlendi. Ta-
limatı veren de Arzu Çerkezoğlu. O
andan itibaren de işçilere kapatılan
kapılar "patron sendikacılarına" hiç açıl-
maz denilerek dışarıdan da kilitlendi.
Olan bu olduğu halde siz en iyi bildiğiniz
işi yapıp gerçeği ters yüz ettiniz. Yoksa
siz de o mafya artıkları gibi Oya abla
fuhuş yapanların ortasında kalsın mı
diyorsunuz? (.....)

Son olarak da bugün yapılan linç

saldırısı. Direnen Oya abla ve dev-
rimciler 5 kez linç saldırısına uğradılar.
Faşistlerin Trabzon'da TAYAD'lılara
saldırması gibi, Sinop'ta HDP'lilere
devletin organize ettiği gibi bir linç
saldırısı hem de! Size soruyoruz, ne
zamandan beri sol sorunlarını şiddet
kullanarak çözmeye başladı? Devlet
"vatandaş hassasiyeti" diyor siz de
"işçi hassasiyeti" diyorsunuz. Linç
güruhu Diyarbakır'dan, İzmir'den top-
lanmış, taşınmış buna da "işçi hassa-
siyeti" mi diyorsunuz? Artık faşist
devletle aynı dili de kullanmaya baş-
ladınız. Durumunuz budur. Bunu ha-
tanızı görün diye değil halkımız sizi
daha iyi tanısın diye yazıyoruz. Ve
ekte de yaralanan arkadaşlarımızla
ilgili yaptığımız açıklamayı gönderi-
yoruz. Neden hiç linç güruhundan ya-
ralanan yok? Çünkü devrimciler so-
rumlu davrandılar ve saldırmadılar,
sadece kendilerini korudular. Linç sal-
dırısı sırasında DİSK önünde bulunan
ÇHD'li avukatlar bile Trabzon'da fa-
şistlerin linç saldırısıyla kıyaslayıp
"Trabzon'da bile avukatlara dokun-
madılar" diyorlar. Siz bu tabloyu sa-
vunuyorsunuz öyle mi?

Bildiğiniz gibi yapın. Siz artık
siyasi bir ölüsünüz. Düzenin bataklı-
ğında kulaç Utmaya devam edin. Biz
de halkımız için, işçiler için mücadele
etmeye devam edeceğiz.

DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ
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ETHA’ya! Devrimcilere Düşmanlık Yapmaktan Vazgeçin!

ve İzenerji’de 10 bin işçinin toplu
sözleşmesini sattılar… İzmir Büyük-
şehir belediye başkanının karşısında
elpençe divan duran DİSK ve Genel-
İş Genel Başkanı Kani Beko ve diğer
yöneticiler bugün direnen bir işçiyi
ve onu destekleyen devrimci işçileri
ordan burdan topladığı adamlara linç
ettirmektedir… 
İşte bu işçi düşmanları bir de ba-

sının karşısına geçmiş DİSK tarihi
üzerinden hamaset yapıyor… Sahte
kahramanlık öyküleri yazmaya çalı-
şıyor… 

Halkımız!
Yalanlar gerçeklerin üzerini örte-

mez..
Patron sendikacılarının da devrimci

düşmanlığı sonuç vermez..
Devrimciler her yerde olmaya; di-

renişleri büyütmeye;
DİSK yöneticileri de tüm diğer

patron sendikacılarıyla beraber çürü-
meye devam edecekler.

Eğer mafya yöntemleriyle işçilere
saldıramak, direnen işçileri linç etmek
sonuç verseydi bugün patronlar ka-
zanmış olurdu. 

Tüm işçilere, halkımıza çağrımız-
dır:

Herkesi patron sendikacılığının
saldırılarını boşa çıkarmaya; gerçekleri
açığa çıkarmaya ve Oya Baydak ın
direnişini desteklemeye çağırıyoruz.

Patronların ve patron sendikacıla-
rının tüm saldırılarını boşa çıkaraca-
ğız..

Sadece direnenler kazanır!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ

KAZANACAĞIZ!
KAHROLSUN PATRON

SENDİKACILIĞI!
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DİSK, kapısını direnen bir işçiye
kapatmıştır, direnen bir işçinin ihti-
yaçlarını karşılamak için bile olsa
DİSK binasını kullanmasını engel-
lemeye çalışmıştır.

Bunun üzerine Oya Baydak ve
devrimci işçiler DİSK’in kapısını
zincirlediler...

ÇÜNKÜ İŞÇİYE KAPATILAN
SENDİKANIN KAPISINDAN PAT-
RON SENDİKACILARI DA GİRE-
MEZ.

İŞÇİYE SENDİKA KAPISI KA-
PATILAMAZ. 

O BİNALAR İŞÇİLERİN MÜ-
CADELESİ VE ALTINTERİYLE
YAPILMIŞTIR.

SENDİKACI KENDİSİNİ ORA-
NIN SAHİBİ, PATRONU, AĞASI
GİBİ GÖREMEZ...GÖRÜRSE İŞ-
ÇİNİN DE BİNANIN KAPISINA
ZİNCİR VURMA HAKKI DOĞAR..

DİSK AĞALARIN ŞİRKETİ DE-
ĞİLDİR. 

ORAYI VAR EDENLER İÇE-
RİYE GİREMİYORLARSA KAPI-
SINA DA ZİNCİR VURABİLİR-
LER.

BU HAKKI HİÇBİR SENDİKA-
CI KENDİSİNDE GÖREMEZ

KAPIYI, DİRENEN İŞÇİLERE
KİLİTLEME TALİMATINI VEREN
ARZU ÇERKEZOĞLU’DUR. 

ARZU ÇERKEZOĞLU İŞÇİLE-

RE DİSK’İ YASAKLAMAYA
KALKMIŞTIR. 

BUNUN ÜZERİNE DEVRİMCİ
İŞÇİLER DE "BİZİM GİREMEDİ-
ĞİMİZ SENDİKAYA PATRON
SENDİKACILARINI SOKMAYA-
CAĞIZ" DEMİŞLERDİR.

OYA BAYDAK VE DİH DUR-
DUK YERE BİNANIN KAPISINA
ZİNCİR VURMAMIŞTIR..

DİSK YÖNETİCİLERİ HER ZA-
MAN OLDUĞU GİBİ DEMAGOJİ
VE ÇARPITMA YAPIYORLAR.

UNUTTUKLARI NOKTA ŞU-
DUR: TARİH PATRON SENDİKA-
CILARI GERÇEĞİNİ BİR KEZ
YAZMIŞTIR. 

HİÇBİR YALAN GERÇEKLERİ
KAPATACAK KADAR GÜÇLÜ
DEĞİLDİR. 

O GERÇEK ŞUDUR: OYA BAY-
DAK’A O KAPILARI KİLİTLE-
YEN, DİSK’İ KENDİ MÜLKÜ GİBİ
GÖREN ARZU ÇERKEZOĞ-
LU’DUR. 

DİSK ARZU ÇERKEZOĞLU-
NUN MÜLKÜ DEĞİLDİR.

ELBETTE ARZU ÇERKEZOĞ-
LU BİR PATRON GİBİ DÜŞÜNÜP,
TÜM PATRONLAR GİBİ DİSK’İ
DE KENDİ MÜLKİYETİNE AL-
MAK İSTEYEBİLİR. AMA DİRE-
NİŞİN GERÇEĞİ BUNA İZİN VER-
MEZ..VERMEMİŞTİR DE..

Oya Baydak direnişini çadırda
sürdürmektedir... Bazı ihtiyaçlarını
karşılamak, kimi zaman geceleri bir
kanepede uyumak için DİSK binasını
kullanmak istemiştir. 

Ayrıca binanın bulunduğu bölge
herkesin bildiği gibi fuhuş ve yoz-
laşmanın yoğun olduğu bir bölgedir.
Geceleri kendi güvenliğini de sağla-
mak istemiştir Oya Baydak...

"Kadın hakları savunucusu" Arzu
Çerkezoğlu, bir kadın işçiye, Oya
Baydak’a kapıları kilitleyerek "pat-
ronluğu"nu göstermiştir. 

Kani Beko’nun söylediği gibi,
ortada işçilerin sendikayı sahiplenmesi
diye bir şey yoktur.

Diyarbakır’dan, Ankara’dan, İs-
tanbul’dan topladıkları "işçi" oldukları
şüpheli bir gruba direnen işçiye ve
devrimci işçilere saldırtanlara ancak
patron sendikacısı denir..

Birgün, Evrensel gazetelerindeki
haberlerde yer aldığı gibi ortada bir
"ARBEDE" yoktur.  

Arbede’nin sözlük anlamı "gü-
rültülü kavga, patırtı" demektir.

Hayır, ortada kavga, patırtı, arbede
yoktur.

DİRENEN İŞÇİLERE SALDI-
RAN, ONLARI LİNÇ ETMEYE
KALKAN DİSK YÖNETİCİLERİ
VARDIR!

DİSK Başkanı Kani Beko’nun

DİRENEN İŞÇİLERE, KALASLARLA SALDIRMAK 
AMERİKAN SENDİKACILĞININ YÖNTEMLERİDİR!

DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİCİLERİNİN YALANLARI
PATRON SENDİKACILIĞININ KİRLİ YÜZÜNÜ ÖRTEMEZ!

DİSK’İN KAPISINI İŞÇİLERE KİLİTLEMENİN,
DEVRİMCİLERE SALDIRMANIN HİÇBİR HAKLILIĞI YOKTUR!

Direnen İşçilerin Kanını Dökenler
İşçi Sınıfına Hesap Verecekler!
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İzmir’den, Remzi Çalışkan’ın Di-
yarbakır ve Mersin’den 1000’er TL
vererek getirdiği işçilerle saldırı ör-
gütlediği söylentisi vardır...

Bu söylentinin doğru olup olma-
dığı bir biçimde ortaya çıkacaktır.

Ancak kesin olan şudur, işçiyi iş-
çiye kırdırmak için DİSK yöneticileri
İstanbul’dan insan bulamamıştır. Ne
harekete geçirebildiği, ne de dev-
rimcilere saldırtabileceği bir kitle ta-
banı vardır.

Aksi halde Diyarbakır’a, Mersin’e,
İzmir’e kadar neden gitmiş, oralardan
İstanbul’a işçi taşımışlardır. 

DİSKİ yönetenler işçileri, halk
güçlerini birbirine kırdırmak iste-
miştir.

Kalaslarla, Sopalarla
Direnin İşçilere Saldırı
Yaptıran Amerikan
Sendikacılığıdır...

1 Mayıslar’da, Haziran Ayaklan-
ması’nda polis terörüyle karşılaştıkları
her yerde alanı terk eden DİSK, di-
renen işçilere saldırmakta sakınca
görmemiştir. 

Polise göstermedikleri cüreti ve
atılganlığı direnen işçilere karşı kul-
lanmışlardır.

17 Haziran 2013’te KESK, DİSK,
TMMOB, TTB ve Diş Hekimleri
Birliği ile birlikte aldıkları bir günlük
iş bırakma kararını dahi uygulamaktan
acizdirler. Haziran Ayaklanması’nda
her yerde insanlar polisle çatışırken
DİSK Başkanı Kani Beko Şişli’den
Taksim’e kadar aldıkları yürüme ka-
rarına dahi sahip çıkamamış; "portakal
gazı kanser yapıyor, işçilerin kanser
olmasını istemiyoruz" diyerek kendi
çağrılarıyla alanlara çıkan insanları
yüzüstü bırakıp kaçmıştır.

DİSK'i direnen işçilerden özgür-
leştiren(!) sarı sendikacılığın resmi:
bu saldırı patrona, polise değil; dire-
nen işçiye! 

DİSK yönetimi polise, portakal
gazına karşı gösteremediği militanlığı
devrimci işçilere gösteriyor... Kalın
sopalar, yangın tüplerinden püskür-
tülen köpüklerle işçilere saldırıyor.

Bu saldırılarda ekmeği ve onuru

için direnen Oya Baydak ve pek çok
devrimci işçi yaralandı; bir DİH’linin
elmacık kemiği kırıldı.

DİSK yönetiminin, Arzu Çerke-
zoğlu’nun talimatıyla oradan buradan
topladıkları kişilerle devrimci işçilere
"polis" gibi saldırdılar..

Direniş çadırını, çadırdaki eşyaları
çöpe attılar..

Bugün mahallelerde, adalet talepli
sayısız eylemde açtığımız çadırlara
polis de aynen böyle saldırıyor..

İlk önce çadırları ve eşyaları çöpe
atıyor, yakıyor...

DİSK yöneticileri kan akıtmış-
lardır.. 

DİSK YÖNETİCİLERİ; boşuna
"işçiler sendikalarına sahip çıkıyor"
diye yutturmaya kalkmayın!

DİSK YÖNETİMİ OLARAK,
DİSK BİNASI ÖNÜNDE İŞÇİLERİ
LİNÇ ETMEK İSTEDİNİZ...

Başta Genel Başkan Kani Beko,
Remzi Çalışkan ve Arzu Çerkezoğlu
olmak üzere DİSK yönetimi derhal
işçi sınıfına HESAP VERMELİDİR. 

Tarihe işçi kanı döktüğünüz, Ame-
rikan sendikacılığının mafyacı yön-
temlerini kullananlar olarak geçtiniz.
DİSK’in adının başındaki "devrimci"
sıfatı suçlarınızı gizleyemez.

DİSK üye ve yöneticileri, dire-
nisteki işçi Oya Baydak ve ÇHD'li
avukatlara kalaslarla saldırdılar

İşçi sınıfına ihanet suçunuz halkın
avukatlarının kanını dökecek noktaya
gelmiştir. Kendinize gelin, yaptığınızı
görün!

Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko,
Remzi Çalışkan... Adınızı işçi sınıfı
tarihine işçi kanıyla yazdırmayı ba-
şardınız...

Talimatı verenler DİSK yöneticisi
mi, yoksa öyle görünen polis şefi mi
bilemiyoruz ama sonuç ortada: avu-
katların kanı döküldü.

DİSKyöneticilerinden biri oturma
eylemi yapan işçiler için "bunları
süpürün" diye talimat vermiştir.

"İşçi sınıfının zaferi için... vurun"
Öyle mi?

DİSK yeni bir yol ayrımına gel-
miştir...

AMERİKAN SENDİKACILA-

RININ MAFYACI
YÖNTEMLERİNE
BAŞVURMAYA
BAŞLAMIŞTIR..

Ortada işçilerin
sendikalarına sahip çıkması yoktur. 

AMERİKAN SENDİKACILIĞI
VARDIR... ORADAN BURADAN
TOPLADIKLARI KİŞİLERLE İŞ-
ÇİLERE SALDIRAN SENDİKA-
CILAR VARDIR!

Disk işçilerindir, sendika bürok-
ratlarının değil! DİSK’i yönetenler
işçileri, halk güçlerini birbirine kır-
dırmak istiyor! İzin vermeyeceğiz!

DİSK Amerikan
Sendikacılığı
Yöntemlerini Daha Önce
De Kullanmıştır

Kapılarda farklı bölgelerden ge-
tirdikleri işçilerle, devrimcileri en-
gellemek, işçileri kendi korumaları
gibi kullanmak, devrimcilerin üzerine
saldırtmak DİSK’in yöntemlerinden-
dir zaten..

Haziran Ayaklanması sürerken
Genel-İş Genel Merkezi olağanüstü
kongreye gitti. Yönetime aday olan
Kani Beko, Remzi Çalışkan, Hüseyin
Yaman ve Cafer Konca’nın isteği
üzerine işçiler kongre salonuna alın-
madılar. DİH’in kongreye geleceği
korkusu ile Ege bölgesinden getirt-
tikleri işçilere kapılarda barikat kur-
durdular.

Şimdiyse bu geleneklerini kan
dökme noktasına getirdiler...

DİSK YÖNETİMİ "KAPICIYA,
ÇÖPÇÜYE, HASTANE ÇALIŞA-
NINA ÇAY YAPMAMA" DEMA-
GOJİSİNDEN MEDET UMUYOR,
OYA ÇÖPÇÜDÜR... ÇÖP İŞÇİSİ-
DİR. 

Buradan hareketle Oya Baydak’ın
"emekçi ahlakı"nı sorguluyor.

Bu ahlakı en son sorgulayacak
olan patron sendikacılarıdır...

Erol Ekici’yi oligarşinin mahke-
melerine ihbar etmeleriyle, önlerinden
el pençe divan durdukları CHP’li
patron belediye başkanlarına 10 bin
İzmir İzelman ve İzenerji çalışanına
satmalarıyla... Emekçi ahlakını ağız-
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larına alacak halde de-
ğillerdir..

Demagoji yapma
ihtiyacı böyledir. İnsa-
na bir süre saçmalık

yaptırır.
Demagojinin sözlük anlamı "halk

avcılığı" demektir. 
Güya DİSK yönetimi "emekçi

ahlakından", "çöpçüye çay" lafların-
dan kendilerince sınıfsal bir yan bul-
maya çalışıyorlar.

Ucuz demagoji yapıyorlar..
Ancak bu "sınıfı küçümseme"

laflarına kimsenin inanacak hali yok-
tur.

Zorlamadır...
Kaldı ki Oya Baydak yıllarca "te-

mizlik işçisi" olarak çalışmış, so-
kaklarda çöp toplamıştır. OYA BAY-
DAK ÇALIŞMA YAŞAMI BOYUN-
CA TEMİZLİKÇİLİK YAPMIŞTIR...
SOKAKLARDA ELİNDE SÜPÜR-
GE ÇÖPÇÜLÜK YAPMIŞTIR... 

PATRON SENDİKACILARININ
UNUTTUĞU EMEKÇİLİK, OYA
BAYDAK İÇİN KARNINI DOYUR-
DUĞU, ÇOCUKLARINA, AİLE-
SİNE BAKTIĞI NİMETİDİR, MES-
LEĞİDİR, ONURUDUR.... 

ANCAK PATRON SENDİKA-
CILARI İÇİN İŞÇİLER, TEMİZ-
LİKÇİLER, ÇÖPÇÜLER, KAPICI-
LAR KÜÇÜMSENECEK BİR KE-
SİMDİR.

DİSK/GENEL İŞ GENEL SEK-
RETERİ REMZİ ÇALIŞKAN, OYA
BAYDAK’I HİLELİ İŞE GİRİŞ VE
EMEKLİLİK HAKKINI DOLDUR-
DUĞU İÇİN İŞTEN ATTIK Dİ-
YOR... 

BU TAM DA PATRONLARIN
BAKIŞ AÇISIDIR.

BİRİNCİSİ; YALAN SÖYLÜ-
YORLAR, OYA BAYDAK YAŞAM
KOŞULLARININ ZORLUĞUN-
DAN ÇALIŞMAK ZORUNDA OL-
DUĞU İÇİN İŞE GİRMİŞTİR... 

İKİNCİSİ; EMEKLİLERİN ÇA-
LIŞMASI SUÇ MUDUR? ÜLKE-
MİZDEKİ EMEKLİLERİN ÖNEM-
Lİ BİR KESİMİ KARINLARINI
DOYURMAK İÇİN HER TÜRLÜ
İŞİ YAPMAKTADIRLAR...

ÜÇÜNÇÜSÜ; OYA BAY-
DAK’IN EMEKLİLİK HAKKINI
DOLDURDU DİYE İŞTEN ATAN
SENDİKACILARIN KENDİLERİ-
NE BİR BAKIN, HEMEN HEPSİ
EMEKLİDİR.

Oya Baydak diyelim ki patron
sendikacılarına yanlış beyan verdi...
Siz de o düzeniçi, düzenin yasalarıyla
düşünen kafalarınızla bunu bir yasa
ya da etik ihlali kabul ettiniz.

Genel İş Sendikası’nın 13 Tem-
muz tarihli bildirisinde yazdığınıza
göre "Ancak bir süre sonra" Oya
Baydak’ın emeklilik hakkı kazandı-
ğını öğreniyorsunuz..

O halde Oya Baydak’ı o düzeniçi
kafalarınızla neden hemen işten at-
madınız?

Atmayıp da 4.5 yıl beklediniz!
BİZ SİZİN "YASAL KAFALA-

RI"NIZIN NERELERDE DAHA
HIZLI ÇALIŞTIĞINI ÇOK İYİ Bİ-
LİYORUZ.

Devrimcilerin tasfiyesi söz konusu
olduğunda hızla her türlü yasa mad-
desini kullanabiliyorsunuz.

Oligarşinin devrimcileri "terörist"
ilan ederek tutukladıkları bir süreçte
iki devrimciyi işten attınız.

Bunu da iş kanunana göre işçinin
6 ay tutuklu kalması halinde, iş akdini
haklı nedenle feshedilebileceğine da-
yandırarak yaptınız.

İki devrimciyi işten attığınızda
da "yasaları uyguladık" dediniz...
Kaldı ki yasalar bile bu işten atılma
durumunu zorunlu tutmuyordu...

Tasfiyecilik bu hale getiriyor işte...
Her türlü fırsatı, yasalarda olan ol-
mayan her türlü boşluğu; devrimci-

lerin tutukluluğu dahil her türlü mağ-
duriyeti kullanabiliyor... Sendikalarda
yanı başınızda devrimciler olmasın
da ne olursa olsun! Öyle mi?

Yasalar bile zorunlu kabul etme-
mişken, iki devrimciyi işten atmak
"emekçi ahlakı"yla bağdaşıyordu de-
ğil mi?

Genel İş açıklamasında işten at-
tıkları kişilerden birisi için "daha
sonra hain ilan ettikleri Taylan Tanay"
la kendilerini "itibarsızlaştırma"ya
çalıştığımızı söylüyor...

Tabi kafalar böyle sivil toplumcu
ve devrimcilikten uzak olunca sınıf
ve mücadele gerçeğini de anlaya-
maz..

Evet, o dönem Taylan Tanay dev-
rimciydi... Halk Cepheliydi.

Bugün değildir...AHLAKSIZ,
DÜŞKÜN, KORKAK, DEDİKO-
DUCU, YALANCI TAYLAN TA-
NAY ŞİMDİ DİYARBAKIR’DA
KORUMA ALTINA ALINMIŞTIR. 

Şimdi Diyarbakır’da avukat bü-
rolarına sığınarak yaşamını sürdür-
meye çalışıyor... Ona Diyarbakır’da
kucak açan en azından Diyarbakır’da
yaşamını sürdürme olanağı tanıyan
kimlerdir acaba...

Kürt milliyetçilerinin KORUMA-
SI VE KOLLAMASI ALTINDA
YALANLARINI SÜRDÜRÜYOR..
MAHKEME TUTANAKLARINA
GEÇEN AHLAKSIZLIKLARINI,
BANA ŞU KİŞİ TUZAK KURDU
DİYEREK GEÇİŞTİRMEYE ÇA-
LIŞAN BİR ZAVALLIDIR. EVET
HALK CEPHELİYDİ AMA AH-
LAKSIZLIĞI  ORTAYA ÇIKTIĞIN-
DA HESAP SORULMUŞ ÖZELEŞ-
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TİRİ İSTENMİŞTİR.
REMZİ ÇALIŞKAN’IN ANLA-

YIŞI ONA KUCAK AÇMIŞ VE
KORUMAYA ALMIŞTIR. AHLAK-
SIZLARDAN BİZ HESAP SORA-
RIZ, REMZİ ÇALIŞKANLARIN
ANLAYIŞI ONLARI KORUMAYA
ALIR... GERÇEK BUDUR!

Bu konuda Remzi Çalışkan’ın bir
diyeceği olmalıdır kuşkusuz.

Faydacılık böyledir işte... Geç-
mişte tasfiye etmeye çalıştığın in-
sanlara bugün kucak açarsın, ilke-
sizliğin bataklığında dolanır durur-
sun...

Devrimcilere Linç
Saldırısı Örgütlemek
Arzu Çerkezoğlu’nun
Siyasi Anlayışının
Eski Bir Geleneğidir

Arzu Çerkezoğlu bu geleneği
DİSK önündeki devrimci işçilere ta-
şımıştır.

Türkiye solunda sol içi şiddetin
ağababalarından biri olan olan Hal-
kevleri’nin anlayışıdır. 

Halkevleri daha önce de devrim-
cilere bu tür linç saldırıları örgütle-
miştir.

12 Ağustos 2011 tarihinde, Dik-
men’de "yıkımlara karşı" çalışma
yapan ve devrimci faaliyetlerini ör-
gütlemeye çalışan Halk Cephelilere
karşı saldırılarılar gerçekleştirdiler. 

Halkı, Halk Cephelilere karşı kış-
kırtmaya çalıştılar...

O gün Halk Cepheliler Dikmen’de
bildiri dağıtırlarken Halkevciler ta-
rafından ellerinde sopa, plastik bo-
rular, sapanlarla yolları kesildi. So-
rumluları ağzı leş gibi içki kokan
Tarık Çalışkan tarafın-
dan saldırıya uğradılar.
Halk Cephelilere bir
daha mahalleye gelir-
lerse "dom dom kurşu-
nu ile vuracaklarını"
söylediler. 

O gün devrimcilere
saldıran Halkevcilerin
devrimciye benzer bir
görüntüler yoktu. Tıpkı
faşist bir güruh gibi sal-

dırıyorlardı. Kullandıkları üsluptan
yöntemlere kadar devrimle ve dev-
rimcilikle ilgisi yoktu saldıran Hal-
kevcilerin.

Halkevciler 4 Kasım 2011’de bu
defa taş ve demir bilyelerle Çankaya
Kültür Derneği’ne saldırdılar.

Evet, geçmişteki bu örnekleri tek-
rar anlatıyoruz... Çünkü aynı anlayış,
aynı ilkesizlik, aynı görünüm bu defa
DİSK önünde canlanmıştır...

Daha önce de, 80 öncesinden bu-
günlere kadar defalarca yaşandığı
gibi...

Çünkü anlayış aynıdır... Anlayış
burjuva ideolojisine aittir.

Kendine güvenli bir şekilde ideo-
lojik mücadele sürdüremezler. Mül-
kiyetçidirler. Kendi tekkeleri olarak
gördükleri her yere bir başkasını sok-
mamak için burjuvazinin tüm yön-
temlerini kullanabilirler. Bu anlayış,
bugün AMERİKAN SENDİKACI-
LIĞI YÖNTEMİNİ uygular... Çıkar-
ları için yarın adı başka bir saldırı
olur. 

Halkevleri’nin geçmişinin dayan-
dığı  siyasi anlayışın özellikle 12
Eylül 1980 öncesinde saldırmadığı,
kanını dökmediği siyaset yoktu ne-
redeyse...

Arzu Çerkezoğlu’nun da beslen-
diği yer burasıdır..

Bu yanıyla DİSK önünde dev-
rimcilerin kanının dökülmesi Arzu
Çerkezoğlu’na ve onun anlayışına
yabancı değildir.

12 Eylül DİSK’in
Kapısına
"Zincir Vurmamış"mış

“12 Eylül faşist darbecilerin  zincir

vuramadığı DİSK’in
kapısına kimse zincir
vuramaz” diyen Genel
İş sahte kahramanlık
görüntüsü vermeye de-
vam ediyor.

Hala zincirden bahsediyorlar. 12
Eylül geldiğinde DİSK’in yöneticileri
tek bir direniş göstermediler. Mal
varlıklarına el konuldu... DİSK yö-
neticileri valizlerini topladıkları gibi
kışlaların önünde kuyruğa girmişlerdi
çoktan..

O hala zincirden söz ediyor. 
Herkesi tarih bilgisinden yoksun

sanıyor..
Daha önce de yazdık, söyledik.

DİSK’in 15-16 Haziranları yaratan,
DGM boykotlarını, faşist teröre karşı
kampanyalar düzenleyen  bir tarihi
vardır. Ancak o tarihi yazanlar 15-
16 Haziran’da radyolardan işçilere
direnişi bırakın diye anons yapan, 1
Mayıs 1977’de kontrgerilanın kat-
liamına zemin hazırlayan, devrimci
düşmanı sendika yönetimlerindeki
reformist, revizyonist anlayışlar de-
ğildir. 

O tarihi yaratanlar DİSK içindek
devrimcilerdir… 

Patron sendikacısı işçi düşmanı
DİSK yöneticilerinin işçi sınıfı adına
söyleyebilecekleri tek bir kelime söz-
leri yoktur…

Ne 12 Eylül cuntasına karşı, ne
de sonrasındaki tüm faşist uygula-
malara karşı direndiniz...

O günlerden bugüne direnmedi-
ğiniz için çürüdünüz ve patron sen-
dikacısı oldunuz..

Direnmeye çürür, savaşmayan
ölür..

Siz  siyaseten ölmüştünüz.. bit-
miştiniz zaten..

Şimdi DİSK bi-
nası önünde işçi kanı
dökerek ölümlerinizi
hizlandırdınız..

Yüzünüzü işçile-
re halka dönün... He-
sap verin..

Tarihte biraz daha
onurlu bir yeriniz ol-
ması için bir şansınız
olsun..



DİSK’in kapısını devrimci işçilere kilitleme talimatını
veren Arzu Çerkezoğlu’dur. 
İşçilere DİSK’i yasaklayan, kapıyı kilitleyen Arzu

Çerkezoğlu’nu DİH’liler de "işçilerin giremediği sen-
dikaya biz de patron sendikacılarını sokmayacağız"
diyerek teşhir etmişler ve kapıyı kilitlemişlerdir. 
İşçiye kapatılan sendikanın kapısından patron sendi-

kacıları da giremez. O binalar işçilerin mücadelesi ve
alınteriyle yapılmıştır. Sendikacı kendisini oranın sahibi,
patronu, ağası gibi göremez. 

Görürse işçinin de binanın kapısına kilit vurma hakkı
doğar.

DİSK ağaların şirketi değildir. Orayı varedenler
içeriye giremiyorlarsa kapısına da kilit vurabilirler. 

Direnen İşçiler Girmesin Diye
DİSK’in Kapısına Kilit Vuran
Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko,
Remzi Çalışkan’dır!

DİSK yöntecilerinin "12 Eylül faşist darbecilerinin
bile kapısına kilit vuramadığı DİSK’e kilit vurdular"
sözü tümden yalandır.

12 Eylül faşist cuntasına karşı DİSK yöneticileri
TEK BİR DİRENİŞ DAHİ GÖSTERMEMİŞLER;
DİSK’in kapısına kilit vurulmuş, malvarlıklarına el ko-
nulmuş, o dönemin DİSK yöneticileri ellerinde valizleri
askeri kışlaların önünde teslim olmak üzere sıraya gir-
mişlerdir.

Evet, DİSK’in 15-16 Haziranları yaratan, DGM boy-
kotlarını, faşist teröre karşı kampanyalar düzenleyen  bir
tarihi vardır. Ancak o tarihi yazanlar 15-16 Haziran’da
radyolardan işçilere direnişi bırakın diye anons yapan, 1
Mayıs 1977’de kontrgerilanın katliamına zemin hazırlayan,
devrimci düşmanı sendika yönetimlerindeki reformist,
revizyonist anlayışlar değildir. 

O tarihi yaratanlar DİSK içindeki devrimcilerdir… 
DİSK’li yöneticiler "işçiler sendikalarına sahip çıkı-

yorlar" adı altında DİSK ÖNÜNDEKİ DEVRİMCİ
İŞÇİLERİ VE HALKIN AVUKATLARINI LİNÇ
ETMEYE KALKTILAR.

Onlarca DİH’li yaralandı; elmacık kemiği kırıldı.

Kaburga kemiği ezildi.

DİSK, Amerikan Sendikacılığı Yapıyor;
Mafya Yöntemleri Kullanıyor!
İŞÇİ GREVLERİNİ KIRMAK İÇİN PATRONLAR

İŞSİZ-GÜÇSÜZ, KANDIRILMIŞ, AYYAŞ, SARHOŞ,
SERSERİLERİN ELİNE BEYZBOL SOPALARINI VE-
RİP, CEBİNE ÜÇ-BEŞ KURUŞ SIKIŞTIRIP DİRENEN
İŞÇİLERE SALDIRTARAK GREVLERİ KIRMAYA
ÇALIŞIRLAR.

BU AMERİKA’DA 1850’Lİ YILLARIN TEMEL
SALDIRI YÖNTEMİDİR.

AMERİKAN SENDİKACILIĞINDA BU SALDIRI
YÖNTEMLERİ SOMUTLANMIŞTIR

DİSK’DE DİH’E KARŞI AYNISINI YAPMIŞTIR!
DİYARBAKIR’DAN, MERSİN’DEN, İZMİR’DEN KİM
OLDUĞU BELİRSİZ, KANDIRILMIŞ İNSANLARI
OTOBÜSLERLE İSTANBUL’A TAŞIYARAK İŞÇİ-
LERE SALDIRTMIŞLAR VE LİNÇ ETMEK İSTE-
MİŞLERDİR!

DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİMİ BU YAPTIĞININ HE-
SABINI VERMELİDİR!

-ARBEDE SÖYLEMİ LİNÇ SALDIRISINI GİZ-
LEMEKTİR! ARBEDE DEĞİL, DİRENEN İŞÇİ-
LERİN LİNÇ EDİLMESİ VARDIR!

Birgün, Evrensel gazetelerindeki haberlerde yer aldığı
gibi ortada bir "ARBEDE" yoktur.  

DİRENEN İŞÇİLERE SALDIRAN, ONLARI
LİNÇ ETMEYE KALKAN DİSK YÖNETİCİLERİ
VARDIR

DİSK Başkanı Kani Beko’nun İzmir’den, Remzi Ça-
lışkan’ın Diyarbakır ve Mersin’den 1000’er TL vererek
getirdiği işçilerle saldırı örgütlenmiştir.

-KANİ BEKO, REMZİ ÇALIŞKAN AMERİKAN
MAFYACI SENDİKA ÖZENTİSİYLE DEVRİMCİ-
LERE SALDIRI ÖRGÜTLEMİŞLERDİR.

ARZU ÇERKEZOĞLU’NUN SİYASİ ANLAYI-
ŞININ İSE DEVRİMCİLERE LİNÇ SALDIRISI
ÖRGÜTLMEK GİBİ ESKİ BİR GELENEĞİ VAR-
DIR ZATEN...
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DİSK’in Kapısını İşçilere Kilitleyen
DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu’dur!

DİH, İŞÇİLERİN SOKULMADIĞI SENDİKAYA, 
PATRON SENDİKACILARI DA GİREMEZ DİYE KAPIYI ZİNCİRLEMİŞTİR!
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DİSK/Genel-İş Sendikası Başkanı Kani Beko ve
Genel –İş yöneticileri sendikada çalışan işçiyi işten attı.

DİSK/Genel-İş yönetimi tarafından işten atılan Oya
Baydak 08.07.2015 tarihinde saat 12.00’de DİSK Genel
Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı ve basın
açıklamasının ardından DİSK önüne direniş çadırını kur-
du.

İşi ve ekmeği için direndiğini açıklayan Oya Baydak
işe geri alınıncaya ve Kani Beko işçi sınıfından özür di-
leyene kadar direneceğini söyledi. Oya Baydak; işçi
sınıfına karşı düşmanlaşan bu “sendikacılığı” mahkûm
eden bir de açıklama okudu.

Basın açıklamasında sık sık “Kahrolsun Patron Sen-
dikacılığı”, “Oya Baydak Yalnız Değildir”; “Direne
Direne Kazanacağız”, “Sendikalar İşçilerindir”, “Patron
Sendikacıları İstifa Etmelidir” sloganları atıldı.

Oya Baydak’ın yaptığı açıklamaya Direnen Sarıyer
Belediyesi İşçileri de destek verdi ve Oya Baydak’ın ya-
nında yer aldı. Yine DİSK Genel –İş’in Beşiktaş Belediye
Başkanı ile yaptığı işbirliği sonrası taşerona devredilen
Beşiktaş Belediyesi işçileri de basın açıklamasına katıl-
dı.

DİSK Genel Merkez’de bulunan DİSK Genel Sekreteri
Arzu Çerkezoğlu ise direnişe seyirci kalmış ve “Biz mu-
hatap değiliz, gitsin Genel –İş önünde hakkını arasın.”
diyebilmiştir.

Oya Baydak’ın basın açıklaması metni aşağıdadır.
*******
İşimi İstiyorum
İşim ve Ekmeğim İçin Direniyorum.
Genel – İş ve DİSK Başkanı Kani Beko İşçi Sınıfından

Özür Dilemeli ve İstifa Etmelidir!
Ben Oya BAYDAK. Genel – İş Avrupa Yakası Böl-

gesinde çay ve temizlik işlerinde çalışmaktaydım. Ancak
1 hafta önce Genel – İş Genel Başkanı ve DİSK Başkanı
Kani Beko ve Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Çalışkan’ın
imzaladığı yazıyla işten atıldığım bildirildi. Gösterilen

bir gerekçe yoktu. Elime çıkış kağıdım tutuşturuldu.
Bu bir utanç belgesidir. Devrimciler Kani Beko’ya ve
diğer Genel – İş yöneticilerine patron sendikacısı de-
diklerinde kızıyorlardı. Neden kızıyorlar? Sanki bir
şirketin yöneticileri, işçisini işten atıyor. Bu sendikacılar
kendini ne sanıyor?

Düzenin yasalarını bir kenara bırakalım; işçilerin
işten atılmasının koşullarını işçi sınıfının mücadelesi
belirlemiştir… İhbarcılık, ahlaksızlık, muhbirlik, iş-
birlikçilik… Bunların dışında hiçbir nedenle işçi işten
atılamaz. Ama, sendikacı olduğunu iddia eden Kani
Beko ve sendika yöneticileri, bir emekçiyi işten attı-

lar.

Soruyorum;
Çalışan işçisini işten atan biri nasıl sendikacıdır?

İşçisini işten atan biri, başka işçilerin haklarını nasıl sa-
vunacak? Nasıl koruyacak? Nasıl işçilerin hakları için
mücadele edecek?

İşçileri işten patronlar atar. Kani Beko ve yönetim
kurulu arkadaşları PATRONDUR.

Benim işten atılma nedenim: Bu patronlar itiraf ede-
meseler bile ben söyleyeyim; kendilerini eleştirmiş ol-
mamdır. Kendilerini eleştirdiğim için işten atıldım. Tekrar
soruyorum; bunlar sendikacı mı, patron mu, padişah
mı? Eleştiriden muaf olduklarını mı düşünüyorlar? Ken-
dilerini eleştirilemez olarak mı görüyorlar? Tabi ki eleş-
tireceğiz, eleştireceğim. Gördüğüm her yanlışı söyleye-
ceğim. Eleştiri olmazsa yanlış görülemez. Herkesin de-
mokrasi gereği düşüncelerini açıklama hakkı vardır.

Kani Beko ve arkadaşlarının suç tarihi ciltler dolusudur.
Tarihleri işçi sınıfına düşmanlık tarihidir.

- Şişli Belediyesi’nde işçileri belediye başkanına
sattılar. İşçiler kendilerine karşı direnmek ve açlık grevi
yapmak zorunda kaldı. Bu utanç onlara aittir.

- DİSK ve Genel – İş Sendikası’nın eski başkanı Erol
Ekici’yi “illegal örgüt üyesi” diye mahkemeye ihbar et-
tiler.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerin taşerona
devredilmesini izlediler.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler grev kararı
aldıkları halde grevi, direnişi sattılar. Hakem Kurulu’nun
kararını işçilerden saklayarak tam grev başlarken işçileri
sattılar. Bundan dolayıdır ki işçiler tarafından dövüldü-
ler.

- İstanbul Avrupa Yakası bölge başkanının işine son
verdiler. Bölge başkanı kapılarının önünde açlık grevi
yapmak zorunda kaldı. Bölge başkanının 80 gün süren
açlık grevini seyretme onursuzluğu onlara aittir.

Oya Baydak: İşimi İstiyorum.
İşim ve Ekmeğim İçin
Direniyorum. Genel – İş ve
DİSK Başkanı Kani Beko
İşçi Sınıfına Hesap Verecek!
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- Genel kurullarında devrimcilere saldırmışlardır.
- Devrimcilerin karşısına genel kurul salonlarında

polis çağırmışlardır.
- Beşiktaş Belediyesi’nde taşerona geçmemek için

direnen işçileri satıp belediye ile anlaşarak işçileri
taşerona devrettirdiler. Avuntuları işçilerin kazanılmış
haklarıyla taşerona devredilmesi oldu.

-  Sarıyer Belediyesi’nde Genel – İş üyesi işçilerin
belediye başkanı baskısıyla istifa et-
tirilmelerini örgütlediler.

- Sendikadaki devrimcileri sürdüler,
pasif görevlere atadılar.

- DİSK’in dinlenme tesislerini dev-
rimcilere kapattılar.

- 1 Mayıs’ta çatışan işçileri, dev-
rimcileri, halkı bırakıp kaçtılar.

- Portakal gazı kanser yapıyor diye
eylem alanlarından kaçmışlardır.

- GREİF Fabrikası’nda direnen iş-
çileri sattılar. Patronla işbirliği yaptı-
lar.

- Sendikaya üye olmak isteyen iş-
çilerin üyelik taleplerini reddettiler.

- Metal işçilerinin grevini devlet
ve patronla anlaşarak sattılar. İşçiler
ölümüne direnmeye hazır olduklarını
söyledikleri halde masa başı oyunla-
rıyla işçileri sattılar ve direnişi sön-
dürerek bitirdiler.

Genel – İş yöneticileri ve DİSK
yönetimi çürümüştür. İşçi düşmanı
patron olmuşlardır. Binlerce liralık
maaşları, makam arabaları, lojmanlar
çürümenin sonucudur. İşçileri için as-
gari ücret düzeyinde toplu sözleşmeler

yaparken kendileri 6-8 bin lira maaş alıyorlar. Makam
arabaları her geçen sene daha lüks hale geldi. Bu
çürümenin sonucudur. İşçileri satmanın ödülüdür. O
kadar çürüdüler ki her sene anmasına katıldıkları Kemal
Türkler’in fotoğrafını tuvaletlerinin kapısına astılar. Fa-
şizmin katlettiği bir sendika önderinin fotoğrafını asabi-
lecekleri bir yer bulamadılar mı? Ayıptır, ayıp. Utanın!.
Mezarına gittiğiniz Kemal Türkler’den utanın!

Ama işçi sınıfı bu asalakları daha fazla
taşımayacak. Bursa’dan başlayıp diğer kent-
lere yayılan işçi direnişleri bunu göstermiştir.
İşçiler artık patrona, devlete ve sendikaya
karşı direnmektedir.

Ben de patrona, patron sendikacılarına
karşı direniyorum. İşimi istiyorum.

Taleplerim;
- Kazanılmış haklarım korunarak işime

iade edilmek istiyorum.
- Kani Beko ve diğer yönetim kurulu

üyeleri haklarını gasp ettikleri işçilere hesap
vermelidirler.

Bu direniş sadece işe dönüş direnişi de-
ğildir. Onur direnişidir. Bu nedenle talebim
hem işe iade edilmem, hem de patron sen-
dikacılarının haklarını çaldıkları işçilerden
özür dilemeleridir. Biliyorum ki direniş
uzun sürecek. Ben kararlıyım.

Bu direniş hesap sorma direnişidir. Bizi
sömüren, satan, patron sendikacılarından
hesap sorma direnişidir. Tarih tanıktır ki
kazanacağım. Biliyoruz ki direnenler kazanır.
Yaşasın direniş, yaşasın zafer.

DİRENEN DİSK/GENEL-İŞ İŞÇİSİ
OYA BAYDAK          09.07.2015

Bursa İşçi Meclisi Girişimi 12 Tem-
muz'da Bursa Heykel önünde işten
atılan, direnen, katledilen tüm işçiler
için eylem yaptı. Yapılan eylemde oku-
nan açıklamada: "AKP’nin 13 yıllık
iktidarı döneminde 15.000’den fazla
işçi, iş katliamlarında öldü.  En son
olarak Manisa’da Gölmarmara ilçesinde
15 tarım işçisinin öldüğü kazayı verdi
haberler. Herkesin uyuduğu 05.00’de
uykularını, ekmek parası için feda
eden 15 tarım işçisine kamyon kasa-
sında ölüm reva görüldü. Türk Metal
çetesine karşı ayaklanan metal işçileri
TOFAŞ ve MAKO fabrikalarında işten

atıldı. Patronlar bir kez daha sözünü
tutmayarak işçilere karşı suç işlediler.
Ve toplamda 500’e yakın metal işçisi
işsiz kaldı. Üretenler, demiri toz edenlere
işsizlik reva görüldü" denildi.

Ayrıca açıklamada 1 aya yakın
bir zamandır İstanbul CHP il binası
önünde çadır kurarak direnen Sarıyer
Belediye işçilerinin haklarını istiyor.
İşçilere yıllık 250 TL yakacak veril-
mesini çok buluyor! DİSK/Genel-İş
Sendikası, kendi işçisi Oya Baydak’ı
"sendikayı eleştirdiği için" 30 Hazi-
ran’da işten attı. Kendi işçisine işten
atılmayı reva gören sendikacılık pat-

ron sendikacılığıdır. Oya Baydak işi,
ekmeği, hakları için İstanbul DİSK
binası önünde kurduğu çadırında di-
reniyor. Bu düzende işçiye reva gö-
rülen, işten atılma, aşağılanma, sö-
mürü, katliam ve gözyaşıdır. İşte
tüm bu nedenlerden dolayı işten atı-
lan, aşağılanan, emeği çalınan, kat-
ledilen, direnen işçi arkadaşlarımız
için adalet istiyoruz. Ve şunu çok iyi
biliyoruz ki işçilere adalet, işçinin
birliği ve öz örgütlenmesi olan İşçi
Meclisleri ile gelecektir." denildi.
Açıklamanın ardından tüm işçiler
için 1 saatlik oturma eylemi yapıldı.

Bursa İşçi Meclisi Girişimi 1 Saatlik Oturma Eylemi Yaptı:
İşten Atılan Direnen Katledilen Tüm İşçi Arkadaşlarımız İçin Adalet İstiyoruz!



İşten atıldıktan sonra
Genel-İş Sendikası’nın
şahsıma yönelik yaptığı
bu açıklama, bu sendika
ve yöneticilerinin ne kadar

işçi düşmanı olduklarının bir belge-
sidir. Her satırı patron ağzıyla yazılmış
bu belge DİSK ve Genel-İş’in bugün
geldiği patron sendikacılığına örnek
tarihi bir belgedir. Okuyan herkesin
bugün işçilerin dostu olan bir sendi-
kanın artık olmadığını görülebileceği
vahim durumu ortaya koymaktadır.

Yıllarca belediye işçiliği yaparak
emeğimle, onurumla çalıştım. Gö-
rüşlerim ve siyasal düşüncelerimden
dolayı gerici ve faşist belediye yö-
neticileri tarafından baskılara uğradım,
işyerim değiştirildi en sonunda da
AKP’li Fatih Belediyesi tarafından
4,5 yıl önce işten atıldım. O dönem-
deki sendikam Genel-İş yöneticile-
rinin tüm girişimlerine rağmen işime
geri dönemedim. Bu mağduriyetim
sonucu o dönemdeki Genel-İş yöne-
ticisi olan Erol Ekici ve yönetimi
Genel-İş Sendikası’na çay ve temizlik
işlerini yapmam için işe aldılar. Erol
Ekici’nin yönetiminde bir yıl çalıştım
üç buçuk yılda Kani Beko yöneti-
minde çalışıyordum.  Beni işe Erol
Ekici aldı diye suçluyorlar. Üç buçuk
yıldır da bu yönetimde çalışıyorum.
Neden üç buçuk yıl önce atmadılar?
Böyle bir anlayışda ancak patronlarda
olur. Ki öylesiniz.

Genel- İş açıklamasında işe gir-
diğimde emekli olduğumu söylüyor,
yalan söylüyor. Ben Genel-İş Sen-
dikası’na işe girdikten sonra SSK’dan
emekli oldum. Ve hala 23 yıl çalıştı-
ğım belediyeden hakettiğim tazmi-
natımı bile alamadım. Açtığım dava
hala sürüyor,  kaldı ki bir emeklinin
tekrar çalışmak istemesi sendikaya
göre suç mudur?  Bu nasıl anlayış,
bugün benim gibi milyonlarca emekli
aldığı maaşıyla geçinemediği için
çalışmak zorunda kalıyor. Genel - İş
Sendikası da patronlar gibi emekli-
lerin çalışmasına karşı olduğunu sa-
vunuyor. Bu nasıl emek düşmanlı-
ğıdır. Benim sendikaya gelen işçilere
çay vermediğimi söyleyerek yalan

söylüyorlar. Ben yıllarca yaptığım
işçilik hayatım boyunca sınıf bilincim
ve devrimci anlayışımla hareket ettim.
Bırakın sendikaya gelen işçiyi, işçi
arkadaşlarımı, kapınızın önünü sü-
püren ve yorgun düşen temizlik iş-
çilerini bile davet edip çay veriyorum.
Ben emekçi özümü hiç kaybetmedim,
ama işçilikten gelen Genel-İş yöne-
ticileri, asıl onlar işçiye yabancılaştılar.
Bana ve diğer çalışan arkadaşlarımıza
ve hatta onların maaşlarını ödeyen
işçilere tepeden bakıp patron edasıyla
hareket ediyorlar. 

Genel–İş yöneticileri yaptıkları
açıklamaya koymamışlar ama benim
mal varlığımı araştırıyorlarmış! Bo-
şuna uğraşmasınlar, benim her şeyim
ortadadır. Eşimle yıllarca çalışarak
aldığım bir evim var, onda da oğlum
ve gelinim oturuyor.  Ben ise kirada
oturuyorum, asıl siz sendikacı ol-
duktan sonraki oluşan mal varlıkla-
rınızı açıklayın. İşçinin aldığı maaşın
üç katı maaş alıyorsunuz. Bu yet-
mezmiş gibi yediğiniz yemeğin, iç-
tiğiniz suyun bile parasını sendikadan
alıyorsunuz. Altınızda son model
arabalar ve de özel şöförlerle lüks
hayatlar sürüyorsunuz. İşçiye yaban-
cısınız; patronsunuz. Emeğimizi, alın
terimizi patronlara pazarlayan işçi
simsarlarısınız.

Ben ekmeğim ve onurum için di-
reniyorum. Kani Beko’nun da genel
başkanı olduğu DİSK’in önünde çadır
kurarak eyleme başladım. Doğaldır

ki çeşitli ihtiyaçlarımı gidermek için
sendika binasından yararlanmak hak-
kımdır. Sendikalar işçilerindir. Siz
patronların değildir. Ancak ikinci
gün DİSK genel sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu’nun emri ile sendikanın ka-
pısı bana kapatıldı ve kilitlendi. Bi-
lenler çok iyi bilir ki sendikanın bu-
lunduğu Osmanbey’deki sokakta her
türlü yoz ilişkilerin ve fuhuş pazar-
lığının yapıldığı bir yerdir. Ve ben
bir kadın olarak Arzu Çerkezoğlu’nun
emri ile kapatılan DİSK’in can gü-
venliğim olmadan fuhuş pazarının
ortasında tek başıma bırakıldım. Bı-
rakın insan olmayı bir kadın olarak
DİSK genel sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu bunu nasıl açıklayacaktır?

Ancak ne pahasına olursa olsun
ben işimi geri alıncaya ve patron sen-
dikacıları halktan ve işçi sınıfından
özür dileyinceye kadar direnmeye ka-
rarlıyım. Tüm işçi sınıfını ve özünde
tüm kadınları bu onurlu direnişimde
destek olmaya çağırıyorum. Nasıl ki
yiğitçe direnen metal işçileri gerici
faşist sarı sendika Türk Metal –İş’ i
işyerinden kovdular ise ben ve benim
gibi sosyalist ve devrimci işçiler de
DİSK ve Genel-İş’i onurlu geçmişine
sahip çıkarak patron sendikacılarından
temizleyeceğiz. Bunun için tüm işçi
sınıfını işçi meclislerinde örgütlenmeye
ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

12.07.2015
DİRENEN DİSK/GENEL-İŞ

İŞÇİSİ OYA BAYDAK
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119İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

Oya Baydak: DİSK Genel–İş Sendikası’nın
Zorunlu Açıklamasına Cevabımdır!

PATRON SENDİKACISI  DİSK YÖNETİMİNİN
ÖRGÜTLEDİĞİ LİNÇ SALDIRISINDA YARALANANLAR:

NİHAT ÖZBEY: Göğüs ve yüz kemikleri kırık...
ALİ YÜCEL: Kafasına darbe aldı... Kanama var...
UFUK IŞIK: Yüzünde kırıklar var...
OĞUZ MEŞE: Burnu kırıldı...
AHMET KAZAN: Ayaklarında kanama var...
BÜLENT ULUADA: Dişleri kırıldı...
MÜNEVVER AŞCI: Karaciğer ve böbreklerine darbe aldı...
AV. TARKAN  ÖZDEMİR: Dudakları patladı...
AV. ÖZGÜR YILMAZ: Kafasında şişler var...
AV. SÜLEYMAN GÖKTEN: Kulağından kan geliyor...
AV. DİREN YEŞİL: Elmacık kemiklerine kalasla vuruldu...
DİRENEN İŞÇİ OYA BAYDAK ve EŞİ: Yaralı...



Kendilerine verilen başvuru di-
lekçesini esasına ilişkin karar verme-
den sosyal medya ortamında yaydılar
ve Özgür Gündem gazetesinde ya-
yınlattılar!

Devrimci İşçi Hareketi; 7 Temmuz
tarihinde DİSK'ten bir talepte bulundu
ve taleplerini de DİSK Yönetim Ku-
rulu’na hitaben yazılı bir dilekçe ile
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu'na teslim etti. Dilekçe teslim
edilirken yapılan görüşmede DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ta-
rafından "bayramdan sonra ele alınıp
karar verileceği" ve bildirileceği söy-
lendi.

Daha iki gün geçmeden DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’na tes-
lim edilen DİH'in dilekçesini sosyal
medya ortamında yaymaya başladılar.
11 Temmuz tarihli Özgür Gündem
gazetesinde haber ve dilekçe örneğini
yayınlattılar ve yayınlanarak ifşa edil-
mesine neden oldular.

DİSK genel sekreterine soruyoruz
ve cevap bekliyoruz!

Hangi hak ve yetkiyle kurumsal
olarak başka bir kurumun yönetim
kuruluna sunduğumuz özel bir talebi
ifşa ediyorsunuz? Bu hakkı kendinizde
nasıl buluyorsunuz? Bu nasıl bir ku-
rumsal ahlak ve ilkedir? Bu sorun
her şeyden önce ahlakidir! Bu bizce
bir kurumun kasasını gizlice açıp için-
deki evrakları çalmaktan başka bir
şey değildir! Peki güven ne olacak?
Dilekçeyi alırken "inceleyip bayram-
dan sonra karar vereceğiz" diyenler
şimdi ne diyecek? Kurumlar arasındaki
ilişki böyle mi olacak? Kurumlar bir-
birine güvenemeyecekler mi? Bari
cevabınızı da sosyal medya ortamında
verseydiniz. Bu ideolojik, ahlaki, kül-
türel olarak çürümedir! Tüm değer-
lerinizi yitirdiğiniz gibi burjuvazinin
iş çevirme kültürünü çok çabuk be-
nimsemişsiniz. Tartışma cesaretiniz
bile yok. Kaçak güreşiyorsunuz.

Arzu Çerkezoğlu, tümüyle senin
sorumluluğunda olan bir dilekçe, bir
gün sonra Twitter sayfalarına fotoğraflı
bir şekilde nasıl düşmüştür! A. Demirci

Saat 12.00 civarıydı. Arkadaşla-
rımı ve işini geri isteyen emekçi ab-
lamız Oya Baydak’ı ziyaret için
DİSK önüne geldim. Ve Oya ablaya
Bakırköy Hapishanesi’nden kadın
tutsaklarımızın gönderdiği 2 tane de
muhabbet kuşu getirmiştim. Ama
DİSK önündeki durum bundan çok
farklıydı. 3-5 şube başkanının kış-
kırttığı, Kani Beko’nun adamları,
DİSK önünde bekleyen devrimci iş-
çilere saldırıyordu. Hemen koşup
ajitasyon ve slogan ile kitleyi dur-
durmaya çalıştım. Ama DİSK yö-
netimi tarafından ceplerine 1000’er
TL konan Kani Beko’nun adamları
tarafından yumruk ve tekmelerle
yerlerde sürüklendik. Yüzünü patrona
dönenler devrimcilere saldırıyordu. 

Bu tavır aynı zamanda siyasal
bir tavırdır. Kürt milliyetçi zihniyet
“barış sürecini” bulunduğu her alan-
da uygulamaya çalışıyor; düzenle
barışanlar devrime ve devrimcilere
karşı savaşıyor. İşte bunun adına
bugün “sendikacılık” deniyor.

Sonrasında bu saldırının
09.30’dan beri sürdüğünü arkadaş-
lardan öğrendim. Ve 3 saattir İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız sloganlarıyla
direniyordu bizimkiler. Ne tuhaf
değil mi? İşçilerin sendikalara karşı
direndiği bir ülkede yaşıyoruz. Sen-
dikacıların işçileri yerlerde tekme-
lediği bir ülke burası. Yani faşizm,
emperyalizm Marksist Leninistler-
den o kadar çok korkuyor ki ömrünü
gerçekleri ters düz ederek uzatmaya
çalışıyor. Ama nafile!

Sınıflar mücadelesi tarihi bize
diyor ki; “savaşan kazanır, son sözü
hep direnenler söyler” bir kez daha
böyle olacak.  DİSK ne Kani Be-
ko’nun lastikçi dükkânı, ne de Remzi
Çalışkan’ın tapulu malıdır. DİSK’in
temelinde devrimcilerin ve devrimci
işçilerin ödediği bedeller vardır. İş-

çileri yerlerde tekmeleyen, küfürler
yağdıranlar, işten atanlar içinde
“devrimci” kelimesi geçen bir işçi
sendikasının başkanlığını yapamaz-
lar. DİSK yönetimi bugün artık tüm
meşruluğunu yitirmiştir. İşçilere ha-
karetler edip, linçler örgütleyen bir
sendika ağası Kani Beko artık cebine
para sokuşturmadan hiçbir işçiyi
kendine inandıramaz.

Remzi Çalışkan,
Suratına O Tokatı Atan
Milyonlarca Taşeron
İşçisinin Nasırlı Elleridir

DİSK önünde devrimci işçilere
atılan yumruk ve tekmelerin bir kar-
şılığı olmalıydı ve oldu. Hiçbir
zulüm karşılıksız kalmamalıydı ve
kalmadı. Patron sendikacısı Kani
Beko’nun tekme ve küfürlerine karşı
devrimci işçilerin tokadı Remzi Ça-
lışkan’ın yüzünde patladı. Bu tokat
Soma’da katledilen 307 madenci,
Ermenek’te yerin yedi kat altında
sulara gömülen 18 madenci, Torun-
lar’da katledilen 10 inşaat işçisi ve
Manisa’da katledilen 15 tarım işçisi
için atılmıştır. Bu tokat işçi sınıfının
burjuva ideolojisine attığı tokattır.
Ve devrimci işçilere kalkan hiçbir
eli karşılıksız bırakmayacağız!

İşçi, Kardeşler!
DİSK önünde patron sendika-

cılarından yediğimiz bu tekmeler
bizlere bir kez daha göstermiştir
ki, İŞÇİ MECLİSLERİNİ kurup
kendi öz örgütlenmelerimizi yarat-
maktan başka çaremiz yoktur. Sı-
nıfımızın gücünü ancak bu şekilde
büyütebiliriz.

KAHROLSUN PATRON
SENDİKACILIĞI!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ
ONURLU DİRENİŞİ!

DİSK Yönetiminin
Bir İlkesizliği Daha!

Patron Sendikacılarının DİSK Önünde Örgütlediği
Linç Saldırısını Yaşayanlar Anlatıyor

Patron Sendikacısı Kani Beko,
Akıttığınız Kanın Altında

Kalacaksınız!

Yürüyüş
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kimdir? Bizim bizzat size elden teslim
ettiğimiz dilekçemizi A. Demirci de-
nen şahıs nereden elde etmiştir.

Bir açıklama yapmaya mecbur-
sunuz . Önce Devrimci İşçi Hareke-
ti’ne ardında başta işçi sınıfı olmak
üzere tüm halkımıza bir açıklama
yapmaya mecbursunuz.

Devrimci İşçi Hareketi
(DİSK’e sunduğumuz dilekçemizin

içeriği ve talebimiz çarpıtılarak teşhir
edildi ve Oya Baydak’ın haklı dire-
nişine patronlar gibi saldırmak için
DİSK tarafından kullanılmaktadır.
Bu nedenle dilekçemizi halkımızla
paylaşıyoruz.)

11.07.2015
Devrimci İşçi Hareketi
Açıklama

Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu – DİSK - Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na

Konu: Devrimci İşçi Hareketi
(DİH)’ne yer tahsisi hakkında.

Açıklamalar:
1- Devrimci İşçi Hareketi (DİH)

devrimci bir örgütlenme olup Türkiye
işçi sınıfı mücadelesinde onurlu yerini
almış, bedeller ödemiş bir örgüttür.

DİH, meşruluk temelinde müca-
dele eder. DİH bugüne kadar yasal
olanakları ve zeminleri kullandığı
gibi esas olarak yasal zeminin dışında
İŞÇİLERİN TARİHSEL HAKLILI-
ĞINDAN ALDIĞI MEŞRULUKLA
MÜCADELE ETMİŞTİR. DİH’in
tarihi, direnişler ve zaferlerin tarihi-
dir.

Bundan dolayı DİH işçilerin bey-
ninde ve kalbinde yer almıştır. İşten
atılan, patrondan baskı gören işçiler
DİH’i aramış ve bulmuşlardır.

DİH, DEVRİMCİ BİR KURUM-
DUR. DİH’in mücadelesinin sınır-
larını devrimcilik belirler. DİH bu
nedenle dostları ve düşmanları ko-
nusunda nettir.

DİH’in tarihi, hem öğretmen ol-
manın, hem de öğrenci olmanın ta-
rihidir. DİH tarihinden öğrenmiş ve
öğretmiştir.

DİH’in yakın zamanda önderlik
ettiği ve zaferle sonuçlanan direnişleri
bile DİH’i anlatmaktadır.

TÜRKAN ALBAYRAK
DİRENİŞİ;

Beykoz Devlet Hastanesi’nde ta-
şeron temizlik işçisi olarak çalışan
Türkan Albayrak işten atılınca di-
renmeye karar vermiş ve DİH’in ön-
cülüğünde direnişe başlamıştır. Has-
tane önünde kurduğu direniş çadırına
polis defalarca saldırmış, gözaltına
almış ama o direnmiştir. Gece – gün-
düz, sıcak – soğuk demeden süren
direniş zaferle sonuçlanmış ve Türkan
Albayrak’ın talepleri kabul edilmiş-
tir.
ROSE TEKS İŞÇİLERİ
DİRENİŞİ;

Roseteks isimli tekstil fabrikasında
çalışan işçiler patronun makineleri,
hammaddeleri, ürünleri kaçırması
üzerine tazminatlarını alamadan or-
tada kalmışlardı. DİH’in öncülüğünde
direnen işçiler kaçan patronu bulmuş
ve haklarını almışlardır.

CANSEL MALATYALI
DİRENİŞİ;

İnşaat Mühendisleri Odası’nda
çalışan temizlik işçisi Cansel Malat-
yalı oda yönetimi tarafından işten
atılınca direnişe başlamıştı. DİH ön-
cülüğünde sürdürdüğü direniş zaferle
sonuçlanmıştır.
DARKMEN TEKSTİL
İŞÇİLERİ DİRENİŞİ;

Darkmen Tekstil Fabrikası’nda
çalışan işçiler işten atılınca DİH ön-
cülüğünde direnişe başlamış ve ka-
zanmışlardır.
KAZOVA TEKSTİL İŞÇİLERİ
DİRENİŞİ;

Şişli – Bomonti’de bulunan Ka-
zova Tekstil Fabrikası’nın patronu
da aynı şekilde makineleri, hammad-
deleri, kazakları kaçırıp işçileri ortada
bırakmıştı. DİH öncülüğünde direnişe
başlayan işçiler fabrikada kalan ma-
kinelere el koydular. Patrona ihtiyaç
olmadığını pratikleriyle kanıtlayarak

DİSK/Enerji-Sen İşçileri Olarak
Sendika Yönetimine El Koyduk!

Geçtiğimiz günlerde DİSK-Enerji-Sen Sendikası Genel Başkanı Ali
Duman’ın AVM’lerde kadınları telefonla taciz etmesi Show Haber’e
yansımıştı. Bu ahlaksızlık ve sendikalardaki çürüme ve yozlaşma biz işçiler
tarafından kabul edilemezdi.. Sendika içerisindeki bu anlayış ise başta bu
ahlaksızlığın üzerini örtmeye çalıştı. Ancak işçilerin tepkileri üzerine Ali
Duman’ın sendikadan uzaklaştırılması kararı alındı.

Geçtiğimiz aylarda, Avcılar BEDAŞ işletmede elektrik açma kesme iş-
lerinde görevli 25 arkadaşımız işten atılmıştı. Direnişin 250’li günlerinde
BEDAŞ’la görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde işçilerin talebi, 7 Haziran
seçimlerine kadar çalışmak isteyen 18 işçinin işe dönmesiydi. BEDAŞ ile
yapılan görüşmeler, işçiler üzerinden değil de DİSK Başkanı Kani Beko
üzerinden yürütüldü. En son geçtiğimiz hafta Kani Beko’nun BEDAŞ’la
görüşmesi üzerine işverenin anlaşmayı bozması, işçilerin işe iadesinin
işçilere ödenmesini kabul etmesi ve 25 kişinin direnişini satması ve Enerji-
Sen’ in de buna sessiz kalması, biz işçilerce kabul edilemez bir durumdur.
Bunun adı patron sendikacılığıdır. 

12 Temmuz saat 15.00’ te üç sendika yöneticisi ve 15 kişilik komite ta-
rafından olağan genel kurul istendi. Biz işçiler olarak, işçisini işten atan,
işçileri patronlara satan, Kani Beko’nun bizim adımıza görüşme yapmasının
kabul edilemez olduğunu söyledik. 31 delegenin imzasıyla önümüzdeki ay
olağan genel kurul yapılması kararı aldık ve sendikanın karar defterleri ve
bilgisayarına el koyduk. Patron sendikacılığını savunanlar işçilere saldırdı.
Polise şikâyet olduğu gelen bilgiler arasındaydı. 

Patron sendikacılığına ve sendikalardaki yozlaşmaya ve çürümeye izin
vermeyeceğiz. İleri günlerde bu konuyla ilgili basına açıklaması yapacağız.
Sendikalar işçilerindir; patron sendikacılarının değil!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız! DİSK/ Enerji-Sen İşçileri

14 Temmuz 2015
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kendi üretim kooperatiflerini kurdular
ve DİREN KAZOVA ÜRETİM
KOOPERATİFİ giderek büyümek-
tedir. Direniş içinde doğan Kazova
Kooperatifi işçi sınıfının diğer di-
renişlerinin yanında, içinde olmuştur.
Artık Kazova direnişi tüm işçi sınıfına
örnek ve öğretmen olmuştur. Direnişe
başlayan işçiler makinelere el koyup
üretim yapma hedefiyle direnişe baş-
lar olmuştur. Egemenlerin baldırı
çıplaklar diye aşağıladığı halkın asıl
yaratan olduğunu gösteren bir örnektir
Kazova. Kazova iktidara, tekellere,
emperyalizme meydan okumanın da
adıdır. İşçiler bilincinde olsunlar ya
da olmasınlar esas olarak emperya-
lizmin sömürüsüne meydan okumuş-
lar ve kazanmışlardır. Kazova işçilerin
beynine yerleşmiştir.

Bu direnişler ve zaferler; DEV-
RİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NİN ön-
derlik ettiği işçi direnişlerinden sadece

bir kaçıdır. Devrimci İşçi Hareketi
işçi sınıfının mücadele ve direnişle-
rinin zaferinin teminatıdır. Bu sonuç;
işçilerin Devrimci İşçi Hareketi’ne
kolaylıkla ulaşmalarını zorunlu da
kılmaktadır. İşçiler istedikleri zaman
DİH’e ulaşmalı, bulmalıdır. Bunun
zorunlu yolu ise Devrimci İşçi Ha-
reketi’nin (DİH) bir yerinin olması-
dır.

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALA-
RI KONFEDERASYONU (DİSK)
işçilerin mücadelesiyle kurulmuştur.
Sahip olduğu her şey işçilerin malıdır.
DİSK’i var eden devrimcilerdir. Bu
nedenle DİSK’in olan her şey dev-
rimcilerindir. Devrimciler, işçiler,
halk DİSK’in tüm zenginliklerinin
esas sahibidir. Yönetici olarak sizler
ise devrimcilerin, işçilerin, halkın
taleplerini karşılamak zorundasınız.

Bu nedenle sizden hakkımız olanı
yani DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKE-

Tİ’NİN (DİH) odasını istiyoruz. Bu
oda hakları gasp edilen, çalınan iş-
çilerin DİH’i bulmasını kolaylaştı-
racaktır.

DİSK gibi demokratik kitle ör-
gütlerinin temel sorumluluklarından
biri devrimcilerin ihtiyaçlarını kar-
şılamaktır. Çünkü devrimcilerin ih-
tiyaçlarının karşılanması devrimin
yakınlaşması demektir. Kanını, canını
ortaya koyan ve bu konudaki karar-
lılıklarını ölerek kanıtlayan devrim-
cilerin taleplerinin reddedilmeyece-
ğinden eminiz. Biliriz ki devrimcilerin
taleplerini ancak halk düşmanları
reddeder. Çıkarları devrimde olan
herkes devrimcilere yardımcı olmak
için birbiriyle yarışır.

Bu nedenle oda ihtiyacımızın kar-
şılanması konusunda hızla karar alın-
masını talep ediyoruz. (07.07.2015)

Devrimci İşçi Hareketi

Kendi binası önünde kendi yaptığı hak-
sızlığa, adaletsizliğe karşı direnen Oya
Baydak'a ve onu destekleyen devrimcilere,
devrimci avukatlara, halka bizzat sendika
yöneticilerinin organize ettiği bir saldırıya
uğradılar. Kani Beko'nun açıklamasının ar-
dından kendilerini işçi olarak gösteren
çeteler önce pankarta, ardından orada bu-
lunanlara yangın tüpüyle saldırdılar.

Bu işçi düşmanlığını teşhir etmek için
dayanışma eylemleri ve açıklamalar yapıldı.
İşte bunlardan bazıları;

Kamu Emekçileri Cephesi, Halkın Mü-
hendis Mimarları ve Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Gazi Şehitleri Cemevi DİSK yö-
netiminin direnen Oya Baydak’a, Devrimci
İşçi Hareketi’ne ve avukatlara saldırısıyla
ilgili 13 Temmuz'da açıklama yaptı.

DİREN KAZOVA KOOPERATİFİ yaptıkları açıklama
da "Bizler Kazova işçileri olarak DİSK'i iyi tanıyoruz.
Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz Oya Baydak yalnız
değildir" dedi.

İdil Kültür Merkezi,
Grup Yorum,
Kültür Sanat Yaşamında Tavır,
İdil Halk Tiyatrosu,
FOSEM,
Gazi Halk Cephesi,

Bağcılar Halk Cephesi açıklamalarıyla Oya Baydak’ın
direnişini desteklediler.

Düzce PTT işçi Meclisi 14 Temmuz günü saat 10’da
Düzce PTT Baş Müdürlüğü önünde Oya Baydak’a destek
eylemi gerçekleştirdi. 

Eskişehir Halk Cephesi Oya Baydak için Basın Açık-
lama’ ları yaparak direnişe desteklerini belirttiler.

Ayrıca 11 Temmuz tarihinde Diren Kazova işçileri
DİSK/Genel-İş yönetimi tarafından asılsız gerekçelerle
işten atılan Oya Baydak'ın direniş çadırını ziyaret ettiler.

Direnen İşçi Oya Baydak’ı Destekliyoruz!
Yürüyüş
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İkinci Bölüm
MLKP’nin 5. Kongre kararlarına ilişkin eleştiri

yazımıza devam ediyoruz. Sınıflar mücadelesindeki çe-
lişkiler derinleştikçe, devrimci olanla devrimci olmayan
ayrışması hızla sürüyor. Mücadele arada yer bırakmıyor. 

Kürt milliyetçi hareketin Suriye’deki Amerikan iş-
birlikçiliği “Suriye demokratik devrimi” diye perdelenmeye
çalışılıyor. Çok geçmeyecek, kısa zamanda gerçekler
ortaya çıkacak. Amerika istediği Ortadoğu’yu yaratmak
için IŞİD üzerinden saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda
kara gücü olarak Kürt milliyetçi hareket kullandığı temel
güçtür. Kürt milliyetçi hareket Rojava’da, Kobane’de
Amerika ile işbirliğini “kendi topraklarım, kendi vatanım”
diye meşrulaştırıyordu, bugün Suriye Demokratik Devrimi
adı altında Suriye’nin tamamında Amerika’nın karagücü
olmaya hazır olduğunu çeşitli biçimlerde ifade etmeye
başladılar. Bu gerçekler kısa sürede ortaya çıkacaktır... 

Ülkemizde faşizm tüm şiddetiyle terörünü sürdürürken
faşizme karşı mücadeleyi terk edip enternasyonalizm
maskesiyle, Kürt milliyetçi hareketin kuyrukçuluğundan
Amerikan politikalarının aracı olan oportünizm bu duru-
munu devrimcilere daha fazla düşmanlaşarak örtmeye
çalışacaktır.

Kürt Milliyetçi Harekete Tabi Olmaya,
ABD'nin BOP'nde Yer Almaya"Teorik"
Zemin: "Emperyalist Küreselleşme" ve
"Anti-kapitalist Müslümanlar" vb.
Örgütlenmelerle  "Politik İttifaklar"

MLKP, Kürt milliyetçi harekete tabi olmak ve geleceğe
dönük üstleneceği görevler için "teoriye" ihtiyaç duymuştur.
Bunu da "emperyalist küreselleşme" tespiti ve "Anti-
kapitalist Müslümanlar vb. adı altında ortaya çıkan
örgütlenmeler"le "politik ittifak" kararı alarak yap-
mıştır.

Bilindiği gibi Kürt milliyetçi hareket yıllardır ABD
ile ilişki kurmayı, "terör örgütleri listesi"nden çıkarılmayı,
bölge politikalarında kendine de yer verilmesini istemek-
teydi. Bunu A. Öcalan dahil, hemen tüm PKK-KCK yö-
neticileri ifade etmekteydi. Örneğin KCK Yürütme Konseyi
üyesi Cemil Bayık şunları söyleyebilmişti: "Biz her
yerde DAİŞ'e karşı savaşırız. Gerektiğinde Musul'un
temizlenmesinde de yer alırız. Başka yerlerde de bu in-
sanlık düşmanlarına karşı savaşırız. Bunların hiçbir
yerde olmaması gerekiyor." (13 Mart 2015, Ö.Gündem)

ABD'nin "AKP-Ilımlı İslam" modeliyle hayata ge-

çirmeye çalıştığı BOP, Suriye başta olmak üzere halkların
direnişiyle boşa çıkarıldı. ABD, bu kez IŞİD'ı devreye
soktu. "IŞİD'e karşı mücadele" adı altında tekrar
BOP'ni hayata geçirmeye çalışan ABD'nin ihtiyaç duyduğu
"kara gücü"nde yer almaya aday oldu Kürt milliyetçileri.
KCK yöneticileri IŞİD'e karşı Irak'ta, Şengal'de, Mah-
mur'da, Suriye'de, Kobane'de... ABD'nin "İŞID'e karşı
mücadelesi"nde fiili olarak yer aldılar.

Yine "IŞİD'e karşı mücadele" adı altında, emper-
yalizmin bölgedeki işbirlikçileri olan "Ilımlı müslü-
manlar"la birlikte hareket etmekde ABD'nin BOP'nin
"zorunluluğu" olmaktadır. Nitekim Kobane'de Kürt
milliyetçileri (PYD) Suriye halklarının katili ABD'nin
ve Türkiye'nin eğitip silahlandırdığı çapulcu sürüsü ÖSO
dahil pek çok "Ilımlı-İslamcı muhalif" ile "Birlik"
oluşturmuş, aynı saflarda savaşmıştır.

İşte Kürt milliyetçilerine tabi olan MLKP de, üstlendiği
ve üstleneceği görevler için bu yönde, yukarıda aktardı-
ğımız "karar"ı almıştır. Başta kendi insanlarını olmak
üzere halkları aldatmak için de "teoriye" ihtiyaç duymuştur.
Bunu da uyduruk "emperyalist küreselleşme" tespiti
ve "Anti-kapitalist Müslümanlar vb..."leriyle "politik
ittifak" diyerek yapmaya kalkmıştır.

MLKP: "... dünya kapitalizmi emperyalizmin bir
evresine, emperyalist küreselleşme evresine ulaşmıştır"
tespiti yapmıştır. Oysa Lenin emperyalizmi: "kapitalizmin
en yüksek aşaması" olarak tanımlamış ve beş özelliğini
sıralamıştır. Emperyalizme dair Lenin'in tespitlerinin
bugün de geçerliliğini koruduğu ortadadır.

MLKP, emperyalizmin ideolojik etkisi altına girdiği
için, Lenin'in en temel tespitini reddetmiştir. Reddetmek
zorundadır da. Çünkü Lenin'in emperyalizm tespitinin
kabulü, emperyalizme karşı mücadeleyi savaşı şart
koşmaktadır. Zira Lenin; "Çağımız emperyalizm ve
proleter devrimler çağıdır" tespitiyle devrim, sosyalizm
hedefini göstermektedir.

MLKP ise "emperyalist küreselleşme" tespitiyle
anti-emperyalist mücadeleden, devrim, sosyalizm hede-
finden vazgeçtiğini de ilan ediyor. Zira "küreselleşme-
globalleşme" kavramları, YDD (Yeni Dünya Düzeni)
teorilerinin temelini oluşturmaktadır. "Sermayenin, tüm
devlet sınırlarını aştığı ve uluslararası bütün alanlarda
sınırsız bir şekilde nüfuz ettiğini" ifade etmekte kullan-
maktadırlar.

Buradan harekete "küreselleşen dünyada ulus dev-
letlerin miadının dolduğu, önemsizleştiği giderek ulus-
lararası ve uluslar üstü kuruluşlara bırakacağı"nı iddia
etmektedirler. "Tarihin sonunun geldiği", "sınıf çatış-
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Kürt Milliyetçi Harekete Tabi
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malarının bittiği", "dünyanın bü-
yük küresel bir köy haline geldiği,
bu nedenle de bağımsızlık ve zora
dayalı devrim gibi kavramların
da modasının geçtiği", "emper-
yalizmin değiştiği, demokratik-
leştiği"... vb.vb. "tespitler" birbirini
izlemektedir.

Kısacası emperyalizmle çatışmayı
değil uzlaşmayı, "fırsatlardan yarar-
lanma"yı önermektedirler. 

Zira Kürt milliyetçileri de başta Marksist-Leninist
devlet, devrim tespitleri olmak üzere ulus devleti de red-
detmektedirler. Ve yukarıda sıraladıklarımız dahil YDD
"teorileri"nin hemen tamamını kabul etmekte, ona uygun
davranmaktadırlar.

MLKP de Kürt milliyetçilerine tabi oldukları için bu
yönde tespitler yapıyor. MLKP, "emperyalist küreselleşme"
tespitini burada bırakmıyor. Şu tespitleri de yapıyor;

"Devrim emperyalist zincirin en zayıf halka ya da
halkalarında patlak verebileceği gibi, emperyalist kapi-
talizmin günümüzde ulaştığı düzen ("küreselleşme-glo-
balleşme" oluyor-bn.) bölge devrimleri olanağını da ya-
ratmıştır. Aynı durum tek tek ülke devrimlerinin bölge
devrimlerine ve dünya devrimi dalgalarına dönüşmesinin
nesnel koşullarını oluşturmakta, birçok ülkede birbirini
tetikleyen devrimler olasılığını güçlendirmektedir." 

MLKP’nin pratiğine göre bu devrimler de emperya-
lizmin eliyle gerçekleştirilecektir. Bugünlerde emperya-
lizmin kara gücü olarak kullanılmayı Suriye Demokratik
Devrimi diye adlandırmaları başka türlü nasıl açıklanır?
Elbette teorik bir açıklaması da var... 

Yukarıda 5. Kongre'den aktardıklarımız, tam da Ka-
utsky'nin, Troçki'nin ve izleyicilerinin "emperyalizmin
değiştiği" ya da "değişeceği" tespitinden ödünç alınmıştır.
Asıl olarak da Troçki'nin: "Birleşik bir emperyalist
dünya iktidarı"na ve bunun karşısına koyduğu "sürekli
devrim" anlayışına dayanmaktadır. Bunun pratikteki
ifadesi de "bölge" ve "dünya" devrimleri olmaktadır. 

MLKP de, PKK'ye tabi olarak ABD'nin BOP'nde ve-
rilecek görevi “bölge ‘yeni’ Ortadoğu devrimi”ne da-
yandırma çabasına girmiştir. Tabi ki yanlıştır, halkları,
insanları aldatma amaçlıdır.

"Anti-Kapitalist Müslümanlar Hareketiyle İlişkiler"
başlığı altında MLKP 5. Kongresi şu kararı almıştır:
"Günümüzde "Anti-kapitalist Müslümanlar" vb. adlar
altında ortaya çıkan örgütlenmeler, 2002 Kasım'ından
itibaren iş başında olan politik İslamcı hükümetin pratiğine
karşı Müslüman kitlenin bağrında filizlenen sorgulanmanın
bir sonucudur.

Din sorununu toplumsal, siyasi bir sorun olarak ele
alan partimiz, Anti-kapitalist Müslümanlar hareketiyle
politik ittifakı olanaklı görür, gerekli çabayı harcar (...)"

Türkiye'de kendilerini "Anti-kapi-
talist Müslümanlar" olarak adlandıran
çevrenin niteliği ve niceliği ortadadır.
Dar bir çevredir. MLKP'nin derdi de
zaten bunlar değildir. O nedenledir ki;
"...vb. adlar altında ortaya çıkan ör-
gütlenmeler" olarak genellemişlerdir.

Genellemelerinin nedeni, Kürt mil-
liyetçileriyle birlikte Ortadoğu başta
olmak üzere, görev verilecek her yerde

"Ilımlı İslam-muhalif" adı verilen ÖSO vb. emperya-
lizmin işbirlikçileriyle hareket etmelerine zemin ya-
ratmaktır. Bugünkü pratikleri de bu yöndedir zaten.

Buna A. Öcalan'ın 2015 Newroz'unda ilan ettiği
"Eşme Ruhu" da eklenmelidir. Zira A. Öcalan'ın ilan
ettiği ve tüm KCK-PKK ve HDP yöneticilerinin alkışladığı
"Eşme Ruhu", ABD emperyalizminin BOP'u çerçevesinde
Ortadoğu'da oligarşiyle birlikte hareket etmekte ifadesini
bulmaktadır. Kısacası, MLKP, PKK'ye tabi olarak oli-
garşiyle birlikte ABD emperyalizminin tetikçiliğinin
de gönüllülerindendir.

İçerisinde MLKP'nin de yer aldığı, "Birleşik Özgürlük
Güçleri"nin durumu da farklı değildir. Türkiye'de faşizme
karşı mücadele diye bir dertleri kalmayan, HDP-HDK
içerisinde feodalizm bataklığında boğulan örgütlerde,
Kürt milliyetçilerinin kuyrukçuları ve yardakçıları olarak
PKK-PYD saflarında "IŞİD'e karşı" savaştıklarını iddia
etmektedirler. Kobane'de, Rojava'da şehitler de veren
bir anlayış sahipleri, bir yanıyla Kürt milliyetçilerinin
gölgesinde varlığını sürdürmenin diyetini ödemektedir-
ler.

Adına ne derlerse desinler, Kobane'de, Rojava'da ya
da Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde "IŞİD'e karşı savaş"
adına gerçekleştirdikleriyle emperyalizme hizmet ettikleri
açıktır. Bu tavırları, işbirlikçiliği meşru görmektir. İşbirlikçi
zihniyete sahip olduklarının ilanıdır. MLKP'liler ve diğer
anlayışlar dünyanın hiçbir yerinde emperyalistlerin
halklara olumluluk anlamında hiçbir şey katmadıklarını
bilmektedirler. İşte bu nedenledir ki, başta Türkiye ve
bölge halkları olmak üzere dünya halklarına karşı
suç işlemektedirler. MLKP ve tüm halktan yana olduğunu
iddia edenler, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin safında
değil karşısında yerlerini almalıdırlar.

MLKP, Kürt Milliyetçileriyle Birlikte 
Parti-Cephe'ye Saldırılarını Sürekli 
Tırmandırmış, Karşı-Devrim Güçlerinin
Parti-Cephe'yi "Yok Etme"
Saldırılarına Ortak Olmaktadır
Bundan Vazgeçmelidirler

MLKP'ye göre PKK "Kürt halkının somut öncü-
sü"dür. Yine MLKP'ye göre "devrimcilere düşen görev"
de, PKK'nin tasfiyesi dahil tüm politikalarını destekle-
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mektir.

Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesine karşı Parti-Cep-
he'nin sürdürdüğü ideolojik mücadeleye MLKP'nin tavrı
Parti-Cephe'ye saldırgan üslupla cevap vermek olmuştur.
Bunu kendisine görev edinmiştir.

Kürt Milliyetçi hareketin Parti-Cephe'nin sürdürdüğü
ideolojik mücadeleye fiili saldırılarla cevap verdiği dö-
nemlerde MLKP'liler de, Parti-Cephe'nin kurumlarına,
insanlarına yönelik saldırıların en önünde yer almışlardır.
Yer yer Kürt milliyetçilerinden daha fazla saldırganlaş-
mışlardır.

Bunun nedeni açıktır. Devrim-iktidar hedefinden,
devrimcilikten uzaklaşmalarıdır. Her devrimci eylem,
direniş ve ideolojik mücadele reformist-parlamenterist
anlayışları teşhir etmektedir. Parti-Cephe'nin varlığı, dev-
rim-iktidar hedefli mücadelesi HDP-HDK'nın kuruluş
amacına ulaşmasının önüne engel olmaya devam edeceğini
bilmektedirler. Devrimcilikten uzaklaştıkça Parti-Cephe'ye
düşmanlıkları büyümüş, aynı ölçüde de Kürt milliyetçi
hareketinin kuyrukçusu, yardakçısı olmuşlardır.

Kendi geleceklerini Parti-Cephe'nin, yani devrim-
iktidar hedefli mücadelesinin yok olmasına bağlamışlardır.
Böyle davrandıkları için de parlamentarizmde ileri bir
adım olan 2014 Ağustos'unda yapılan Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sürecinde topyekûn saldırı başlatmışlardır. İs-
tanbul-Çayan Mahallesi’nde saldırı için başlangıç noktası
seçmişlerdir. Aynı anda da İstanbul'un pek çok mahallesinde
Parti-Cepheliler'e, kurumlarına silahlı, molotoflu saldırılar
düzenlemişlerdir. İnsanların ölümüne, yaralanmasına
neden olmuşlardır.

Bunlarla yetinmemişlerdir. Yalan haberler de uydurup
Parti-Cephe'ye karşı tecrit politikasını hayata geçirmek
istemişlerdir. Şöylesi bir karar almışlar ve genele "çağrı"
yayınlayabilmişlerdir:

"Halk Cephesi ESP'nin muhatabı
değildir. (...) Halk Cephesi'ni yalnız-
laştırmak ve ortak sol paydadan dışla-
mak, emekçilerden ve ezilenlerden yana
bütün örgütlenmelerin öncelikli so-
rumluluğudur." (Atılım, Sayı:132, 1
Ağustos 2014)

MLKP tutsakları da "Halk Cephe-
si'yle tüm alanlarda siyasal-toplumsal
ilişkilerimizi kesiyoruz", "CMP örgüt-
lenmesinden çekiliyoruz" şeklinde açık-
lama yayınlamıştır. (Atılım, Sayı:134,
15 Ağustos 2014)

Söylenenlerin amacı nettir: Parti-
Cephe'yi, yani devrimi, devrimci mü-
cadeleyi mahkûm ve tecrit etmek, gi-
derek yok etmektir.

Aynı amaçlı, benzer bir açıklamayı
da Kürt milliyetçi hareketin kuyrukçu-
larından Partizan, Parti-Cephe ile; "sos-

yal ve siyasal tüm ilişkilerimizi kestiğimizi halkımıza
(...) duyuruyoruz. (...)" şeklinde yapmıştır. (Atılım,
Sayı:136, 29 Ağustos 2014)

EMEP de Kürt milliyetçi hareketin kuyrukçularından
biri olarak benzer yönde çağrı yapmıştır. "(...)Bunun
için bu gurubun (Parti-Cephe'nin-bn) tecrit edilmesi,
onlarla hiçbir iş yapılmaması halkın onların çağrılarına
ve kurallarına uymaması için gerekli çalışmanın el birliği
ile yapılması (...)" (Evrensel, İhsan Çaralan, 2 Ağustos
2014)

EMEP, Partizan, MLKP ve Kürt milliyetçileri... Kar-
şı-devrim cephesinin, halk düşmanlarının ağzıyla Parti-
Cephe'yi tecrit ve yok etmeye yönelik çağrılar yayımla-
yabilmişlerdir. Bu noktada da dünya halklarının baş düş-
manı ABD'nin Parti-Cephe'ye yönelik hedefleriyle
buluşmuşlardır. ABD'nin Parti-Cephe ile ilgili hazırladığı
"rapor"da, bu konuda yer alanlardan bazıları şunlardır:

"Amerika artık tek hakim. Herkes bunu kabul etti.
Parti-Cephe de kabul edecek. Artık Stalincilik öldü.
Biraz kendilerine geldiler, hemen bize yöneldiler. Bu
kötü örnek olacak. Buna izin vermeyeceğiz. İşimizin
kolay olmadığını da biliyoruz. Ama ezeceğiz onları.
Yaşam hakkı tanımayacağız. (...) Bu biraz zor olacak
ama bitireceğiz onları." "Tekrar Marksist-Leninist bir
örgütün yeryüzünde güç olmasına asla izin vermeyece-
ğiz." (Yürüyüş, sayı:429, 10 Ağustos 2014)

ABD neden Parti-Cephe'yi yok etmek istediğini gayet
açık bir şekilde belirtmektedir. 2008 Terörizmle Mücadele
Raporu'nda, DHKP-C’yi neden "terörist örgütler" listesinde
yer aldığının gerekçeleri arasında şunları sıralamaktaydı:
"Anti-Amerikancı ve anti-NATO'cu olması, ABD çıkarlarına
yönelmiş olması, ABD hedeflerine yöneliyor olması."

Evet, dünya halklarının baş düşmanı ABD ve diğer
emperyalistlerin, Türkiye oligarşisinin, tüm karşı-devrim

cephesinin hedeflerindedir Parti-Cep-
he. Nedenleri de bellidir.

Kendini "Marksist", "Leninist",
"Komünist" gibi sıfatlarla tanımlayan
bir örgütün (ya da örgütlerin) Parti-
Cephe'yi hedefine koymasının açık-
laması olamaz. MLKP ve benzeri po-
litikaya sahip olanlar, devrimci mü-
cadeleye, Parti-Cephe'ye düşmanlıktan,
saldırmaktan vazgeçmelidirler. Gel-
dikleri yeri ve gidiş güzergâhlarını
gözden geçirmelidirler, yanlıştan bir
an önce vazgeçmelidirler.

MLKP'liler Bu Noktaya Nasıl
Geldiklerini, 5. Kongre Kararlarını
ve Nereye Gittiklerini Sorgulamalı-
dırlar.

MLKP'nin 5. Kongre Kararları'nın,
içinde bulundukları sürecin pratiğinin
kime hizmet ettiği açıktır: Emper-

Her devrimci eylem,
direniş ve ideolojik
mücadele reformist-

parlamenterist anlayışları
teşhir etmektedir.

Parti-Cephe'nin varlığı,
devrim-iktidar hedefli

mücadelesi HDP-HDK'nın
kuruluş amacına

ulaşmasının önüne engel
olmaya devam edeceğini
bilmektedirler. Devrimci-
likten uzaklaştıkça Parti-
Cephe'ye düşmanlıkları

büyümüş, aynı ölçüde de
Kürt milliyetçi hareketinin

kuyrukçusu, yardakçısı
olmuşlardır.
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yalizme ve işbirlikçi oligarşiye... Alınan kararlar, nedenleri
ve pratikleri ortadadır. MLKP'lilerin birincil görevi bu
noktaya nasıl geldikleri dahil tüm bunları sorgulamak
olmalıdır.

MLKP'liler kendilerine pek çok soru sormalıdır kuş-
kusuz. Bunların başında da neden faşizme ve emperyalizme
karşı savaşmadıkları olmalıdır. Yine "silahlı mücadeleyi
savunuyoruz" denilirken, neden Kürt milliyetçi hareketin
tasfiyesine ya da Türkiye oligarşisine karşı silah kullan-
mama yönünde kongre toplama girişimine karşı çıkma-
dıklarının cevabını bulmalıdırlar. O silahlar Türkiye oli-
garşisine, emperyalistlere, bölgedeki işbirlikçilerine karşı
kullanılmayacaksa kime karşı kullanılacaktır?

HDP'nin hangi amaçla kurulduğu, hedefleri bilin-
mektedir. Yüzde on seçim barajının aşılmasına yükledikleri
misyonlar da bilinmektedir. Yüzde on barajı aşılmış, 80
milletvekili ile TBMM'de yerlerini almışlardır. Şimdiki
dertleri de sistemin krizine çare aramak, istikrar
unsuru olmaktır.

Bunun için mi şehitler verildi, veriliyor? Hani dev-
rim-sosyalizm hedefimiz vardı?.. gibi sorulara cevaplar
bulunmak zorunludur.

IŞİD, ABD'nin Ortadoğu'da BOP'ni hayata geçirmek
için yarattığı "oyuncak"tır. "IŞİD'e karşı mücadele" adı
altında Irak'ta, Suriye'de yaşananlar ortadadır. Halkların
aldatmasına, katledilmesine ortak olunmamalıdır.

Kürt milliyetçileri ve MLKP dahil HDP-HDK içe-
risinde yer alan örgütler, çevreler, devrim için,
sosyalizm için savaşan, ölen-öldüren, hedefleri gayet
açık olan Parti-Cephe'ye neden saldırıyorlar? 

Dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyaliz-
minin Parti-Cephe'ye saldırısında ortak noktada bu-
luşulması tesadüf müdür?

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde rehin alınan savcı ey-
leminde katledilen iki DHKC savaşçısının cenazeleriyle
ilgili MLKP'nin 31 Mart 2015 tarihinde sizlere yayınladığı;
"Halk Cephesi'nin herhangi bir ilde veya alanda dü-
zenleyeceği uğurlama töreni, protesto yürüyüşü, anma
etkinliği ya da hatta polis saldırısıyla karşılaşacak bile
olsa bir katılım sağlanmayacaktır" talimatının anlamı
nedir?

Kısacası, tüm MLKP'liler bu nok-
taya nasıl geldiklerine, nereye gidil-
diğine net, devrimci-bilimsel cevaplar
vermek durumundadırlar. Pratikleriyle
emperyalizme ve oligarşiye hizmet
ettiklerini görmelidirler. Türkiye ve
bölge halklarının çıkarları emperya-
lizme ve işbirlikçilerine karşı savaştadır.
Halklarımızın kurtuluşu emperya-
lizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme karşı
sosyalizmdedir. Aynı amaç-hedef için

savaşanların birliğidir asıl olan.

Sonuç olarak;
1- MLKP 5. Kongresi, Kürt milliyetçi harekete tabi
olmanın ilanında ve buna "teorik" zemin yaratılmasında
ifadesini bulmuştur. Bunun için geçmiş olumsuzlanmış,
"özeleştiri" verme adı altında mevcut duruma uygun
"teoriler" uydurulmuştur.

2- MLKP 5. Kongresi'nde ya yanlış tespitler yapılmıştır
ya da sürece dair yaptıkları tespitlere uygun pratik hayata
geçirilememiştir. Örneğin "devrimci durum" tespiti yap-
mışlardır. Ancak sistemden umudunu kesen halkı HDP
ile sisteme döndürmek için ellerinden gelen her şeyi
yapmışlar, yapmaktadırlar.

3- Geçmişi mahkûm eden MLKP 5. Kongresi, "yeni
ufuklar", "yeni dönem perspektifleri" adı altında Kürt
milliyetçi harekete tabi olmanın önünü düzleyen "teoriler"
uydurmuş, kararlar almıştır.

4- MLKP, Kürt milliyetçi harekete tabi olarak ABD'nin
BOP'nde yer almanın teorik zeminini "emperyalist kü-
reselleşme" kavramını uydurarak ve "Anti-kapitalist
Müslümanlar vb. örgütlerle politik ittifak kurma"
kararı alarak sağlamıştır.

5- "IŞİD'e karşı mücadele" adı altında ABD'nin kara
gücü, tetikçisi olmak, ilerici devrimci olmanın reddidir.
Çünkü ilericiliğin kıstası emperyalizme karşı olmaktır.

6- MLKP'nin de içerisinde yer aldığı "Birleşik Özgürlük
Güçleri", Türkiye'de emperyalizme karşı mücadele diye
bir dertleri olmayan, emperyalizme tek mermi sıkma-
yanların "birliği"dir. Bugünki pratikleri de ABD'nin
BOP'nin hayata geçmesine hizmet etmektedir.

7- MLKP, devrimden, devrimcilikten uzaklaştıkça, Kürt
milliyetçileriyle birlikte Parti-Cephe'ye yönelik "yok
etme", "bitirme" kararları ve saldırılarıyla ABD emper-
yalizminin Parti-Cephe'ye saldırıyla aynı noktada buluş-
muşlardır. MLKP, Parti-Cephe'ye saldırmaktan vazgeçmeli,
aldığı kararları geri çekmeli, Türkiye halklarına özeleştiri
vermelidir.

8- MLKP'liler bu noktaya nasıl geldiklerini, 5. Kongre
Kararları'nın kendilerini nereye götüreceğini bir an önce
görmelidirler. Yine neden emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmadıklarının, PKK'nin silah bırakmasına ya da

Türkiye oligarşisine karşı silah kullan-
maması için kongre toplama hazırlıklarının
anlamını sorgulamalıdırlar.

9- Türkiye ve bölge halklarının çıkarları
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mü-
cadelededir. Türkiye halklarının kurtuluşu
burjuva partileriyle seçim yarışında değil
devrimde, sosyalizmdedir. Buraya ise
ancak ve ancak silahlı mücadele ile varı-
labileceği dünya devrim deneyleriyle sa-
bittir.

Bitti

IŞİD, ABD'nin Ortado-
ğu'da BOP'ni hayata ge-

çirmek için yarattığı
"oyuncak"tır. "IŞİD'e kar-
şı mücadele" adı altında

Irak'ta, Suriye'de
yaşananlar ortadadır.
Halkların aldatmasına,
katledilmesine ortak

olunmamalıdır.
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Geçtiğimiz hafta içinde ABD'den
gelen bir heyetin Türkiye Dışişleri
yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde
İncirlik Üssü’nün operasyon amaçlı
kullanımı ile Diyarbakır ve Batman
üslerinin ise lojistik amaçlı olarak
kullanımı gündeme getirilmiş ve bu
konuda bazı anlaşmalar da gerçek-
leştirilmiştir... 

Görüşmeler sonrasında yapılan
açıklamalar her ne kadar anlaşmanın
içeriğini tam olarak ortaya koymasa
da haberlere yansıyan bilgiler ve
açıklamaların yapılışından ABD'nin
genel olarak almak istediklerini aldığı,
Türkiye'yi tam olarak kendi politi-
kalarına getirdiği, Türkiye'nin ise ra-
hatsız olduğu konuları ileterek bu
konularda önlem alınmasına dair bazı
güvenceler sağladığı yönündedir... 

Türkiye'nin esas rahatsızlık noktası
Bir Kürt bölgesi oluşturulması ko-
nusundadır... Bunu da görüşmeler
süresinde açıkça ortaya koymuştur...
Basına ‘Ankara'nın rahatsızlık duy-
duğu noktalar’ olarak şu şekilde
yansımıştır bu: 

"PYD Tel Abyad gibi yanlışlar
yaparsa hem Türkiye'ye, hem Suri-
ye'ye hem de kendilerine zarar verir.

Ancak mantıklı davranırsa bölgede
bir aktör olabilir" diyorlar ve devam
ediyorlar; 

"Çatışma sırasında kaçan Tel Ab-
yad halkı geri dönsün. PYD bayrağı
insin. Yerel yönetimde etnik hiyerarşi
kurulmasın"

İşte Ankara'nın istek ve beklentileri
bunlardır. 

Kısacası bu temelde yürüyen gö-
rüşmelerin sonucunda esas olarak
Amerika istediklerini dayatıp almış,
Türkiye oligarşisini PYD ve Kürt

bölgesi konusunda teskin etmiş gö-
rünüyor. Buna karşılık Türkiye
ABD'nin izlediği politikaya tam ola-
rak gelmiştir. Fakat bunu da aslında
biz de istediğimiz aldık, verdikle-
rimiz ile aldıklarımız dengelidir
temelinde açıklama gayreti içine gir-
miştir. Bunda elinin güçlü olması
için de iki adet Predator'un silah-
landırılarak kullanılabileceği üze-
rinden açıklama gayretine girmiştir. 

Kürt Milliyetçilerinin
Kuyrukçuları
Gerçeklere Mi Uyanıyor! 

ABD ile Türkiye'nin Suriye ko-
nulu özetlediğimiz bu görüşmeleri
Kürt milliyetçilerini ve kuşkusuz on-
ların rüzgarından hemen etkilenen
kuyrukçularını da oldukça endişe-
lendirdi, rahatsız etti... Bir anda Ame-
rika'nın bölge hesaplarını keşfederek
emperyalist politikalardan dem vur-
maya başladılar. Görüşmelerin hangi
içerikte olduğu ve neyi amaçladığına
dair düşünceler ortaya koymaya baş-
ladılar. 

Bunlardan biri Evrensel gazete-
sinden İhsan Çaralan'dır... Çaralan
10 Temmuz tarihli “Türkiye ABD
Ne Konuştu Neyi Çözdüler?” baş-
lıklı yazısında uzun uzun görüşme-
lerin içeriğini açıkladıktan sonra şun-
ları söyleyerek rahatsızlık noktalarına

geçiş yapıyor: 

“Eğer sadece “Ne konuşuldu;
kim ne dedi?”den bakarsak, Türki-
ye-ABD görüşmesini de IŞİD’e karşı
mücadelede ortaklaşma gayreti olarak
görüp, bölge halklarına “Oh ne güzel
Türkiye ve ABD IŞİD belasından
halkları kurtarmak için çareler arı-
yor” diyebiliriz. 

Ama gerçek böyle değil!” diyerek
yaptığı girişte gerçekte rahatsızlık
noktasını da ele veriyor Çaralan... 

Çaralan aslında bu konuda yanlız
da değildir. Kürt milliyetçilerinin
kuyruğuna takılan ve onların Orta-
doğu'ya ilişkin emperyalizmle yan
yana durmaktan hiçbir rahatsızlık
duymama noktasına gelen, bu konuda
adeta kör gözlerle gelişmelere bakan
tüm kuyrukçuların ortak noktasıdır
bu durum. 

Bir yandan Kürt milliyetçilerinin
kuyruğuna takılmışlar ve bölgedeki
her gelişmeye onların milliyetçi göz-
lükleriyle bakar olmuşlar ama diğer
yandan ise emperyalizm gerçeği,
döne döne kendini ortaya koyuyor
ve bundan kaçamıyorlar. Sonra da
Çaralan gibi kendi içinde tutarsız
kafa yapılarına sahip bir tablo çıkıyor. 

Emperyalizmin IŞİD'e karşı olma
adına nasıl bölgedeki güçleri kendine
göre şekillendirdiği ve harekete ge-
çirdiğine gözlerini kapayarak ve Kürt
milliyetçilerinin kuyruğunda emper-
yalizmin bu yöndeki politikalarına
gözü kapalı destek veren kafa yapı-
sıyla Çaralan eğer sorun IŞİD'e kar-
şıtlık olsaydı bu görüşmeyi hiç sorun
etmeyeceğini söylüyor. O zaman
“Oh ne güzel Türkiye ve ABD IŞİD
belasından halkları kurtarmak için
çareler arıyor” diyeceğini söylüyor...
Emperyalizm bir yerde bir politika
geliştiriyorsa bunun halkların çı-
karına olamayacağı basit gerçeğini
görmekten uzaklaşıyor. 

ABD TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİ KÜRT 
MİLLİYETÇİLERİNİN KUYRUKÇULARINI

NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?
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Bu noktada ne bilimsellik kalıyor
ne de sözde sahip olduklarını söyle-
dikleri Marksist-Leninist bakış açısı...
Kendine komünist demeyi ve bunu
kalın harflerle belirtmeyi marifet sa-
yan bu anlayışlar emperyalizm ger-
çeği ve dünyadaki temel çelişkiler
gibi ML'nin temel bilimsel bakış açı-
sında uzaklaştıkları oranda kafa ka-
rışıklığının içinde yuvarlanıp dur-
maktadırlar. 

Evet, sorun IŞİD ise ses etmeye-
cekleri bir görüşmenin ucu Kürt mil-
liyetçilerinin basit, emperyalizmin
icazetiyle atmak istedikleri bazı adım-
ların önüne geçmeye dokunduğu
noktada ise rahatsız olmaktadırlar. 

Bu noktada Çaralan bir anda anti
emperyalist kesiliveriyor ve emper-
yalistlerin, ABD'nin bu görüşmeler
ile elde etmek istediklerinin içeriğine
ilişkin tespitlere soyunuyor. 

Çaralan, Türkiye oligarşisinin böl-
geye ilişkin rahatsızlık noktalarını
ve Amerika'nın ne yapmak istediğine
ilişkin genel değerlendirmeler yap-
tıktan sonra şunları söylüyor: 

“...bu iki ülkenin çıkarları,
IŞİD’in, bugünkü kadar etkin olma-
ması kaydıyla, bölgede ve dünyada
varlığını sürdürmesiyle sıkı bağlantı
içindedir. Sadece, iki ülke de kendi
amaçları bakımından IŞİD tehdidini
kullanmak istemektedir. Yapılan tar-
tışma ve görüşmeler, bu çıkarların
nasıl uyumlulaştırılacağı, hangi çı-
karın hangi çıkara tabii hale getiri-
leceği üstünedir.” 

Genel olarak doğru diyebileceği-
miz bu değerlendirmeyi yapan aynı
Çaralan'dan yaptığımız ilk alıntı ise
bu kendi yaptığı tespiti yalanlayan
bir içeriğe sahiptir. Çünkü Çaralan'ın
kafası çok karışıktır... Bir gün söy-
lediğini ertesi gün unutan, kendi po-
litikalarını yapmak yerine Kürt mi-
liyetçilerinin kuyruğuna takılmış ol-
manın doğal sonuçlarıdır aslında bu
yaşananlar... 

Bir yandan Amerika ve Türkiye
oligarşisinin IŞİD üzerinden nasıl
hesaplar yaptığını ortaya koyacaksın
ve IŞİD denilen canavarın aslında
emperyalistler tarafından hiç de yok
edilecek bir güç olarak düşünülme-

diğini tersine emperyalizmin bölgeyi
kendi çıkarları doğrultusunda yeniden
şekillendirmesinin bir aracı olarak
görecek ve bunu ortaya koyacaksın
ama öte yandan ise bölgede Kürt
milliyetçilerinin emperyalistler ile
kol kola girmesine ses etmeyeceksin.
Hatta daha da ötesi Türkiye ile
ABD'nin son görüşmelerinin Kürt
milliyetçilerinin çıkarlarına dokun-
mamak kaydıyla olması durumunda
buna onay vereceksin. 

Hangisi doğru, hangisine inana-
cağız?.. IŞİD'in bölgede emperyalizm
tarafından kullanılan bir güç olduğuna
mı, yoksa emperyalizmin de aslında
bunu yok etmek isteyen bir güç ol-
duğuna mı? 

Çaralan ve onun gibi Kürt mili-
yetçilerinin kuyruğundan ayrılma-
yanlar bir gün birini öteki gün diğerine
söylemekte bir sakınca göremiyorlar.
Hatta aynı yazı içinde bu kafa karı-
şıklıklarını da gösterebiliyorlar. 

Düne kadar IŞİD ile savaş adı al-
tında bölgede emperyalizm ile kol
kola giriliyor ve bu, bölgede etkin
politika, bölgede Kürt halkının çı-
karlarını koruma, “Rojava devrimi”
vb. diye gösterilmeye çalışılıyordu. 

Şimdi ise Türkiye oligarşisi
PYD'nin bazı girişimlerini bölgede
Kürt devleti oluşumu olarak görmüş
ve bundan rahatsızlığını ifade etmiş-
tir... Amerika ile yaptığı son görüş-
mede de bu rahatsızlık dile getirilmiş
ve Amerika'nın bu konuda bazı is-
teklerinin karşısında bu noktada ken-
disi için güvenceler alma gayreti
içine girilmiştir. 

Türkiye oligarşisinin bu gayreti
ve Amerika tarafından da sırtının sı-
vazlanıyor olması Kürt milliyetçi
çevrede rahatsızlıklara neden olurken
kuyrukçular da bu rahatsızlığa ortak
olduklarını ifade etmeye başlamış-
lardır... Çaralan'ın yaptığı bundan
ibarettir... Durum bu olunca Çaralan
bir anda gerçekleri, emperyalizm
gerçeğini, IŞİD gerçeğini görmeye
başlamıştır. 

Bu görme tavrı gerçekten sorunu
kavradıklarını mı gösterir? Öyle ol-
masını isterdik ama ne yazık ki de-
ğildir. Bugün söylediklerinin yarın

tam tersini iddia edebilir ve teorileş-
tirelebilirler... Bu konuda opotüniz-
minde sınır tanımayan bir karaktere
sahip olduklarını söylemeye de gerek
yoktur sanırız. Zira aynı yazının
içinde bu iki ayrı yaklaşımı görüyo-
ruz... Böyle bir anlayışın başka türlü
davranmasını beklemek yanlış olur. 

Sonuç olarak; 
1- Türkiye ile ABD'nin son gö-

rüşmeleri ABD'nin Türkiye oligar-
şisini tam olarak kendi politikalarına
getirme çabasının ürünüdür. 

2- Türkiye açısından ise bu gö-
rüşme vesilesiyle PYD'nin Cerablus
Bölgesi’ni de alarak bölgede bir Kürt
devletinin önünü açacak gelişmelerin
önüne geçilmesi istenmiştir... Bu ko-
nuda bazı güvenceler de alınmıştır. 

3- Görüşmelerin içeriği konusunda
Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna ta-
kılan solun kafa karışıklığı ve opür-
tünizmi de bir kez daha ortaya çık-
mıştır. EMEP'li İhsan Çaralan Ev-
rensel'e yazdığı yazıda bunu ortaya
koşmuştur. 

4- Çaralan ve onun gibilerin ortak
noktası kendi politikalarını belirle-
yememeleri ve savunamamalarıdır.
Kürt milliyetçileri ne diyorsa onu
diyen, nasıl bir politika belirliyorsa
onun peşinden sürüklenmektedirler. 

5- Düne kadar Rojava bölgesinde
Kürt milliyetçi hareketin emperya-
listler ile IŞİD karşıtlığı üzerinden
bir araya gelmesine tek söz etmeyen
Çaralan bugün emperyalizmin bölge
politikalarındaki amacını ve IŞİD'in
bölge açısından taşıdığı misyonu
doğru olarak belirliyor. 

Ancak Çaralan aynı yazının içinde
ABD Türkiye görüşmesinde PYD'nin
gündeme gelmemesi durumunda “Oh
ne güzel Türkiye ve ABD IŞİD be-
lasından halkları kurtarmak için
çareler arıyor” diye düşünebilecek-
lerini söyleyebiliyor... Hangi söyle-
diğine inanacağız Çaralan'ın?.. 

Bu kadar kafa karışıklığı ancak
oportünist bir bakış açısının ürünü
olabilir... Kendi politikalarını yapa-
mayıp sürekli birilerinin kuyruğuna
takılan bir kafanın ürünü olabilir... 



Kürt milliyetçi hareketi düne kadar
oligarşiye yönelik silahlı eylemleriyle
reformizmini, düzeniçiliğini gizli-
yordu. Bugün de IŞİD’e karşı mü-
cadelesiyle emperyalizmin Ortado-
ğu’daki politikalarına hizmet etmeyi
gizlemektedir. 

Bu durumu dün de, bugün de pek
çok kesim açısından yanıltıcı oldu.
Gerillanın varlığı, silahlı eylemler,
dağlardaki kamplar, geniş bir halk
tabanına sahip olmak vb. oportünist
solun gözlerini kamaştırmış, bilinç-
lerini bulandırmıştır. Nihayetinde
Kürt milliyetçi hareketinin askeri
gücüne angaje olmuşlardır. 

Belirleyici olan askeri güç değil,
ideolojik güçtür. 

Belirleyici olan silahlı eylem ya-
pıyor olmak değildir. Hatta bu ey-
lemlilik doğrudan oligarşiyi vb. de
hedefliyor olabilir. Ancak asıl ve be-
lirleyici olan bu eylemliliğin HANGİ
AMACA yöneldiğidir. 

Dağlarda gerillaların olması, çokça
silaha sahip olmak, geniş bir halk
tabanına sahip olmak da tek başına
hiçbir anlam taşımaz. HEDEF NE-
DİR? DÜŞMAN KİMDİR, DOST
KİMDİR? Belirleyici olan bunlardır. 

Kürt milliyetçi hareketi silah-
larını asıl olarak halkların kurtu-
luşu için değil, emperyalizm ve oli-
garşi ile uzlaşma için kullanmıştır. 

Emperyalizme ve oligarşiye karşı
kullanılmayan silahlar doğal olarak
devrimcilere karşı kullanılmıştır. 

Bunun neden böyle olduğunun
cevabı Kürt milliyetçi hareketinin
ideolojik temellerinde yatmaktadır. 

EMPERYALİZM İÇİN ASIL

TEHLİKE ML DEVRİM ANLAYIŞI
TEMELİNDE SİLAHLI MÜCADE-
LE GERÇEĞİDİR 

Böyle olduğu içindir ki emper-
yalizm açısından milliyetçi anlayışlar
tehlike olarak görülmediler. Tarihsel
tecrübeleriyle, siyasal temelleriyle
biliyorlar ki milliyetçilik son tahlilde
burjuva ideolojisidir. Halkları kur-
tuluşa götürmez. Silahlarına yön
veren milliyetçi düşünceler savaşını
etkisizleştirir, hedefini şaşırır ve doğ-
rudan ya da dolaylı olarak emperya-
lizmin hizmetine girer. 

Ülkemiz pratiğinde yaşanan da
budur. 

Kürt hareketi, milliyetçi, refor-
mist, küçük-burjuva bir karaktere
sahiptir. 

Kürt milliyetçi hareketin ortaya
çıktığı günden beri küçük burjuva
milliyetçiliğinin Kürt sorununu çö-
zemeyeceğini, Kürt sorununun çö-
zümünün Kürt, Türk, Çerkez, Laz,
Gürcü... tüm milliyetlerden, Alevi,
Sünni, Hristiyan tüm inançlardan
halkların ortak mücadelesinden ve
demokratik halk iktidarından geçtiğini
söyledik ve söylüyoruz. Küçük bur-
juva milliyetçi hareketin eninde so-
nunda düzenle uzlaşacağını söyledik. 

Kürt hareketinin zayıf, güçsüz
ideolojik yapısının kaçınılmaz so-
nucuydu bu. Öyle ki, 90’lı yılların
başında askeri olarak en güçlü ol-
dukları bir dönemi yaşarken, ideolojik
olarak da en güçsüz oldukları dönemi
yaşıyorlardı. Sosyalist düşünceleri
terk edip emperyalistlerle ve oligar-
şiyle uzlaşma arayışlarına girdiler.
1992 Newroz’unda serhildan ilan

ederken, ‘93 Newroz’unda “ateş-
kes” ilan ettiler. Bu tarih Kürt mil-
liyetçi hareketin askeri gücü ne
olursa olsun ideolojik olarak tü-
kenişlerinin başlangıcı oldu. 

Kürt milliyetçi hareket 2013 New-
roz’unda Abdullah Öcalan’ın mesa-
jıyla emperyalizmle ve oligarşiyle
uzlaşmak için 20 yıldır sürdürdüğü
uzlaşma politikalarına son noktayı
koydu. 

A. Öcalan, “silahlı mücadele
miadını doldurdu” dedi. Oysa silahlı
mücadele tarihsel, nesnel bir ger-
çekliktir. Siyasal bir anlayışın sub-
jektif durumuna göre değerlendi-
rilemez. Silahlı mücadele o siyasal
hareketin kendisi için bitebilir, ancak
halkların kurtuluşu için emperyalizm
gerçeği, oligarşi ve faşizm gerçeği
var oldukça nesnel olarak bir zorun-
luluk olmaya devam edecektir. 

Kürt milliyetçi hareket neden bu
noktaya gelmiştir? Çünkü Bağımsız
Kürdistan hedefinden yerel yöne-
timlerin yetki alanlarının genişletil-
mesine, düzendışılıktan düzeniçilik
noktasına gelmiştir. Ve böylesi bir
zeminde silahlı mücadeleye gerek
yoktur. 

Kürt milliyetçi hareket için silahlı
mücadele son 20 yıldır ideolojik ze-
minini kaybetmiş emperyalizm ve
oligarşiyle uzlaşmanın aracı olarak
kullanılmaktadır. Son 20 yıldır oli-
garşiyle uzlaşmak için bir araç olarak
kullandığı silahlı mücadeleyi bugün
artık tasfiye edilmesi gereken engel
olarak görmektedir. 

Oportünist sol, ölçü olarak Kürt
milliyetçi hareketinin askeri gücünü,

REFORMİZM VE DÜZENİÇİLİK BUGÜNE KADAR 
ASKERİ GÜÇLE, SİLAHLI EYLEMLE, KİTLESEL GÜÇLE GİZLENDİ! 

Bugün Yaptıkları da
Düzeniçiliği, Emperyalizmi

Meşrulaştırmaktır! 

19 Temmuz
2015
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kitle gücünü aldı. Onun ideolojik te-
melini gözardı etti. Kürt milliyetçi
hareketinin açık uzlaşma çağrıları
yaptığı dönemlerde dahi net bir bakış
açısına sahip olamadı. 

Kürt milliyetçi hareketi de askeri
ve kitlesel gücünü solu hakimiyeti
altına almakta kullanmaya çalıştı.
Sola üst perdeden yaklaşmasının,
solu aşağılamasının zemini buydu. 

Silahların ardına gizlenen refor-
mizm, düzeniçilik öylesine barizdir
ki; görmek istemeyen devrim, iktidar
iddiasını yitirmiştir, düzeniçileşme
yolundadır. 

Bugün seçim süreciyle birlikte
“çözüm süreci”, “barış süreci” de-
dikleri şeyin yerini yeniden silahlar,
çatışmalar almaya başladı. Bu ka-
rakteristik yeni de değildir. 1992’ler-
den itibaren süregelen anlayıştır. Bir
yanda ateşkesler, silah bırakma, barış
tartışmaları diğer yandan ateşlenen
silahlar. 1992’lerden itibaren süre-
gelen anlayıştır. 

Kimse farklı umutlar beslemesin.
Kürt milliyetçi hareketi ateşkes ya-
parken de, silahlı eyleme başvu-
rurken de bunu oligarşiyle uzlaş-
mak için yapmıştır, yapmaktadır.
Bugün daha ilerisi uzlaşma ve tesli-
miyetin açıkça meşrulaştırılmasıdır. 

IŞİD’le Mücadele ve 
Gizlenmek, 
Meşrulaştırılmak İstenen 
Emperyalizm İşbirlikçiliği 

“Misak-i Milli çerçevesinde Türk-
lerin ve Kürtlerin öncülüğünde ger-
çekleşen Milli Kurtuluş Savaşı'nın
daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş
bir türevini yaşıyoruz.” Oligarşiyle
uzlaşarak Amerika’nın Ortadoğu po-
litikalarına koç başı olmanın hevesini
yaşıyorlar adeta. 

Özellikle son bir-iki yıllık süreçte
IŞİD gerçeği öne çıkan bir gündem
oldu. 

Önce görsel ve yazılı medyada
IŞİD barbarlığı, vahşeti sergilendi.
Kafaları kesilen insanlar, katledilen
kadın, çocuk, yaşlı masum halk. IŞİD
katliamından, vahşetinden kaçan on-

binler, yüz binler. IŞİD’e karşı adeta
kamuoyu hazırlandı. Oysa IŞİD ve
benzeri örgütler Suriye’de 2012 yı-
lından beri kafa kesiyor, toplu katli-
amlar yapıyor, kadınlara, çocuklara
tecavüz ediyor... her türlü vahşiliği
sergileyerek Suriye halkı teslim alın-
mak isteniyordu. Suriye halkı teslim
alınıp Esad iktidarı yıkılamayınca
emperyalistler IŞİD’le mücadele adı
altında operasyon kararları aldılar.
Emperyalistler adeta dünya halkla-
rının kurtarıcısı kesildiler. 

Kürt hareketi ve Kürt halkı da
IŞİD gerçeğiyle karşı karşıya geldi.
IŞİD baş belası ve lanetti. Durdurul-
ması ve yok edilmesi gereken bir
güçtü. Kürt milliyetçi hareketinin
Ortadoğu’daki hedefleri açısından
da engeldi. 

IŞİD’i görüp de emperyalizm ger-
çeğini görmezden gelenler doğal ola-
rak emperyalizmin bölgedeki dolaylı
ya da doğrudan destekçisi durumuna
girdiler. 

Halkları katleden, vahşet uygu-
layan, silahlarını emperyalizme değil
halklara çeviren IŞİD’e karşı müca-

dele meşru ve haklıdır. Ancak em-
peryalizme dayanarak, onun silah-
larıyla hareket ederek IŞİD’le sa-
vaşmak emperyalizme yedeklenmek-
ten onun politikaları için savaşmaktan
başka bir anlam taşımaz. Tersi kendini
ve halkları kandırmaktır. 

Kürt halkı emperyalizmin elinde
oyuncak edilemez. 

Sonuç Olarak; 
Bir, belirleyici olan KİME KAR-

ŞI, NE İÇİN savaşıldığıdır. 

İki, silahlarımız emperyalizme
ve oligarşiye yönelmiyorsa orada
yurtseverlikten, halkların kurtulu-
şundan söz edilemez. Orada silahların,
gerillanın gölgesinde uzlaşma ve tes-
limiyetin gizlenmesi vardır. 

Üç, silahlı mücadele halklar için
tek kurtuluş umududur. Ezilen halkların
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
temel mücadele biçimidir. Silahlı mü-
cadeleyi mahkum etmek, halkları em-
peryalizme mahkum etmektir. Tek ba-
şımıza kalsak da izin vermeyeceğiz.

22 Temmuz Sivas Şehitleri’nin
Mezarlarına Saldıranlardan Hesap Soracağız!
Pir Sultan Abdal

Kültür Derneği Gazi
Şehitleri Cemevi 2 Tem-
muz şehitlerinin meza-
rına yapılan saldırıyla
ilgili 12 Temmuz'da bir
açıklama yaptı. Açıkla-
mada: "22 yıldır adalet
özlemi ile yanan yürek-
lerimize, bir defa daha
benzin dökerek yakma-
ya devam ediyorlar. Bi-
liyorlar adalet isteğimi-
zin, Adalet sağlanıncaya
kadar devam edeceğini. Çünkü bu ülkede adalet yok. Herkes farkında
adaletsizliğin, zulmün. Şikâyetçi olmayan yok gibidir. Bundan dolayıdır
ki, er yâ da geç halkın adaletinin sağlanacağını biliyorlar. Korkakça
gözdağı vereceklerini düşünerek canlarımızın mezar taşlarına saldırı-
yorlar. Hiçbir saldırınız bizi hesap sormaktan alıkoyamayacaktır. Bizi
korkutamazsınız, daha ne yapacaksınız ki, astınız, yaktınız, kurşunladınız,
bombaladınız, ama Pir Sultanlar’ı bitiremediniz, çünkü biz bir ölüp,
bin doğanların soyundanız" denildi.

Yürüyüş

19 Temmuz
2015
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1-Bu Bir Reklamdır:
“Hayatın dönüm noktasındasın. 
Hayalleri̇n ve başarıların seni

şekillendirecek... 
Artık sınırlar yok... 
Geleceğini şekillendirmek sadece

senin elinde...”
Reklam bir özel üniversitenin rek-

lamı.
Reklamda çeşitli emperyalist ku-

ruluşların derecelendirmesine göre
reklamı yapılan üniversitenin birin-
cilikleri veriliyor.

Reklamın yapıldığı yer Birgün
gazetesi.

Birgün gazetesinin logosunda
“Halkın gazetesi” olduğu yazıyor. 

Halkın çocukları “PARASIZ, Bİ-
LİMSEL, DEMOKRATİK HALK
İÇİN ÜNİVERSİTE” istedikleri
için polis saldırısına uğruyor, gözaltına
alınıyor, tutuklanıyor,  Dev-Genç’li
Berna gibi 8.5 yıl hapis cezası alı-
yor.

Birgüncüler sadece “halkın ga-
zetesi” olmakla yetinmiyorlar, -Ma-
mak’ta her şeyi inkar etmiş olsalar
da hala sol, sosyalist, devrimci ol-
duklarını iddia ediyorlar.

Biz tekrar reklama dönelim; rek-
lamı yapılan üniversite “SABANCI
ÜNİVERSİTESİ”dir.

Sabancıların halkla ne ilgisi
var? Kimdir Sabancılar?

Halkımızın kanını emen, vatanı-
mızın yer altı, yer üstü tüm değerlerini

yağmalayan, emperyalizmin
ülkemizdeki işbirlikçi tekellerin
en irilerinden biridir. 

“Halkın Gazetesi Bir-
gün”de halkın kanını emen-
lerin ne işi var? 

Halkın çocukları PARA-
SIZ ÜNİVERSİTE İSTEDİĞİ İÇİN
HAPİS YATIYOR, Halkın gazetesi
olduğunu iddia eden bir gazetede
boy boy işbirlikçi tekellerin özel üni-
versitelerinin reklamı yapılıyor. 

Geleceğimizin devrimde, sosya-
lizmde değil, Sabancıların üniversi-
telerinde şekilleneceği söyleniyor.

Birgün gazetesi logosundaki Hal-
kın Gazetesi ibaresini çıkartıp yerine
TEKELLERİN SESİ BİRGÜN GA-
ZETESİ ibaresini koymalıdır. 

2-Bu da Bir Reklamdır:
“Ülker, Çocuklar İçin Futbol

Sezonunu Açıyor. 
Mutlu Bir Gelecek Bugünden

Yetişecek!”
Bu reklam da “kadın da olsa,

çocuk da olsa gereği yapılacaktır”
diyen, “polisimize talimatı ben ver-
dim” diyen Cumhurbaşkanı  Tayyip
Erdoğan’ın çocuklarının bir dönem
ortağı olduğu ve dinci olarak bilinen
AKP iktidarında ülkemizdeki en bü-
yük ilk 5 işbirlikçi tekel arasına yük-
selen Ülker’in açtığı “Futbol Köyü”
reklamıdır. 

Reklamda “mutlu bir gelecek
bugünden şekillenecek” deniyor...

Ülker’in Futbol Köyü’nde  kimin
çocukları vardır? Gazi, Okmeydanı,
Çayan, Armutlu, Sarıgazi, 1 Mayıs,
Gülsuyu, Kıraç gibi yoksul halkın
yaşadığı mahallelerin çocukları bu
futbol köyüne gidebilirler mi? 

Birgün gazetesi neden yoksul ge-
cekondu mahallelerinde Sabancıların,

Koçların, Ülkerlerin uyuşturcu ile
zehirledikleri halk çocuklarının tedavi
gördüğü Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucu İle Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nin tanıtımını yapmaz? 

Birgün kimin gazetesi? 

3- Bu da Birgün
Gazetesinin
Yayınlamadığı Bir İlan
Metnindendir:

“ADALETİN BEDELİ:
Adalet için İkitelli’de açlık grevi

yapan 1 Halk Cepheli için 7 akrep,
1 TOMA, 1 çevik kuvvet otobüsü
polis... 

Çayan’da 3 haftadır yüzlerce po-
lis, onlarca akrep ve TOMA’larla
11 kez saldırı ve gözaltı...

Adalet istemek, çadır açmak, aç-
lık grevi yapmak için bile TOMA’la-
ra, akreplere,  faşist polislere karşı
en büyük bedeli göze alarak diren-
mek zorundayız!

SALDIRILARA DİRENİŞLERİ
BÜYÜTEREK VE HESAP SORA-
RAK CEVAP VERECEĞİZ!

Faşizmin Adaleti Yok! Yaşasın
Halkın Adaleti!”

Yukarıda bir bölümünü aktardı-
ğımız ilan Yürüyüş dergisinin ön ka-
pağında yazılan yazılardır. Geçen
hafta Yurt Gazetesi’nde yayınlandı.

Yürüyüş dergisi devrimci bir yayın
organıdır. Çözüm Dergisi’nden bugüne
Yürüyüş’ün 29 yıllık bir yayın faaliyeti
vardır. Bu uğurda onlarca şehit ve
tutsak vermiştir. Milyarlarca lira para
cezası verilmiş, neredeyse 6 ayda bir
dergi büroları basılıp talan edilmiştir. 

Yürüyüş dergisinin içeriği her
hafta konu başlıkları ve ara başlık-
larıyla 2001 yılından 2013 yılına ka-
dar Evrensel ve Birgün gazetelerinde
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Sayfalarında Sabancılar’ın, Ülkerler’in reklamını yapan BirGün Gazetesi
Devrimci Tutsaklar İçin Yürüyüş Dergisinin İlanını Yayınlamıyor!

DÜZENE DÖNENLER 
DEVRİMCİLERE DÜŞMANLAŞIR



yayınlandı. 

Derginin ilanını her hafta “reklam
olsun” diye yayınlatmıyoruz. 

2000 yılında F  tipi hapishaneler
açılınca tecrit ve sansür politikalarının
bir parçası olarak siyasi dergiler dev-
rimci tutsaklara verilmedi ve halen
devrimci dergilerin, devrimci tutsak-
lara verilmesi engelleniyor. 

Yürüyüş dergisi olarak biz de tecrit
ve sansür politikalarını parçalamanın
bir yöntemi olarak dergimizin içeriğini
Evrensel, Birgün gibi günlük  gaze-
telerde her hafta ilan olarak yayınla-
tarak tutsaklara ulaşmak istiyoruz. 

İlanın tek amacı faşizmin devrimci
tutsaklara uyguladığı tecriti kırmak
ve dergimizi yazı başlıkları ile de
olsa içeriğini ulaştırmaktır. 

Evrensel ve Birgün gazeteleri
kendilerine yönelik siyasi eleştirile-
rimizi BAHANE ederek 2012 yılın-
dan beri ilanımızı yayınlamıyorlar. 

2013 yılından beri de çeşitli ke-
sintilerle birlikte ilanımız Yurt gaze-
tesinde yayınlanmaktadır. 

En son Birgün gazetesine ilanın
yayınlanması için tekrar gittiğimizde
bize söyledikleri yine, ilanı alama-
yacakları oldu.  

Nedeni ise; Birgüncülere ilişkin
eleştirel yazılar yazmamız ve onlarla
yaptığımız görüşmelerin dergide ya-
zılmasından dolayı “küskünlükleri”
olduğunu ve hala bu küskünlüğün
sürdüğünü söylediler.

Böyle bir gerekçeyi siyasi hiçbir
çerçeveye oturtamıyoruz. Onun için
bu açıklamaların BAHANE olduğunu
söylüyoruz. 

Siyasi ilişkilerde “küskünlük”
gibi apolitik bir gerekçe olamaz. Ki,
değildir zaten.

Yürüyüş ilanını yayınlamamala-
rının asıl gerekçesini Birgün’ün ya-
yınladığı ilan ve reklamlar açıkla-
maktadır. 

Yürüyüş İlanı ile
Sabancıların,
Ülkerlerin İlanları
Aynı Sayfalarda Olamaz

Birgün gazetesinin ilanımızı ya-

yınlamamasının asıl gerekçesi budur.
Diğerlerinin hepsi bahanedir. 

Yürüyüş dergisinin ilanını yayın-
lıyorsanız Sabancıların, Ülkerlerin
özel okullarının reklamını yapamaz-
sınız. Siz yapmak isteseniz de onlar
buna izin vermez. Sınıflar mücade-
lesinde arada bir yer yoktur. Halkın
yanında yer alacaksanız ülkemizin
en pahalı üniversitelerinin reklamını
yapamazsınız. Halk çocukları için
PARASIZ, BİLİMSEL, DEMOKRA-
TİK HALK İÇİN EĞİTİM istersiniz.
Sabancıların yanında yer alırsanız
devrimci bir yayın organı olan Yü-
rüyüş dergisinin ilanını yayınlaya-
mazsınız. 

Hem de emperyalistlerin, işbirlikçi
oligarşinin finanse ettiği F tiplerinde
direnen devrimci tutsaklar için bir
ilanı yayınlayamazsınız. 

Düzene Dönen
Devrimcilere
Düşmanlaşır!

Bu siyasal bir tespit değil, tarihsel,
toplumsal, bilimsel bir gerçektir. 

Birgün gazetesinin anlayışı DY,
12 Eylül hapishanelerinde direnme-
yerek tercihini düzenden yana yapmış
ve cuntanın mahkemelerinde devrimi,
devrimciliği açıkça inkar etmişlerdir. 

DY, devrimin-devrimciliğin tas-
fiyesi ve inkarın adıdır. Tasfiyecilik
12 Mart darbesine karşı direnme-
yenlerin, THKP-C’yi tasfiyesi ile
başlamıştır. En son 12 Eylül’de ken-
dilerini tasfiye ederek son noktayı
koymuşlardır. 1995’te kurulan ÖDP
ise devrimi inkar edenlerin düzene
dönüşlerinin ilanıdır. 

Halkın gazetesi olduğunu söyleyen
Birgün gazetesi düzene yerleşen DY-
ÖDP’nin gazetesidir. 

Düzene dönenler düzeni yıkmak
için savaşan devrimcilere karşı elbette
düşmanlaşırlar. Bu düşmanlık mü-
cadelenin zayıf olduğu dönemlerde
kendini gizleyebilse de, çelişkilerin
keskinleştiği dönemlerde açıkça tav-
rını düzenden yana koymaktadır. 

Eleştirdiğimiz için küsmüşler...
Soruyoruz Birgüncülere... Sizin

de emperyalizme ve faşizme karşı
savaşta yüzlerce insanınız F tiplerinde
tecrit altında tutsak olsaydı “bizi
eleştirdiğiniz için küstük, ilanınızı
yayınlamıyoruz” diyebilir miydiniz? 

Devrimciler ile Siz,
Aynı Mahalleden
Değilsiniz!

Bu da bizim tespitimiz değil, her-
gün F tiplerinden üçer-beşer devrimci
tutsakların tabutları çıkarken, faşizmin
saldırılarından kendinizi korumak
için “biz sizinle aynı mahalleden de-
ğiliz” sözü, sizin söylediğiniz bir
sözdür. Daha doğrusu ÖDP gerçeğinin
itirafıdır. Oturduğumuz mahalleler,
yemek yediğimiz lokantalar, gezdi-
ğimiz sokaklar aynı mahalleden de-
ğil.

Onun için faşist devlet hapisha-
nelerde 19 Aralık 2000’de 28 dev-

YÜRÜYÜŞ İLANINI
YAYINLAMAYAN

BİRGÜN’DE YAYINLANAN
İLAN VE REKLAMLAR

- T.C. Of Asli̇ye Hukuk
Mahkemesi̇ Ilanı

- T.C. Ezi̇ne Asli̇ye Hukuk
Mahkemesi̇ ilanı 

- Ataşehi̇r Beledi̇ye
Başkanlığı’ndan duyuru ilanı

- Garanti Bankası’nın
yaptığı İKSAV'ın İstanbul Caz

Festi̇vali ilanı
- İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇
gemi̇ hurda satışı yapılacaktır

ilanı 
- Vodafone Süper Net reklamı... 

- Doridaş Otel reklamı... 
- Golden Beach Hotel reklamı... 

- Hotel Ksantos reklamı... 
- Sabancı Üniversitesi reklamı... 

- LÖSEV’in reklamı... 
- İstanbul Vergi̇ Dai̇resi̇

Başkanlığı’nın tam sayfa ilanı... 
- Natur Garden Hotel (Bordum-

Bitez) reklamı... 
- T.C. Kars 2. Asli̇ye Hukuk

Mahkemesi̇’nden duyuru ilanı
- Ülker’in çocuklar için Futbol

Köyü reklamı... 
ve bunun gibi ilan ve reklamlar
Birgün gazetesinin yayınladığı

ilanlardır. 
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rimci tutsağı katlederken bütün parti
teşkilatlarınıza “sokağa çıkmayın,
hapishaneler ile ilgili hiçbir eyleme
katılmayın” diye genelge yayınla-
dınız.

28 devrimci tutsak faşizm tara-
fından vahşice katledilirken sokağa
çıkmayın genelgesi yayınlamak dev-
rimcilere düşmanlıktan başka bir şey
olamaz.

ÖDP’ye yönelik yaptığımız eleş-
tirilerimize cevap vermeyeceklerini
ancak ilanımızı da yayınlamamakta
kesin kararlı olduklarını söylüyorlar. 

Soruyoruz Birgüncülere:

Eleştiri, özeleştiri devrimci ilişkiler
arasındaki en temel araçtır. Size yö-
nelik bir eleştiriye cevap vermek ye-
rine neden küsüyorsunuz? 

Devrimcilerin ilanlarını yayınla-
mamak için gösterdiğiniz kararlılığı
tarihiniz boyunca düşmana karşı gös-
terdiğiniz tek bir olay var mı? Yok-
tur!

Oligarşinin baskısı, terörü karşı-
sında geri adım atmadığınız, diren-

diğiniz tek bir olay söyleyin. Evet,
bütün tarihinizi sorguluyoruz, tek bir
olay söyleyin. Faşist terörün en şid-

detli olduğu dönemlerde bile tek bir
tutsak vermeden, gözaltına alınmadan,
hiçbir bedel ödemeden varlığını sür-
düren “AKILLI SOLCULUK”u
siz icat ettiniz... 

Akıllı solculuk DÜZEN SOL-
CULUĞUDUR!

Düzen solu DEVRİMCİ SOLUN
DÜŞMANIDIR! 

Birgün gazetesinin düşmanlığı
devrimcileredir.

DY-ÖDP’yi eleştirdiğimiz için
bize küsmüşler. 

Her gün 4 işçiyi, iş cinayetlerinde
katleden Sabancılara, Koçlara, Ül-
kerlere neden küsmüyorsunuz, onların
reklamlarını yapıyorsunuz? 

Devrimciler parasız eğitim istediği
için tutuklanırken, siz gençlerimizin
geleceğini Sabancıların, Ülkerlerin
şekillendirmesini istiyorsunuz. 

Devrimcilere düşmanlığınız, ila-
nımızı yayınlamamanızın nedeni bu-
dur. Devrimciler değil, Ülkerler, Sa-
bancılar var sizin gündeminizde.

BİRGÜN’ÜN
YAYINLAMADIĞI,

YURT GAZETESİ’NDE
YAYINLANAN YÜRÜYÜŞ
İLANI’NDAN BİR BÖLÜM

“ADALETİN BEDELİ:

Adalet için İkitelli’de açlık gre-
vi yapan 1 Halk Cepheli için 7 ak-
rep, 1 TOMA, 1 çevik kuvvet oto-

büsü   polis... 

Çayan’da 3 haftadır yüzlerce
polis, onlarca akrep ve TOMA’lar-

la 11 kez saldırı ve gözaltı...

Adalet istemek, çadır açmak,
açlık grevi yapmak için bile

TOMA’lara, akreplere,  faşist
polislere karşı en büyük bedeli

göze alarak direnmek zorundayız!

SALDIRILARA, DİRENİŞLERİ
BÜYÜTEREK VE HESAP

SORARAK CEVAP VERECEĞİZ

Faşizmin Adaleti Yok! Yaşasın
Halkın Adaleti!”

Soruşturmalar Bask ılar 
Bizi Y ıld ıramaz!

Halkın Mühendis Mimarları ODTÜ'de yapılan soruşturma
terörüyle ilgili 8 Temmuz’da açıklama yaptı. Açıklamada: 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde bir süredir
devrimci-demokrat öğrencilere soruşturma terörü uygula-
nıyor. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan soruşturmada ODTÜ
öğrencilerinden Dev-Genç'li Vedat Doğan, Ahmet Karaboğa
ve Halkın Mühendis Mimarları'ndan Makine Mühendisliği
Bölümü öğrencisi Barış Temel'e ODTÜ yönetimi tarafından
uzaklaştırma cezası verildi. Gerekçe olarak Öğrenci Mecl-
islerinde ODTÜ yönetimde daha fazla söz hakkı almak
tartışılmıştı. Öğrenci Meclislerini gerçekleştirdikleri odanın
suyunu ve elektriğini kesen, kendine demokrat solcu diye;
ODTÜ Rektörü Ahmet Acar idi. 

Buna karşı direnen öğrenciler; 'terör örgütü' üyesi
olmakla suçlayıp ve Öğrenci Meclislerine dair anti-propa-
ganda yapmıştır. 

Gerek Öğrenci Meclisleri sürecinde, gerekse öncesinde
ve sonrasında ODTÜ yönetimi YÖK'ün devamlılığını sağ-
lamış, öğrenci ve idare arasındaki tüm baskıcı politikaların
uygulamasına önayak olmuştur. 

ODTÜ Rektörlüğü'ne uyarımızdır: ODTÜ bir direniş
odağıdır; tüm baskılarınız direnişimizle yok olacak!" de-
nildi.

Okmeydanı Halk Cephesi çalışanları ve Yürüyüş
dergisi dağıtımcıları, 35 kişinin katıldığı bir piknik dü-
zenledi. 

12 Temmuz'da Gazi Kent Ormanı’nda piknik başladı.
Pikniğe kahvaltı yapılarak başlandı, sohbetler edildi,
halaylar çekildi, oyunlar oynandı, mangal yapıldı ve
orman gezisi yapıldı. Bunun yanı sıra Yürüyüş dergisi
ve "Adalet İstiyoruz Alacağız" kampanyası için toplantı
yapıldı. Kampanya için çadır eylemleri ve kampanyayı
sahiplenmede artışa vurgu yapıldı. 

Gazi Halk Cephesi düzenlediği piknikten sonra slo-
ganlarla alandan ayrılarak dergi dağıtımına çıktı. Son
olarak; 12 Temmuz Şehitleri için bir konuşma yapıldı.

Kolektivizmi Hayata Geçirmek İçin 
Pikniklerimizde Buluşuyoruz
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1-) Uzlaşma nedir? 
Uzlaşma TDK sözlüğünde,

"uzlaşma durumu, uyuşma" anla-
mına gelmektedir. 

Uzlaşmacılık ise yine aynı söz-
lükte "çıkarlarından, düşüncele-
rinden ödünler vererek uzlaşma
sağlama siyaseti" olarak açıklan-
maktadır. Elbette, kastettiğimiz, bir
avuç sömürücünün yönettiği kapita-
list sistemde uzlaşma, daha çok ezi-
len sınıfın çıkarlarından düşüncele-
rinden ödünler vererek yapılan ve
tamamen teslim alma üzerine kuru-
lu olandır. Örgüt, kişi, parti, ülke...
hiç farketmez. Ya düşüncelerini
sonuna kadar savunup mücadele
edecek ve kavgayı büyütecek ya da
direnmeyerek teslim olup, çürüye-
rek yok olacak. Uzlaşmanın günü-
müzdeki karşılığı budur. 

2-) Sınıfların uzlaşmaz
çelişkileri nelerdir?
İki sınıf var diyoruz. Bunlar da

proletarya ve burjuvazidir.
Proletarya ve burjuvazi arasında
çelişki, uzlaşmaz çelişkidir. Çünkü,
temel çelişki, emek-sermaye arasın-
da sürmektedir ve bu çelişkinin
ortadan kalkması, burjuvazinin yok
olmasıyla mümkün olacaktır. 

Bizler proletarya sınıfını temsil
ediyoruz. Ezen sınıfla uzlaşmayan
milyonlarca insanı açlığa, yoksullu-
ğa mahkum etmeleridir. Bir avuç
emperyalist haydutun milyonlarca
insanı kölece koşullarda sömürmesi,
adaletsizliğe, işsizliğe mahkum edip
özgürlüğünü, bağımsızlığını ellerin-
den alıp geleneklerinin yok edilme-
sidir. Tüm bunlar uzlaşmayan çeliş-
kilerimizdir. 

3-) Kapitalist
sistemle
uzlaşılır mı? 

Hayır uzlaşılmaz.
Bizler Marksizm-
Leninizm'in savunucu-
ları ve temsilcileri ola-
rak, kesinlikle emperya-
lizmle, kapitalizmle
uzlaşmayacağız. 

Kapitalist sistemle
uzlaşmak onun tüm varlığını kabul
edip, mücadeleden, değerlerimiz-
den, kültürümüzden vazgeçmek
sömürüyü, zulmü ilelebet kabul
etmek olur. 

Mao'nun deyimiyle "kağıttan
kaplan" olan emperyalist sistemle
hiçbir koşulda uzlaşmayacağız. Tam
tersine, sürekli kriz ve savaş hali olan
çelişkilerini büyüterek, çürüyen, asa-
laklaşan kapitalist sistemi yıkacağız.
Ve yerine sosyalizmi kurmak için
milyonları örgütlemeye, dünyanın
herhangi bir yerinde yapılan işgalle-
re, katliamlara karşı halkların emper-
yalist saldırganlığına karşı olan öfke-
sini, çelişkisini, kinini daha da büyü-
tüp devrimcileştireceğiz. 

Kapitalist sistemle hiçbir koşul-
da uzlaşmayacağız. Çünkü uzlaş-
mak çürümedir, teslimiyettir. 

4-) Sınıf çelişkileri,
bu kadar keskin iken
uzlaşanlar kimlerdir?

Emperyalistler her geçen gün
daha da pervasızlaşıyorlar. Saldırı
ve sömürü politikasını hayata geçir-
mek için her şeyi yapıyorlar. Bu da
ezilen sınıfın çelişkisini keskinleş-
tirmektir. 

Tüm bu çelişkilere rağmen uzla-
şanlar, halka halkın mücadelesine
ekmek, adalet, özgürlük kavgasına
sırtını dönmüş, kapitalist sistemin
verdiği kırıntılara "razı" olmuş ama
"M-L", "sol", "sosyalist" söylemler
ve sıfatlarla demagoji yaparak kitle-
leri kandırmaya çalışan reformistler,
oportünistler, Kürt milliyetçileri ve
devrim kaçkınlarıdır. Bu kesimleri
kendine, ideolojisine inanmayan,
halka güvenmeyen siyasi olarak

yozlaşmış, kültürel olarak çürümüş
ve nihayetinde burjuvazinin kafa-
sıyla düşünenlerdir. 

5-) Marksist-Leninistler
neden burjuvazi ile
uzlaşmazlar? 

Marksist-Leninistler burjuvaziy-
le uzlaşmazlar. Çünkü, M-L ideolo-
jimizin gereği, burjuvaziyle dişe diş
kavga sürdürmektir. İktidarı almak
ve asalak, kan emici, tekelci burju-
vazinin iktidarına, saltanat ve vahşi
sömürüsüne son vermektir. 

Burjuvazinin varlığı, açlığın,
yoksulluğun, sömürünün daha da
artması demektir. Bunun içindir ki,
M-L'ler burjuvazi ile uzlaşmazlar. 

Çünkü, burjuvaziyle uzlaşmak
demek, aynı zamanda sınıfsal haklı-
lığımıza, halkın mücadelesine, öde-
nen bedellere ihanet edip sırtını
dönmek ve yaratılan değerlere sahip
çıkmamaktır. 

Biz M-L'lerin görevi, ezilen mil-
yonların sesi olmak, halkların kurtu-
luşunu örgütleyip dünyanın
Türkiye'sinde Devrimci Halk
İktidarı'nı kurmaktır. 

6-) "İktidar iddiası
olmayanlar kendi
ideolojisine
güvenmeyenler uzlaşır"
diyoruz. Neden? 
İktidar iddiası olmayanlar burju-

vazinin iktidarını kabul edip, onun
düzenine tabi olan ve bu sömürücü
sistemde yaşamak zorunda kalanlar-
dır. Kendi ideolojisine güvenme-
yenler, burjuvazinin ideolojisini
kabul edip burjuvazinin kafasıyla
düşünürler. Kendi ideolojisine
güvenmeyen anlayış, halka da
güvenmez, devrime sosyalizme de
inanmaz. Bunun içindir ki, emper-
yalizmle, işbirlikçisi oligarşiyle
masaya oturup uzlaşanların temel
sorunu, iktidar iddiası olmaması ve
ideolojilerine güvenmemeleridir. 

7-) Uzlaşanlar çürür
diyoruz. Neden? 

Uzlaşanlar çürür diyoruz. Çünkü

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
Uzlaşmacılık
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onlar burjuvaziye karşı direne-
meyenler, teslim olanlardır.
Teslimiyet ise çürütür, yok
oluşa götürür. Direniş arındırıp,
güçlendirip, ayağa kaldırır. 

Reformistler, oportünistler
ve Kürt milliyetçileri, emperya-
lizm ve işbirlikçisi oligarşi ile
kırıntılar karşılığında değerle-
rinden, mücadele geleneklerin-
den vazgeçerek uzlaştılar.
Marksizm-Leninizm ideolojisi-
ne, silahlı mücadele ve sosya-
lizm kavgasına sırtını dönerek,
açlığın, yoksulluğun, işsizliğin,
faşist saldırıların, yasaların,
yasakların arttığı bir süreçte,
halka parlamentoyu "kurtuluş"
olarak gösterip oligarşinin
demokrasicilik oyununu kitlele-
re "demokrasi" diye yutturmak-
tadır. Halkın en temel sorunları,
ortada dururken, sorunlar için
burjuvazi ile dişe diş mücadele yeri-
ne, onlar, ölümüne günler kalan bir
devrimci tutsağın özgürlüğüne kar-
şılık, devrimci birliği dağıtmak için
bu bozgunculuğu da örtmek için
LGBT'lileri öne sürdüler. Kısacası,
çürüdükçe çürüdüler. Uzlaşanların
teslim olduğuna, direnmeyenlerin
ise çürüdüğüne somut örnektir bun-
lar. 

8-) Emperyalizmle
uzlaşmak neden
teslimiyettir?

Teslimiyettir; çünkü emperyaliz-
mi yok etmek için sürdürülen bir
savaşta, sınıf düşmanlarıyla uzla-
şanlar, teslim olmuş, emperyalistle-
rin iradesine boyun eğmiş demektir.
Uzlaşanların, yani teslim olanların
sonu emperyalizm ve işbirlikçileri-
nin politikalarına tabi olmak, onla-
rın hizmetine girmek demektir. 

Ezilen halkların tek kurtuluşu
emperyalizme karşı savaşmak ve
onu yok etmektir. "Direnmeyen
çürür" dediğimiz gibi "uzlaşanlar
da çürür" diyoruz. 

Emperyalizm ve işbirlikçileriyle
uzlaşmak, ideallerinden, değer ve
ideolojisinden vazgeçmektir.
Marksizm-Leninizm de ise, ya
emperyalizme karşı savaşı zafere

kadar taşımak ya da ideolojisi,
düşüncesi, değerleri ve idealleri için
ölmek vardır. Uzlaşanlar tüm bun-
lardan vazgeçmiş, koşulsuz teslim
olmuştur. 

Mücadele, emperyalizm ve halk-
lar arasında sürüyor. Ya "halkı
savaştırıp, savaşı halklaştırarak"
kitlesel kahramanlıklar yaratarak
bağımsızlığımızı, devrimi kazana-
cağız ya da halkı emperyalist sömü-
rünün politikalarıyla, katliamlarıyla
başbaşa bırakacağız. Uzlaşanlar
ikincisini yapıyorlar. Bunun içindir
ki yaşanılan sürecin adına teslimiyet
diyoruz. 

9-) Kürt milliyetçileri,
reformistler, oportünistler
emperyalizm ve oligarşiyle
neden uzlaşırlar? 

Bu uzlaşma politikaları yılların
birikimi ve direnmemenin sonucu-
dur. 12 Eylül Amerikancı faşist cun-
tasına karşı ne içeride, ne dışarıda
direnmeyerek, anti-emperyalist,
anti-oligarşik bir mücadeleye sahip
olmadıkları için o günlerden bugüne
kurumsallaşan faşizme karşı müca-
dele etmedikleri için bugün basit bir
kaç kırıntı karşılığında uzlaştılar. 

Neden uzlaşırlar? Çünkü dev-
rimci bir politikaya, eyleme, iktidar

bilincine, iddiasına ve sınıf mücade-
lesini yürütecek güce sahip olma-
dıkları ve halka inanıp güvenmedik-
leri için. 

Örneğin, Kürt milliyetçileri
1990'lardan itibaren tutarsız eylem-
leri ve söylemleriyle birlikte sürekli
bir uzlaşma arayışına girdiler.
Oligarşiyi eylemlerle masaya, oturt-
maya çağıran bir pratik içindeydiler.
Ve anti-emperyalist, anti-oligarşik
mücadeleden kopuk salt dar milliyet-
çi bakış açısıyla şekillenen bir anla-
yışa sahip oldukları için süreci tesli-
miyete kadar taşıdı. Ülke gerçeğin-
den uzak, ayakları ülke toprağına
basmayan sol da Kürt milliyetçileriy-
le birlikte teslimiyeti ve uzlaşmayı
tercih ettiler.  Bu uzlaşma onları öyle
bir noktaya getirdi ki dünya halkları-
nın baş düşmanı emperyalizmle,
Amerika’yla yan yana geldiler. 

10-) 45 yıldır devrimci
hareketi uzlaşmaz kılan
nedir? 

45 yıldır devrimci hareketi ayak-
ta tutan M-L ideolojisinin gücü,
inancı sarsılmaz doğrularıyla, halka
güvenmesi, inanması ve emperya-
lizm işbirlikçi oligarşiye karşı
yürüttüğü kararlı mücadeledir. 45
yıldır, aynı devrimci kültür ve dev-
rimci ahlakla ideolojimizden, ideal-
lerimizden, stratejimizden bir milim
şaşmadan, tüm saldırı ve yok etme
katliamları karşısında geri adım
atmadığımız için her kuşatmada tes-
limiyeti reddettiğimiz ve uzlaşmayı
asla kabul etmediğimiz için, M-L
olarak yolumuza devam etmemizdir
bizi uzlaşmaz kılan. Emperyalizme
işbirlikçi oligarşiye karşı silahlı
mücadeleyi yürüten, hesap soran,
halkın adaletini uyguladığımız,
umut oluşumuzdur asıl olarak bizi
uzlaşmaz ve güçlü kılan. 

Uzlaşmak sosyalizm hedefinden
sapmaktı, sömürüyü ve zulmü kabul
etmekti. 45 yıllık tarihimiz içinde
ödediğimiz bedellere, şehitlere ver-
diğimiz sözden dönmekti. "Dönen
dönsün ben dönmezem yolum-
dan" diyen Pir Sultanlar gibi uzlaş-
madan, teslim olmadan yolumuza
devam ettik, edeceğiz.

Uzlaşmazlık,
devrimcilik; dünyayı

değiştirme iddiasıdır. 
Bu iddia düşmanı

yok edene kadar savaşı
örgütlemeyi, büyütmeyi

gerekli kılar.
Bu iddia; içinde

yaşadığımız koşulların,
varolan durumun

aşılmasıdır. 
Yani hayatın her alanında

ve her anında teslim
olmama, direnme geleneğine
sahip olmaktır. Devrimi iste-
mek ve uzlaşmaz bir çizgiye

sahip olmaktır. 

19 Temmuz
2015

Yürüyüş

Sayı: 478

35İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!



Yürüyüş: Merhaba, öncelikle size
geçmiş olsun dileklerimizi belirtelim… 

Ümit İlter: Merhaba. Devrime Yü-
rüyüş eyleyenlere selam olsun. Bu-
günlerde halkımızın "geçmiş olsun"
dilekleriyle çok karşılaşıyorum. Haliyle
halkımızın güzel bir söylemidir bu
ama diyorum ki tutsaklık bir hastalık
değil ve geçmiş olacak bir durum da
değil. Son özgür tutsağımızı yanımıza
alana kadar tutsaklık sevgili Koyupınar
Fatma’mızın dediği gibi bizim alnı-
mızın ak cefasıdır. Ve bir gün bütün
hapishane duvarlarını patlatıp son tut-
sağımızı da çekip alacağız. Çünkü o
gün ülkemizin tutsaklığına son vermiş
olacağız. 

Yürüyüş: Çok uzun bir tutsaklıktan
sonra fiziken de özgürsünüz… 

Ümit İlter: Haklısın, şimdi fiziken
de özgürüz. Duvarların ardında sadece
fiziken tutsaktık zaten. İdeolojik olarak,
kültürel olarak boyun eğmediğimiz
için duvarların ardında da olsak öz-
gürdük. Malum ya, biz buna Özgür
Tutsaklık diyoruz. 

Yürüyüş: Seni okurlarımız, hal-
kımız çok yakından tanıyor aslında.
Ancak biz yine de soralım. Ne zaman
tutuklandınız? 

Ümit İlter: Halk kurtuluş sava-
şımızın içinde emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık için, halk düşmanlarına karşı
halkın adaleti için silah kuşanmış
halktan bir insan, bir devrimci olarak
savaşırken 1991 Nisan ayında İzmir‘de
tutsak düştüm. 

O dönem aslında şimdiki gibi Ame-
rikan emperyalizmi Ortadoğu’da kendi
çıkarları için halklara saldırıyordu.
Tarihe "Körfez Savaşı" olarak geçen
bu saldırganlık içinde Irak halkının
üstüne bomba yağdırıyorlardı. Dönem
"Tarihin sonu" denilen ve halklara
teslimiyet dayatılan bir süreçti. Ame-
rikan emperyalizminin askeri bom-
baları Irak halkının tepesine yağarken
ideolojik bombaları dünya solunun
kafasına düşüyordu. Ülkemiz ve dünya
solu bu ideolojik saldırıdan etkilendi.
En "veciz" ifadesini reformistler söy-
lediler ve "Ne Sam Ne Saddam" di-
yerek emperyalizmin ideolojik hege-
monyasına boyun eğdiler. Emperya-
lizmin Ortadoğu’yu kendi çıkarları
çerçevesinde şekillendirmesine göz-
lerini kapadılar. Dayı’mızın önderli-
ğindeki devrimci hareketimiz Ameri-
kan emperyalizmine vurma kararı aldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana’da
Amerikan emperyalizmine vurduk.
"Ortadoğu Ortadoğu Halklarının-
dır" dedik. "Amerika Defol", "Yanki
Go Home" dedik ve hesap sorduk.
Öyle ki devrimci hareketimizin ey-
lemlerinin ardından uluslararası basın
"Amerika Irak'ta vermediği kayıpları
Türkiye'de verdi" diyordu. Anti-em-
peryalıst eylemlerimizin ardından
Amerikan askeri personeli sivil giy-
silerle dolaşmaya başladı. Kurumla-
rında güvenliklerini en üst seviyeye
çektiler. Güya kendilerini gizleyip ko-
ruyacaklar. Ama elbette başarılı ola-
madılar. Niyazi Aydın abi, Cavit abi-
mizin komutasında Amerikan emper-
yalizminden hesap soruldu. 

Aslında soru şudur: Amerikan as-
kerlerinin, üslerinin bu ülkede işi
nedir? Bağımsızlık ne yana düşer?
Emperyalistler gelmişler ülkemizi yeni
sömürgeleştirmişler ve istedikleri gibi
at oynatıyorlar. Bu ülkede devrimciler
varsa buna müsade etmezler ve bu
ülkede, evet, Mahirler’den bu yana
devrimciler var. Mahir Hüseyin Ulaş'ın
öğrencileri, Dayı’nın yoldaşları var.
Ve Amerikan emperyalizminin karşı-
sına dikildiler bir kez daha. Vurdular,
vuruştular. Hesap sordular. Dayı'nın
tarihsel talimatıyla ülkemiz ve dünya
solunun onurunu ezdirmediler. Bakın,
bugün düzene teslim olan solun o gün
ne yaptığına ne dediğine iyi bakın.
Bunlar emperyalizme bir tek kurşun
sıkmadan "devrimci" geçinirler. Çü-
rümelerinin köşe taşları o günlerde
döşenmiştir. 

İşte bu süreçte Kahraman Altun,
Faruk Bayrakçı ve Olcay Uzun yol-
daşlarımızla birlikte İzmir’deydim. 

Kahraman anti-Amerikan bir bom-
balama eylemi sırasında şehit düştü.
Kahraman yoldaşımız kahramanca sa-
vaşıp ölümsüzleşti. Amerikan işbir-
likçisi faşist devletin paralı askerleri
kaldığımız eve operasyon düzenledi.
Teslim ol çağrılarına geleneğimize
uygun cevap verildi. Direnildi. Halk
düşmanlarının ateşine halkın devrimci
ateşiyle cevap verildi. Faruk ve Olcay
şehit düştü, ben de yaralı tutsak düş-
tüm. Bu soruları Kahraman ya da Ol-
caylar da cevaplıyor olabilirdi. Ve
şimdi şehitlerimizle birlikte cevapla-
maya devam ediyoruz. İşte bu yüzden
cevaplarımız çoğuldur. Demem o ki

Röportaj

ÜMİT İLTER: 24 yıllık özgür tutsaklığı anlatıyor...

ÖZGÜR TUTSAKLIK DEVRİMCİLİĞİN
HAPİSHANELERDEKİ BİÇİMLENİŞİDİR!

Boyun eğmek ya da direnmek dışında, başka bir seçenek yoktur.
Özgür Tutsaklar için ölmek demek, teslim olmak demektir.

Devrimciler için ölmek demek, düşüncelerini terk etmek demektir.
Onurunu, umudunu savunurken şehit düşmek ise çoğalmaktır.

Halkın umutlu deryasında damla olmaktır. Özgür Tutsaklar, asla
teslim olmadılar, boyun eğmediler, onurlarından taviz vermediler.
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Amerikan emperyalizmine vurduğu-
muz için faşizm kimimizi katletti, ki-
mimizi tutsak aldı. Çünkü faşizm de-
diğimiz alet, emperyalizmin kirli ve
kanlı maşasından başka bir şey değildir. 

Yürüyüş: Böyle başlayıp 24 yıla
uzanan tutsaklığını kronolojik olarak
anlatır mısın? Mesela hangi hapis-
hanelerde kaldınız? 

Ümit İlter: Tutsaklığın ardından
1991-1993 arası İzmir Buca Hapis-
hanesi’nde kaldım. Orada Ali Rıza
Kurt, Tevfik Durdemir, Celo Ali Güler,
Bülent Pak, Ümit Doğan Gönül, Altan
Berdan Kerimgiller, Müjdat Yanat
gibi şehitlerimizin de içinde olduğu
yoldaşlarımızla bir tünel-firar faaliyeti
örgütledik. Tünel patlayınca saldırıya
maruz kaldık ve Aydın Hapishanesi’ne
götürüldük. Bizim dava sonuçlanınca
orada kaldım, tutuklu arkadaşları ise
yeniden Buca'ya uğurladık. 1993-1996
arasıda Aydın Hapishanesinde kaldım.
1996-2000 yılları arasında Ahmet İbi-
li'lerle birlikte Ümraniye Hapishane-
si’nde kaldım. 19-22 Aralık Katliamı’nı
Ümraniye cephesinde göğüsleyen Öz-
gür Tutsaklardan birisiydim. Katliamın
ardından Kocaeli F Tipi Hapishane-
si’ne götürüldük. Orada beş yıl tek
tutuldum. Ardından yine bir sürgünle
götürüldüğüm 2007-2010 arasında
Bolu F Tipi'nde kaldım. Yeni bir sür-
günle İzmir 2 Nolu F Tipi’ne götü-
rüldüm. Bir yıl orada tek tutuldum.
2011 ile 2015 arasında Kocaeli 2 Nolu
F Tipi’nde kaldım. Oradan İzmir 2
Nolu'ya yeniden sürüldüm ve iki ay
kaldıktan sonra tahliye oldum. Bu ha-
pishanelerde birçok yoldaşımızla, şe-
hidimizle kaldım. Onlarla, halkımızın
umutlu insanları olarak omuz omuza
direnmiş olmanın gururunu taşıyorum.
Yaşayıp paylaştığımız Özgür Tutsak-
ların, devrimcilerin, Cephelilerin ye-
nilmezliğiydi. Diri diri yakmak dahil
denemedikleri hiçbir şey kalmadı ama
Özgür Tutsakları yenemediler. Ne kat-
liamları, ne tecritleri, ne de işkenceleri
bunu başaramadı. Çünkü HALK YE-
NİLMEZ. Dayı'dan bunu öğrendik.
İşte Fidanlar, Elif Sultanlar olarak ya-
şamıyor mu zaten? Evet bir dizi ha-
pishane gördük, deyim yerindeyse
memleketi içerden gezdik. Ama aslında

mekanlar, koşullar belirleyici değildir.
Eğer ruh hali olarak Kızıldere'deyseniz,
dışsal değişimler sizi etkilemez. Her
hapishane girişinde, saldırmadan önce
şöyle derler. "Burada teksin, neye
güveniyorsun?" Aptal faşistlerin ka-
fası, işte bu sorunun cevabını almaz.
Neye olacak; halkımıza, yoldaşları-
mıza, haklılığımıza, onurumuza gü-
veniriz her koşulda biz. 

Yürüyüş: Hapishaneler aynı za-
manda bir devletin aynasıdır denir…
Faşizm gerçeği en somut yanıyla ken-
dini hapishanelerde göstermektedir…
Bu yanıyla 24 yıllık tutsaklık yaşamı-
nızda hapishaneleri anlatır mısınız?
24 yıl boyunca faşizmin hapishaneler
politikası nasıl olmuştur? Neler ya-
şadınız? 

Ümit İlter: Evet, devletlerin, top-
lumsal sistemlerin özünün en çıplak
dışa vurduğu yerlerden birisidir ha-
pishaneler. Halkın ayağına, ruhuna,
yarınına pranga vurmak için kapitalizm
hapishanelere ihtiyaç duyuyor. Halka
yöneltilmiş bir silah olarak hapisha-
neleri kullanıyor. Hapishane dediğiniz
şey devletin halkla ilişki kurma biçi-
minin en net deşifre olduğu yerdir.
Halk düşmanlarının devleti, tabiatı
gereği halka düşmanca yaklaşır. İşte
bu düşmanlığın en açık görüldüğü
yerdir hapishaneler. Faşizmin halk
düşmanlığının kaleleridir hapishaneler.
Tipleri, biçimleri ne kadar değişirse
değişsin özü budur. Hapishane demek,
faşizmin halk düşmanlığı demektir.
Hapishane demek, kapitalizmin in-
sanlık düşmanlığı demektir. Politik
ve adli tutsaklar üzerinden halkı teslim
almak, boyun eğdirmek, değersizleş-
tirmek, kendi özüne yabancılaştırmak
için her şeyi ama her şeyi yaparlar.
Nereye kadar derseniz direnişe kadar
derim. Bu politikalara direndiğinizde
boşa çıkartmışsınız demektir. Faşizmin
hapishaneler politikasını 1990'lardan
itibaren, daha doğrudan empeyalistler
belirlemeye başlamıştır. Amaç, dev-
rimciliği bitirmek, düşünce değişikliği
dayatmaktır. Bunu hem ince yakla-
şımlarla, hem de katliamlarla, saldırı,
hak gaspı ve baskılarla gerçekleştir-
meye çalıştılar. Faşizm, hapishaneleri
solu rehabilite etmek için kullandı.

Her zaman böyleydi. 12 Eylül'de ya-
şananlar malum. Örneğin Devrimci
Yol'u Mamak'ta ruhen imha ettiler.
Tek Tip Elbiseye "mavi kefen" diyen
oportünizme o elbiseleri giydirdiler.
Giydikleri teslimiyetti. 1990'lardan
itibaren devrimci hareketi düzen içine
çekmek için hapishanelerde dizginsiz
bir saldırı politikası uyguladılar. Dev-
rimciliğe dair ne varsa saldırıp yok
etmek istedikleri koşullarda hapisha-
nelerde de pervasızca saldırdılar. İşte
bütün bu saldırıları Özgür Tutsaklar
göğüsleyip püskürttüler. 

Demem o ki emperyalizm ve iş-
birlikçileri için hapishaneler halka yö-
neltilmiş kanlı bir silahtır. Bu gerçeklik
karşısında kaçak güreşenlerin kişisel
ya da örgütsel olarak düzene döndü-
ğüne tanık olduk. İşte bu karşı-devrimci
gerçekliğin karşısına devrimin ger-
çekliğini Özgür Tutsaklık olarak çı-
kartan Dayı'mızdır. 

Yürüyüş: Faşizmin en şiddetli ya-
şandığı hapishaneler aynı zamanda
direnişlerin en yoğun yaşandığı, kah-
ramanlık destanlarının yazıldığı yerler
olmuştur… Direnişler boyutuyla 24
yılı değerlendirirmisiniz? 

Ümit İlter: Evet faşizm hapisha-
nelerinde kadife eldiven kullanmıyor.
Saldırıp teslim almak istiyor, Ulucanlar
Katliamı sırasında söyledikleri soru
tarihseldir. Ne demişlerdi
hatırlanır:"Teslim mi olacaksınız,
ölecek misiniz?" Arası ortası yok.
Bu kadar çıplak işte her şey. Diyorlar
ki emperyalizme, faşizme karşı sa-
vaşmaya devam edecek misiniz yoksa
ölecek misiniz? Boyun eğmek ya da
direnmek dışında başka bir seçenek
yoktur. Özgür Tutsaklar için ölmek
demek, teslim olmak demektir. Dev-
rimciler için ölmek demek, düşün-
celerini terk etmek demektir.

Onurunu, umudunu savunurken
şehit düşmek ise çoğalmaktır. Halkın
umutlu deryasında damla olmaktır.
Özgür Tutsaklar, asla teslim olma-
dılar, boyun eğmediler, onurlarından
taviz vermediler.

Bugün teslim olan, düzene dönen
örgütlenmelere bakın. Göreceksiniz
ki bu teslimiyetin ipuçlarını, işaret fi-
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şeklerini hapishanelerde yakmışlardır.
MLKP tecrit saldırısı karşısında pes
etmese, TÜSİAD'a paspas olur muydu?
Tutsaklık koşullarında faşizmin sal-
dırıları karşısında kaçak güreşenler
en nihayetinde düzene dönüyor. Özgür
Tutsaklık ise devrimciliğin hapisha-
nelerdeki biçimlenişidir ve halk düş-
manlarının dayatma ve saldırılarına
boyun eğilmez asla. Bu boyun eğ-
mezlik, halk saflarını örgütler ve dev-
rim yürüyüşü devam eder. 

Örneğin 1984 Ölüm Orucu dire-
nişimiz ve Dayı'nın önderliğinde ge-
lişen Özgür Tutsaklık geleneğinin ör-
gütlediği Dev-Genç’lilerden birisiydim.
84 Ölüm Orucu Direnişi, 12 Eylül fa-
şizmi karşısında halk saflarının moral
üstünlügü, zaferi oldu. Güç verdi.
Devrimciliğin yenilmezliğini ilan etti.
Bu da bizi etkiledi. Bu etkiyle devrimci
olduk. 12 Eylül faşizminin dayattığı
teslimiyete, devrimin boyun eğmez-
liğiyle karşılık verdi önder yoldaşla-
rımız. Sonrası bütün direnişlerimiz,
bu temel üzerinde yükselmiştir. 

Örneğin, 12 Eylül sonrası süreç
1991 tarihli anti terör yasasının çıkışıyla
başlar hapishanelerde. 12 Eylül dava-
larından yargılananlar şartlı tahliye
edilmişlerdir. Yeni bir tutsak kitlesi
gelmektedir. Ana damarını Devrimci
Sol-Cepheli tutsaklar oluşturur. Ha-
pishaneler kısa sürede yeniden dolmaya
başlar. Faşizm teslimiyet dayatmak
için emperyalizmin NATO'sunun em-
riyle tecrit hapishanelerini gündemine
alır. Yasasını çıkartır. İlk etapta
1991'de Eskişehir Tabutluğu’nu aç-
tılar. İçinde İlginç Özkeskin, Nail Ça-
vuş gibi yoldaşlarımızın olduğu bir
grubu Eskişehir Tabutluğu’na sürdüler.
Direnildi ve tabutluk saldırısı püskür-
tüldü. 1990 ile 2000 arasını teslimiyet
dayatması ve direniş arasındaki çar-
pışma belirledi. Karşı-devrimci halk
düşmanları, devrimci iradeyi ezmek
için saldırılarını kesintisiz sürdürdü.
1990-1995 arası bu saldırılar katliam
boyutuna ulaşmadı. Fiili direnişler ve
süresiz açlık grevleriyle püskürtüldü.
Genel direnişler şeklinde bulunulan
bütün hapishanelerde direnişler örgüt-
lendi. Direnişler merkezileştirildi. Ki-
milerinin bayraklarından devrimin ve
sosyalizmin sembollerini çıkartıp attığı

zamanların ardından, 1995'ten sonra
ise katliam saldırıları başladı. Zamana
dikkat edin. EMEP'in, ÖDP'nin çıkış
yaptığı zamanlarda devrimci tutsaklara
katliamla teslim olmaları dayatılıyordu.
İlginçtir 1991'de polis işkence yaparken
TKP artık yasallaşıyor “siz de bırakın
silahları gidip TKP'li olun” diyorlardı.
1995'ten sonra gelen yoldaşlarımıza
da “Gidin ÖDP'li olun, EMEP'li
olun” diyorlardı. Dayatılan tasfiyeci-
liktir aslında. Tasfiyeci dalganın bu-
günkü adı ise HDP'dir. Bunun bir
ayağı olarak da hapishanelerde katli-
amlar düzenlendi. Devrimci olmanın
bedellerinin ağırlığı gösteriliyordu he-
sapta. “Sizi hapishanede bile katlede-
ceğiz” diyorlardı ve 21 Eylül 1995
Buca Hapishanesi’nde yoldaşlarımızı
katlettiler. Teslimiyet dayatmalarına
karşı direniş cevabı alınca alçakça sal-
dırdılar. Yoldaşlarımızın kafataslarını
parçalayıp beyinlerini maltalara akıttılar.
Bunları unutmadık. İşte o sırada baş-
bakan Tansu Çiller devrimcileri kas-
tederek “Bunlar her yerde bitti, ama
bizde hala var" diyerek karşı-devrim
saflarının ruh halini veriyordu. “Her
yerde bittiler, her yerde bitirdik, burada
da bitireceğiz” demek istiyorlardı. Em-
peryalizm emretmiş bunlarda yerine
getiriyorlardı. Ama Buca Katliamı ka-
tillerin beklediği etkiyi yaratmadı bizim
saflarımızda. Aksine Büyük Direnişimiz
sırasında doruğu çıkacak olan feda
kültürümüz büyüyordu. Gazi Ayak-
lanması’nın yaşandığı devrim ve karşı
devrim arasındaki çarpışmanın şid-
detlendiği bu süreçte faşizm zorbalı-
ğının sınırlarına ulaştı. Dört duvar ara-
sındaki tutsakları katletmek, güçlü ol-
mak değil, acizliktir. Hatta yenilgidir.
Öldürse bile Özgür Tutsakları teslim
alamayan faşizm, devrimci irade kar-
şısında acizdir. Buca Katliamı öncesi
Ali Rıza Kurt, Celo Ali Güler, Tevfik
Durdemir, Bülent Pak yoldaşlar Bu-
ca'dan firar etmişti. Bu firarda kendi
içinde tasfiyecilik dayatmasına, düzen
içileşmeye katılmayacağımızın bir tür
ilanıydı. Kimileri koşar adım düzenin
dibine yönelirken yoldaşlarımız düzenin
hapishanelerini patlatıp dağlara geril-
laya koşuyordu. Bu bizim tercihimizdi.
Dışarda savaşıyor içerde direniyorduk.
Buca Direnişi, Özgür Tutsakların ye-

nilmezliğine vurulan güçlü bir mühür
oldu. Direngenliğimiz solu da etkili-
yordu. Sol henüz devrimci barutunu
tüketmediği için bu etkilenmeyi yaşı-
yordu. PKK tutsakları ise hapishane-
lerdeki önceki direnişlerini bile red-
deden kongre kararlarını yaşama ge-
çirirken direnmeyen, reformist, liberal
bir tutsak tipinin temelini de atıyordu
bu süreçte. Kısa bir süre sonra Adalet
Bakanlığı kokteyl vererek Ümraniye
Hapishanesi’ni açtı. Tutukluları Bay-
rampaşa Hapishanesi’ne değil artık
Ümraniye’ye götürüyorlardı. Ümra-
niye'de işkence yaparak, saldırarak
teslimiyet dayatıyorlardı. Kabul edi-
lemezdi ve Özgür Tutsaklar da direnişe
geçtiler. Örgütlenen genel direniş son-
rası faşizm dize gelerek Özgür Tut-
sakların taleplerini kabul etti. Ve böy-
lece Ümraniye Hapishanesi’ne Bay-
rampaşa'dan sevkler yapıldı. 

Önce kasım ayında saldırdılar çevik
kuvvet, özel harekat şube polisleri ve
jandarma saldırıya geçti. Özgür Tut-
saklar direnip saldırıyı püskürttüler.
Faşizm bir kez daha yenildi. Çok
değil, birkaç ay sonra 4 Ocak 1996'da
yeniden Özgür Tutsakların koğuşlarına
saldırdılar. Teslimiyet dayattılar. Ve
Özgür Tutsakların şöyle dediğini duy-
dular; "Hücum yoldaşlar, saldırıyo-
ruz." Çıplak ellerle, yürekle, bilinçle
direndi yoldaşlarımız. Özgür Tutsak-
ların beyinlerinin parçaladılar ama
kirli göçmelerine paspas edemediler
beyinlerimizi. Gültekin, Rıza, Cengiz,
Orhan burada şehit düştü. Bunları
unutmadık. Bu,nlar bizim tarihimizdir.
Yenilmezliğimizdir. Haysiyetimizdir.
Karşı-devrim güçleri devrimi bu top-
raklardan silmek için durmaksızın sal-
rırıyorlardı. Çok geçmeden katil Meh-
met Ağar Adalet Bakanlığı’na getirildi.
Halk düşmanlığıyla meşhur Mehmet
Ağar'ın Adalet Bakanı yapılması ya-
şanacakların habercisiydi zaten. Kar-
şı-devrim bir kez daha deneyecekti.
Bir kez daha saldıracak, bir kez daha
teslimiyet dayatacaktı. Yeni tutukluları
bir kez daha Eskişehir Tabutluğu’na
göndermeye başladılar. Özgür Tut-
saklar terreddütsüz bir şekilde direniş
kararı aldılar. 

Sürecek...

Yürüyüş

19 Temmuz
2015
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Enternasyonalist
Devrimci Stephan
Kaczynski'yle Dayanışma

Stephan Kaczynski’nin sağlık du-
rumuyla ilgili Çağdaş Hukukçular
Derneği basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada: "4 aydır Maltepe 3 No’lu L
Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan
İngiliz vatandaşı Stephan Shah
Kaczynski keyfi olarak günlük gazete,
kitap ve dergi vermedikleri için 15
gündür açlık grevindedir. 52 yaşındaki
Stephan Kaczynski ile en son 2 gün
önce görüşen avukatları kendisinin
ciddi sağlık sorunlarının ortaya çık-
tığını tespit etmiştir ve ani tansiyon
düşüklüğü, yoğun halsizlik ve baş
dönmesi yaşadığını söylemiştir" dedi. 

Galatasaray Lisesi Önünde
Kazcynski'ye Destek

Stephan Kazcynski'yle dayanış-
mak için Halk Cepheliler Galatasaray

Lisesi önünde 13 Tem-
muz'da destek açlık gre-
vinde bulunarak eylem
yaptılar.  

Ancak AKP’nin katil
polisleri acizce bu eyleme
de saldırdılar. Daha açık-
lama başlamadan emper-
yalizmin paralı katilleri
halkın avukatlarıyla pazar-
lık yapma talebiyle döviz-
lerden Halk Cephesi imzası
çıkarıldığı takdirde saldır-
mayacaklarını söylediler.
Bu konuşma karşısında

Halk Cepheliler tereddütsüz imzala-
rının, kimliklerinin arkasında durdu. 

Daha döviz açılıp açıklama baş-
larken polisler saldırmaya başladı.

5 Halk Cepheli bu şekilde işken-
celerle gözaltına alınarak Karaköy
Karakolu’na götürüldü. Ertesi gün
görülen mahkemede eylemin, Stephan
Kazcynski'nin haklılığını meşrulu-
ğunu savunarak serbest bırakıldılar.

Talip Yağmur
Yalnız Değildir!
Açlık Grevinin
20. Günündeki
Talip Yağmur’un Talepleri
Derhal Kabul Edilsin!

Bağcılar’da yıllardır tüm devrim-
cilerin abisi, yoldaşı olan Talip Yağ-
mur 13 Haziran’da hükümlü olarak
gözaltına alınıp tutsak edildi. 

İki yıllık tutsaklıktan sonra, ya-
salardaki değişiklerden yararlanması
için hapishaneye verilen dilekçe so-
nucunda tahliye edildi.Tahliyesinden
7 ay sonra, yargıtayın bu kararı red-
detmesiyle hakkında yakalama kararı
çıkarıldı. Bu hukuksuzluktan habersiz
olarak arkadaşları ile tatile gittiği
Artvin’de gözaltına alınarak tekrar
tutuklandı.

Siyasi bir davadan hükümlü olan
Talip Yagmur, siyasilerin olduğu baş-
ka bir hapishaneye sevk edilmeyi is-
tiyor. Artvin Hapishanesi’nde sadece
adli tutuklular bulunuyor.Talebi keyfi
olarak ve gerekçe gösterilmeksizin
kabul edilmiyor. Talip Yağmur bunun
için 20 gündür açlık grevinde.

Ailesine yolladığı mektupta ken-
disinin açlık grevi yaptığı için tek
kişilik hücreye konulduğunu, müebbet
hükümlüleri ile aynı muamele ya-
pıldığını, havalandırmaya çıkarılma-
dığını ve kurduğu her cümle için di-
siplin cezasıyla karşılaştığını anlat-
tı.

Halkımızı Talip Yağmur’u ve ta-
leplerini sahiplenmeye çağırıyoruz.
Hapishane idaresini arayarak (0466
212 10 80) bu hukuksuzluğa son
vermelerini isteyelim. Mektup- fax-
kart yollayarak Talip Yağmur’u sa-
hiplenelim. Talip Yağmur’un yaşa-
yacağı, başta sağlığı olmak üzere
her türlü olumsuzluktan Adalet Ba-
kanlığı ve hapishane idaresi sorumlu
olacaktır. Talip Yağmur’un Talepleri
Kabul Edilsin!

Yalanlarla, İftiralarla, Komplolarla Tutuklanan
Stephan Kaczynski Faşizmin Komplolarına Karşı 

AÇLIK GREVİNDE DİRENİYOR!
Cephe Dostu, Enternasyonalist Devrimci 

STEPHAN KACZYNSKİ’ye 
ÖZGÜRLÜK!

Galatasaray Lisesi



Bir kampın daha sonuna geldik. Hayatında belki hiç-
bir zaman unutamayacağı anları bu kampta ilk kez ya-
şadı çoğu liseli... 

Gördü, anladı, eğlendi, dinledi, konuştu, gezdi, oynadı.
Şimdi ise kamp bitti ve herkes kendi mahallesine dön-

dü. 
Şimdi Liseli Dev-Genç’liler ne yapacak? 
Kampta günlerce, yirmi dört saatimizi paylaştığımız;

kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız, dostumuz... yoldaşımız
olan liseli arkadaşlarımızla şimdi ne yapacağız?

***
Kadro sözlük anlamıyla; “Bir kamu kuruluşunun, bir

işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçek-
leştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlu-
lukların hepsi”dir.

***
Bugünkü AKP'ye bakın örneğin... Hemen hemen ço-

ğunluğu imam hatip liselerinen gelmedir. Yani asıl ola-
rak lise yıllarından yetiştirmeye başlamıştır burjuvazi ken-
di kadrolarını.

Bu noktasıyla biz de halk savaşında, halkın öncüsü ola-
cak kadrolarımızı çıkarmaya, yetiştirmeye liselerden baş-
lamalıyız. 

Bu noktasıyla liseli gençlik içerisindeki mücadele bir
kadrolaşma çalışmasıdır. Böyle görülmediği taktirde
belli sayıda liselinin birkaç eylemde, etkinlikte bir ara-
ya getirilmesini hedefleyen bir çalışmayla sınırlı bir faa-
liyet olarak yürütülür. Oysa liseli gençlik çalışmasının özü-
nü onları devrimci değerlerle yetiştirmek, dinamikleri-
ni mücadeleye akıtmak ve onları adım adım kadrolaş-
tırmak vardır. Bu çerçevede etraflarındaki düzen kuşat-
ması her ayağıyla kırılmalıdır. Hayatlarının her yanı dev-
rimle doldurulduğu ölçüde başarılı bir çalışma yürütü-
lebilir.

Kadrolaşmak kendiliğinden bir mekanizma değildir.
İnsanlar kendi kendilerine durdukları yerde kadrolaşa-
mazlar elbette. Bu anlamda kadrolaşmanın bir diğer ifa-
de ediliş biçimi kadro yetiştirmektir. 

Bu tanım belki bir "ağaç yetiştirmek", "çiçek yetiş-
tirmek" gibi bir çağrışım yapıyor. Ama zararı yok, çün-
kü çok da yanlış olmayan bir çağrışımdır bu. Kadro da
bir anlamda bir ağaç gibi, bir çiçek gibi yetiştirilir. Emek
ister, özen ister, beslemek ister. İhmale, unutulmaya gel-
mez. Gürbüzleşip, çiçek açmakta olan bir fide onu ihmal
ettiğinizde, onu besleyecek şeyleri vermediğinizde sol-
maya başlar ve kurur. 

Toprağa atılmış bir tohum ya da yeni dikilmiş taze bir

fide gibi onları büyütmek, güçlü köklere sahip, fırtına-
lara göğüs gerebilen, dal budak salmış ağaçlara dönüş-
türebilmek de; daha büyümeden, soldurup kurutmak da
bizim elimizdedir. 

Kadrolaşmanın zemini, DOĞRU SEÇİM, DOĞRU İS-
TİHDAM, UYGUN MEKANİZMALAR'dır. Evet, bu-
lunduğumuz birimde elimizin altında diyelim ki, beş-on
ya da belki daha fazla, yirmi-otuz insan var. 

Birinci olarak soruna herkesi kadrolaştırmak, herke-
si geliştirmek perspektifi ile yaklaşacağız. Buna uygun
mekanizmalar oluşturacağız. 
İkincisi, böyle bir gelişme çizgisini izlemek doğru ve

gerekli olmakla birlikte, özellikle bugünün ihtiyaçları açı-
sından gerçekçi değildir. Bu insanların arasından geliş-
meye en açık bir, iki, üç, beş insanla özel olarak ilgilen-
mek, kadrolaşmanın belli mekanizmalara oturtulması açı-
sından daha uygun olanıdır. 

Bunun belli bir rakamı yoktur. Birime, insanların du-
rumuna göre "özel olarak yetiştirilecek" insan sayısı bir
de olabilir, beş de. 

Peki bunlarla özel ilgimizin biçimi, muhtevası ne ola-
cak? 

Bir yönetici, kadrolaşmanın en ileri mevzisinde gör-
düğü bu insanları tayfacılığı, ahbap-çavuş ilişkilerine düş-
meden, diğer insanlarla yeterince ilgilenmeme gibi bir or-
tama yol açmadan tabiri caizse çanta gibi yanında taşı-
malıdır. Yani zamanın mümkün olan tüm bölümünü bu
insanlarla paylaşmalıdır. Yaptığı her işi bu insanların biri,
ikisi, işin niteliği uygunsa dördü-beşi ile birlikte yap-
malıdır. Öğreteceklerini işi yaparken bizzat pratiğin
içinde öğretmelidir. Onları komiteleştirmekten ev pay-
laşımlarına kadar uygun istihdamlar yaratmaktır. Onla-
rı hızla kendilerini geliştirebilecekleri biçimde istihdam
etmeden bir ilerleme sağlayamayız. 
Şunu asla unutmamalıyız: 
"Kadro yetiştirmek salt teorik eğitim sorunu değildir.

Kadrolar bizzat pratik içinde ve çok yönlü olarak eğitil-
meli ve geliştirmelidir. "

Kadrolaşma demek, insanlarımızın yönetici yanları-
nı geliştirmek, onları "siyasi eylemin doğrudan örgütle-
yicisi haline getirmek"tir. Yönetici belli bir "seçim" ve
istihdamın ardından, işlerini yoğun bir kolektivizm için-
de bu insanlarla birlikte yapmalı, yaşamı çok yönlü ola-
rak paylaşmalıdır. 

Önder olmak, yönetici olmak, ÖRNEK OLMAK-
TIR'tır. 

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseliyiz Biz

LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER; SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN;

KENDİ KADROLARINI ÇIKARMALIDIR!

Yürüyüş

19 Temmuz
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Basın Açıklamasına Katılmak
Suç Değildir!
Okan Özer’e Özgürlük!

Antalya Dev-Genç’liler 10 Temmuz’da tutsak Dev-
Genç'li Okan Özer’in serbest bırakılması için Kışlahan Mey-
danı'nda masa açılarak eylem yaptı. 

Eylemde okunan açıklamada şunlara değinildi; "Akdeniz
Üniversitesi öğrencisi Okan Özer arkadaşımız, adalet ey-
lemlerine katıldığı, 1 Nisan tarihli Antalya’da şafak bas-
kınlarında hukuksuzca gözaltına alınmış ve tutuklanmış-
tır. 3 aydan fazla süredir Sincan F Tipi Hapishanesi’nde tec-
rit işkencesi altındadır." denildi.

7 Temmuz'da Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sü-
ren davada yine mahkeme Okan Özer'in kaçma şüphesi ol-
duğu gerekçe gösterilerek tutukluluğun devamına karar ver-
di. 

Kars Dev-Genç’lilerden
2 Temmuz Şehitleri İçin
Basın Açıklaması

60 kişinin katılmış olduğu basın açıklamasına, Kars
Emek ve Demokrasi Bloğu bileşenleri de destek verdi. 

Eylemde basın açıklaması okundu. Açıklamada: 
SİVAS’TAN 19 ARALIKLARA DİRİ DİRİ YAKI-

LAN CANLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ
ALACAĞIZ!

Bu ülkede adalet yok! 
22 yıl boyunca adeta halkla alay edercesine sürdü-

rülen katliam davası AKP iktidarı ile birlikte zaman aşı-
mına uğratılıyor, katiller aklanıyor. 

Ama ne katliamlar ne de diğer asimilasyon politikala-
rı sonuç vermeyecek. Diri diri yakılan canlarımız için ada-
let istemekten adalet mücadelemizden asla vazgeçmeye-
ceğiz. Katledenin devlet olduğu gerçeğini haykırmaya de-
vam edeceğiz." denildi.  

 Alibeyköy’de Gençlik
Toplantısı Yapıldı

12 Temmuz'da, 23 kişinin katıldığı  Alibeyköy Barış
Manço Parkı çevresindeki gençlerle tanışılıp toplantı ya-
pıldı. 

Grubun içerisindeki bir genç mahalledeki uyuşturucu-
dan, alkol içen sarhoşlardan rahatsız olduklarını ve buna
karşı mücadele etmek istediklerini anlattı. 

Toplantı sonrasında, park halinde araçların içerisinde
alkol içen insanları uyarıp burada alkol içilmeyeceğini Halk
Cephelilerin öncülüğünde uyarıp gönderdiler. 

 Esenler'de Pankart Asıldı
Cepheliler Esenler Çiftehavuzlar'da Kürt halkına yapılan

saldırıları teşhir etmek için  “Roboski'de Kürt Halkını Kat-
leden Devlettir” yazılı pankart astı. Pankart'ı asmanın ne-
deni ise barış süreci gibi aldatmacalarla kurmuş olduğu se-
naryolarla halkı kandıran devleti teşhir edip, katlettiği Kürt
halkının hesabını vermesi gerektiğini vurgulamak içindi. 

21 Temmuz Salı günü saat 15:00'da
Küçükarmutlu'da yeni Gençlik binasını
inşa etmeye başlıyorlar ve destek için
çağrıda bulunuyorlar. 

İletişim için bu numarayı 
arayabilirsiniz:
05340632579
GENÇLİK

FEDERASYONU

Kadrolaşma ve Kadrolaştırmak;
1- Liselilere güveneceğiz. Bu birinci basamaktır.
2- Liselilere sorumluluk ve inisiyatif vereceğiz.  
3- Liselilere; sorumluluk ve inisiyatif vermenin ta-

mamlayıcısı DENETİM'dir. 
Liseli Dev-Genç’liler;  bir yandan liselilere güven te-

melinde sorumluluk ve inisiyatif verirken "al sana so-
rumluluk, al sana inisiyatif, ne yaparsan yap" tavrı için-
de de olamaz. Tersine o verdiği sorumluluk ve inisiya-
tifin nasıl kullanıldığını sürekli izlemek, denetlemek du-
rumundadır. 
Şu ya da bu işin yanlış yapıldığı hemen her durum-

da "söylemiştim yapmamış, tam anlamamış" türünden
açıklamalarla karşılanılır. Bu açıklama gerçekte sağlık-
lı bir denetim mekanizmasının olmadığının göstergesi-
dir. Kadro adaylarına güven temelinde sorumluluklar ve
inisiyatifler verirken böyle yanlışlar ve açıklamalarla kar-

şı karşıya kalmak istemiyorsak kadrolaşma mekaniz-
masının bir parçası olarak denetim mekanizmamızı da kur-
mak zorundayız. 

4- Kadroyu idealleştirmek, soyut kalıplar içinde dü-
şünmek savaştan, halktan kopuk bir seçkinciliktir. 
İdealleştirmeden, ama kolaycılığa, basitliğe de kaç-

madan, emek vererek, özen göstererek ve paylaşarak  dev-
rimimizin ihtiyaçlarına cevap verecek kadroları yetiş-
tirmeliyiz. 

5- Eğitim tüm bu süreçte; gerek bireysel gerekse de
toplu çalışmalarla süreklileştirilmelidir. Siyasi faaliyet-
lerle birlikte at başı gitmelidir.

6- Kolektivizm en temel pratikteki aracı olan komi-
teler bir okuldur... komiteler olmadan devrimci çalışmada
istikrar yakalanması mümkün olmaz. 

Komiteleri oluşturmalı, liseliler örgütlenmesini bü-
yütmeliyiz. 

Gençlik Federasyonu’ndan
Çağrı

19 Temmuz
2015

Yürüyüş
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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sen-
dikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
gereğince Kamu Görevlileri sendikaları
ve konfederasyonların üye sayılarına
ilişkin 2015 Temmuz istatistikleri Res-
mi Gazete’de yayınlandı. Toplam 2
milyon 354 bin 314 memurun ça-
lıştığı 11 hizmet kolunda sendikaya
üye olanların sayısı geçen yıla göre
89 bin 64 bin kişi artış gösterdi.
Yani sendikalı memur sayısı 1 milyon
679 bin 28'e ulaşırken sendikalaşma
oranı da yüzde 71.32 oldu. 11 hizmet
kolunda geçen yıl 136 memur sendikası
bulunurken bu sayı 2015'te 158'e çıktı. 

AKP'nin sendikası olan Memur-
Sen Konfederasyonu 836 bin 505'le
en fazla üyeye sahip sendika. Geçen
yıla göre üye sayısı 73 bin 855 artış
gösterdi. Memur Sen'i 445 bin 729
üye ile Türkiye Kamu-Sen, 236 bin
729 üye ile KESK, 57 bin 365 üye
ile Birleşik Kamu-İş, 29 bin üye ile
Cihan-Sen izledi. 

Memur-Sen üye sayısını 73 bin
850, Birleşik Kamu-İş'in 6 bin 832,
Cihan-Sen'in 4 bin 701 artış yaşandı. 

KESK ve Türk Kamu-Sen'in ise
geçen yıla göre üye sayısında düşüş
yaşandı. KESK'in üye sayısı 3 bin
497, Türkiye Kamu-Sen'in ise bin
912 azaldı...

KESK'te üye sayısı azalan sendi-
kalar şunlar: Eğitim-Sen, BES, Tüm
Bel-Sen, Yapı Yol-Sen ve ESM... Bu
5 sendikadan toplam 4 bin 388 üye
azalma oldu.

Tablo çok açık; KESK kendine
dönmelidir. 

Kimse üye sayısını çoğaltan diğer
sendikalar için “iktidarın gölgesinde
büyüyorlar” bahanesinin arkasına sı-
ğınmasın. KESK’e bağlı sendikaların
hiçbiri iktidarların icazeti altında ku-
rulmadı... Faşist terörün, katliamların,
işkencelerin, kayıpların en yoğun ol-
duğu dönemlerde KESK’e bağlı sen-
dikalar kurulmuştur... 

Kürt milliyetçilerin uzlaşmacı, tes-

limiyetçi politikalarına yedeklenen ve
onun kuyruğundan kopamayan refor-
mist, oportünist anlayışlar KESK’in
bu duruma gelmesinin tek sorumlu-
sudur...

KESK yönetimlerine KEC’i alma-
mak için “kırmızı çizgiler” çeken Kürt
milliyetçileri ve onun kuyrukçuları
bu tablonun sorumlularıdır. 

KESK’i AKP politikalarına yedek-
leyen Kürt milliyetçi anlayış ve bu
politikalara sessiz kalan reformist
oportünist anlayışlar bu tablonun so-
rumlusudur.

AKP, 185 KEC’li memuru komp-
lolarla gözaltına alıp 71’ini tutuklarken
devrimci memurları sahiplenmeyen
Kürt milliyetçileri ve onların kuyru-
ğundan kopamayan reformist ve opor-
tünist anlayışlar bu tablonun sorum-
lularıdır. 

AKP’nin soruşturma açıp görevin-
den aldığı Hatice Yüksel ve Nuriye
Gülmen  direnirken sahip çıkmayan,
direnişi ziyaret bile etmeyen KESK
yönetimindeki Kürt milliyetçi ve onun
kuyruğundaki reformist, oportünist
anlayışlar bu tablonun sorumlusudur. 

KESK Yönetimi
Bu Tablonun
Hesabını Vermelidir! 

Hiçbir gerekçe her yıl KESK’in
erimesindeki KESK yönetiminin so-
rumluluğunu hafifletemez. 

KESK Kürt milliyetçileri ve onun
kuyruğundan kopamayan reformist,
oportünist anlayışlar bu tablonun he-
sabını vermelidir. Devrimcilere değil
de düzene dönen bu sendikacılık an-
layışının geleceği nokta, bugün DİSK
gerçeğiyle karşımızda açık bir şekilde
duruyor.

DİSK'in devrimcileri tasfiye eden,
ihbar eden anlayışı onu hakkını arayan
emekçiye karşı "patron" tavrı göster-
meye, lince kadar götürmüştür. Fa-
şizmin, patronların kullandığı yön-

temlerle hakkını isteyen işçiyi, halkın
avukatlarını linç girişimine götür-müş-
tür. 

Bu noktasıyla KESK, DİSK'de ya-
şananlara kendi gerçeğiyle birlikte
bakmalı...  Bu sona karşı hızla ama
hızla yüzünü emekçilere, devrimcilere
dönmelidir. 

Kendi üyelerinin bile haklarını sa-
vunmayan, devrimci oldukları için fa-
şizmle aynı tavrı gösteren, devrimcilere
“kırmızı çizgiler’ koyan düşmanca ta-
vırlardan vazgeçmelidir. 

Sonuç olarak;
- KESK, hızla yüzünü emekçilere,

devrimcilere dönmelidir.
- KESK, devrimci kamu emekçi-

lerine yönelik tasfiyesine son verme-
lidir. 

- KESK, istesin veya istemesin
emekçilerin ekmek, adalet ve özgürlük
mücadelesini engelleyemeyecek. Bu
noktada devrimci kamu emekçileri
bunun öncülüğünü bizzat kendileri
yapıyor ve yapacaktır.

- Şu andaki süreci aşacak, söz ve
karar hakkını emekçilere verecek, kor-
kuya karşı dayanışmayı örgütleyecek
yegane aracımız MEMUR MECLİS-
LERİDİR. 

Devrimci kamu emekçileri bulun-
dukları her yerde memur meclislerini
örgütlemeyi bir görev, bir sorumluluk
olarak görmelidir. 

YÜZÜNÜ EMEKÇİLERE DÖNMEYEN HER SENDİKACILIK ANLAYIŞI;
İNKAR, UZLAŞMA VE TASFİYEYLE DÜZENE DÖNMEYE MECBURDUR!

KENDİ KENDİNİ ERİTEN SENDİKACILIK
ANLAYIŞININ KAMU EMEKÇİLERİNDEKİ

TEMSİLCİSİ: KESK Yeni mevziler kazanan de-
ğil kendini tekrar eden bir
mücadele çizgisi oluşmuştur.
Emekçilerin öncüsü değil, ba-
rikatı oldular.

Cüretle, bedel ödemeyi
göze alıp... gerektiğinde be-
delini de ödeyerek meclisleri
örgütlemeliyiz. BU BARİKATI
AŞMANIN TEK YOLU MEMUR
MECLİSLERİDİR!

Yürüyüş

19 Temmuz
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1- Kitle çalışması yapmayan dev-
rimci devrimci değildir. Devrimcinin
işi kitle çalışması yapmaktır. Kitleleri
örgütlemenin tek yolu buradan geçiyor.
Kitle çalışması yapmayan yönetici,
kadro çıkaramaz. 

2- Kitle çalışması yapmayan, halkı
örgütlemeyen, devrimciliğin hazzını
da duyamaz. Onun gözünde hep so-
runlar, zorluklar, yetmezlikler vardır.
Bunlar göz önünde büyür, bunlarla
yatıp kalkmaya başlar. Halka, giderek
devrime güvensizleşir. Sonra da mo-
tivasyon kalmaz, kendini yemeye baş-
lar. Ya da tam bir vurdumduymazlıkla
hareket eder. Durumu idare edip "dev-
rimcilik" kisvesi altında asalakça ya-
şamını sürdürmeye çalışır.

3- Kadro çıkaramayan yönetici
bulunduğu alanda üretken olamaz,
pratiğin ve insanların gelişiminin önü-
nü tıkar. Kadro çıkarmak için emek
vermeyen, yol yöntem geliştirmeyen
bir yönetici, devrimci coşkusunu yi-
tirmiş demektir. Tüm olumsuzluklara,
imkansızlıklara rağmen örgüt yarat-
mak, olanak yaratmak iddiasına sahip
olması gerekirken, programlardan, so-
nuç alıcı çalışma tarzından uzaklaşılır.
Örgütün, devrimin, birimin, alanın
sorunlarına çözüm bulmaktan uzak-
laşır. Giderek bürokratlaşır. Sadece
söylenenleri yapıp, aldığı talimatları
alt ilişkilere aktar-
makla sınırlı kalır.

4- Kitle çalış-
ması devrimci faa-
liyetin özüdür. Kit-
le çalışması yap-
mayan, halkla bağ
kurmayan hiçbir
faaliyetin geleceği
yoktur. Yozlaşma-
ya ve düzenin et-
kisi altına girmeye
mahkumdur.

5- Devrimci ör-
gütleyendir, çoğal-

tan ve çoğalandır. Hiç örgütleme yap-
mayan, kitle çalışması yapmayan bir
devrimciyi düşünün... Onun devrimin
hazzını duyması, devrimin değiştirici,

yapıcı gücünü hissetmesi zordur. Dev-
rimcinin başarılı veya başarısız ol-
masının en önemli ölçütlerinden biri
budur. Elbette üstlendiği görevlere
göre başarının ölçüsü ve sonucu de-
ğişebilir. Ama bir devrimci her halü-
karda örgütleyicidir.

6- Kitle çalışması yapmayan, halkın
değişik kesimlerinde alan örgütlen-
meleri olmayan hiçbir hareketin ge-
leceği yoktur. Çünkü, savaşımızı bü-
yütmek için gerekli olan ne varsa
hepsi kitlede var.

7- Her devrimcinin, her devrimci
örgütlenmenin doğal işi örgütlemektir.
Kitle çalışması yapmayan, dolayısıyla
örgütlemeyen devrimci bir örgütlenme,
devrimci bir kurum olamaz. Örgüt-
lenme yapmayan bir siyasi hareket
de, örgütleme yapmayan bir sendika,
bir dernek de, kendi varlık koşulunu
inkar ediyor demektir. 

8- Kitle çalışması yapmayanlar
için pratik yoğunluk bir gerekçe ola-
maz. Çünkü kitle çalışması, bir alan-
daki devrimci çalışmanın asli unsu-
rudur, hatta daha ileri gidip şöyle di-
yelim; kendisidir. Örgütleme yapma-
yan, devrimcilik yapmıyordur.

9- Kitle çalışması yapmayan bir
devrimcinin, kitle çalışması diye üç-
beş ilişki içinde kendini bir kısırdön-
güye hapseden bir devrimcinin olaylar

karşısındaki saflığı, duyarlılığı, so-
rumluluğu törpüleniyor. Kendi sorun-
larını, başarı ya da başarısızlıklarını
devrimci eylemin, kitlenin taleplerinin,
kitleleri örgütlemenin önüne koyabi-
liyor. Bu, "doğal" sayılan bir davranış
haline geliyor. Örgütlenmek gibi temel
örgütsel ihtiyacın önüne kendi geri-
liklerini dayatıyor.

Devrimcilik, ruhsuz, şekilsiz bir
faaliyet haline dönüştüğünde, sorunları
alt etmek zordur. Çünkü kitlelerin ya-
kıcı sorunları o devrimciyi yakmamaya
başlar. O her şeyi kendi küçük dün-
yasında düşünür. Kitle çalışması yap-
mamak, bir devrimcinin ölüm ilanı-
dır.

10- Kitle çalışması yapmayan si-
lahlı savaşı örgütleyemez. Kitle ça-
lışması yapmayan günlük, sıradan so-
runlar içinde boğulur, sıradanlaşır.
Kitle çalışması yapmayan ve büro-
kratlaşan çürür.

11- Kitle çalışması yapmayanlar;
her gün saflara bir kişiyi daha katmanın
aşkıyla yanıp tutuşmayanlar; devrimi,
iktidarı, bağımsızlığı ve sosyalizmi
istemiyor demektir.

Kitle çalışması yapmak; tek tek
devrimcilere varana kadar bu şekilde
kitlelerle canlı-dinamik diyalog kur-
mak, onları mücadeleye katılmak için
ikna etmek, devrimci-demokrat safları
günden güne büyütmektir.

Bunun da ilk şartı kitlelere git-
mektir...

Ne pahasına olursa olsun, bu ko-
nuda ne kadar beceriksiz
olursak olalım, kendi-
mizi ne kadar bilinçsiz
görürsek görelim, yine
de kitlelere gitmektir...

Hiçbir şey bu ko-
nuda bize engel olma-
malıdır. Var olan tüm
sorunlarımızın çözümü
kitlelerin içindedir. Bir
devrimcinin devrimci-
liğini büyütecek olan
yegane güç de kitle ça-
lışmasıdır.

AANNAADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ

KİTLE ÇALIŞMASI YAPMAYAN
BİR DEVRİMCİ DE,

DEVRİMCİ BİR ÖRGÜT DE ÇÜRÜR!



“-Damdan çıktın demek!
-Evet ana!
-Dağa ne vakit çıkacaksın?
-Hazırlıklarımı bitirir bitirmez.
-Yapacağın şeyi biliyorsun degil

mi?
-Evet ana!
-İlk önce babanı öldüren ve bana

o büyük hakareti yapmış olan Hasan
çavuşu geberteceksin!

-Geberteceğim ana!
-İşlerini çabuk bitir ve şu lanet

herifi bir an evvel temizle!
Eğer onun geberdiğini görmeden

gidersem yarın ahirette iki elim ya-
kandadır.

Delikanlı hiç cevap vermedi. İşte
aradan on dört sene geçmişti ki, mü-
temadiyen aynı telkin altında bulu-
nuyordu. On dört sene evvel babası,
Hasan çavuş tarafından namaz kı-
larken arkasından vurulup öldürül-
düğünden beri annesi ona her gün
çabuk büyüyüp adam olmasını ve
Hasan çavuşu öldürmesini telkin
ediyordu.

Yalnız annesi değil, diğer akra-
baları ve tanıdıkları da ondan aynı
hareketi bekliyorlardı. Ona bakan
her yüz adeta «Hasan çavuşu ne
vakit öldüreceksin?» diye soruyordu.”
(Çakırcalı Mehmet Efe - Murat Ser-
toğlu)

HALKIN ADALETİ, mazlumun
zalimden öç almasıdır. Yıllarca ba-
basına yapılanı unutmayıp, hesap sor-
ma ateşiyle yanan, bizzat annesi tara-
fından hesap sormaya gönderilen Ça-
kırcalı bunun bir örneğidir.

Adalete açlık, hiç bir açlığa ben-
zemez. İşte bundandır ki bu açlık, ne
hapislik dinler, ne de zor koşullar.
Beyin sağlam oldukça bu açlığı her
zaman, her koşul altında hisseder. Bu
açlık, öteki tüm açlıkları bastırır, bu
açlığı doyurmak uğruna, öteki tüm

açlıklara böyle rahat katla-
nılır.

Halkın adalet savaşçısı
olmak zor değil aksine doğal
bir görevdir. Nasıl ki yaşa-

mayı, yemeyi, içmeyi, soluk al-
mayı biliyorsak adalet için sa-
vaşmak da, çekilen acılarımızın
hesabını sormak da o kadar do-
ğaldır.

Yaşamak, uzun yaşamak de-
ğildir; yaşamak, adaletsizliklere
başkaldırarak yaşamaktır. Yaşamın
ve ölümün acılarını, sevincini, hüz-
nünü, öfkesini... hep diri tutmak.
Bu vicdan duygusunu yitirmemek.
Adaletsiz olmamak. 

Tüm değerlerimizin yağma-
landığı, adalete, ahlaka, onura
dair kırıntının dahi bırakılmak
istenmediği koşullarda her şeyi-
mizle direnmekten, savaşmaktan, başka
yol yoktur. 

Bir feda savaşçısı olan Fidan Kal-
şen, adalet için canını ortaya koyarken,
şunu söylüyordu: "Bütün hücrelerim
halkımın kurtuluşu için çarpışacak.
Ölümü halkımın adalet özlemi, kur-
tuluşudur. Ölümüm halkımın onurlu
namuslu yaşamıdır. Halkımın özgürlük
özlemidir. Canım halkıma feda ol-
sun."
İşte halkın adalet savaşçısı böyle-

sine fütursuzdur, hesapsız ve korku-
suzdur.

Adalet, açlıktan ya da hastane ka-
pılarında, emekli kuyruklarında kim-
senin ölmemesi demek. Adalet, umut
demek. Halkın adalet savaşçısı olmak
demek; ekmeğe, adalete, eşitliğe, öz-
gürlüğe ve özgür vatana duyulan öz-
lemi gerçekleştirmek demek. 

Halkımız aç, yoksul, evsiz, ada-
letsiz bırakılmış, vatanımızın her karış
toprağı emperyalizmin işgali altında.
Halkın adalet savaşçıları bu tabloyu
değiştirebilecek tek güç, açların, yok-
sulların kurtuluş umududur. Tepeden
tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin
temsilcisidir. Bu gerçeğin bilincindeki

halkın adalet savaşçıları,
halkın kurtuluş savaşına kopmayacak
biçimde bağlamıştır kaderini. Çünkü
adaletsizliklere gözünü kapatarak ya-
şayamaz. 

Zulmün açlığın, yoksulluğun ve
adaletsizliğin halkın üzerinde bir ka-
rabasan gibi çöktüğü bir ülkede hak-
sızlıklara, adaletsizliğe karşı olmak,
özgür ve adaletli bir düzen istemek,
hele hele bunun kavgasını vermek, be-
delini göze almayı gerektiren bir iştir.
Cüret ve cesaret ister. Sonsuz bir
mantık, baş eğmez bir kahramanlık ve
sınırsız bir halk ve vatan sevgisi ister. 

Halkın adalet savaşçılarının hayali,
2000-2007 Ölüm Orucu direnişinin
son şehidi Fatma Koyupınar’ın sözüyle
şöyledir: "Yoksul doğdum, yoksul
öleceğim ama halkımızın yoksullu-
ğuna son verebilmek için öleceğim.”
İşte bu yüzden Amerikası, işbir-

likçisi, ne kadar halk düşmanı varsa
hepsi halkın adalet savaşçılarından
korkmalıdır. Kaynak halkımızdır. Halk
olmadan ekmeklerini bile yapamazlar,
bu yüzden halka muhtaç olan halk
düşmanları er ya da geç halkın adale-
tiyle tanışacaktır.

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

HALKIN ADALET SAVAŞÇISI
OLMAK FEDAKARLIK DEĞİL,

TARİHSEL BİR ZORUNLULUKTUR

ÖFKE VE ÖZLEM
Anti-emperyalist, anti-oligarşik devri-mimiz, hiç kuşku yok ki, en başta mil-yonların adalet özlemine cevap olacaktır.Devrimciler işte bunun için var; ve dünyanınbir çok yerinde, devrimcilerin kendileriniözgürlük savaşçıları ya da adalet savaş-çıları olarak adlandırmasının temelindede bu evrensel öfke ve özlem vardır.
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AKP’nin Eli Kanlı Polisleri
Adalet Çadırımızı 100 Kez
Yıksanız 101. Kez Yeniden
Kuracağız!

Adalet istemi ile direnişimize
AKP’nin katil polisleri acizlik için-
de saldırıyor. Adalete olan taham-
mülsüzlükleri ortada. Biz de sonuna
kadar adalet istemimizden vazgeç-
meyeceğimizi söyledik. Çadırla-
rımızda sonuna kadar direneceği-
mizi, bizi yıldıramayacaklarını dos-
ta düşmana haykırıdık. İşte bun-
lardan bazı örnekler; Çayan Ma-
hallesi’nde 12 Temmuz’da katil
polisler 12. kez sabah 4.30 saatle-
rinde 2 TOMA, 1 kamyon, kepçe
ve 7 akrep denilen zırhlı araçlarıyla
adalet çadırına azgınca saldırdılar.
Çayan Halk Cepheliler, “AKP’nin
katil polisleri siz adalet çadırımızı
100 defa yıkın, biz 101. defa daha
güzelini kuracağız. Tüm halkımızı
Çayan Mahallesi’nde “Adalet İs-
tiyoruz Alacağız” kampanyası kap-
samında açılan adalet çadırımıza
bekliyoruz” çağrısında bulundu. 

Saldırılarınız Hıncımızı
Biraz Daha Büyütür

13 Temmuz'da polisin adalet
çadırına sabah erken saatlerde 7
akrep, 2 TOMA, kamyon, kepçe-
lerle gelen hırsız, katil polisler ku-
durmuş it gibi saldırdılar. Artık sa-
vunmada kalmayacağız, geleceğiniz
varsa göreceğiniz de var. Siz kendinizi
savunun. Bu konuyla ilgili Çayan
Halk Cephesi yaptığı açıklamada
“Çayan Mahallesi’nin Aşur Kork-
mazlar’ın, Hüseyin Aksoylar’ın kur-
duğu mahalle olduğunu, onlar nasıl
çetelere katil, hırsız devlete karşı

korudularsa biz de şimdi çocuk ka-
tillerine, halk düşmanlarına karşı ko-
ruyacağız. Halkın desteğiyle çadırı-
mızı yeniden kuruyoruz.1000 defada
yıksanız kazanan biz olacağız.” de-
diler.

Çayan’da Polis Adalet
Çadırına 14. Kez Saldırdı

15 Temmuz’da adalet çadırına

katil sürüleri gece 1.15 saatlerinde
7 akrep, 2 TOMA ile adalet çadırına
saldırdı. Adalet çadırında mahalleden
bir abimiz çadırın etrafını saran ak-
replere “gelin katiller, siz gidin
hırsız Tayyip'i tutuklayın” diyerek
sandalyeden kalkmamış katil sürüleri
tazyikli suyla ve plastik gazla mer-
miyle tek bir kişiye saldırmışlardır.
AKP'nin beslemeleri katiller  “size
çadır kurdurmayacağız” diyor. Biz
de bir aydır 14 saldırıya rağmen
yeniden çadırımızı kuruyoruz.

Bir Daha Gelin,
Burada Olacağız!

Altınşehir’de 11 Temmuz’da
adalet talebiyle çadır açan Halk
Cephelilere AKP’nin katil polisleri
saldırdı.3 akrep,1 TOMA ve çok
sayıda çevik ve sivil polis bir anda
parka üşüşüp çadırda bulunan Emrah
Birtek, Yıldız Duman, Musa Kurt
ve Ozan isimli Halk Cephelileri
gözaltına aldı. Altınşehir Halk Cep-
heliler adalet istemek için tekrar
açlık grevi çadırı kuracaklarını açık-
ladı. 

Düşman Saldırdıkça
Biz Çoğalıyoruz!

Altınşehir Halk Cephesi 13 Tem-
muz’da Adalet Çadırının ikinci gü-
nünde polisin saldırısı sonucu yıkılan

çadırlarını tekrar açtıklarını ve bu
saldırılara karşı yılmayacaklarını dile
getirdiler. Düşmanın yıktığını ken-
dilerinin yeniden yapacaklarını, düş-
manın saldırısıyla kendilerinin ço-
ğalacaklarını anlattı. Tüm halka  açlık
grevlerinin 2. gününde çadırlarını
sahiplenmeye ve açlık grevindeki
arkadaşlarını desteğe beklediklerini
belirttiler.

Adalet Çadırına Polis Saldırısı!

1 Mayıs Halk Cephesi 14 Temmuz günü 1 Mayıs
Mahallesi’nde caddeye adalet için açlık grevi çadırı
kurdu.

1 Mayıs Mahallesi’nde Adalet Çadırı
1 Mayıs Mahallesi’nde adalet çadırına halkımızın

ilgisi çok iyiydi. Bu ülkede adalet yok. Bizler de adaletin
olmadığı bir ülkede adalet istiyoruz. Bizler kazanacağız.
Çünkü bizler halkız ve haksızlığa karşı geldiğimiz için
sokak ortasında gözaltına alınıyoruz. Hasan Ferit için
adalet istediğimiz için coplanıyoruz. Devlet çeteleri
kollamaya devam ediyor.

1 Mayıs Mahallesi’nde Adalet Çadırı Kuruldu!
Bu Ülkede Adalet Yok… Adalet İstiyoruz Alacağız!

Altınşehir

İkitelli
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“Adalet İstiyoruz  Alacağız”
Kampanyası Çalıșmaları!

İSTANBUL
Okmeydanı: “Adalet İstiyoruz Alacağız” kampanyasının
gönüllüler toplantısı 6 Temmuz’da Okmeydanı’nda ya-
pıldı. 14 kişinin katıldığı toplantı sonucunda 7 komite
oluşturuldu.

İkitelli: Atatürk Mahallesi 1. Sokak’ta 10 Temmuz'da
kapı çalışması yapıldı. 1,5 saat süren çalışmada 15
bildiri dağıtıldı, 2 eve girilerek sohbet edildi. Aynı
zamanda Yürüyüş dergisinin de tanıtımının yapıldığı
çalışmada 10 dergi halka ulaştırıldı.

10 Temmuz sabahında yine baskınla gelen katil
sürüleri çadır nöbetçilerini gaza boğarak uzaklaştırmış
hırsız gibi çadırı çalarak uzaklaşmıştır. Katiller, hırsızlar
adalet talebimizin halkta karşılık bulmasını istemiyor
bu yüzden hazımsızlıkla saldırıyor. Buna karşılık mahalle
halkının ve çadır nöbetçilerinin sahiplenmesi ile çadır
direnişi 2 gün daha uzatıldı.

İkitelli Halk Cephesi olarak; 11 Temmuz sabahı da

yine aynı şekilde erken-
den kalktık, çevreyi te-
mizledik. Haber pano-
muzu yeniledik. Gün bo-
yunca bir gün önceki
saldırı ile ilgili geçmiş
olsuna ya da bilgi almaya
gelenler oluyor. Adalet
için kullanın diyerek ça-
dıra para bırakanlar olu-
yor. İş çıkışı giderek ka-
labalıklaşıyor çadırımız.
İnşaatta çalışan işçilerden
gelenler oluyor. Bugün
çadır çok kalabalık. İki-
telli Kartalları’ndan top-
luca ziyarete geliyorlar.
Birçok kişi gece kala-
cağını söylüyor ve gün bitiyor.
Kuruçeşme: Devrimci işçiler 7 Temmuz'da Kuruçeşme
Mahallesi’nde bulunan lise duvarına "Soma İçin Adalet
İstiyoruz Alacağız" yazılaması yapıldı.

Gazi Mahallesi Adalet İçin
Tencere-Tava Çalıyor!

Gazi Mahallesi’nde her hafta salı akşamı “ADALET
İSTİYORUZ ALACAĞIZ” kampanyası kapsamında ya-
pılan tencere-tava çalma eylemine bu hafta da devam
edildi. 15 Temmuz günü kapı kapı gezilerek, halk, ten-
cere-tava çalmaya, sokağa çağrıldı.Yaklaşık 100 kapı
çalındı.Eylemde devletin katliamcılığından; Hasan Ferit
Gedik'ten ve yeni görülen mahkemesinden, Berkin El-
van'dan, Sivas-Çorum-Maraş-Gazi-Roboski katliamla-
rından ve halkın adaletsiz kalışından bahsedilerek,bu
düzenin sürekli bir şekilde adaletsizlik ürettiğinden, ada-
letsizliklerden kurtulmanın da bu düzeni yıkmaktan geç-
tiğinden bahsedildi. Eyleme 12 kişi katıldı.

Okmeydanı’nda Adalet İçin
Tencere-Tava Eylemi

“Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyası için her
hafta düzenlenen tencere-tava eylemine bu hafta da
devam edildi. 15 Temmuz günü halk meclisinin Sibel
Yalçın Parkı’nda verdiği iftar yemeğinden sonra parktan
sloganlarla çıkılarak Mahmut Şevket Paşa mahallesinde
dolaşılarak Anadolu ışıklarında Kuzey Sokağa geçildi.
Balkonlardan halkın desteği ve alkışlarıyla beraber kitle
Dikilitaş Parkı’na geçti.

Gülsuyu’nda Tencere Tava
Eylemi Yapıldı

Her salı düzenli olarak yaptığımız tencere-tava eyle-
mimiz bu hafta Engin Çeber Halk Kütüphanesi’nin so-
kaklarındaydı.14 Temmuz günü yapılan eyleme halkımız
ışıklarını yakıp söndürerek balkonlara çıkarak alkış ve
zılgıtlar ile destek verdi. Tencere tava eylemimize 15
kişi katıldı. 

Heykel Meydanı’nda açtığımız ve bedenlerimizi
açlığa adalet için yatırdığımız, Hasan Ferit’in katillerin
teker teker serbest bırakıldığını anlattığımız kapı çalış-
masında 100 kapı çalındı. Çalışmaya 2 kişi katıldı, 1,5
saat sürdü.

Biz hep deriz ya, hak verilmez alınır. Bu ülkede
adalet yok! Ama biz varız. Hakkı, adaleti biz sağlayacağız.
Bu ülkede adalet için ölen, direnen bir tek bizleriz.
Bizler varoldukça ülkemizde umut ve adalet istemi son
bulmayacaktır.

Aydos Halk Cephesi 11 Temmuz günü yaptığı açık-
lamada:

“Hasan Ferit Gedik için, Berkin Elvan için adalet is-
tiyoruz! Hasan Ferit Gedik, Berkin Elvan için adalet
talebini dile getirdi diye tutuklanan Dev-Genç’liler, Halk
Cepheliler için adalet istiyoruz. Fabrikalarda sömürülen
işçiler için adalet istiyoruz. Sivas’ta yanan, Çorum’da,
Maraş’ta katledilen Alevi halkı için adalet istiyoruz” de-
nildi.

Gülsuyu

Adaleti Vermenizi Beklemiyoruz, Adaleti Biz Sağlayacağız!

İkitelli



19 Temmuz
2015

Yürüyüş

Sayı: 478

447İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

Hasan Ferit Gedik’in katledilmesi
ile ilgili Gülsuyu çetesi duruşması
13 Temmuz’da görüldü. 15. celsede
yine katillerden biri daha tahliye
edildi. 

Bu duruşmalar özellikle çeteci
sanıkların kendilerini ispat etme za-
manlarına dönüşüyor. Ancak çeteci
sanıklar sıradan kişiler değiller. Bunlar
emperyalizmin kara propaganda eği-
timini almışlar. Özel olarak duruş-
malara hazırlanıyorlar. 

Sanıkların savunmaları şu temelde
devam etti. “Biz mahallenin deli-
kanlılarıyız, birilerinin egemenliğine
girmedik diye bize bunu yapıyorlar.
Polisler bize komplo kurdu. Bizi tu-
tuklayan polisler bugün kendileri tu-
tuklu. Bize operasyon yapan paralel
yapının polisleridir.” 

Sık sık avukatlara yönelik "savcı
katilleri" gibi sözler söylediler. Bu
söz ile asıl olarak mahkeme heyetini
meslektaşlarını korumaya yönlendir-
meye çalışıyorlar. Ayrıca siz de dik-
katli olun bu avukatlar size de zarar
verebilir mesajını vermeye çalışı-
yorlar. 

Yine sık sık “Sayın mahkemenin
mübarek kandilini kutlarım.”, "Yüce
Allah’ın takdiridir." gibi cümleler
kurdular. 

Bu duruşmada ilk olarak "Biz
Osmanlı’nın torunlarıyız." gibi bir
cümle sarf ettiler. 

Duruşma avukatları olarak biz de
kendilerine "Siz Osmanlı’nın torun-
larıysanız" biz de emperyalistlerle
kolkola girenlerin değil "bu ülkede
bağımsızlık savaşı verenlerin torun-
larıyız" diye cevap verdik. Hainler,
vatan hainleri gibi sözleri tekrarlayıp
durdular. 

Siz bize ne söyleyebilirsiniz? Bil-
dik sözler, ama çeteci diyemezsiniz,
halka kurşun sıktı diyemezsiniz, hal-
kın ırzına göz dikti diyemezsiniz,
çaldı, çırptı diyemezsiniz.

Duruşmaya milletvekili Mahmut
Tanal ile Berkin’in anne ve babası
Sami Elvan ile Gülsüm Elvan da
gelmişlerdi. 

İlk saldırı Mahmut Tanal’a yö-
neldi. “Sen milletvekili olmuşsun
ama adam olamamışsın” diye sal-
dırdılar Tanal’a. 

Kapının önünde Hasan Ferit mah-
kemesine katılmak için gelen Halk
Cepheliler ile Hasan Ferit’in arka-
daşları ise duruşma salonuna girmek
şöyle dursun, adliyeye bile alınma-
dılar. Öğlen saatinde ara veren mah-
kemeden çıkan avukatlar tekrar ad-
liyeye girmek istediklerinde adliyenin
bahçe kapısı kapatıldı. Avukatları
çok iyi tanıyan ÖGB ise bize kimlik
gösterin dayatmasında bulundu. Ad-
liye girişinde zaten kimlik gösterecek
olmalarına karşın bahçeye bile kimlik
göstererek girme dayatmasına karşı
çıktık. Kapıyı açarak içeri girdik,
karşımıza çevik kuvvet polisleri çıktı.
Onları da zorlayıp içeri girdik. 

Hasan Ferit Gedik davasının her
duruşması olduğu gibi bu duruşma
da irade savaşına dönüştü. 

Çetecilerin yöneticisi konumunda
olan Yakup Dalkılıç ise tahliye edildi. 

Duruşma çıkışında Avukat Şükriye
Erden duruşmada olanları özetleyerek
anlatırken anne Nuray Gedik artık
bu mahkemeden Hasan Ferit için
adalet gelmeyeceğini anladığını ifade
etti. 

Adalet Talebiyle
Uçurtma Uçuruldu!
İkitelli: Adalet çadırının yakınlarında
"Adalet istiyoruz, alacağız" adı altında
10 Temmuz'da 12 çocuğun katılma-
sıyla “Uçurtma Şenliği” yapıldı. Şen-
likte Hasan Ferit'in, Berkin Elvan'ın
ve Uğur Kaymaz'ın adalet talebiyle
birlikte fotoğrafı yapıştırılarak 3
uçurtma uçuruldu ve tekrar uçurtma
uçurma sözü verildi. 
Okmeydanı: 10 Temmuz'da önceden
bir komite oluşturarak ve 30 kişinin
katıldığı Anadolu Parkı'nda Berkin
Elvan, Hasan Ferit ve Adalet talebi
için uçurtma şenliği düzenlendi. Şen-
likte pankartlar asıldı ve 15 uçurtma
uçuruldu. 30 kişinin katıldığı program,

Hasan Ferit mahkemesine yapılan
çağrı ile sona erdi.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde de 11
Temmuz'da, 14 kişinin katıldığı,
"Adalet için uçurtma ve Berkin Elvan
ve Hasan Ferit için adalet" adı altında
şenlik düzenlendi

Şenlik saati geldiğinde Sekizevler
bölgesi futbol sahasında bir araya
gelindi. Adalet için uçurtmalar gök-
yüzünün maviliklerine salındı. 

Yapılan uçurtmaların çocuklara
hediye edilmesiyle şenlik sonlandı-
rıldı.

Bağcılar: Bağcılar Halk Cephesi
11 Temmuz’da mahalle çocukları ile
birlikte uçurtma şenliği yaptı. 3 ço-
cuğun katıldığı şenlikte birlikte ha-
zırlanan uçurtmalar Berkin için uçu-
ruldu.

Aydos: Halk Cepheliler 11 Tem-
muz'da Berkin Elvan uçurtma şenliği
düzenlediler.

Uçurtmaları mahallenin çocukları
ile birlikte yaptıktan sonra Ali Rıza
Akarslan Parkı’nda şenliğe başladılar.
Şenlik "Berkin Elvan Ölümsüzdür"
sloganlarıyla sonlandırıldı.

Bu Ülkede Adalet Yok!
Korkuyor Katiller

Hem de Çok Korkuyor!
İkitelli adalet çadırına 10 Tem-

muz’da saldırı oldu. AKP’nin katil
polisleri güpegündüz, hiç bir neden
yokken çadırımızı çaldıkları alanda
oturan açlık grevcisi ve çadır nö-
betçilerine gaz kapsülleriyle sal-
dırdılar. Çocuk parkına gaz attılar.
Halk tepki göstererek akrep aracının
yanına kadar gidip inip konuşma-
larını istedi. Ancak korkak katiller
inmedi.Halk tarafından taşlanan ak-
rep her yeri gaza boğarak bir süre
bekledi. Bir Halk Cepheli tekmelerle
yumruklarla tepki gösterdi. Ajitas-
yon çekildi ve sonunda defolup git-
tiler” şeklinde saldırının nasıl ya-
şandığını anlattılar.

Hasan Ferit Gedik Davası Avukatlarının
Anlatımından:



26 Haziran 2015 tarihli gazete
manşetlerinde ve televizyonlarda
“İnsanlık kaldırımda öldü”, ”Ga-
ziantep’te insanlığın öldüğü yer!”,
“Minibüste fenalaşarak kaldırımda
ölüme terk edilen genç hayatını
kaybetti” başlıklarını görmüşsünüz-
dür. Olay, 17 Haziran günü saat 19.30
sıralarında Ocaklar Mahallesi 16.
Cadde üzerinde yaşandı. Şanlıurfa'nın
Suruç ilçesinden Gaziantep'e giden
Halil Cengiz (25), şehir girişinde
minibüsün içinde fenalaştı. Fenalaşan
şahsı hastaneye götürmesi gereken
sürücü, bunun yerine yol kenarında
durarak otomatik kapıyı açıp, genci
ölüme terk etti. Çevredeki vatandaşlar
duvar dibine bırakılan ve can çekişen
Halil Cengiz’e uzun süre yardım et-
medi. Yaklaşık yarım saat duvar di-
binde duran genci yoldan geçen bazı
duyarlı vatandaşlar fark ederek sağlık
ekiplerine haber verdi. Olay yerine
giden sağlık görevlileri, genci yaka
paça kaldırıp ambulansa koyarak
hastaneye götürdü. Ve bu genç has-
tanede hayatını kaybetti… Şeklin-
deydi haberler.

Böyle ölümler her gün karşımıza
çıkabilir. Adaletin olmadığı yerde
eğer adalet için bir mücadele de
yoksa adaletsizlik kanıksanır ve in-
sanlar yozlaşır. 

Yozlaşmak bozulmaktır. Yozlaş-
mak doğasındaki olumlu özellikleri
sonradan kaybetmek, dejenere ol-
maktır. Evet, bizim kültürümüzde
insanı kaldırımda ölüme terk etmek
yoktur. Biz birbirimizi seven, sayan,
düşkünlere el uzatırız. 

Yozlaşma; apolitikleşmek, kendine

yabancılaşmaktır.
Yozlaşanlar, baş-
kalarını  dışlar, bi-
reycileşir, yalnız-
laşır. Kendi çıkarı
dışında hiçbir şey
önemli değildir.
Hiçbir kuruma, ki-

şiye, kavrama, düşünceye karşı so-
rumluluk duymazlar. Kendini hiçbir
şeyle yükümlü saymaz. Halktan kop-
tukça, kendine karşı, yakınlarına
karşı, halkına karşı, dünyaya karşı
hiçbir sorumluluk duymazlar. 

Yukarıdaki olaya dönersek; SUÇ-
LU KİM? 

Suçlu şoför mü, Halil Cengiz’i
sokağa bırakan insan mı, yoksa
hiç yardım etmeyen oradaki halk
mı? Suçlu onlar mı? Tabi ki hayır,
burada tek suçlu vardır, o da halkı
bu hale getiren bu düzen, yani em-
peryalizmdir. Tek ve gerçek suçlu
emperyalizmdir.

Yozlaşma kapitalist sistemin ya-
rattığı bir sonuçtur. Çünkü burjuvazi
ancak yozlaştırarak yönetebilir. Bu
nedenle burjuvazi, bireyciliği hakim
kılmak, kolektivizmi, dayanışmayı,

paylaşımı yaşamdan, halkın gele-
neklerinden söküp atmak için her
yolu denemekte, her aracı kullan-
maktadır. Bütün kurumları ile yoz-
laşmayı yayar. İnsanları yalnızlaştırır.
Bu yalnızlıktan, bu kopukluktan,
gençlerimiz uyuşturucu, fuhuş, içki
ve kumarda çıkış ararlar. Yozlaşmanın
olduğu yerde kimsenin kimseye gü-
veni kalmaz. Bu nedenle yozlaşma
sadece basit bir sorun değildir. Yoz-
laşma çürümeyi de büyütür. Ahlaki
yozlaşma, apolitikleşmenin bir par-
çasıdır. Yozlaşmanın asıl zararı budur.
Uyuşturucu, fuhuş, kumar, hırsızlık
insanları ağaç kurdu misali içten içe
oyar oyar çürütür. Nitekim çürütüyor,
zorluklar karşısına bizi ayakta tutan,
engelleri aşmamızı sağlayan, yenil-
gileri başarıya dönüştüren, saldırıları
püskürten sahip olduğumuz değer-
lerdir. Dayanışma, yardımlaşma, vefa,
saygı, özveri, fedakarlık, kadir kıymet
bilme, emek gösterme insanı var
eden değerlerdir. Bunlar yok olursa
insan da yok olur. Yozlaşmaya karşı
mücadele bu nedenle bir zorunlu-
luktur. 

Hasan Ferit bu mücadele içinde
şehit düşmüştür. Bu mücadelede bir
mevzi olarak açılmış olan; Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde direnenler
var bu ülkede. 

Bugün eğer sen de bir kaldırım
köşesine atılmak istemiyorsan Hasan
Ferit Gedik Mahkemesi’ne katılıp
yozlaşmaya karşı mücadelede yerini
almalısın. Yozlaşmaya karşı diren-
melisin. Hasan Ferit Merkezi’ne
sahip çıkmalısın. Ziyaret et, gönüllü
çalışanı ol. Gelin hep beraber “yârin
yanağından gayrı her yerde hep be-
raber” diyelim. “Komşusu açken tok
yatan bizden değildir”i kendine slo-
gan edinen bir halkın çocuklarıyız
biz. Yaşadığımız vatanı, halkı sev-
mek; yozlaşmaya karşı direnmek,
direnenlerin yanında yer almaktır. 

YOZLAŞMAYA KARŞI;
SAHİPLENMEYİ, DAYANIŞMAYI HALK

MECLİSLERİNDE, MEVZİMİZ
HASAN FERİT UYUŞTURUCU İLE SAVAŞ VE

KURTULUŞ MERKEZİ’NDE BÜYÜTELİM!

YOZLAŞMAYLA BU DÜZEN;
HALKIN DEĞERLERİNİ,

DAYANIŞMA VE SAHİPLENME
RUHUNU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR!

Köleleşen insanın değer ölçüleri
değişmeye başlar. Tüketim hırsı
rekabeti, bireycileşmeyi hızlandı-
rır. Hayatına, diğer insanlarla iliş-
kilerine para ve bireysel çıkarlar
yön vermeye başlar. Kendine, de-
ğerlerine, topluma yabancılaşır.

Kolektif hareket etmekten, hal-
kın ortak çıkarlarını düşünmekten
uzaklaşır, bireysel kurtuluş ara-
yışlarının peşine düşer.

Tabi böyle bir insan tipi aynı
zamanda yozlaşmaya, ahlaki de-
jenerasyona, düşkünlüğe açık bir
hale gelir. İşte emperyalizmin is-
tediği böyle bir insan tipidir.

Yürüyüş

5 Temmuz
2015

Sayı: 476
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Kampanyanın yaygın bir şekilde
örgütlenmesi ve mahkeme önlerinde-
ki adalet mücadelesini büyütmeliyiz.
Bunun yolunun da kampanyayı daha
kolektif, daha yaygın komitelerle yap-
malıyız. İşte çalışmaların bir kısmı; 

Gülsuyu: Hasan Ferit'in mahke-
me ve Adalet Kampanyası'nın afiş-
lerinden Son Durak, Heykel, Musta-
fa Bakkal, Recep Ağa Camii ve çev-
relerine 8 Temmuz'da toplamda 350
afiş asıldı.

İkitelli: Atatürk Mahallesi’nde
kurulan halk pazarında 9 Temmuz'da
Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağ-
rı bildirilerinden yaklaşık 300 adet da-

ğıtıldı. 11 Temmuz'da ise Hasan Fe-
rit'in mahkemesine çağrı yapan ve
Adalet talebini dile getiren afişlerden
mahallenin birçok yerine 50 adet
asıldı. 

Altınşehir: Şahintepe’de 6 Tem-
muz'da Hasan Ferit’in 13 Temmuz-
daki duruşması için afiş asıldı. ‘Bu Ül-
kede Adalet Yok Hasan Ferit İçin Ada-
let İstiyoruz’ yazılı afişlerden 100 adet
Cumartesi Pazarı sokaklarına, ana
caddeye asıldı.

Armutlu: 11 Temmuz’da Son Du-
rak ve 1. Bölge'ye Hasan Ferit Gedik'in
mahkemesine çağrı afişlerinden 100
adet asıldı. Bildiri çalışması yapıldı.
Bildiri çalışmasında 75 kapı çalındı.
Toplamda 75 bildiri halka ulaştırıldı.

Gazi: Gazi Özgürlükler Derneği
önünde 7-8 Temmuz'da Hasan Ferit
Gedik mahkemesi için masa açıldı. Ay-
rıca 8-9-10 Temmuz günlerinde Gazi
Mahallesi Sekizevler, Nalbur, Son
Durak bölgelerinde afişleme yapıldı.

8 Temmuz'da "Adalet İstiyoruz
Alacağız" kampanyası kapsamında
“Hasan Ferit mahkemesi ve Adalet
Komiteleri” ile ilgili panel yapıldı. Pa-
nel’de konuşan anne  Nuray Gedik çe-
tecilerin bir bir tahliye edildiğini an-
latarak çetecilerin mahkemedeki per-
vasızlığına da vurgu yaptı. Panel

Kartal Adliyesi’nde olma çağrısıyla
sonlandırıldı.

Kıraç: Devrimci İşçi Hareketi
13 Temmuz’da yapılacak olan Hasan
Ferit Gedik’in mahkemesine çağrı için
11 Temmuz'da Hadımköy E5 yolu
üzerine "Hasan Ferit Gedik İçin Ada-
let İstiyoruz Alacağız”  pankartı astı.

Okmeydanı: Anadolu Kahvesi
Işıklarda 10 Temmuz günü İTO Lisesi
duvarına pankart asıldı. Üzerinde
‘Hasan Ferit İçin Adalet İçin 13 Tem-
muz’da Kartal Adliyesi’ne Halk Cep-
hesi’ sloganı yazılıydı.

1 Mayıs: Mahallede 11 Tem-
muz'da Hasan Ferit Gedik mahkemesi
afiş çalışmaları devam ediyor yüzlerce
afiş mahallenin duvarlarına ve cadde
üzerine yapıştırıldı.                                                     

Okmeydanı: 6 Temmuz’da Mah-
mut Şevket Paşa Mahallesi’nde 8 kapı
çalışması yapılarak kampanya anlatıl-
dı. Aynı gün “Hasan Ferit İçin Adalet
İstiyoruz” afişleri ve Hasan Ferit’in
mahkemesine çağrı afişleri asıldı. Ör-
nektepe Mahallesi’nde 9 Temmuz’da,
Hasan Ferit Gedik mahkeme çalışma-
ları kapsamında afişlemeler yapıldı. Ör-
nektepe Son Durak, Gamze Durağı ve
mahalle aralarına toplamda 60 afiş
asıldı. 2 kişi bu çalışmaya katıldı. Top-
lamda 800 adet bildiri halka ulaştırıldı.

Adalet Saraylarından Çıkmayan Adaleti
Halkın Adaletiyle Sağlayacağız!

Hasan Ferit Gedik
davasının her duruşma-
sı adaletsizlik örnekle-
riyle doldu taştı. 13 Tem-
muz Günü Hasan Ferit
Mahkemesinde katil po-
lis sürüleri yine adliyenin
etrafında yığılmışlardı.

Sürekli mahkemeye gelen kitleyi taciz ederek gezmişler-
dir. Buna karşılık meşruluklarıyla adliyenin içine alınmama
kararını tanımayarak adliyeye gruplar halinde girerek saat
12:00’de her kattan eylem yapmışlardı. 13 Temmuz günü
görülen duruşmada da yargılamaların göstermelik olduğu
görüldü. Duruşma öncesinde pankart açan 3 Halk Cepheli
işkencelerle gözaltına alındılar. Gözaltına alınanların
isimleri; Esra Titiz, Hakan Çav ve Erdinç Öksüz. Mah-

kemede ise halk, mahkeme salonunda yine tutuklu çete-
cilerin yüzsüzlükleri görüldü. Örgüt yöneticisi olmaktan
yargılanan Mesut Turhan kendisinin olayla ilgisinin ol-
madığını, yine başka bir sanık Emrah Ok ise doğuda as-
kerlik yaptığı için psikolojisinin bozulduğunu
söyledi ve “maskeli insanlar beni tehdit etti,
beni dövüp çöp kovasına attılar” dedi. Mah-
keme ise yine hakimin çetecilerin, dev-
rimcilere karşı sarf ettiği hakaretlere göz
yumduğu görüldü. Halkın Hukuk Bü-
rosu avukatlarından Şükriye Erden
"Hakimsiniz, duruşmayı siz yöneti-
yorsunuz. Sanıkların bizi tehdit et-
mesine, hakaret etmesine izin veri-
yorsunuz" diyerek durumu açıkladı.
Ayrıca avukat Günay Dağ’ı da tehdit
ettiklerini söylediler. Mahkemede çe-
teci Yakup Dalkılıç tahliye olurken dava
5 Ekim tarihine ertelendi.

Hasan Ferit İçin
Adalet İstiyoruz!

Gazi

Gülsuyu
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Kuruçeşme: Kuruçeşme Mahallesi’nde ‘Adalet İsti-
yoruz Alacağız’ kampanyası çerçevesinde 10 Temmuz’da
Halk Cephesi tarafından “Yüz Numaralı Adam” filminin
gösterimi yapıldı. Film gösterimine 50 kişi katıldı.

Esenler: Esenler Haklar Derneği'nde 7 Temmuz'da ço-
cuklar için film gösterimi yapıldı. “Kung fu Panda” fil-
minin izletildiği programa 7 çocuk katıldı.

Bağcılar: Adalet İstiyoruz kampanyası kapsamında
Bağcılar’da Karanfiller Kültür Merkezin’de 10 Temmuz'da

“V For Vandetta” isimli film gösterimi yapıldı. Gösteri-
me 6 kişi katıldı.

Çayan: Adalet istiyoruz alacağız kampanyası kapsa-
mında 10 Temmuz'da Çayan Mahallesi’nde adalet çadı-
rında "Leon" filmi izlendi. Film gösterimine  12 kişi ka-
tıldı.

ADANA: Adana Özgürlükler Derneği’nde film gös-
terimi yapıldı. Akkapı Mahallesi’nde bulunan Özgürlük-
ler Derneği’nde 10 Temmuz'da “Beynelminel” filminin
gösterimi yapıldı. Mahallenin çocuklarıyla beraber filmi
20 kişi izledi. 

AKP'nin katil polisleri 9 Temmuz'da Çorum'da gözal-
tı terörü estirerek; Devrim Top'u, Hasan Gürlek'i, Beytul-
lah Karabey'i işkenceyle gözaltına aldı. Ayrıca Kübra
Sünnetçi de Ankara'da gözaltına alınarak Çorum'a götürüldü.

Aynı gün Ankara Halk Cephesi; "AKP gözaltı terörüyle,
devrimcilere saldırarak halkımızın adalet taleplerini bastırmak
istiyor. AKP'nin katil polislerine sesleniyoruz; gözaltına alı-
nanları derhal serbest bırakın. Onların kılına gelecek zararın
hesabını misliyle sorarız!" açıklamasında bulundu. 

Halkımızdan Sahiplenme Bekliyoruz!
Çorum'da yapılan operasyon gibi Ankara'da da TAYAD'lı

Mehmet Yılmaz'ın evi 12 Temmuz’da siyasi şube polisle-
ri tarafından basıldı, Taylan Arslan isimli Halk Cephelinin
yakalama kararı olduğu söylendi. 

Ankara Halk Cephesi yaptığı açıklamada: Tutsak edil-
meye çalışılan, tutsak edilen arkadaşlarımızın boşluğunu
doldurmaktan da, bu operasyonların hesabını sormaktan da
geri kalmayacağız” diyerek, devrimcileri sahiplenme çağ-
rısında bulundu. 

Komplocular Halka Hesap Verecek
Çorum Halk Cephesi, Halk Cephelilerin evlerine ve Pir

Sultan Abdal Derneği'ne yapılan polis baskınıyla ilgili 13
Temmuz'da açıklama yaptı. Açıklamada:

"9 Temmuz sabahı katil polisler tarafından ailelerimi-
zin evleri ve iş yerleri talan edilmiş, arkadaşlarımız işkence
ile gözaltına alınmıştır. Düşman topraklarına giriyormuş-
çasına ailelerimizin evine uzun namlulu silahlar, kar mas-
keleri ve çelik yelekleriyle giren katiller; adeta Çorum’da
olağan üstü hâl ilan etmişlerdir.  

Kübra Sünnetçi'nin ailesi korkutularak diğer kişilerin üze-
rine ifade verdirilerek işbirlikçiliğe zorlanmıştır. Arkadaş-
larımız DHKP-C örgüt üyesi olmakla, propagandasını
yapmakla, Gezi şehitlerini, Çorum, Sivas Katliamlarını an-
makla, masa açmakla, Yürüyüş dergisi dağıtmakla, Grup
Yorum konserine gitmekle suçlanmıştır. 

10 Temmuz günü 3 Halk Cepheli savcılığın tutuklama
talebi ile mahkemeye sevk etmesinin ardından mahkeme-
ce yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakılmıştır" denildi.

Arkadaşlarımıza Saldırmaktan Vazgeçin!
O Karakolu Size Tabut Yaparız!

Armutlu Halk Cephesi  de aynı gün açıklama yaptı. Açık-
lamada; Çorum’da gözaltına alınan arkadaşlarımızı serbest bı-
rakın. Onların saçın teline gelecek zararda Çorum polis ka-
rakolunu onların başlarına yıkarız. Karakolu size tabut yapa-
rız" denildi.  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gazi Şehitleri
Cemevi de 10 Temmuz’da bir açıklama yaparak Çorum Pir
Sultan’a yönelik polis baskınlarını kınadı. 

Ve 13 Temmuz akşamı baskınlara karşı Halk Cephesi ve
Pir Sultan Abdal Derneği basın toplantısı yaptı. Yapılan top-
lantıya 6 kişinin katıldı ve 3 yerel gazete katıldı.

Halk ın Adaletini 
Bast ıramazs ın ız!

Adalet İstemi Kampanyası
Çercevesinde Yaptığımız Film

Gösterimlerine Devam Ediyoruz!

AMED'TE GÖZALTI TERÖRÜ
14 Temmuz günü Amed'de Dev-Genç’li Meli-

sa Türkecan AKP’nin katil polisleri tarafından göz-
altına alındı ve yarın mahkemeye çıkarılacak. 

AKP'nin katil polislerini uyarı-
yoruz; arkadaşımızın kılına zarar
gelirse o binalarınızı başınıza yı-
karız

Amed Dev-Genç
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Armutlu Halk Cephesi 11 Temmuz'da yaptığı halk top-
lantısında mahallenin temel sorunlarını ve mafya bozun-
tusu Fırat Delibaş'ın mahalleden nasıl kovulduğunu ve ma-
halleye sahip çıkmak gerektiğini anlattı. Yapılan konuş-
mada, mahallenin girişlerine asılan "Mahallemizin Viz-
yonunu Arttıran Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Genç'e
Teşekkür Ederiz FSM Mahallesi Heyeti" yazılı pankartın
neden asıldığı, bu pankartın içeriği halka anlatılarak, pan-
kartın halk tarafından yırtılması kararı alındı. Pankart yır-
tılarak yeniden toplantı bölgesine dönüldü. 200 kişinin ka-
tıldığı toplantıda, yürüyüşün sebebi açıklamayla anlatıl-
dı. 

Yürüyüşte katillerin yuvası Armutlu karakolunun
önünden geçildiği sırada korkak polisler apar topar dışa-
rı çıkıp TOMA’yla halkı taciz etmeye çalıştı. Toplantıdan
hemen önce de katil polisler toplantıyı engellemek için ma-
hallede akrep araçları, TOMA’sıyla halkı taciz etti. 

Armutlu Halk Cephesi bunun üzerine: "Halkımız; bir-
liğimiz gücümüzdür. Bugün mahallemizi sahiplenmezsek
mafyalara yozlaşmaya katillere karşı durmazsak yıkılır gi-
deriz. Tüm yoksul mahalleleri yozlaşmaya kentsel dö-
nüşüme çetelere karşı koruyalım birlik olalım!" diyerek
toplantıyı bitirdi. 

Grup Yorum Gönüllüleri Ve Ankara Ko-
rosu Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleşen büyük
Halk Konseri'nin ardından Mavi Göl Piknik
Alanı’nda buluştular. 12 Temmuz'da İdilcan
Kültür Merkezi'nde toplanılmasının ardından
Mavi Göl Piknik alanına gidilerek kahvaltı
hazırlığı yapıldı. Evlerde birlikte hazırlanan
yiyeceklerin yenmesiyle yapılan kahvaltı
sonrası, şiir yarışması yapıldı. Halkın onur-
lu aydın sanatçılarının şiirlerinden seçilerek
yapılan yarışma sonrası, "Devrimci Sanat"
üzerine sohbet edilerek düşünceler paylaşıldı.
İleride yapılacak olan koro çalışmalarının da
konuşulduğu sohbette,  Anadolu albümü
için deyiş ve İç Anadolu türküleri belirlene-
rek üzerine değerlendirme yapıldı. Öğle ye-
meğinin yenmesinden sonra davul çalınarak
ve Grup Yorum türküleri eşliğinde halaylar
çekilerek devam etti. Çevreden pikniğe ge-
len insanlarda halaya katılarak Grup Yorum
türküleri hep bir ağızdan söylendi.  Kolek-
tif şekilde çevre temizlenip eşyaların top-
lanmasının ardından piknik son buldu.

Okmeydan ı  Halk Meclisi
İftar Program ı  Düzenledi

Okmeydanı Halk Meclisi,
halkımız için kutsal sayılan Ra-
mazan ayında, halkımızın ileri
değerlerine sahip çıkarak Sibel
Yalçın Parkı’nda iftar programı
düzenledi. İftarın yapılacağı
gün, saat 19.00’da davulla be-
raber Halk Meclisi önlükleri gi-
yilerek mahallede iftar çağrısı

yapıldı. Piyalepaşa ve Mahmut Şevket Paşa
bölgelerinde dolaşılarak Sibel Yalçın Parkına
dönüldü.Parkın girişlerine ‘Gücümüz Birli-
ğimizdir-Okmeydanı Halk Meclisi’, ‘İftar
Yemeğimize Hoş Geldiniz-Okmeydanı Halk
Meclisi’ pankartı asıldı. 20:15’te yemekler Halk
Meclisi önlükleri ile tüm masalara dağıtılmaya
başlandı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı prog-
ramla beraber Halk Meclislerinin birleştirici
gücü de gösterilmiş olundu.

Çetelere, Yıkımlara Karşı Yürüyüş Yapıldı!

Grup Yorum Gönüllüleri 
Piknikte Buluştu!

Grup Yorum Gönüllüleri 
Piknikte Buluştu!



İSTANBUL
Gülsuyu-Gülensu: Yürüyüş der-
gisinin 476. sayısı 8 Temmuz'da
Çarşamba Pazarı’nda masa-
da dağıtıldı. 1 saat açık kalan
masada 45 dergi halka ulaş-
tırılırken akşam pazar so-
kaklarında da 50 dergi hal-
ka ulaştırıldı.  

Bunun yanı sıra bildiri-
ler dağıtılarak açlık grevi
çadırına çağrı yapıldı.
Bağcılar: Yavuz Mahallesi, Ha-
cıbektaş Parkı ve Kemalpaşa
Cad. bölgelerinde Yürüyüş dergi-
sinin 476. sayısı halka ulaştırıldı. 2
okurun yaptığı 10 - 11 Temmuz gün-
lerinde 4 saat süren çalışmalarda
toplam 37 dergi halka ulaştırıldı.
İkitelli: 5 Temmuz'da adalet için
açlık grevi çadırının çevresindeki
esnaflardan başlanarak Mehmet
Akif Mahallesi esnaflarına Yürüyüş
dergisinin tanıtımı yapılarak 80 dergi
halka ulaştırıldı. 4 kişinin yaptığı
çalışmada bildiriler dağıtıldı adalet
çadırı anlatıldı.

Bunun yanı sıra 12 Temmuz'da
Atatürk ve Mehmet Akif mahalle-
lerinde dergi tanıtımı yapıldı. Es-

naflara, evlere gidilerek
halka 65 dergi veril-

di. 
Ayrıca Pazar

Pazarı'nda aji-
tasyonlarla Yü-
rüyüş dergisinin
tanıtımı yapıldı.
Yapılan çalış-
mada 20 dergi
İkitelli halkına ve

pazar esnafına
ulaştırıldı. 

Esenyurt: Yürüyüş
okurları 4 Temmuz'da, 16

kişinin katıldığı yemekli bir toplantı
düzenlediler. Esenyurt’ta daha geniş
kesimlere nasıl ulaşılabileceği tartı-
şılarak piknik yapma kararı alındı.
Ve haftanın iki günü toplu dağıtım
yapılması ve çevredeki insanlara 1
dergi fazla verilmesi kararlaştırıl-
dı.
Aydos: Mahallede 12 Temmuz'da, 7
kişiyle yapılan dergi dağıtımında 70
dergi halka ulaştırıldı. Dergi verilen
evlere Hasan Ferit Gedik ve adalet
kampanyası anlatılarak mahkemeye
çağrı yapıldı.  

ANKARA: Mamak Mahallesi'nde
7, 9 ve 11 Temmuz günleri Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. 7 Temmuz'da
6 kişinin katıldığı çalışmada halka
50 dergi verildi, 9 Temmuz'da ise 4
kişinin katıldığı çalışmada 48 dergi
dağıtıldı ve son olarak 11 Temmuz
günü 6 kişinin katıldığı dağıtımda
100 dergi halka ulaştırıldı.

ADANA: Dağlıoğlu ve Gülbahçe
Mahallesi’nde 9 Temmuz'da Yürüyüş
dergisinin dağıtımı yapıldı. Yürüyüş
dergisinin 475. sayısı 2 Yürüyüş oku-
runun 2 saat süren çalışmasıyla 38
dergi halka ulaştırıldı. 

AMED: Amed’de 9 Temmuz günü
Yürüyüş dergisi 475. sayısından Ofis
semtinde 35, Koşuyolu semtinde 42,
Bağlar Dörtyol semtinde 20 tane
toplamda 97 dergi halka ulaştırıldı.
Halkın Yürüyüş dergisine ilgisi yo-
ğundu. 

İZMİR: 14 Temmuz'da İzmir Gü-
zeltepe’de, sloganlarla, halkın sesi
olan Yürüyüş dergisi okurlarına
ulaştırıldı. 2.5 saat süren dağıtımda
50 dergi halka ulaştırıldı.

Gerçekleri Halka Anlatmaya             
Devam Ediyoruz!

TAYAD’l ılar 12 Temmuz
Şehitler ini And ı !

12 Temmuz'da TAYAD'lı Aileler şehitlerini andı. Çayan
çay bahçesinde 12 Temmuz şehitleri için saygı duruşuna
durduktan sonra şehitlerden biri olan İbrahim İlçi anlatıldı. 

Anmanın ardından gelen ailelere TAYAD’ın faaliyetleri
anlatıldı.

İçilen çayların ve sohbetlerin ardından program bitirildi.
Programa 40 kişi katıldı.

Bakırköy Kadın Hapishanesi’ndeki
Nöbetlere Ara Verilmiştir!

13 Haziran'da Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde
sürgün sevklerin ertelenmesiyle ilgili, 15 kişinin katıldığı
basın açıklaması yapıldı. Hapishane savcısıyla görüşen TA-
YAD'lı Aileler savcıyla şu anda bir sürgün olmayacağını
ama herhangi bir sürgün sevk sırasında hem tutsaklara hem
de ailelere haber vereceğini öğrendiler. Hapishane savcısı
ile görüşmeden sonra kapının önünde basın açıklamasıyla
“Bakırköy Kadın Hapishanesi’nin sürgün sevklerle ilgili
nöbetlere ara verilmiştir” dedi.

Şehitlerimiz Onurumuz Değerimiz
Geleceğimizdir!

Bahçelievler Halk Cephesi 11 Temmuz'da Yenibosna
Mezarlığı’na giderek şehitlerimizden Ahmet Karlangıç'ın,
Yemliha Kaya'nın 96 Ölüm Orucu’nda TİKB’den şehit
düşen Osman Akgün’ün mezarını ziyaret ettiler ve te-
mizledir.

"Y ı l lar ın Özleminin Gücünü
Gösterdik,  Dost Düşmana"

24 yıllık tutsaklığının ardından 9 Temmuz'da dev-
rimci şair Ümit İlter TAYAD buluşmasına katıldı.
Ümit İlter konuşmasında;

“Burada sizlerle olmak çok güzel… TAYAD’lı
Aileler onurdur değerdir, bizim için. 

Sizler bizim her zaman moral verenimiz oldunuz.
İçerdeki tutsaklarımız sizlerden güç alıyorlar, birlikte
güçleniyoruz. Orada bulunan herkesle tek tek kucak-
laşarak yılların özleminin gücünü gösterdik dost düş-
mana” diyerek konuşmasını bitirdi.
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Ülkemizde emperyalizmin bekçiliğini yapan işbirlikçi
AKP, halkımızı katletmeye, topraklarımızı parsel parsel
satıp doğamızı talan etmeye devam ediyor! 

Halkın Mimar Mühendisleri AKP iktidarının Kara-
deniz’i talan planlarına karşı çıktı.

61. Hükümet programı kapsamında kurulan Doğu
Karadeniz Projesi (DOKAP) ile Artvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde
temel alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede
ekonomik kalkınmanın, sosyal gelişmenin hızlandırılması
hedeflendiği söylense de bizler biliyoruz ki; hiçbir zaman
kendi çıkarlarından başka şey düşünmeyen, halkın ihti-
yaçlarını ve taleplerini göz ardı eden egemenlerin tek
düşüncesi vardır: Daha fazla rant, daha fazla kar! Yıllardır
çayda, tütünde, fındıkta sömürüye uğrayan halkımız
şimdi  “Yeşil Yol” projesi ile yağma ve talana maruz ka-
lıyor. Adına “Yeşil Yol” dedikleri proje ile Karadeniz'in
yeşil yaylalarından zift karalığında yollar geçirmek
istiyor AKP.

Halkın Mühendis Mimarları olarak biliyoruz ki, 2600

km. yayla
o t o y o l u
ranta ve
imara açı-
larak, yol
güze rgâ -
hında bulu-
nan altın
madeni yataklarının işletilmesi ve nakliyatı hedefleniyor.
Bu nedenle bu projeye HAYIR! diyoruz.

Proje kapsamında görev yapacak olan meslektaşlarımıza
ve Karadeniz halkımıza çağrımızdır: Çevre mücadelesi
faşizme karşı mücadeleden bağımsız değil! Zaferi ancak
direnerek yaratabiliriz. Ellerimizde sopa, sırtımızda taşlarla
"gerekirse ölürüm de geçit vermem size" diyen yürekle-
rimizle direnirsek ancak kazanabiliriz! Verilen yürütmeyi
durdurma kararı geri adım atıldığını gösterse de sonucu
bizim mücadelemiz belirleyecek!  Gerektiğinde 8 il kol
kola girip, omuz omuza verip "Mahkeme kim, mahkeme
biziz" diyerek direnecek, asıl kararı biz vereceğiz!

Yerinde Ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal
Mimari Fikir Projesi Yarışması!

Mimar Meclisi tarafından üzerinde çalışılan Kü-
çükarmutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme
Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması, Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından 3
Temmuz tarihinde ilan edilmiştir. Yarışma profesyonel
ve öğrenci olmak üzere 2 kategoride açılmıştır.

Yarışmanın amacı jüri ve Mimar Meclisi tarafından
oluşturulan şartnamede aşağıdaki cümlelerle belir-
tilmektedir;

''Yarışmanın amacı, yüksek toplumsal değer ve
kentsel-mimari potansiyeller barındıran bu mahallenin,
rantsız, yıkımsız, mevcut sosyal bütünlük (mahalle
kültürü) bozulmadan ve kendiliğinden bir dönüşümün
olanaklılığını kanıtlayan örnek bir “Yerinde ve Yer-
lisiyle İyileştirme Projesi” ortaya koymaktır.

Yarışma mahallenin fiziki, sosyal, siyasal ve kül-
türel yapısının korunarak geliştirilmesini hedefliyor. 

Mimar Meclisi tarafından yapılan açıklamada
yarışmada rekabet ve maddi karşılık olmayacağını,
yarışmanın “eşdeğer ve ayni ödüllü” olarak düzen-
lendiğini; eşdeğer ödül sahiplerinin biraraya gelerek
önerilen fikirlerin olanaklar ölçüsünde sentezlenerek
uygulamaya konulacağı belirtildi. 

Umudun Türkülerini Hiçbir Güç
Engelleyemez Çoğalarak Geliyoruz

DERSİM: 2 Grup Yorum üyesi 7-8 Temmuz'da ekipler
halinde Dersim Merkez, Gazik, Siyenk mahallelerinde,
Grup Yorum konseri için çalışmalar yaptı. Çalışmada 700
afiş asıldı bildiriler dağıtıldı.  
Ovacık: 7 Temmuz'da Grup Yorum Gönüllüleri Ovacık’ın
köylerini, merkezini dolaşarak Grup Yorum konserinin
duyurusunu yaptılar. 

Ovacık’ın Munzur Gözeleri, Koyungölü, Yeşilyazı, Zi-
yaret, Geyik Suyu, Topuzlu, Hanuşağı, Burnak, Kızık, Ta-
tuşağı, Çakmaklı, Konaklar ve Büyükköy köylerinde bildiri
dağıtılarak afişler asıldı. 950 afiş asıldı ve 300'den fazla
bildiri dağıtıldı.  

Daha sonra Ölüm Orucu şehidi Fatma Ersoy’un annesi
Hayriye ana ziyaret edildi. 

Cengiz Kalay ve Bülent Karataş’ın aileleri ziyaret
edilerek aileler konsere davet edildi. Toplamda Hozat ve
köylerinde 85 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 350 afiş
asılarak 500 bildiri dağıtıldı.
AMED: Koşuyolu ve Ofis semtlerinde 8 Temmuz’da
Grup Yorum’un 30.yıl Dersim konseri afişlerinden 200
tane asıldı. 2 kişinin yaptığı afiş çalışmasına halkın ilgisi
yoğundu.
URFA: Halk Cephesi ta-
rafından 7 Temmuz'da
Urfa Merkez’de Grup Yo-
rum Dersim konser afişleri
asıldı. Çalışmada 150 afiş
duvarlara ve panolara asıl-
dı. Konsere araç kaldırı-
lacağı belirtildi.

Mısır Ekmeği, Hamsi ve Umudun Adı Aşkına:
Diren Karadeniz!

19 Temmuz
2015

Yürüyüş
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“Gelişmiş” ve “az gelişmiş” ülkeler ayrımını yapıyor
emperyalizm. Emperyalist ülkeler doğal olarak daha ge-
lişmiştir. Ama bu gelişmenin kaynağı sömürge ülke halk-
larının sömürülmesinden başka bir şey değildir. Kaldı ki
gelişmişlik insanları, diğer ülkeleri sömürmeyi haklı çı-
karmaz. Gelişmişlik insanları sömürmenin değil, insanlara
hizmetin aracı olmalıdır. Emperyalizm, sömürge ülkelerin
hem geri kalmasının sebebidir, hem de o ülkeyi geliştirmek
için borç verdiğini, yatırım yaptığını savunur.

Emperyalizm için insan yoktur, sadece karı vardır.
İnsan sadece onun kârını katlamasına yarayan değersiz bir
araçtır.

Emperyalizm kârını yüksek tuttukça, halk üzerindeki
sömürü de katlanır.

Emperyalizm ortaya çıkan yüksek kârı, yoksul-aç halka
bölüştürmez. Kârını arttırmak için başka ülkelerde kâr ge-
tirecek yatırımlar yapar. 

Emperyalizm bunu, birincisi borç vererek yapar.
İkincisi de, az gelişmiş kapitalist ülkelere veya sömür-

gelere doğrudan üretim yatırımı yaparak bunu sağlar.
Böylece ucuz işgücü ve hammadde tekellerini de sömürür. 

Ülkemizde örneğin, fazlasıyla üretilen, ihtiyaç duyul-
mayan bir ürün bile emperyalist ülkelerden ithal edilmeye
başlanır. 

Emperyalizmle girilen borç ilişkisi öyle bir kısır döngüye
girer ki her yıl yapılan borç ödemelerine rağmen borçlar
hiç eksilmemekte sürekli artmaktadır. 

Eski borçların ödemeleri ancak yeni alınan borçların
bir kısmıyla karşılanmakta, yani borç borçla ödenmeye
çalışılmakta, diğer kısmıyla dış ticaret açığı kapatılarak
ekonomi çarkları döndürülmeye çalışılmaktadır.

Borçlanma ölümcül bir hastalık gibidir… Doğan her
çocuğumuzun iki bin dolar borçla dünyaya gelmesi hastalığın
tedavisini de bize göstermektedir. Emperyalizmle bağımlılık
ilişkileri kökten sökülüp atılmadıkça, borçları doğuran
ekonomik-askeri tüm anlaşmalar tek taraflı olarak iptal
edilmedikçe ve emperyalizme karşı savaşılmadıkça bu
hastalık tedavi edilemez.

Emperyalizm halimize çok üzüldüğü, bizi de “gelişmiş
ülkeler” kategorisine almak istediği için borç vermez.
Yeni sömürge ülkeleri açık pazar haline getirebilmek, kat
kat fazlasını kendi ülkesine götürebilmek, emperyalist te-
kellerin önünü düzlemek, ülkede tekellere elverişli koşulların
yaratılması için verir. Kendisine bağlamak, yeni sömürge
ülkeleri felç etmek ister. Borçlandırma işlemi IMF, Dünya
Bankası gibi emperyalist kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

AKP Döneminde Emperyalistlere Olan
Borç 17 Kat Arttı

Türkiye IMF’ye 11
Mart 1947’de üye oldu.
Bu üyelikle beraber
Dünya Bankası üyeliği
de gerçekleşti. IMF ile
toplam 19 kez “stand-
by anlaşması” imza-
landı. Her anlaşma va-
tanımızı biraz daha em-
peryalizmin sömürgesi
haline getirdi.

AKP iktidara gel-
diğinde Türkiye’nin
IMF’ye olan borcu
23,5 milyar dolardı.
Dış borç ise 130 milyar
dolar. 2014 sonu iti-
bariyle dış borç toplamı 403 milyar dolar oldu.

AKP, IMF ile olan ilişkileri 2013 yılında bitirdiğini,
IMF’ye olan son borcunu da ödediğini açıklamıştı. Biten
sadece emperyalist kuruluşlardan biriydi. Dış borç iktidara
geldiklerinin neredeyse 4 katı arttı. 

Aldatmaca şu; AKP teşhir olan IMF ile ilişkisini kesmiş
ama başka emperyalist kuruluşlara borçlanma devam
etmiştir. Mali sermaye, bankalar aracılığıyla kredileri aynı
düzende veriyor ve vatanımızı parsel parsel satın alıyor.

IMF ile yapılan stand-by anlaşmasında kriterler belir-
leniyor ve bu kriterlere uyulması şartı ile isteyen ülkeye
borç veriliyor. Borcu alan ülke, belirli aralıklarla, yapılan
anlaşma çerçevesinde kararlar alıyor mu diye denetleniyor.
Stand-by’da, anlaşmayı yapan ülke parayı almak ve kuralları
yerine getirmek zorunda.

Çarpık yapısıyla emperyalizme göbeğinden bağımlı,
dış krediler olmadan çarklarını döndüremeyecek olan
sanayi, sürekli artan borçlarıyla emperyalizmin denetimine
her gün daha çok girmektedir. Ekonomiyi kendisine bağımlı
hale getiren ve borçlar olmadan işlemeyeceğini bilen em-
peryalizm dayatmalarını rahatlıkla yapabilmektedir. 

Vatanımızın yer altı ve yer üstü zenginliklerini talan
eden, halkımızın açlık, yoksulluk içinde yaşamasının so-
rumlusu olan emperyalizmdir. Emeğimizle zenginleşen
bu asalakları vatanımızdan söküp atacağız.

Borçla rehin alınmayacak, biz emperyalistleri rehin
alacağız.

YARDIM DEĞİL GİZLİ İŞGAL
Emperyalizm sömürge ülkelere
“yardım” adı altında yüksek faizli
borçlar verir. Sömürge ülkeler bu
borçları ödeyemez. Ekonomik bu-
nalıma sürüklenir. Hem yeni borç-
lar hem de ülkesinin zenginlik-
lerini emperyalizme borçlarına
karşılık verir. Ekonomik bunalımı
değişmez yeni borçlar alır. Yeni
zenginlikler sunar. Emperyalizm
ülkeyi ele geçirir. 

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

EMPERYALİZMİN REHİNESİ
OLMAYACAK, BİZ EMPERYALİZMİ
REHİN ALACAĞIZ!

Yürüyüş

19 Temmuz
2015
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Av ru pa’da
Türkiyeli Devrimci

Tutsaklar Onurumuzdur!
13 Temmuz'da Yunanistan'da tutsak bulunan Erdoğan

Çakır'ın ikinci kez iade davası görüldü. Fransız emper-
yalizmi tarafından hakkında açılan iade davası öncesi Yu-
nanistan Halk Cepheliler adliye önünde pankart açıp bil-
diri dağıtımı yaptı. 

Duruşmada Erdoğan Çakır bu davada savunma yap-
madı. Birinci mahkemesinde iadesi rededilmişti. 

Avukatı olmadığı için ertleme talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Birgün Milyonlarla Aynı Anda
Kuracağız Sofralarımızı!

Hamburg: 5 Temmuz'da Hamburg'da Halk Cephesi’nin dü-
zenlediği Halk Pikniği’ne yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Volkspark'ta saat 13:00'da piknik, devrim şehitleri için saygı
duruşuyla başladı. Piknikte sofra kurulup yemekler yendi, Ekin
Sanat Evi Müzik Grubu türküler söyledi, oyunlar oynandı, halaylar
çekildi.

Bunun yanı sıra piknikte Türkiye'de ve Avrupa'daki emper-
yalizmin ve faşizmin insanları bireycileştiren, bencilleştiren po-
litikaları, uygulanan hak ihlalleri hakkında açıklamalar okunarak
sohbet edildi. Ve Haziran şehitleri ve 2 Temmuz Sivas katliamıyla
ilgili de konuşmalar yapılıp şiirler okundu.

Fransa:
Nancy Anadolu Kültür Sanat Evi düzenli olarak her sene yaz

dönemi yaptığı pikniği bu sene de 11 Temmuz’da Temmuz ayı şe-
hitleri anısına düzenledi. Piknikte 12 Temmuz şehitleri ve 2 Tem-
muz Madımak şehitleri için saygı duruşunda durularak Ümit İl-
ter'in "Vur Yiğidim" şiiri okundu. 

Saygı duruşundan sonra Nancy Halk Cephesi adına bir kişi gün-
demimiz ve Halk Meclisleri ile ilgili konuşma yaptı. Piknikte çe-
şitli oyunlar oynandı. Pikniğe yaklaşık 30 kişi katıldı. 

Stephan'ı Faşizmin
Elinden Alacağız!

Stephan Kaczynski’ye Özgürlük Komitesi
Stephen'e yapılan saldırıyı ve adaletsizliği dün-
ya halklarına anlatmak amacıyla 10 Temmuz
Cuma akşamı merkezi bölgelerde bildiri dağıtı-
mı yaptı.

İngiltere: York şehir istasyonu olmak üze-
re 9 merkezi tren istasyonunda yaklaşık 3000 (üç
bin) bildiri halklara ulaştırıldı. Bildiri dağıtımı-
na 19 kişi katıldı.

Avusturya: 10 Temmuz'da Avusturya'nın
başkenti Viyana'da, 16 gündür açlık grevinde olan
enyernasyonal devrimci Stephan Kazcynski için
Türkiye Konsolosluğu önünde basın açıklama-
sı yapıldı. 

Eylemde Stephan Kaczynski'nin fotoğrafı ve
"Stephan Kaczynski Derhal Serbest Bırakılsın"
yazısı olan dövizler ve kızıl bayraklar taşındı. 

Ayrıca Anadolu Federasyonu üyeleri Stephan
Kaczynski ile dayanışma amaçlı 2 günlük açlık
grevi de yaptı. 

Atina’da Bildiri Dağıtıldı ve
Afiş Asıldı

13 Temmuz günü Atina’da Sriza hükümetinin Avru-
pa Birliği’nin dayatmalarına boyun eğip, yeni anlaşma-
yı onaylaması meclis önünde protesto edildi. Yunanistan
Halk Cepheliler de eyleme katılarak Yunan halkına des-
tek verirken 17 Temmuz günü görülecek olan Türkiye-
li devrimcilerin mahkemesine çağrı bildirileri dağıtarak,
200 afiş astı. 

Nancy Hamburg 19 Temmuz
2015

Yürüyüş
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Ali Rıza Kurt’un işkencede polise cevabıdır: 
“Bizi hiçbir zaman bitiremezsiniz. 

Bu ülkeyi size dar edeceğiz.”  
Ali Rıza Kurt

27 Temmuz - 2 Ağustos

27 Temmuz 1980’de işkenceye karşı yürü-
tülen bir kampanyanın afişlerini asarken
polis tarafından kurulan pusuda katledildi.
Kadıköy Dev-Genç'teki çalışmalarında
fedakarlığıyla, alçak gönüllülüğüyle kendi-
ni kabul ettirmiş bir devrimciydi.

Osman SÜMBÜL

31 Temmuz 1980’de Aybastı Kabataş’ta
faşistler tarafından öldürüldüler.

Adem TECİM Fatma ÖZÇELİK Yusuf TECİM

Ağustos
1977’de
faşistler
tarafın-
dan kat-
ledildi.Ahmet EREKLİ

1 Ağustos 1979’da
“Emperyalizme, Faşizme,
Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı
Mücadele” kampanyasında,
yağ  kamyonunun kaçırılarak;
yağların yoksul halka dağıtıl-
ması eyleminde, polis tarafın-
dan vurularak katledildi.

31 Temmuz 1993’te Mersin-Silifke
kırsal alanında jandarma ile Devrimci
Sol Kır Birliği arasında çıkan çatışmada
şehit düştüler. Tarık, Akdeniz Bölgesi
Siyasi sorumlusu; Mustafa ise, Kır
Gerilla Birliği Komutan yardımcısı idi.

Ali Tarık KOÇOĞLU Mustafa SEFER

Ağustos
1979’da
şehit
düştü.

Ömer ERMİŞ

Halkını aydınlatan, öğrencilerine zulme, sömürüye karşı
çıkmayı öğreten bir öğretmendi. Ağustos 1980’de,
Kırşehir’de bulunduğu Çarıklı Çiftliği’nin basıldığı gün
savunmasız bir şekilde polis ve jandarmanın açtığı ateş
sonucu katledildi. 

Barbaros KADIOĞLU

1980
Ağus-
tos’unda
aramızdan
ayrıldı. 

Mehmet AKŞER

Ağustos
1979’da 
şehit
düştü.

Zekai 
BÖLÜKBAŞI

Ağustos 1991’de
Yozgat Akdağ madeninde
geçirdiği bir trafik kazasın-
da kaybettik.

Kasım YILMAZ

Ağustos 1980’de
Konya’da, faşist terörün en
yoğun olduğu dönemde,
devrimin saflarında yeral-
dı, anti-faşist mücadeleye
katıldı. Faşistler tarafından

katledildi.Şükran KURU

Hüseyin TAŞ

17 Temmuz 1995’te Buca Hapishanesi'nden
özgürlük eylemiyle tutsaklığına son verme-
sinden sonra 27 Temmuz’da İzmir’de kaldığı
evde katledildi. 12 Eylül öncesinde hareketin
bir sempatizanı olan Ali Rıza, 1986’dan itibaren
birçok görev aldı. 1989-1990 Atılım yıllarında
İstanbul Dev-Genç’in yöneticilerindendi.
1990’dan itibaren farklı alanlarda görev aldı.

Ali Rıza KURT

İşkencelere ve Faşist Teröre Karşı Mücadele
Kampanyası sırasında 29 Temmuz 1980 günü,
İstanbul Süleymaniye'de gericiler tarafından
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Semra BAŞYİĞİT



“Hepimize açık büyük ve görkemli kapı 

Kimimiz giriyoruz içeri 

Kimimiz dönüyoruz geri 

Yine de kapatamıyor kapıyı 

Kapının önüne bırakıp kaçtıkları yürekleri” 

Semra Başyiğit 

Uzaklardan gelen bir uğultuyla bahçeye attım kendimi. Ses
dalga dalga geliyor. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Şehit...
sonra Semra, sonra Başyiğit kelimeleri uçuşuyor. Ve ard arda
gökyüzünü sarsan o öfkenin ahengi duyuluyor, katılıyorum. Bir
daha, bir daha... Sonra sessiz bir öfke ile oturuyorum duvar
dibine. Kulağım orada ama beynim uğulduyor... Biliyorum ki
doğru. Biliyorum ki artık vakit gelmişti. “Biter mi bu acılar” diye
soruyorum kendi kendime. “Yok” diyorum. “Yok, bitmez bu
acılar. Onlar bize böyle yaşamlar dayattıkça biz de hep böyle öle-
ceğiz.” Ama sıkıntı veriyor bu halim. Kalkıp havalandırma
boyunca voltalamaya başlıyorum. 

O an çaresizlik, öfke, gurur... herşey içiçedir. Böyle anlarda
kimse konuşmak istemez. Konuşan da kısa cümlelerle konuşur.
Çünkü duygu dünyasına dalınmıştır o an. Tanıyanlar tanımış
olmanın mutluluğunu, gururunu yaşarlar; tanımayanlar ise kısa
sorularıyla cevaplar ararlar, öğrenmek istediklerine. 

Voltadayım... İşte o sıkıntı gelip çöktü. Acaba mektuplarını
okusam mı? “Yok, yok” diyorum, ama bir kez aklıma takıldı işte.
Okuyana kadar rahat etmeyeceğim. Yine de sessizce duvar dibine
yanaşıp çömeliyorum. Tutuyorum kendimi. Oysa daha yeni
mektubu gelmişti Halil İbo'ya, Ümit'e... Yukarı çıkıyorum,
dalıyorum yıllar ötesine... 

Bizim Semra’mız

- Görüşçün var. Semra adında bir arkadaş. Bursa Kurtuluş
muhabiriymiş. 

20'li yaşlarda bir kadın arkadaşla görüş kabinlerinde karşılıklı
oturmuş buluyorum kendimi. Tanışıyoruz. Tanışıyoruz ama yeni
tanışmanın karşılıklı resmiyeti ve sessizliği üstünde. Sonra konuş-
tukça, daldıkça yıllar ötesine coşuyor. Gülen yüzü, parlayan göz-
leriyle en zorlu koşullarda, Bursa'da ortada örgütlü pek kimsenin
kalmadığı bir dönemde, büroyu açık tutmuş olmanın mutluluğunu
yaşıyor. Ama doğal, ama en sade cümlelerle dökülüyor bunlar
dudaklarından. Anlatıyor, anlatıyor... 

İşte bizim Semra’mız buydu. İlk tanıştığımızdaki o haliyle
hep aklımızda kaldı. Gülen yüzü, parlayan gözleri, yalınlığı ve
saflığı beynimize kazındı. Ve böyle aylar geçti. Her çarşamba
değişmeyen ziyaretçimiz olarak bulduk karşımızda onu. Gün
geldi dışarıda sesimiz, soluğumuz oldu, gün geldi ihtiyaçlarımızı
karşılayan, bize sahip çıkan oldu. Hep yanımızdaydı. Ve bazen
de tartışırdık. Her yeni tartışmada ufkunda yeni bir pencere
açılırdı. 

- Bu anlattıkların güzel Semra. Ki hep susma hakkını kullandı

gözaltılarda. Ama biz bundan öte bu gücü, dinamiği örgütlenmeyi
ve ilişkilere nasıl taşıyacağımızı düşünmek zorunda değil miyiz? 

- Evet, ama ben hiç böyle düşünmedim. (...) 

Biz bilirdik ki bu, Semra'nın kafasına takılan sorudur artık.
Ve bunu nasıl yapacağının çözümlerini aramaktadır. Sonra bir
gün Semra'nın da tutuklandığını ve Ümraniye'de olduğunu
öğrendik. Ve üç ay sonra sokaklara döndüğünü. Ama artık
görüşemez olmuştuk. Ama selamlarını alıyor, selamlarımızı gön-
deriyorduk. İşte böyle geldik 19 Aralık’a. 

Onlar dışarıda, biz içerdeydik. Ama direniş ortasında; bir
arada olmasak da, görüşemesek de buluşmuştuk işte. Deyim
yerindeyse canını dişine takmış, var gücüyle direnişi büyütmeye
çalışıyordu. İlçeleri adımlıyor, dernekleri dolaşıyor, geleceğimizi
kazanmanın inancını taşıyordu. 

Sonra 19 Aralık'ı, acının ve direnişin destanlaştığı günleri
yaşadık. 

Semra dolu dolu yaşıyor...

Hücrelerdeydik. Semra'nın bir grup arkadaşla tutuklandığını
öğrendik Bursa'da. Artık ak kağıtlara yüklenmiş selamlarla konu-
şacaktık! 

Alt katta tek başıma oturmuş, gazete okuyorum. Bahçe kapısı
kapalı, bir saat olmuş neredeyse. Ümit'in sesi geliyor. “Semra
için bir türkü okur musun?” diyor. Hiç itiraz etmeden “tabi”
diyorum. “kanmasınlar, kanmasınlar/bizi öldü sanmasınlar...” 

Bitiriyorum türküyü, aklım mektuplarda. Evet, şimdi mektupları
okumalıyım. Gecenin karanlığını yırtan türkülerin arasında mek-
tupları ranzamın üstüne yığıyorum. Biliyorum, mektuplar dolu
dolu. Çünkü Semra her şeyi dolu dolu yaşıyor ve o coşku ile
yazıyor. Yaşananlar o denli berrak ki kafasında her şeyiyle
direnişe kilitlenmiş. Yalın, kusursuz... 

“Şu son dönemde o kadar çok şehit verdik ki, daha da
vereceğiz. Sonrası daha zorlu olacak. Yüzer yüzer ölüyorsak
şimdi; biner biner öleceğiz. Öldükçe büyüyeceğiz savaşımızla
birlikte. Her şehidimizin acısı da, bize bıraktığı değerler de çok
büyük. Öyle hızlı gelişiyor ki, kimi şehitlerimizin sadece ismini
biliyoruz. Acımız büyük oluyor ama böyle büyüyeceğiz ve sava-
şımızın gelişmesi de bu. Bunları neden anlatıyorum, çünkü bunları
düşünüyorum. Sonra yaşadığımız sürecin önemini, geleceğe bıra-
kacaklarımızı. Ne kadar şanslıyız değil mi?” (10 Temmuz 2001
tarihli mektubundan) 

Evet Semra, şanslıyız. Ama sen bizden daha fazla şanslıydın(!)
Her şeyi en önde dolu dolu yaşadın. Yüreğinin bir yanı Bursa'da
işçilerin arasında, bir yanı Armutlu'da direniş safındaydı... 

“Armutlu, direniş adamız kuşatmada. Hepsi ayrı bir destan,
sayfalar dolusu yazsak da anlatamayacağımız kahramanlıklar.
Hangi birinden başlayacağımı şaşırıyorum. Onlarla doluyum
çünkü. Hepsini de seninle paylaşmayı isterim. Böyle söylerken
bir taraftan da gülüyorum, savaş bu, yasımızı tutmayı, şenliğini
yapmayı ya da paylaşmamızı bekleyecek değil ya. Yaşatıp öğretip
hızla büyüyor işte. İnsan beyni, yüreği öyle büyük ki hepsini
taşıyor.” (15 Eylül tarihli mektubundan) (...)

Evet Semra, gelecek kuşakların gurur duyacağı, onurla anacağı
bir tarih bırakıyoruz. Belki çoğumuz ölecek, sakat kalacağız.
Ama bu toprakların özgürlüğü için yaşamış yürekler hiç susmayacak,
hiç bitmeyecek. 

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşından Semra’ya sesleniş: 

GÜLEN KIZIN ÖYKÜSÜ



“Türküler Susmaz, Halaylar Sürer”

Gökçer Tahincioğlu (Milliyet)

28 Haziran 2015

30. yılını kutlayan Grup Yorum;
Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul’da
yasaklandı. Tamamında aynı gerekçe:
“Toplumun bazı kesimleri tarafından
konserin tepki toplayabileceği, infiale
yol açabileceği…” İstanbul’da konser
yasağı kalktı ama, diğer kentlerde
yasak halen sürüyor. 

Türkiye’de, “terörist” ilan edil-
menizle aranızda kısa bir mesafe var-
dır. Bazen bir yazı, bazen okuduğunuz
bir kitap, bazen izlediğiniz bir film,
bazen dinlediğiniz bir şarkı o mesafeyi
kapatır.

Grup Yorum şarkısı mırıldanıyor-
sanız sokakta misal, telsiz sesleri de
pek yakınınızdadır.

Grup Yorum 30. yılını kutluyor.
Politik hattını doğru bulun ya da bul-
mayın 30 yıldır, madenlerden fabri-
kalara, tarlalardan katliamlara, açlık
grevlerinden üniversite forumlarına
dara düşülen her yer çınlıyor Yorum
şarkılarıyla.

Grup Yorum da 30. yaşında, kon-
serlerde buluşmak istiyordu halkla.
İlk yasaklar Adana ve İzmir’den geldi.
Sonra Ankara, ardından İstanbul. Ta-
mamında aynı gerekçe: “Toplumun
bazı kesimleri tarafından konserin
tepki toplayabileceği, infiale yol aça-
bileceği…”

İstanbul yasağı kalktı mahkeme
kararıyla, ama diğer kentlerde sürüyor
yasak hâlâ.

“Ermeni avına” çıkacağını söyle-
yenleri, inşaat basıp işçileri linç eden-
leri, çocukları yok edenleri, bir halkı
yok etmeye ant içenlerin “barışçıl”
konserlerini olağan bulan valiliklere
göre konser yasağı aslında “suçu ön-
leme,” türküler suç, halaylar örgütsel
eylem ezberlerinde.

Yeni değil bu ezber, “bu hikâye
eski hikâye.”

12 Eylül’ün memleketin bütün
hücrelerinde hissedildiği yıllarda doğ-

du Grup Yorum, 1985 sonlarında.
Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nde,
Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki oyun-
ların müzikleri. Genç ve inatçı dillerde,
Ahmet Telli’nin, Gülten Akın’ın, Ha-
san Hüseyin’in dizeleriyle. “Sıyrılıp
Gelen”, “Büyü”, “Hüznün İsyan
Olur” “Munzur”, “Güleycan” ve
diğerleri.

Cihangir’in arka sokaklarında, dik
kaldırımı çıktığında karşına gelen
bodrum katta ilk albüm kaydı; “Sıy-
rılıp Gelen”.

“Serin bir ay dolanıyor, kentin
üstünde her gece…”

Albüm yok satarken, bir üyesi
öğrencilerle açlık grevinde. Bir üyesi
yıkımdaki gecekondu mahallesinde.
Biri, mahkum yakınlarıyla birlikte
Sağmalcılar Cezaevi’nin önündeki
akşam serininde. Tutuklanıyorlar,
gözaltına alınıyorlar. Kalanlar, basın
açıklamaları yapıyor, protesto edi-
yorlar türküleriyle.

Her baskıda büyüyor destek. Ha-
lepçe Katliamı’ndan hemen sonra
çıktığı ilk konserde Kürtçe şarkı
söylüyor grup. İstanbul’da o dönem
Kürtçe şarkı nedeniyle açılan ilk
dava. Şaşırıyor savcı, biri dışında
doğuda doğmuş grup üyesi bulama-
yınca. Kimliğinde “Tunceli” yazan
grup üyesini tutuklamak düşüyor ta-
rihteki payına.

O sanatçının savunması kampan-
yaya dönüşüyor. Beraat alıyor o kam-
panyayla Kürtçe şarkılar da. Tür-
külerini söylemek için inatlaştıkça,
dört yandaki cezaevlerinden, mahpusta
bestelenmiş türküler yağıyor Grup
Yorum’a.

Albümler izliyor birbirini.
“Cemo”, “Gel ki Şafaklar Tutuş-
sun”, “Yürek Çağrısı”, “Cesaret”.

Zaman geçiyor. 90’larda Yorum,
Milli Güvenlik Kurulu’nun “yasak-
lanması gerekliler” listelerinde. Bir
Mersin konseri daha yasaklandığında,
Güleycan’ı söylemeye başlıyorlar ol-
dukları yerde. “Güneş bile yasak”
Çevik kuvvet gözaltına alıyor sanat-
çıları, sorumlularını soruyor polis.
Grubun sorumlusu olmadığını anlatan
en eski üye alınıyor önce işkenceye.

Müzisyen kulağı nasıl olsa, bütün
ayrıntıları duyup da ürkerler diye ar-
kadaşlarına dinletiliyor sesleri.

“Münferit” diye üzerinden geçilen
işkencelerden geçiyor sırayla bütün
üyeleri. Yorum’un neredeyse tamamı
için cezaevi günleri.

Kadın üyeler cezaevi idaresinin
her kadın mahkuma yaptığı bekaret
testine direniyor.

Önce garipseyen kadınlar da ar-
kalarından direnişe başlıyor.

“Bozguncu” ya işte bunlar. An-
lamıyor, bekâret testi direnişini cezaevi
idaresi. Eskiler, desteğe koşan sanat-
çılar “Yeni Yorum” adıyla veriyor
Mersin’de konseri. Denizli konserin-
den sonra valilik incelemeye alıyor
türküleri.

“Çav Bella”, “Çal Meryem” olarak
geçiyor zapta, “Senin de sesin olmalı”,
“Senin de bebeğin olmalı” diye not
düşülüyor tutanağa. Ve savcılık, “Çal
Meryem”i de sakıncalı bularak açıyor
bir dava daha. 30 yıldır zaten vali-
liklerden “alın şunları” emri geliyor
polislere.

Bu hikâye, eski hikâye.

Kültür merkezleri basılıyor defa-
larca, albümleri yasaklanıyor, üyeleri
tutuklanıyor. “Örgütsel bağlar” diye
yazılan soyut metinler, operasyonlarla
taçlanıyor. Biri tutuklandığında diğeri
türkü söylüyor, birinin kulak zarı pat-
latıldığında diğeri.

Küsenler oluyor, ağır eleştirenler,
Grup Yorum’un ağır eleştirdikleri.
Ama sonra bir Gülten Akın şiiri, ar-
dından Ahmet Telli. Hasan Hüseyin
kıvrılıyor bir taraftan, ardından Nâzım,
hemen arkalarında Ruhi Su.

Yorum’la yaşlananlar, büyüyenler,
çocukları söylüyor. Hiçbir infialin
yaşanmadığı İnönü Stadyumu kon-
serine giden binlerce “sakıncalı” halay
çekiyor.

Sevin ya da sevmeyin değişmi-
yor. 

Grup Yorum yaşıyor.

Ve ne yaparsanız yapın türküler
susmuyor, halaylar sürüyor.

Zira hiçbir zabıt, hiçbir şarkıyı
engellemeye yetmiyor.

Basından

Yürüyüş

19 Temmuz
2015
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