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Dünya halklarının
direnme hakkını,
kurtuluş umudunu yok etmeyi
amaçlayan politikalara,
teslim olmayacağız.
Bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz.
Devrim ve sosyalizm
umudunun yok edilmesi,
halkların çaresizleştirilmesidir.
Buna izin vermeyeceğiz.
Direneceğiz, direnmeye
devam edeceğiz.
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16’SINDA HALKIN UMUDU,
18’İNDE HALKIN KAHRAMANI OLAN
SILALAR’LA DİRENİYORUZ!
Adaletin olmadığı
yerde, adalet savaşçıları
vardır.
Halk çocuklarına 12
bin lira değer biçilen,
panzerle çocuklarımızın
katledildiği ve katillerinin
“sarhoş” oldukları için
kurtuldukları bir ülkede
adaleti Sılalar
sağlayacaktır.
SILA; 16’SINDA
HALKIN UMUDU,
18’İNDE HALKIN
KAHRAMANI OLDU
Sıla, her 15 saniyede
bir işçinin hayatını
kaybettiği bir dünyada ve
her gün yaşanan işçi
cinayetlerinde 4-5 işçinin
öldüğü bir ülkede
yaşıyordu.
Çok geriye gitmeye bile
gerek yok; 16 yaşındaki
işçi Ömer Faruk, 1 Mayıs
günü iş yerinde iş
cinayetinde katledildi.
Sıla, her dört kişiden
birinin işsiz olduğu bir
ülkede yaşıyordu.
İşsizliğe, yoksulluğa son
vermek için mücadele
ediyordu.
Sılalar, ekmek almaya
giderken katledilen
Berkinlerin ülkesinde
yaşıyordu.
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Direndiğimiz için saldırıya uğruyor, işkence görüyoruz,
Direndiğimiz için gözaltına alınıyor, tutuklanıyoruz,
Direndiğimiz için KATLEDİLİYORUZ!
6 Mayıs’ta, günün ilk ışıklarıyla, 18 yaşındaki devrimci, Dev-Genç’li Sıla Abalay
İstanbul Küçükçekmece’de, AKP’nin katil
polisleri tarafından kaldığı evde katledildi.
18 yaşındaki devrimci Sıla Abalay; oligarşinin “teslim alma” saldırılarına karşı
direndiği için katledildi.
18 yaşındaki Dev-Genç’li Sıla Abalay;
gençliğin yozlaşma batağında kaybolmasına
karşı çıktığı, geleceği kurma kavgasına katıldığı için faşizm tarafından katledildi.
SILALAR’ı Katlederek Direnenleri Teslim Alamazsınız!
Berkinler’i Günaylar’ı, Dilekler’i Katlederek Bitirimezsiniz!
18 yaşındaki devrimci SILA ABALAY’ı
katledenler, direnmeyin diyor.
18 yaşındaki devrimci SILA ABALAY’ı
katledenler, direnenlere gözdağı veriyor.
Hiçbir tehdit, baskı, gözdağı direnme
hakkımızı kullanmaktan bizi vazgeçiremez.
Direnme hakkından vazgeçmek, onurundan
vazgeçmektir! Direnme hakkımızı kullanıyor, onurumuza sahip çıkıyoruz.
Zulmünüze meydan okuyoruz.
OHAL’lerinizi tanımıyor, direnmeye devam ediyoruz!
Herkesin sustuğu, başını kaldıramadığı,
hakkını arayamadığı yerde meydanlara çıkıyor,
direnmeye, umut olmaya devam ediyoruz.
Meydanlar direniş seslerimizle yankılanıyor.
- KEC Yüksel Direnişi 187. Gününde!
“İŞİM, EKMEĞİM, ONURUM İÇİN
DİRENİYORUM” diyen Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça 63 gündür açlık grevindeler.
- KEC Malatya Direnişi 107. Gününde!
KEC’li memurlar alana her çıkışlarında
gözaltına alındılar, işkence gördüler. Yıl-

madılar, ısrarla, inatla, inançla direnmeye
devam ettiler; tam 107 gündür direniyorlar.
- KEC İstanbul-Cevahir AVM önündeki Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
devam ediyor.
- KEC Düzce Alev Şahin Direnişi 76.
gününde devam ediyor.
-Dersim Seyit Rıza Meydanı’ndaki
Kemal amca oturma eyleminin 95. ve
açlık grevi direnişinin 76. gününde devam
ediyor.
- Dev-Genç’li Eda Kaya’nın kardeşinin
tutuklanmasına karşı Mecidiyeköy Cevahir
AVM önünde yaptığı oturma eylemi, Halkın
Hukuk Bürosu Avukatlarının Silivri Hapishanesi önünde ve daha sonra Bakırköy
Adliyesi önüne taşıdıkları eylemleri, DİH’li
Salih Savaş’ın işine geri dönmek için başlattığı ve kazandığı direnişi...
- Kapılarımıza kilit vurmak istediler,
bir gecede yüzlerce kitle örgütünü mühürlediler; kararlarınızı tanımıyoruz dedik ve
söküp attık mühürlerini.
- Açlığımızla, ölümlerimizle kazandığımız haklarımıza sahip çıkmak ve korumak
için; Tecrit hapishanelerinin hücrelerinden
meydan okuduk, birer birer tutuşturduk
beton duvarları. Kitap hakkımızı, görüş ve
sohbet hakkımızı savunduk. “Dört duvar
arasında ne yapabiliriz” demedik, direnmeye
devam ettik.
Emperyalizmin, dünya halklarının direnme
hakkını, kurtuluş umudunu yok etmeyi amaçlayan politikalarına teslim olmadık.
Emperyalizmin dünyada silahlı gerilla
hareketlerini teslim almaya çalıştığı ve bu
konuda önemli başarılar elde ettiği bir zamanda; halklarımızın kurtuluş umudunu
dağlara taşıdık. Onlar silahlarını betona
gömerken biz yanmış ve yıkılmış sığınaklardan çıkardığımız silahlarla hesap sorduk.
Oligarşi çaresizliğini ve hazımsızlığını
cenazelerimizden çıkarmak istedi. Mezarsız
ölüler yaratarak halkımızı belleksiz, geleceksiz bırakmak istedi.

16’SINDA HALKIN UMUDU

Ülkemizin dört bir yanından “Cenazelerimizi İstiyoruz” diyerek 11
DHKC gerillasının cenazeleri sahiplenildi. Halk kurtuluş savaşımızda iki
oğlunu şehit veren 70 yaşındaki Kemal
baba, evlatlarının cenazelerini alabilmek, mezar hakkını kazanmak için
95 gündür direniyor ve 76 gündür
açlık grevinde.
Meydanlarda Direnen Cepheliler
Var
Kaybedilmek istenen gerilla cenazelerimizi almak için yaptığımız direnişlerden, işimize geri dönebilmek ya
da örgütlenme hakkımıza sahip çıkmak,
direnme hakkımızı korumak için yaptığımız direnişlere kadar Anadolu’nun
pek çok yerinde, meydanları direniş alanlarına çevirdik ve direnmeye devam ediyoruz.
Oysa uzlaşma, tasfiye ve teslimiyetin yörüngesinden çıkamayan
Kürt milliyetçileri
“OHAL koşullarında
bir şey yapamayız”
diyerek onlarca gerillasının cenazelerini sahiplenmedi.
Kazandıkları belediyeler faşist AKP tarafından gasp edildi,
belediye başkanları,
parti yöneticileri, milletvekilleri tutuklandı, parti binaları kapatıldı... ve tek bir direniş örgütlenmedi.
Hiç kuşkusuz bu durum sadece
Kürt milliyetçileriyle sınırlı değildi;
tüm oportünist-reformist kesimlerden
küçük burjuva aydınlarına, yazarlarına
kadar hemen tüm muhalifleri kapsamaktaydı.
Bugün yüzbinlerce emekçi
KHK’larla işlerinden atıldı. Onlarca
gazeteci, yazar-aydın tutuklandı. Bunların içinde çeşitli sendikalara, odalara,
örgütlere bağlı binlerce aydın-akademisyen bulunmaktadır. Ve bunların
pek çoğu kendilerini en sıkı “aydındevrimci-demokrat” olarak görenlerdir.

Ama bunların örgütlediği tek bir
direniş yoktur! Meydanlarda direnen,
halka yol gösteren sadece Cepheliler
vardır!
Peki, bunca zulme rağmen neden
direnen sadece Cephelilerdir?
Nerede kaldı sizin devrimciliğiniz-demokratlığınız?
Nerede kaldı örgütlülüğünüz, hak
alma bilinciniz? Neden direnmezsiniz?
Direnmediğiniz her gün;
Açlık ve yoksulluğumuz büyüyor,
Zenginler ve yoksullar çoğalıyor,
İşsizlik ve iş cinayetleri daha da
artıyor,
Halk çocukları yozlaşma batağına
sürükleniyor,

Halk umutsuz, çaresiz ve geleceksiz
bırakılmak isteniyor...
Siz sustuğunuz için,
Siz umudunuzu ve inancınızı kaybettiğiniz için,
Siz uzlaştığınız, teslim olduğunuz
için;
Siz faşizmin baskı ve zulmüne seyirci kaldığınız için;
FAŞİZME KARŞI DİRENENLER, HALKA KURTULUŞ YOLUNU GÖSTERENLER, UMUT
OLUP SAVAŞANLAR, 18’İNDEKİ
SILALAR KATLEDİLİYOR!
İstisnasız, hemen tüm çevreler “faşizme karşı direnmek” gerektiğinden

söz ediyor ve “teslim olmayacağız”
diyor. Peki nerede bu direnişler, kim
hangi direnişi örgütledi, nerede bir
direniş geleneği yarattı? Sahi direnişten
anladığınız nedir sizin?
TDK sözlüğünde “direniş” şöyle
tanımlanıyor: “Direnmek işi veya biçimi; karşı koyma, dayanma. Yani
mukavemet etme.”
Bir isteği, talebi yerine getirmek,
derdimizi anlatmak ya da istek ve
irademiz dışında dayatılan bir yaptırıma karşı koyma işidir direnmek.
Halkın yararına olanı kazanmak
ve korumak, zararına olanla savaşmak için verilen emek ve çabadır
direniş.
Direnmek; İnsanlık
Tarihi Kadar Eski ve
Onurludur
İnsanoğlu yaşamak
için önce doğaya karşı
direnmeyi öğrendi. Ayaklarının üzerine durdu,
aletleri keşfetti, toprağı
işledi. Güçlünün güçsüzü
ezmesine, toprak sahiplerinin köleleri, patronun
işçiyi sömürmesine karşı
direndi. Bu çağda direnenlerin adı Spartaküs’tü,
direniş bayrağını ezilen
halklara, kendinden sonrakilere devretti.
Zulüm ve zorba hükümdarlara, beylere padişahlara karşı
yeni direniş gelenekleri boy verdi Anadolu topraklarında da. Baba İshak, Pir
Sultan, Köroğlu, İnce Memed, Mahir,
Hüseyin, Ulaş oldu direnenlerin adı.
Tarih boyunca hiçbir kral, bey, faşist diktatör ve iktidar halkların direnme hakkını yok edememiştir. Yasalar çıkarmışlar, direnenleri kurşunlara
dizmişler, darağaçlarında sallandırmışlar ama ne direnenleri ne de direnişleri yok edememişlerdir. Zulüm
sürdüğü sürece devrimci Sılalar direnmeye, savaşmaya devam edecektir.
Direnmenin yeri ve zamanı yoktur.
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde

18’İNDE KAHRAMAN
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Baskının, zulmün olduğu her yerde,
her koşulda direnmek bir sorumluluktur. Çünkü, baskı ve zulme karşı
direnme hakkı, halkların binlerce yıllık
mücadele tarihi içinde oluşmuş ve bu
mücadele geleneği en ağır bedeller
ödenerek bugüne kadar taşınmıştır.
Bugün, 1789 Fransız devriminin
formülleştirdiği “İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi”ne imza atmayan
devlet yoktur. Bu bildirgede ise “Her
siyasal topluluğun amacı insanın
doğal ve vazgeçilmez haklarının korunmasıdır. Bu haklar özgürlük,
mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı
direnme hakkıdır.” der.
Ezilen, sömürülen, baskı altında
tutulan, haksızlığa uğrayan her halk
sömürü ve zulüm düzenlerine karşı
direnme hakkına sahiptir.
Direnme hakkı; tarihsel, sınıfsal
haklılıktan kaynaklanır ve zulme karşı
silahlanmayı da, zulüm düzenini yıkmayı da, baskı ve terör altında tutulmadan, sömürülmeden, köleliğe mahkum edilmeden yaşayacağı yeni bir
düzeni kurmayı da içerir.
Faşist iktidarlar en başta bu hakkı
yok etmek isterler. Bilirler ki, direnme
hakkı yok edilmeden askeri, siyasi,
ekonomik kararlarını istedikleri gibi
uygulayamazlar. Egemenlerin sömürü
çarklarının önündeki en büyük engel
direnenlerdir.
Zulme, sömürüye, haksızlıklara,
adaletsizliklere karşı direnmek haktır,
görevdir.
Emperyalizme ve işbirlikçilerinin
faşist saldırılarına karşı, halkların direnmekten ve savaşmaktan başka yolu
yoktur. Direnme hakkı meşrudur ve
baş kaldırmak, baskı altında olan, zulüm gören halkların en doğal hakkıdır.
Direnmek bir zorunluluktur. Ya direneceksin ya da her şeye boyun eğecek,
insanlık onurundan vazgeçeceksin.
Başta direnme hakkımız olmak üzere,
bugüne kadar kazandığımız en temel
haklarımızı korumak ve kullanmak için
bile direnmek zorundayız.
Adaletsizliğe Karşı Adalet Olmak
İçin Direnmek Zorundayız!
Darbe bahanesiyle OHAL ilan edildi, kazanılmış tüm haklarımıza saldırıldı. Yüzbinlerce emekçi işinden oldu,
gözaltına alındı, tutuklandı. Bir gecede

yüzlerce derneğin kapısına kilit vuruldu. Grevler, yürüyüşler yasaklandı.
Meydanlar halka kapatıldı...
Sokaklarda, evlerde, gece uykularında gençlerimiz katledilmeye devam
ediyor.
AKP’nin katil polisleri yoksul halkın yaşadığı mahallelerde terör estirmeye devam ediyor.
- 14 Nisan günü akşam saatlerinde
oligarşinin katil polisleri, İstanbul Gazi
Mahallesi Gazi Ormanı’nda doğum
günü kutlamasından arabayla dönerken
ehliyetleri olmadığı için durmadığı belirtilen bir aracı tarayarak Barış Kerem
ve Oğuzhan Erkul’u katletti.
- Diyarbakır’da, Newroz etkinliği
sırasında, güpegündüz, dünyanın gözü
önünde bir halk çocuğunu, Kemal
KURKUT’u katleden polisler tutuklanmadı bile.
- Uğur Kurt’u katleden polise 12
bin lira para cezası verilirken, Dilek
Doğan’ı evinde, ailesinin gözleri önünde katleden Yüksel Moğultay’ın bir
gün bile tutuklanmadan, göstermelik
yargılamayla aklanması bu katillerin
daha fazla halk çocuğunu katletmeleri
için bir teşvik ve ödülden başka birşey
değildir.
Böyle olduğu için bu katiller halk
çocuklarını katletmeye devam ediyor;
Slopi’de panzerle girdikleri bir evde 6
ve 7 yaşındaki iki çocuğumuzu katlediyorlar.
Adaletin olmadığı yerde, adalet
savaşçıları vardır.
Halk çocuklarına 12 bin lira değer
biçilen, panzerle çocuklarımızın katledildiği ve katillerinin “sarhoş” oldukları için kurtuldukları bir ülkede
adaleti Sılalar sağlayacaktır.
SILA; 16’SINDA HALKIN
UMUDU,
18’İNDE HALKIN KAHRAMANI OLDU
Sıla, her 15 saniyede bir işçinin hayatını kaybettiği bir dünyada ve her
gün yaşanan işçi cinayetlerinde 4-5 işçinin öldüğü bir ülkede yaşıyordu.
Çok geriye gitmeye bile gerek
yok; 16 yaşındaki işçi Ömer Faruk, 1
Mayıs günü iş yerinde iş cinayetinde
katledildi.
Sıla, her dört kişiden birinin işsiz
olduğu bir ülkede yaşıyordu. İşsizliğe,

yoksulluğa son vermek için mücadele
ediyordu.
Sılalar, ekmek almaya giderken
katledilen Berkinler’in ülkesinde yaşıyordu.
Sıla devrimcilik nedenlerini anlatırken:
“Devrimcilik zorunluluktur çünkü;
- Enes 10 yaşında, ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda,
- Tekstilde çalışan İdris’i patronu
dövdüğü için,
- Sonevler’de oturan çocuklar konuşmaktan utandığı için...” devrimcilik yaptığını söyleyerek çocuklarımızın maddi ve manevi yokluklarını
anlatıyordu.
“Altınşehirliler Sıla’yı 2014 yılında
tanıdı. Daha 15 yaşındaydı. Sıla mahallemizde kapı kapı çalışmalar yaptı,
uyuşturucuya karşı çadır direnişi yaptı,
Berkin Elvan için adalet kampanyaları
yaptı. Mahallemizde halkımıza dergi
dağıtmaya gittiğimizde bize hep Sıla’yı
sorar ‘görürseniz çok selamımızı söyleyin’, ‘bir ara gelsin özletmesin kendini’ diyorlardı. Halkımız nasılda bağrına basmıştı Sıla’mızı. Emekçiliğiyle,
mütevaziliğiyle, güler yüzüyle, sorunlar
karşısında pes etmeyişiyle, inadıyla,
öfkesiyle kendisini halkına, vatanına
adamış bir devrimciydi Sıla’mız...”
böyle anlatıyordu halkımız onu.
Ve katlettiklerinde kim olduğunu
dahi bilmedikleri Sıla’mız için “DHKPC’nin en üst düzey sorumlularından...”
diye verdi tetikçi basın haberi.
Evet, Sılalar bizim komutanları-

16’SINDA HALKIN UMUDU

mızdır. Sılalar bizim yol gösteren kılavuzumuzdur. Daha 15’inde halkın
sorunları için yanıp tutuşan, çözümler
arayan Sılalar’ımız, komutanlarımız,
yol göstericilerimiz oldukça bu halkı
kimse yenemez, direnenleri bitiremez.
Ne mutlu ki Sıla gibi komutanlarımız var.
Evet, böyle bir ülkede Sılalar direniyor. Bu haksızlıklara ve adaletsizliklere
son vermek için halk çocukları katledilmesin diye savaşçı oluyor. Bu düzeni
değiştirmek için savaşıyor.
Sılalar’ı bitiremezsiniz.
SILA ABALAY’I DİRENDİĞİMİZ İÇİN KATLETTİLER
Şimdi yukarıda sorduğumuz soruyu
tekrar soralım; Direnmek nedir? Ne
için direnilir?
Faşizm, 6 Mayıs 1972’de Deniz
Gezmişler’i idam etti. Denizler’in idamını engellemek için Mahirler canlarını
verdi.
Denizler’in ölüm yıldönümünde,
18 yaşındaki devrimci Sıla Abalay
faşizm tarafından katledildi.
Aynı gün, Türkiye solunun hemen
her kesiminden, kendilerine “aydın,
demokrat, komünist” diyen onlarca
kişi Denizler’in mezarının başındaydı.
Nutuklar attılar, nostalji yaptılar, “Deniz olunmalı” dediler. Yapabilecekleri
her türlü sahtekarlığı, ikiyüzlülüğü
yaptılar.
“Deniz olmak” isteyenlerin aklında
ve dilinde, direndiği için faşizm tarafından katledilen 18 yaşındaki Sıla
yoktu.
“Deniz olmak” isteyenlerin aklında
ve dilinde, OHAL’e, KHK’lara karşı
direnen KEC’liler yoktu.
“Deniz olmak” isteyenlerin aklında
ve dilinde, çocuklarının cenazelerini
alabilmek için aylardır direnen 70 yaşındaki Kemal Gün yoktu.
“Deniz olmak” isteyenlerin gündemlerinde faşizme karşı direnmek
yoktu. Onlar bu kelimenin anlamını
çoktan unutmuştu.
Onlar için fazla söze gerek yok;

Deniz olmak isteyenler yüzünü direnenlere çevirmelidir. Deniz olmak isteyenler, katilleriyle arasına kalın duvarlar örmelidir.
Kavga günü, 1 Mayıs gelip çattığında; direnmeyenlerin unuttuğu değerler arasından 1 Mayıs alanı Taksim
de vardı. Taksim ve Bakırköy; biri
direnişi biri düzeni temsil ediyordu
ve bir tercih yapılmalıydı.
Kavgadan, direnişten, bedel ödemekten kaçanlar soluğu Bakırköy’de
aldı. Faşist AKP’nin gösterdiği alanda,
onların icazetiyle, kürsülerden yine
beylik laflar ederek bayram kutladı!

Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Sadece Devrimciler
Direnebilir
Direnmek bedel ister, emek ister,
yürek ister.
Ancak iddiası olanlar, halkı ve vatanı için bedelleri göze alanlar direnebilir. Direnmek inanmaktır, adım
atmaktır, sokağa çıkmaktır. Direnenler
gücünü halkından, tarihsel ve siyasal
haklılığından alır.
Bakın zulmün başkentinde kamu
emekçileri aylardır direniyor. İstanbul’un, Malatya’nın, Bodrum’un, Düzce’nin meydanlarından gelen direniş
seslerine bakın.
Beş ayda 6 kez basılan, duvarları
yıkılan Gençlik Federayonu’nun binasına ve Dev-Gençliler’in direnişlerine bakın.
70 yaşında, 76 gündür direnen,
çocuklarının cenazelerini isteyen Kemal babaya bakın. Evet, zulüm karşısında direnmek haktır, görevdir ve en
başta da onur ve namus meselesidir.
Direnmek, içi boş, süslü kelimelerden ibaret değildir. Dişe diş, vura
öle, düşe kalka, kan ve can bedeli
olur. Ve işte tam da bu yüzden, bu
günün koşullarında sadece devrimciler
direnebilir ve direniyor.

İnancını ve İddiasını
Kaybeden Sol Direnemez

Sol, oportünist-reformistler direnemez. Çünkü direnme dinamiklerini
büyük oranda kaybetmişlerdir.
Emperyalizm, önce ideolojik olarak imha etmeye çalışır, sonraki adım
ise fiziki imhadır.
Emperyalizmin “ya düşünce değişikliği ya ölüm” diyerek tüm halklara
karşı saldırıya geçtiği, ne kadar devrimci, sosyalist ilke, değer, düşünce
varsa yeryüzünden silmeye çalıştığı
bir zamanda Sol, bu saldırılara boyun
eğmiş, yenilmiştir.
Yenilgi, düşmanın ideolojik hegamonyası altına girmektir. Revizyonizm,
oportünizm, reformizm, Kürt milliyetçiliği ideolojik olarak yenilmiştir.
Bu yenilgi nedeniyle, devrim, halk,
vatan, bağımsızlık, emperyalizme ve
faşizme karşı direnme kavramlarını
unutmuşlardır.
Demokrasi, mücadele, direniş gibi
kimi kavramları burjuvazinin ideolojisi
ile değerlendirip, “makul” sınırlar
içinde, protestoyu geçmeyen, görev
savmacı bir konuma düşmüşlerdir.
Düne kadar çeşitli ülkelerin komünist
partilerine sırtını dayayarak yaptıkları
solculuklarını bugün Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna takılarak yapmaya başlamışlardır. Bu solculukta iktidar iddiası
yoktur, bu solculukta ısrar yoktur, bedelleri göze alarak direnmek yoktur.
Bu solculukta emperyalizmin halklara
reva gördüğü politikaları onaylamak ve
soldan ortak olmak vardır.
Kürt milliyetçileri ise soysuz bir
barış adına Kürt halkının direnme
hakkından vazgeçmesini istemişlerdir.
Bunun için ABD’nin karagücü olmuş,
“en güvenilir müttefiki” işbirlikçisi
haline gelmişlerdir.
Özellikle 2000’li yıllarda ve devrimci tutsaklar nezdinde gelişen saldırılara karşı bedelleri göze alarak direnilir, ölerek ayakta kalınabilirdi.
Ancak Türkiye solunun gündeminde
direnmek, bedel ödemek yoktu. “Akıllı
solculuğu” keşfettiler ve “kaymak tabakayı koruma”ya giriştiler.
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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İşte tam da bu süreçte, Büyük Direniş
sürerken daha “Direnmeyen Çürür” demiştik. Bugün OHAL yasalarına,
KHK’larla işten atmalara, hak gasplarına,
faşist saldırılara, işkencelere, gözaltılara,
tutuklamalara ve katliamlara karşı direnememelerinin, herhangi bir direniş
örgütleyememelerinin sebebi budur.
Çünkü, ideolojik bağımsızlığı olmayanların, düzene yedeklenenlerin
direnme dinamikleri biter. Tercihlerini
düzenden yana yapanlar direnemezler,
bu yüzden bir gelenek yaratamazlar.
Tarihleri, söylem düzeyinde savundukları düşünceleri bu sonucu değiştirmeye yetmez. Ancak direnenlerin
tarihi olur ve bu tarihin ışığında yeni

gelenekler yaratılır.
Biz, direnme hakkımızı kullanmak
ve korumak için yıllarca direndik, can
verdik. Direniş içinde yeni direniş gelenekleri yarattık. Saldırının olduğu her
yeri direniş mevzisine çevirdik. Büyük
direnişimizle tarihin en görkemli direnişlerinden birini yaratarak dünya
halklarına soylu bir gelenek bıraktık.
18 yaşındaki Sılalar, direnme tarihinden öğrenmiş, devrimci geleneklerle
büyümüş ve yeni gelenekler yaratmıştır. 16’sında halkın umudu, 18’inde
kahramanı olmuştur.
18 yaşındaki Sılalar’ımız şimdi direnme ve savaşma sebebimizdir. Sılalar
için direnmeli, katledilen halk çocukla-

rının hesabını sormak için savaşmalıyız.
Sılalar’ın hesabını Mahallelerin
Şahanlarıyla soracağız.
Sılaların hesabını Dev-Genç’lilerimizin çakmak çakmak gözlerinden
akan kinle, yüreğine sığmayan öfkeyle
soracağız. Elif, Şafak, Bahtiyar olup
vuracağız.
Sılalar’ın hesabını, herkesin silahlarını gömdüğü bir zamanda, yanmış
ve yıkılmış sığınaklardan silahlarını çıkartıp hesap soran Leylalar’ın, Oğuzlarlar’ın inancı ve kararlılığıyla soracağız.
Direnmenin adı Sıla’dır artık;
Sıla ile direnecek Sıla ile kazanacağız!

Sıla’mız Dütü Topraa
Binler Filizlenecek
Anadolu Topraklarında

olmayan cumhurbaşkanından en alt
kademesine kadar olan herkestir. Anadolu topraklarını katil kan emici Amerika’ya üs yapan sizsiniz, ülkenin bütün doğa güzelliklerini “suları, ormanları…” yakıp-yıkan, ranta açan
sizsiniz. Her gün Türkiye nüfusunun
%50’nin yatağına aç girmesinin sebebi
sizsiniz. Her gün onlarca-yüzlerce iş
yeri kapanıyor, binlerce insan iş bulamıyor, Sıla’nın yaşıtları yozlaşma
batağında kayboluyor. Asıl vatan haini
bu tabloyu yaratanlardır.
Bu tablo karşısında vicdanı, vatan
ve halk sevgisi olan insanlar duramaz.
Bir şeyler yapmaya çalışır. Bu belki
bir türküdür, bir duvar yazısı, bildiri
ve belki de silahlı eylemle, bombayla
bu tabloyu yaratan düzenin beyninden
vurmaktır. İşte bu nedenle atıldı kavgaya Sılamız, bu yüzden atıldık bu
kavgaya. Elimizde hangi işimiz varsa
“dergi, bildiri, yazılama, basın açıklaması, korsan eylem, silahlı hesap
sorma eylemi…” bu işlerimizi yaparken aklımızda hep hesap sorma
bilinci vardı ve yine olmaya devam
edecek. Attığımız her adımda yoldaşlarımızı katleden düşmandan hesap
sormak için yanıp tutuşuyoruz.
Sıla’mızı, halk çocuklarını katleden
halk düşmanları, halka hesap vermekten kaçamayacaklar! Her gün
yüzlerce güvenlik önlemi alıp, mahalleleri, köyleri, belediyeleri özel
güvenlikli ilan eden eli kanlı korkak
katiller! Korku kalelerinizi, saraylarınızı vuracağımıza, faşizmle halka

zulüm düzenini dayatan iktidarınızı
yıkacağımıza, şehitlerimizin hesabını
soracağımıza, and içtik.
Bir kez daha tekrarlıyoruz; hiçbir
şehidimizin, katledilen, işkence gören
hiçbir yoldaşımızın hesabını sormaktan
vazgeçmeyeceğiz. Sen rahat uyu Sıla,
sen bizim andımız oldun, o gencecik
bedenin bizim hesap sorma nedenlerimizden biri daha oldu. Unutulmasın
ki, Bizim de Günümüz Gelecek!

Suriye Halk Cephesi (6 Mayıs):
Sıla Abalay’ın katledilmesinin ardından 5N1K kurallarını tanımayan
katillerin kalemiyle yazan yandaş
basın kuruluşları bütün haber sitelerinde “DHKP-C’nin Üst Düzey İsmi
Ölü Ele Geçirildi…” şeklinde haberler
yayınlayarak katliamı meşrulaştırmaya
çalıştı. Ve kısa süre içinde sosyal
medya üzerinden Sıla üzerine paylaşımlar yapıldı. Elbette Sıla’yı daha
öncesinden tanıyanlarımız, adalet için
tutsaklık bedeli verdiği mücadelesini
bilenler, Sıla’nın, yüzünden eksik olmayan gülümsemesi ile insanlarla
ilişkilerini ve nasıl örnek olduğunu
unutmayacaklarını, yaşamları boyunca
Sıla ve katledilen bütün halk çocukları
için hesap sorulacağını vurguladı.
(....)
Sıla için “terörist, vatan haini…”
deyip, ölümünün ardından sevinçten
yerinde duramayanlar oldu nerdeyse.
Birincisi; Sıla “terörist, vatan haini”
değildir, tam tersi asıl terörist olan
her gün onlarca katliama imza atan,
sokaktaki her insana potansiyel suçlu
gözüyle bakıp kamuya açık olan bölgelerde halkı baskı ve korku içinde
bırakan, çürümekte olan düzeniniz,
katil polisiniz, kolluk kuvvetlerinizdir.
İkincisi; asıl vatan haini olan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi fakat meşru

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi (6 Mayıs):
“… Daha güneş doğmadan, kana
boğdular şafağımızı… 18 yaşında bir
Dev-Genç’liye baş eğdiremedikleri
için ortaya atılıyor bu yalanları…
Sıla, Berkin’in yaşıtıydı, ondan almıştı
direniş bayrağını. Her gün katledilen
çocukların hesabını sığdırmıştı genç
yüreğine. Halk ve vatan sevgisini sığdırdı coşkun gülüşüne… Sabahlarımızı
kana boğan faşizmden hesap soracağız, gülüşlerini, yüreklerini ekledik
devrim şehitlerimize… Hesabımız
mahşere kalmayacak bunu tüm dünya
bilsin. 18 yaşında kızlarımızı, 7 yaşında çocuklarımızı uykularında katledenlerin yanına kalmayacak. Nasıl
ki 45 yıl önce bugün Denizler’in boynuna ilmiği geçirip asanları değil,
idam sehpasında son sözleri halk
olanları hatırlıyorsak, bugünden de
geriye Sıla gibi yiğit Dev-Genç’liler
kalacak.”

16’SINDA HALKIN UMUDU

SILA’DAN BİZE KALAN...
Yoldaşlarının Anlatımından:
Sevgili Sıla'yı katlettiler. Sıla için “Hünkar ‘ onun çok büyük bir yüreği var’
derdi. Halkının acılarının tümünü, yüreğine sığdırmayı başaran ve acılar
karşısında çaresizliği değil, savaşmayı seçen genç bir yoldaşımız Sıla.”
“Sıla’nın şehitliği bir çok duyguyu yarattı. 14 yaşında mücadeleye başlamıştı.
O günler geldi aklıma… Ailesine karşı verdiği mücadelede geri adım atmaması,
hapishanede düşmana geri adım attırması yapacaklarını gösteriyordu aslında.
Düşman ona olan korkusunu üst düzey yönetici olarak ifade ediyor. Aslında
düşman da biliyor yapabileceklerini… Bize de birçok şeyi öğretti. Onun gibi
atak, tavizsiz, cüretli olmak ondan öğreneceğimiz en temel yanlar.
Sıla’nın dilinden devrimcilik zorunluluktur çünkü:
-Enes 10 yaşında ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda,
-Altınşehir’deki Vanlı aile çok yoksul olduğu için,
-Filistin mahallesinin yolu olmadığı için,
-Bayramtepe’de uyuşturucuyu bırakmak istemeyen gençler olduğu için,
-Tekstilde çalışan İdris’i, patronu dövdüğü için,
-İdris ve Enes atölyede 5 kişinin işini yapıp da daha az para aldığı için,
-Sonevler’de oturan çocuklar konuşmaktan utandığı için,
-Filisntin mahallesinde oturan teyze, kentsel dönüşüm yalanıyla kandırılıp evi
yıkıldığı için,
-Bayramtepe’deki gençlerin bir kısmının Şirinevler dışında bir yere
çıkmadıkları için,
-Dilber 15 yaşında evli olduğu için,
-Hiçbir tekstil atölyesinde çalışanların sigortası olmadığı için...
Daha göreceğimiz çok şey için DEVRİMCİLİK BİR ZORUNLULUKTUR”
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1- Biz Cepheliler 47 yıllık bir mücadele
geleneğine sahibiz. Kızıldere’den bugüne
yaptığını savunan, savunduğu yapan bir
gelenekten geliyoruz. Bu geleneğimizi
dost da düşman da bilir. Halka ne söz
verdiysek yerine getirmişizdir.
2- Devrimci, her şeyden önce sözünün
eridir. Onun söz verip de yapmadığı bir
şey yoktur. Onun sözü Cephe’ye, şehitlere,
halka verdiği sözdür.
3-Bir devrimci rüzgarlarda ve fırtınalarda, zorluklardan etkilenmeyen, yılmayan,
yolundan dönmeyen, emin adımlarla hedefine giden, ideolojisinden ve mücadelesinden taviz vermeyen, eğilip bükülmeyen, sağlam karakterli ve sağlam kişiliklidir.
4-Bir devrimci şehitlerine, partisine,
halkına verdiği devrim sözünü unutmamalıdır. Sağdan ya da soldan, reformizm
ve oportünizmden etkilenmelere karşı,
burjuva ve küçük burjuva ideolojisiyle
mücadele ederek, yozlaşmaya karşı kendisini sağlam tutarak, devrimci olmayan
her şeye karşı cepheden mücadele ederek,
ideolojisine, örgütüne sahip çıkmalıdır.
5- Devrim, eskinin, çürüyenin yerine,
yeniyi, güzel olanı getirmektir. Bizler yoz,
köhnemiş bir düzene karşı savaşıyoruz.
Bu düzen her gün halkımızı yalan dolanla
yönetmeye, iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor. Halk bugüne kadar verdiği hiçbir
sözü yerine getirmeyen düzene güvenmiyor.
Biz devrimciler düzenin yaptığını yapmayız, her söylediğimizi yerine getiririz.
6- Halkın, adaletimize sonsuz güveni
vardır. Çünkü yoldaşlarımızı, halkımızı
katleden, halka baskı uygulayan bu düzenden hesap sorma sözünü uzun yıllar
geçse de yerine getirdiğini, getireceğini
bilir. Bundan dolayı birçok eylemde Ölüm
Orucu direnişinde, hasta tutsakların serbest
bırakılması için yaptığımız kampanyalarda
veya işçi eylemlerini örgütlediğimizde sonuç almadan vazgeçmeyeceğimizi sonuna
kadar getireceğimizi bilir. Bizim örgütlediğimiz bir işçi eyleminde halktan biri
“Cepheliler bunu örgütlüyorsa mutlaka
sonuca vardırır, kazanırlar”demiştir. Yani
bize güvenleri o kadar doğallaşmıştır. Her
Cephelinin bu gelenekleri koruma ve geliştirme sorumluluğu vardır. Yani çalıştı-

Devrimcilik, Yaptığını Savunmak,
Savunduğunu Yapmaktır

ğımız alanda (okul, mahalle, sendika vb.)
yerlerde söylediğimiz sözleri yerine getirmeliyiz.
7-Devrimci, özü sözü bir insan olmak
durumundadır. Dili başka, yüreği başka,
beyni başka bir devrimcilik olmaz. Devrimcinin dili, yüreği, beyni birdir. Dili,
yüreği, beyni bir olmayanlar kendini ve
halkı örgütleyemezler. Sözünün eri olmak,
verilen sözü tutmak halk için namus anlamına gelir. Bunun bilincinde olmak devrimci için temel bir öneme sahiptir.
8-Kapitalizm dün farklı, bugün farklı,
bir günü bir güne uymayan, gel-gitler yaşayan, yanardöner, ikiyüzlü, istikrarsız,
ne yapacağını bilmeyen, amaçsız, bunalımlı
insan tipleri yaratmak ister. Devrimci
saflara adım atan insan kapitalizmin birçok
özelliğinden etkilenerek gelmiştir. Halk
kültürüne ve değerlerine sahip oluşu ya
da bu yabancılaşmanın düzeyine göre
devrimci kültür ve ahlakla donanması,
yeni bir insan olması, süreç içinde şekillenecektir. Bu şekillenme verdiği sözü
tutmakla başlamalıdır.
9- Bir devrimci, sağlam karakterli,
sağlam kişilikli olmalıdır. Devrimcinin içi
ve dışı birdir. Onun özü ve sözü birdir. O
içi başka, dışı başka olan, özü sözü farklı
olan, iki kişilikli, sözüne güvenilmez kapitalizmin insanı değildir.
10-Devrimciler yaşam biçimiyle, duygu
ve düşünceleriyle, kişilikleriyle, çalışmaları
ve mücadeleleriyle halkı etkileyerek, örgütleyerek büyürler. Birçok insanın devrimci olması, kapitalizmden koparak devrimci saflara gelmesinde alternatif yaşam
yaratmadaki ısrarcılığımız, kararlılığımız
ve bunun hayat bulması, kapitalizmde yaşadıklarından farklı bir yaşam bulmasının
etkisi büyüktür. Okulda, mahallede ya da
başka bir birimde çalışma yaparken halka
verdiğimiz sözleri yerine getirerek, onların
düşünce ve duygularına değer vermeliyiz.
Disiplinimizle, dilimizle ve üslubumuzla,
onların gönlüne girerek, haksızlığın ve
zorbalığın, yanlışların karşısında durarak,
onlara örnek olmalıyız. Çok çalışmamızla,
emekçiliğimizle, özveri ve fedakarlığımızla
onlara kendimizi sevdirmeli, adaletimizle,
ahlakımızla, pratiğimizle onları örgütlemeyiz.
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Tuncel Ayaz
Ölümsüzdür!
Avcılar Halk Cephesi 4 Mayıs’ta
bir açıklama yayınlayarak, kayıp gerillalardan cenazesi teslim alınan Tuncel
Ayaz’ı selamladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “7 Kasım’da 11
DHKC Gerillası Dersim’de bombardıman sonucu katledilmişti. Aylardır
kayıp gerillaların cenazeleri ailelerine
teslim edilmiyor. Bünyamin Kılıç’ın
cenazesi yapılan açlık grevi ve eylemler
sonucu ailesine teslim edildi. Tuncel
Ayaz’ın cenazesi ailesine verilip Erzincan’da köyünde defnedildi.
Cenaze hakkı kutsaldır, ama AKP
,ölülerimizden dahi korkuyor. Korktuğu için de ailelere zulüm yapıyor.
Haklı ve meşru mücadelelerini dağlara taşıyan On’lar, halkı için kendilerini feda ettiler. Tuncel Ayaz 2
çocuk babasıydı, çocuklarının yanında
kalıp iyi bir hayat sürebilirdi. Kabul
etmedi, ahlaksız katil devlete karşı
çocuklarını, ailesini bırakıp kavganın
sıra neferi olmayı tercih etti.
On’lar ülkemizde açlığın, yoksulluğun hesabını sormak, katliamlara,
zulümlere karşı çıkmak için umudu
kırlara taşıdılar. AKP faşizmi ancak
silahlı mücadeleyle değişecektir, zulüm
ancak faşizme hak ettiği cezayı vererek
değişecektir. Bizlere savaşmak dışında
hiçbir şey bırakılmıyor, en demokratik
hakkımız dahi elimizden alınmak isteniyor.
Faşizm halka katliam ve zulüm etmeye devam ettikçe; kırda ve şehirde
mücadeleyi büyütmeye, AKP ve katillerden hesap sormaya devam edeceğiz. On’ların bıraktığı yerden mücadeleye devam edeceğiz.”

GAZİ'DE HALK ÇOCUKLARINI KATLEDEN AKP FAŞİZMİ,
TÜM HALKI TERÖRİST OLARAK GÖRÜYOR

ASIL TERÖRİST HALK ÇOCUKLARINI
KATLEDEN AKP FAŞİZMİDİR
KATLETTİĞİNİZ YOKSULLARIN,
GECEKONDULARDAN GELİP
GIRTLAĞINIZI KESECEĞİNDEN DAHA ÇOK KORKUN!
AKP faşizmi yine yoksul halk çocuklarını katletti. Dün Dilek'i, Yılmaz'ı
Armutlu'da katledenler bugün Barış
Kerem ve Oğuzhan Erkul isimli yoksul
halk çocuklarını katletti...
Dersim’de kayıp gerilla cenazelerini
almak için direnen Kemal Gün'ün direnişine destek vermek için Gazi Mahallesi’nde açlık grevi yapan Erdal
Ekinci'yi silahla yaraladılar.
Gazi'de 14 Nisan günü akşam saatlerinde Gazi Barajı’ndan doğum günü
kutlamasından dönen beş gencin bulunduğu aracı durduran AKP'nin katil
polisleri, aracı tarayarak içinde bulunan
Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’u öldürdü, beraberindeki üç arkadaşlarını
da yaraladı. Gençlerin elindeki sazın
silah olduğunu zannettiklerini ve onun
için ateş açtıklarını söylüyor katiller.
Ağır yaralanan Ramazan Altürk'ün
anlatımına göre polis, aracı durdurur
durdurmaz gençlere ateş açmış ve gençler
canlarını kurtarmak için hareket edip
hastaneye gitmişler. Hemen akabinde
burjuva basında “dur ihtarına” uymadıkları gerekçesiyle vuruldukları haberleri
servis edildi. AKP’nin katil polislerinin
ilk katliamları değildir bu. Önce katlet
sonra yalan haberlerle “dur ihtarına uymadı” gibi gerekçelerle katliamlarının
üzerini ört. Yalanlarla halkın belleği karartılamayacak kadar ağırdır yaşattığınız

acılar. Acılarla halkın öfkesi daha keskin
bilenir.
Tesadüf değildir bu katliam. Yoksul
bıraktıkları halkın isyan etmesinden
korktukları için katlediyor.
Gazi sıradan bir mahalle değil, devrimcilerin mahallesi olduğu için katlediyorlar. Daha geçtiğimiz yıl 15 Temmuz “darbe girişimi”ni bahane eden
AKP faşizmi OHAL ve KHK'larla ilk
hedef aldığı mahallelerden birisidir.
Hatırlanacaktır Tayyip Erdoğan'ın sümüklü damadı Berat Albayrak “Gazi'yi
bitirin” talimatı vermişti AKP'nin katil
polislerine. Katil sürüleri, OHAL ilan
edilmesinden bu yana defalarca Gazi'ye
saldırmış, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ni
ve Halk Meclisi konteynerını yıkıp
mahalleyi akrepleri, TOMA'ları, JÖH'leri PÖH'leri ile işgal etmiş, HFG Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezine
karakol kurarak Gazi halkını teslim
almak için gözdağı vermeye çalışmış,
devrimcileri sokak ortasında kaçırmış,
Yürüyüş dergisi çalışanlarını tarayıp
Ebru Yeşilırmak'ı katletmek istemiş,
devrimci kurumları, taksi duraklarını,
halkın dayanışmasıyla kurulan Halk
Fırını'nı basıp dağıtmıştı.
Lakin daha başından her saldırısı
halkın direnişiyle karşılanmış ve AKP
faşizminin gerçek yüzü teşhir edilmiş

ve devrimcilerin öncülüğünde saldırılar
boşa çıkartılmıştır.
AKP, uyuşturucu çetelerini himaye
ederek halkın üzerine salmış, katlederek
teslim alamadağı yoksul mahalleleri
zehirleyerek teslim alacağını sanmıştır.
Ama AKP faşizminin anlayamadığı
bir şey; o mahalleler örgütlü mahalleler,
devrimcilerin olduğu, halkın örgütlü
olduğu mahallelerdir. Cepheliler’in olduğu mahallelerdir.
Efendileri ABD emperyalizminin
de vurguladığı gibi uzlaşamayacakları
Cepheliler vardır o mahallelerde.
47 yıldır emperyalizmin ve işbirlikçisi iktidarların her türlü terörüne
rağmen yıldırılamayan, teslim alınamayan, uzlaşamayacağı bir geleneğin
kökleşerek, halklaşarak büyüdüğü bir
mücadeleyi Tayyip'in sümüklü damadı
Berat mı bitirecek? O evlatlarını katlettiği halk, nice katliamlar yaşamış,
ölümle korkutulamamıştır. Çünkü korkaklardan korkulmaz.
Haziran Ayaklanması’ndan bugüne
emperyalistlerin ve işbirlikçileri AKP
faşizminin asıl korkusu yeni ayaklanmalara devrimcilerin, Cepheliler’in öncülük edeceği korkusudur. Onun için
halka karşı terör uygulayarak katliamlarla,
halk çocuklarını sokak ortalarında, evlerinde katlederek yoksul gecekondu
halklarını teslim almaya çalışıyor.
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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AKP faşizminin yönetememe krizi
derinleştikçe halkın isyanından korkuyor
ve iktidarını kaybetme korkusuyla saldırıyor.
AKP faşizmi o mahallelerde tüm
halkı potansiyel TERÖRİST olarak görüyor.
O mahallelerin çocukları faşizm
gerçeğiyle büyüyor. Yoksulluğu en derinden yaşayarak büyüyor. Baskı, zulüm
ve yoksulluk altında direnişler içerisinde
yüdükçe faşizmin isyan korkusu da bübüyüyor çocuklarımız. Sömürü düze- mutlaka isyan edeceğini biliyor. Baskı, yüyor. Adaletsiz bıraktığı halkın adalet
nine ve faşizme karşı öfkeyle büyüyor zulüm ve sömürü varsa isyan da vardır. için savaşacaklarını biliyor. Gözünün
çocuklarımız. AKP faşizmi de halka Sömürü Düzeniniz
önünde evladını katledip sonra ailesini
karşı uyguladığı şiddet ve derinleştirdiği
yargılayan bir adaletsizliğin olduğu düyoksulluğa karşı çocuklarımızın, genç- Sona Ermedikçe,
zende halkın savaşmaktan, hesap sorlerimizin büyüyen öfkesinden korkuyor. Yoksulların İsyanına
maktan, ayaklanmaktan başka yolu yoktur.
Bu katliam, bir kez daha faşizmin Engel Olamayacaksınız
Açlığın, yoksulluğun, zulmün oldevrimcilerden ve halktan korkusunun
53 milyonun yoksul, 11 milyonun duğu yerde isyan, meşru bir haktır.
büyüklüğünü gösteriyor.
aç olduğu bir tabloyu yaratanlar, bir
İlk sahabelerden Ebuzer Gıffari'nin
Halktan olan herkesin kendilerini vu- gün gelip gırtlaklarını keseceklerini dediği gibi: “Aç sabahladığı halde kıracağı korkusuyla saldırıyor faşizm. Halkı bildikleri için yoksul halkı potansiyel lıncına davranmayana şaşarım”! Açkorkutmak, sindirmek için katlediyor. "terörist" olarak görür.
ların, yoksulların isyan etmesi kadar
İsyan etmesinler diye katlediyor.
Faşizm para dolu ayakkabı kutula- doğal bir şey yoktur. Açlığın ve adaArmutlu gibi Gazi gibi örgütlü ma- rında, katlettikleri yoksulların kanı ol- letsizliğin acısıyla bilenen halkın öfhallelere öncelikli saldırıyor. Çünkü duğunun ve birgün yoksulların hesabını kesini de anlayamazsınız. O öfke sizin
örgütlü mahalleleri teslim almadan hal- sormaya geleceklerinin bilincindedir.
katliamlarınıza rağmen engel olamakın kendisine karşı büyüyen mücadeAçlığın olduğu yerde isyan etmemek dığınız ayaklanmaları yaratmıştır.
lesini engelleyemeyeceğini çok iyi bi- ,kölleliği kabul etmektir. Faşizm aç,
BU DEVLET HALK ÇOCUKLAliyor faşizm. AKP faşizmi, İstanbul'un yoksul halka köleliği dayatıyor. Biz isyan RINI KATLEDEREK KİMİ KORUörgütlü mahallelerinde çocuklarımızı, etmeyelim diye mahallelerimize saldırıyor, YOR?
gençlerimizi katlediyor. Hakimler, sav- biz isyan etmeyelim diye Dilek'i, Yılmaz'ı
Bu düzen, yoksulluğu yaratan, doycılar katilleri koruma altına alarak ka- katletti. Biz isyan etmeyelim diye Barış'ı, mak bilmeyen bir avuç asalak, bir avuç
tillerin yeni katliamlar yapması için Oğuzhan'ı katletti. Açlık, yoksulluk bü- sömürücünün düzenidir. Devlet, yokteşvik ediyor.
sulları katlederek, isyanlarını enHalkı katliamlarla, baskılarla
Halktan olan herkesin kendilerini gellemek istiyor. Yoksulları katkorkutarak, sindirerek halkın müvuracağı korkusuyla saldırıyor faşizm. Halkı lederek, bir avuç sömürücü asacadele etmesi engellenemez. Çünkü
korkutmak, sindirmek için katlediyor. İsyan lağın düzenlerini koruyor.
katledilen her bir insanımız halkın
Kontra katliamlarınız karşısında,
yüreğinde öfkeye, bilincinde hesap etmesinler diye katlediyor.
binlerle
ayaklananların mahallesidir
Armutlu gibi Gazi gibi örgütlü
sorma isteğine dönüşür.
yoksul mahallerimiz. Hatırlayın,
Bu devlet neden tüm halkı mahallelere öncelikli saldırıyor. Çünkü o halkın karşısında generallerinizle,
potansiyel terörist olarak görür? örgütlü mahalleleri teslim almadan halkın polis şeflerinizle yalvarmak zorunda
SÖMÜRÜ; ADALETSİZLİK kendisine karşı büyüyen mücadelesini kaldığınız günleri. Katlettiniz, proVE YOKSULLUK DOĞURUR. engelleyemeyeceğini çok iyi biliyor faşizm. vakasyonlar örgütlediniz, ne oldu?
YOKSULLARI, ADALETSİZ AKP
faşizmi,
İstanbul'un
örgütlü Teslim alabildiniz mi yoksul geKALANLARI YÖNETMEK mahallelerinde çocuklarımızı, gençlerimizi cekonduları.“Gecekondulardan geİÇİN İKTİDARLARIN ZU- katlediyor. Hakimler, savcılar katilleri lip gırtlaklarımızı kesecekler” korLÜMDEN BAŞKA ARAÇLARI
koruma altına alarak katillerin yeni kunuzu büyütmeye devam edeceYOKTUR. HAYATIN ŞAŞMAZ
ğiz.
katliamlar yapması için teşvik ediyor.
KANUNUDUR; BU ZULÜM
Biz halkız. Bizi teslim alaHalkı katliamlarla, baskılarla korkutarak,
KENDİ SONLARINI GETİRİR.
mazsınız,
alamayacaksınız. ÇünSömürü düzenlerinin yarattığı sindirerek mücadele etmesi engellenemez. kü, açlar, yoksullar, adaletsiz kayoksulluğu biliyor bu devlet. Çünkü katledilen her bir insanımız halkın lanlar teslim olmazlar, teslim alaYoksullaşan halkın isyan etme yüreğinde öfkeye, bilincinde hesap sorma mazsınız.
potansiyeli taşıdığını ve bir gün isteğine dönüşür.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Tahliye Edilmek İçin Kadir Topbaş’ın Damadı Mı Olmak Gerekiyor?
HASTALIKLARI KENDİLERİNE KARŞI BİR “USLANDIRMA” ARACI OLARAK KULLANILAN

HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!

Hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan
ve koşullar nedeniyle hastalığı giderek ağırlaşan yüzlerce
hasta tutsağın serbest bırakılması gerekirken “epilepsi, uyku
apnesi “ gibi ölümcül olmayan ve hapishane koşullarında
baş edilmesi ve tedavisi mümkün hastalıklar nedeniyle Kadir
TOPBAŞ’ın damatı Ömer Faruk KAVURMACI, 3 Mayıs
2017 tarihinde tahliye edildi.
Yüzlerce hasta tutsak tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor.
Tahliye edilmek için Kadir TOPBAŞ’ın damadı mı olmak
gerekiyor?
Şüphesiz ki hakkında dava olan insanların tutuklu olarak
yargılanmaları zorunlu değildir ve yargılamalarda esas olan
sanıkların tutuksuz olmalarıdır. Çünkü tutuklama suç şüphesi
altındaki kişilerin kaçmasını ve delilleri karartmasını engellemek için düşünülmüş bir yargılama tedbiridir.
Özellikle kişilerin hasta olmaları göz önünde bulundurularak
hürriyetinden belli bir süre yoksun bırakmayı içeren tutuklama
durumunun, işkenceye ve infaza dönüştürülmemesi gerekmektedir. Tutuklu durumdaki Ömer Faruk Kavurmacı’nın
hastalık nedeniyle tahliye edilmesinde ilkesel bir sorun
yoktur. Ancak tahliyesindeki asıl sorun, yüzlerce hasta
tutsağın durumlarının yok sayılması, Kavurmacı’ya ailevi
nüfuzu nedeniyle ayrıcalıklı davranılmasıdır.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği Kavurmacı’nın Özel
Acıbadem Hastanesi tarafından düzenlenen 18 Nisan 2017
tarihli sağlık raporunu esas alarak "epilepsi" ve "uyku apnesi"
rahatsızlıklarının "telafisi güç bazı zararlara neden olacağı"
gerekçesiyle tahliyesine karar vermiştir. Burada yine basına
yansıyan bilgilere göre, 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul kararı vermesi ve tutukluluk durumunun
da değerlendireceği tensip zaptının hazırlanmasının beklendiği
bir sırada, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verilmesidir.
Yine mahkemelerce tam teşekküllü devlet hastanelerinin
verdiği raporlar dikkate alınmaz, ille de Adli Tıp Kurumu’nun
tetkik ve muayenesi sonucu düzenlediği raporların varlığı
tahliye taleplerinin değerlendirilmesinde dikkate alınırken,
Kavurmacı için özel bir hastaneden hem de kendi alanı

olmayan bir doktorun verdiği bir rapora dayanılarak tahliye
kararı verilmiştir. “Epilepsi” ve “uyku apnesi” gibi sağlık
sorunları bulunduğuna ilişkin belge düzenleyen bu doktorun
bir nörolog değil dahiliye uzmanı olduğu söylenmektedir.
Ömer Faruk KAVURMACI, yüzlerce hasta tutsak arasında
ayrıcalıkları olan biridir. AKP’nin en büyük belediye
başkanının damadı, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi
olan bir avukatın müvekkilidir.
Hapishanelerde ölümcül aşamaya gelmiş çok ciddi sağlık
sorunları olan yüzlerce hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.
Bu kişilerin halk çocukları olması, AKP ve kadrolarıyla akrabalık bağlarının bulunmaması, tahliye edilmeyerek hastalıklarının kendilerine karşı adeta bir işkence aracı olarak
kullanılması sonucunu doğurmaktadır.
Müvekkilimiz Mesude Pehlivan, 2 yılı aşkın bir zamandır
kanser tedavisi gördüğü ve bu durum tam teşekküllü bir
devlet hastanesince belgelendiği halde ancak 2 yıl sonunda,
Kavurmacı’nın hastalık nedeniyle tahliyesi duyulduktan ve
bunun teşhirinden sonra, 09.05. 2017 tarihinde 3 ay süreyle
infazı ertelenerek tahliye edilmiştir.
Kavurmacı’nın tahliyesinde yaşanan ayrımcılık, tüm
halkta bir öfke ve haklı bir isyan duygusuna yol açmıştır.
AKP iktidarı çok iyi bilmektedir Kavurmacı’nın tahliyesine
rağmen yüzlerce hasta tutsağın keyfi bir biçimde hapishanede
tutulduğunu ve bunun hesabının sorulacağını. Hukuksal
başvurularımız ve Mesude Pehlivan’ın arkadaşlarının bulunduğu tüm Türkiye hapishanelerinde “Mesude Pehlivan’a
özgürlük” kampanyasının hayata geçirilmesi, taleplerin ciddi
ve zorlayıcı bir biçimde dile getirilmesi sonucunda Mesude
Pehlivan tahliye edilmiştir. Bu durum mücadelenin ve Kavurmacı’nın tahliyesindeki keyfiliğin teşhir edilmesinden
duydukları korkunun bir ifadesidir.
Hasta tutsaklar bir an evvel sağlıklarına kavuşabilecekleri
ortamlarda tedaviye başlatılmak üzere tahliye edilmeli,
eşitsiz ayrıcalıklı tutumlara son verilmelidir.
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
Hastalık İşkence Aracına Dönüştürülmesin!
Ayrımcı Tutumlara, Özel Muamelelere Son Verilsin!
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DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ İKİ DUVAR BİR KAPIDAN İBARET DEĞİLDİR
Halkın örgütlü gücü, iktidarın en
büyük korkusudur. Örgüt, güç demektir.
Bilinç, dayanışma, kolektivizm, ortak
hedef ve ortak amaç demektir. Örgüt
geri çekilmenin, yanlışa sapmanın önünde engel demektir. Örgüt halkların
sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ge-

lişiminin olmazsa olmazıdır. Demokratik
kitle örgütleri, insanın kendine, halka,
doğaya yabancılaşmamasını sağlar.
İnsan sosyal bir varlıktır, hayatın önüne
çıkarttığı sorunlarla tek başına mücadele
edemez, duygu ve düşüncelerini aktarmak, geliştirmek, ilerletmek için sosyal

çevresi ile, düşüncelerini ortaklaştırdığı
kişilerle biraraya gelmek zorundadır.
Bu toplumların gelişiminin doğal yasasıdır.
Dünya yüzünde baş çelişki emperyalizm ve halklar arasındadır. Yani
ezenler ve ezilenler… Başka bir ifadeyle

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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zenginler ve yoksullar. Zenginler çıkarlarını
korumak için örgütlenmişlerdir. Kendi örgütlerini kurmuş ve geliştirmişlerdir. TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON TOBB gibi
onlarca kurum örgüttür. NATO, G8, G15
gibi örgütlenmeler emperyalist örgütlerdir.
Yoksullarda örgütlenmenin kendileri için
zorunlu olduklarını görmüş ve örgütlenmişlerdir. Gücü elinde tutan iktidar halkın
örgütlenmesinden korktuğu için buna
engel olmuş ve örgütlenmeleri tasfiye etmeye çalışmıştır. Yoksullar için örgütlenmesinin bir hak olarak tanınması ve oluşturulması için çok büyük bedeller ödenmiştir. Sendika, dernek, vakıf, parti gibi
oluşumlara izin vermek istememişlerdir.
Tarihe bakın örgütlenme hakkımızı söke
söke almışızdır. Anayasa’da tanınan örgütlenme hakkı, inanç özgürlüğü hakkı,
düşünceyi açıklama ve yayma hakkı öyle
kolay kazanılmadı. Kan ve can pahasına
o yasalara geçti bu haklar…

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Devletin Demokratik Kitle
Örgütlerine Saldırmasının Nedeni
Korkudur
Olağanüstü hal ilan edilmesinden bu
yana 23 tane KHK ilan edildi. Bu KHK’lar
ile onlarca dernek, dergi, kurum, kültür
merkezi, eğitim merkezi kapatıldı. Keyfi
ve hukuk dışı kapatılmayı kabul etmeyenlere ise azgınca saldırdı. Arama işlemi
adı altında basılan kurumlar talan edildi.
Duvarlarını yıktılar, tavanları parçaladılar,
camları kırdılar. Bastıkları kurumlarda
bulunan kişileri gözaltına alıp işkence
yaptılar.
Örneğin Okmeydanı Gençlik Derneği
son beş ayda 6 defa basıldı. Her baskında
duvarlarını parçaladılar, tavanlarını deldiler,
içerde bulunan tüm eşyaları parçaladılar.
Duvarlara ahlaksız yazılar yazdılar.
Aynı mahallede bulunan Okmeydanı
Haklar Derneği OHAL ilan edilmesinden
sonra defalarca basıldı. Derneğin çalışanı
tekerli sandalyede yaşamını sürdüren İrfan
Yılmaz yerlerde camların üzerinde sürüklendi, bacaklarından yaralandı.
Yürüyüş dergisi basıldı. Beyaz eşyalarının tümü, lavabolar paramparça edildi.
Yine duvarlar, eşyalar parçalandı. Yapılan
bu işleme “arama” dediler.

Demokratik Kurumların
Basılması Yasal ve Meşru Değildir
Yasalara göre kapalı bir mekanda
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arama yapılabilmesi için “aranılan kişinin
veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde
bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak
sağlayan olayların varlığına bağlıdır”, arama kararı genel gerekçelerle verilmez.
Arama kararı aranan kişi, ilgili yerde olduğunu gösteren kanıta ya da o yerde delillerin olduğuna ilişkin kanıtlar gereklidir.
Olağanüstü hal koşullarında dahi arama
kararı için savcının yazılı bir emrinin
olması gerekir. Arama kararı, usulüne uygun alınmış bir savcılık kararı olduğunda
bile bir yerin duvarlarını yıkmaya, tahrip
etmeye, içeride bulunan insanları darp etmeye, işkence yapmaya, gazlarla boğmaya
izin vermiyor. Yapılan bu işlemin adı
arama değil, mala zarar verme suçudur,
yaralama, işkence, öldürmeye kast etme
suçudur.
Polisin bastığı yerlere bakın. Yürüyüş
dergisi, Gençlik Federasyonu, Haklar Derneği. Buralara bakıldığında arama işlemi
için yapılmadığını, bir kişiyi yakalamak
için yapılmadığını anlamak için hukukçu
olmak gerekmiyor.

Beş Ay İçinde 6 Kez Baskın
Yapılması Akla ve Hukuka Değil
Faşizme Uygundur

“kitap, dergi, pankart, döviz”dir. Ki bunların hepsini gençler korkmadan çekinmeden ev ev dağıtıyorlar. Pankartları bina
boyunca asılıyor. Sloganları duvarlara işleniyor. Dev-Genç korkmadan, sakınmadan
yapacaklarını yapıyor, sözlerini söylüyor.
Yıldırma, vazgeçirme politikası boşunadır. Baskı sürekli hale gelince meşru
olur sanıyorlar. Halkın bu durumu kanıksayacağını sanıyorlar, halkın örgütlenme
hakkından vazgeçeceğini sanıyorlar. “ Bir
yalanı 40 defa da anlatsak artık doğru sanırlar” diye düşünüyor olabilirler. 6 değil
600 kez de talan etmeye gelseniz, kimse
örgütlenme hakkından vazgeçmez.
Halkın örgütlenmesinden korkanlar,
halktan korkanlardır.

Örgütlenme Hakkımızdan
Her arama kararında bir gerekçe olur. Vazgeçmeyeceğiz, Mevzilerimizi
Faşizmde arama kararlarında gerekçe ol- Terk Etmeyeceğiz!
maz, aramayı gerçekleştirmek için kanıta
ihtiyaç yoktur. Faşizmde arama kararı gerekçesiyle halka karşı suç işlenir. Halkın
temel haklarını çiğnemek bir kağıdı buruşturup atmak kadar kolaydır.
Gençlik Derneği Federasyonu’nun son
beş ayda altı kez basılmasının hukuki bir
gerekçesi olamaz. Gençlik derneği baskınlarının birçoğu gece saatlerinde yapıldı.
Gece arama işlemi yapılabilmesi için gecikmesinde sakınca gerektirecek bir durumun olması gerekiyor. Gençlik Federasyonu önü sürekli bir biçimde gözlemlenmektedir. İçeriye kimin girip çıktığı
bilinmektedir. Bir kişiyi yakalamak için
arama yapmak için basmak isteseler,
içeriye giren kişiyi çıkarken almaları mümkündür. Ancak bir kişiyi aramak ya da
iddia ettikleri suçlar için delil bulmak için
basılmıyor dernek. Amaç çok açık. Halka
ve gençlere gözdağı vermek, sindirmek,
bıktırmak, siyasi düşüncelerinden, inançlarından, örgütlenme haklarından vazgeçirmek…
Gençlik derneklerinde bulabilecekleri

Egemenler ve onun temsilcisi olan
devlet örgütlü olduğu için yönetebiliyor,
örgütlü oldukları için iktidarını sürdürebilmektedirler. Örgütlü oldukları için halkın
örgütlenmesini istemiyorlar. Örgütlenmek
halkların en haklı ve meşru eylemidir.
Örgütlenme hakkımızı engellemek yaşama,
varlığımızı geliştirme, düşünme hakkımızı
engellemektir. Örgütlenme hakkına saldırı
inançlarımıza, onurumuza saldırıdır. Ezilenlerin mücadele tarihini yok saymaktır.
Şehitlere saygısızlıktır. Mevzileri bırakmak
düşünceleri, inançları bırakmaktır.
Sonuç olarak;
1 – Devletin kurumları mühürlemesi,
kurumları kapatması, dergileri kapatması
meşru değildir.
2 – Derneklerin basılması ve talan
edilmesi yasal değildir.
3 – Derneklerin talan edilmesi, duvarların yıkılması, işkence ve öldürmeye kast
edilmesi suçtur. Devletin acizliğinin, zavallılığının kanıtıdır.
4 – Demokratik kurumlarımızı savunmak, haklılığımızı, tarihimizi savunmaktır.

16’SINDA HALKIN UMUDU

Kızıldere’ye Şehitlerimizi Anmak İçin Gidenler Anlatıyor:

KIZILDERE 2017 VE BİZ!
FAŞİST TERÖRÜNÜZ BİZİ DURDURAMAZ!
Her şey top tüfek asker, sayıca üstünlük değildi. Devrimci irade onlara geri adım
attırmıştı. Ayrılırken “yine gelecegiz” dedik. Ve sonra hemen ardından yoldaşların Kızıldere'ye
gidip pankart açtıklarının haberini aldık. Sevincimiz bir kat daha arttı. Mahirler’i anmamızı,
onları yaşatmamızı, onların açtığı yolda zafere yürümemizi hiçbir güç engelleyemez.
Ankara'dan Kızıldere'ye Cuma gecesi 12.00’da 15 kişi hareket ettik.
Tokat'a varana kadar 5 kez arama ve
GBT dayatması ile karşılaştık. Niksar
ve Kızıldere Köyü başında da birer
kez olmak üzere toplam 7 kez durdurulmuş olduk. Tam bir keyfiyete dönüştürdüler. İstanbul aracını da 10 kez
GBT ve aramaya tabi tutmuşlar. Valilik
24 Mart-3 Nisan arasında köyde anma
yapılmasını YASAKLAMIŞ.
Biz gitmeden İstanbul'dan 5 arkadaşımız anma için köylülerle görüşüp
hazırlıklar yapıyorlarmış. Yemek için
anlaşmışlar. Başka köylüleri de davet
etmişler daha önceki yıllardaki gibi
evlere gitmişler. Fakat jandarma, köylüleri her yıl olduğu gibi yine tehdit
etmiş. Muhtara "muhtarlığın gider,
bunlara yardım etmeyeceksin" diyerek
tehdit etmiş. “Anma yasaklandı” demişler. Hatta arkadaşlar kaldıkları
evde aile çok korktuğu için evden
ayrılmak zorunda kalmışlar. Jandarma
anma için hazırlık yapan Hakan İnci'yi
de "İstanbul’daki bir dosyadan yakalanman var” diyerek gözaltına almış.
Biz vardığımızda her sene köye yakın
bir benzinlikte toplanıyorduk, yine
orada toplandık.
Bizi daha önce köye gidip çalışma
yapan 4 arkadaşımız karşıladı. Birlikte
kahvaltı yaptık. Sonra İstanbullu arkadaşların nerede oldukları konusunda
görüştük. Onları Bolu'da tam 5 saat
bekletmişler. Aracın trafik evrakları
eksik bahanesiyle aracı bağlamışlar.
Yeni bir araçla onlar devam etmişler.
Saat 09.30'da onlar Kastamonu civarındaydılar. Arkadaşlar da “İstanbul’u
öğle saatlerine kadar bekleyelim.” Hala
çok yolları kalırsa biz zorlayalım”

dediler.
Biz 12.30’da tekrar yola koyulduk.
Almus-Kızıldere köyüne ayrılan yol
ayrımında Niksar jandarması tarafından durdurulduk. Aracımız arandı.
GBT yaptılar. Aracın şoforüne kemer
takmadığı için ceza kestiler. Uzunca
bir süre bekletildik. Çok fazla askeri
yığınak vardı. Önceki çevirme yeri
olan Erbaa'da bize valiliğin yasak kaSonra Grup Yorum'dan "Defol
Amerika" şarkısı söylendi. "Tankınızı topunuzu soyunuzu sopunuzu atacağız yudumuzdan" diye
sesler dışarıya çok çoskulu geliyordu. Aslında orda bekleyenler
NATO askerleriydi. Emperyalizmin
ve işbirlikçilerin çıkarları için bekliyorlardı. Fakat bir çoğunun bundan haberi yoktu. Onun için içerdeki arkadaşlar Mahirler'in sözleriyle cevap verdiler. “Bizler devrimcileriz, Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik diyen Mahir
Çayanlar’ın geleneğinden geliyoruz. Onları anmamız engelenemez.. Mahir Çayan 45 yıl önce bu
topraklarda yüzlerce askerce çevrildiklerinde emperyalizme uşaklık
eden komutanlara çatışmaya başlamadan "erleri çekin rütbeliler
gelsin” diye seslenmiştir. Biz de
size sesleniyoruz; “sizde halkın
çocuklarısınız, içerde anne babalar
yaşlılar var. İhtiyaçları var. Onlara
işkence yapmayın. Halka karşı
suç işlemeyin" diye konuştular.
"Bizler vatanımız ugruna ölecek
kadar seviyoruz." diye benzer konuşmalar yaptılar.

rarını gösterdiler. Orada da aracın ön
camında siyah film var diye ceza kestiler. Bizim şoför başta jandarmalara
"komutanım" diye hitap ediyor ve selam veriyordu. Keyfi cezalardan sonra
o da onlara kızmaya 5. çevirmeden
sonra selam da vermemeye başladı.
Hatta 5 çevirmede teybinden Kerbela
ile ilgili bir deyişi özellikle yüksek
sesle onlara dinletti.
Köyün alt girişindeki 6. durdurulmayı
da geçip son kez köy girişinde durdurulduk. Burda yine aynı uygulamalar
oldu. Her yerde biz uzun tartışmalar
yürüttük. Askerlere yönelik propoganda
yapıldı: Neden burada olduğumuzu,
kim olduğumuzu, yasak kararının hiçbir
hukuki dayanağı olmadığını Mahirler'i
her sene andığımızı anlattık.
Burada bizi araçtan indirmek istemediler. Uzunca bir süre bekletildik.
Sonra hepimize emniyet kemeri takmadığımız gerekçesiyle para cezası
kestiler. Tuvalet ihtiyacı için dahi tartışmak durumunda kaldık. Araç sürücüsüne de ceza kesip aracı bağlamakla
tehdit ettiler. İletişim kuran arkadaşlar
İstanbullu arkadaşların geldiklerini bizim
bir önceki durdurulduğumuz yerde olduklarını söylediler. Telefonla irtibat
kuran arkadaş böyle tarif etti. Bizde
hep beraber onları da alıp birlikte gelelim
dedik. Fakat alt taraftaki yere tekrar
gittiğimizde Kızıldere yol ayrımında
değil 30-40 km gerideki Erbaa yakın
arama noktasında olduklarını öğrendik.
Onların oradan geçişine izin vermedikleri
gibi bir faşist güruh toplamaya da girişmişler. Aslında uzunca bir süre bekletmelerinin nedeni de olabilir. 20 kişilik
bir gurühtan 4-5 kişi araca taş atmışlar.
Biz de bulunduğumuz yerden oraya
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pılacaktı.

Bitmek
Tükenmek
Bilmeyen
GBT'ler
Gözaltılar,
Direniş ve
Anma Başlıyor
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gittik. Fakat bizim önümüzde Niksar'dan
Erbaa'ya gidiş yönünde yolumuz tekrar
kesildi. Bize Tokat'tan çıkmamız yoksa
kötü olayların olacağı can güvenliğimizi
sağlayamayacaklarını söylediler. Eskortluk edip bizi Amasya'ya dogru götürmek istediler. Arka ve önümüze geçerek bizi yönlendirmeye çalıştılar. Tabii
şoför korktuğu için bir süre onları takip
etti. Fakat biz müdahale ettik. Takip etmedik. Aracı Erbaa'yı çıkmadan tam
arkadaşların bulunduğu yerin karşısında
durdurduk. Jandarma ve polisler bizim
aracın etrafını sardılar. Bize siz Kızıldere'ye şehirden gidin diğer grupla sizi
buluşturamayız dediler. Biz kabul etmedik. Almus'ta Kızıldere'ye varmadan
bir benzin istasyonunda buluşacağımızı
söyledik.
Arkadaşlarımızı almadan gitmeyiz
dedik. Tekrar birlikte gideceğiz dedik.
Tartışmalar sonrası sabah bizim gittiğimiz benzin istasyonunda İstanbullu
arkadaşlarla o yöne gidip polis takibinde giderek buluşmuş olduk.
Sonra benzinlikte 40-45 kişi olduk.
Arkadaşlar ne yapacaklarını konuştular.
Ankara'nın şoförü bir süre gitmemek
için diretti. Grup ikiye ayrıldı. Bir
grup, araçla benzinlikte bekledi. Diğer
bir grupta zorlamak için tekrar yola
çıktı. Ben de yola çıkan araçtaydım.
Saldırı olmazsa akşam 8.30 kadar
beklenip oturma eylemine başlayacak
diğerleri geri dönecekti. Yedi kişi gerekiyorsa anma yapılana kadar orda
kalacaktı. Her gün ertesi gün de bu
eyleme devam edeceklerdi. Saldırı
direk başlarsa da ilk grup izin vermeme
yerinde pankart acacak ve anma ya-

Benzinlikten İstanbul'un aracına binerek Almus-Kızıldere yol ayrımına
kadar vardık. Normalde sabah bu noktadan GBT yapılıp devam edebilmiştik.
Fakat şimdi bu noktadan da daha fazla
jandarmayla yolu tamamen kapatmışlardı. GBT yapacağız dediler. Fakat
aşağıya da indirmiyorlardı. Jandarmayla tartışmaya başladık. Bize de
çıkın dediler. Kabul etmedik. Araç
kapılarını kapatıp inmeye çalışan arkadaşları geri iteklemeye başladılar.
5 kişi kapı ağzından aşağıya indi
onlara saldırarak gözaltına aldılar. Diğerleri araçtan inemedi. Kapıları kapattılar ve önünde yığılıp beklediler.
İçerden sürekli zorlama yapıldı. Araçtan indirmediler.
İçerideki arkadaşlar sloganlarla
marşlarla anmaya başlamış oldular.
Dışarada göz altına aldıklarını da
askeri araçlarla yığınak yaptıkları sıralı
halde beklettikleri askerlerin hemen
arkasında kelepçeleyip tutmaya başladılar. Bizim aramıza askerleri çektiler.
Onların da sürekli "Kızıldere son değil
savaş sürüyor." Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş" "insanlık onuru işkenceyi yenecek" şeklinde sloganları geliyordu.
İçerde “Oy Dere Kızıldere”, “Gündoğdu” marşları söyleniyordu. Sürekli
kapı dövülüyordu. 25 kişiye karşılık
akrepler, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş zırhlı araçlar, panzerler TOMA’lar ve yüzlerle robokop kıyafeti
giymiş askerler, yüzleri kar maskesiyle
kapalı komandolar vardı. Ayrıca bunlara destek için gelmiş bir otobüs
çevik kuvvet ve jandarma ve polisin
trafik ekipleri.
Düşman bütün tankı topuyla yıgınak yapmıştı. ama insanlarımız üze-

rinde bunların hiçbir etkisi yoktu.
Hatta bunların tamamı propoganda
mazlezemesi oldu. Neden bu kadar
yapıldığı soruldu ve bizimkiler tarafından anlatıldı. Sonra Grup Yorum'dan
"Defol Amerika" şarkısı söylendi.
"Tankınızı topunuzu soyunuzu sopunuzu atacağız yudumuzdan" diye sesler
dışarıya çok çoskulu geliyordu. Aslında
orda bekleyenler NATO askerleriydi.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerin çıkarları için bekliyorlardı. Fakat bir
çoğunun bundan haberi yoktu. Onun
için içerdeki arkadaşlar Mahirler'in
sözleriyle cevap verdiler. “Bizler devrimcileriz, Biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik diyen Mahir Çayanlar’ın
geleneğinden geliyoruz. Onları anmamız engelenemez.. Mahir Çayan
45 yıl önce bu topraklarda yüzlerce
askerce çevrildiklerinde emperyalizme
uşaklık eden komutanlara çatışmaya
başlamadan "erleri çekin rütbeliler
gelsin diye seslenmiştir. Biz de size
sesleniyoruz; Sizde halkın çocuklarısınız, içerde anne babalar yaşlılar var.
İhtiyaçları var. Onlara işkence yapmayın. Halka karşı suç işlemeyin"
diye konuştular. "Bizler vatanımız uğruna ölecek kadar seviyoruz." diye
benzer konuşmalar yaptılar.

Marşlarımız, Sloganlarımız,
Devrimci İrademiz
Tanklarınızdan
Daha Güçlüdür!
3 saatten fazla biz dışarıda onlar
içerde beklediler. Askerler aracın önce
arka kapısına iki adet zırhlı akrebi tamamen bitişik yanaştırarak kapıların
açılmasını önlemeye çalıştılar. İçeride
duruma tepkiler daha çok arttı. Tam
bir irade savaşıydı. İçeriden de kapılar
daha sert sloganlar ve marşlar daha
yüksek çıktı. Bir süre sonra aracın
kornasını çalmaya başladılar. Bütün
alanı tiz bir korna sesi kapladı. Diii
tttttt.....diitttt... diye. Tabii onlarda
karşı atağa çekip aracın altına yatıp
kornayı susturdular. Sonra korna sesi
kesilince farları yakıp söndürdüler.
Sonra sinyalleri.... Devrimci irade ile
başa çıkmadılar. Birkaç defa bizden
gözaltına alınan kişilerin slogan atmazlarsa serbest bırakılacağını söy-
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lediler. Araca kadar bu şekilde sessizce
gitsinler dediler. Tabi kimse slogansız
gelmedi. Her defasında da yeniden
saldırdılar.
Kadın subaylardan biri "komutanım
bir kadını susturamayacak mıyız" diye
saatlerdir süren çaresizliklerini itiraf
ediyordu. Saatlerdir marşlar türküler
söylenmişti. Gözaltına alınanları da
alıp dönmek üzerine konuşulmuştu.
Ve onlara yine geleceğiz denildi. Başta
burnundan kıl aldırmayan, geri adım
atmış gibi görünmek istemeyen komutan çaresizdi. Sloganlar atılmayacak
marşlar söylenmeyecekti ama olmadı.
İçerde ve dışarda herkes coşkuluydu.
Polisler bile askerlere bunlar vazgeçmezler diyordu. Basında haber yaptırdık. Fotoğraf çekmemize dahi engel
olmak istediler ama çekim yaptık.
Sosyal medya üzerinden yaydık.
Benzinlikte bekleyen arkadaşlar da

geldiler. Onlara da bir araçtan 3-4 serseri muhtemel
asker polis yönlerdirmesi
ile laf atıp küfür etmiş. Onları da biraz bizden ötede
durdurdular. O araçtan da
gelenler oldu. Sonra komutan pes edip gözaltındaki
aracın yanına getirmek durumunda kaldı. Onlar da
“Kızıldere son değil savaş
sürüyor” “yaşasın direniş
yaşasın zafer” “bedel ödedik
bedel ödeteceğiz” sloganlarını atarak yanımıza geldiler. Moral
üstünlük bizdeydi. Komutan bir köşede
sessizce bekliyordu. Askerleri önünde
durumunu kurtarmaya çalışıyordu. Her
şey top tüfek asker sayıca üstünlük değildi. Devrimci irade onlara geri adım
attırmıştı. Ayrılırken “yine geleceğiz”
dedik. Ve sonra hemen ardından yol-

Evlatlarının Mezar Hakkı İçin Direnen
Kemal Gün'nün Yanındayız
Kemal Gün'ün sesini her alana
taşımak onunla dayanışma içinde olduklarını göstermek amaçlı İstanbul'un
birçok mahallesinde ve Halk Cephesi'nin birçok alanında destek açlık
grevleri yapıldı. Şimdi bu direnişi
daha fazla alana taşımak herkesin
sorumluluğudur. Direnişin sesini her
alana yaydığımız Kemal Gün'ün yalnız
olmadığını gösterdiğimizde kazanan
bizler olacağız. Mahallelerin ve alanların yaptığı destek açlık grevleri aşağıdaki gibidir:
Devrimci İşçi Hareketi: Devrimci
İşçi Hareketi evlatlarının mezar hakkı
için Dersim Seyit Rıza Parkı'nda açlık
grevi yapan Kemal Gün'e destek için
8 Mayıs'ta 1 günlük açlık grevi yaptı.
Bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Bir baba, bir çınar insanlık tarihi
kadar eski bir hak olan mezar hakkı
için direniyor. Faşizm katlettiği insanlarımızın mezarını bile korkudan
saklıyor. Katil AKP ve Erdağan'a sesleniyoruz; bunları sizden önce deneyen

İsrail’di ve dünya halklarının
laneti üstünde. Hitler denedi o
da tüm dünya tarafından hatta
onu kullananlar tarafından bile
lanetlendi. Kemal Gün’ün talebi
kabul edilsin. Mezar hakkı engellenemez. Anaların gözyaşı
katilleri boğacak." dedi.
İdil Kültür Merkezi: 7
Mayıs’ta “Dersim’de direnen
Kemal Gün’e destek için 1
günlük açlık grevindeyiz. Mezar Hakkı Engellenemez” açıklaması yaparak, Kemal Gün’e desteğini ve kayıp cenazeleri alma kararlılığını dile getirdi.

İSTANBUL:
Avcılar Halk Cephesi: Avcılar
Halk Cephesi Dersim’de kaybedilen
evlatları için 73. gündür açlık grevinde
olan 70 yaşındaki Kemal Gün’e destek
için 7 Mayıs’ta, 1 günlük destek açlık
grevi yaptı. Açlık grevinde, tüm halkı
Kemal Gün’ü desteklemeye çağıran
Halk Cepheliler; “Mezar Hakkı Kutsaldır Engellenemez. Kemal Amca

daşların Kızıldere'ye gidip pankart açtıklarını haberini aldık. Sevincimiz bir
kat daha arttı. Mahirler’i anmamızı,
onları yaşatmamızı, onların açtığı yolda
zafere yürümemizi hiçbir güç engelleyemez.
Kurtuluşa kadar savaşacağız.
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Yalnız Değildir” sloganlarını atıldı.
Bahçelievler Halk Cephesi: 7
Mayıs'ta bir açıklama yaparak, evlatları için direnen Kemal Gün’e destek için 1 günlük açlık grevi yaptıklarını duyuran Halk Cepheliler, "Kemal Amca Yalnız Değildir" sloganını
attı.
Çayan Halk Cephesi: Çayan Mahallesi'nde Halk Cepheliler kayıp gerillaların
cenazeleri için Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda
açlık grevi yapan Kemal Gün'ün direnişinin
74. gününde destek olmak için 8 Mayıs’ta 1
günlük açlık grevi yaparak dayanışmalarını
gösterdi.

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin
Davetlisi Olarak, Kim İl Sung’un 105. Doğum Günü Programı Kutlamalarına Katıldı
Uluslararası İlişkiler Komitesi Adına Kore Demokratik Cumhuriyeti’ne Giden
Naim Eminoğlu’yla Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz:

“Bu kutlamaların benim anladığım kadarıyla dünyaya çok net
bir mesajı vardı: Sosyalizm Ölmedi Yaşıyor.”

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017
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Yürüyüş: AEC olarak Kore’ye gittiniz. Gidişinizdeki amaç neydi nasıl
gittiniz?
Naim Eminoğlu: Gidişimizdeki
asıl amaç KDHC ile bir iletişim kurabilmek ve politik olarak birbirimizi
tanımaktı. Tabi ilerleyen yıllarda da
Kore ve Türkiye halklarının birlikte
güzel işler yapabileceğinin farkında
olarak gittik. Kore’nin anti- emperyalist
duruşu ve ABD’nin Kore’ye ilişkin
yıllardır izlediği politikalar Kore’ye
gitmemiz gerektiğini ve onlarla bağ
kurmamız önemini ortaya çıkarıyordu.
Sonuçta düşmanımız ortaktı. Ama birbirimizle hiçbir iletişimimiz yoktu.
Tabi Kore’ye gidiş amaçlarımızdan
birisi de onları Anti-Emperyalist Cephe
(AEC)’ye dahil etmek ve AEC’yi güçlendirmekti. Bu kapsamda onları önümüzdeki yıl yapılacak olan ve her
sene yapılan Uluslararası Eyüp Baş
Sempozyumu’na davet ettik. Bu teklifimizi kabul ettiler. Vize problemini
halledebilirsek KDHC’yi temsilen bir
kişi önümüzdeki yıl Türkiye’ye gelecek.
Biraz da nasıl gittiğimizden bahsedeyim. Öncelikle Kore devleti bizleri
bu yıl ilk defa davet etti. Aslında yıllardır onlara ulaşmaya çalışıyorduk
ve sonunda iletişim kurabildik diyebiliriz. Bize davet mektubu gönderdiler.
Davet edilmemizin sebebi ise Kim İl
Sung’un 105. Doğum günü etkinlikleriydi. Bu kapsamda orayı ziyaret
ettik. Kore’ye ulaşabilmek için öncelikle Çin vizesi almanız gerekiyor.
Çin vizelerimizi aldıktan sonra Pekin’e
gidip oradaki KDHC büyükelçiliğinden
ayrıca Kore vizesi alınması gerekiyor.
Biz de bu kapsamda ilk başta Çin’e
gittik. Oradaki KDHC büyükelçiliği
çalışanları bizleri karşıladı. Vize işlemlerinin tamamlanması için 1 gece
Pekin’de kaldık. Tüm işlemler ve yol-

culukların ardından 13 Nisan akşamı
Kore’ye ulaşabildik.
Yürüyüş: Kuzey Kore’nin şu anki
durumu nedir? Nasıl bir ülke? Sosyalizmi Kore üzerinden anlatırsanız
bize ne söylersiniz?
Naim Eminoğlu: Kendilerine Kuzey denilmesini pek sevmiyorlar aslında. Çünkü onlar Kore’yi tek bir
devlet olarak görüyorlar. Ülkenin güney kısmı yani Güney Kore denilen
ülke onlara göre ABD işgali altındaki
bir parçaları. Zaten 1948 yılında
KDHC kurulurken bütün Kore ülkesinde kuruluyor. Daha sonra 1950’li
yılların başında ABD ve NATO’nun
müdahalesiyle ülke ikiye ayrılıyor.
Bu tepkileri tarihsel ve haklı bence.
Ülkenin resmi adı da Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti zaten.
Kore’nin şu an ki durumundan biraz
bahsedecek olursak; Kore 24 milyon
nüfus ve 120 000 km2 yüzölçümüne
sahip bir uzak doğu ülkesi. Başkent
Pyongong’da yaklaşık 8 milyon insan
yaşıyor. Çevresinde ise Çin, Güney
Kore, Rusya ve Japonya bulunuyor.
Coğrafi olarak biraz sıkışmış gibi görünseler de kendilerini her açıdan yetiştirmiş ve geliştirmiş bir ülke. Tabi
çok farklı bir dünya orası. Yani kapitalist
dünyadaki gibi değil birçok şey. Sosyalist alternatifleriyle teknoloji vs. pek

çok açıdan gelişmiş bir ülke. Farklı
bir dünya derken temiz kalmış bir yer
desek daha iyi olur. Yani kapitalizmin
kiri isi pası bulaşmamış bu ülkeye
bunu çok net anlayabiliyorsunuz.
Kore’nin şu anki politik durumu
nedir diye bakacak olursak; Anti-emperyalist oldukları çok net. Buna hem
tarihsel olarak sahipler, hem de ideolojik
olarak. Amerika’ya karşı oluşları ve
bundan taviz vermeyecekleri çok net.
Açıklamalarından da karşı duruş anlaşılabiliyor zaten. Güney Kore’ye karşı
duruşlarından yukarıda bahsetmiştim,
biraz daha açacak olursam. Güney
Kore ile resmi hiçbir ilişkileri yok.
Çünkü onlara göre Güney Kore’deki
devlet ABD tarafından kurulmuş bir
kukla. Gerçekten de öyle olduğunu
Kore Savaşı’na baktığımızda bizler de
görebiliyoruz zaten. O yüzden o toprakları alıp birleşik tek bir Kore kurma
hayalleri her zaman mevcut ve bunu
başaracaklarına da inanıyorlar.
KDHC 1948’den bu yana sosyalist
ilke ve yöntemlerle yönetilen bir ülke.
Ülkeyi kuran lider Kim İl Sung, Japon
işgalcilere karşı verilen bir ulusal kurtuluş mücadelesi sonucu bu devleti
kurmuş. Tabi Japonlara karşı ilk aşamada bir gerilla hareketi kurarak başlamış. Kore devleti bu yüzden gerillaya
çok önem veriyor ve seviyor. Tarihsel
bir bağlılıkları var. Kim il Sung’un
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Röportaj
yeten kapalı bir ekonomiye
geçmişler. Çin’den almaları
zorunlu olan birkaç hammadde hariç nereyse bütün ürünleri kendileri üretiyor ve halkına sunuyor. Bu önemli bir
şey tabi. Tüketim kültürü olmadığı için ve planlı ekonomi
işlediği için fakirlik çekmiyorlar. Aslında Kore çok sınırlı
kaynakları olan bir ülke. Ama
planlı ekonominin gücü Kore
üzerinden çok rahatlıkla görülebilir. Ben eminim ki
Kore’de kapitalist bir sistem
olsaydı halkın büyük bir kısmı
ciddi anlamda fakirlik çekerdi.
Sosyalizme dair biraz da
ideolojilerinden bahsetmek
istiyorum. Onlar Juche ideolojisine inanıyor ve takip ediyorlar. Aslında Kore İşçi Partisi ilk kurulduğunda Marksist
Leninist bir parti. Bu açıdan
ülkenin kurulduğu ilk yıllarda
Stalin’e daha yakınlar. Tabi
daha sonra Sovyetler’de iktidara revizyonistlerin gelmesiyle Kim
İl Sung ML olmaktan vazgeçmemiş.
Özellikle 1965 yılında yaşanan Sovyet-Çin geriliminde KDHC lideri
Marksizm Leninizmin devamı bir
ideoloji ve pratik yaratmaları gerektiğini öne sürüyor. Böylece Juche
ideolojisi dediğimiz bir ideoloji oluşturulmaya başlanmış oluyor. Tabi biraz
da pratik içerisinde geliştirilmiş bir
ideoloji. Temel ilkelerine bakmak
bunu anlamak için yeterli. Juche ideolojisinin
temel ilkelerini kabaca
sayacak olursak; politik
bağımsızlık, ekonomi
de kendi kendine yeterlilik, politikleştirilmiş
asker-halk ve barış için
silah diyebiliriz. Görüldüğü gibi Kore devletinin tarihte yaşamış olduğu deneyimler bu

Sosyalist bir Kore yıllar içerisinde
her şeyi kendi kendine üretmeyi öğrenmiş. Çünkü 70 yıldır sosyalizm
var. Tabi bu durumda ‘90 larda sosyalist bloğun çökmesi de etkili. Çünkü en çok ticaret yaptığı ülkeler buralarmış 90’lardan önce. Bu ülkelerin
de emperyalist sisteme entegre olmasıyla kendi kendine yeten kapalı
bir ekonomiye geçmişler. Çin’den
almaları zorunlu olan birkaç hammadde hariç nereyse bütün ürünleri
kendileri üretiyor ve halkına sunuyor. Bu önemli bir şey tabi. Tüketim
kültürü olmadığı için ve planlı ekonomi işlediği için fakirlik çekmiyorlar. Aslında Kore çok sınırlı kaynakları olan bir ülke. Ama planlı
ekonominin gücü Kore üzerinden
çok rahatlıkla görülebilir.
ailesinin tamamı Japonlara karşı verilen
bu gerilla savaşında şehit düşmüş. Bu
yüzden Kim ailesi Kore halkı için
önemli hale gelmiş. Ülkeyi yöneten
başkanların da hep Kim ailesinden
çıkmasının sebebi de bu aslında. Şu
an başkanlık koltuğunda Kim Jong
Un oturuyor.
Sosyalizmi Kore üzerinden anlatacak olursak; açıkçası beni en çok etkileyen durum yozlaşmanın hiç olmaması
oldu. Kore’de insanlar geleneklerine
çok sadık ve olduğu gibi koruyorlar.
Ayrıca uyuşturucu, fuhuş gibi toplumu
çürüten şeyler de yok Kore’de. Tabi
sosyalizmin bu toplumsal bir yönü.
Sosyalist bir Kore yıllar içerisinde her
şeyi kendi kendine üretmeyi öğrenmiş.
Çünkü 70 yıldır sosyalizm var. Tabi
bu durumda ‘90 larda sosyalist bloğun
çökmesi de etkili. Çünkü en çok ticaret
yaptığı ülkeler buralarmış 90’lardan
önce. Bu ülkelerin de emperyalist sisteme entegre olmasıyla kendi kendine

ideolojinin oluşumunda etkili.
Yürüyüş: Kore halkı nasıl bir
halk? Gözlemleriniz ne oldu?
Naim Eminoğlu: Kore halkı gerçekten farklı bir halk. Bu farkı nasıl
anladık önce onu anlatayım. Kore dönüşünde Çin’in başkenti Pekin’e geldik
ve buradaki insanlarla oradaki insanların
farkını gerçekten anladık. Şöyle ki;
Kore’deki insanların yüzlerindeki gülümseme oranı ve temiz olmanın verdiği
masumiyet Çin’den daha fazla. Mesela
Pekin’de hırsızlık oranı çok yüksek.
Kore’de ise burada hırsızlık var mı
diye rehberimize sorduğumuzda, insanlar niye bir şey çalsın ki diye bir
soruyla karşılık verdi ve muhtemelen
ne demek istediğimizi anlamadı. Hayatı
boyunca hiçbir hırsızlık vakası görmemiş birisinden bahsediyoruz tabi.
Yukarıdaki sorunun cevabında da
değindiğim gibi Kore halkında yozlaşma yok. Bunu şöyle açacak olursak;
dilencilik, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş yok. Devletin bu konulara ilişkin
sıkı tedbirleri olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü halk bu meseleleri özümsemiş ve bir denetime de ihtiyaç duyulmuyor. Yozlaşmanın olmaması insanların geleneklerine düşkün olmasını
bunları ilk haliyle muhafazasını mümkün hale getirmiş. Tabi bu düşkünlük
milliyetçi muhafazakar bir biçimde değil. Kore halkı diğer halkların oyunlarına
ve müziklerine de çok açık. Mesela
bize izlettikleri bir dans gösterisinde
kovboy şarkıları eşliğinde dans edebiliyorlardı. Her ne kadar ABD karşı bir
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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düşmanlıkları olsa da bu düşmanlığın
sınıfsal bir şey olduğunu gösteriyor
bu durum bize. Amerikan halkına karşı
herhangi bir tepkileri yok hatta kültürel
olarak Amerikan halk oyunlarını bile
oynamayı seviyorlar.
Biraz da Kore halkının politikliğinden bahsetmek istiyorum. Kore
halkı için askerileşme çok önemli
tabi. Çünkü sürekli bir Amerikan işgaline karşı hazırlıklı olmak istiyorlar.
Kore Savaşı gibi bir durumla karşılaştıklarında hazırlıksız yakalanmak
istemiyorlar. Bu yüzden askeri eğitim
çok önemli bütün halk için. Kore’de
bugün 1 milyondan fazla asker bulunuyor. Ancak Kore’nin asıl gücü savaş
durumunda bütün bir halkın savaşabilecek yeterli donanıma ve yeterliliğe
sahip olması bence. Politik ve örgütlü
bir halk olması bu açıdan çok doğal.
Halk her şeyin farkında. Bu yüzden
de böyle bir yöntem bularak devletlerini korumayı çok istiyorlar.
Yukarıda anlattıklarımdan Kore halkının askeri yönünden dolayı çok sert
ve ciddi bir halk sanabilirsiniz. Ancak
hiç de öyle değil. İnsanlar bu savaş
durumuna sürekli hazırlıklı ama günlük
yaşamda çok neşeliler. Yani bu kadar
örgütlü ve askerileşmiş bir halkın bu
kadar fazla gülmesi insana biraz garip
gelmiyor değil. Bu kadar sürekli tehdit
altında yaşamalarına rağmen Kore Halkı gelecekten umutlu ve ideallerinin
peşinden koşmayı seviyor.
Yürüyüş: Katıldığınız doğum günü
kutlamasını değerlendirir misiniz?
Emperyalistler bu törenin görüntülerini yaygın olarak kullandılar. Ama

Temel ilkelerine bakmak
bunu anlamak için yeterli. Juche ideolojisinin temel ilkelerini
kabaca sayacak olursak; politik
bağımsızlık, ekonomi de kendi
kendine yeterlilik, politikleştirilmiş asker-halk ve barış için
silah diyebiliriz. Görüldüğü gibi
Kore devletinin tarihte yaşamış
olduğu deneyimler bu ideolojinin oluşumunda etkili.
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Kore’ye karşı propagandanın aracı
olarak kullandılar. Siz oradaydınız.
Yaşadıklarınızı anlatır mısınız?
Naim Eminoğlu: Evet. Gerçekten
etkileyici bir törendi bizler için. Çünkü
yıllarca Sovyetler’de yaşanılan bu ve
benzeri gösterileri tekrardan izliyormuş
gibi bir heyecana kapıldığımı hatırlıyorum. Tabi yürüyüş yapan askerlerin
berelerindeki kızıl yıldız da bu duyguları
yaşamamda etkili oldu. Bu kutlamaların
benim anladığım kadarıyla dünyaya
çok net bir mesajı vardı: Sosyalizm
Ölmedi Yaşıyor. Tabi çoğu yabancı
basın medya kuruluşu bu gösteriyi bir
gövde gösterisi olarak telaffuz etti. Ve
şu gerçeği de gizledi birçoğu. Bu geçiş
aslında gelenekselleşmiş bir ritueldi.
Yani Kim İl Sung’un 105. doğum
günü etkinlikleri kapsamında her yıl
düzenleniyordu. Ancak çoğu burjuva
basın bu gösterilerin ABD ile artan
gerilimden dolayı düzenlendiğini, gövde
gösterisi olduğunu vs. söylediler. Bu
basit gerçeği bile halklardan saklıyorlar
Kore ile ilgili haberleri verirken, gerisini
siz düşünün. Bu törende bir gerçek
daha vardı HALK. Halkın neredeyse
tamamı oradaydı. Bu gerçeği burjuva
basının hiçbiri vermedi. Mesela askeri
geçiş töreni bittikten sonra halktan insanlar geçiş yaptı sırayla. Yabancı
medya onları haber yapmak istemedi.
Tabi benim açımdan bu törende silahların çeşitliliği ve büyüklüğü değildi
önemli olan. Halkın yoğun katılımı
idi. Çünkü birleşmiş bir halkı hiçbir
güç yenemez. Burada halkın birleştiğini
çok net anlıyordunuz. Koskoca meydanda ellerindeki pamuklarla çıkardıkları devasa sloganlar ve bayraklar
bunu tüm dünyaya haykırıyordu.
Tabi orada Kim Jong Un’u da yakından görme fırsatımız oldu. Çok sempatik ve sevilen bir lider Kore halkı
arasında. Halkın bağlılığını anlayabilmek açısından yaşadığımız bir olayı
anlatmak istiyorum. Tören esnasında
Koreli mihmandarımız Pak Hyong Lee
de yanımızdaydı. O sırada alana Kim
Jong Un geldi ve bizim mihmandarımız
bir anda duygulandı. Ne oldu diye sorduğumuzda, ilk defa önderimi bu kadar
yakından görüyorum o yüzden duygulandım dedi. Yani liderleriyle ilgili söylenen pek çok kara propagandayı çürüten

Mesela Pekin’de hırsızlık
oranı çok yüksek. Kore’de
ise burada hırsızlık var mı
diye rehberimize sorduğumuzda, insanlar niye bir şey
çalsın ki diye bir soruyla
karşılık verdi ve muhtemelen
ne demek istediğimizi anlamadı. Hayatı boyunca hiçbir
hırsızlık vakası görmemiş birisinden bahsediyoruz tabi.
Yukarıdaki sorunun cevabında da değindiğim gibi
Kore halkında yozlaşma yok.
Bunu şöyle açacak olursak;
dilencilik, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş yok. Devletin
bu konulara ilişkin sıkı tedbirleri olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü halk bu
meseleleri özümsemiş ve bir
denetime de ihtiyaç duyulmuyor.
bir durum şu yaşadığımız olay. O yüzden
anlatmak istedim.
Yürüyüş: Kore’ye yaptığınız bu
gezinin siyasi olarak önemi nedir?
Naim Eminoğlu: Siyasi olarak
önemi çok büyük bizler için. Orada
genel olarak kendimizden bahsettik.
Politik olarak nasıl bir yol izlediğimizi,
eylemlerimizi ve Marksist-Leninist
olduğumuzdan bahsettik. Tabi bu durum dikkatlerini çekti. Sanırım 24 ülkeden katılımcı vardı orada. Biz aralarında en genciydik. Bu da bizler
için çok ilginçti tabi. Dikkatlerini
çekmemizin bir diğer sebebi de bu
olsa gerek. Çünkü 47 yıllık bir hareketi
temsilen 2 gencin Kore’ye gelmesine
onlar da çok şaşırdılar.
Politik olarak çok verimli bir gezi
olduğuna inanıyorum. Birbirimizden
pek çok şey öğrendik ve ileriki yıllarda
daha da öğreneceğiz buna eminim.
İleriki yıllarda KDHC’ninde AEC’nin
bir parçası ve geliştiricisi olacağına
inanıyorum. Teşekkür ederim.
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FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
FAŞİZMİ YENMENİN ONURU
SADECE SOSYALİSTLERE AİTTİR
TANYA'DAN SILA'YA
Kardeşler, üzülmeyin.
Gün yiğitlik günüdür.
Soluk aldırmayın faşistlere,
yakın, yıkın, öldürün.
...
Biz
iki yüz milyonuz.
iki yüz milyon asılır mı?
Gidebilirim ben.
Ama bizimkiler gelecekler.
Teslim olun, vakit varken
...
Yoldaşlar
hoşça kalın.
Yoldaşlar
kavga sonuna kadar.
Duyuyorum nal seslerini
geliyor bizimkiler!
(Nazım Hikmet)
“Emperyalist çevreler buhranın bütün yükünü emekçilerin omuzlarına yüklemeye
çalışıyorlar. Faşizmin gereğini
duymalarının nedeni budur.
Pazarlar sorununu güçsüz
ulusları köleleştirerek, sömürgeci baskıyı arttırarak ve savaş
yoluyla dünyayı yeniden bölüşerek çözmeye çalışıyorlar.
Faşizmin gereğini bu yüzden
duyuyorlar.
Devrim güçlerinin gelişmesini, emekçilerin ve köylülerin devrimci hareketlerini
ezerek ve dünya proletaryasının siperlerine karşı askeri
saldırıları düzenleyerek engellemeye çalışıyorlar. İşte
bu yüzden faşizmin gereğini
duymaktadırlar.”
(Dimitrov)

Faşizm, can çekişmekte olan emperyalizmin eli kanlı halidir. Faşizm, halk çocuklarına
düşman, direnen emekçiye düşmandır. Faşizm tüm halka düşmandır. 18'indeki Sıla’mızı
katleden faşizm, hem ülkemiz hem de dünya halklarının can düşmanıdır.
Faşizmin devrimcilere düşmanlığının nedeni nedir? Çünkü tekelci kapitalizm,
açlıkla terbiye etmek istediği tüm yoksulların bir gün gelip düzenini temelinden yıkacağını çok iyi bilir.
Çünkü kapitalizm iflas etmiştir. Kapitalizmin halkın sorunlarına çare üretemediği,
aksine sorunların kaynağı olduğu tartışmasız doğrudur.
Çürüyen, can çekişen, sonu gelen bu düzenin korkulu rüyası devrimcilerdir.
Çünkü devrimciler halkın faşizme karşı mücadelesini örgütlemek için uğraşırlar.
Çünkü devrimciler, faşizmin şovenizmine, gericiliğine, yağma savaşına karşı
mücadele ederler. Çünkü devrimciler, faşizmin baskılarına boyun eğmez, direnirler.
Sıla'yı katledenlerin, uyuşturucu tacirlerine karşı eyleme katıldığı sırada katledilen
Hasan Ferit Gedik'in katilleriyle aynı olduğunu görürüz. Berkin'i katledenler de
aynı katillerdir. Dilek Doğan'ı ve Yılmaz Öztürk'ü katledenler de... Barış ve
Oğuzhan'ı katledenler de aynı katillerdir.
Katilleri durdurmanın yolu faşizme karşı mücadele etmekten geçiyor. Çünkü
faşizmi yenmenin onuru sadece ve sadece sosyalistlere aittir. Bir kuvvet ancak
ondan daha üstün bir kuvvet tarafından durdurulabilir. Bu kuvvet ise halkın örgütlü
gücüdür.
Tüm halkımızı, başka gençlerimiz öldürülmesin diye faşizme karşı mücadele
etmeye çağırıyoruz.
FAŞİZM HALKA HESAP VERECEK!
HALK ÇOCUKLARININ KATİLİ FAŞİZMDEN HESAP SORACAĞIZ!

Ülkemizde Faşizm
Neden Süreklidir?
1) Yeni-sömürgeleşmenin bir sonucu
olarak tekelci burjuvazi en baştan beri
emperyalizme bağımlıdır. Bu nedenle
çarpık ve zayıftır.
2) Emperyalizme bu göbekten bağımlılık yüzünden tekelci burjuvazi
kendi ayakları üzerinde tutunamadığından kapitalist öncesinden kalan toprak
ağaları ve tefeci tüccarlarla ittifak halindedir. Bunun adı oligarşidir.
3) Sermaye ve teknoloji açısından
dışa bağımlıdır. Hep bir finans sorunu
yaşar. Üstüne bir de sömürüden aslan
payını emperyalizm almaktadır. Pastadan
geri kalan kırıntıları işbirlikçi tekelci burjuvazi, kendi ittifak kurduğu prekapitalist
unsurlar dediğimiz toprak ağaları ve tefeci
tüccarlarla paylaşmak zorundadır.

4) Ve emperyalizm, bunalımını yeni
sömürgelerden aldığı aslan payıyla gidermekte, kendi krizini yine bizim gibi
ülkelere aktarmaktadır. Bunun sorucu
olarak ülkemizde sürekli bir siyasi, ekonomik ve sosyal kriz sürmektedir. Siyasi
literatürde buna “milli kriz” denilir.
Böyle bir tabloda iktidarda kalamama,
sürekli darbe olur mu olmaz mı tartışmaları yaşanması bunun bir sonucudur.
Katmerli bir sömürü vardır yeni sömürgelerde ve halkın çelişkileri en üst sınırdadır. Egemenler yönetmenin derdindedir
ve halkın en ufak bir hak talebine tahammülleri yoktur. Sömürü ve iktidar
ancak zor yoluyla sürdürülebilir.
Mahir Çayan bu sürekli faşizmin
emperyalizme bağımlılığını anlatmak
için sömürge tipi faşizm tanımlamasını
getirmiştir
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
ELEŞTİRMEK; EZMENİN DEĞİL,
AYAĞA KALDIRMANIN ARACI OLMALIDIR

Eleştiri sevginin en yoğunlaşmış halidir!..
Düzenin öğrettikleriyle düşünürsek eğer, yukarıdaki
cümle bize çok yabancı gelir.
Eleştirmek, düzen içinde ezmenin, kendini başkalarından üstün tutmanın bir aracıdır.
Bazen devrimci saflarda da bu yanlışa düşüldüğü
olur. Düzenden getirilen yanlışlar sürdürüldüğünde
eleştirmek, insan ezmenin bir aracına dönüşür.
Hata yapılır yapılmaz; leş başında bekleyen akbabalar gibi, fırsat kollayan fırsatçılar gibi dakikasında eleştiri bir ok gibi fırlatılır ve eleştirilen kişinin en zayıf
yerinden vurulur...
Eleştiriyi biz nasıl ele almalıyız?
- Eleştiri kişiselleştirilmemelidir.
- Bir devrimci eleştirmeden önce kendisine bakmalıdır.
- Eleştiride ne liberal ne de tepkisel olacağız.
- Eleştiri sanat eseri inceliğinde yapılmalıdır. Kaba
olmamalı, özenli ve hassas olmalıyız.
- Hastayla değil hastalıkla mücadele etmeliyiz.
- İnsanla değil, zaafla uğraşmalıyız.
- Eleştiri, misilleme aracı olarak kullanılmamalıdır.
- Eleştiri, baştan savma değil; ciddiyetle yapılmalıdır.
- Eleştiri özeleştirinin devrimci bir silah olduğunu
ve amacını asla unutmayacağız.
- Herkesi kendi gerçeğine göre, her sürecin ihtiyacına göre eleştirmeliyiz.
- Eleştiriyi yerinde ve zamanında ölçüsü ile kullanmalıyız.
- Eleştirmek yerine, kırıp dökmemeliyiz.
- Eleştirmek gerektiğinde, bundan kaçıp, kimseye
mavi boncuk da dağıtmamalıyız.
- Eleştirinin amacı ideolojik düzeyi yükseltmek,
yani bilinç düzeyini yükseltmek olmalıdır.
- Eleştirinin amacı, doğru siyasi çizgiyi benimsetmek benimsemek olmalıdır.
- Eleştirinin amacı çalışmadaki eksiklerin üstesinden gelmek için güç vermek olmalıdır.
- Eleştirirken ilkemiz, insanı korumak ve onu iyileştirmek olmalıdır.
- Yoldaşlarımıza ayna tutmalı, onların kendi gerçeğini görmesine yardımcı olmalıyız.
- Eleştirmek, değiştirip dönüştürme iddiasını taşımalıdır.
- Eleştirimiz, yöntem de sunmalıdır. Sadece söyleyip geçen değil; değişimini örgütleyen olmalıyız.
Ve şunu bilmeliyiz ki, hiçbir şey birdenbire degişmez. Yoldaşımızın olumlu taraflarını büyütüp, olumsuz
olanları ezmeliyiz. Yanlışlarla asla uzlaşmamalıyız.

"Liberalizm, kendisini çeşitli biçimlerde gösterir.
Bir kimse açıkça hata işlediğinde, barış
ve dostluk uğruna işi oluruna bırakmak; eski
bir tanıdık, bir hemşeri, okul arkadaşı, yakın bir dost, sevilen biri, eski bir meslektaş
ya da alt kademeden eski bir arkadaştır
diye ilkelere bağlı tartışmadan kaçınmak.
Ya da arayı bozmamak için, meseleye derinliğine girmeyip, şöyle bir dokunup geçmek. Bunun sonucunda hem örgüt, hem de o
kişi zarar görür. Bu, liberalizmin birinci biçimidir.
Düşüncelerini örgüte aktif olarak iletmek
yerine, özel çevrelerde sorumsuz eleştirilere
girişmek. Kişilerin yüzlerine karşı hiç bir şey
söylemeyip arkalarından çekiştirmek ya da
toplantıda birşey söylemeyip sonradan dedikodu yapmak. Kolektif hayatın ilkelerine
kulak asmayıp kendi bildiğini okumak. Bu,
liberalizmin ikinci biçimidir.
...Birinin kitlelerin çıkarlarına zarar verdiğini görüp de tepki duymamak, onu vazgeçirmemek, engellememek, ya da ikna etmemek ve bunu sürdürmesine göz yummak. Bu,
liberalizmin sekizinci biçimidir.
...Hatalarının farkında olmak, ama onları
düzeltme yolunda hiçbir çaba göstermemek,
kendine karşı liberal bir tavır takınmak. Bu,
liberalizmin onbirinci biçimidir."
(Mao)

Anadolu’nun Her Karışında Şehitlerimiz,

Onlara Vefa Borcumuz Var!
Karadeniz Özgürlükler Derneği 1 Mayıs’ta Samsun’un
Vezirköprü ilçesinde mezarı bulunan Ölüm Orucu şehidi
Fatma Hülya Tümgan’ın mezarı başında anma düzenledi.
Anmada ilk olarak Tümgan’ın özgeçmişi okundu,
ardından devrim şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Son olarak şehitlere bağlılık sözü verilerek 3 Halk Cepheli’nin katılım sağladığı anma sonlandırıldı.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Hedefsizlik
ÇÖZÜM: Hedefli çalışma
Hedefsiz çalışma, bir işin örgütlenmemesidir.
Hedefsiz çalışma, nereye gideceğini, nasıl gideceğini, ne
zaman gideceğini bilmemektir.
Hedefsiz çalışma, neyi, ne zaman, hangi araç ve yöntemlerle
yapacağını bilmemektir.
Nihayetinde hedefsiz çalışma sonuç alamamaktır.
O halde, devrimci mücadelede sonuç almak için hedefli
çalışmak zorunluluktur.

Hedefli Çalışma Nedir?
Hedefli çalışma, mücadeleyi büyütme geliştirmek için neyin,
neden, ne amaçla yapıldığını bilmektir.
Hedefte net olmadan, o hedefe ulaşmak için ısrarlı bir çaba
içinde olmadan, pratiği her an iktidar perspektifi ile örgütlemeden,
devrim iddiasını sürdürebilmek mümkün değildir.
Hedefli çalışma sonuç alıcı çalışmadır.
Örneğin; kitle çalışmasında şu sürede şu kadar kişiye ulaşmayı
hedefleyeceğiz, şu kadar yeni mahalleye veya yeni okula, iş
yerine gideceğiz gibi, çalışmamızın hedefleri olacaktır.

Çalışmamızın hedeflerini neye göre belirleyeceğiz?
İlk olarak, çalışmamızın hedefini doğru belirlemek için,
sorunun ve ihtiyacın doğru tespit edilmesi gerekir.
İkinci olarak, hedeflerimizi doğru belirlemek için elimizdeki
olanakların tespit edilmesi gerekir.
Hedefimizi, ihtiyaçlarımız ve olanaklarımızı birlikte değerlendirerek belirleyebiliriz. İhtiyaçlarımız, hedeflerimizi mümkün
olanın en ilerisi olacak şekilde belirlememizi sağlayacak, elimizdeki
olanakları tespit etmek, hedeflerimizi belirlerken gerçeklikten
kopmamızı engelleyecektir.
O halde, hedeflerimizi belirlerken, çalışma yürüttüğümüz
alana, birime tümüyle vakıf olmak gerekir. Tanımadığımız biri
için veya bilmediğimiz, vakıf olmadığımız bir birime hedefler
belirleyemeyiz.
Tanımak, vakıf olmak, o alana, birime ilişkin sorular sormak
ve cevaplarını bulmaktır.
Hedeflerimiz, açık, net ve somut olmalıdır.
Karmaşık, belirsiz hedeflerin anlaşılması, görülmesi ve sahiplenilmesi zordur. Hedeflerimiz net, anlaşılır olmalıdır. Bireysel
veya kolektif hedeflerde hedefin çerçevesi net olarak çizilmelidir.
Hedefler, belli tarihlerle, rakamsal ölçülerle de somutlanmalıdır.
En basitinden, diyelim bir kitap okuyoruz. Şu tarihe kadar bitireceğim diyerek hedef koymak, bunun için gereken zamanı
ayırmak, kendi iç disiplinimizi de güçlendirecektir. Ya da şu mahallede altı ayda dergi sayımızı şu kadara çıkaracağız diyebilmeliyiz.
Bunun için çalışmalarımızda, 3 aylık, 6 aylık, yıllık hedeflerimizi
belirler ve bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmamızı program-

larız.
Hedef somutlandıkça hedefe ulaşma yolları da önümüze
serilir, seçeneklerimiz çoğalır, bu da başarma olanağımızı
güçlendirir.
Hedefli çalışma yapacağımız işleri karmaşıklıktan çıkarır, bir
düzene sokar.
Günlük çalışmalarımızın, iş yoğunluğu içinde boğulmasını
engeller, bizi hedeflerimize taşıyacak işlerimizin öncelikle düzenlenmesini, örgütlenmesini ve yapılmasını sağlar. Belirsizliği,
karmaşayı ortadan kaldırır.
Hedefli ve programlı olmak düzenli olmaktır, kapasiteyi artırmaktır. Hedef sahibi kadronun, birimin, alanın verimliliği artar
böylelikle. Hedefler, günlük yaşamı doldurur. Yoğunlaşma, düşüncede hedefle meşgul olmayı sağlar. Yeni geliştirici yöntemlerin,
üretkenliğin zeminini bu yoğunluk yaratır. Hedefine kilitlenmiş
devrimcinin yaşamı, düşüncesi, çalışma tarzı, buna göre şekillenecektir.

Hedefli Çalışmanın Olmazsa Olmaz Parçası
Programlı Çalışmaktır
Eğer bir hedefe ulaşmak istiyorsak, o hedefe giden yolu belirsizlikten kurtarmak gerekir. Bunun için hedefimize giden yolu
programlamamız gerekir.
Programlamak, bir işi ne zaman, nasıl, hangi araç ve yöntemlerle
yapacağımızı belirlemektir.
Hedefli çalışmanın diğer yanı, çıkardığımız programı hayata
geçirecek bir disiplin içinde çalışmaktır.
Hedefli çalışmanın olmazsa olmaz diğer bir yanı kolektivizmdir.
Kolektif bir çalışmanın hayata geçirilmediği bir ortamda, belirlediğimiz hedeflerimizin kafalarda netleştirilmesi, sahiplenilmesi,
o hedefe ulaşma kararlılığının oluşturulması mümkün olmayacaktır.
Hedeflerimiz ne kadar doğru ve gerçekçi belirlenirse belirlensin,
kadrolarımızı, kitlemizi o hedefe ulaşmak için seferber edemediğimizde hedef kağıt üzerinde kalmaya mahkum olacaktır. Bu
zaafa düşmekten bizi alıkoyacak temel silahımız kolektivizmdir.

Devrimi Hedefliyoruz! Bağımsızlık, Demokrasi ve
Halkın İktidarını Hedefliyoruz!
Devrim yapmayı, iktidar olmayı hedefliyoruz. Bağımsız, demokratik ve halkın iktidarı ile yönetilen bir Anadolu hedefliyoruz.
Devrim hedefimizi belirlerken, içinde yaşadığmız dünya ve
ülkemiz koşullarına vakıfız.
Devrim stratejimizi oluştururken, dünya ve ülkemiz koşullarını
ve ihtiyaçlarımızı dikkate almış durumdayız.Yani bizi devrime,
bağımsız, demokratik bir ülkeye, halkın iktidarına taşıyacak
devrimin yolunu tespit ediyoruz.
Sonuç olarak; bir adım ileri gideceksek de hedef belirleyecek,
hedefimize giden yolu programlayacağız, devrime gideceksek
de hedef belirleyeceğiz o hedefimize giden yolu programlayacağız.

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Kavga; Halkla, Emperyalizm ve
Oligarşi Arasında

1 Mayıs’ta, Bir Avuç Tekelin İktidarına
Karşı Halkın İktidarını İstedik

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

1 Mayıs günü İstanbul’u işgal ettiler. Çünkü, Anadolu halkına 1 Mayıs’ı
kutlamak yasak. Taksim sürekli olarak
polis işgali altında. Çünkü, hem 1
Mayıs günü, hem diğer günler, Taksim
Meydanı emekçi halka yasak.
Neden?
Çünkü, 1 Mayıs, emekçi halkın
örgütlenmesine, emeğinin hakkı için
halkın iktidarı için mücadele etmesine
hizmet eden bir gündür.
Çünkü, Taksim meydanı, halkın
hakları ve özgürlükleri, halkın kendi
iktidarı için mücadelesinin simgesi
bir meydan, faşizmin halkın mücadelesini bastırmak için kanımızı akıttığı
bir meydandır.
Yani Taksim kavga meydanı olduğu için yasaktır. Yasaklanan, halkın faşizmin zulmüne, sömürüye
karşı örgütlenmesi, savaşmasıdır.

iktidar olma, iktidarını koruma bilinci
vardır. Bu sınıf bilincidir.
Yani, burjuvazi sınıfsal varlığını
ancak emekçi halkı sömürerek, sömürüye
dayalı iktidarını koruyarak sürdürebilir.
Burjuvazi bilir ki, karşısındaki onmilyonlar örgütlenirse, silahlanırsa, savaşırsa
iktidarını sürdüremez. Bunu engellemek
için saldırır, yasaklar.
Burjuvazinin sınıf bilinci budur.

Sınıf Bilincine Sahip Olmak,
Halkın İktidarı İçin
Savaşmaktır
Bizim de sınıf bilincimiz vardır.
İdeolojimiz, Marksizm-Leninizm bizim
sınıf bilincimizi yansıtır. Bize, halkın
iktidarının yolunu gösterir.
Oligarşinin 1 Mayıs günü İstanbul’u
kelimenin tam anlamıyla işgal etmesi
boşuna değildir. Karşısında iktidar iddiasını sürdüren, bunu örgütlenmesiyle,

Haftanın Çat Kapı
Atasözü:
Gündemi
Dünyada kusursuz iki insan
vardır; biri ölmüştür,
Çat Kapı Her Eve Girmektir
öteki doğmamıştır
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
her okurumuz, dergimizin gönüllü dağıtımcısıdır
- Kemal Gün, 70 yaşında bir baba.
Kemal Gün, bugün (10 Mayıs) 73
gündür açlık grevinde. Ne istiyor?
Faşizmin bombayla katlettiği oğlunun
ve yoldaşlarının cenazesini istiyor.
Yani canı, evladı için sadece bir mezar
istiyor. Bunun için açlık grevi yapmak
zorunda bırakılıyor Kemal Gün.
Bunun adı faşizmdir.
Ve biz halksak, faşizme karşı çıkmak
zorundayız. Faşizmin zulmüne karşı
çıkmayan, onu meşrulaştırmış olur,
birgün faşizmin zulmüyle kendisi de
karşılaşır.
Kemal Gün’ün bu haklı talebini sahiplenmek için, bulunduğumuz yerde
1 günlük açlık grevi yapalım. Sadece
bir günlük açlıkla faşizme karşı zafer
kazanılmasına katkı sunalım.
- Kamu emekçilerimiz Nuriye Gül-
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1 Mayıs, sınıflar mücadelesini anlatır bize. 1886 yılının 1 Mayısı’nda
Amerika’da işçiler genel greve giderler.
80 bin işçi toplanır Chicago’da. 8 saatlik iş günü talep ederler. Kapitalizmin
dizginsiz sömürüsüne karşı örgütlenmiş
ve eyleme geçmişlerdir.
Mitingin bitiminde, Amerikan burjuvazisinin eli silahlı köpekleri dağılan
işçilerin üzerine ateş açarak 6 işçiyi
katlederler. Yüzlerce işçi tutuklanır
ve 4 işçi önderi idam edilir.
Amaç, işçi sınıfının hakları için
örgütlenmesini ve mücadelesini boğmaktır. Burjuvazi, kendi sömürü ve
zulüm iktidarını sürekli kılmak için
katleder. Bunun için işçilerin, emekçilerin örgütlenmesini yasaklar. Taksim’i halka kapatan ideoloji, İstanbul’u
işgal eden ideoloji ile aynı ideolojidir.
Burjuvazinin, Amerika’dan Türkiye’ye halka saldırısının temelinde

men, Semih Özakça açlık grevi direnişlerinin 59. günlerindeler.
Tek bir burjuva basında haber bile
yapılmadılar. Neden? Çünkü, onlar
halk için direniyorlar, onlar halkın
faşizme karşı direniş ve zafer umudunu büyütüyorlar.
O halde, onların sesini tüm halka
duyuracak olan biziz. Komşularımıza
anlatalım. Mahallemizin duvarlarına
isimlerini ve direnişlerini yazalım.
- 6 Mayıs’ta, faşizmin katilleri, 18
yaşında bir Cephe’liyi, Sıla Abalay’ı
kaldığı evde katlettiler.
Katlediyor faşizm, her gün yeni bir
gencimizi katlediyor.
16’sında Halkın Umudu oldu Sıla,
18’inde Halkın Kahramanı.
Devrimcilik nedenlerini saydı Sıla;
bizim çocuklarımız aç kalmasın diye,

daha çocuk yaşta, patronların emeği
ödenmeyen işçileri haline gelmesinler
diye, bizler daha mutlu yaşayalım
diye verdi ömrünü Sıla. Kendini
bizim için feda eden 18 yaşındaki
kahramanımızın ismini verelim çocuklarımıza. Onları yeni Sılalar olarak yetiştirelim.
Katliamlara karşı çıkalım, faşizmin
katil sürülerini mahallelerimizden
atalım.
- Katliamlara dur demek için, açlığa
yoksulluğa dur demek için, yozlaşmaya,
mahallelerimizin uyuşturucu ticarethaneleri haline getirilmesine dur demek
için Halk Meclislerimizde, Halk Milislerimizde örgütlenelim. Zulme karşı
örgütlenmek ve savaşmak hepimizin
hakkı ve görevidir. Hakkımızı kullanalım, görevimizi yerine getirelim.

16’SINDA HALKIN UMUDU

Zafere Dair
pratiğe geçiren bir güce karşı savaşmanın
bilinciyle İstanbul’u işgal etmiştir.
Emperyalizm ve oligarşi, bizim ülkemizde iktidarlarını sorunsuz, sıkıntısız
sürdürme olanaklarının olmadığının
farkındadırlar.
Çünkü, ülkemizde halkın iktidarı
için savaşan bir güç vardır. Bu güç,
Parti-Cephe’dir. Yani ülkemizin Marksist-Leninistleridir.
Ülkemizde, emperyalizme ve oligarşiye iktidarlarını kaybetme korkusu
yaşatan da bu gücün varlığıdır. Bu gücün örgütlülüğüdür.
Bir ülkede, Marksist-Leninist önderlik ve sistemin krizi bir arada bulunduğunda, o ülkede devrimin koşulları
var demektir. Oligarşiye iktidarını kaybetme korkusu yaşatan nedenlerden
biri de sistemlerinin krizidir.
1 Mayıs günü İstanbul’da gördüğümüz çatışma bunun sonucudur.
Parti-Cephe’li Sıla Abalay’ın, 6
Mayıs’ta kaldığı evde faşizm tarafından
katledilmesi, bu iktidar mücadelesinin
sonucudur.
Halkın iktidarı, Anadolu toprakları
için bu kadar gerçek, bu kadar elle tutulur ve somuttur. Bu kadar bize yakın,
ulaşılabilir bir hedeftir. Bu hedefe ulaşma bilinciyle savaşmalı, bu hedefi yakınlaştırma bilinciyle örgütlenmeliyiz.

Nerede örgütleneceğiz?

Halkın İktidar Organları
Halk Meclisleridir
İktidar mücadelemizi Halk Meclislerinde örgütlenerek sürdürmeliyiz.
1886 yılında, dünyanın öbür ucunda
yakılan sınıflar mücadelesi ateşini, ülkemizde büyütüyoruz. Dünyanın diğer
ucunda 131 yıl önce işçi sınıfının ve
emekçilerin hakları için can veren
Amerika’lı işçilerin direniş gününde,
onların katledilmesinin hesabını sormak
için, onların başlattığı kavgayı zafere
taşımak için, dünyanın dört bir yanında
alanları dolduruyoruz.
Bu iktidar ve sınıf bilincine sahip
olduğumuzun göstergelerinden biridir.
İktidar olmak örgütlenmekten geçer.
Örgütlenmeliyiz. Halk Meclisleri, halkın
iktidarının organlarıdır. Bugün henüz
emekleme dönemindedir, fakat her canlı
varlık gibi Halk Meclisleri de gelişecek
büyüyecek ve birgün ülkemizdeki halk
iktidarının organları olarak işlev görecektir. Halk Meclislerimize bu bilinçle
sarılmalı, örgütlemeli büyütmeliyiz.
Sonuç olarak; sınıflar mücadelesinde, kavga meydanlarında, her
mahallede, her alanda örgütlediğimiz
Halk Meclislerimizle yerimizi almalıyız.

Korkunç ellerinle bastırıp yaranı
dudaklarını kanatarak
dayanılmakta ağrıya.
Şimdi çıplak ve merhametsiz
bir çığlık oldu ümid...
Ve zafer
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp koparılacaktır...
Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
Düşman haşin, zalim
ve kurnaz.
Ölüyor çarpışarak insanlarımız
halbuki nasıl
hakketmişlerdi yaşamayı
ölüyor insanlarımız
ne kadar çok
sanki şarkılar ve bayraklarla
bir bayram günü nümayişe çıktılar
öyle genç ve fütursuz...
Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
En güzel dünyaları
yaktık ellerimizle
ve gözümüzde kaybettik ağlamayı:
bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp
gözyaşlarımız gittiler
ve bundan dolayı
biz unuttuk bağışlamayı...
Sayı: 14
Varılacak yere
Yürüyüş
kan içinde varılacaktır.
14 Mayıs
Ve zafer
2017
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp koparılacaktır...
Nazım Hikmet

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

İki ideoloji savaşıyordu, 6 Mayıs’ta Küçükçekmece’de.
Bir yanda, Cephe’li Sıla Abalay, halk güçlerini temsil
ediyordu.
Haklı bir savaşın tarafıydı.
Sömürüye karşı savaşıyordu.
Yoksulluğa, açlığa karşı savaşıyordu.
Faşizme ve zulme karşı savaşıyordu.
Ülkemizin emperyalizme peşkeş çekilmesine, işbirlikçiliğe
ve ülkemizin yeni-sömürge haline getirilmesine karşı savaşıyordu.
Adalet için, bağımsızlık, halk demokrasisi için, sosyalizm
için savaşıyordu.
Karşısında emperyalizmin işbirlikçisi, bir avuç emek
düşmanı, sömürücü azınlık, onların eli kanlı katiller sürüsü
vardı. İstiyorlar ki, Sılalar’ı olmasın Anadolu halkının, isyanı
olmasın zulme, sömürüye. Bağımsız, demokratik bir ülkede,
adaletli bir ülkede yaşama umutları olmasın istiyorlar.
Halkın iktidar olma umudu olmasın istiyorlar. Bu umudumuzu
katletmek için gittiler Küçükçekmece’ye, bu umudumuzu
katletmek için sıktılar kurşunlarını Sılamızın bedenine. Hep
birlikte haykıralım, Umudumuzu katledemezler. Halkın iktidarını engelleyemezler.

Faşizme karşı, faşizme karşı mücadelenin yöntem ve
araçlarıyla savaşacağız. Faşizme karşı mücadelenin temel
iki yöntemi silahlı mücadele ve illegal mücadeledir. Neden?
Çünkü, faşizm bir avuç emperyalist tekelin, silah gücüyle iktidarını sürdürmesidir.
Buna karşı daha büyük bir silahlı güce sahip olmaktan
başka yolumuz yoktur. Bunun için, adım adım silahlı
gücümüzü örgütlemek, büyütmek, ordulaştırmaktan
başka yolumuz yoktur.
Çünkü, faşizm her türlü hak ve özgürlüğün yok edilmesi,
çıplak, açık, terörcü bir zorla halkın baskı altına alınmasıdır.
Böyle bir koşulda, tümüyle legal, açık örgütlenmek, faşizmin
saldırılarına örgütlenmemizi açık hale getirmek, örgütlenme
çalışmalarımızın, devrim programımızın faşizmin saldırıları
ile engellenmesine olanak tanımak olur.
Bunun için önderlerimiz der ki, bizim gibi yeni
sömürge ve sürekli faşizmle yönetilen ülkelerde, temel
mücadele biçimi silahlı mücadeledir. Diğer ekonomik,
demokratik, akademik mücadele yöntemleri temel mücadele biçimimize bağlı olarak ele alınabilir.
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İnfazlar Faşizmin Değişmeyen
Gerçeğidir
İnfaz Sırası Sana Gelmeden
Karşı Çık, Hesap Sor!

Faşizmin 18 yaşındaki Sıla Abalay’ı
katletmesinin nedeni yönetememe krizidir. Üzerlerimize kurşunlar yağdırmadan yönetemiyorlar. Faşizme karşı
mücadele bilincimizi, cüretimizi işkencelerle, hapsederek, bunlar yetmediği
içinde katlederek kırmak istiyorlar.
Faşizmin infaz politikası bunun sonucudur.
İnfazlar, ülkemizde faşizmin değişmeyen, onyıllardır uyguladığı temel
politikalarından biri olmuştur.
İnfazlar, bu nedenle faşizmin halkın
mücadelesi karşısındaki çaresizliğidir.
Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Sistemin Krizinin Bedelini
Canlarımızla Ödemeye
Hayır Diyelim
Krizi yaratan emperyalist sömürüdür, Faşizm krizin bedelini evlatlarımızı
katlederek bizlere ödetmek istiyor.
Buna karşı çıkmalıyız.
Faşizm, son dönemlerde, Günay
Özarslan’ı, Dilek Doğan’ı, Yılmaz Öz-
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türk’ü, Gazi Mahallesi’nde Barış
Kerem ve Oğuzhan Erkul’u infaz
etmişti. Şimdide Sıla Abalay’ı infaz
ettiler. Bunlar tesadüf değil, infazlar
faşizmin halka karşı savaşında bir politika olarak gündeme getirilmiştir.
Faşist AKP iktidarı, infazları politika
olarak devreye soktuğunu, polisin halka
karşı kurşun sıkmasını yasalaştırarak
ilan etmişti. O yasalar, her gün sokaklarımızda, evlerimizde birimizi katledeceklerinin ilanıydı. Katlediyorlar.
Polis, en sıradan bir olayda, insanlarımızın üzerine kurşun yağdırıyor, katlediyor. Böylece mücadelemizi bitirmeye, halkı korkutarak, yıldırarak etkisizleştirmeye çalışıyor.
Buna karşı çıkmalıyız. Faşizmin
infazlarına dur demeliyiz.
Sistemin krizinin bedelini yoksullukla, açlıkla, faşist terörle, infazlarla
ödüyoruz. Buna sessiz kalmamalıyız,
sıra bize gelmeden infazlara dur demeliyiz.

Faşizmin İnfazlar Politikasını
Boşa Çıkırabilir miyiz?
Evet, kesinlikle bunu başarabiliriz.

İnfazlara karşı büyük bir kampanya
ve tepki örgütleyerek, infazların meşrulaştırılmasını engelleyerek bunu başarabiliriz.
Faşizm, adeta infazları kanıksatmaya
çalışıyor. Kanıksamamalıyız. Bizi infazlar
karşısında çaresiz bırakmak istiyor, çaresizliği kabul etmemeliyiz.
Tüm halka faşizmin infaz politikasını anlatmalı teşhir etmeliyiz. Nasıl
anlatacağız?
İnfazlar faşizmin yönetememe krizinin sonucudur.
Faşizm, gayrı meşru bir güçtür. Kendini baskı ile, terörle halka kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bunun bedelini bizlere canımızla ödetmektedir.
Bu durumu halka teşhir etmeli, faşizmin infazlarına karşı bir bilinç oluşturmalıyız.
Kimsenin, infazları meşru görmesine
izin vermemeli; halkın,bir devrimci,
halktan bir insan infaz edildiğinde, buna
tepki duymasını, bunun sömürü düzeniyle
bağını kurmasını sağlayabilmeliyiz.
İkinci olarak, faşizmin infazlarla
halkı sindirmesinin önüne geçmeliyiz.
Faşizm, infazlarla korku, panik, güç-

Çözüm
Yozlaşmaya karşı köklü çözüm halk iktidarıdır.

Yozlaşmaya karşı mücadele edebilmek, ancak sisteme karşı mücadele edebilmekle
mümkün hale gelir. Eğer, faşist düzene karşı ideolojik ve fiziki mücadele içinde değilsek, yozlaşmaya karşı da mücadele edemeyiz. Ya da yürüttüğümüz mücadeleden sonuç alamayız. Neden?
Çünkü, yozlaşma sömürü düzeninin bir sonucudur. Yozlaşmanın maddi zemini sömürü düzenindedir. Sömürü
düzenin ideolojisinde, sömürü düzeninin iktidar olma ve iktidarını sürdürme biçiminde, yani faşizmde, faşizmin, sömürünün halkta yarattığı sonuçlardadır. Buna karşı mücadele edebilmek için, sömürü düzenini ideolojik olarak mahkum
etmek gerekir. İdeolojik olarak sömürü düzeninin ideolojisinden daha güçlü olmak gerekir ki, bizim önümüze sunulan yozlaşma araçlarını reddedebilelim. Kendi ideolojimizle ürettiğimiz düşünce ve yaşam biçimimizi hayata geçirebilelim. Kendi
yaşamımızı ve çocuklarımızın yaşamını bu ideoloji doğrultusunda yaşatabilelim. Bu yeter mi? Hayır tek başına bu da yetmez. Ancak, örgütlü bir halk faşizmin yozlaştırma bataklığına karşı direnebilir. Tek başına bireyler olarak faşizmin ideolojik, psikolojik, fiziki saldırıları, faşizmin sunduğu yozlaştırma araçları karşısında güçsüz kalırız. Ki, öyle de olmaktadır. Buna karşı güçlü olmak, mücadele edebilmek için faşizmin karşısında halk olarak örgütlü bir güç olmak gerekir. Ancak örgütlü bir güç, faşizmin her alandaki kuşatma ve saldırısına karşı direnebilmeyi başarabilir.
Ancak, faşizme karşı örgütlü olarak mücadele eden, savaşan bir güç yozlaşmaya karşı da savaşabilir, yozlaşmanın önüne geçebilir. O halde, yozlaşmanın, yozlaştırma politikasının
karşısında durmak istiyorsak, birincisi örgütlenmek, ikincisi mücadele etmek zorunluluktur.
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16’SINDA HALKIN UMUDU

Devrimci Kişilik:
16’sında halkının umudu, 18’inde halkının kahramanı olan kişiliktir.
Sıla Abalay’ın kişiliğidir devrimci kişilik. Görüştüğü her insanda derin etkiler bırakan, kaldığı her evde halkı örgütleyen, devrime ve devrimcilere sempati
oluşturabilen kişiliktir. Faşizme teslim olmayan kişiliktir.
süzlük hissi,
çaresizlik hissi yaratarak, boyun eğdirmek istiyor. Biz, daha fazla örgütlenerek, daha cüretle mücadeleyi örgütleyerek infazlar politikasının önüne
geçebiliriz.
Faşizm, ilk kez bizim ülkemizde
katletmiyor, ilk kez bu politikalarını
boşa çıkarma göreviyle karşı karşıya
olan bizler değiliz. Dünyanın çeşitli
ülkelerinde denenmiş, halkların mücadelesi karşısında iflas etmiş bir politikayı, ülkemizde denenmiş ve iflas
etmiş bir politikayı faşizm tekrar gündeme sokmuştur. Yine iflas edecektir.
Halk Savaşının Askeri Sanatı isimli
kitaptan aktaracağımız alıntıdan görelim, Vietnam halkı karşısında Amerika’nın uyguladığı terörü ve halkın
mücadelesi karşısında etkisizliğini;
“Emperyalist planları feci bir şekilde
başarısızlığa uğradı.
Bundan sonra terör başladı. Kadrolar, fertleri gizlice harekete katılmış

olan aileler,
tutuklandılar, evleri yakıldı ve mülklerine el kondu. Birçok köy ve küçük
köy yerlebir edildi. Üzerlerinde devrimci gazeteler bulunanlar derhal
vuruldu, bu kişilerin başları kesildi
veya kolları kesilerek pazar yerinde
teşhir edildiler. Devrimci kadroların
başını getirebilecek olanlara, binlerce
gümüş para ve tonlarca tuz mükafat
olarak vaadedildi. Sonra tıpkı Vu
Nhai ve Bac Son'da yaptıkları gibi,
emperyalistler kontrollerini kolaylaştırmak için halkı kamplarda toplama yöntemine başvurdular.”
Emperyalizmin Vietnam’da aldığı
yenilgi bilinir. Bu yöntemlerin hiçbiri
sonuç vermemiştir. Tersine, emperyalizmin bu terörü, Vietnam halkının
daha fazla silahlanmasına, gizli gruplarda örgütlenmesine neden olmuştur.
Emperyalizmin politikasını boşa çıkaran da bu olmuştur. Ülkemizde de
infaz politikasının sonu bu olacaktır.

Mahallelerimizden Polis
Defolmalı, Ölüm Mangası
Özel Harekat Dağıtılmalıdır
Mahallelerimize katiller sürüsü doldurulmuş, her an elleri tetikte, her an
bir can almak için dolaştırılmaktadır.
Bu katliam çetelerini mahallelerimizden çıkarmalıyız, atmalıyız. Bu
katliam çetelerinin dağıtılması talebini
tüm halkımızın ortak talebi haline getirmeliyiz.
Sonuç olarak diyoruz ki;
1- Katliamcı Özel Harekat dağıtılsın!
Ölüm Mangası Özel Harekat dağıtılsın!
2- İnfaz sırası sana gelmeden
karşı çık hesap sor!

Eğitim: Eğitim emek harcamaktır.

Ajitasyon propaganda: 16’sında halkının

Eğitimimizin temelinde emek vardır. Eğer bir eğitimden
sonuç almak istiyorsak, orada yüksek bir emek olmalıdır.
Eğitime emek harcamak ne demektir?
Eğitim vereceğimiz konuya hazırlanmak, emek harcamanın
bir yanıdır. Eğer, bir eğitim çalışmasına gerçekten hazırlanarak gidersek, o çalışmanın verimli ve sonuç alıcı olmasını sağlamış oluruz. Fakat, yıllardır tekrar tekrar
anlattığımız bir çalışma bile olsa, hazırlıksız gidiyorsak,
o çalışmadan sonuç alamayız. Çalışma yüzeysel, cansız
ve verimsiz olur.
Emek harcamak, eğitim canlı hale getirmek için eğitimin
tüm araçlarından yararlanmaktır. Şiirden, türkülerimizden,
fotoğraflardan, videolardan... Eğer tüm araçlardan yararlanarak, bir eğitim çalışmasına hazırlanıyorsak, harcadığımız
bu emekle eğitim verimli hale gelecektir.
Tüm bunların ötesinde, eğitime harcadığımız emek,
eğitimi soyut teorik bilgi olmaktan çıkararak, gerçeklik
haline getirecektir. Eğitilen insanlarımızın ilk bakacakları
ve etkilenecekleri yer kendilerine harcanan emektir.

umudu Sıla Abalay, 18’inde halkının kahramanı.
16’sında halkının umudu haline ancak bizim çocuklarımız,
yoksul halk çocukları gelebilir. Ancak, onlar bir halkın
acılarını yüklenebilir, o acılara son vermek için kavganın
yükünü severek, yüzlerinde kocaman gülüşlerle üstlenebilir.
Sıla’nın resmine bakalım, Sıla’nın gülüşüne bakalım,
halk olmaktan bir kez daha onur duyalım, halk olmanın
yüceliğini, sömürüyle elde ettikleri tüm servetlerine
rağmen burjuvazinin cüceliğini görelim.
Emperyalizm, oligarşi tüm servetlerini dökseler ortaya
tek bir Sıla Abalay yetiştiremezler. Yürekten davasına
inanmış, kendini halkı için feda edebilecek tek bir Sıla
yetiştiremezler. 16 yaşında böyle büyük bir yürek, böyle
bir bilinç yetiştiremezler.
Anadolu’nun tüm aç çocuklarının acısını, atölyelerde yok
pahasına emekleri, ömürleri çalınan çocuklarımızın acısını
16 yaşındaki yüreğine, bilincine sığdıran Sılalar bir tek
halkın içinden çıkar. Halk olmanın onurunu yaşayalım.
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Canımızı Aldınız
Canınızı Alacağız!
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
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5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan
gece kurşunladılar bedenlerimizi. Aldılar canımızı. Gülen yüzümüze sıktılar
kurşunlarını, gülüşümüze, düşmanlıklarıyla tetik çektiler üstümüze.
Savunmasız değiliz, faşizmin karşısında çaresiz değiliz. Mahallelerimizin Şahanları’nın sorulacak hesabıdır, Sıla’mız.
1 Mayıs günü bir kez daha gördük
ki, ülkemiz emperyalizmin işbirlikçi
güçlerinin işgali altındadır. Sokaklarımıza kadar işgal güçleri doluydu 1
Mayıs’ta. Taksim Meydanı’nı işgal
etmişlerdi. Taksim Meydanı’na çıkan
tüm yolları işgal etmişlerdi. Mahallelerimizin giriş çıkışlarını, sokaklarımızı
işgal etmişlerdi.
Dünyanın tüm zenginliklerini yağmalayan, halkların emeğini sömüren,
ülkeleri sömürgeleştiren emperyalistler,
işgal etmiş durumdalar ülkemizi. Onlarla işbirliği yapan bir avuç uşak,
asalak tekelci, tefeci-tüccar, toprak
ağası işgal etmiş durumdalar ülkemizi.
Vatan topraklarımızı, emeğimizi
savunamayacak durumda değiliz. Vatanımızı emperyalist işgal güçlerinden
kurtarmak, sömürüye son vermek görevimiz.

Mahallelerimizin Şahanları,
Halkın Adaleti
Bağımsızlık, Demokrasi ve
Halkın İktidarı İçin
Savaşımızın Neferleridir
Hemen her gün bir katliama uyanır
durumdayız. Faşist terör ve adaletsizlik,
her gün yaşadığımız temel sorunlarımızdan biridir.
Emperyalistler tarafından işbirlikçi
ordu, işbirlikçi oligarşik devlet gücü
ile işgal edilmiş bir ülkede yaşamanın
anlamını en yakıcı hisseden halklardan
biriyiz.
Ne yapacağız? Sorunlarımız karşısında çözümsüz değiliz, çözümsüz
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kalmayacağız. Çözümsüz
Fütursuzluk
değiliz, çünkü emperyalizcanlara sıkılmış tüm
me ve işbirlikçilerine karşı
kurşunları
savaşabilecek bir ideolojiye sahibiz.
alnımıza çağırıyoruz
Çözümsüz değiliz, çünkü, ülkehalklara atılmış bütün bommizde adaletsizliği bitirecek bir ideobaları
lojiye sahibiz.
sinemize davet ediyoruz
Çözümsüz değiliz, çünkü, bu ideohançerlerin soğuk edasına
lojimizle savaşı örgütleme ve sasırtımızı adres gösteriyoruz
vaşma gücüne sahibiz.
çekilecek nice çileye
Mahallelerimizin Şahanları, emardına kadar açıyoruz yüreğimizi
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
ve kurşun
savaş güçlerimizdendir.
bomba
Ülkemizdeki emperyalist işgale
zincir
karşı olan herkes, adalet isteyen,
ve tecrit
emeğimizin emperyalist ve işbirlikçi
hücre
sansür
tekeller eliyle sömürülmesine karşı
ardından ve arasından
olan herkes, Mahallelerimizin Şabir
tohum gibi Fidan’a durup
hanlarından biri olmalı, bu haklı saalnımızı
güneşe uzatıyoruz
vaşımızda yerini almalıdır.
ve biliyor
Bu ülke bizim ülkemiz.
ve bildiriyoruz ki
Bu halk bizim halkımız.
zulüm yenilecektir
Sokaklarda katledilenler bizim çoyenilmez
olan halktır...
cuklarımız.
Emeği daha çocuk yaşlarda sömüÜmit İLTER
rülenler biziz. Açlığa mahkum edilenler,
ömür boyu yoksulluk içinde yaşamaya
mahkum edilenler biziz. Buna mahkum
çocuklarımızın katillerinden hesap sordeğiliz, bu tabloyu değiştirecek olanlar
malı, onları mahallelerimizde dolaşamaz
da bizden başkası değildir.
hale getirmeliyiz.
Kendi vatanımıza ve emeğimize
Katiller, tek bir sokağımızda bile
sahip çıkmak için, kendi evlatlarımıza
kendilerini güvende hissedememeliler.
sahip çıkmak için silahlanmak ve saKatiller, bilmeliler ki, halk düşmanlıkvaşmaktan başka yol yoksa, silahlanlarını emperyalistler, işbirlikçileri ödülmalı ve savaşmalıyız.
lendiriyorlarsa, halk güçleri olarak bizler
Örgütlenelim
de aldıkları ödülden daha fazlasıyla cezalandıracağız. Halkın adaletiyiz, halen
Faşizmin Çetelerinden
adaletimizle tanışmamış halk düşmanMahallelerimizi
larını da adaletimizle tanıştıracağız.

Temizleyelim

Faşizmin silahlı güçlerinin mahallelerimizde dolaşmalarını, çocuklarımızın,
gençlerimizin üzerine kurşun
yağdırmalarını kanıksamamalı, kabullenmemeliyiz.
Meşru ve haklı olan biziz.
Meşruluğumuzla silaha sarılmalıyız. Meşruluğumuzla, Gazi Mahallesi

16’SINDA HALKIN UMUDU

YAŞASIN FİLİSTİNLİ TUTSAKLARIN ONUR
VE ÖZGÜRLÜK DİRENİŞİ
KAHROLSUN EMPERYALİZM VE SİYONİZM

Özgür Tutsaklardan
İsrail hapishanelerindeki 1500 Filistinli tutsak, “Filistinli Tutsaklarla
Dayanışma Günü” olan 17 Nisan
2017 tarihinde açlık grevine başladı.
Açlık direnişine başta Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi, Hamas, İslami Cihad, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve El-Fetih olmak üzere
tüm Filistinli yurtsever örgütlenmelerin
tutsakları katılmaktadır.
Filistinli yurtsever tutsakların “Özgürlük ve Onur” şiarıyla başlattıkları
açlık direnişi; aile ziyaretleri ve tıbbi
tedavi hakkının sağlanması, işkenceye,
baskılara, tecrite ve idari gözaltı uygulamasına son verilmesi taleplerini
içeriyor.
Bizler, Özgür Tutsaklar olarak,
Filistinli yurtsever tutsakların açlık
grevi direnişlerini destekliyor, taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz.

Her Direniş Bir İrade
Savaşıdır
El-Fetih'li direnişçi Mervan Barguti
direnişe dair yaptığı açıklama da şöyle
diyor: “...İsrail tarihteki ilk sömürgeci
güç değildir. Tarihteki her ulusal kurtuluş hareketi benzer mücadelelere
sahne olmuştur. Bu yüzdendir ki baskıya, zulme, sömürgeciliğe ve işgale
karşı mücadele vermiş olan halklar
bizim yanımızdadır.”
FHKC'nin tutsaklar örgütlenmesi
de yaptığı açıklamada “Tüm Filistin
halkını ve dünyanın dört bir yanındaki
dostlarını, tutsakların davasını, irade

savaşını yükseltmek için verilen kitlesel mücadelede tutsaklarla dayanışmaya çağırıyoruz.” diyerek direnişin desteklenmesi çağrısını yaptı.
FHKC'li dostlarımızın
vurguladığı gibi, her direniş
bir irade savaşıdır. Faşizm
ile halkın, haklıyla haksızın, zalim
ile direnişçinin, zulüm ile onur ve
özgürlüğün... savaşıdır bu. Saflar bellidir: Bir yanda alçaklığın tarihini
yazanlar, diğer yanda onurun yenilmezliğini kanlarıyla tarihe yazanlar...
Ve işte bu amansız savaşın zaferi, direnişin ta kendisidir. Faşist İsrail'in
siyonist, ırkçı politikalarına, işkence
ve tecritine karşı direnen yurtsever
tutsaklar daha şimdiden muzafferdir.

Hapishaneler Mücadelenin
Mevzisidir
El-Fetih Merkez Komite üyesi
olan Filistinli yurtsever tutsak Mervan
Barguti açlık grevi eylemlerine dair
şöyle diyor:
"... İsrail hapishaneleri, Filistin’in
kendi kaderini tayin hakkı için verdiği
mücadelenin büyüdüğü bir mevzi haline gelmiştir. Bu açlık grevi ve özgürlüğe giden uzun yürüyüşümüzdeki
yeni adımımız için seçmiş olduğumuz
isim, bir kez daha tutsak hareketinin
“Özgürlük ve Onur” mücadelesine
yön veren bir pusula olduğunu gözler
önüne sermektedir."
Emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı mücadele eden devrimci, ilerici,
yurtsever güçler için hapishaneler,
mücadelenin büyüdüğü ve kendine
has biçimlerde direnişin büyütülmesi
gereken mevzilerdir. Hapishanelerin
direniş odağına çevrilemediği yerlerde
teslimiyet, boyun eğiş kaçınılmaz
olur. Çünkü, o zaman hapishanelere
dair düşmanın "değirmen" programı
yaşama geçmiş demektir. Ve böylece,

siyasi kimliğiniz, düşünceleriniz öğütülür. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin politik tutsaklara yönelik programının özünü, düşünce değişikliği
dayatması, eş deyişle beyinlerin teslim
alınması oluşturmaktadır. Hapishaneleri mücadelenin büyüdüğü bir
mevzi haline getirmek ise emperyalizmin ve işbirlikçilerinin bu programını bozmak demektir.

Emperyalizmin İki Çocuğu:
İsrail Siyonizmi ve
AKP Faşizmi...
Siz bakmayın Tayyip Erdoğan'ın
"one minute” şovlarına. Esas olan İsrail
siyonizmiyle AKP faşizminin Amerikan
emperyalizminin çocuğu olarak kardeş
oldukları gerçeğidir. Arada bir yalandan
atışmaları ise aile içi didişmeden öte
değildir. İsrail ve AKP faşizmi, Amerikan
emperyalizminin Ortadoğu'ya yönelik
politikalarının jandarması konumundadırlar. Bunu görmek için sadece Suriye'ye yönelik yaklaşımlarına bakmak
bile yeterlidir. Ve dahası da şu ki, İsrail
ile AKP faşizminin halk düşmanlığı
gibi tutsaklara yönelik saldırgan politikaları da tıpatıp benzerdir. Çünkü
kaynağı aynıdır. Emperyalizmdir.
İsrail'de ve Türkiye'de tutsaklara
yönelik olarak uygulanan saldırı, işkence, tecrit, infaz yakma, kitap yasakları, hasta tutsakların tahliye edilmemesi ve sürgün politikası tek elden
çıkmıştır. Bu halk düşmanı kanlı elin
sahibi, emperyalizmdir.
Örneğin, faşist İsrail de, AKP faşizmi de direnen tutsakları uzak hapishanelere sürgün edip tecrit ederek
yıldırmaya çalışmaktadır.
Öyle ki, gazete haberlerine göre,
Barguti'nin 'Neden açlık grevindeyiz?'
içerikli açıklaması yayınlandıktan sonra
kendisi başka bir hapishaneye sürgün
edilip hücre cezasına çarptırılmış. Ki
benzer şekillerde bizler de o hapisha-
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neden bu hapishaneye sürgün edilmekteyiz. Bir diğer ifadeyle götürüldüğümüz
her yere direnişi de taşımaktayız.

Zorla Müdahaleye Karşı
Devrimci Tavır
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Faşist İsrail devleti tabiatına uygun
olarak Filistinli tutsakların açlık direnişine saldıracağını açıkladı. Ki bu
saldırı politikası da AKP faşizminin
Büyük Direnişimiz karşısında uygulamaya kalktığı zorla müdahale alçaklığının aynısıdır.
Açlık grevcileri için "terörist" diyen
İsrail’in Kamu Güvenliği Bakanı Giad
Erdan, direnen tutsakları Negev Çölü'nde
bir hapishaneye sürgün edip orada zorla
müdahale yapacaklarını ilan etti.
Bütün halk düşmanlarının faşist
mantığı aynı şekilde çalışır. İsrail'den
ülkemize zorla müdahale alçaklığını
icat edip uygulamak da işte bu halk
düşmanlığının ürünüdür. Ancak zalimlerin zorla müdahalesi varsa, direnişin
de bir adımı olur. Zorla müdahale saldırısı direnişin iradesini kıramaz. Büyük
Direnişimiz bunun kanıtıdır.
Özgür Tutsaklar olarak, 20 Ekim
2000 tarihinde başlattığımız Büyük
Direnişimiz'i faşizmin hiçbir saldırısının kıramayacağını ilan etmiştik.
Söylediğimizin gereğini de yaptık.
Faşizmin açlık grevcilerine yönelik
zorla müdahale saldırısına karşı direnişi daha üst bir boyuta taşımakta
tereddüt etmedik. Direnişçi yoldaşlarımız Ahmet İbili'den, Fidanlar'dan
Selma'lara, Muharrem Karademirler'e
"Bir canım var feda olsun halkıma,
vatanıma" diyerek müdahale edilmek
istenen bedenlerini, direnişin meşalesine çevirmesini bildiler.
Özellikle, oportünistler direniş mevzilerini terk ettiğinde, açılan bu gedikten
girip direnişi kırabileceğini zanneden
AKP faşizmi, her ölüm orucu ekibimize
zorla müdahale etmeye kalkıştı.
İşte bu saldırı politikasını bozmak
için ölüm orucu direnişçileri de bedenlerini direnişin meşalesine çevirdiler. Zorla müdahale saldırısı işte
böyle boşa çıkartıldı.

Filistinli Yurtsever
Tutsakların Direnişini
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Selamlıyoruz

Açlık grevcileri için "terörist" diyen İsrail’in Kamu Güvenliği Bakanı Giad Erdan,
direnen tutsakları Negev Çölü'nde bir hapishaneye sürgün edip orada zorla müdehale
yapacaklarını ilan etti.
Bütün halk düşmanlarının faşist mantığı
aynı şekilde çalışır. İsrail'den ülkemize zorla
müdehale alçaklığını icat edip uygulamak
da işte bu halk düşmanlığının ürünüdür. Ancak zalimlerin zorla müdehalesi varsa, direnişin de bir adımı olur. Zorla müdehale saldırısı direnişin iradesini kıramaz. Büyük Direnişimiz bunun kanıtıdır.
Özgür Tutsaklar olarak, 20 Ekim 2000
tarihinde başlattığımız Büyük Direnişimiz'i
faşizmin hiç bir saldırısının kıramayacağını
ilan etmiştik. Söylediğimizin gereğini de yaptık. Faşizmin açlık grevcilerine yönelik zorla
müdehale saldırısına karşı direnişi daha üst
bir boyuta taşımakta tereddüt etmedik

Amerikan emperyalizminin mızrak ucu olan İsrail, yurtsever Filistin halkına karşı saldırılarına devam etmektedir. Bu saldırılar tutsaklık koşullarında da sürdürülmektedir.
Ki Filistinli yurtseverlerin
tutsak alınması demek zaten Filistin halkına saldırı
anlamına gelmektedir.
Nisan 2017 tarihi itibariyle İsrail hapishanelerinde 6.500 Filistinli
yurtsever tutsak vardır.
Bunların arasında 60 kadın
ve 300 çocuk, idari gözaltı
adı altında da 600 tutsak
ve sayısı 1.000’i aşkın da
hasta tutsak yer almaktadır.
Bütün bu tutsaklıklara, katliamlara,
saldırılara rağmen Filistin halkının
onur ve özgürlük kavgası sürecektir.
Bizler, Özgür Tutsaklar olarak, İsrail
Başkonsolosu ve MOSSAD'ın has
adamı Efraim Elrom'u cezalandıran
Mahir Çayan'ın yoldaşları olarak, Filistin halkıyla omuz omuza olmaya
devam edeceğiz.
Emperyalizmin Ortadoğu'daki gayri-meşru çocuklarından olan Siyonist
İsrail yerlebir olana dek mücadelesini
sürdürecek olan Filistin halkıyla omuzomuza olmayı Şanlı Alişanca sürdüreceğiz.
ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki jandarması İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederek, Lübnanlı ve Filistinli
halka saldırıp katletmeye başlar. Önderimiz Dursun Karataş bu saldırganlık
üzerine İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No’lu Askeri Mahkemesi'ne
hitaben yazdığı dilekçede, Özgür Tutsakların Filistin halkının yanında olduğunu ilan ederek katliam saldırısına
maruz kalan Filistinliler için kan vermek
istediklerini duyurur.
Sevgili Dayımız bu açıklamasının
bir yerinde de şöyle der:
"... Biz Marksist-Leninistlerin görevi, öncelikle kendi ülkesinin bağımsızlığı ve halkının kurtuluşu için savaşmaktır. Ve böyle olduğumuz için
bugün burada tutuklu bulunmaktayız.

Yurtsever olduğumuz gibi, enternasyonalistiz. Bunun için emperyalizmin
bir ulusu yok etmesine seyirci kalamayız. Ve enternasyonalizm bize, halklar arasında, emperyalizme ve faşizme
karşı dayanışmayı; ortak düşmana
karşı, gerektiğinde aynı cephede omuz
omuza savaşmayı öğretmektedir."
(Devrimci Sol Dava Dilekçeleri-1,
Syf: 14, Haziran Yayınları)
Söz konusu açıklamayı Dayı şöyle
bitirir: "... Filistin halkının direnişi
geçici olarak yenilse de, tüm savaşçıları katledilse de bu soylu ve onurlu
direnişler üzerinde yeni ve çok daha
güçlü direnişler doğacak ve Filistin
temel olarak kendi «özgücüne» ve
dünyadaki kurtuluş savaşlarının enternasyonalist dayanışmasına güvenerek mutlaka zafere erişecektir.
KAHROLSUN FİLİSTİN HALKINI
KATLEDEN EMPERYALİZM VE SİYONİZM!
YAŞASIN FİLİSTİN VE TÜRKİYE
HALKLARININ KARDEŞLİĞİ VE
DAYANIŞMASI!
YAŞASIN FİLİSTİN DİRENİŞİ!
19.8.1982
Dursun Karataş..."
Mahir Çayan'dan Şanlı Alişanlar'a,
dünden bugüne ve her koşulda Filistin
halkının onur ve özgürlük direnişinin
yanında yer almaya devam edeceğiz.
Selam Olsun Onur ve Özgürlük
İçin Direnenlere, BİN SELAM...
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DİH'li KİMDİR
DİH'li, işçi sınıfının sıra neferidir.
DİH'li, işçi sınıfının öğrencisi ve öğretmenidir.
DİH'li, anti-emperyalisttir. Anti-faşisttir. Emperyalizme ve faşizme
karşı, halkının özgürlüğü ve vatanının bağımsızlığı için, halk ve
vatan sevgisiyle, yüreği çarpan ve bu uğurda, her koşulda silahını
kuşanan ve savaşandır.
DİH'li, patronların hak gasplarına boyun eğmeyen, teslim olmayan,
işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve demokratik hakları için, işçileri örgütleyen, eylemler organize eden ve uygulayandır.
DİH'li, kendisini düşünen bencil, çıkarcı, yalancı, korkak, haddini
bilmez ve asalak biri değildir.
DİH'li, kendisine güvenen ve çevresine güven veren, birlik ve dayanışmasıyla örnek olandır.
DİH'li, hayatın içinden somut ve bilimsel gerçekler üzerinden düşünen politika üretendir.
DİH'li, gelenekler yaratan militan bir kişiliktir.
DİH'li, tek başına da kalsa direnmekten mücadele etmekten asla
vazgeçmeyendir.
DİH'li işçilerin direnişlerinlerini sahiplenen, işçilerle omuz omuza
direnendir.
DİH'li, AKP faşizminin ve onun işbirlikçileri, patron sendikacılarına
karşı sonunu kadar ideolojik mücadele sürdüren, gerektiğinde hesap
sorandır.
DİH'li, ÇALIŞTIĞI İŞ YERLERİNDE, İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURAN, HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİ VERENDİR.

SORUN ÇÖZÜM
SORUN: Kendiliğindencilik
1- İddiasızlıktır
2- Düzen içidir
3- Yılgınlıktır
4- Bedel ödemekten kaçmaktır
5- Örgütsüzlüktür
Devrimcileştirmek - Değişmek ve Değiştirmektir

ÇÖZÜM: Programlı olmaktır Programlı nedir?
1- Elimizde ne var
2- İhtiyaç ne
3- Hedef ne
4- Eimizdekilerle nereden başlamalıyız.

Hakları İçin İş Bırakma
Eyleminde Olan
TÜPRAŞ İşçisi Yalnız Değildir!
TÜPRAŞ’ta 18 Ocak 2017 tarihinde başlayan
TÜPRAŞ yönetimi ile örgütlü sendika olan
Petrol İş Sendikası arasında sürdürülen TİS
süreci; dokuzuncu oturum sonucunda, KoçShell ortaklığı olan TÜPRAŞ yönetiminin başından beri mevcut haklara saldırısı sonucu tıkandı. İşverenin fazla mesai, mazeret izni, haftalık çalışma sürelerini esnetmek istemesi, vardiya sistemini kaldırmak istemesi üzerine Petrol-İş Aliağa Şube Yönetimi, 25 Nisan’daki
oturumda işveren temsilcilerine mevcut taleplerinde ısrarcı olmaları halinde konuşulacak
bir şey kalmadığını belirtip 20 Nisan’daki dört
saatlik uyarı iş bırakma eylemini hatırlatarak
sendika masadan ayrıldı.
3 Mayıs’ta Aliağa, İzmit, Batman’da eşzamanlı tam gün iş bırakma eylemi yapılarak 816 vardiyası iş başı yapmamış, 24-08 vardiyası
da fabrikayı terk etmemiştir. Bunun üzerine
TÜPRAŞ yönetimi alelacele sendika yönetimine
Koç Holding ile görüştükten sonra kendilerine
cevap vereceklerini ifade etmişlerdir.

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

KISSADAN HİSSE: Farelerin Toplantısı
Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir
kediden kurtulma planları yaparlar. Pek çok fikir öne sürülür.
Hiçbiri kabul görmez. En sonunda genç bir fare kedinin boynuna
bir çan asmayı önerir. Böylece kedi kendilerine yaklaşırken farkına
varacak ve kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler tarafından alkışlarla
onaylanır.
Bu arada bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir
fare ayağa kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı
olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir.
Fakat der, kafamı bir soru kurcalıyor. Aramızdan kim kedinin
boynuna çan asacak?
Sonuç: İyi bir plan yapmak ayrı, o planı gerçekleştirmek
ayrıdır. Yani bir işten sonuç almak istiyorsak, bunun için gerekli
bedeli de ödemeyi göze almalıyız.

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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POLİTİKLEŞMELİYİZ! POLİTİKLEŞTİRMELİYİZ!
Günlük yaşamda sıkça kullandığımız ve duyduğumuz
birbirine sıkıca bağlı bu kelimeleri bilince çıkarmalıyız.
Konu çok detaylı ele alınabilecek niteliktedir. Ancak biz,
yazımızda işçilerin politikleştirilmesi konusuyla kendimizi
sınırlayacak ve bu konuda köşe taşlarını koymaya çalışacağız.
Öncelikle politika nedir, sorusuna doğru bir cevap vermemiz
gerekiyor.
Politika, genel olarak sorunları çözmek için ürettiğimiz
sistemli çözümlerimizin adıdır. Planlarımızı, yöntemlerimizi,
hedeflerimizi ve bunlara nasıl ulaşacağımızı içeren programımızdır, yolumuzdur.
Politik olmak ise; sınıf ve örgüt bilinciyle toplumsal her
türlü sorunla ilgilenmek, bu sorunlara çözümler üretmek,
üretilen çözümlerin uygulanmasında yer almak, bu şekilde
bugünü ve yarını şekillendirme isteği ve çabası içinde
olmaktır.
Politikleşmek bu niteliğe kavuşmak, politikleştirmek de
doğal olarak alanımızdaki herkesi bu niteliğe kavuşturmaktır.
Politika için şu tanımları yapabiliriz:
Politika genel anlamda, çelişkiyi ve sorunu sınıfımız lehine
çözme sanatıdır. Elimizdeki imkanlarla, içinde bulunduğumuz
koşullar içinde, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için ürettiğimiz
programımızdır. Dolayısıyla şablonlarla, reçetelerle ele alınamaz.
Politika; ne istediğimizi belirlemek, sorunu ve çelişkiyi
kendi sınıfının lehine çözmek için program üretmek, strateji
Sayı: 14
geliştirmektir.
Yürüyüş
Program ise, belirlediğimiz hedefe nasıl ulaşacağımız so14 Mayıs rusuna cevap veren, ilkelerimizi ve çalışma tarzımızı içeren,
2017
sorunu çözmek için ürettiğimiz plan, yol, yöntem ve fikirler
bütünlüğüdür. Stratejidir, taktiktir.
Politika; iktidarı almak, iktidarda kalmak ve bu iktidar
aracılığıyla toplumu değiştirme mücadelesidir.
İki temel sınıf ve birbirine zıt ideoloji olduğu için, bu sınıfların politika tarzları da birbirinden farklıdır. Burjuva
ideolojisi temel olarak yalan, dolan ve demagoji üzerine kuruludur, bireyciliği savunur ve tekellerin sömürüsünün
devamını amaçlar. Proletaryanın ki ise açıklık, dürüstlük
üzerine kuruludur, kolektivizmi savunur ve sömürünün
ortadan kaldırılmasını amaçlar.
Sonuç olarak; DİH' liler olarak her soruna politik bakabilmeliyiz ve sorunları politik tarzda çözmek için yaşamın
her alanını politikleştirmeliyiz ve burjuva ideolojisinin sızacağı
bir alan bırakmamalıyız. İki sınıfın, iki ideolojinin çarpıştığını
asla aklımızdan çıkarmamalıyız.
DİH'liler olarak politikleşmek ve politikleştirmek için ne
yapmalıyız?
Her gün sistemli ve istikrarlı olarak;
Bir günlük gazete okumalıyız.
Bir ana haber dinlemeliyiz.
Her gün halkın sesi haberlerini takip etmeliyiz.
Her gün 10 sayfa kitap okumalıyız.
Her hafta bir film izlemeliyiz.
Bunları düzenli, sistemli ve istikrarlı yaptığımızda düşüncede, yaşamda ve çalışma tarzında politikleşiriz, politikleştiririz. Faaliyetlerimizi iktidar iddiamıza göre örgütleriz.
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R
Halkımıza Güven
Yılgınlık sardı ya bünyeni
Diyorsun ki;
“bu halk adam olmaz”
Öyle mi?
Sen-ben adamsak eer
Oluyormu demek ki!
Varırız evine
Paylaırız sofrasını
Hatta evini
Ki zengin deildir
Paylatıı her eyi
Ya sen!
paylaıyor musun her eyini!
Okuduunu mesela

Kitabını
Dergini
Bilgini
Sorunlarını kavganın
Çözümlerini
Hiç deilse gündemi
“cahil” diyorsun
yi ya
Payla o zaman bilgini
“korkak” diyorsun
yi ya
Payla o zaman cesaretini
“örgütsüz” diyorsun
yi ya
Payla o zaman Partini
Cepheni…
(adi Özpolat)

Duyuru: FOSEM Seçme Yazılar-1 Kitabı Çıktı!
Karanlık Oda Sosyalizme Açılan Yolu Aydınlatacak!
Salt, “sanat yapma” adına çekilen fotoğrafların, burjuvaziye
hizmet edeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Fotoğraf sanatçısı
çağının tanığı olmalıdır. Bu tanıklık sanatçıların toplumsal
çelişkileri belgelemesiyle, fotoğraf diliyle mücadelenin
tarihini yazmasıyla mümkündür.
Fotoğraf sanatı, karanlık odanın karanlığından yayılan bir
ışığa dönüşmelidir. Sömürüsüz topluma giden yolu aydınlatmalıdır…
FOSEM olarak geçtiğimiz günlerde çıkardığımız kitabımız
İdil Kültür Merkezi’ndeki kitaplıkta yerini aldı. İdil Kültür
Merkezi’nden ya da sosyal medya üzerinden bizlere ulaşarak
kitabımızı temin edebilirsiniz.
FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları)

Bedreddin Oyunu Provaları Sürüyor
İdil Halk Tiyatrosu, 14 kişinin katılımıyla 3 Mayıs’ta
çalışma yaptı. Çalışma öncesinde doğaçlama oyunlar
oynandı. Sonrasında ise Bedreddin oyununun provalarına
geçildi. Çalışma yaklaşık 3 saat sürdü.
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AKP FAŞİZMİNİ MİLİTAN VE
KARARLI MÜCADELEMİZLE ALT EDECEĞİZ!
Faşizm
gerçekliği ülkemizde içsel bir
gerçekliktir. Buna rağmen uzun yıllardır
verilen mücadelelerin sonucu olarak
pek de azımsanmayacak kadar hakkımızı faşizmin elinden söke söke aldık. Bedel ödedik. Saldırılara, tutuklamalara rağmen pes etmedik.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
sadece kamu emekçilerinin özlük hakları için değil, sınıfsal mücadeleyi
temel alarak mücadele ettik. Halkımızın
hak ettiği bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir ülke kurmanın kavgasını
vererek bugünlere geldik.
Dün direnen bizdik. Alanları zorlayan, reformizmin, oportünizmin tüm
teslimiyetçiliğine, icazetçiliğine rağmen
mücadele bayrağını yükselten olduk.
Dün olduğu gibi bugün de bir tek biz
direniyoruz, biz bedel ödüyoruz.
"Haksızlığa karşı durmak insan olmanın en onurlu, en ahlaklı, en saf
hali. Dostlarım beni yalnız bırakmıyor…" diyor Alev Şahin ve soruyor;
''Hakkımda ihbar dilekçesi verip beni
işimden ederek vatanseverlik yaptığını
zannedenler; bu ülkede 200'e yakın

MORAL VE COŞKU
Vietnam Kazanacak
Tarih boyunca hiçbir savaşçı böylesine yüksek bir moral ve cesaret
düzeyine erişememiştir.
NLF savaşçılarının bu üstün cesaretini açıklayabilmek için pek çok görüşler ileri sürülmüştür. Basında yer
alan bazı aptalca ve basmakalıp yorumların arasında, Vietkong askerlerinin
harekata gönderilmeden önce "afyonlandıkları" ya da Vietnamlıların "ilkel"
Asyalı olmaları nedeniyle acıyı beyazlardan daha az hissettikleri gibi açıkla-

ABD üssü kurulurken neredeydiniz?''
Ankara Yüksel Caddesi’nde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde 60 günü geride bıraktılar ve direnmeye devam ediyorlar.
En başta direnmesi gereken KESK
susup bir kenara çekilmişken KEC
olarak direnmeye devam ediyoruz.
Ülkemizde yaklaşık olarak iki buçuk milyon kamu emekçi vardır. Bunların büyük bölümü bugün örgütsüzdür.
KESK gibi uzlaşmacı sendikacılarının
hakimiyetindeki sendikalara üye olmakla olmamak arasında örgütlülük
açısından pek fark yoktur. Memur
SEN, Kamu SEN veya KESK… Hangisine üye olunursa olunsun sonuçta
örgütsüzdür. Çünkü AKP faşizmine
karşı mücadele etmek söz konusu olduğunda hepsi aynı ortak tavrı sergilerler. Onların tavrı faşizme karşı DİRENMEMEKTİR.
Onlar halkımızın bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
ya kaçak güreşir ya da faşizmin hedefi
olmamak, rahat koltuklarını kaptırmamak için tüm saldırıları sineye çekerler.
Üyelerine yalan söylemekte hiçbir sakınca görmezler. Reformizm, sivil toplumcu anlayış beyinlerini teslim almıştır.
Bu ahlaksız düzene karşı adalet mücamalar vardı. Biraz daha dişe dokunur
nitelikteki savlar, Vietnamlıların yüzyıllar
süren savaşlar sonucu acı çekmeye alışmış kahraman ve güçlü bir ırk olduğunu
öne sürmekteydi. Ancak bu sav, ABD
komutası altındaki 700 000' den fazla
Güney Vietnamlı’nın kavgada yürekli
olmayışı ve bozuk morali ile çelişmekte.
NLF kuvvetlerinin evlerini ve ana vatanlarını savunmak için haklı bir yurtseverlik uğruna savaştığını, Saygon askerlerinin ise yabancı bir işgalcinin hizmetinde haksız bir savaş sürdürdüğünü
ileri süren, gerçeğe en yakın açıklama
bile yeterli değildir.

delesi vermek, yeni bir düzen kurmak
için ortaya çıkmak şöyle dursun düzenin
koltuk değnekliğini yapmakta, kendi
korkularıyla, kaygılarıyla, mücadele
kaçkınlıklarıyla kamu emekçilerinin
sahip oldukları militan ruhu öldürmeye
devam ediyorlar. Düzenle aynı konuşuyorlar. Direnmeyin diyorlar, direnişlere karşı olduklarını söylüyorlar.
KEC’lilerin güçlenmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
HAYATIN GERÇEĞİ; DİRENMEYEN ÇÜRÜR.
KESK HER GÜN ÇÜRÜRKEN
KEC’ liler OLARAK BİZ
DİRENİŞLERİMİZLE HER GÜN
YENİDEN DOĞUYORUZ. ÇÜRÜMEYE DUR DİYORUZ.
ÇÜNKÜ; BİZ TESLİM OLAN
DEĞİL DİRENEN VE GELENEK
YARATAN BİR TARİHE SAHİBİZ
Tam da bu nedenle zafere kadar
direniş diyoruz.
Nuriye Gülmen zafer kınasını ta- Sayı: 14
rihimizden aldığı bu güçle avucuna Yürüyüş
yaktı.
14 Mayıs
2017
Semih bu güçle her türlü zorluğa
boyun eğmedi.
Direniyoruz.
Elmaslar’a, Ayşenurlar’a, Satılar’a,
Arifler’e layık olmaya çalışıyoruz.

KISSADAN HİSSE: İNANÇ VE ÇALIŞMAK
Yıllar önce nehrin bir yakasından
ötesine yolcu taşıyarak geçimini sağlayan
yaşlı bir kayıkçı, kayığındaki küreklerden
birisine inanç, diğerine çalışmak yazmış.
Sebebi sorulduğunda bu güngörmüş kayıkçı:
"Nehri karşıdan karşıya geçmek için
her iki küreğe de ihtiyaç var. Çalışmaksızın inanç ve inançsız çalışmak sizi bir
dairede döndürür durur. Hayat yoluna
tek kürekle çıkmak da nehri tek kürekle
geçmeye çalışmaktan farksızdır. Hiçbir
yere gidemezsiniz" demiş.

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Nazife Onay’ın Günlüğü
Direnişimin 38.Günü

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017
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Aslında 38. günüm Dersim’de Kemal amca ile direndiğim gün idi aynı zamanda 1 Mayıs’tı fakat Cevahir
AVM meydanında olmayınca yeniden 38. gün olarak direnişe devam etmeye karar verdim.
Kemal amcanın, açlık grevinin 68.günü bugün. Kemal
amcayı anlatmam o kadar etkili olmaz, gidin tanışın da
bilgelik ve mütevazilik, baba sevgisi ve vatan sevgisi, sıra
neferliği ve kahramanlık nasıl bir arada oluyormuş görün.
Yine İstanbul, yine Cevahir AVM Meydanı… Henüz
yazı tahtasına direnişimin ve Süresiz Açlık Grevi’nin günlerini yazıyordum ki bir kadın, inanılmaz bir hızla, açlık
grevinin bir eylem biçimi olamayacağını tartışmaya başladı.
Açlık grevi ile intihar etmeyi aynı kefeye koydu. Hak aramak, hakkın olan için mücadele etmek asla kafasında
yoktu. Tartışmayı dinleyen insanlar şaşkınlıkla kadınla
tartışmaya başladı. İkna olmadı “işten çıkarıldıysalar iş
arasınlar”mış…
Daha ilk dakikalarım, bir genç geliyor. Anlatmaya
başlıyorum ki :”Ben Gazi’ de oturuyorum, direnişleri
takip ediyorum.”diyor. Gazi’de ehliyeti olmadığı için durmayan, bu yüzden polis tarafından katledilen iki gençten
biri arkadaşı imiş. Mahallesindeki baskıları, keyfi kimlik
kontrollerini anlattıkça öfkeleniyor.
Daha önce uğrayanlardan biri de Bakırköy’deki 1 Mayıs’a katıldığını fakat geçen yılki kadar bile kalabalık olmadığını anlatıyor.
Bir üniversite öğrencisi direnişi duymuş ve “sizin için
yapabileceğim bir şey var mı?” diye soruyor. İmza veriyor
ve okulundan bahsediyor biraz: “İhraçlarla birlikte üniversitelerde akademik bilgi verecek kimse de kalmadı, iş
umudumuz zaten yok, bu yüzden de çok az gidiyorum
okula” diyor.
Bir saatlik sürede bir dakikalık boşluk dahi olmaksızın
sohbet edip imza topladıktan sonra kenarda güneşin tadını
çıkarmak veya birileriyle buluşmak için AVM önünde
oturanlardan imza istemeye başlıyorum. Genellikle de tereddüt etmeden imza veriyorlar. Biri “memur” yazıyor
mesleğine. “Polis misiniz?” diye sorduğumda, aday
olduğunu söylüyor. Bir zamanlar “ülkücü” olduğunu fakat
artık hiçbir siyasi düşünceye yakın olmadığını, sade bir
yaşam sürmeye çalıştığını anlatıyor. Baş çelişkinin emperyalizm ve dünya halkları arasında olduğunu, vatanseverlik
duygularımızın şovenizme hizmet etmemesi için sınıfsal
bakmamız gerektiğinden söz ediyorum.
Biri avukat, iki kişi ile sohbet ediyoruz sonrasında.
Onlar da duymuşlar direnişimizi. Kendi kızı da ihraç edilmiş.
Direnişi duyanlar tanış gibi. Sıcak ve içten, emin adımlarla geliyorlar, TMMOB üyesi, Eğitim-Sen’lisi..
Sesli çağrımızla başörtülü genç bir kadın hızlı ve kararlı
adımlarla, ”Ben de ihraç edildim” deyip imza veriyor. Bir
şey sormasını bekliyorum fakat bir şey sormuyor. Ardında
bir imza kuyruğu oluşuyor kendiliğinden.
TAYAD’lı abimize ve ihraç edilen Saffet arkadaşa
eylem boyunca sundukları desteğe teşekkürler.

BÜTÜN KEC' lilerin
TEK BİR YUMRUK OLMA ZAMANIDIR
Bugün Nuriye ve Semih'in direnişleri, bizlerin bu direniş
etrafında kenetlenip direnişi büyütmemizi emrediyor.
Gün gün direnerek bugüne gelen iki arkadaşımızın direniş
talepleri, işten atılan yüzbinlerce kamu emekçisinin talepleridir.
Bir buçuk milyon Kamu Emekçisinin İŞ, EMEK VE
ONUR MÜCADELESİDİR. Umutlarıdır.
Yarın işten atılacak emekçilerin nasıl direneceklerinin
anahtarıdır.
Tüm KEC' liler, başta siz beklemeyin!
Elinizden gelenin fazlasını yapmak için, ayağa kalkmalısınız ve direniş bayrağını bulunduğunuz her yerde dalgalandırmalısınız. Yeni direnişler hayata geçirmelisiniz.
Bu gücü her zaman olduğu gibi tarihimizden ve siyasal
haklılığınızdan almalısınız.
KEC olarak kendimizi ifade ederken hep ’90' lardaki mücadele çizgimizi anlatırız. Nasıl meşruluk temelinde direndiğimizi,
nasıl kamu emekçilerinin sendikal hakkını söke söke aldığını
anlatırız ve o günlerimizle onur ve gururu duyarız. O günleri
yaratan Elmaslar’dan, Satılar’dan, Arifler’den onlar bizim
onurumuz diye bahsederiz. Bugün de tarihimize onurlu bir
sayfa ekliyoruz. Dünle bugünü birleştiyoruz.
Önce KEC' liler AKP faşizminin saldırılarını püskürtmek
için birbirlerine kenetlenmelidir.
TÜM KAMU EMEKÇİLERİ EKMEĞİNİ, İŞİNİ, ONURUNU KAZANMAK İÇİN KEC SAFLARINDAN BİRLEŞMELİ VE MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİDİR
Biz KEC' liler KESK' i ’90' lardan bu yana tanırız. Nasıl
düşündüklerini, nasıl yaşadıklarını nasıl bir sendikal anlayışa
sahip olduklarını biliriz. Bizi tasfiye etmek için nasıl oyunlar
oynadıklarını, nasıl devlete yaranmak için taklalar attıklarını
biliriz.
Dün de bugün de Kamu Emekçilerinin mücadelesinin
içinde hep iki çizgi oldu. Biri bizim temsil ettiğimiz devrimci
çizgi, diğeri ise reformist, oportünist ve Kürt milliyetçilerinin
temsil ettiği uzlaşmacı çizgi. KESK' e egemen olan bu
çizginin bugün KESK' i ne hale getirdiğini görüyoruz. Biz
dün de bugün de bu çizgi ile ideolojik mücadele sürdürüyoruz.
Attıkları her adımda uzlaşmacılıklarını, devlete yaranma
politikalarını yüzlerine vuruyoruz.
Bizim yolumuz Elmaslar'ın Ayşenurlar’ın yoludur. Bugün
bu yolu Nuriyeler ve Semihler temsil ediyor
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Her Halay Bir Öncekinden
Daha Kalabalık,
Her Slogan Bir Öncekinden Daha Gür

İşimizi Geri Alana,
Ekmek Mücadelemizi
Kazanana Kadar Alanları
Terk Etmeyeceğiz!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça iş, ekmek ve onur mücadelesi için direnişlerinin 120. gününde gözaltındayken
başladıkları süresiz açlık grevinin 60. gününe kitlesel açlık
greviyle girdi. 7 Mayıs’ta Yüksel Caddesi’nde saat 13.30'a
yaklaşırken onlarca sayıda sivil ve çevik polis alanın etrafına
yığıldı. Polisler açıklama yapılabileceğini ama şarkı söyleyip
program yapılamayacağını söylediler. Alandakiler programdan
vazgeçmeyeceklerini 179 gündür bu alanda olduklarını ve
onlardan izin istemediklerini söyleyince bu sefer de destekçileri
ve geçen halkı korkutmak için Yüksel Caddesi'nin giriş ve çıkışında
insanların çantalarını üstlerini aramaya başladılar. Yüksel Caddesi’ne
birçok giriş varken yapılan uygulamanın sebebi gözdağı vererek halkın
desteğinin sahiplenmesinin önüne geçmeye çalışmaktır. Ankara polisi,
eylemin meşruluğu karşısında yine başarısız oldu. Destekçiler alanı
sahiplendi ve program aksamadan yapıldı. Saat 13.30’da açıklama ile
toplu olarak destek açlık grevine başlandı. Açıklamada destek açlık
grevinde olan şair Ahmet Telli, Grup Yorum üyesi Selma Altın, kardeşinin
toplu mezardan kemiklerini almak için 2011 yılında 66 gün Ölüm Orucu
yapan Hüsnü Yıldız söz aldı. Destek açlık grevi yapan Ankaralı aydınlar
Ahmet Telli (Şair), Zerrin Taşpınar (Şair), Fatin Kanat (Sinemacı), Turgut
Türksoy (Yazar), Mehmet Özer (Fotoğrafçı-Şair) şiirleri ile destek
verdiler. Selim Kalıç ise “Köroğlu” performansı sergiledi. Daha sonra
davul ve gitar eşliğinde Grup Yorum türküleri ile direniş alanında büyük
bir halay kuruldu. Sık sık “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz” sloganları atıldı. Düzce’de işi için direnen
Mimar Alev Şahin kıssadan hisseler okudu. Malatya’da direnen Erdoğan
Canpolat, İstanbul Cevahir AVM önünde direnişte olan Nazife Onay da
alandaydı. İki saz, iki erbane, bir gitar, bir viyola eşliğinde mini bir Grup
Yorum dinletisi yapıldı. Dinletiye ilgi yoğundu. Saat 18.00’da Yüksel
Caddesi’nde direnişçilerin her gün yaptığı açıklamayı halkın avukatlarından
Selçuk Kozağaçlı yaptı. Açlık grevinin iktidara ve kamuoyuna bir çağrı
olduğunu, daha fazla duyarlılığın oluşması gerektiğini aktardı. Kardeşinin
kemiklerini toplu mezardan çıkarmak için Dersim’de çadır kurarak 66
gün Ölüm Orucu yapan Hüsnü Yıldız ile söyleşi yapıldı. Direniş deneyimlerini ve Yüksel direnişi hakkındaki düşüncelerini anlatan Yıldız,
açlık grevinin kazanacağına vurgu yaparak sözlerini bitirdi.
Kamu Emekçileri Cephesi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Her geçen gün direnişin sahiplenilmesi büyüyor, her halay bir
öncekinden daha kalabalık, her slogan bir öncekinden daha gür. İşimizi
geri alana, ekmek mücadelemizi kazanana kadar alanları terk etmeyeceğiz.
Defalarca gözaltına alınsak da yine geri geleceğiz, sonuncumuza dek
direneceğiz. Meşru ve haklı olan biziz, biz kazanacağız!" dedi.

KEC’Lİ KİMDİR?
İnancını ve gücünü tarihinden, ideolojisinden, halkından ve şehitlerinden
alandır.
Çünkü KEC'li tarihsel ve siyasal olarak doğru yolda olduğunu bilir. Tarihin
ve toplumun yasaları KEC'linin doğru
yolda olduğunu gösterir.

Sayı: 14

Yürüyüş

ŞİİR:

14 Mayıs
2017

İnsanın göze aldıkları,
gözden çıkardıkları kadar
çaresi derdi kadar,
öpmesi aldığı yaralar kadar
Çok büyük olsa da ayakları,
adımları inancı kadar
vicdanı kadardır insan,
başkasına uzattığı el kadar
Acısı kadar büyür insan,
bağırır sustuğu kadar
düşü kadar yaşar,
dağı ne kadarsa o kadar aşar
kendinde aştığı kadar taşar
insanlığa can katar
cesareti kadardır insan,
isyanı ve hayalleri kadar
(Civan Ekberad)

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
KATLEDİLEN HALK ÇOCUKLARININ HESABINI SORACAĞIZ!
SILA’NIN BEDENİNE SIKILAN KURŞUNLAR SINIF KİNİMİZDİR!

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017
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Faşizm halk düşmanıdır, faşizm geleceğin-geleceğimizin düşmanıdır. Her sabah yeni bir katliam, yeni
bir baskın, operasyonla uyanıyoruz. İnsanlarımız gözaltına
alınıyor, tutuklanıyor, katlediliyor. Bu saldırıların neredeyse tamamı, ülkemizin dağlarında ve şehirlerinde
bizde odaklanıyor. Çünkü dünyada ve Anadolu topraklarında emperyalizme ve faşizme karşı direnişler örgütleyen bir biz varız. Dünyada emperyalizmin icazet politikalarını tanımıyan; onunla uzlaşılmaz ancak savaşılır
diyen bir tek BİZ VARIZ!
Kimileri kanla yazılan tarihle ve halkın aklıyla
dalga geçerken, halka umut olan bir biz varız, DEVGENÇ'liler var. Hapishanelerden meydanlara, mahallere,
sokaklara kadar her yerde teslim olmama bayrağına bir
biz sımsıkı sarılıyoruz. Ve bundan gurur duyuyoruz.
Gururumuz; geleneklerine bağlılıkla yeni gelenekler
yaratan şehitlerimizle perçinleniyor.
Bu yeni geleneklerden birini de, 6 Mayıs 2017 günü
kuşatıldığı evde, halk düşmanlarına teslim olmayıp “Hasan
Selim Gönen'in silahını elinden bırakmayan” SILA ABALAY’dır. Sıla, yaratılan değerlerimizin yılmaz savunucularından biri oldu, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Sıla’yı halkımız ilk kez, katledilen yaşıtı Berkin
Elvan için adalet isterken, 16 yaşında tutuklandığında
tanıdı. Sıla, hapishanelerde 122’lerimizin yarattığı değerleri,
onu teslim almaya çalışan düşmana karşı 52 gün boyunca
yaptığı açlık grevi ile büyüttü. Hiçbir Dev-Gençli'nin
tecrit işkencesiyle teslim alınamayacağını gösterdi. Yani
16 yaşındaki direnişiyle tanıdı halkı onu. Ve Sıla tahliye
olduğunda Dev-Genç’e koştu. Katledildiği gün hakkında
yalan haber yapanlarla, Sıla daha 16'sında tanıştı. Ama ne
Sıla’yı ne de Sıla'nın meşru mücadelesini baltalayamadılar.
Her yerde teşhir oldular çünkü meşru olan Sıla’ydı.
Yüreği halk sevgisi dolu yoldaşımız, büyük-küçük
demeden herkesin derdini dinledi, sorunu çözdü. İşte
bugün Sıla’nın katledilme sebebi budur.
AKP faşizmi kendine yedekleyemediği herkese düşmandır, yozlaştıramadığı her insanımıza düşmandır, sömürüye ve zulme boyun eğmeyen bütün halk çocuklarına
düşmandır. Ve bu yüzden yok etmek ister. Bu yüzden
Sılalar'ımızı katleder. Baskı, katliam, yalan, demagoji,
dezenformasyon, onun iktidarının temelidir. Katletmezse,
sömürmezse, yozlaştırmazsa; bilir ki Sılalar gelip onun
düzenini başına yıkacak. Bütün korkusu bundandır.
Bugün açtıkları imam hatipler ile, her dönem daha
da katmerledikleri anti-demokratik, anti-bilimsel eğitim
sistemiyle, hayatla bağı olmayan gerici kitapları ezberleterek bizi halktan yalıtmaya çalışıyorlar. İşçi, memur,
köylü, esnaf, işsiz... şöyle dursun kendi okulumuzdaki

öğrencilerden turnikeler ve ÖGB'lerle tecrit ediyorlar.
“4 yıl dişini sık, sonra hayatının geri kalanında rahat
edersin” palavralarıyla bizi hem apolitikleştirip hem de
halktan ve bilimsel gerçeklerden uzak durmayı salık
veriyorlar. Oysa bireysel kurtuluş diye bir şey yoktur!
Şayet, etliye-sütlüye bulaşmadan, sadece ders kitapları
ezberleyerek bitirme sınavlarını verdiyseniz bile, diploma
almak da hiçbir işe yaramaz, yeni sınavlar-engeller koyarlar
önümüze. Onca mezun içinden sıyrılıp kadroya alındıysanız
bile, işinizin hiçbir garantisi yoktur. Sırf OHAL ile birlikte
açığa alınan 101 bin memurun hali ortadadır. Beş parasız
sokağa atılan, çaresizce intihara sürüklenen insanlarımızın
durumu ortadadır. Yani düzenin bize vaad edeceği bir
gelecek yoktur. Güvenli bir gelecek yalnız ve yalnız halkın
kendi iktidarında mümkündür. Yani gelecek sosyalizmdedir,
adil bir düzen için devrimci mücadelededir.
Bu gerçeklerin farkında olmayalım diye yozlaştırmış,
çürütmüş, kendi sorunlarına bile yabancılaşmış zavallı
bireycikler olalım istiyorlar. Sıla ve Sıla’nın Dev-Genç'li
yoldaşları, bu her yanından irin ve pislik akan, kar
dışında hiçbir amacı olmayan yoz düzeni ortadan kaldıracak yegane güçtür.
Faşizm, ülkemizde AKP ile başlamadı, bitmeyecek
de. Bu yüzden Dev-Genç'in tarihinin aynı zamanda
halklarımızın Dev-Genç öncülüğündeki anti-faşist mücadele tarihi olduğunu hatırlatmak isteriz AKP'ye. Nice
iktidarlar geldi geçti, halk düşmanları yakından tanıdı
Dev-Genç'in cüretini, militanlığını. Devrimcileri infaz
etmenin bedelini AKP de misliyle görecektir.
Anadolumuz'un Sibeller'i, Sılalar'ı her daim oldu,
olacak. Bunun önünde hiçbir güç duramayacak; halkın
coşkun akan selini, Sıla'nın büyüyüp serpildiği DevGenç’i bitirmeye AKP'nin de gücü yetmeyecek! Biz o
baskınların tam ortasından geliyoruz; baskılar, katliamlar
bizi yıldıramaz, kinimizi biler, bizi güçlendirir!
Şimdi Sıla'nınki de eklenmiştir, hesabı sorulacakların
arasına. Baskınlarınız, infazlarınızla ne bizleri yıldırabilirsiniz
ne yaptıklarınızı kanıksatabilirsiniz. Unutmayacak, halklarımıza unutturmayacak ve katilleri affetmeyeceğiz! Gece
yarıları evlerimizi, kurumlarımızı basmanın, kurşun yağdırmanın, infaz yapmanın o kadar kolay olmayacağını
öğreneceksiniz! 9 Haziran 95’te kuşatıldığı evde çatışarak
şehit düşen Sibel Yalçın'dan, 6 Mayıs 2017' de şehit düşen
Dev-Genç'li Sıla Abalay’a mirastır direnme geleneği. Bu
bayrak bizim ellerimizdedir, Dev-Gençliler'dedir.
SILA ABALAY ÖLÜMSÜZDÜR!
SILA'NIN BEDENİNE SIKILAN HER KURŞUNUN
BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

SILA ABALAY’I AKP’NİN SARHOŞ, KATİL POLİSLERİ İNFAZ ETTİ!
SİLOPİ'DE İKİ ÇOCUĞU EZEREK KATLEDEN SARHOŞ KATİLLER, 18 YAŞINDAKİ SILAMIZ'I KATLETTİLER!
AKP’nin sarhoş, katil polisleri katliamlarına bir yenisini daha ekledi. 6 Mayıs'ta
gece yarısı AKP’nin katil polisleri, İstanbul
Küçükçekmece’de bir evde bulunan 18
yaşındaki Sıla Abalay’ı kurşun yağmuruna
tuttu. Biz bu katliamcıları tanıyoruz.
2007'de bal toplamaya giderken özel
harekat tarafından Hozat'ta infaz edilen
Bülent Karataş'tan, 14’ünde mahallesini
savunurken beyni sokağa akıtılan Berkinimiz'den, polise "galoş giyin" dediği
için anne-babasının gözü önünde katledilen Dilek'ten, 24 Temmuz 2015'te
teslim ol çağrılarına "SİZE TESLİM
OLMAYACAĞIM" diyen Günay Özarslan’a sıkılan 15 kurşundan, Sur'da 79
gün boyunca Kürt halkına yaşatılanlardan,
Taybet Analar'dan, evladının cenazesini
buzdolabında saklamanın çaresizliğinden,
Silopi'de evinin içinde panzerle ezilen 2
kardeşimizden tanıyoruz.
Yapılan her infazdan sonra, sahnede
aynı aktörleri görürüz; katliamları devlet
adına meşrulaştıran siyasi iktidarlar, kendisine “gazeteci” diyen lağım fareleri, tetikçilerini koruyup kollayan yargı. Katliamları meşrulaştıran burjuva medya; Uğur
Kaymaz'ı boyundan büyük tüfekle çatışmakla, Dilek'imizi canlı bomba olmakla,
Gazi Mahallesi’nde katledilen iki gencimizi
"ellerinde silah vardı, dur ihtarına uymadı"
gibi bahanelerle infazları aklamaya çalışmışlardır. Sıla Abalay için de, katliamın
ilk saatlerinden itibaren yapılan “DHKPC’nin en üst düzey yöneticilerinden” gibi
zorlama ve yalan açıklamalarla, namussuz
polisine sahip çıkmaktadır.
Bir insan dur ihtarına uymadı diye,
devletin öldürme özgürlüğü YOKTUR!
Devrimcilerin elinde silah var diye,
polisin öldürme yetkisi YOKTUR!
Canlı bomba diye, DHKP-C üyesi
diye infaz etme meşruluğu YOKTUR!
BAŞARAMAYACAKSINIZ! Halkı-

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
N Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz.
N Uyuşturucu bataklığında büyümek istemiyoruz.
N Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
N Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz
N Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz.
N Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.
N Bunun için, bu yaşta,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada
Biz de Varız!
N Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yüreklerimiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.
N İşte bu yüzden,

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

mız sizi de bizi de çok iyi tanır. Devrimcileri “terörist” diye yaftalayamayacak, halkımızın gözünden düşüremeyeceksiniz. İnfazlarınızı meşrulaştırmanıza,
kanıksatmanıza izin vermeyeceğiz! Gerçekleri her koşulda anlatmaya devam
edeceğiz. O gerçek, devletin halka düşman olduğudur!
Ve bir gerçek daha var ortada, DEVGENÇ’LİLERİN bu katliamların hesabını soracağıdır!
Sıla bir Dev-Gençlidir. Yüreği ve bilinci
katledilen halk çocuklarının hesaplarını sormakla dolu bir Dev-Genç’li. Halkımız Sıla’yı
ilk kez, katledilen yaşıtı Berkin’e adalet isterken tutuklandığı zaman tanıdı. Sıla, hapishanelerde yaratılan değerleri 122’ler gibi
değerlerini savunan bir özgür tutsaktı. 2
aya yakın açlık grevi yaparak, onu ve düşüncelerini teslim almaya çalışan düşmana
ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
Sıla, 1995’te katledilen Komutan Sibel’in 6 Mayıs 2017’de ete kemiğe bürünmüş halidir. Komutan Sibel’in ölmediğini bizlere bir kez daha göstermiştir.
Sıla, Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına
alınırken şöyle diyordu “Hasan Selim’in
silahı ellerimizde.” Evet Sıla sözünü
tuttu, komutanı Hasan Selim’in silahını
elinden düşürmedi ve onun gibi şehit
düştü. Şimdi Sıla’nın yoldaş yadigarı
bizim ellerimizdedir. 47 yıllık geleneğimiz,
düşmanın teslim ol çağrısına zafer sloganlarıyla cevap veren Sılalar'a bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemiz
sürüyor ve sürmeye devam edecek.
Biz 19 Aralık’ta yangınların içinden,
Dersim’de bombalanan sığınaklardan çıkıp
geldik. Bu savaş; 51 yaşında Hatice Aşıklar'dan, 46 yaşındaki Erdal Dalgıçlar'a, 18
yaşındaki Bünyaminler'den Sılalar'a süren
halkın haklı savaşıdır. Bu savaşta hiçbir
suç cezasız kalmaz, kalmayacak! Katlettiğiniz devrimcilerin, tüm halk çocuklarının

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Liseliyiz Biz
hesabını vereceksiniz! Altınızdaki zırhlı araçlarla, elinizdeki
silahlara fazla güvenmeyin! Unutmayın; halk derya deniz,
halk her yerde. Yoldaşlarını katlettiğiniz devrimcilerin öfkesinden
korkun, o korku size rahat vermeyecek. Halkı katlederek bitiremeyeceksiniz. Halk öldürmekle bitmez; bir ölüp, küllerinden
binlerle doğan halkın onurlu evlatları devrimciler bitirilemez!
Tüm liselilere çağrımızdır; tüm arkadaşlarımıza Sıla Abalay'ın
polis tarafından infaz edildiğini anlatalım. Okullarımızda, sınıflarımızda tahtalara, sıralara her yere Sıla'nın katillerinin cezalandırılmasını istediğimizi yazalım. Gözümüzün gördüğü
herkese Berkin'i ve Sıla'yı anlatmayı kendimize görev bilelim.
Liseli Dev-Gençliler; şimdi devrimcilik nedenlerimizden
biri de Sılamız’dır. İl il, mahalle mahalle, okul okul her yerde

Sıla'nın katilinin devlet olduğunu anlatalım. Onun için eylemler-anmalar düzenleyelim, unutturmamak boynumuzun
borcu olsun.
Sınıf kinimizi bilememiz, bir adım öne çıkmamız, daha
hızlı koşmamız, Sılamız'ın hesabını sormak içindir. Dün
Bünyamin, bugün Sıla’yla devrim yürüyüşümüz sürüyor.
Sıla, Sibel Yalçınlar'ın Hasan Selimler’in yolunda ilerliyor
ve savaşıyordu. Şimdi bizler de, bu halkın en onurlu
evlatları olarak Sıla'ya söz veriyoruz: Sonuna kadar
ilerlediğin yoldan devam edeceğiz, hesabını soracağız!
SILA ABALAY ÖLÜMSÜZDÜR!
KATLEDİLEN TÜM HALK ÇOCUKLARININ HESABINI SORACAĞIZ!

Katledilen Halk Çocuklarının, Sıla Yoldaşımızın Hesabını Soracağız!
Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!
AKP’nin katliamcı polisleri 6 Mayıs
sabahı katliamlarına bir yenisini daha
ekledi. Devrimci, Dev-Genç’li Sıla Abalay’ı kaldığı evde katletti. Katliam ile
ilgili Dev-Genç’liler bulundukları bölgelerden yazılı açıklamalar yayınlayarak
yoldaşlarının hesabını soracağını vurguladı. Yapılan açıklamalardan derleSayı: 14
diklerimiz kısaca şu şekilde:
Yürüyüş
Dev-Genç (6 Mayıs): “… Sıla Aba14 Mayıs
lay’ı kuşattıkları evde katleden polislerden
2017
Sıla’mızın hesabını soracağız. Biz bu
katliamcıları tanıyoruz. 14’ünde mahallesini savunurken beyni sokağa akıtılan
Berkin’imizden, annesinin babasının önünde katledilen Dilek’ten tanıyoruz. Biz bu
halk düşmanlarını 24 Temmuz’da teslim
ol çağrılarına “SİZE TESLİM OLMAYACAĞIM” diyen Günay Özarslan’dan
tanıyoruz. Yapılan her katliamın altında
bunlar vardır. Bir de bu katliamları meşrulaştıran yandaşları, kendisine gazeteci
diyen lağım fareleri. Katliamları meşrulaştıran yandaş medya Dilek’mize canlı
bomba 14 Nisan’da Gazi Mahallesi’nde
katledilen iki çocuğumuza da ellerinde
silah vardı dur ihtarına uymadı gibi bahanelerle katilleri aklamaya çalıştılar. Sıla
Abalay için de katliamın ilk saatlerinden
itibaren yapılan “DHKP-C’nin üst düzey
yöneticisi” gibi açıklamalarla namussuz
polisin namusunu kurtarmaya çalıştılar.
Bir gerçek var ortada o da sizin katliamcılığınızdır! Ve bir gerçek daha var ortada
Dev-Genç'lilerin bu katliamlarınızın hesabını soracağıdır... Halkımız Sıla’yı ilk
kez katledilen yaşıtı Berkin için adalet
isterken tutuklandığı zaman tanıdı...
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Sıla 9 Haziran 1995’te katledilen
Komutan Sibel’in 6 Mayıs 2017’de ete
kemiğe bürünmüş halidir. Komutan Sibel’in ölmediğini bizlere bir kez daha
göstermiştir. Sıla, Çağlayan adliyesi
önünde gözaltına alınırken şöyle diyordu:
“Hasan Selim’in silahı ellerimizde.”
Evet, Sıla sözünü tuttu, komutanı Hasan
Selim’in silahını elinden düşürmedi ve
onun gibi şehit düştü. Şimdi Sıla’nın
yoldaş yadigarı silahı bizim ellerimizdedir.
Katillerinden hesap soracağız!”
Ankara Dev-Genç (6 Mayıs): “…
Bugün tam da son nefesinde “Tam Bağımsız Türkiye” diye haykıran Denizler’in idamının yıldönümünde, katil
devlet 18 yaşında Sıla’yı katletti. 13
yaşında Uğur, 14 yaşında Berkin, daha
iki gün önce Silopi’de sarhoş katillerin
akreple eve girmesi sonucu ezilerek
katledilen 7 yaşında Muhammet, 6 Yaşında Furkan… Dilek Doğan, Yılmaz
Öztürk… Say say bitmez katil devletin
katliamcı yüzünü. sorulacak hesaplarımız, yolumuzu aydınlatan şehitlerimiz… Ancak binlercemizi de infaz etseniz, darağaçları da kursanız “İlle de
Kavga” diyoruz. 70 yaşımızdakiyle, 18
yaşımızdaki Sılamızla ille de kavga diyoruz, demeye de devam edeceğiz.”
Hatay Dev-Genç (6 Mayıs): “…
Yandaş ve burjuva medya onu örgütün
üst düzey ismi olarak yalanlayıp, yaptığı
infazı meşrulaştırmaya çalışsa da, Sıla
asıl şimdi teslim olmama geleneği ile
Sibel Yalçın’dan sonra bize yol göstermeye devam ediyor. Hatay’ın birçok
ilçesinde Sıla’nın ismini halkın matbaası

duvarlarına nakşettik ve Sılamızı selamladık. Tekrardan anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”
İzmir Dev-Genç (8 Mayıs): “…
Geçmişten günümüze silahını hep halk
çocuklarına çeviren, halkın çocuklarını
katleden faşizmi döktüğü kanda boğacağız… Faşizmin katliamlarını meşrulaştırmaya çalışan kendisine gazeteci diyen
şeref yoksunu asalaklar Sılamızın katledilmesini de meşru göstermeye çalışmıştır.
Meşru olan biziz, meşru olan halktır. Katliamlarınızın hesabını Şafaklar Bahtiyarlar
gibi meşruluğumuzla soracağız. Bizler
Dev-Genç’liler olarak ilan ediyoruz, katliamlarınızın hesabını soracağız! Sıla Abalay bir Dev-Genç’lidir halkının bağımsızlığı için mücadele eden katillerden
hesap soran bir Dev-Genç’li… Şimdi
bizler de Dev-Genç’liler olarak bu halkın
en onurlu evlatları olarak Sıla’ya söz veriyoruz. Sonuna kadar ilerlediğin yoldan
devam edeceğiz hesabını soracağız!”
İstanbul Okmeydanı Liseli DevGenç (7 Mayıs): “Halkımız, Liseliler;
AKP faşizmi halkın çocuklarını katletmeye
devam ediyor. Sıla daha 18 yaşındaydı,
ülkemizdeki adaletsizlikleri görüp devrimcilik yapıyordu. Berkin için adalet istediği için 16 yaşında tutuklandı ve şimdi
de 18’inde katledildi. Halkımız sıra bize
gelmez bize bir şey olmaz deyip evde
susmayın. Sıra size de gelecek. Çünkü
faşizm bu halktan korktuğu için halk çocuklarını katlediyor. Sıla’yı tanırsınız o
güler yüzünü... Şimdi Sıla’dan bize kalan
o gülüşü ve inancıyla AKP faşizminden
hesap sormaya çağırıyoruz sizi.”

16’SINDA HALKIN UMUDU

Ülkemizde Gençlik

Baskınlarla Dev-Genç’i Bitiremediniz, Yeni Gelenekler
Direnişler Yaratarak Dev-Genç’i İlelebet Sürdüreceğiz!
Ankara Dev-Genç, 29 Nisan’da İs- Federasyonu’na gelip bu sefer de “Sıla
Sırada Tüm Hasta
tanbul Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Abalay Ölümsüzdür” ve “Dev-Genç’i
Federasyonu baskını ile ilgili 3 Mayıs’ta Bitiremezsiniz” yazan pankartları çal- Tutsaklar Var!
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu dılar.”
sözlere yer verdi:
“… 2 Dev-Genç’li yoldaşımızı işkenceyle gözaltına aldılar, 1 Mayıs
öncesi çalışmalarımızı engellemek için
de Gençlik büromuzu 5. kez yağmalamışlardır. Lakin unuttukları bir şey var:
Dev-Genç’liler bu halkın çocuklarıdır,
istedikleri kadar yağmacılık yapsınlar
nafiledir, onlar yakmasını, yıkmasını
biz tekrar toplamasını, onlar tüketmesini
biz üretmesini, onlar öldürmeyi katletmeyi biz yaşatmayı biliriz. Onların düzeni sömürüyü zulmü, bizim pratiğimiz
hoşgörüyü ve dayanışmayı yaşatır. Onlar
kahpeliği kalleşliği biz mertliği ve yiğitliği biliriz. AKP’nin Dev-Genç’ten
bu denli korkması normaldir. 70’li yıllarda dünya halklarının katili emperyalizmin vurucu gücü 6. Filoyu kıble
alıp namaz kılanlar onlar, bizler o Amerikalıları denize döken Dev-Genç’lileriz!
Korkularından ODTÜ’ye giremeyenler
onlar, biz Vietnam halklarının katili
”Vietnam Kasabı” lakabıyla bilinen Robert Commer’in arabasını Vietnam halkları için devirip ateşe veren Dev-Genç’lileriz… Biz Dev-Genç’iz 47 yıllık tarihimizde önderimiz Mahir Çayan’dan
bugüne dek süren onurlu ve şanlı bir
tarihe sahibiz. Dev-Genç gücünü, cesaretini halkına ve vatanına olan sevgisinden, gençliğin atılgan ve coşkulu
ruhundan almaktadır. Size söz tüm
dünya halkları; bu iddiamızdan bir an
olsun dönmeyeceğiz, 47 Yıllık tarihimize
layık olup sürekli halk düşmanlarının
ensesinde, sürekli yakalarında olacağız
yaptıkları her kahpeliğe karşı nice yiğitlerimiz gibi hesap soracağız”

Pankartımızı Çalarak İrademizi Sınamayın!
“Sıla’mızı katleden katiller Gençlik

İstanbul Okmeydanı’nda, 7 Mayıs’ta
işkenceci katiller J-1 akreple Gençlik
Federasyonu binasının önünde durup
pankartların fotoğrafını çekerek taciz
etti. Aynı günün gecesi saat 01.00'da
akrepler ve itfaiye seferber olup geldiler
Federasyon’un önüne. Kurumda bulunan
1 Dev-Genç’li sloganlarla, ajitasyonlarla
karşıladı onları. Aynı zamanda işkencecilerin üzerine boyalar ve baskında
polislerin kırdığı molozları attı. Böcek
gibi korkarak gelen polisler bu durum
karşısında aralarında konuşarak uzun
bir süre beklediler. Saat 02.00'a yaklaşırken pankartları çalmaya başladılar
ve Gençlik Federasyonu’nun içini gaza
boğdular, nefes alacak tek bir alan dahi
bırakmadılar. Yalnızca Gençlik Federasyonu da değil tüm sokağı, evleri
gaza boğdular. Park halindeki bir arabanın camını kırıp içine biber gazı attı.
Pencereleri plastik mermiyle taradılar
ve 3 ses bombası attılar. Bu saldırılara
karşı Dev-Genç'li baskında kırılan masayı kendine siper yaptı. Polisler pankartları çaldıktan sonra giderken rastgele
her yere biber gazı attı.
Polisler gittikten sonra halk, Federasyon’un önüne desteğe geldi. “Bir
kişi için mi bu kadar gaza boğdular? 1
kişiye mi bu kadar zulüm yaptılar? 2
pankartı almak bu kadar mı zor? Bu
kadar mı korkaklar?“ diye tepki gösterdiler ve bir ihtiyaç olup olmadığını
sorarak Dev-Genç’in ve Dev-Genç’lilerin yanında olduklarını gösterdiler.
Gazın etkisi gitsin diye süt, getirdiler.
Halk düşmanlarının bu alçak yüzünü
bir kez daha gören halk her zaman
Dev-Genç’lilerin yanında olduklarını
belirttiler.
Geçmişte Güler’imizi Almıştık Zulmün Elinden Şimdi Mesude Ablamızı!

Hasta Özgür Tutsaklardan olan Mesude
Pehlivan, 9 Mayıs’ta tutuklu bulunduğu
hapishaneden direniş ve yapılan açıklamalar sonucu serbest bırakıldı. Serbest
bırakılmasının ardından Dev-Genç 9 Mayıs’ta yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi:
“… Mesude Pehlivan yıllardır hapishanelerde tecrite ve tecritin yarattığı sağlık
koşullarına karşı mücadele eden bir Özgür
Tutsaktı. Özgür Tutsaklığın gereklerini
yerine getirdiği ve de onu izolasyonla düşüncelerinden soyutlamaya çalışan düşmana
karşı devrimci duruş sergilediği için kanser
tedavisi çoğu zaman engellendi sağlıksız
olmasına rağmen F tipi hücre koşullarında
kaldı.
Ama hapishanelerde onlarca insanımızın
katili olan devlet bugün bunu başaramadı.
Geçmişte Güler Zere yoldaşımızı nasıl aldıysak zulmün elinden bugün de Mesude
Pehlivan’ı aldık. Meydan meydan, sokak
sokak, hapishane hapishane direndik Mesude Pehlivan için. Hapishanelerde dövdüğümüz her kapıda onun adını andık, serbest bırakılmasını istedik. Çoğu zaman
gardiyanların siz o kadını tanıyor musunuz
da onun için yerlerde sürükleniyorsunuz
sorusuna tanımıyoruz ama o bizim ailemizin
insanı ablamız diyorduk... Meydanları halka
yasaklayanlar Mesude Pehlivan için TAYAD’ın yaptığı basın açıklamalarına defalarca saldırdı gözaltına aldı. Ama yine o
meydanda o lisenin önünde F tiplerini teşhir
eden açıklamamızı yaptık. Sokaklarımız,
otobüs durakları onun afişleriyle doldu taştı.
Bu direniş de bize öğretti ki direnen ve
savaşan kazanır. Şimdi sıra diğer direnişlerimizde, şimdi sıra Yüksel Caddesi’nde
Nuriye ve Semih hocamızda, şimdi sıra
Dersim’de kaderdaş Seyit Rıza’yla yan
yana oturan Kemal babamızda.”

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Ülkemizde Gençlik
Koca Yürekli Sıla’mızın Coşkusu, Çalışkanlığıyla
Dev-Genç’imizi Doruklara Taşıyacağız!
Bağımız Türkiye Şiarımızı
Yeni Sılalar Pahasına
Savunacağız!

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017
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Dev-Genç’imizin coşkulu bir o kadar
çalışkan ve kocaman yüreğiyle bilinen
Sıla’mız, Sıla Abalay yoldaşımız 6 Mayıs
gecesi AKP’nin katil polisleri tarafından
kaldığı bir eve yapılan baskınla katledildi.
Derginin belirli yerlerinde olay anlatılmış.
Biz ise çalışmaları aktarmadan önce biraz
Sıla’mıza değineceğiz. Sıla ilk mücadeleye
atıldığında yaşı küçük, yüreği kocaman
bir yoldaşımızdı. Onunla kim konuşmuşsa
bilir neden mücadele ettiğini. Her sohbetinde çocukların katledildiğini onlar için
mücadele edeceğini belirtirdi. Her seminerde söz aldığında düşmandan hesap soracağını ve halkın adaletiyle yargılayacağını
binlerin önünde cesurca haykırırdı. Ve
yine ondaki -doğal olarak- tükenmek bilmeyen vatan ve halk sevgisi, yoldaşlarına
ve şehitlerine bağlılık hep onu mücadelesinde daha ileriye gitmesine gelişmesine
vesile oldu. Ve “ben Şafak Yaylalar’ın
öğrencisiyim” derken bile bu onuru ve
gururu yanındaki bütün herkese yaşatıyordu. Onu gören çoğu kişi küçük olduğunu düşünerek pek aldırış etmeyebilirdi,
fakat Sıla bir söze başladı mı, ona herkes
hayranlıkla bakardı ve saygı duyarlardı.
Biz de o kadar onurlu ve gururluyuz ki
Sıla yoldaş. İyi ki seni tanımışız, iyi ki
sen bizim yoldaşımız olmuşsun, sen bizim
Sıla’mız, coşkumuz, mücadelede kararlılığımız olmuşsun. Sen de biz de biliyoruz
yoldaş ne senin ne de yoldaşlarının, komutanlarının hesabını sormaktan vazgeçeceğiz. Sizin direncinizi, öfkenizi öfkemize kattık. Kim ne derse desin, biz o
özlemini duyduğunuz “Tam Bağımsız
Türkiye” hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bağımsız ve Özgür Türkiye’nin
Dev-Genç’in, Sılalar’ın mücadelesiyle
gelmesi umuduyla. Dev-Genç’lilerin yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz;
Ankara: Dev-Genç’liler 6 Mayıs’ta
ev baskınında katledilen yoldaşları Sıla
Abalay için Ege Lisesi önüne “Sıla Abalay
Ölümsüzdür! Dev-Genç” imzalı pankart
astı. Ayrıca 7 Mayıs’ta Tuzluçayır Mahallesi’nde umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Çalışmada 20 dergi halka

ulaştırıldı.
Eskişehir: Dev-Genç’liler 5 Mayıs’ta,
4 ayda 5 defa basılan Gençlik Federasyonu
baskınları ve tutuklamalar ile ilgili Gültepe
Mahallesi’nde çalışma yaptı. Çalışmada
birçok yere “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!”
yazılaması yapıldı ve kısa bir açıklama
yapılarak; “… Faşizme karşı Anadolu’da
mücadeleyi büyütüyoruz. Bizler her yerdeyiz, Bizler Dev-Genç’liyiz!” sözlerine
yer verildi. Ayrıca 6 Mayıs’ta ölüm mangaları tarafından katledilen Sıla Abalay
için birçok yere yazılamalar yapılarak
Sıla Abalay selamlandı.
Hatay: Dev-Genç’liler Sıla Abalay’ın
şehitliğinin ardından birçok ilçe ve mahallede halkın matbaası duvarlara Sıla’nın
adını ve umudun sloganlarını nakşetti.
Ayrıca kısa bir açıklama yapan DevGenç; “… Sıla şimdi teslim olmama geleneği ile Sibel Yalçın’dan sonra bize yol
göstermeye devam ediyor… Tekrar anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz.”
İzmir: Dev-Genç’liler 6 Mayıs’ta katledilen yoldaşları Sıla Abalay için birçok
yere yazılama yaptı ve pankart astı. Çalışmalar kapsamında Buca Kuruçeşme,
Koop ve Üçkuyular Meydan’da ve çevresinde 15 yazılama yapıldı. Ayrıca Kuruçeşme Mahallesi’nde Berkin Elvan
Parkı ve Aybers Hikmet Karabacak Lisesi’nin duvarlarına “18 Yaşında Katledilen
Sıla Abalay Ölümsüzdür!” yazılı pankart
asıldı. Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi girişine “Sıla Abalay’ın
Hesabı Mahşere Kalmayacak!” yazılı
pankart asıldı.
İSTANBUL
Ataşehir: Dev-Genç’liler 6 Mayıs’ta,
Dersim’de 7 Kasım 2016’da bombardımanda katledildikten sonra kaybedilen
DHKC gerillaları ve direniş sonucu bulunan Tuncel Ayaz için yazılama yaptı.
Yapılan çalışmada “9 DHKC Gerillası
Nerede? Cenazelerimizi İstiyoruz, Alacağız! Tuncel Ayaz Ölümsüzdür!” yazılamaları birçok yere işlendi. Ayrıca 6 Mayıs’ta katledilen yoldaşları Sıla Abalay
için “Sıla Abalay Ölümsüzdür! Hesabını
Soracağız!” yazılaması birçok yere işlendi:
Dev-Genç’liler 6 Mayıs’ta katledilen
ve mahallede onlarca emeği bulunan yol-

daşları Sıla Abalay için çalışmalar yaptı.
Yapılan çalışmalarda duvarlara “Sıla Abalay Ölümsüzdür! Sıla Abalay’ın Hesabını
Soracağız! Dev-Genç” imzalı yazılamalar
ve umudun adı sloganları duvarlara işlendi.
Ayrıca 7 Mayıs’ta Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na “Sıla Abalay Ölümsüzdür!” yazılı
pankart asıldı. Son olarak, Dersim’de
kaybedilen DHKC Gerillaları ile ilgili
Okmeydanı Metrobüs yoluna, gerilla cenazelerinin akıbetini soran pankart asıldı.

Tuncel Ayaz’ı Bulduk!
9 DHKC Gerillasını da Bulacağız
7 Kasım’da Dersim’de bombalanan sığınakta katledilen11 DHKC
gerillasından Bünyamin Kılıç’ın ardından Tuncel Ayaz’ın kemikleri de
bulundu. Bunun üzerine Dev-Genç
8 Mayıs’ta yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:
“… Bir baba 70 yaşında günlerce
oğlunun ve arkadaşlarının cenazelerine ulaşmak için açlık grevi yapıyor. AKP iktidarı şehitlerimizin
ölülerinden bile korkuyor, cenazelerimizi vermeme sebepleri de bundandır. Ama bedeli ne olursa olsun
şehitlerimizi bulacağı Bu uğurda ne
kadar kararlı olduğumuzu size 70
yaşındaki bir babanın açlık grevi
direnişi göstermiştir. Bizler de yoldaşları olarak bedel ödemeye onları
bulabilmek için gerekirse yeni şehitler vermeye hazırız. Cenazelerini
de biz bulacağız hesaplarını da biz
soracağız!”
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Ülkemizde Gençlik
Emperyalizm ve
Siyonizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak!
Filistinli Tutsaklar Onurumuzdur!
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi, siyonist İsrail’in hapishanelerinde haksızlığa karşı direnen Filistinli
tutuklular için 9 Mayıs’ta yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi;
Filistin halkı 1948’den beri katlediliyor,
sömürülüyor ama direnmekten vazgeçmiyor… Onurunu namusunu İsrail’e teslim
etmiyor. Bugün Filistin halkı silahı yoksa
da bıçağıyla direniyor ama onurunu emperyalizme, siyonizme karşı ezdirmiyor.
Nisan ayının ortalarından beri başlayan
bir açlık grevi direnişi va 6500 Filistinli
İsrail tarafından tutsak edilmiş durumda
ve görüşten, tedaviye bütün hakları gasp
ediliyor, onursuz aramalar ve işkence uygulanıyor. Bu saldırılara karşı çöllerden
gelen direnişçileri selamlıyoru 1500 Filistinli tutsak, kadın ve çocuk tutsaklar da
dahil açlıklarıyla direniyorlar. Ve bu direnişe
karşı İsrail de önderleri çöl hapishanelerine
göndererek direnişi kırmaya çalışıyo Tüm
Filistinli örgütlerin birlikte başladığı direnişi
Türkiye halkları olarak da selamlıyoruz.
Hapishaneler emperyalistlerin gerçek
yüzünü yansıtır dünyanın her yerind Siyasi
tutsakların direnişleriyse tüm halklara
umut verir, tutsak edilseler dahi baş eğdiremeyeceklerinin kanıtıdır tutsakların direnişi. Bizler de hapishane direnişleriyle,
fedalarla büyümüş bir hareket olarak Filistinli tutsakların direnişini selamlıyoru
Tüm dünyayı emperyalist ABD ile kan
gölüne çeviren İsrail, Filistin topraklarını
her geçen gün daha çok işgal ediyor ve
Filistin halkına kendi topraklarını hapishaneye çevirmiş durumda. Tüm giriş-çıkışların İsrail devleti tarafından denetlendiği,
insani ve gıda ihtiyaçlarının dahi geçişlerinin sınırlandığı Filistin’de halk, çocuklarını
açlıkla, özgür bir ülke özlemiyle büyütüyor.
Halkın öfkesi ve açlığı Siyonistlerin sonu
olacaktır. Açlığıyla direnen Filistinliler’e
selam olsun… Açlığın ve zulmün hesabını
soracağız…

Açlığınızı Paylaşmaya Geldik
Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka ama mutlaka vardır diyerek çıktık
yola. 3 günlük destek açlık grevi yapmak istedik, bunun bir gününü Kocaeli
Eğitim-Sen’de yapalım dedik. Hemen
aramızdan seçtiğimiz birkaç arkadaş
konuşmaya gitti. Lakin Eğitim-Sen
“biz sıkıntıya gireriz”, “merkeze sormadan yer veremeyiz” gibi sudan sebeplerle yer vermeyeceğini söyledi.
Bu konuyu unutmayarak ama kısa süreliğine rafa kaldırarak hemen yeni
bir yer aramaya başladık. Dev-Güç’lü
arkadaşların da greve girmek istediklerini söylemeleriyle Dev-Güç bürosunun kapıları açlığımıza ev sahipliği
yapmaya başladı. Böylece açlığımızın
1. günü başlamış oldu.

Açlığı Paylaşıyoruz Şiarıyla 1.
Gün 7 Mayıs:
Sabah erkenden büroya geldik. Pankartımızı, fotoğraflarımızı astık; önlüklerimizi giydik ve saat 10.00’da üç
Dev-Genç’li bir Dev-Güç’lü olarak
başladık açlığı paylaşmaya. Daha ilk
saatlerden komşularımız burada ne
yaptığımızı ne için aç kaldığımızı sormaya başladılar. İnsanlar üzülüyordu
aç kaldığımız için ama onlara Nuriye,
Semih ve Kemal amcanın direnişini,
asıl açlığımızın karın açlığı değil adalete
olan açlık olduğunu anlattık. Gün içerisinde paylaştığımız bir fotoğrafı görüp
gelen bir gazeteci yerel basında haberimizi yaptı. Sağdan soldan haberleri
görüp arayan arkadaşlarımız, ziyarete
gelen dostlarımız oldu. Hepsini Nuriye,
Semih ve Kemal amcanın sıcaklığıyla
kucaklıyoruz. Saat 14.30 gibi direniş
alanlarını aradık. Önce Kemal amcamızı
aradık, sesini duyalım; “seninleyiz, açlığını paylaşıyoruz” diyelim dedik.

Kemal amca 70 yaşında 70 küsur gündür aç. Sesini duyunca boğazımıza bir
şey düğümlendi, konuşamadık. Yüreğimizdeki inanç bilincimizdeki öfke
ile mutlaka kazanacağız diyerek kapattık
telefonu. Daha sonra Ankara’yı aradık.
Semih abi istirahata çekilmişti Nuriye
abla ile konuştuk. Sesi ilk günkü gibi
kazanacağına, kazanacağımıza olan
inanç ile çok coşkuluydu. “İşimize
döndüğümüz zaman bu direniş bu
zafer hepimizin olacak, mutlaka kazanacağız…” diyerek kapattı telefonu.
Saatler ilerlerken kalemlere sarıldık,
Kocaeli’de tutsak düşen arkadaşlarımıza ve yakın zamanda tutsak düşen
başka arkadaşlara mektuplar yazdık.
Mektup yazmamız henüz bitmişti ki
bir ziyaretçimiz geldi. Biraz oturduktan
sonra bir yere kadar gidip geleceğini
söyledi. Meğer bizim için çiçek almaya
gitmiş. Direniş çiçeksiz olmaz diyerek
geldi yanımıza. Görünce yüzümüzde
değişik bir tebessüm oluştu. Biz her
şeyin ötesinde bu büyük insanlık ailesini çok seviyor; Nuriye, Semih ve
Kemal amcanın kazanacağına ise
emindik.
Arkadaşlarla sohbet ediyorduk ki
aklımıza Selçuk Kozağaçlı’nın direnişin 30. gününde açlık grevi üzerine
yaptığı konuşması geldi. İzledikten
sonra derin bir sessizlik oldu sonra
dedik ki herkesin yapabileceği bir
şey vardı.
Büronun bulunduğu iş hanı akşam
21.00'da kapanması sebebiyle açlığımızı
bir eve taşıdık. Hıdrellez olması sebebiyle dileklerimizi dileyip direnişçiler
için balon uçurarak günü bitirdik.
Sabah açlığımızı yeni ekibe devrederek
açlık grevimizi sonlandırdık.

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde

18’İNDE KAHRAMAN
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DEV-GENÇ; TARİHİ, ŞEHİTLERİ VE YARATTIĞI GELENEKLERLE VE ÖRGÜTLENMELERLE
TÜRKİYE MÜCADELE TARİHİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR
BU TARİHİ BASKINLARLA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALARLA BİTİREMEZSİNİZ!

DUVARI YIKIP CAMLARI PARÇALAYINCA CAN KAN PAHASINA
OLUŞTURULAN KURUMLARI YOK EDEMEZSİNİZ

(2.Bölüm)

AKP’nin Ahlaksız ve
Çürümüş Polisleri Dev-Genç
Binasını Kullanılamaz
Hale Getirdiler

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017
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Her ideoloji biçimi kendi insan tipini yaratır, faşizmin tetikçisi işkenceci
polisinin ahlakı da buna göre şekillenmektedir.
Daha önceki baskınlarda gözaltına
alıp işkence ettikleri gençlerimize kendilerini “G.Ö.T’ÇÜ” olarak tanıtan
AKP’nin kudurmuş itleri, bu defa da
kadınların odasına işeyerek, dışkılarını
yaptılar. Kadın eşyalarını yerlere atıp
üzerine işediler. Daha önce de akvaryuma işemişler ve kızlarımızın iç çamaşırlarını sokağa fırlatmışlardı. AKP
iktidarının her kademesindeki çürüme
ve ahlaksızlık, tetikçilerini de kendi
gibi şekillendiriyor.
Diğer yandan, Tayyip’in eli kanlı
namussuz tetikçileri, bu son 3 baskında
verdikleri hasar ile gençlik binasını
kullanılmaz hale getirdiler. Duvarları
yıkıp su tesisatlarını kestiler, tuvaletleri
kırdılar, kombiyi parçaladılar, camları,
çerçeveleri kapıları kırıp döktüler,
yatak yorganları ıslattılar, ayakkabıların
içine boya döktüler. Son 3 baskında
sağlam gördükleri ne varsa kırıp dökerek, parçalayamadıklarına ise işeyerek, dışkılarını bırakarak her şeyi,
her yeri kullanılmaz hale getirdiler.
Düşmanın Dev-Genç hazımsızlığı
ve korkusu o denli boyutludur ki, baskınların ardından gençlik binasına asılan pankartlara dahi tahammül edememiş, akrepler ve itfaiye arabaları
eşliğinde pankartları çalma operasyonları gerçekleştirmişlerdir.
Son olarak 24 Nisan tarihinde, gece
pankartı sökmek için geldiklerinde DevGençli’lerin direnişi ile karşılaştılar. O
sırada içerde bulunan iki Dev-Genç’li
bu hırsızlık ve saldırıya, marşları, sloganları ve direnişleri ile karşılık verdiler.
Ellerine ne geçerse camdan polisin üzerine fırlatan Dev-Genç’liler, pankartı

sökmek için itfaiye merdivenine tırmanan polisin ve akrep olarak tabir edilen
araçların üzerine boya döktüler. Bunun
üzerine polis, gençlik binasını plastik
mermilerle taradı. Tam 1 saat çaresizlik
ve hazımsızlık içinde korkudan ne yapacaklarını bilemeden beklediler ve
plastik mermiler ile gençliği taradılar.
Sonradan ise pankartı alıp kaçtılar. Sadece iki Dev-Genç’li, 3 tane akrep
dolusu ve tam teçhizatlı polisi korkudan
titretmeye yetti. İşte korktukları ruh
hali budur. Eline geçirdiği iki parça
eşya ve boya ile dahi düşmana direnen,
kök söktüren bu gençlik, örgütlendiğinde
ve kitleselleştiğinde bu aşağılık düzenin
sonunu da getirecektir.
Bu baskınlar ve saldırılar elbette
ilk değildir. Dev-Genç tarihi boyunca
onlarca kez kurumları basılmış, eşyaları
kırıp dökülmüştür. Dev-Genç’li olup
da baskın, gözaltı veya tutuklama yaşamayan insan muhtemelen yoktur.
İşte tarihten bazı örnekler:
Gençlik'in ilk kurum baskını 1975
Şubat'ında İstanbul Yüksek Öğrenim
Kültür Derneği'nin Aksaray'daki binasına
yapıldı. İki İYÖKD yönetim kurulu
üyesi ve İYÖKD'nin çıkardığı derginin
yazı işleri müdürü gözaltına alındı.
1 Ekim 1991: TÖDEF’in 1. Gençlik
Kurultayı’na polis saldırdı. İki yüze
yakın gözaltı yaşandı.
15 Mart 1997: Devrimci Gençlik
dergisi Taksim irtibat Bürosu, işkenceci
polisler tarafından basıldı. Otuz iki kişi
gözaltına alındı.
12 Ekim 2001:
Ülkemizde Gençlik
dergisi basıldı ve dergi çalışanları tutuklandı.
1 Nisan 2004:
Türkiye ve Avrupa’da ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlar
sırasında
Gençlik Gelecektir
dergisi ve İstanbul

Gençlik Derneği basıldı, çalışanları
tutuklandı.
18 Ocak 2013: Türkiye genelinde
Cepheli devrimcilere yönelik başlatılan
operasyonlar sırasında Dev-Genç binası
basıldı, toplamda 13 Dev-Genç’li tutuklandı.
Dev-Genç’ten ölesiye korkuyor
düşman. Korkmakta da haklıdır! Çünkü
karşısında 47 yıldır bu ülkede antiemperyalist, anti-oligarşik mücadelenin
öncülüğünü yapan, genç yaşlarına rağmen teslim alınamayan, baş eğmeyen,
halk ve vatan sevgisi ile donanmış,
örgütlerine, şehitlerine ve tutsaklarına
bağlı, vefalı, emekçi, yorulmak, vazgeçmek nedir bilmeyen, inançlı bir
gençlik vardır. Onlarca savaşçı ve komutan yetiştirmiş, yüzlerce kahraman
şehidi olan koskoca bir tarih var düşmanın karşısında.
O bina sadece taş ve beton değildir,
o binanın içinde direnişle, mücadeleyle,
kanla yazılmış bir tarih var. Onlarca
şehidin, tutsağın emeği var o duvarlarda. O duvarlar tuğladan, harçtan
değil, inançla, halka ve vatana duyulan
sonsuz sevgi ile bağlılıkla örüldü. O
duvarların ardında Mahir Çayanlar’ın,
Dayımızın öğrencileri var. Ali Rıza
Kurtlar’ın, Hamiyetler’in, Selmalar’ın,
Zehralar’ın yoldaşları var. Hasan Selim,
Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan, Berna,
Çiğdem, Aysun, Bünyamin, Mustafa,
Mahir ve Bilgehan’ın yoldaşları var.
Yerle bir ettiğiniz o binanın molozları
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arasında kendini küllerinden yeniden
yaratan, tarihin hiçbir döneminde örgütsüz kalmamış, kesintiye uğramamış
bir tarih var.
İşte düşmanın saldırdığı, kırıp dökmeye, yok etmeye çalıştığı asıl olarak
bu tarihtir. Bu nedenle bu kadar azgınca
ve ahlaksızca saldırıyor. Çünkü DevGenç sadece bir dernek veya kurum
değildir, Dev-Genç bir gelenektir, anlayıştır. Dev-Genç’lilik bir ruh halidir.
Dev-Genç’li; düşman varsa savaşacaksın,
baskı varsa direneceksin perspektifiyle
hareket edendir. Dev-Gençli, bulunduğu
her yerde tek başına da olsa savaşı büyüten, uzlaşmayan, teslim olmayan,
umudu büyütendir. Düşman binaya saldırırken asıl olarak bu değerleri ve düşünceleri yıkmak istemektedir.
Sonuç olarak;
1- Dev-Genç binası OHAL süresi
boyunca 4 ayda tam 5 kez basıldı ve
bu baskınlar sonucunda tamamen kullanılamaz hale getirildi. Binanın dışına
asılan pankartlara dahi tahammül edemeyen düşman son süreçte pankartları
çalmak için de operasyonlar gerçekleştiriyor.
2- Dev-Genç tarihi Türkiye mücadele tarihi ile bir bütündür ve o tarihin ayrılmaz bir parçasıdır. Türki-

ye’de anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadelenin bayraktarlığını yapan Dev-Genç’lilerdir.
3- Dev-Genç sürelikli olarak
baskınlara maruz kalmasına ve
her defasında tutsaklıklar vermesine rağmen Dev-Genç’liler,
kampanya ve çalışmalarına, örgütlenme mücadelesine ara vermeden devam etmektedirler.
Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılması, parasız bilimsel
eğitim mücadelesi ve faşist teröre karşı kampanyalar yürüten
Dev-Genç’liler yeni tutsaklıklar
vermek pahasına devrimci mücadelelerine yine coşku ve cüretle devam ediyorlar. Bu çizgilerini sürdürdükleri ve
AKP’nin faşist gençliği olmayı reddettikleri için hedeftirler.
4- Gençlik karşısında, her türlü
saldırıları hükümsüzdür. Dev-Genç’liler baskılara, baskınlara, işkencelere,
tutuklamalara, infazlara aşılıdırlar.
Dev-Genç’liler tarihte olduğu gibi
bugün de bu saldırılara karşı direnerek,
teslim olmayarak, yeniden ve daha
çok örgütlenerek, kitleselleşerek kar-

şılık verecektir.
Dev-Genç’in onur duyacağı koskoca bir tarihi vardır. Bu yüzden DevGenç’li olmak bir onurdur, ruh halidir.
Ülkemizin geleceği, Ahmed Arif’in
dediği gibi “namuslu genç elleri”yle
kurulacaktır. Buna inancımız tamdır.
Bu nedenle tek bir tuğla da kalsa
binamızı sahiplenmeye devam edeceğiz. Duvarlar yeniden yapılır, harç
yeniden karılır, emek ve özveriyle,
sahiplenmeyle, dayanışma ile bina
yeniden inşa edilir. Dev-Genç ne baskınlarla ne tutuklamalarla, ne de kurumları kullanılamaz hale getirilerek
bitirilemez, yok edilemez. Bu ülkede
açlık, yoksulluk, adaletsizlik bitmediği
sürece Dev-Genç de bitmeyecek, halkımızın kanını emenlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

Adaletsizliğe ve Hukuksuzluğa
Karşı Halk Meclisleri’nde
Örgütlenelim
Gücümüz Birliğimizdir!

karşı mücadelede hangi yöntemleri izleyebileceği anlatıldı.
Yaşanılan tüm sorunların temelinde
kapitalist sistemin ve onun kurumlarının
yattığı, sorunların temelini bu sistemin
teşkil ettiği vurgulandı. Genel olarak
düzenin avukatlarının tek bir kelime
söylemesi karşılığı milyarlarca paralar
talep ettikleri bu köhnemiş düzende,
halkın avukatları halkın sorunlarının
yanında her zaman durmaya hazır olduklarını ve duracaklarını belirttiler.
Toplantıya katılan insanların memnuniyetlerini ifade ettiği toplantı 30 kişinin
katılımıyla son buldu. Gelecek günlerde
yoksul halkın sorunlarına dair planlamalar, bu sorunlara yönelik tahliller ve
bunlara mukabil faaliyetlerin hızla hayata
geçirilmeye devam edileceği dile getirildikten sonra seminer bitirildi.

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi,
5 Mayıs’ta “Adalet ve Hukuk Semineri”
düzenledi. Seminerde halkın yaşadığı
envai çeşit sorunlara ve bunlarla ilgili
çözümlerin nasıl yaratılacağı konularına
değinilen toplantıya katılanlar, avukatlara
yaşadıkları problemleri dile getirdiler.
Arsa sorunlarından, vekalet sorunlarına,
bankaların halkı kendilerine bağlama
yöntemi olan kredi kartı borcu sorunlarından, malulen emekli maaşlarının kaldırılacağı yönünde kararlara, GSS (Genel
Sağlık Sigortası) prim borçlarından ve
daha birçok konunun masaya yatırıldığı
toplantıda halkın yaşadıkları sorunlara

DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ!
BİNAMIZI DUVAR DUVAR,
TUĞLA TUĞLA
SAVUNACAĞIZ!
ELİMİZDE NEYİMİZ VARSA
ONUNLA DİRENECEĞİZ!
(BİTTİ)
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Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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Amerikan Emperyalizminin Saldırganlığına Karşı Anti-Emperyalist Cepheyi Büyütüyoruz

EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!
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8 yıldır ısrar ve kararlılık ile düzenlediğimiz Uluslararası Eyüp Baş
Sempozyumu’nu geride bıraktık. Yoğun geçen 3 günden ibaret değil elbette
Uluslararası Sempozyum. Kimi zaman
adını söylemek dahi zor gelse de hedefimizi ve iddiamızı taşıyor Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu.
Emperyalizmin saldırganlığını anlatmak için sayfalarca yazı yazılabilir,
adını dahi bilmediğimiz dünyanın en
küçük ülkelerinde bile emperyalizmin
üsleri vardır, halklara ve olası bir sosyalizm tehdidine karşı baştan aşağı
silahlanmıştır...
- Dünya ülkelerinin 157'sinde Amerikan askerleri var.
- Yalnızca 45 ülkede Amerikan askeri varlığı yok.
- 63 ülkede Amerikan üssü ve askerleri var.
- 11 Eylül'den beri 7 ülkede 13
yeni Amerikan üssü vardı.
- Son olarak Suriye'nin Rojava
Bölgesi’nde kurulan 7 yeni üssü daha
bunlara eklemek gerekir ki bunu da
bilen ya da farkında olanlar oldukça
azdır.
2009 Amerikan Ulusal İstihbarat
Stratejisi Programı raporuna göre, 16
farklı ABD istihbarat örgütünde 200
binden fazla ajan çalışıyor ve o yıllar
itibariyle bu örgütlerin yıllık toplam
bütçeleri 75 milyar dolar.
2016 yılı Amerikan askeri harca-

Her yıl düzenlediğimiz bu sempozyumların en büyük işlevi işte
bu ideolojik savrulmalara karşı da
bir bariyer olmaktır. Bir düşünün,
Avrupa'dan gelen bir katılımcı Avrupa'daki hiçbir tartışmada artık
sosyalizmden bahsedilmediğini, bu
kelimeyi duymanın dahi ona umut
verdiğini söyledi. Evet burjuvazi
saflarımıza sinsice sızmaya çalışıyor,
beyinleri demokrasi, eşcinsellik, feminizm gibi kavramlarla dolduruyor ki bunun en yaygın olduğu
yer de Avrupa. Sınıflar savaşında
emperyalizmin rolünü gizlemek
için her yalanı kullanıyorlar.
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maları tam olarak 596 milyar dolar.
Bütün dünyadaki askeri harcamaların yarısından fazlası.
Peki bunca harcama, savaş ve tehdit
neye karşı?
Dünyada dolaşan hayalete karşı, bu
hayalet tekrar halklara umut olmasın
diyedir. 100 yıl önce burjuvaziye diz
çöktüren, onun tüm yaldızlarını döken
sosyalizm yeniden halklara yol göstermesin diyedir. 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın ardından kimse faşizmi yenenlerin Stalin öncülüğünde savaşan
sosyalizm ideolojisi olduğunu ve dünyanın üçte birine yayıldığını hatırlamasın
diyedir. Yani hayaletin yeniden dolaşması
korkutuyor, bu yüzden sosyalizm kelimesini dahi unutturmaya çalışıyorlar.
Onlar da biliyor ’90'larda ortaya
sürdükleri sol soslu demokrasi, dönek
solcuların yalanları. bir yere kadar götürebilir işbirlikçi iktidarları, halkları
bir yere kadar durdurabilir. Sosyalizmin
içini boşaltmaları, devrime dair tüm
değerleri tüketmeleri umudu yok etmek
içindir.

Umudu Bitiremezler Çünkü
Bugün Hala Sosyalizm İçin
Savaşanlar Var!
Emperyalistler halkları yalnızca
savaşlarla değil, ideolojik hegamonya
kurarak da teslim almaya çalışıyor.
Ki en sinsi saldırıları da budur. Sosyalizmi silemiyorlarsa onu muğlaklaştırmaya çalışıyorlar. Emperyalizme
olmadık roller yükleyerek halkların
kafalarını allak bullak ediyorlar.
Her yıl düzenlediğimiz bu sempozyumların en büyük işlevi işte bu
ideolojik savrulmalara karşı da bir bariyer olmaktır. Bir düşünün, Avrupa'dan
gelen bir katılımcı Avrupa'daki hiçbir
tartışmada artık sosyalizmden bahsedilmediğini, bu kelimeyi duymanın
dahi ona umut verdiğini söyledi. Evet
burjuvazi saflarımıza sinsice sızmaya
çalışıyor, beyinleri demokrasi, eşcinsellik, feminizm gibi kavramlarla dolduruyor ki bunun en yaygın olduğu
yer de Avrupa. Sınıflar savaşında emperyalizmin rolünü gizlemek için her
yalanı kullanıyorlar.
Bizim toplantılarımızın amacı ise

emperyalizmin sinsice kendi saflarına
çektiği ML ya da anti-emperyalist örgütlerin tamamen savrulmasını engellemek.
Bugünün gerçekliğini de ortaya koyalım. Bugün ’68 kuşağı yok, bugün
açlıktan yoksulluktan, göç yollarında
ölürken yoksullar, hiçbir şey için ölmeye,
savaşmaya gerek yok, diyenler var.
Bugün tüm halklara dayatılan umutsuzluk ve yenilmişlik, geçmişine ihanet
var.
Şili, Nikaragua, Arjantin, Bolivya,
Peru, Brezilya, Portekiz, Paraguay, El
Salvador. 50 yıl önce, gerilla savaşına
başlamayan örgüt yoktu Latin Amerika'da. Ancak yarım yüzyılın ardından
geriye kalan FARC ve ELN ki, onlar
da barış masasında.
Avrupa'da geriye kalan denecek
kadar bile örgüt kalmadı. RAF, Kızıl
Tugaylar, İRA, ETA.
Filistin'de FHKC büyük oranda
mülteciliği seçti. Ama direniş sürüyor.
Bıçakla, baltayla, bombasız araçları
Siyonistlerin üzerine sürerek, direniş
devam ediyor.
Filipinler'de Filipinler Komünist Partisi (Maoist gerillalar) barış masasında.
Sosyalizmin modası geçti diyorlar,
sınıflar savaşı bitti diyorlar.
Hayır bitmedi, emperyalizm var
olduğu sürece sosyalizm de onun için
savaşanlar da olacak.
Biten ve yenilen sosyalizm değil,
oportünizm ve uzlaşmacılıktır. Bu yüzden en sert eleştirilerimiz oportünizme
karşıdır. Sempozyumlarımız ise tüm
dünya halklarına ve örgütlerine sosyalizm umudunu yeniden taşıdığımız,
emperyalizmin politikalarına karşı sosyalistlerin, anti-emperyalistlerin ne
yapması gerektiğini tartıştığımız bir
forumdur aynı zamanda.
2016 yılında FARC'ın silah bırakma
süreci yalnız bizim sempozyumumuzda
mahkum edildi. Aradan bir yıl geçti
ve bugün Kolombiya'da silah bırakmayı
kabul etmeyen birliklere karşı bir sürek
avı başlatıldı. Bu süreçte onların sesini
taşıyan ise yine biz olduk.
Yani dünyada emperyalizme karşı
savaşacak bizim dışımızda ML örgüt
kalmadıysa da halk kendi içinden di-
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larımız ülkelerine geri
döndüklerinde emperyalizmin ideolojik saldırılarına karşı da gerçekleri savundular.

renişçileri çıkarıyor, bizim görevimiz
ve sorumluluğumuz ise bunları desteklemek. Emperyalizme karşı bir cephe yaratmak.

Halkın İçindeyiz, Halk İçin
Mücadele Ediyoruz,
Tüm Dünya Halkları İçin
Bizim sempozyumlarımız burjuva
solcularının yaptığı panellere benzemez. Biz nasıl ki yoksul mahallelerdeki
halkın içindeysek sempozyumlarımız
da oralarda, halkın içinde. Bizim ülkemize gelen katılımcılar otellerde
kalmaz, halkın evlerinde kalır. Farklı
enlem ve boylam dilimlerinde yer
alsak da direnişin dili ortaktır.
Bu yıl ise OHAL koşullarında ve
hemen referandumun ardından gerçekleştirdik sempozyumu. Yani gelen
katılımcılar aslında kendi açılarından
birçok şeyi göze alarak geldiler. Bu
sebeple de bu sempozyumun ardından
yapılan toplantıda alınan kararlar ayrı
bir önem taşıyor.
Asıl hedefimiz devrimci enternasyonali hayata geçirmek. Ama elbette
bu bir iki toplantıda olacak bir şey değil.
Önceki yıllar emperyalizmin ne olduğu
üzerine tartışmalar gerçekleştirilmişti ve
emperyalizmin Ortadoğu'daki rolü, ulusların kendi kaderini tayin hakkı netleştirilerek Anti-Emperyalist Cephe'nin gelişmeler karşısındaki tavrı netleştirildi.
Bunda Suriye ve Kürdistan'a yapılan
dayanışma ziyaretlerinin çok önemli bir
katkısı olduğunu da belirtmemiz gerekir.
Çünkü bu ziyarete katılan tüm yoldaş-

Eyüp Baş Sempozyumlarıyla
Enternasyonal
Direnişi
Örgütleyeceğiz!
Şimdi enternasyonalizmin ne olduğunu da yeniden tartışmak zorundayız.
Enternasyonalizm önce kendi ülkesinde
emperyalizme karşı sosyalizmi kurma
görevidir biz devrimciler için. Biz dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsacağımıza inanıyoruz, bunun için savaşıyoruz.
Ancak içe kapalı bir mücadeleyle değil,
dünya halklarını da bu savaşa katarak
yapacağız bu devrimi. Mücadele tecrübelerinin paylaşılması, uluslararası
ilişkilerin geliştirilmesi bizim devrimimiz
için de çok önemli. Bizim ilişkilerimiz
AB parlamenterleri, BM maaşlı insan
hakları aktivistleri vs değil, kendi ülkelerinde de mücadele eden örgütlerdir.
Tutsakları dışında bir mücadele sebebi
kalmamışlara dahi cansuyudur, bizim
kendi devrimimize olan inancımız. Yunan Komünistlerinin tarihinden de öğreneceğiz, Şili devrimcilerinden de.
Aynı hatalara düşmemek için, onların
savaş tecrübelerini kendi savaşımıza
katabilmek için.
Ve elbet paylaşmak yeterli değildir,
bizim kürsümüz pratiğimizdir.
Bu yüzden son toplantıda özellikle
soyut konular üzerine değil pratikte
neler yapılacağı üzerine konuşuldu.
Saatler süren tartışmalar olsa da aldığımız kararları yaşama geçirebilmek
en önemli amacımız.
Alınan Kararlar:
1-En büyük ihtiyacın bir komite
olduğu üzerinde duruldu. Elbette her
örgütün gücü ve pratiği farklıdır ancak
bir komite ile daha örgütlü çalışmalar
yapılabileceği kararı alındı. Komitenin

kurulması, hangi örgütlerin hangi komitelerde yer alacağı değerlendirildi.
2-Anti-Emperyalist Cephe'yi daha
kurumsal hale getirmek. Her örgütlülüğün bu birliği, katıldığı uluslararası
toplantılarda dile getirerek yaygınlaştırması için kendimizi tanıtan bir kitapçığın yazılması kararı alındı.
3-Delegelerin bizimle dayanışma
içinde olmaları değil hedefimiz, kendi
ülkelerinde de emperyalizmi teşhir eden
ve ona vuran bir kampanya örgütlemeleri.
Bu sempozyumda alınan en önemli
karar ABD emperyalizmine karşı ortak
bir kampanyayı kendi yerel gündemlerimize göre her ülkede hayata geçirmek.
4-Bizler dünyada olan tüm gelişmeleri emperyalizmin haber tekellerinden öğreniyoruz. Her temsilci, kendi
ülkesindeki gelişmeleri Anti-Emperyalist Cephe'ye açıklama yazarak göndermesi kararı alındı. Ve aylık bir
bülten hazırlama kararı alındı.
5-Tutsaklar arası bir dayanışma ağı
oluşturup aralarında mektuplaşmayı
sağlama kararı alındı.
Alınan kararlar dünyada emperyalizme karşı oluşturulan Cepheyi büyütmek için önemli bir fırsattır. Çünkü yazılan çizilen her şeyi, savunduklarımızı
ne yapıyorsak onunla ortaya koyabiliriz.
Aksi halde bizim düzenlediğimiz sempozyumlar da sıradanlaşır ve değil emperyalizme darbe vurmak mücadeleyi
gerileten bir durum halini alır. Önümüzdeki yolun farkındayız ve kolay zaferlerin hayalini kurmuyoruz. Ancak
yapılanları da küçümsememek gerekir
ki bugün emperyalizme emperyalizm
dedirtebilmek ve onlarla yan yana savaşmanın hiçbir halka özgürlük getirmeyeceğini anlatmak dahi emperyalizme
bir taş atmaktır. Ufak adımlarla büyük
hedefleri gerçekleştireceğimize inanç
ve halklara duyduğumuz güvenle büyüteceğiz emperyalizme karşı savaşımızı.
Yol göstericimizin dediği gibi.
Tüm katılımcıların kendi dillerinde
mücadelemizi selamladığı gibi.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Kemal Gün açılığının 68. gününde.
Artık sağlık durumu ağırlaşıyor. Arayalım, ziyaret edelim, sesine ses, direncine direnç olalım.
***
Analar, babalar ki evlatlarını kokularından tanır. Evlat kokusu değil
soludukları. Kömürleşen kemiklerimiz,
mezar hakkımız için direniyoruz.
***
DEV-GENÇ
Pankartları çalmaya geldiğinizde
tepenizde patlayanlar zorunuza gitmiş,
daha mislisini göreceksiniz.
***
DEV-GENÇ
Barış Erkuş'a "S48" numaralı akrep
içinde gaz kapsülüyle, kemerle, yumruklarla işkence yapılmıştır. İşkence
yapmak şerefsizliktir.
***
DEV-GENÇ
Halkımız; "S48" numaralı akrebi
her gördüğünüz yerde tükürün, elinizde
ne varsa tepesine fırlatın.
***
dik duruyor umudumuz,
adalet arıyor yüreğimiz
açlık değil bizi düşüren
adaletsizliği kaldırmıyor yüreğimiz...
Nuriye Gülmen'e

***
Sıla Abalay' ın bilinçi, Dilek Doğan'ın direnci, Günay Özarslan'ın önderliği ile ...
***
Bu silahlar hep faşizme, halk düşmanlarına dönük olacak. Birer birer,
onar onar da katletseniz bin kez doğacağız ve çıkacağız karışınıza.
***
Gençler ölür gülüşü kalır bir de
sorulacak hesabı.
***
AKP, katliamlarına devam ediyor.
Ama unutmayın katiller sabahın bir
sahibi var. 80 milyonuz 80 milyon
halkı teslim alamazsınız.
***
Sıla 18 yaşında bir devrimciydi.
Yaşı küçük yüreği kocaman bir
DEV-GENÇ'LİYDİ. 16 yaşından beri
asla boyun eğmedi faşizmin zulmüne,
işkencelerine.
***
Herkesi Yüksel'e Nuriye ve Semih
in açılığını paylaşmaya 180 gündür
direnişte olan direnişçilerin yanına
çağırıyoruz.
***
18 yaşında Cepheli de 51 yaşındaki
de Cepheli de F tiplerinden çıkınca
emperyalizmden, faşizmden hesap

Dersim’de Düşene Dövüşene Bin Selam!
İkitelli Halk Cephesi 4 Mayıs’ta
yaptığı açıklamayla gerilla şehidi
Tuncel Ayaz’ı selamladı. Açıklamada: “Dersim’de 7 Kasım günü
DHKC gerillalarının bulunduğu
sığınak katiller tarafından havadan
kimyasal bombalarla bombalanmıştı. Komutan Leyla Aracı’nın
mektubu sayesinde 11 gerillanın
kayıp olduğu öğrenildi. Sığınağın
bombalandığı günü öğrendikten
sonra Yoldaşlarımız nerede? demeye, onları aramaya başladık.
Murat Gün’ün babası Kemal Gün
bedenini açlığa yatırdı. Gerek Kemal Gün’ün gerekse yoldaşlarının
mücadelesi sonucu ilk önce Bün-
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yamin Kılıç’ı bulduk ve daha sonra
da Tuncel Ayaz’ı bulduk. Hepsine
söz olsun ki hak ettikleri gibi şanlı
bir şekilde uğurlayacağız onları
toprağa. Gerilla bir halk savaşıdır.
17’sinden 50 yaşına kadar dağlarda
umudu büyütenlere selam olsun!
Tuncel Ayaz iki çocuk babası bir
halk kahramanıdır. Evlatlarına onurlu, temiz yarınlar bırakmak için
mücadeleye katılmış, umudu büyüttüğü Dersim dağlarında şehit
düşmüştür. Tuncel Ayaz bizlere bir
kez daha halk sevgisini, evlat sevgisini göstermiştir. Tuncel Ayaz’ın
bizlere bıraktığı mücadeleyi sürdürmeye söz veriyoruz” denildi.

sormaya koşuyor. Bu büyük direnişin
zaferidir.
***
Bir an olsun teslim olduğumuzu
göremeyeceksiniz. Sizi cehennemin
dibine gönderecek. Biz kazanacağız.
***
Sıla Abalay ölümsüzdür!
umut onunla
sevinç onunla
gelecek onunla
***
Yarın ama mutlaka o bedeni istediği
gibi, hakettiği gibi gömeceğiz elbet...
***
Sılamız'ı verdik toprağa.
Gencecik yaşında düştü faşizme
karşı savaşta. Faşizm oldukça hep Sılalar çıkacak karşınıza halkı yenemezsiniz.

Alternatif 1 Mayıs Pikniğimizi
Direnişçilerimizi
Selamlayarak Düzenledik
İstanbul Sarıgazi Halk Meclisi 30 Nisan’da
Çekmeköy Taşdelen’de 1 Mayıs pikniği düzenledi.
Program dahilinde ilk olarak kahvaltı düzenlendi,
ardından pikniğin amacının ve neden düzenlendiği
anlatıldı ve 1 Mayıs bildirisi okundu. Ardından
Nazım Hikmet’in “Tanya” isimli şiiri okundu.
Ayrıca Dersim’de oğlunun ve gerillaların cenazesi
için açlık grevi direnişinde olan Kemal Gün’e
destek veren bir kişi, Kemal Gün’ün direnişini
anlattı ve herkesi Kemal amcaya destek vermeye
çağrısı yaptı. Ardından Kemal Gün’e canlı bağlantı
kurularak destekler belirtildi ve “Şu Dersim’in
Dağları” türküsü okundu. Son olarak öğle yemeğinin ardından halaylar çekildi ve 100 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

16’SINDA HALKIN UMUDU

Özel Harekat Birlikleri Denilen Ölüm Mangaları Lağvedilmeli, Halka Yönelik Katliamlara Son Verilmelidir.

Sıla Abalay “Teröristti, Canlı Bombaydı, Taş Atıyordu”
Denilerek Katledilen İlk Halk Çocuğu Değil; Ama Son Olsun!
Sıla Abalay, 16 yaşında hapishanelerle
tanışmış bir genciydi bu ülkenin. Oysa
gerek Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, ilgili protokol ve ilkeler, gerekse
bu sözleşme ve ilkeler esas alınarak ülkemizde yürürlükte bulunan Çocuk Koruma Kanunu, yani bir bütün olarak
hukuk sistemi, çocukların tutuklanmasını
ancak en son başvurulacak tedbir olarak
öngörmekte, çocukların tutuksuz yargılamalarını esas almaktadır.
Bu açık gerekliliğe rağmen 16 yaşında
tutuklanan Sıla Abalay tutuklanmayı gerektirecek hiçbir iddia ve delil bulunmamasına rağmen, basın açıklamasına katıldığı, düşündüğü ve konuştuğu için propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bedenine aldığı kurşunlar gencecik
bedeninin tanıştığı ilk adaletsizlik değildi
O’nun. Tecrit edildi işkence gördü, adaletsizliği tanıdı. Bu adaletsizliklere karşı
haftalar boyu açlık grevi yaptı. Erkendi
ama gerçekti yaşadıkları. Bir an bile gülümsemesini eksik etmedi yüzünden. Bir
an bile umutsuzluğa düşmedi. Önce örgütün en üst düzey isminin düzenlenen
operasyonda ölü olarak ele geçirildiği
haberi bir İstanbul polisi kahramanlık
hikayesi olarak servis edildi. Oysa ardı
ardına gelen kurşunların hedefi tanınan
bir isimdi. Halkımız onu gencecik yaşında
Berkin ile ilgili bir eylemden ötürü tutuklanmış olmasından tanıyordu. Üstünün
kapatılamayacağı anlaşılınca bu haberden
döndüler. Bu sefer de hücre evine baskın
yapıldığı ve çatışma yaşandığı haberi
öne çıkarıldı. Oysa bahsedilen ev 7 yıldır
aynı yerde yaşayan bir ailenin eviydi ve
gözaltına alınan bir baba oğul idi.
Sonra “kızını örgütten kurtaramayan
baba” haberleri yapmaya başladılar. Sonra
devlete yakın haber ajanslarından biri
asıl hedefin 25 yıldır aranan bir TİKKO
üyesi olduğu haberini çıkardı. Oysa bahsettikleri Rauf Erdem, 19 yıldır hapishanede bulunduktan sonra iki ay önce
tahliye edilen, ortalıkta olan bir kişiydi.

Ve bahsedildiği gibi TİKKO örgütünden
değil Direniş Hareketi davasından hapishanede bulunuyordu.
Ama ne yaptılarsa yalancı çoban hikayesinin üstünü kapatamadılar. Çünkü
bu ilk değildi.
“IŞİD üyelerine yapılan operasyon”
diye lanse edip Günay Özarslan’ı katlettikleri olay o kadar tazeydi ki hafızalarda.
Bütün kurşunlar Günay Özarslan’ın bulunduğu pencerenin önüne doğru atıldığı
ve aksi yönde hiçbir atış bulunmadığı
halde Günay Özarslan’ı önce canlı bomba
ilan etmişler sonra da çatışma çıktı demişlerdi. Oysa ne Günay canlı bombaydı,
ne bulunduğu ev hücre eviydi ne de Günay’ın bulunduğu yerden bir tek kurşun
atılabilmişti.
Dilek Doğan’ı Armutlu’da kendi evinde vurduklarında önce “canlı bombaydı”
dediler, sonra “abisi vurdu” dediler. “Arbede çıktı” dediler. Ancak daha sonra
ortaya çıkan görüntüler Dilek Doğan’ın
bir katil özel harekatçı tarafından nasıl
bilerek katledildiğini gösteriyordu. Katil
öyle soğukkanlıydı ki çocuğunu vurduğu
annenin feryadına ve infialine “kelepçe
takın” diyerek karşılık veriyordu.
Gazi Mahallesi’nde önce Yürüyüş
muhabiri Ebru Yeşilırmak’ ı vuruyor
sonra da terörist ilan ediyorlardı. Gerekçe
“dur dedik durmadı” oluyordu. Sonra
bir doğum günü kutlamasından dönen
gencecik üç çocuk, kurşun yağmuruna
tutuluyor ikisi can verirken bir kişi kurşun
yağmurundan sağ çıkıyordu. Suçları ehliyetleri olmadığı için panik olup kaçmalarıydı. Erdal Ekinci ve isimleri bize
ulaşmayan fakat polisin yaraladığı halk
çocuklarının haberleri geliyor büromuza.
Sokak ortasında keyfi biçimde halktan
insanları durdurup, durmak istemeyenlere
doğrudan ve duraksamaksızın ateş etme
yetkisi verilmiş katiller, yeni katliamlara
hazırlanıyorlar.
Tam 1 yıl önce yine Gazi Mahallesi’nde Pınar Gemsiz isminde bir anne

evinin içinde çocuğunun beşiğine eğildiğinde göğsünden vuruluyordu. Açıklama
yine aynıydı “Teröristler ateş etti”. Ne
tesadüf ise bu olaylar hep Gazi, Okmeydanı, Armutlu mahallelerinde oluyordu.
Polis, lüks araçlara binen, dur ihtarına
uymayan zengin çocuklarını vurmaya
kalkmıyor, Bağdat Caddesi’nde araba
yarıştıranları öldürmüyordu.
Katil polis dur durak bilmiyordu. Silopi’de evlerinde uyuyan hiçbir şeyden
habersiz iki çocuk evlerine zırhlı polis
panzerinin girmesi ile ezilerek can veriyordu. Çünkü burası Kürdistan’dı. “Mayın
patladı, kaza oldu, teröristler vurdu, taş
atıyordu” diye öldürülen ne ilk çocuktu
onlar ne de bu yalanlar sondu. İşte bu
yüzden Sıla Abalay’ın gülen yüzünün
soldurulması için uydurulacak bütün hikâyeler şimdiden inanılır olmaktan uzaktır.
En son çıkan haberlerde ise Sıla’nın 11
suçtan arandığı servis ediliyor, ne kadar
öldürülmeyi hak ettiği düşüncesi yaratılmaya çalışılıyor. Üç değil, beş hikaye
anlatsalar da gerçek tektir. O da özel harekat, polis ve benzeri eli kanlı “kadro”ların, halk çocuklarını, halkı korkuyla ve
çaresizlikle teslim almak için teker teker
katlettikleri gerçeğidir. Uğur Kaymaz,
Enis Ata, Berkin Elvan, Günay Özarslan,
Pınar Gemsiz, Yılmaz Öztürk, Dilek Doğan, Uğur Kurt, Muhammet ve Furkan
Yıldırım, Kemal Kurkut, Sıla Abalay…
Özel harekat adı verilen bu ölüm harekatı birlikleri lağvedilmelidir. Çünkü
onların tek özelliği katliamcılıktır. Bu
kadar rahat bir biçimde katletme gücünü
ve rahatlığını AKP iktidarından, yargıdan
ve bizim sessizliğimizden almaktadırlar.
Bu ölüm mangalarının bizim kapımıza
dayanmadan katliamların karşısına dikilmeli ve mücadeleyi büyütmeliyiz.
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Sıla Abalay'ın katledilmesine
karşı çeşitli yerlerde yapılan eylemleri yayınlıyoruz.
İSTANBUL:
Altınşehir: Şahintepe Mahallesi'nde 6 Mayıs, Bayramtepe-Tokat
Mahallesi'nde 7 Mayıs günü Halk
Cepheliler ve Dev-Genç'liler Sıla
Abalay’ı yazılamalarla selamladı.
“Sıla Abalay Ölümsüzdür”, “Sıla
Abalay’ın Hesabını Soracağız” yazılı
Dev-Genç, Halk Cephesi imzalı yazılamalar mahallelerin birçok bölgesine nakşedildi. Ayrıca aynı mahallelerde “Sıla Abalay Ölümsüzdür”, “Sıla Abalay’ın Hesabını Soracağız” yazılı Cephe ve DHKC
imzalı yazılamalar da yapıldı.
Avcılar Halk Cephesi: Avcılar
merkezde bulunan üst geçide Halk
Cepheliler tarafından 8 Mayıs'ta
“Sıla Abalay Ölümsüzdür Hesabını
Soracağız!-Halk Cephesi” imzalı
pankart asıldı. 9 Mayıs'ta Liseli
Dev-Genç imzalı, İngilizce “Haklıyız
Kazanacağız!” yazılaması yapılırken
Cephe taraftarları da Sıla Abalay
için yazılamalar yaptı.
Bahçelievler Halk Cephesi: Zafer Mahallesi'nde ve Dereyolu’nda
Halk Cepheliler tarafından “Sıla
Abalay Ölümsüzdür Hesabını Soracağız!-Halk Cephesi” imzalı pankart asıldı.
Çayan Halk Cephesi: Çayan Mahallesi’nde ve Nurtepe Mahallesi’nde
Halk Cepheliler katledilen Sıla Abalay
için 6 Mayıs’ta 14 adet “Sıla Abalay
Ölümsüzdür!” ve 1 adet “Sıla Abalay
Yaşıyor Dev-Genç Savaşıyor!” Halk
Cephesi imzalı duvar yazılaması yaptı.
Aynı gün, Çayan Mahallesi ve Nurtepe
Mahallesi’nde Halk Cepheliler Sıla
Abalay için mahalle esnafının kepenklerine ve camlarına 16 adet Sıla’nın bulunduğu resimleri astılar. 7
Mayıs'ta ise “AKP'nin Katil Polisleri
18 Yaşındaki Sıla Abalay’ı Katletti
Hesabını Soracağız! - Halk Cephesi”
imzalı 1 adet pankartı Nurtepe Sokullu
Caddesi üzerine astılar. Pankartı sökmeye gelen katil polislere Cepheliler
havai fişek ile müdahale etti ve mahallede çatışma çıktı.

Gülsuyu Halk Cephesi: Gülsuyu’nda Halk Cepheliler 6 Mayıs’ta
sabahın ilk saatlerinde Sıla Abalay
için mahallenin çeşitli yerlerine "Sıla
Abalay Ölümsüzdür – Dev-Genç”
imzalı 5 adet yazılama yaptı. Gülsuyu Halk Cephesi ve Liseli DevGenç’liler Maltepe Beşçesmeler’de
“Sıla Abalay Ölümsüzdür – DevGenç” imzalı pankart asıp slogan
attılar. Atılan sloganlara halk alkışlayarak destek verdi.
İkitelli Halk Cephesi: İkitelli’de
Halk Cepheliler 6 Mayıs'ta Sıla
Abalay için mahallenin birçok yerine
pankartlar asıp yazılamalar yaptı.
Sarıgazi Halk Cephesi:
AKP’nin katil polisi tarafından 6
Mayıs gecesi katledilen Sıla Abalay
için Cepheliler tarafından Sarıgazi
İnönü ve Meclis Mahallesi’nde “Sıla
Abalay Ölümsüzdür "Halk Cephesi,
Dev Genç” imzalı 20 yazılama yaptı.
Sıla Abalay’ın katledilmesi ile ilgili
olarak kahvehanelerde bildiri dağıtımı ve kahve konuşmaları yapıldı.
300 bildiri dağıtıldı. Hazırlanan 15
afiş mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.
Gazi Halk Cephesi: Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler 10 Mayıs’ta Sıla Abalay’ı yazılamalarla
selamladı. 6 Mayıs'ta katillerin Küçükçekmece’de bir eve baskın yaparak 18 yaşındaki Sıla Abalay’ı
katletmeleri yazılamalarla halka teşhir edilip Sıla Abalay selamlandı.
Tuzla: Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde 6 Mayıs'ta Sıla Abalay’ın
katledilmesine karşı "Sıla Abalay
Ölümsüzdür" yazılı pankart asıldı.
ANADOLU:
Ankara TAYAD – 7 Mayıs 2017:
TAYAD’lı Aileler İstanbul’da bir
gece yarısı ev baskınıyla katledilen
Sıla Abalay için Sakarya Caddesi’nde
bir basın açıklaması düzenledi. Daha
sonra, evlatlarının kemikleri için açlık
grevinde olan Kemal Gün’ün için,
her hafta olduğu gibi destek amaçlı 1
saatlik oturma eylemi yapıldı. Katillerin
tacizlerine rağmen eylem iradi bir şekilde bitirildi.

Bundan Sonra Sokaklarımızda
Dökülen Kan
Bizim Kanımız Olmayacak
İstanbul Gazi Cephe Milisleri 9 Mayıs’ta
Gazi Mahallesi Cebeci yolu üzerinde saat
21:00 sularında seyir halinde olan katliamcı
polislere karşı silahlı eylem düzenledi. Eylemin ardından Gazi Cephe Milisleri açıklama
yaparak şu sözlere yer verdi:
“AKP’nin katil polisleri sokaklarda evlerde
halk çocuklarını katlediyor terör demagojileriyle katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor.
Ama bu halk biliyor kimlerin terörist olduğunu. Katiller bir ay önce dur ihtarına uymayan 2 genci katletmişti. 6 Mayıs günü
yapılan operasyonda teslim alamadığı devrimci Sıla Abalay’ı Dilek Doğan gibi katlettiler. Faşizm tüm halka düşmandır. Faşizmin
terörü karşısında halkın devrimci şiddeti
meşrudur. Halkımıza, halk çocuklarına yönelik
her türlü saldırıya misliyle karşılık vereceğiz,
sizleri döktüğünüz kanda boğacağız. Halkın
adaletini uygulayacağız. AKP’nin katillerini
uyarıyoruz: Halkın adaletine teslim olun,
Sıla Abalay’ın katillerini açıklayın. Sıla’nın
katilleri cezalandırılana kadar eylemlerimiz
devam edecektir. Tüm halk düşmanları hedefimiz olmaya devam edecek! Berkin için
gelenler Sıla için de gelecek!”

Katillerden Hesap Sorduk
Sormaya Devam Edeceğiz!
Gazi Cephe Milisleri tarafından 6 Mayıs’ta
evinde katledilen Sıla Abalay için 9 Mayıs’ta
Gazi Mahallesi’nin Nalbur Sekizevler ve
Düz bölgelerinde yazılamalar yapıldı.

16’SINDA HALKIN UMUDU

Evlatlarının Mezar Hakkı İçin Direnen
Kemal Gün'ün Direnişi
Hepimizin Direnişidir Sahiplenelim
Dersim Seyit Razı Parkı'nda 74.
gündür evlatlarının mezar hakkı için
açlık grevinde olan Dersim'in Koca
Çınarı Kemal amcamızın sesine kulak
verelim. Geleneklerde her insanın mezar hakkı vardır. Devlet İsrail'in yöntemlerini ülkemizde uygulamaya çalışıyor. Bunlara izin vermeyelim. Direniş alanında yazılan günlerden derlediklerimiz aşağıdaki gibidir:

69. Gün – 3 Mayıs 2017
Dersim’i terk edemediğini söyleyen,
terk edenlere, göçenlere serzenişte bulunan bir ziyaretçimiz var yanımızda.
Sık sık yurt dışına ve özellikle Finlandiya’ya giden bu ziyaretçimiz, 1938’leri
annesinden, babasından, dedesinden
ninesinden dinlermiş hep. Onların anlatımındaki acıyı, salt acıyı anlatıyor;
“siyasetsiz, ateş gibi, güneş gibi, çığ
gibi idi acıların ifadesi, onlardan dinlemekle bizden dinlemek aynı şey değil,
biz onlar gibi ifade edemiyoruz.” diyerek yine de duyduklarından birkaç
anı aktarıyor sohbetimizde. 12 Eylül’de
köylerin boşaltılması ile kendi köyünde
iki üç ev kaldığını, liseden veya geçmişinden arkadaşlarını göremediğini,
ya öldürüldüklerini ya sürüldüklerini

ya da hapiste veya kayıp olduklarını
söylüyor. Sular altında kalmayan mezarları sık sık ziyaret ettiğini söylüyor
ve susuyor. Saat 15.00’da Dersimli sanatçı Ferhat Tunç geliyor Kemal amcamızı ziyarete. Daha önce de gelmiş
ve bilgi almıştı, gelişmeleri merak ediyor, sorularını yanıtlıyor sohbet ediyoruz
bir süre. Elazığ’dan tahliye haberi
alıyor ve seviniyoruz.
Yarın 70 yaşındaki Kemal amcamız
açlık grevi direnişinin yetmişinci gününde. İradesiyle ayakta olduğunu söyler hep nasıl dayandığını soranlara.
Bunun bir irade savaşı olduğunu anlatır
yavaş yavaş, örnekleyerek.

70.Gün:
Öğlen, küçük dostumuz yine yanımızda. Köylerinden buralara indikleri
her zaman uğrarlar. Tam bu sohbetlerden
birindeyken bir de yaşlı bir dayı geliyor,
katılıyor aramıza.
Öğleden sonra, ziyaretçilerimiz geliyor, gidiyor ve Kemal amca ile sohbetler ediliyor her günkü gibi. Bugün
Seyit Rıza Meydanı’nda anma olacak
diye biliyorduk ama, yasaklanmış olduğu haberi geliyor. Yasağın sebebi
de anmanın amacını aşarak başka emel-

lere hizmet etme riskiymiş. Yasaklanmaya rağmen diyalogların sürdüğünü
öğreniyoruz ve anmanın yapılmasını
umuyoruz.
Akşamüstü, Seyit Rıza Meydanı’nda
yapılması planlanan anma hakkında
değişik haberler geliyor. Bazı haberlere
göre anmanın yasaklanmış olsa da yapılacağı, bir diğer habere göre anmanın
yapılmasına izin verildiği ama kapalı
alanda yapılmasının şart koşulduğu,
kimi haberlere göre de diyalogların
halen sürdüğü var gündemde. Biz yerimizdeyiz ama herhangi bir sorun
olursa diyerek eşyalarımızı toplayarak
oturuyoruz. Anma saat 17.30 da yapılacaktı. Henüz anmanın Seyit Rıza
Meydanı’nda yapılacağını gösteren bir
hareketlenme yok.
Hozat Belediye Başkanı CHP milletvekili Celalettin Polat yanımızda,
Kemal amcayı ziyaret ediyor. Hozat
Belediye Başkanı Kemal amcayı daha
önceleri de ziyaret etmişti, birbirlerini
on beş yıldan fazladır tanıyorlarmış,
karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan
güzel bir dostluk hissediliyor birlikteliklerinde. Uzun uzun sohbet ediyorlar,
Hozat Belediye Başkanı gelişmeleri
ve sorunları öğrenmek istiyor ve Kemal
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amcamızın sağlığı hakkında sorular sorarken samimiyetle endişelerini dile getiriyor. Avukatımız da görüşüyor kendisiyle, hep birlikte sohbet edilirken,
HDP milletvekili Erdal Ataş da geliyor
ve katılıyor sohbete. Erdal Ataş’ın da
ilk ziyareti değil bu, gelişmeler ve başvurular konuşuluyor.
Ve, HDP milletvekili Alican Önlü
de aramızda. Bu arada meydanda hissedilir bir kalabalık var, birçok siyasi
ve sivil kurum kuruluşlardan yanımıza
uğrayanlar, uğramayanlar oluyor. CHP,
HDP ve Hozat Belediye Başkanı, avukatımız halen çözüm alternatiflerini
konuşuyorlar. Kemal amcanın zaman
zaman mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söylediğini duyuyoruz.
Kemal amca, anmanın kapalı bir
alanda yapılabileceğini duyduğunda çok
anlamsız bulmuştu. Anmanın yapılması
gereken yerin Seyit Rıza Meydanı olduğunu ve burada yapılmayacaksa hiç
yapılmamasının gerektiğini söylemişti.
Seyit Rıza Heykeli’nin etrafı doluyor
yavaş yavaş ve lokmalar naylon torbalardan çıkartılarak diziliyor heykelin
hemen yanına, mumlar yakılıyor, basın
yerini alıyor, özel harekat ve özel harekat
film ekibi de hazır ve hatta basından
daha kalabalık. Konuşmalar başladığında
halk, polisin ve polise bağlı basının
saygılı olmasını ve biraz geri çekilmesini
söylüyor. Polis basını üç adım kadar
geriye çekiliyor. Halk büyük bir dikkatle
izlenerek filme alınıyor, bizler de polisin
kameralarıyla titizce izlenip filme dahil
oluyoruz.
Ağıtlar yakılıyor, konuşmalar yapılıyor, anmalara sahip çıkılması çağrısı
yapılıyor, lokma dağıtılıyor, mumlar
yakılıyor ve karanfiller konuyor Seyit
Rıza Heykeli’nin ayağının kenarına…
Çok büyük bir kalabalık olmasa da,
OHAL şartları altında şartların zorlanarak
izin alındığı anma bittikten sonra halk
dağılıyor. Anma, polis videoları ve gözetimi altında yapılmak zorunda bırakıldı. Meydanda halktan geriye lokmalar,
karanfiller ve mumlar kaldı.

71. Gün:
Direniş yerimize gelirken Kemal
amcamızın kan tahlillerini alacak olan
sağlıkçı arkadaşımıza geç kalmamak
için acele ediyoruz. Kas ağrılarının baş-
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laması ile birlikte şeker sayımı da
yapılmaya başladı. Kemal amcanın
sol tarafında başlayan kas ağrıları,
uykusunu ciddi şekilde etkiliyor.
Öğlen saatlerinde Grup Yorum
üyesi Dilan arkadaşımız geldi İstanbul’dan. Eda buradaydı, yeniden gelişini beklerken tutuklandığını öğrendiğimizde çok üzüldük.
Çok genç yaşta şeker hastalığı
olan bir genç arkadaşımız geliyor
yanımıza. Daha çocuk yaşlarda
şeker hastalığı ile tanışmış bu genç
arkadaşımızla sohbet ediyoruz.
Her zamanki gibi Hocalarımız yanımızda, Onlar yanımızdayken gelen genç arkadaşlarımız da oluyor.
Bugün biraz sakin sanki ama, avukat arkadaşımızın gitme hazırlıkları
ile direniş alanımız oldukça hareketli. Ve, tekrar görüşmek üzere
uğurluyoruz avukatımızı.
İki şehidi olan, Kemal amcayı
asla yalnız bırakmayan, doksan
yaşında dimdik duruşuyla ve yüzünün çizgilerine yazılmış onuruyla
Fidan anamız geldi ziyaretimize.
Kemal amcamızın daima ayakta,
sevgi ve saygısıyla karşıladığı Fidan
anayı dinlemek, O’nun o yaşadıklarını yansıtan gözlerine bakmak
bir başkadır, güzelliktir.

73.Gün:
Seyit Rıza Meydanı’nda direniş yerimizdeyiz. Kemal amcamız 57 kiloya
düşmüş. Birkaç gündür geceleri ağrılarından kaynaklı uykusuzluk sorunu
yaşadığından dolayı hayli bitkin düşmüştü. Dün, Fransa’da yaşayan, aslen
Dersim’li olan bir ziyaretçimizle konuşurken, Kemal amca için “Dersim’in
Koca Çınarı” demişti. 73. günündeki
açlık grevi direnişinde; ne iradesinden,
ne de kararlılığından hiçbir şey kaybetmemiş haliyle “Dersim’in Koca Çınarı” Kemal amcamız. Saat 11’e doğru
İdil’den arkadaşımız geldi. Kemal amcaya Dersim Grup Yorum Halk Korosu’ndan çiçek getiren arkadaşımızla
merhabalaştıktan sonra hep birlikte gelişmelerle ilgili sohbetimize başladık.
Yine dört mevsimin bir arada olduğu
günlerden birindeyiz. Küçük dostumuz
ve annesi geliyorlar. Şekerlemelere ve
evcilik oynadığı yere doğru gidiyor, bu

LETM BLGLER:
Telefon: 0553 088 607
Facebook: https://www.facebook.com/
kemalgulizar.gun?fref=ts
Twitter; https://t witter.com/dersimkemalbaba
da Kemal amcayı güldürüyor. Ağuçan
Ocağı Piri ziyaretimizde. Kendisi de
sürekli mücadelelerin içinde olduğundan
paylaşacak oldukça fazla anısı var, dinliyoruz. HDP Adana ve Demokratik Aleviler Derneği’nden bir arkadaşımız da
yanımızda. Alevilik hakkında uzun bir
muhabbete giriyoruz. Daha sonra aramıza araştırmacı yazar Mehmet Kabadayı da katılıyor. Ziyaretçilerimiz Kemal
amca ile güzel bir sohbete başlıyorlar
ve sonrasında bir toplantıya katılmak
üzere yanımızdan ayrılıyorlar. Öğlen
biri Batman’dan ikisi aslen Dersim’li
olup İstanbul’da yaşayan ve oradan
gelen öğrenciler Kemal amcaya merhaba
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demek için uğruyorlar yanımıza. Ellerinde çiçekleriyle Kemal amcaya doğru
gelen iki ziyaretçimizin Bursa Grup
Yorum Halk Korosu’ndan olduğunu
öğreniyoruz. Kemal Amca bu ziyaretten
oldukça duygulanmış görünüyor. Saat
14:00’a doğru fırtınaya yakalanıyoruz.
Hep beraber büyük şemsiyemizin uçmaması için seferber oluyoruz, rüzgâr
çok kuvvetli. Yağmur da bütün şiddetiyle başlıyor ve alelacele toparlanarak
kafeye gidiyoruz. Ziyaretçilerimizin
şansına bugün havanın fırtınalı olmasına
üzülüyoruz. Yağmur diner gibi olduğunda Kemal Amca yerine dönmek istiyor. Her yerde Kemal amca için yapılan açlık grevlerinden söz ederek,
Kemal amcaya bu konudaki haberleri
okuyor, resimleri gösteriyoruz.

74.Gün:
Sabah saat 07:00’da kaldığımız evin
camından baktığımızda, özel harekatın
zırhlı araçla kapımızın önünde konuşlandığını görüyoruz. Koridorda da hareketlenme var. Donanımlı ekip üst
katlardan iniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zırhlı aracın da özel harekatın
da gitmiş olduğunu görüyoruz. Halk
kapı önünde toplanmış, yüksek sesle
tartışıyor. Anladığımız kadarı ile sabah
saatlerinde yaşananlardan dolayı apartman sakinleri huzursuz ve endişeli.

GBT kontrollü yolculuğumuzdan sonra
Seyit Rıza Meydanı’ndayız.
Buradan sizleri Kemal amcanın sağlığı hakkında bilgilendirelim. Her gün
bir sağlıkçı arkadaşımız gelerek Kemal
amcanın tansiyonunu ölçüyor. Son bir
kaç gündür kilo kaybının hızlanması
ve ağrılarının başlaması ile kandaki
şeker sayımı da yapılmaya başlandı.
Yakın bir tarihte yapılmış olan kan
testleri, Kemal amcanın kan değerlerinin
normal olduğunu gösterdi. Açlık grevlerinin bir yan etkisidir kas ağrıları.
Bu kas ağrılarının kas erimesi olarak
yanlış anlaşılarak haber yapıldığına
inanıyoruz. Bugün Dersim’deki akademisyenlerimiz Nuriye ve Semih’e
destek vermek üzere bir günlük açlık
grevi yapacaklar. Dövizlerini hazırlamışlar ve bizim direnişimizin hemen
yanında direnişleri için yerlerini almışlar.
Basından sonra gelen belediyenin film
ekibi bu direnişi de kabahatler yasasına
göre cezalandırmak üzere delil olarak
kullanabilecekleri film ve fotoğrafları
çekmişler. Yine Kemal amcanın belediye
çalışanlarına söylediği sözler konu oluyor sabah sohbetimizde; ”İşlenmiş bir
kabahat varsa, o kabahati işleyen biz
değiliz. Seni buraya kim gönderdiyse
onlardır kabahat işleyenler. Biz kabahatli
değiliz!” Saat 12.00'da Grup Yorum
Korosu’ndan bir arkadaşımız geldi ve
önümüzdeki günlerde tekrar geleceğini
ve bir günlük destek açlık grevi yapacağını söyledi. Öğleden sonra Kemal
amcaya tutsaklarımızdan mektuplar geliyor yine. Mektuplardan birinin içerisinde Kemal amca için işlenmiş, kenarlarına oya yapılmış bir mendil de
var. Tutsaklarımızın mektup ve gönderdikleri armağanlar Kemal amca için
çok değerli. Hepsinin tek tek çok büyük
değerleri olduğunu söyler hep. Kemal
amca tutsağımızın kim bilir nasıl zor
şartlar altında işlediği mendili resimlememize izin verdikten sonra özenle
katlayarak cebine yerleştiriyor. Akademisyenlerin yaptığı direniş nedeniyle
sadece bizim değil, bugün onların da
ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor

Seyit Rıza Meydanı.

75.Gün
Saat 10:00'a doğru İzmir’den ziyaretçimiz geliyor. Eşi ile birlikte Kemal Amca’ya ziyarete gelen genç çiftimiz sorularla dolu, Kemal amcaya
yönelttikleri sorular hem Kemal amca
ile ilgili hem de Alevilik ve Dersim
tarihi ile. İzmirli yeni gelin kızımız,
Dersim’i ve insanlarını çok sevdiğini,
daha önce alevilik hakkında öğretilenlerin saçmalığını anladıkça kendi deyimiyle ‘şok’ geçirdiğini söylüyor ve
eşini iyi ki tanımış olduğunu söylüyor.
Öğlen Aslen Dersimli olan ve İstanbul Sarıgazi’de yaşayan bir ziyaretçimizleyiz. Dersim’in tarihi ile çok
ilgili olan bu arkadaşımız kendi bildiklerini Kemal Amca’dan duydukları
ile karşılaştırarak başlattığı sohbetten
çok hoşnut. Resim çekmemizi istiyor,
bol bol resimler çekiyoruz. Saat –
14.00'da iki genç kızımız geliyor, lise
öğrencileri olmalılar. Sevgiyle kucaklaşıyoruz onlarla da, Kemal amcanın
yanına oturup halini hatırını soruyorlar.
Kemal amcaya çok büyük saygı duyduklarını söylüyorlar. Gençlerimizden
gelen böylesi ziyaretleri Kemal amca
çok seviyor ve onların umudumuz olduklarını söylüyor her zaman.
Nihayet anlıyoruz havanın neden
anlaşılmaz olduğunu. Çok şiddetli bir
rüzgarla ani bir fırtınanın içerisinde
buluyoruz kendimizi. Şemsiyemizi arkadaşımız zor zaptederken ben de yine
video ve resim çekerek Dersim fırtınalarından birisini daha kaydediyorum.
Fırtına ile birlikte şiddetli bir yağmur
da başlıyor. Hava açacak mı açmayacak
mı tahminleri ile kafede sohbet ederken
de ziyaretçilerimiz oluyor. Küçük dostumuz, yine annesi ile birlikte yanımızda. Ve yine her zamanki gibi Kemal
amcanın şekerlerini buluyor, bizleri
güldürüyor. Hocamız da yanımızda.
Yüksel Direnişinde fenalaşan Nuriye’yi
ve siyasi sivil kurum ve kuruluşların,
akademisyenlerin yaklaşımlarını, konuşuyoruz.

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde

18’İNDE KAHRAMAN
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Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın
Sağlık Durumuyla İlgili
Bilgilendirmedir

Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın
Sesini Her Alana
Taşıyacak Dayanışmayı
Büyüteceğiz

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Direnişte 183. gün, açlık grevinde 63. gündür direnen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın
sesini her alana taşımak için İstanbul ve Anadolu'da çalışmalar
yapıldı. Bu çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdaki gibidir:
ANADOLU:
Hatay Halk Cephesi:
İki ayı aşkın süredir hem direnişte hem de açlık grevinde
olan Nuriye ve Semih hoca başta
olmak üzere, oğullarının cenazelerini almak için de açlık grevinde olan Kemal Gün için, An-

takya’nın Armutlu Mahallesi’nde
9 Mayıs’ta duvarlara stickerler
yapıştırılıp, açlıklarına ortak olunup, direnişleri selamlandı. Armutlu Mahallesi'nde yaklaşık
30 sticker duvarlara yapıştırıldı.
İSTANBUL: Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi:
Tam 63 gündür bedenlerini
açlığa yatıran Nuriye ve Semih
Hocanın direnişine Maltepe’de
yapıştırılan sticker ile ortak olundu. Yapılan çalışma sırasında
halktan bir kişi gelip ne için direnildiğini sordu. Direnişin KHK
ile işten çıkarılan öğretmenlerin
direnişi olduğu anlatıldı. Beşçeşmeler ve Minibüs yolu toplam
100 adet sticker ile donatıldı.

Söyleşi: Ekmek ve Onuru İçin Direnenlerin Öyküsü
Samsun’da, Karadeniz Özgürlükler Derneği tarafından 29 Nisan’da Direnen Kamu Emekçilerini konu alan söyleşi düzenlendi.
Yüksel direnişçilerinden Acun Karadağ, Mehmet Dersulu, Malatya
direnişçilerinden Umut Sertaç Ökdemir ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan Didem Baydar Ünsal konuşmacı olarak katıldı. Söyleşi
hazırlığında birçok kurum, esnaf kapı kapı gezilerek halka söyleşi
hakkında bilgi verildi. Söyleşi hazırlığında sokaklara 115 afiş,
400 davetiye halka ulaştırıldı ve Samsun yerel gazetesinde söyleşi
haberi yapıldı. Söyleşide neden direnmek gerekir, nasıl direnmek
gerekir ve asıl olarak insan ekmek parasından önce onuru` için
direnmelidir teması yer aldı. Söyleşinin son kısmında 70 gündür
oğlunun cenazesini almak için direnen 70 yaşında olan bir babaya
Kemal Gün’e dikkat çekildi. Söyleşinin bitiminden hemen sonra
söyleşiye katılanlarla birlikte Samsun sahil tarafına geçilerek direnişin 172. açlık grevinin 52. günü dolasıyla Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için dilek fenerleri uçuruldu.
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Merhaba dostlar,
181 gündür direnen, 27 kez işkence ile gözaltına
alınan, açlığının 61. gününde Nuriye hoca rahatsızlandı. Açlık grevinin beklenen sonuçlarını Nuriye
hoca ve Semih yaşamaya başladılar. Semih’in baş
ağrısı, midede yanma, halsizlik, çabuk yorulma,
nabız ve tansiyon düşüklüğü; Nuriye hocanın
sıklıkla kas ağrısı şikayeti, midede yanma, yürümede
zorluk, nabız ve tansiyon düşüklüğü, halsizlik gibi
şikayetleri var. Semih 17, Nuriye Hoca 8 kilo kaybetti. Bugün yaşanan da açlık grevi ile yaşadığı sıkıntıların devamıdır. Hastaneye gitmesi söz konusu
değildir. Bilindiği üzere çeşitli yerlerde direniş alanında ve röportajlarda söyledikleri gibi hasta olmadıklarını direnişçi olduklarını açlık grevinin bu
etkileri yaratacağını bildiklerini söyleyerek, açlık
grevi direnişçileri tıbbi müdahaleyi kabul etmiyorlar.
Açlık grevine başlamadan önce 120 gün boyunca
eylem sürdürülmüş ve birçok şey yapılmıştı. Mahallelere gidildi, okullar gezildi, akademisyenlere
gidildi, basına ve milletvekillerine gidildi. Fakat
direnişin talebi olan işi geri istemekle ilgili hiçbir
gelişme olmadı. Bu dönemde arkadaşlarımız haklı
talepleri karşılanmazsa açlık grevi yapacaklarını
basına verdikleri röportajlarla da duyurmuşlardı.
Bugün twitterda kampanyamızın adı olan #NuriyeveSemihinAçlığınaSesVer hastagi Türkiye gündeminde 2. oldu. Bu 181 gündür kararlı, ısrarlı,
haklılıktan alınan güçle örülen direnişin meyvesidir.
Tüm direnenlerin ortak mücadelesinin sonucudur.
Bugün binler bu mücadeleyi sahipleniyorsa bu
Yüksel’e gelen, hatır soran, çiçek bırakan, fax
çeken, dilek feneri uçuran, yani küçük büyük bir
şeyler yapan sizlerin çabasıyla olmuştur. Küçük
büyük demeden yapılan her işin kıymetli olduğunu
söylüyorduk, bugün haklı olduğumuzu daha iyi
görüyoruz. Arkadaşlarımız açlık grevine başlarken,
korkun açlığımızdan demişlerdi. Bugün Türkiye
ve dünyanın birçok yerinde açlık grevinin sesi
yankılanıyor. Destek açlık grevleri büyüyor. Biz
iktidara değil, halkımıza, kamuoyunun vicdanına
güveniyoruz deyip eyleme başlamıştı Nuriye ve
Semih. Güvenimiz boşa çıkmıyor. Sizinle birlikte
kazanacağız ve kampanyayı büyüterek devam edeceğiz. Yürüttüğümüz haklı mücadeleye ve sizlere
olan inancımızla kazanacağımıza eminiz. Açlık
grevinin sonuçlarından, başımıza gelecek her türlü
saldırıdan bizleri açlıkla terbiye edeceğini söyleyen
AKP iktidarı sorumludur.
Birlikte direniyoruz, birlikte kazanacağız!
Esra Özakça
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Yürüyüş Dergisi Emekçileri Tutuklandı
Halkın Sesi Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!
Estirdikleri terörle sınırlı, halk düşmanlığı yapmaktan öte bir
gayesi olmayan katil polis sürüsünün, 26 Nisan günü büromuza
yaptığı baskın ve dergi emekçilerinin derhal serbest bırakılması
ile ilgili açıklamamızı yapmıştık. Büroda bulunan dergi emekçileri
arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alınmış ve 10 gün boyunca
işkencede tutularak su ve şekersiz bırakılıp terbiye edilmeye çalışılmışlardır. 10 günlük işkencenin ardından mahkemenin savunmalarını dahi almadığı arkadaşlarımız, daha önceden verilmiş
olan karara göre gerekçesiz, alelacele tutuklanmışlardır. Faşizm
hapsetmelerle, işkencelerle bugüne kadar bizi bitiremedi, bizi
hizaya getiremedi, getiremez!
Buradan AKP faşizmine defalarca kez olduğu gibi yine sesleniyoruz; bizi tutuklamalarla bitiremezsiniz! Bizi açlıkla, gözaltı
boyu işkencelerden geçirerek kendinizce terbiye edemezsiniz.
Sizin halklar üzerindeki baskı, zulüm ve sömürü pervasızlığınız
arttıkça bize daha çok iş düşecektir, gerçekleri açıklama sorumluluğunu ilk günkü ciddiyetimizle yazmaya devam ediyoruz hala.
Yürüyüş dergisi çalışanı olmak için milyonlarca nedenimiz var
bizim. Kendi işleri için direnen, bugün açlık grevinin kritik
günlerinde olan akademisyen ve öğretmenler, katledilmiş çocuklarının kömürleşmiş bedenleri için bedenini açlığa yatırmış sağlığı
risk altında olan Kemal amcalar, türlü gerekçelerle meşrulaştırılmaya
çalışılan çocuk yaşta Sılalar’ın katledilmesi, panzer altında ezilerek
can veren çocuklarımız. Üzerlerine kaynar su dökülen yoksul çocuklarımız, sokağa çıkma yasaklarıyla halkın katledilmesi…
Henüz çok yakınımızda an be an tanık ve içinde bulunduğumuz
olaylardan sadece birkaçını oluşturuyor bu saydıklarımız. Estirdiğiniz
tüm faşist terörü, tutuklamalarınızı boşa çıkarıyoruz, siz bu halkı
bugüne kadar yok edemediniz, edemezsiniz! Siz bir avuç asalak;
bugün soluduğunuz havayı da ezilen halklarımıza borçlusunuz,
siz katlettikçe, tutukladıkça biz büyüyoruz.
“yükseliyoruz
yükseliyoruz
karanlığı
ateş bir ok
gibi deliyoruz…”
Çünkü biz halkız, haklıyız kazanacağız!
Dergi emekçisi arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!
Halkın Sesi Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!
Yürüyüş Dergisi
10 Mayıs 2017

Umudun Sesinin Haklı Yürüyüşünü Baskınlarla
Engellemeye Gücünüz Yetmez, Halka Gerçekleri Anlatmaya Devam Ediyoruz
Yürüyüş Dergisi'ni basarak gerçeklerin halka ulaşmasını
engellemeye çalışanlara sözümüz şudur: Bu yaptıklarınız
Yürüyüş'ün halka ulaşmasını engelleyemez. Yürüyüş
dergisinin çalışanlarının tümü halktır. Bu baskınlarınız
sadece kinimizi ve öfkemizi büyütür. İstanbul ve Anadolu'da
yapılan dergi dağıtımlarını aşağıdaki gibi yayınlıyoruz.
İstanbul, TAYAD’lı Aileler: TAYAD’lı Aileler, 28
Nisan 2,3 Mayıs tarihlerinde Gazi Mahallesi, Armutlu,
Nurtepe ve Çayan Mahallesi’nde yaptıkları kapı çalışmalarında toplamda 294 dergiyi halka ulaştırdı. Nurtepe’de
“bir aile, oğlum ben buraya taşınalı 3-4 ay oldu. Geldiğim
mahallede oğlumu uyuşturucuya alıştırdılar hangi hastaneye
götürdüysem çözüm bulamadım. Burada komşularıma
anlattım durumu komşularım Cepheliler çözer senin sorununu dediler” diye sorununu anlattı. Dergi dağıtımcıları
da Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ni anlattı. Ayrıca mahallede Halk Meclisi olduğu,
sorunları olduğunda Halk Meclisinde birlikte çözümler
üretildiği anlatıldı.
Gülsuyu: Yürüyüş dergisinin 13. sayısının dağıtımı,
9 Mayıs'ta Gülsuyu’nda yapıldı. Dağıtımda, 50 adet dergi
halka ulaştırıldı. Dağıtım sonrasında, 24-28 Kasım 2016
tarihlerinde devlet tarafından Dersim’de yapılan bombardımanda şehit düşen TKP/ML TİKKO gerillası Serkan
Lamba’nın evi ziyaret edildi. Ailesine baş sağlığı dilekleri
iletildi.
Anadolu, Hatay: Antakya’nın Armutlu ve Elektrik
mahallelerinde 5 Mayıs’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımında halk, referandumda yapılan
oy hırsızlığına ve adaletsizliğine tepkiliydi. Halk, AKP
hükümetinin artık seçimle gideceğine inanmıyor. Yürüyüş
dergisi dağıtımcıları halkın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. 2 saatlik dergi dağıtımında 45 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.
Hatay Halk Cepheliler 7 Mayıs’ta ise Sümerler ve
Çekmece Mahallerinde yine halkın içinde ve halkımızla
birlikteydi. Sohbet edilen bir aliede, 50 yaşın üzerinde
olan bir kişi, CHP’li olduğunu fakat Cepheliler’e saygı
duyduğunu ve mücadelelerini desteklediğini söyledi.
Çekmece gençliğinden bir kişi de bir tane fazla dergi
alarak başka bir arkadaşına götüreceğini söyledi. 4 saat
süren dergi dağıtımında 110 dergi halkımıza ulaştırıldı. 8
Mayıs’ta ise Antakya’nın Gündüz Caddesi’nde yapılan
dağıtımda Halk Cepheliler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın ayrıca Dersim’de direnen Kemal Gün’ün
açlık grevi direnişi, halka anlatılıp konu hakkında bilgi
verildi. Halk açlık grevlerini basından takip ettiklerini
anlattılar. Yapılan dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı.
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Avrupa’da
Mezar Hakkı İçin Direnen Kemal Gün’e
Paris’te Destek Eylemi
28 Nisan 2017 günü Kemal amcamızın sesine
ses olabilmek için Amnesty İnternational’e Kemal
Gün amcamızın direnişi ile ilgili dosyamızı verdik.
Saat 15:00’da dosya işleminin yapılmasının ardından aynı gün akşam saat 18:00’dan 20:00’a
kadar direniş ile ilgili Fransızca 200 tane bildiri
Paris’te Republique Meydanı’nda dağıtıldı.
Direnerek Kazanacağız!
Şehitler Mezarsız, Dağlar Şahansız Kalmayacak!
+++

Wuppertal’da Destek Açlık Grevi
Almanya’nın Wuppertal şehrinde Kemal amca
için destek açlık grevi yapıldı. 2’si Avrupa DevGenç’li olmak üzere 4 kişi Kemal amcanın direnişini sahiplenmek ve destek çıkmak için bir
günlük destek açlık grevi yaptı.
+++
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İsviçre Halk Cephesi olarak Dersim’de
73 Gündür Açlık Grevinde Olan,
Kemal Gün’e Destek İçin 1 Günlük
Açlık Grevindeyiz
7 Mayıs 2017’de 1 günlük açlık grevine 10
kişi katıldı. Ayrıca bir Halk Cepheli bir haftalık
açlık grevinde.
İsviçre Halk Cephesi Pazartesi günü İsviçre
Basel şehrinde pazartesi gününden cuma gününe
kadar 5 günlük dayanışma açlık grevi çadırı
açacak.
Her gün saat 10:00 ile 18:00 arası açılacak
çadır Claraplatz adresinde.
Tüm halkımızı Dersim’de 2 aydan fazladır direnişte olan 70 yaşındaki Kemal Gün’e destek
için çadırımıza davet ediyoruz.
MEZAR HAKKI ENGELLENEMEZ!
KEMAL GÜN ONURUMUZDUR!
+++

Londra’da Dersim Şehitlerimiz İçin
Faşist Türkiye Elçiliği Önünde Protesto
Cenazelerimizi geleneklerimize göre toprağa
vermek bir haktır. Engellenemez.
Her hafta cuma olduğu gibi bu hafta da haykırdık
sloganlarımızı faşizmin suratına.
Dersim’de katledilen halk savaşçılarının cenazelerini istiyoruz demek, direnen ailelerimize
destek olmak ve faşizmi teşhir etmek için elçilik
önünde olmaya devam edeceğiz.
Cenazelerimizi istiyoruz Alacağız!

54

Almanya’da Yusuf Taş İçin Oturma Eylemi
Stuttgart Halk Cephesi, Özgür Tutsak Yusuf Taş’ın Taleplerini
Eyalet Adalet Bakanlığı önünde 5. kez Yineledi
Stuttgart Halk Cephesi, açlık grevinin 40. gününe giren Yusuf
Taş için oturma eylemlerine bugünde devam etti. Zorla müdahale
amacıyla, Hohenasperg Hapishane Hastanesi’ne kaldırılan Özgür
Tutsak Yusuf Taş’ın taleplerinin kabul edilmesi için, 5. kez Stuttgart
Eyalet Adalet Bakanlığı önündeki oturma eylemine 3 kişi katıldı.
Hafta sonuna kadar devam edecek olan oturma eylemi, bir saat
sonra sona erdi.

Özgür Tutsak Yusuf Taş İçin Gösteri
7 Mayıs’ta Mannheim-Stuttgart Halk Cephesi ve farklı yerlerden
katılımcılarla birlikte Yusuf’un bulunduğu hastane önünde sembolik
tabut bırakıldı ve Yusuf’un yalnız olmadığı gösterildi. Heimsheim
Hapishanesi’nin ırkçı yaptırımlarının Yusuf’a sökmeyeceği bu tür
zorluklara devrimcilerin boyun eğmeyeceği ifade edildi.
Mannheim Halk Cephesi

Stuttgart Anadolu Federasyonu’ndan
Yusuf Ta çin Oturma Eylemi
Stuttgart Anadolu Federasyonu emekçileri Almanya Heimsheim
Hapishanesi’nde tutuklu olan ve 37 gündür açlık grevindeki Yusuf
Taş’a destek için 6 Mayıs Cumartesi günü Konigstrasse’de oturma
eylemi yaptı. Stuttgart’ın en işlek caddesinde yapılan oturma
eylemine ilgi yoğundu. Eylem boyunca caddeden geçen insanların
büyük bir kısmı dövizleri okuyarak geçerken, bir kısmıda yanımıza
gelerek eylem hakkında bilgi aldı. 4 kişinin katıldığı eylem 40
dakika sonra sona erdi.

Yusuf Taş’tan Ellerinizi Çekin!
Anadilde konuşma ve yazma hakkı gasp edilen Özgür Tutsak
Yusuf Taş, bu ırkçı uygulamaya karşı 33 gündür açlık grevi yaparak
direniyor.
Irkçı Heimsheim Hapishanesi idaresi Yusuf Taş’a zorla müdahale
etmenin yollarını arıyor. Bu amaçla Yusuf Taş 3 Mayıs Çarşamba
günü kaçırılarak hastaneye götürüldü.
Ve buna karşı Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Mayıs Cuma
günü Alman Konsolosluğu önünde Yusuf Taş’ı sahiplenme eylemi
gerçekleştirildi. Saat 18.00-19.00 arası gerçekleştirilen eyleme 17
kişi katıldı. Eylem boyunca “Yusuf Taş’a Özgürlük!”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Ellerinizi Yusuf Taş’tan Çekin!”, “Tecrit
İşkencedir, Tecrit Ölümdür!” ve “Tecrite Son!” sloganları atıldı.
Eylem Almanca sloganlar ve Türkçe marşlar eşliğinde sona erdi.

Gülaferit Ünsal Açlık Grevi’ne Başladı
Alman devleti zorla müdahale için hastaneye kaçırdığı açlık
grevindeki Özgür Tutsak Yusuf Taş’ın taleplerini hala kabul etmiş
değil.
Berlin Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsak Gülaferit Ünsal da
Yusuf Taş’a destek amacıyla 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü açlık
grevine başladı. Gülaferit Ünsal, pazartesi günü görüşçüleriyle
yaptığı telefon görüşmesinde açlık grevine başladığını söyleyerek
Yusuf Taş’ın taleplerinin derhal kabul edilmesini istedi.
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DEVRİMCİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
Musa AŞOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK kampanyaları devam
ediyor.
Fransa’da Musa Aşoğlu ve Dersim’deki kayıp gerillalar
için pullama çalışması yapıldı.
Fransa’da yapılan pullar aracılığıyla gündemimiz halkımıza
taşındı.
TOULOUSE, MELUN, PARİS, VİLLİERS LE BEL şehirleri ve Paris in çeşitli mahallelerinde pullama çalışması
yapılarak Musa Aşaoğlu için özgürlük istendi ve “Kayıp
Gerillalarımız Nerede” pullama çalışması yapıldı.
+++

İngiltere Halk Cephesi Musa Aşoğlu’na
Özgürlük İçin Alman Elçiliği Önündeydi
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sloganlarımızla, kızıl
bayraklarımızla, önlüklerimizle ve pankartımızla Alman Elçiliği önündeydik.
Halk Cephesi olarak, “Faşizmin ve Emperyalizmin
Olduğu Bir Dünyada Devrimcilik Yapmak Suç Değildir
Görevdir!” şiarını haykırmaya devam edeceğiz.
Musa Aşoğlu Derhal Serbest Bırakılsın!
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Mücadelemiz!
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

NRW Dev-Genç Festival Çalışmalarına
Başladı!
17 Mayıs’ta 6. kez düzenlenecek olan Büyük Avrupa
Konserinin çalışmalarına bugün NRW Dev-Genç olarak biz
de başladık.
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali’nin
afişlerini ve pullamalarını Dortmundun Hafen bölgesinde
astık. İki saat süren çalışmamızda yaklaşık 70 afiş ve 100
pullama yapıştırıldı. Çalışmaya toplam 5 Dev-Genç’li katıldı.
Festival çalışmalarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz.
17 Haziran’da Fulda’ya!

Mannheim`da Festival Çalışmaları Her Yıl
Olduğu Gibi Büyük Bir İnanç İle Başlatıldı
17 Haziran’da Almanya Fulda`da yapılacak “Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Halk Festivali” için Mannheim`da çalışmalar
büyük bir heyecan ve inançla başladı. 8 Mayıs Pazartesi akşamının ilerleyen saatlerinde Mannheim şehir merkezi ve
Türkiyeli esnafların ve halkın yoğun olarak bulunduğu
Markplatz ve çevresinde 70’e yakın festival afişlemesi
yapıldı.

Açlığı Paylaşıyoruz! Ve Adalet, Kursağından Bir Lokma Geçmeyen İşte
Bu Açlık Ordusuyla
Gelecek!
Avusturya İnnsbruck’ta Halk Cepheliler 6 Mayıs
Cumartesi ve 7 Mayıs Pazar günü Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın süren açlık grevlerinin 2. ayını selamlamak, Kemal Gün’ün 72 gündür süren açlığına
ortak olmak için 2 günlük destek açlık grevi yaptı.
Cumartesi günü 4 kişinin katıldığı açlık grevi
pazar günü 6 kişinin katılımı ile devam etti.
Açlık grevi boyunca süren direnişler hakkında
sohbet edildi.
+++

Barış İçin Akademisyenler Grubu Yüksel
Direnişçilerini Köln’de de
Açlık Grevi İle Destekledi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin
62. gününde Barış İçin Akademisyenler Grubu 9
kişinin katıldığı 1 günlük açlık grevi eylemi ile direnişçileri destekledi. 07.05.2017 Pazar günü Köln
Dom Kilisesi önünde açılan çadırda eylemini sürdüren
destekçiler yoğun ilgi ile karşılandı.
Barış İçin Akademisyenler Grubunun bu desteğini
anlamlı buluyor ve tüm halkımızı Yüksel direnişçilerini
aynı hassasiyetle desteklemeye çağırıyoruz.
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ! OHAL KALDIRILSIN, YÜKSEL DİRENİŞÇİLERİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLSİN! FAŞİZM
YENİLECEK, EMEKÇİLER KAZANACAK!
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UMUDUN SESİ SUSTURULAMAZ
Halkın sesi Yürüyüş dergisi halkımızın en
mutlu günlerinde de yerini almaktadır.
Fransa’nın başkenti Paris’te 6 Mayıs Cumartesi
günü ailemizin düğününde Yürüyüş standı açıldı.
Tüm misafirler stantta her zamanki gibi, ilgi
yoğundu.
Yürüyüş standında 20 Yürüyüş dergisi ve bir
kitap halkımıza ulaştırıldı. Ayrıca Fransa devleti
nin devrimcileri sınır dışı etmesine karşı, başlatılan
imza kampanyasına destek amaçlı 38 tane imza
toplandı.
Halkın sesi yürüyüş bizim sesimizdir, sahiplenelim.
Fransa Halk Cephesi

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde
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AVRUPA’dakiBİZ

Umudu ve İnancı Avrupa’da
Biz Temsil Ediyoruz
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2017
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Bu sene de Avrupa'nın birçok ülkesinde ve şehrinde 1 Mayıs alanlarında Halk Cephesi kızıl bayrakları
ve pankartları ile yerini aldı. Cepheliler,
Almanya, Avusturya, Belçika İsviçre,
İngiltere, Fransa ve birçok ülkede
pankartlar ve sloganlarla, devrimin
ruhunu ve soluğunu taşıdılar her yere.
Ayrıca Avrupa emperyalizminin
hapishanelerinde tecrite karşı direnenler
ve talepleri de kortejlere taşındı, dağıtılan bildirilerle oligarşiye ve emperyalizme karşı direnenlerin mücadelesi anlatıldı. Yine Avrupa'da yaşayan
göçmenler olarak kendi taleplerimiz
vardı taşınan pankartlarda.
Dalgalanan kızıl bayraklar her yaştan Halk Cepheli’nin elinde halkların
devrim ve sosyalizm umudunu temsil
ediyordu. Dünyanın neresinde olursa
olsun Halk Cepheliler coşkulu kortejleri ile, yaşadıkları ülkelerin halklarının taleplerini de kendi talepleri
yaparak 1 Mayıs'ı kavganın günü
olarak kutladılar.
Halk Cephesi kortejlerine örgütlü
ya da örgütsüz tüm katılımcıların gösterdiği ilgi büyüktü. Bu ilginin nedeni,
kuşkusuz yok oldu denilen sosyalizmin, kızıl bayraklarımızda dalgalanmasındandır. Çünkü, tüm baskı ve
zulme karşın sosyalizm umudunun
"birgün mutlaka diyen" yoldaşlarının
kanıyla sulandığı ülke topraklarından,
"Sosyalizm öldü" diyenlere inat sosyalizm için ölenlerin ülkesi, ülkemizin
umudunu taşıyordu Halk Cepheliler
Avrupa emperyalizminin sokaklarına.
Avrupa'nın, Avrupa solunun tüm
statülerine rağmen dinamizmi ve devrimci militanlığı, kavgayı taşıyan en
dinamik güçtü Cepheliler.
Devrimci dinamizmimizin ve militanlığımızın kaynağı sosyalist olmamızdır. Sosyalist insan, güçlü insandır,
sosyalizm mücadelesi veren bir hareket
güçlü bir harekettir. Çünkü sosyalizmi
savunmak, sosyalist olmak sorunlar
karşısında çözüm üretmektir. Avrupa
ve diğer emperyalist ülkeleri kendi
ve dünya halklarına karşı çözümsüzlükleri dayatırken, silah elde emper-

yalizme karşı savaşmayı "marjinalliğin
en son hali" diye beyinlere kazımaya
çalışanlara karşı, ezilenlerin yanında
olmak, savaşmak, sosyalizmin bir
hayal değil halkların geleceği olduğunu
bilmek ve bildiğini hayata geçirmek,
sosyalizme inanmaktır, Cepheli olmak.

Emperyalizm, Neden
Sosyalizm Umudunu
Yok Etmek İster
Emperyalistler kendi ve dünya
halklarının eşit, adil bir toplumda yaşanabileceği gerçekliğini beyinlerden
silmek için en büyük yalana başvurmuştur... "Sosyalizm öldü, tek alternatif
kapitalizm"...
Bu yalanın "gerçek" olması sihirli
bir değneğin dokunuşuyla olamayacağından, önce sosyalizm diyenler
ideolojik olarak yok edilmeliydi. Emperyalistler kendi ülkelerinde Sovyetler
sonrası ellerinde var olan tüm imkan
ve güçleri sol ve devrimci dinamikleri
yok etmeye harcadılar. Bu yok oluş
elbette tümden bir yok oluş olamazdı,
ama büyük oranda devrimci ruhtan
arınmış, sosyalizme inançsız örgüt ve
partiler yarattılar. Bu partiler-örgütler
kendi tabanlarının sorunlarının çözümünü kapitalizmin geçici bir sorunu
olarak yine kapitalist düzen içinde
arar hale geldiler, emperyalizmin hakimiyetini kabul ettiler.
Ancak, emperyalizmin tüm yalan
ve demagojilerine, Avrupa solunun
sosyalizm iddiasını yitirmesine rağmen
“sosyalizm” diyerek ayağa kalkanlar
engellenemedi, engellenemez de. “Sömürüsüz, adil, sosyalist bir dünya”
mutlaka gerçekleşecektir. Bilimsel ve
tarihsel bir zorunluluktur bu. Bu arayışta olanlar da er yada geç sömürü
ve zulüm düzeni emperyalizmin, tek
alternatifinin sosyalizm olduğu gerçeğini görecektir.
1 Mayıs alanlarında emekçilerin
haklarını isteyen, sömürüsüz bir dünya
isteyen taleplerine, kızıla boyanmış kortejleri ile devrimci bir yön verendi Cepheliler. Evet, biz yeni bir dünya istiyoruz.

Cepheliler; bu yeni dünya yani
sosyalizm masa başında pazarlıklarla
değil devrimle, emperyalizmin yıkılmasıyla olur ve hiçbir devrim silahsız,
savaşmadan, kan akmadan, bedel ödemeden gerçekleşmez diyerek, 1 Mayıs'ta umudun sesi oldular.
Sosyalizm, kapitalizmin alternatifsiz
olmadığının, mutlak olmadığının, insanların değişmez kaderi olmadığının
kanıtıdır. Bu nedenle, kapitalizm kendi
adaletsiz düzeninin devamı için, sosyalizmin "öldüğüne" düşünen her beyni
inandırmak, her şeyin değişebileceği
gerçekliğini, tüm bilimi de reddederek,
yok saymak ister. Cepheliler’in alanlara
taşıdığı kapitalizmin değişeceği, geleceğin sosyalizmde olduğudur.

Kızıl Bayraklarımız
Sosyalizm Demektir, “Sosyalizm Yaşıyor” Demektir
Dil, din, ırk, renk, milliyet, cins ayrımı gözetmeksizin insanları ve halkları
kaynaştırmanın, halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin edeceği, insanların sömürüsüz ve sınıfsız bir dünyada yaşayacakları, işsizliğin, açlığın,
cehaletin, sınıfsal ayrımcılığın olmadığı
bir düzenin gerçekleşeceğinin, sosyalizmin bir hayal olmadığının kanıtıdır
kızıl bayraklarımız.
Bu nedenle Avrupa emperyalizmi
kızıl bayraklı kortejlerimize saldırır.
Kızıl bayrakların temsil ettiği "sosyalizm yaşıyor" düşüncesini yok etmektir hedefi.
Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde
Cepheliler’in tehditle, tutuklamalarla,
tecrit işkencesiyle, hakları ellerinden
alınarak, yasallıkları engellenerek baskı
görmelerinin nedeni de budur. Emperyalizm, sosyalizm diyenlerin sesini boğmak, sosyalizm için ölenleri her yönüyle
tecrit edip "terörist" ilan ederek ideolojiyi
yok etmek istiyor. Yok edilmek istenen
ideolojidir, umuttur, halkın yarınıdır.
Amaç, yarını yok olmuş, umudu tükenmiş halklar yaratıp sömürüyü engelsiz
devam ettirmek olunca, elbette umut
diyenler baskı görecekler, yarın için sa-
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vaşanların beyinleri hedef alınacak, düşüncede bile olsa tahammül edilemeyen
sosyalizm yok edilecek.
Avrupa emperyalizmi Cepheliler’i

18 YAŞINDAKİ
DEV-GENÇ’Lİ SILA’MIZI
KATLEDENLER, ARTIK
SONUNUZ GELMİŞTİR!
SONUNUZ KORKUNÇ
OLACAK DEMEKTİR!
Ülkemizin sırtına yapışmış,
kana doymayan bir çete var. Bu
çete, vatan hainidir.
Bu çete, Amerikan emperyalizminin işbirlikçisidir. Onlar hesabına
çalışır. Onlar tarafından beslenir.
Onlar adına halkımıza zulmeder, ,
işkence eder, halkımızı katleder.
Emperyalist sömürüye boyun eğdirmek için, halkımızı korkutmayı,
yıldırmayı, sindirmeyi temel görevi
bilir.
Bu çete, çürümüştür. Kokuşmuştur. Ahlaksızlaşmıştır. Yasa,
kural, değer tanımaz! Büyük, küçük, çocuk, yaşlı, kadın, erkek
bilmez. Karşısına çıkan, ona itiraz
eden herkesi düşman görür. Katleder, işkence eder. Önüne gelen
her yeri yakar, yıkar, talan eder.
18 yaşındaki Sıla Abalay’ımızı
katleden işte bu çetedir.
Sıla Abalay bir Dev-Genç’lidir.
Onlarca yıldır vatanın bağımsızlığı,
halkımızın mutluluğu ve onuru için
mücadele eden Dev-Genç’in, baş
eğmez, kahraman bir militanıdır.

yargılarken, sadece ve sadece
Türkiye oligarşisi
ile arasındaki çıkar ilişkisine dayanarak bunu
yapmaz. Diğer
önemli nokta
Avusturya
kendi içindeki
ezilen, yoksul
işçi emekçi kesimin devrimci ruhunun
ortaya çıkmasından korkmasıdır. Çünkü
Avrupa'da, tüm dünyada, Cepheli olmak
sosyalizm umudunu yaşatmaktır.
Halkımızın en onurlu evlatlarındandır. Bu yüzden mutludur. Huzurludur. Gülücükleri dünyaya bedeldir!
HALKIMIZ,
İşte katledenler, işte katledilenler… Hiç tereddütsüz diyebiliriz
ki, ülkemizde yaşanan dişe diş
mücadelenin iki tarafının resmidir
bu anlatılanlar.
Kardeşler,
Biz devrimciler adımız gibi eminiz ki, bu çetenin sonu korkunç
olacaktır. Hesap günü er geç gelecektir. Bu, tarih boyunca böyle olmuştur. Yine böyle olacaktır. Hiçbir
halk böyle bir çeteye boyun eğmez.
Anadolu halkları da eğmeyecektir.
Sılamız artık devrim şehitlerimize emanettir. Denizler’e, Mahirler’e, Dayılar’a, Niyaziler’e,
Sinanlar’a ve adını anmadığımız
binlerce devrim şehidine emanettir.
Onların yanında mutlu ve huzurlu olacağından, ışıklar içinde
uyuyacağından eminiz!
Bu inanç ve bilinçle bir kez
daha haykırıyoruz:
KAHROLSUN FAŞİST ÇETE
DEVLETİ!
YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN, DEV-GENÇ’LİLER!
SILA ABALAY ÖLÜMSÜZDÜR!
ALMANYA HALK CEPHESİ

Sonuç olarak; sömürü ve zulmün
olduğu her yerde, bu sömürüye karşı
savaşanlar, mücadele edenler olacaktır.
Bugün devrimci mücadele dünyada
gerilemiş olsa da, yarın halklar sömürüye karşı başkaldıracak, zulme
karşı direneceklerdir.
Halkların baş kaldırısı bugün emperyalizme boyun eğmeyen Cepheliler’in ideolojik sağlamlığı ile başarılacaktır, çünkü "herkes vazgeçti, bunlar
hala sosyalizmi savunuyorlar" dedirten
ideolojik kararlılığımız, sosyalizme
olan inancımızdır.

Hamburg Dev-Genç’lilerden
Kuşlama
Almanya’nın Hamburg şehrinde her yıl
düzenlenen ve üç gün içinde 1 milyondan
fazla katılımcı beklenen limanın kuruluş yıldönümü kutlamalarında, Hamburg DevGenç’liler festivalin girişinde Sıla Abalay
için kuşlama eylemi yaptı. Köprüden atarak
dağıtılan bildirilerde Sıla’nın resmi ve Avrupa
Dev-Genç açıklamasının Almanca çevirisi
vardı.

Sayı: 14

Yürüyüş
14 Mayıs
2017

Londra’da Toplu Dergi Dağıtımı
Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursak
olalım Yürüyüş dergimizi sahiplenmeye halklarımıza gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz.
6 Mayıs Cumartesi akşamı Edmonton,
Enfield ve Tottenham mahallelerimizde bulunan kahvelere Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
Yaklaşık iki saat süren dağıtım boyunca
46 dergi halklarımıza ulaştırıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

Dergimizin 14. Sayısının Yayınlandığı 14 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 187. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 67. günündeler
*KEC Malatya direnişi 107. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 55. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 83. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 95. ve açlık grevinin 80. gününde

18’İNDE KAHRAMAN
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Uğur Polat için hareket:
“Devrim mücadelesinde insanlıktan yana olan herkesi kapsayan ve gittikçe büyüyen yeni bir kültür yaratan bir ailedir”

22 Mayıs - 28 Mayıs
Faruk KADIOĞLU:
9 Mayıs 2005ʼte 12. Ölüm Orucu Ekibiʼnin bir
direnişçisi olarak ölüme yattı. Açlığın koynunda sürdürülen bu yürüyüşün en hızlı koşucusu o oldu.
AKP iktidarının tecriti daha da koyulaştıran CİKʼi
çıkardığı gün, açlığının henüz 17. gününde bedenini
tutuşturarak ölümsüzleşti. Direnişin 119. şehidiydi
Faruk Kadıoğlu
Faruk. 1977 Ağustos'unda Trabzon Of İlçesi, Hovaza
(Karşıyaka) Köyü'nde doğmuştu. Yedi kardeşin en küçüğüydü.
Yoksul bir ailenin çocuğu olarak 16 yaşına kadar köyde, hem çayda
çalıştı, hem babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İstanbul Bakırköy
Lisesi'nde okurken gençliğin örgütlenmesi içinde yer aldı. Hızla
gelişti. Liseli gençlik Topkapı Bölgesi sorumlusu oldu. 1995'ten
2000ʼe kadar gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. Onun F
tiplerine karşı mücadelesi dışarıda başladı. 19 Aralık Katliamı
sırasında da dışarıdaydı. 2001'in Ağustosu’nda tekrar tutsak düştü.
Artık o da F tipi hapishanelerin hücrelerinden birindeydi. Direnişin
en ön mevzilerinde yer almak için her daim gönüllüydü. Nihayet
12. Ölüm Orucu Ekibiʼnde alnına kızıl bandını kuşandı. Ve o bandı,
onurla, gururla, cüretle taşıyarak 25 Mayıs 2005ʼte ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Faruk'un son mektuplarından:

HALKIM İÇİN VATANIM İÇİN CANIM FEDA OLSUN
Ben Faruk Kadıoğlu. 9 Mayıs 2005 tarihinde Fidan Kalşen
12. Ölüm Orucu Ekibi’nde bir direnişçi olarak ölüm orucuna
başladım. Karadenizliyim. Karadeniz'in Trabzon ili, Of ilçesine
bağlı Hovaza köyündenim. Laz-Rum milliyeti karışımıyım. Hem
Lazlık hem Rumluk var yani. 28 yaşındayım.Yedi kardeşin en
küçüğüyüm. Annem-babam hayattalar.
Çocukluğum, 16 yaşıma kadar köyde geçti. Bu yıllar aynı
zamanda yoksulluğu da derinden yaşayarak gördüm. Ayakkabıyı
ancak ortaokula gittiğimde giyebildim.
Çaycılıkla geçiniyorduk. Çay üretiminde çifte sömürüyle
karşı karşıyaydık. Hem satarken, hem de 1 yıl sonra parasını
alırken emeğimiz çalınıyordu. Bunun getirdiği, düzene olan bir
tepki vardı. Ki, bugün bile hala çayda, tütünde, fındıkta sömürü
katmerli biçimde sürdürülüyor. Bunun yanında çay toplamanın
hem emek yanı, hem de sağlıksal yanı var. Saatlerce makas
sallayıp, sonra topladığın çayları torbalara doldurur ve bayır
yukarı taşırdık. 30-40 kiloluk torbalarla saatler süren bir yolcaluk
yapardık. Çay toplama esnasında mutlaka su geçirmeyen giysiler
giymek zorundaydık. İklim ılıman olduğu için her mevsim yağış
alıyor. Ve çaylıklar yağmuru en çok alan bölgelerdir. Üstte su,
yağmur gözükmese bile dip taraf hep sulu, nemli olurdu.
Çaylıklara ayağımızda su geçirmez çizmelerle giderdik mecburen. Çünkü ayağının su alması hastalıkların başlangıcı demektir.
Özellikle romatizma rahatsızlıklarının bölgemizde çokça yer almasının nedeni budur. Bunun yanında bel ağrıları da yine çokça

Uğur TÜRKMEN:
23 Nisan 1972ʼde Mersin-Tarsus Yenice kasabasında doğdu. Mücadeleye 1993ʼte Burdur Meslek
Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı. Mersinde Kurtuluş bürosunda çalıştı. 1998 Nisanı’nda tutuklandı.
En son Ceyhan Hapishanesindeydi. F tiplerinin
Uğur Türkmen gündeme gelmesiyle, ölüm orucu direnişçisi olmak
için gönüllü oldu. 2. Ekiplerde yer aldı. Direnişteyken
tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup ölüm orucunu sürdüren
bir örnek yoktu. O, ilk örneği yaratarak, 204 gün kendi evinde
ölüme yürüyerek 27 Mayıs 2001ʼde ölümsüzleşti. Tutsaklığı sona
eren birinin dışarıda direnişi sürdürerek şehit düşmesinin ülkemizde
ve dünyada ilk örneğidir Uğur. Ve onun açtığı yoldan yürümüştür
onlarca devrimci tutsak.
İrfan
ÇİMEN:
Ardahanlı olan
İrfan Çimen, Gazi
Özgürlükler Derneği Başkanı idi.
İrfan Çimen
27 Mayıs 2010’da
yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. İrfan
Çimen yıllardır devrim mücadelesine emek vermiş, devrimcilerin
her zaman yanında olmuştu.

Hamit
KAYA:
Gültepe'de
anti-faşist mücadele içinde
yer aldı. 22
Mayıs
1980’de
Hamit Kaya
faşistler tarafından kaldıkları eve yapılan
baskında şehit edildi.

şikayet edilen rahatsızlıklar arasındadır. Demek istediğim şu ki;
yoksulluğu derinden yaşadık. Yörede tutunamayan birçok insan
bu nedenlerle farklı yerlere göç etmek zorunda kalmıştır.
On yıl önce tüm bu nedenlerinde etkisiyle mücadeleye başladım.
Bugün bir Özgür Tutsak olarak hapishanede bulunmaktayım. Ve
şimdi de bedenimi açlığa ve ölüme yatırdım. Neden mi?
En başta üzerimizdeki tecritin kaldırılmasını, düşüncelerimizle
birlikte yaşamayı istiyorum. Birebir, kendimin de bizzat yaşamış
olduğum yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, çayda, tütünde, fındıkta
yaşanan çifte sömürünün son bulmasını, halkımıza yönelik her
türlü baskı ve zorun durdurulmasını, halka karşı suç işleyenlerin cezalandırılmasını, işbirlikçilerin yargılanmasını istiyorum.
19 Aralık'ta katledilen 28 yoldaşımın katillerinden hesap sorulmasını, 5 yıldır süren Ölüm Orucu direnişimizde hayatını
kaybeden 118 canımızın yaşamını yitirmesinden sorumlu olanların
yargılanmasını ve cezalandırılmalarını istiyorum.
Halkımız için daha yaşanılası bir ülke istiyorum. Bağımsızlık,
demokrasi ve özgürlük istiyorum.
İşte tüm bunları istediğim için bugün bedenimi açlığa ve
ölüme yatırmış durumdayım.
Ve inanıyorum yoldaşlarıma, halkıma, umudun adı Partime
güveniyorum ki tüm bunlar gerçekleşecek. Bunun huzuru ve
güveni ile doluyum.
Halkım için, vatanım için canım feda olsun.
Biliyorum ki; halk için canını verenler sonsuza kadar halkın
kalbinde yaşarlar.
Ben de bu onuru yaşayacağımdan mutluyum.
Vatanımı ve halkımı çok seviyorum. Anadolu’muza hayranım.
Yaşamı ise ölesiye seviyorum. Hoşçakalın! Sevgilerimle
Faruk Kadıoğlu

