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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı Tutuklayanlar,
Almanya Hapishanelerinde Yusuf Taş’ın,
İsrail’de 1800 Tutsağın Haklarını Vermeyenler
AYNI SOYDANDIR...

www.yuruyus.com

Halk Cephesi, İsrail Hapishanelerinde Direnen
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AKP En İyi Bildiği Yöntemleri Peş Peşe Uyguluyor: Baskı, Gözaltı, İşkence, Yalan,
Aldatma, Yasaklama, Hapishane... BOŞUNA!

HER DİRENİŞİMİZ KARANLIĞI YARAN BİR ŞİMŞEKTİR
ŞİMŞEK BİR KEZ ÇAKTIKTAN SONRA
YAPABİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR!

Halkların Direniş ve Savaşları Meşrudur. Direnmekten ve Savaşmaktan, Kırıntılar Karşılığında Vazgeçilemez!

Direniş ve Savaşlar, Burjuva Diplomasisine Kurban Edilemez!
Faşizmin Yöntemi, “Gizli Diplomasi”dir; Devrimci Politika, Açıklıktır!
“Bırakın” Çağrıları Yapmak, Zalimlerden İcazet Dilenmek, Statükonun Devamıdır.
Direniş ve Savaş Dışında Bir Yol Yoktur!

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!
ÇÜNKÜ HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Geride Bırakan
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SON SÖZÜ
HEP DİRENENLER SÖYLER!
Direnmekten başka aracımız,
silahımız yoktur
-Çünkü, faşizm her şeyi elimizden alabilir,
tutsak edebilir ama elimizden alamayacağı
iki şey vardır:
- direnme ruhu
- direnme hakkıdır.
Faşizmi sadece
ÖRGÜTLÜ
DİRENEN
Bir güçle yenebiliriz.
DİRENMEKTEN VAZGEÇMEK
TESLİM OLMAKTIR
Bilgi ve gerçek
İnanç ve İddia
Teori ve Pratik
Direnmek ve Uzlaşmamak
Örgütlemek ve Savaşmak
ZORUNLUDUR!

içindekiler
4 Her direnişimiz karanlığı yaran bir 26 Mahalleler: Saflaşma halkın
şimşektir! Şimşek bir kez
çaktıktan sonra
yapabileceğimiz bir şey yoktur!
DİRENECEK, SAVAŞACAK VE
KAZANACAĞIZ
ÇÜNKÜ HAKLI ve
MEŞRU OLAN BİZİZ
9 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Düşünceler devrimcileşince,
duygular da devrimcileşir
10 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Emperyalizmin
kanatları altında özgür
olunamaz! ABD’nin
sağlayacağı koruma kendi
çıkarları kadardır
15 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Faşizme karşı neden
direnmeliyiz?

28

29
30
32
34

16 10 Soruda: Halk düşmanları
20

23
24

kimlerdir?
Yunanistan’da SYRIZA iktidarı
Troyka ile yeni anlaşma
paketini imzaladı! Reformizm
uzlaşmacılıktır, teslimiyettir,
halkın sorunlarını çözemez!
Sorunlar-Çözümler:
Duygusallık
Halk Meclisleri: Gazi Halkı:
Bizi aç ve işsiz bırakanlar,
Suriyeliler değil AKP
iktidarıdır

Duyuru
Umudun ve Devrim mücadelesinin coşkulu eserlerini
yaratan Grup Yorum, Ankara
Yüksel Caddesi ve Dersim
Seyit Rıza Meydanı’ndaki direnişçiler için yeni türküsüyle
yine gönülleri fethetti.
Grup Yorum - Umut Güneşi
türküsünü dinlemek isteyenler
aşağıdaki link adresinden izleyip dinleye ve dinletebilir.
Link:
https://www.youtube.com/
watch?v=AZ2kM4ELSqU

37

faşizme ve emperyalizme
karşı birleşmesidir
Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır:
Anadolu’yu savunmak
mahallelerimizi savunmaktır
TAYAD: Mesude Pehlivan’ı
zulmün elinden söküp aldık,
direne direne kazandık
ABD’nin ve onun ahlaksız
ordusunun celladı olacağız!
Devrimci İşçi Hareketi:
Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça serbest bırakılsın!
Kamu Emekçileri Cephesi:
Yüksel direnişimizle kamu
emekçileri cephesini
büyütecek, faşizme karşı
mücadeleyi daha da ileri
taşıyacağız!
Gençlik Federasyonu’ndan:
İlan ediyoruz ki cümle cihana,
direne direne kazanacağız!
Ülkemizde Gençlik:

39
40 Liseliyiz Biz: Parasız eğitim,

42

bağımsız Türkiye
mücadelemiz, baskınlarla
engellenemez!
Halkın Hukuk Bürosu: Sevgi
Erdoğan Vefaevi polis
tarafından basıldı!

43 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
Direniş yazılır, onur diye okunur!

44 Kore Halk Cumhuriyeti,
emperyalizmin abluka ve
kuşatmalarına karşın
bağımsızlığında ve antiemperyalist çizgisinde ısrar
ediyor!

47 Nazife Onay’ın direniş
günlüklerinden...

48 Onurun, erdemin, adaletin yanında
olan herkesi bu direnişi
sahiplenmeye çağırıyoruz!

49 Nuriye ve Semih’i öldürtmeyeceğiz!
50 Avrupa’da Yürüyüş:
53 Avrupa’daki Biz: Irkçılığın
sorumlusu ve hamisi
emperyalizmdir! Irkçılığa
emperyalizmin polisi son
veremez!

55 Avrupa Dev Genç: Her genç, DevGenç’li olabilir!

56 Yitirdiklerimiz
58 Direnişlerin sesini halka
ulaştırmaya, direnişleri
büyütmeye devam edeceğiz!

DİREN KAZOVA’YI

DAYANIŞMAYLA BÜYÜTÜYORUZ!
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HER DİRENİŞİMİZ KARANLIĞI YARAN
BİR ŞİMŞEKTİR!
ŞİMŞEK BİR KEZ ÇAKTIKTAN SONRA
YAPABİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR!
Faşizmin bir direniş
karşısında başvurduğu
veya vurabileceği yöntemler, bellidir.
- Gözaltılar, yasaklar,
fiziki saldırılarla direnişi
daha başta boğmak:
-Tutuklamalar ve katliamlarla tehdit etmek
- Direnişi bitirin, çözeriz. manevrasına başvurmak.
- Direnişin meşruluğunu yok ederek, beklentiler
yaratıp direnişin destek
güçlerini dağıtarak, direnişi zayıflatıp bitirmek.
AKP iktidarı da, aynı
yöntemlere başvuruyor.
Hak ve özgürlüklerimiz için DİRENMEK,
bağımsız, demokratik,
sosyalist bir ülke için SAVAŞMAK,
TÜM HALKIN MEŞRU HAKKIDIR.
Biz haklarımızı, bağımsızlık ve demokrasiyi,
emperyalizmi ve oligarşiyi
“ikna” ederek değil, mücadelemizin gücüyle kazanacağız. Tarihte de hep
böyle olmuştur. Ülkemizde de böyle olacaktır.
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AKP İktidarı, kof bir iktidardır. Tüm
devleti ele geçirmiş olmasına, "Başkanlık"
sistemiyle düzen içi muhalefeti büyük ölçüde devreden çıkarmış olmasına karşın,
güçsüzdür.
Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmaları,
bunun göstergesidir.
AKP iktidarı, bu direnişi kıramadı. Direniş 36. gününe geldiğinde, direnişlere
yönelik saldırı ve gözaltı sayısı 27 idi. Direniş alanına ve direnişçilere yönelik 40'a
yakın saldırıya, direnişçileri ve onları destekleyenleri işkencehanelere taşımasına
rağmen, AKP iktidarı direnişi kıramadı.
Tarih bir kez daha yazdı; hiçbir şey direnme kararlılığına sahip olanların iradesinden güçlü değildir.
AKP, saldırılarının sonuç vermemesi
ve iki direnişçinin yarattığı etki karşısında,
bu kez de çok iyi bildikleri burjuva ayak
oyunlarıyla direnişi kırmak veya etkisizleştirmek istedi. Bununla da sonuç alamayınca, saldırdı, direnişçileri tutukladı, direnişin sürdüğü İnsan Hakları Anıtı ve
çevresini işgal etti.
Çare mi?
AKP iktidarı, açlık grevi ve ölüm oruçlarıyla direnenlere karşı, cinayet ve katliam
tecrübesine sahip bir partidir. 2003'de iktidara geldiğinden itibaren, 2007'ye kadar,
Büyük Ölüm Orucu Direnişi boyunca, kat-

ledilen, zorla besleme müdahalesiyle sakat
bırakılan tüm tutsaklardan AKP sorumludur.
Yine aynısını yapabilir.
Çare mi?
AKP iktidarı çaresizdir. İki direnişçiyi
tutuklamaları, AKP iktidarının çaresizliğinin
ve güçsüzlüğünün kanıtıdır.
Direniş, AKP faşizminin ağır baskıları
altındaki halkın çaresidir.
Direniş, OHAL KOŞULLARINDA DİRENİLEMEZ düşüncesini yıkıp atmıştır.
Hem Dersim’deki Kemal Gün’ün direnişi,
hem de kamu emekçilerinin direnişi, “bu
koşullarda AKP iktidarına geri adım attırılamaz” düşüncesinin yanlışlığını göstermiştir. Direnişler, direnenler kararlı olduğunda, hiçbir baskının, hiçbir yöntemin o
direnişi kıramayacağını tarihe bir kez daha
yazmıştır.
Her iki direniş de “karanlığı yaran
birer şimşek” misali, tarihsel görevini
yerine getirmiştir. İşte bu nedenle, AKP’nin
bu noktadan sonra uygulayacağı hiçbir
yöntem, bu gerçeği değiştirmeyecektir.

Faşizmin Yöntemi, “Gizli
Diplomasi”dir; Devrimci
Politika, Açıklıktır!
Her büyük ve etkili direnişte, ulusal ve
sosyal halk kurtuluş savaşlarında, karşımıza
burjuvazinin ayak oyunları çıkar. Direnişleri

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

veya savaşları, “vaatlerle”, asla yerine
getirmeyecekleri sözlerle bitirmeye
çalışırlar. Bunu da “burjuva diplomasisi”nin o esrarlı gizliliği içinde
hapsederek, kitlelerden olan biteni
gizlemek isterler.
Burjuva diplomasisi, “gizlilik”ten
yanadır. Bu onun doğasına uygun
olandır; burjuvazi, sömürücü, haksız
bir düzenin temsilcisidir. Sınıfsal çıkarlarını kitleler karşısında açıktan
savunmayıp, kendi çıkarlarını “demokrasi”, “barış”, “diyalog”, “toplumsal mutabakat”, “huzur” gibi onlarca kılıfa sokar.
Devrimciler AÇIKLIKTAN yanadırlar. Çünkü devrimcilerin halktan
gizleyecekleri hiçbir şey yoktur.
Eğer bir direniş içinde, bir halk
savaşı içinde, sömürücü egemen sınıflarla halkın hak ve özgürlükleri
doğrultusunda bir “görüşme” olacaksa, devrimciler bunu her yönüyle
halkla paylaşırlar.
AKP İktidarı devrimci kamu
emekçilerinin direnişinin tüm demokratik güçleri ve halkı etkilemesi,
harekete geçirmeye başlaması üzerine,
en iyi bildiği yöntemlere başvurdu.
AKP'nin en iyi bildiği yöntemler;

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça-Ankara Yüksel Caddesi
baskı, işkence, katliam, gözaltı, yalan,
aldatma, dalaveredir.
Faşizmin bir direniş karşısında
başvurduğu veya vurabileceği yöntemler, bellidir.
- Gözaltılar, yasaklar, fiziki saldırılarla direnişi daha başta boğmak:
- Tutuklamalar ve katliamlarla
tehdit etmek.
- Direnişi bitirin, çözeriz... manevrasına başvurmak.
- Direnişin meşruluğunu yok ederek, beklentiler yaratıp direnişin des-

Avrupa emperyalistleri veya emperyalizmin çeşitli
“sivil” kurumları, çeşitli reformist güçler silahlar sussun,
“barış ve diyalog içinde sorunlar çözülsün” diyerek,
halkların mücadelesini tasfiye etmek isterler.
İşte tam bu noktada da buruvazinin gizli diplomasisi
devreye girer. Emperyalizmin “atadığı” arabulucularla
görüşmeler yapılır, bu süreçten halkların haberi bile
olmaz.. Fakat kitleler, sorun çözüldü çözülecek diye
BEKLENTİ içine sokulur. Sonra teslimiyet ilan edilir.
Latin Amerika’daki sayısız gerilla hareketinde bu süreç
yaşandı. PKK’nin yaşadığı süreç de aynıdır.
Gizli diplomasi sürerken, aydınlar, demokratik kitle
örgütleri aracılığıyla da “silahlar sussun...” çağrıları
yükseltilir. Halk meşruluğun yok edilmesiyle, beklenti
içine sokularak, teslimiyete hazırlanır.

tek güçlerini dağıtarak, direnişi zayıflatıp bitirmek.
AKP iktidarı da, aynı yöntemlere
başvuruyor.
Devrimci hareketin mücadelesi
karşısında da, Kürt milliyetçilerinin
mücadelesi karşısında da, veya tek
tek direnişler karşısında da yöntemleri
bunlardır.
Bu yöntemler, sadece AKP’ye
özgü olmayıp, hemen tüm faşist iktidarların yöntemleridir.
AKP'nin 2004'ten itibaren gündeme getirdiği "açılım"ları hatırlayalım. "Kürt açılımı", "Alevi açılımı",
"Roman (Çingene) açılımı", Dolmabahçe mutabakatı”..

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Sonuç; halklar açısından bir hiçtir.
AKP ise, bu manevraları sayesinde
gücünü ve iktidarını pekiştirmiştir.

Bırakın Konuşalım
Bırakın Verelim!
19 Aralık 2000 Büyük Hapishaneler Katliamı’ndan hemen önce,
devrimci tutsaklarda, tecrit politikasına karşı ölüm orucundaydılar, ve
iktidar, "arabulucu" heyetlerle görüşüyor, heyetler aracılığıyla sorunun
çözüleceğini, önce direnişin bitirilmesinin "çözümü kolaylaştıracağını"
söylüyorlardı. Hatta "çözüm formül-

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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leri" tartışılıyordu.
"Koskoca devlet"in yalan söylemeyeceğini düşünen bir çok aydın,
demokratik kurum, direnişçilerden
direnişi bitirmelerini istiyorlardı.
Tıpkı son günlerde süresiz açlık grevindeki iki kamu emekçisine “sesinizi
duyurdunuz, artık bırakın” denilmesinde olduğu gibi.
O zaman devrimciler şunu söylediler:
"Bırakın demek katliamdır".
" ‘Tartışma ortamı’ diyenler, öncelikle bu eyleme nasıl gelindiğini
hatırlamalıdırlar.
F Tipleri, bir yıldır... tartışılıyor.
Devlet, bu konudaki eleştirileri, uyarıları, tutuklu ve hükümlülerin taleplerini dikkate almamş, hücreleri
dayatmaya devam etmiş ve bu noktada direnişe başlanmıştır.
Bu eyleme, “tartışma zemini doğsun” diye, “mesaj” olsun diye başlanmamıştır.”
Ölüm yürüyüşü, 50’li günlere gelmişken, kimse artık ne olduğu, nasıl
sonuçlanacağı belirsiz bir “tartışma”dan sözetmemelidir. Bu talepler
doğrultusunda somut adım atılmalı!
Yapılacak tek şey budur.”
Bu tartışma hiç yeni değildir. Eğer
bir talep doğrultusunda açlık grevine
veya ölüm orucuna yatmış insanların
ölmesi istenmiyorsa, bunun yolu onlara "bırakın" demek değildir.
"Eğer, çıkış noktası yalnızca ölüme
yatanların ölümünü engellemekse
bile, bunun yolu doğru tavır almaktan
geçer.
Doğru tavır, talepleri tereddütsüz
sahiplenmek, taleplerin kabul edilmesini istemektir."
"Bırakmayı" dayatanlar, gerçekte,
direnişlerin hayatını düşünmüyorlar.
Türkiye tarihi, tüm dünyadaki direnişler tarihi defalarca göstermiştir
ki, direnişçilere bırakın baskısı, egemen sınıfların işine gelir. Onun saldırı
zeminini güçlendirir.
19 Aralık öncesinde bu nedenle
adeta bir formülasyon netliğiyle söylemişizdir: "Bırakın demek katliamdır".
19 Aralık öncesinde de, Büyük
Direniş süresince de, kamu emekçilerinin bugünkü direnişi karşısında

da belli kesimler,
“bırakın, biz bu
hakların takipçisi
olacağız!” şeklinde
açıklamalar yapıyorlar.
"Takipçisi olacağız" diyenler, DİRENİŞ OLMADAN HİÇBİR
ŞEYİ TAKİP EDEMEZSİNİZ.
Aydınlar, demokratik kurumlar,
"muhatap" alınmalarının kendi "güçMalatya KEC’lilerin direnişi
leri", "etkileri" sonucu olduğunu düNuriye ve Semih veya bu ülkede
şünüyorlar; yanılıyorlar. Onları muçeşitli tarihlerde ölüm orucuna yatan
hatap haline getiren, bir faşist iktidarın
yüzlerce insan, yaşamayı sevmiyorlar,
şu veya bu aydını, demokratik kurukendi canlarını hiç düşünmüyorlar
mu, "arabulucu" olarak kabul etmeda, onlar mı düşünüyor? Nuriye ve
sine neden olan, DİRENİŞİN VARSemih'in direnişe destek veren mesLIĞI VE GÜCÜDÜR.
lektaşları, arkadaşları, akrabaları,
Direniş biterse, takip edebileceyoldaşları, Nuriye ve Semih'i hiç
ğiniz bir şey kalmaz; çünkü bütün
sevmiyor, hiç düşünmüyor da, onlar
bu sendikalar, odalar, legal partiler,
mı düşünüyor?
zaten kendi başlarına, bir tek Nuriye
Yok öyle değil; mesele, "bırakın"
ve Semih'in yaptıklarını yapamayacak
çağrıcılarının statülerin sarsılmasındurumda oldukları için, böyle bir
dan, mücadelenin büyümesinden duypolitikaları olmadığı için, gerçekleşdukları korkudur. Demokrasiyi, hak
tirilen, yaratılan direnişe "destek"
ve özgürlükleri savunmak, çok daha
durumundadırlar.
büyük bedeller ister hale gelmiştir;
bu gerçeği görmek, kabul etmek ye“Bırakın” Çağrıları
rine, "biz zaten açlık grevine karşıyız"
Yapmak, Zalimlerden
nakaratına sarılıyorlar.
İcazet Dilenmek,
Katliamcı Adalet Bakanı Hikmet
Statükonun Devamıdır
Sami Türk, 19 Aralık'tan bir kaç gün
Direniş ve Savaş Dışında önceki demecinde " “Ailelerin çocuklarına yapılacak tıbbi müdahaleye
Bir Yol Yoktur!
karşı çıkmalarını anlayamıyorum.
Düzce’de KEC direnişi

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Dersim Kemal Gün...
Kayıp 11 gerillanın mezar hakkı için direniyor

Bu insanların yüreklerinde acıma
duygusu kalmamış..." diyordu.
Aynı Sami Türk, bu sözleri sarfettikten bir hafta sonra, kendi emriyle
gerçekleşen 19-22 Aralık Katliamı’nın
ardından "düşündüğümüzden daha
az zaiyat olmuştur" diyen Sami
Türk'tü.
Biz karşımızda kimin olduğunu
biliyoruz. Direnenler, kime karşı direndiklerini biliyorlar. Bu nedenle
zaten büyük bedeller göze alınıyor.
Sorun faşist iktidarın "ikna" edilmesi
meselesi değildir; direnişle haklarımızın dayatılması ve alınmasıdır.

2000’de Başbakan, Adalet Bakanı
Bakanlık Müsteşarı, "bu talepler
kabul edilemez", "Müdahale edeceğiz,
operasyon yapacağız" tehditlerini savururken, devlet gerçeğini, faşizm
gerçeğini görmeyen bir kesim, bize
bırakın çağrısı yapmaya devam etti.
Öyle ki, 19 Aralık Katliamı sabahında, "tutsaklar uzlaşmadı, hükümet müdahale etmek zorunda kaldı" demagojisinin yapılabileceği bir
zemini hazırlamış oldular.
7 yıllık ölüm orucu boyunca çok
sık tekrarladık: bir kez daha tekrarlıyacağız şimdi ve yarın bu söylemler

İstanbul Cevahir AVM önü-KEC direnişi

karşımıza çıkarsa, yine aynısını
yazacağız.
"Biz açlık grevine karşıyız,
insanın bedeninin hak arama
yöntemi olarak kullanılmasına
karşıyız" diyenler, BAŞKA
BİR ÖNERİNİZ VAR MI?
VAR MIYDI?
Örneğin, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'nın eyleminin
yarattığı sonucu yaratacak başka bir eylem biçimi öneriniz
var mıydı, halen var mı?
YOKTUR.
O HALDE, YERİNE BİR
ŞEY KOYMADAN, "karşıyım" demek, "DİRENMEYİN"
demekten başka bir anlama gelmez.
Tüm hümanistlik, yaşamın kutsallığı
kisvesi altında bize söylenen de
budur.

“Silahları Bırakın”...
Çağrılarının Özü de
Aynıdır:
Halkların dünyanın çeşitli ülkelerinde bağımsızlık için, ulusal veya
sosyal hakları için sürdürdüğü silahlı
mücadeleler karşısında yapılan “bırakın, silahlar sussun” çağrıları aynı
anlamı taşır.
Avrupa emperyalistleri veya emperyalizmin çeşitli “sivil” kurumları,
çeşitli reformist güçler silahlar sussun,
“barış ve diyalog içinde sorunlar çözülsün” diyerek, halkların mücadelesini tasfiye etmek isterler.
İşte tam bu noktada da buruvazinin
gizli diplomasisi devreye girer. Emperyalizmin “atadığı” arabulucularla
görüşmeler yapılır, bu süreçten halkların haberi bile olmaz.. Fakat kitleler,
sorun çözüldü çözülecek diye BEKLENTİ içine sokulur. Sonra teslimiyet
ilan edilir. Latin Amerika’daki sayısız
gerilla hareketinde bu süreç yaşandı.
PKK’nin yaşadığı süreç de aynıdır.
Gizli diplomasi sürerken, aydınlar,
demokratik kitle örgütleri aracılığıyla
da “silahlar sussun...” çağrıları yük-

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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seltilir. Halk meşruluğun yok edilmesiyle, beklenti içine sokularak,
teslimiyete hazırlanır.
Burjuvazinin bu “diplomasi” yöntemi, öylesine kabul edilmiştir ki,
PKK gerillalarının 1999’da “barışateşkes” sürecinde sınır dışına çekilişi
sırasında 500'e yakın gerilla katledilmesine rağmen, PKK, "süreç zarar
görmesin" diye 500 gerillanın katledildiğini o zaman açıklamadı. Bunu
halkımız yıllar sonra öğrendi. Peki
bu "gizli diplomasi"nin Kürt halkına,
Türkiye halklarına ne yararı oldu?
Bunun tek yararı(!) faşist iktidara
olmuştur. “AKP faşizmi Kürt sorununu çözecek” propagandası yıllarca
sürdürülebilmiştir.

Burjuva Ayak Oyunları
Karşısında Taleplerimizin
Haklılığı Ve Meşruluğuna
Sarılacağız
Sayı: 16
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F tiplerine ve tecrite karşı büyük
direniş sürerken iktidar, “izleme kurulları” kurarak, bakın, hapishanelerle
ilgili tüm sorunların karara bağlanacağı bir kurul var artık, direnişi
bırakın diye çıkmıştı ortaya. Ve “izleme kurulları” aldatmacasına kanan
bazı demokratik kurumlar da yine
“bırakın” çağrısı yapmıştı.
Bir direniş, halkı etkileyen, farklı
güçleri harekete geçiren bir noktaya
geldiğinde, tüm faşist iktidarlar, aynı
manevraya başvurur: Tıpkı, AKP'nin
11 bin kamu emekçisinin işten atıldığı
ilk Kanun Hükmünde Kararname'nin
çıkarılmasından bu yana, kurulacağını
söylediği ve fakat bir türlü kurmadığı
"kurul"u, Nuriye ve Semih'in direnişinin gelişip yayılması karşısında
alelacele çıkarması gibi.
"Tamam işte, kurul oluşturuldu,
sizin durumunuzu da görüşecek, açlık
grevini bırakın".
"Çözeceğiz ama görüşmeler açıktan sürmesin".
Kürt sorununda, Alevilerin haklar
ve özgürlükleri sorununda da hep
karşımıza benzer yöntemler çıkarılmıyor mu?
Bakın işte, “Kürtçe kurs serbest”...
“Bakın cemevleri serbest”....
Burada tabii önemli olan, bu halk

kesimlerinin önderliğine soyunanların,
faşist iktidarların bu yöntemini bilmelerine rağmen, egemen sınıfların
her çağrısına, her “açılımına” yine
koşar adım gitmeleridir. Böylelikle
faşist iktidarla aynı masaya oturup,
gizli diplomasinin koridorlarında sarmaş dolaş olanlar, halkın aldatılmasına
ve mücadelesinin tasfiye edilmesine
de ortak oluyorlar.

Tarihten Öğrenmesini
Bilirseniz, Aynı Tuzaklara
Düşmezsiniz
Devlet, isyanın önderi Seyit Rıza’yı yakalayabilmek için tüm gücünü
ve yöntemlerini seferber etmişti. Erzincan Valisi aracılığıyla Seyit Rıza’ya
haber göndererek isteklerinin kabul
edileceğini ve görüşmek istediğini
bildirdi.
Seyit Rıza bu isteği kabul ederek
Erzincan’a gitti. Ancak kurulan bu
tezgah sonucunda tutuklandı.
Seyit Rıza, Valilikten çıkarken,
"şerefsizler, yalancı hükümet" diyordu kendi kendine. O sözler bizim
kulağımızda yankılanır 80 yıldır.
Seyit Rıza'nın düştüğü yanlışa
düşmemek için onu hiç unutmayız.
Kemal Gün, direnişi boyunca yoldaşlık ettiği Seyit Rıza'nın tarihi tecrübesinden dolayı, Valilik, oğlunun
kemiklerinin verileceği sözüyle yetinmedi. "Kemikler elime gelinceye
kadar açlık grevine devam ediyorum"
dedi.
Kemal Gün'ün direnişi, AKP faşizmine geri adım attırmıştır. Ülkemiz
tarihinde, muhtemelen, gerilla savaşı
verilen tüm diğer ülkelerde de, ne
böyle bir direniş olmuş, ne de faşist
devletlere böyle bir şey kabul ettirillebilmiştir. Tam tersine, ülkemiz
ve faşizmin hüküm sürdüğü tüm bu
ülkeler, "kayıp"ların onbinlerle ifade
edildiği ülkelerdir. Kuşku yok ki,
katledilen Cephe gerillaları için böyle
bir direniş olmasaydı, onlar da şimdi
"kaybedilmiş" isimler listesinde bir
rakam olarak kalacaklardı.
Direnişin yarattığı ilk sonuç, 11
gerillanın katledildiği sığınağın açtırılması olmuştur. Türkiye tarihinde
daha önce böyle birşey yaşanmamıştır.
O buna rağmen, kemiklerin eline

gelmesine kadar direniş demeye devam etti. Çünkü tarihi biliyordu.
Hak ve özgürlüklerimiz için DİRENMEK,
bağımsız, demokratik, sosyalist
bir ülke için SAVAŞMAK,
TÜM HALKIN MEŞRU HAKKIDIR.
Biz haklarımızı, bağımsızlık ve
demokrasiyi, emperyalizmi ve oligarşiyi “ikna” ederek değil, mücadelemizin gücüyle kazanacağız. Tarihte de hep böyle olmuştur. Ülkemizde de böyle olacaktır.
Ne AKP, ne “bırakın”cılar, bu
gerçeği ve bu sonucu değiştiremez

Direnişin İlk Günkü
Kararlılık ve Coşkusunu
Hissettik
FOSEM Emekçileri 23 Mayıs’ta Kemal Gün’ü direnişinin
89. gününde ziyaret etti. FOSEM
Emekçileri ziyaretle ilgili şunları
ifade etti: “Direniş ilk günkü
kararlılık ve coşkusu ile devam
ediyor. Direnişi belgelemek ve
Kemal amcanın sesine ses vermek için Dersim yollarına düştük. Elimizde 11’lere adadığımız
11 adet karanfilimizi Kemal amcaya hediye ettik. Gün boyu Kemal Amca’nın ziyaretçileri eksik
olmadı. Cenazelerle ilgili olarak
çıkan, gerçeği yansıtmayan haberlerden dolayı rahatsız olan
Kemal amca, gelen ziyaretçilerine direnişinin devam ettiğini,
cenazeleri alana kadar da açlık
grevini sürdüreceğini anlattı.
Gün boyu yağan yağmur ve soğuk hava çekim yaparken işlerimizi zorlaştırsa da, çekimlerimizi yaptık. Kemal amca ile yaptığımız sohbetler güzel ve renkli
geçti. Akşam saatlerinde alanı
toparladık ve Kemal amcayı evine uğurladık. Bizler de kalacağımız köye doğru yola çıkarak
günü tamamladık. Direnişi belgelemeye bugün de (24 Mayıs)
devam edeceğiz”.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

   
Düşünceler Devrimcileşince
     Duygular da Devrimcileşir
1-Duygu, hareket etmenin veya
karar vermenin temeli değildir. Karar
almada ölçü olarak kullanılamaz, sistematik hale gelmez, ortaklaştırılması
çok güçtür, kişisel çıkarı ve isteği
gözetmeye eğilimlidir, bencildir. Dalgalanır, kişiye bağlı olarak anlık değişir. Asıl temel olan akıldır. Duygu
vazgeçmemenin, ısrarın, isteğin, coşkunun temelidir. Bundan dolayı
bizler düşüncelerimizi devrimcileştirdiğimiz oranda duygularımız da
devrimcileşir. Ve mücadeleye kopmaz
bağlarla bağlanırız.
2-Duygulu olmakla, duygusal karar vermek arasında fark vardır. Devrimciler duyguludur. Ancak devrimciler karar alma süreçlerine duygularını katmazlar. Duyguda subjektivizm vardır, kişisellik vardır. Duygularla karar almak subjektivizmi ve
apolitikliği yaratır.
3- Duygu bizim için tek alanda değerlidir: Bağlanma. Bağlılık (mücadeleye, harekete, yoldaşlığa, sevgiliye,
şehitlerimize, yaşama bağlılık duymaktaki gibi...) Bu duygu hiçbir melankoli, akıl dışı veya imkânsız istek,
kaygı, bencillik barındırmaz. Dünyayı
değiştirmeyi heyecanla istemek ve sevmek bu bağlılıktan geçer. Akılla çelişmez, ancak aklın taşıyıp getirdiği doğrularla bağlanabiliriz.
4- Aklımız ve duygularımız iki
büyük gücümüz. Hayatı bu iki gücümüzle birlikte yaşarız. Aklımızı ve
duygularımızı birlikte yönetmeyi öğrenmeli ve duygularımızın bizi geriye
çekmesine izin vermemeliyiz.
5-Düşünceler devrimcileşirse duygu da devrimcileşir. İkisinin devrimcileşmesi arasında büyük bir mesafe
yoktur. Herşey doğru düşünmeyi öğrenmekle başlar. Doğru düşünmek,
düşünceyi olduğu kadar duyguları
da devrimcileştirmeye hizmet eder.
“Ben duygusalım” deyip her türlü
eleştiriye karşı bununla savunma
içine girmek doğru değildir.
6-Duygular da eğitilebilir
-Bizim devrimci aklımız; diyalektik materyalizmdir. Diyalektikle

çözeriz, materyalizmle bakarız.
7- Duygularımızla hareket edersek, halkın yaşadığı yoksulluğa, çektiği çileye karşı sadece acıma duyarız.
Bunu yaratanlara öfkemiz büyüyeceği
yerde acıma duygumuz büyür. Öfke
olsa bile sınıfsal bir yanı olmaz. Kişisel öfkeden öteye geçmez. Evet,
halk aç, yoksul. Evet halk bir kuru
ekmeğe muhtaç. Bunlara üzülmek
çözüm değil. Çözüm bu açlığı, yoksulluğu yaratanları ortadan kaldırmaktır. Elbette ki Dersim'den 1 Mayıs’a, Beyazıt’a, Maraş'a; Çorum'dan,
Sivas’a; Gazi'den, 19 Aralık’a, Uludere’ye; bizi katledenlere, diri diri
yakanlara, kurşunlayanlara, bombalayanlara öfke duymalıyız. Ama üzülüp ağlamak çözüm değil. Bize bunları yaşatanlardan hesap sormalıyız.
Duygularımızı sınıfsal kine dönüştürmeliyiz. Ancak o zaman amacımıza
ulaşmış oluruz.
8- Devrimciler duyguları olmayan
bir makine midir? Tabii ki değil
bizler insanız ve duygularımız vardır.
Elbette duygularımız bizim için
önemlidir. Mesele bu duygularımızı
devrimcileştirebilmektir. Duygularımızı devrimcileştiremezsek mücadelede birçok olumsuzluk yaratır.
Bunlar kuralsızlık, adaletsizlik, yanlış
kararlar alma, hata yapma ve kararsızlık şeklinde sıralanabilir.
9- Duygularımızı tümüyle yadsıyamayız. Bazen en iyi çalışan aklın
bile duygu tarafından harekete geçirilmeye, güçlendirilmeye, desteklenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü sadece
bilimsel bilginin değil devrimci sanatın, güzelliğin yaratıcısı ve devrimci
estetiğin kurucusu da biz olmalıyız.
10- Kendi duygularımızla değil,
bilimsel gerçeklerle hareket etmeliyiz.
Kendi duygularımızla hareket edersek, gerçeklerden uzaklaşırız. Bu
gerçekliği yitirmek bizi kendimize
de yabancılaştırır. Gözümüz kör olur.
Duygularımız herşeyin önüne geçer.
Duygularımız bizi yönetmeye başlar.
Eğer doğru düşünmeyi, duygularımızı
yönetmeyi öğrenemezsek, hastalıklı

bir beyin ortaya çıkar. Sonucun bir
dizi nedene dayalı olduğunu bilmek
ve sonucu bu nedenleri inceleyerek,
ayrıştırarak değerlendirmek bilimsel
düşüncenin temelidir. O nedenle sonuç karşısındaki duygusal tepki (üzüntü, korku, sevinç, iğrenme, endişe...)
yerine sonucun arkasındaki nedenler
temel alınarak hareket edildiğinde
doğru hareket edilmiş olur. Çözüm:
bilimsel düşünmektir, yani 5N 1K'dır.

Özgür Aydın
Diyarbakır’da
Gözaltına Alındı
Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi’nin yazı işleri müdürü Fatih
Özgür Aydın, 22 Mayıs’ta Diyarbakır’da gözaltına alındı. Avukatlardan edinilen bilgiye göre; hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
23 Mayıs’ta yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:
“… OHAL bahanesiyle gözaltına
alınan, tutuklanan onlarca gazeteci
var. Fatih Özgür Aydın ilk değildir.
Ancak bildiğimiz; ne olursa olsun
yerleri, yurtları, adresleri belli olan
bu insanların böyle gözaltına alınması keyfidir, hukuksuzdur. AKP
kendisi gibi düşünmeyen her şeye,
herkese düşmandır. Hedef almadığı,
gözaltına almadığı, tutuklamadığı
neredeyse kimse kalmamıştır.
Bizler her zaman katledilen, sömürülen, asimile edilmek istenen
Kürt halkımızın yanındayız. Onların
dertleri, üzüntüleri bizimdir. Dergimizin sayfalarında Kürt halkımızın
yaşadıkları her türlü zulme yer verdik. Onların sesi olmaya çalıştık;
bundan sonra da olmaya devam
edeceğiz. . Hangi gerekçe olursa
olsun, yazı işleri müdürümüz Fatih
Özgür Aydın’ın bu şekilde gözaltına
alınmasını kabullenmiyor ve derhal
serbest bırakılmasını istiyoruz.”
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
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EMPERYALİZMİN KANATLARI ALTINDA ÖZGÜR OLUNAMAZ
ABD’NİN SAĞLAYACAĞI KORUMA KENDİ ÇIKARLARI KADARDIR
Faşist AKP'nin ordusu TSK, 26
Nisan'da Suriye'de Kürt Milliyetçi
hareket PYD'nin üstlendiği mevzilere
hava saldırısı düzenledi. Bunun üzerine PYD'nin silahlı kanadı YPG tarafından Suriye-Türkiye sınırındaki
TSK'nın birliklerine misilleme atışları
yapıldı.
TSK tarafından yeni saldırıları
engellemek için Rojava Bölgesi’nde
YPG ve ABD askerleri, ABD bayrağı
çekilmiş panzerlerle birlikte koruma
nöbeti tutulduğu gazete ve TV'lere
yansıdı.
Olaya ilişkin 1 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesindeki haber şöyle:
"Suriye'de Karaçok Dağı'na TSK tarafından yapılan hava operasyonunun
ardından Türkiye-Suriye sınır hattında
YPG'lilerin Türk askeri birliklerine
saldırısı ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra, sınır hattındaki Rojava bölgesinde ABD askerleri dün
de nöbet tuttu. ABD askerlerinin,
geçen cuma gününden itibaren Kamışlı, Amude, Dirik ve Dırbesiye'de
sınır hattında YPG'liler ile devriye

gezdiği görüldü. Amerika'nın Sesi'nde
yayımlanan haber ve görüntülere
göre, ABD askerlerinin, kendisini
selamlayan bölge halkına bulundukları zırhlı araçların üzerinde zafer
işareti yaptıkları görüldü”. (Cumhuriyet, 1 Mayıs 2017, syf:14)
Haberde bölge halkının PYD'ye
sağlanan korumadan dolayı ABD askerlerine sempatiyle yaklaştığı anlatılıyor.
Yine haberlerde bu gelişmeler üzerine Kürt milliyetçi hareketin denetimindeki Tel Abyad'a diğer emperyalistlerin de asker gönderdiğini hatta
bölgedeki YPG askerlerinden 3 kat
daha fazla olduğu yazılmaktadır.
İlgili haber şöyle; "PYD/YPG denetimindeki Tel Abyad'da bulunan
yabancı ülke askerlerinin sayısı,
YPG'lilerin üç katına yükseldi.
İstihbarat birimlerinin ulaştığı
bilgilere göre Tel Abyad'da, Fırat
Kalkanı Harekatını'nın ardından değişik ülkelerden askerler geldi. İlçede
son verilere göre 300 kadar silahlı
YPG'li bulunurken, ABD ve İngilte-

re'nin 550, Fransa'nın 100, Almanya'nın 100 askeri bulunuyor." (Cumhuriyet, 2 Mayıs 2017, Syf: 28)

Emperyalistlere Sempati
Göstermek Halklardan
Katillerini Sevmesini
İstemektir!
Emperyalistler Kürt halkının kurtarıcısı olamaz. Emperyalistler Ortadoğu halklarının düşmanıdır. Ortadoğu'da akan her damla kandan
sorumludur.
Faşist TSK saldırıyor diye ABD'
ve diğer emperyalistlerin şemsiyesi
altına girmek Kürt halkını korumayacaktır.
Dünden bugüne Kürt halkının yaşadığı tüm sorunların sorumlusu da
ABD'dir. Ortadoğu'da ülkelerin sınırlarını cetvelle çizer gibi çizen,
halkları birbirine düşman eden de
emperyalistlerdir, Kürt halkını, Filistin
halkını vatansız bırakan da emperyalistlerdir.
Emperyalistleri, özellikle de

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

"...Gerçekte ABD’ye bağlanma, İngilizlere bağlanma
bir ileri adımdır...
Türkiye’ye bağlanma,
İran’a bağlanma daha geridir. Irak’a bağlanma daha
geridir. BM’ye dolayısıyla
ABD’ye bağlanma belli oranlarda ilerici bir bağlanmadır.
Yani despot ve kötü bir kocadan daha demokrat bir kocaya bağlanmaktır. (...) Tercihimiz değildir. Fakat diğer
bir eğilim de gelişecektir.
Özgürlük eğilimi gelişecektir. Dolayısıyla bağımlılık
zayıflayacak, özgürlük, bağımsızlık eğilimi güçlenecektir.” (Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Öcalan’la Görüşme,
Syf. 246, aktaran Milliyetçilik Çıkmazı, sayfa 218)
Görüldüğü gibi esas olarak röportajda ele alınacak
hiçbir yan yoktur: İran,
Türkiye, Irak "despot-kötü
bir koca" olarak gösterilirken İngiliz, ABD emperyalizmi "demokrat" olarak
gösterilmektedir.
Kavramlar, Marksizm,
Leninizm... her şey tersyüz
ediliyor.
Faşizm emperyalizmin
yönetim biçimidir. Eğer Türkiye'nin "despot"luğundan
bahsedecekseniz, bunu emperyalizmden bağımsız ele
alamazsınız.

ABD'yi bir kurtarıcı gibi Kürt halkına
şirin göstermek emperyalizm gerçeğini
çarpıtmaktır. Emperyalistlerin gerçek
yüzlerini maskelemektir.
Kürt milliyetçi hareket ABD'yi koruyucu gibi şirin göstererek emperyalizmle girdiği işbirlikçiliğini de
meşrulaştırıyor.
Kürt halkı onlarca yıldır yaşadıklarıyla dostunu da düşmanını da bilmeyen bir halk değildir.
Ancak Kürt milliyetçi hareket ABD
ile girdiği işbirlikçilik ilişkilerini; kendilerini eleştirenlere karşı "ama TSK'ya
karşı bizi ABD koruyor" diyerek meşrulaştırıyor. Emperyalistleri halkların
düşmanı değil de sanki dostu, koruyucusuymuş gibi gösteriyor.
Emperyalizm gerçeğini gizlemek,
çarpıtmak, şirin göstermek ezilen halklara yapılan en büyük kötülüklerden
birisidir.
Gazetelere, TV ekranlarına yansıyan ABD askerlerini Kürt halkına alkışlatan Kürt Milliyetçi Harekettir.
Bu utanç verici tablonun sorumlusu
Kürt milliyetçi harekettir. Çünkü, emperyalistleri halklara umut olarak gösteren Kürt milliyetçi harekettir. Emperyalistlerin kara ordusu olarak Tabka’yı almakla övünüyorlar. Kürt halkı
adına bunda övünülecek bir şey yoktur.
Tersine onyıllardır ezilen, sömürülen
mazlum bir halk olarak halkların düşmanı emperyalizmle işbirliği içine
girmek, onların "kara gücü" olmak
utanılacak bir durumdur.

Kürt Halkı Emperyalizme
Sırtını Dayamak Yerine
Kendi Gücüne
Güvenmelidir!
Emperyalistler faşist TSK'ya karşı
Kürt halkını koruyamaz. Türkiye Kürdistanı’nda Kürtlere yapılan tüm saldırılar, katliamlar emperyalistlerin
gözleri önünde onların onayıyla yapılmaktadır.
Bugün Suriye'de PYD'ye "kalkan"
olan emperyalistler esas olarak PYD'yi

değil kendi çıkarlarını korumaktadırlar.
Emperyalistler daha büyük ekonomik ve siyasal çıkarları için anında
TSK'nın arkasında olup Kürt halkını
satacaktır. Kürt halkı bunun defalarca
örneğini yaşamıştır.
TSK'ya karşı kendini koruma adına
ABD bayrakları arkasında, ABD tanklarıyla, ABD askerleriyle birlikte nöbet
tutmak ABD himayesine girmektir.
ABD mandacılığını kabul etmektir.
Daha şimdiden ABD'nin kullandığı
bir araç olmaktır.
Bir güce sırtını dayamak, emperyalistleri kendilerine himaye kabul etmek
küçük burjuva milliyetçiliğinin en karakteristik özelliğidir. Hiçbir zaman
kendi güçlerine güvenmezler, illa kendilerini bir güce dayamak zorunda hissederler. Küçük burjuva milliyetçiliğinin
kendi gücüne, halkına güvenmemesinin
yarattığı sonuçtur bu.
Kendi topraklarını, vatanını savunmak için kendi halkına güvenmiyor, savaşmıyor, ancak diğer taraftan
emperyalizmin çıkarlarını korumak
için, onun adına "KARA GÜCÜ" olmayı kabul ediyor, onun koruması
altında onun için savaşıyor.
Emperyalizmin himayeciliği, mandacılık bizzat Kürt milliyetçi hareketin
önderliği tarafından açıktan savunulmuştur.
Aşağıdaki alıntı Kürt Milliyetçi
Hareket’in önderi Abdullah Öcalan
ile gazeteci yazar Rafet Ballı ile
yapılan röportajdan alınmıştır.
"... Gerçekte ABD’ye bağlanma, İngilizlere bağlanma bir ileri adımdır...
Türkiye’ye bağlanma, İran’a bağlanma daha geridir. Irak’a bağlanma
daha geridir. BM’ye dolayısıyla
ABD’ye bağlanma belli oranlarda
ilerici bir bağlanmadır. Yani despot
ve kötü bir kocadan daha demokrat
bir kocaya bağlanmaktır. (...) Tercihimiz değildir. Fakat diğer bir eğilim
de gelişecektir.
Özgürlük eğilimi gelişecektir. Dolayısıyla bağımlılık zayıflayacak, öz-
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teriyorlar. Amerika’nın verdiği eğitimi, Amerika’nın onayına sunmaktadır.
Bu tablo tüm gerilla savaşı veren
gerillalar adına, tüm Kürt kadınları
adına utanç verici bir tablodur.

Amerikalı komutanların önünde tören yapan
gerillalar bir halkın özgürlüğü için savaşamazlar
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gürlük, bağımsızlık eğilimi güçlenecektir.” (Rafet Ballı, Kürt Dosyası,
Öcalan’la Görüşme, Syf. 246, aktaran
Milliyetçilik Çıkmazı, sayfa 218)
Görüldüğü gibi esas olarak röportajda ele alınacak hiçbir yan yoktur: İran, Türkiye, Irak "despot-kötü
bir koca" olarak gösterilirken İngiliz,
ABD emperyalizmi "demokrat" olarak gösterilmektedir.
Kavramlar, Marksizm, Leninizm...
her şey tersyüz ediliyor.
Faşizm emperyalizmin yönetim
biçimidir.
Eğer
Türkiye'nin
"despot"luğundan bahsedecekseniz,
bunu emperyalizmden bağımsız ele
alamazsınız.
Ve emperyalizmin demokrat olduğunu söyleyen bir ulusal, sosyal
kurtuluş hareketi eninde sonunda bu
vasfını da yitirecektir. Ki, Kürt milliyetçi hareketin emperyalizme bakış
açısı onları bugün "kara gücü" olmaya
kadar getirmiştir.

ABD’li komutanlardan eğitim
almak, halkların katliam okulunun öğrencisi olmaktır. Bu okul-

dan mezun olmayı halkın kurtuluş
mücadelesi veren hiçbir hareket
kabul edemez. Hiçbir halk kurtuluş hareketi emperyalizmin eğitimine ve denetimine kendisini
teslim edemez; ABD'li komutanlar önünde mezuniyet töreni yapamaz.
Aşağıda aktardığımız alıntı artık
dünya basınında sıkça rastladığımız
haberlerden birisidir.
"ABD’li askerler YPG’lilerin Yemin Törenine Katıldı
SURİYE’de, Amerikan askerlerinin
... PKK’nın bu ülkedeki kolu olarak
bilinen PYD’nin silahlı kolu YPG ile
birlikte hareket edip görüntü vermesi
ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD
askerlerinin, üç gün önce Suriye’nin
kuzeydoğusundaki Haseke’de 250
Arap ve Kürt kadının gördükleri eğitimden sonra Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) katılımı için düzenlenen
törene katıldıkları ortaya çıktı.”
Kürt kadın gerillaları Amerikan
üniformaları içinde kendilerini eğiten
komutanlarının karşısında boy gös-

ABD Bayrağının Yanına
Asılan YPG Bayrakları
İşbirlikçiliğin Sembolüdür
Yine ABD bayrakları ile Kürt
milliyetçi hareketin bayraklarının
yan yana görüldüğü resimler artık
çok sık görülen resimler olmuştur.
Kürt milliyetçi hareket bunu AKP
faşizmine ve dünyaya en iyi işbirlikçinin kendileri olduğunun kanıtı
olarak kullanmaktadır. Kürt milliyetçi
harket için toprağında ABD bayrağının dalgalanması, ABD bayrakları
altında tören yapmak, bayraklarını
yan yana asmak "övünç" kaynağı
durumuna gelmiştir.
Kürt milliyetçi hareket artık işbirlikçiliği "övünç" saydığı bir noktadadır.

ABD’li Komutanlar
Tarafından Eğitilenler
ABD'nin Çıkarları İçin
Savaşırlar...
30 yılı aşkın süredir Kürt halkının
özgürlüğü için gerilla savaşı verdiğini
iddia eden Kürt milliyetçi hareket
artık gerillalarını ABD'li komutanlar
tarafından eğitmektedir. Kürt milliyetçi harekete özgü gerilla kıyafetlerinin yerini Amerikan üniformalarının üzerine YPG arması dikilmiş
Amerikan ordusunun üniformaları
almıştır.
Halkımızın bir sözü vardır; "gavurun atına binen, gavurun kılıcını
sallar."
Amerikan üniformaları giyen,
Amerikan komutanlardan eğitim alan
Kürt milliyetçi hareket de Amerikan
çıkarları için savaşmaktadır.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Amerikan Hayranlığı Yeni
Değildir!
Amerikalılar tarafından eğitilen bir ordu
halkın kurtuluşunu asla sağlayamaz
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Kürt milliyetçi hareketin bugün
emperyalizmle girdiği işbirlikçilik

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

ABD meperyalizminin işgali
"istikrar yaratmak" diye meşrulaştırılınca "istikrar yaratmak"
isteyen bir güce KARA GÜCÜ
olmak da, onun maşası olarak
kullanılmak da pekala meşru olacaktır.
- “Biz ABD’ye ne yapmışız da
üzerimize bu kadar geliyor?” (PKK
Genel Sekreteri Abdullah Öcalan)
- “Biz Amerika’ya ne yapmışız
ki, bir kurşun sıkmış mıyız”
(ARGK Komutanı Faysal Dağlı)
Evet; Kürt milliyetçi hareket
kuruluşundan beri emperyalistlere karşı bir kurşun sıkmamıştır.
Asıl mesele de bu ya; Ulusal Kurtuluş Savaşı verdiğini söyleyen
bir hareket nasıl oluyor da dünya
halklarını düşmanı emperyalistlere "bir kurşun" bile sıkmamış
oluyor? Emperyalistlere karşı bir
kurşun sıkmamışsanız, onun için
kurşun sıkarsınız. Bugün gelinen
nokta da budur... Sınıflar savaşında arada bir yoktur.

ilişkileri Rojava ile başlamadı.
1990'larda sosyalist sistemdeki karşı-devrimlerle birlikte sırtlarını yaslayacakları bir güç bulamayan Kürt
Milliyetçi hareket yeni güçler aradı.
Bu güç emperyalizmden başkası değildi.
Bu süreçte emperyalizmin binbir
türlü "meziyet"ini keşfettiler.
Önce bayraklarından orak-çekiçli
sembolleri çıkarttılar.
Emperyalist sistem içinde yer almak için geçmişin köklü bir inkarını
yaparak emperyalizme methiyeler
dizmeye başladılar.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi
Veren Bir Hareket
Bağımsızlığa Gerek
Olmadığına Karar Verdi!
"Dünya koşulları artık böyle bir
şeyi [bağımsızlığı-bn] kaldırmıyor,
ulusal sorunun çözümünde zorlanıyor.
İki bloka ayrılmış dünyanın ortaya
çıkardığı gerçeklik gibi bir durum
sunmuyor. Yaşanan gelişmeler içerisinde geri bir çözüm oluyor. Ayrılmak, ayrı devlet kurmak, emperyalist
sistemden gelen egemenlik yaklaşımına karşı cephe almak, bütünüyle
sistem dışına çıkmak ve kendi kabuğuna çekilmek, ulusları geliştirmiyor,

Amerikan bayraklarının dalgalandığı
yerde özgürlük olamaz

-geliştirmedi de."
(Dünyadaki Değişimin Özellikleri
ve Partimizin Yenilenme Yaklaşımları,
Serxwebun, Sayı 212)

Emperyalizme Kurşun
Sıkmamak Kürt Milliyetçi
Hareket İçin Övünç
Kaynağı Oluyor!
Bugün Emperyalizm İçin
Kurşun Sıkılmaktadır!
Kürt milliyetçi hareket’in emperyalistlere kendilerini kanıtlamak için
geçmişte söylediklerini tekrar tekrar
da olsa hatırlatmak istiyoruz. Emperyalizm için kurşun sıkma noktasına
birdenbire gelinmemiştir.
- “Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
Biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede
kendisine göre istikrar yaratmasına
bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına
göre düzenleme yapabilir.” (PKK Başşkanlık Konseyi Üyesi Cemil BAYIK
Haziran ‘99, Özgür Politika)
Emperyalizmin Ortadoğu'yu yağmalaması, talan etmesi, kan gölüne
çevirmesi işgal etmesi, bir ülkenin
topraklarını parçalaması, halkları birbirine boğazlatması Kürt Milliyetçi
Hareket’e göre "istikrar yaratmak"
oluyor. ABD kendi çıkarlarına göre
düzenleme yapabilirmiş.
Alın işte yapıyor şimdi. Irak'ı,
Afganistan'ı işgal etti. Yüzbinlerce
insanı katletti, milyonlarca insanı
yerinden yurdundan etti... Suriye
şimdi kan gölü...
ABD meperyalizminin işgali "istikrar yaratmak" diye meşrulaştırılınca
"istikrar yaratmak" isteyen bir güce
KARA GÜCÜ olmak da, onun maşası
olarak kullanılmak da pekala meşru
olacaktır.
- “Biz ABD’ye ne yapmışız da
üzerimize bu kadar geliyor?” (PKK
Genel Sekreteri Abdullah Öcalan)
- “Biz Amerika’ya ne yapmışız
ki, bir kurşun sıkmış mıyız” (ARGK
Komutanı Faysal Dağlı)
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Evet; Kürt milliyetçi hareket kuruluşundan beri emperyalistlere karşı
bir kurşun sıkmamıştır. Asıl mesele
de bu ya; Ulusal Kurtuluş Savaşı
verdiğini söyleyen bir hareket nasıl
oluyor da dünya halklarının düşmanı
emperyalistlere "bir kurşun" bile sıkmamış oluyor? Emperyalistlere karşı
bir kurşun sıkmamışsanız, onun için
kurşun sıkarsınız. Bugün gelinen
nokta da budur... Sınıflar savaşında
arada bir yer yoktur.
- "Daha önce de PKK hareketinin
herhangi bir devletin düşmanı olmadığını ifade ettik. ..." (PKK Başkanlık Konseyi Murat Karayılan)
Herhangi bir devletin düşmanı
değilseniz kime karşı savaşıyorsunuz?
Ne için aldınız o silahları elinize?
Kime karşı başlattınız silahlı mücadeleyi? Hiçbir devleti düşman olarak
görmezseniz, mutlak bir düşman bulursunuz; halkı katleden, halka zarar
veren eylemleriniz bunun cevabıdır.
- “Artık eskisi gibi bakmamak lazım, Amerika düşmanımız değil”
Faysal Dağlı...
Peki kim Amerika? Bu sorunun
cevabını aşağıda yazacağız... Bugün
Kürt milliyetçi hareketin "En sadık
müttefiki"dir.
- Özgür Politika şöyle yazıyor:
“Kürtler ve Öcalan hakkında önyargıların ortadan kalkması için Avrupalıların mutlaka şans tanımaları gerektiği açık. Dünyaya ‘terörist’ olarak
tanıtılmış bir halkın ve onun öncülerinin insanlığın temeli olan uluslararası adalet gereği kendilerini kanıtlama hakkı vardır. Kürtler ve Öcalan
da bu hakkı kullanmak istiyor.”
Amerikan işbirlikçiliği yaparak
tepe tepe kullanın o hakkınızı. İşbirlikçiliğinizle kendinizi kanıtlayabilirsiniz artık.
- “Demokrasinin, yüzyılın sonunda
tam zaferini ilan etmesi, tekniğin,
üretimin bu en muazzam çağında
nedensiz olmayıp, demokratik sistemin
mekanizmalarıyla yakından bağlantılıdır.” (Öcalan)
- “Günümüz demokrasileri... 20.
yüzyılda... faşizmin total amansız
diktatörlüğüyle, zıt yöndeki reel-sosyalizmin, totaliter rejimlerine karşı
direnerek, yüzyılın sonunda kesin za-

Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz
ferini ilan etmiştir.” (Öcalan)
Emperyalizm hayranlığı, kendilerini emperyalizme kanıtlama kaygısı, övgüler dizilen emperyalizmle
bugünkü noktaya kadar gelmişlerdir.
Artık Amerikan bayrakları altında,
Amerikan üniformaları içinde cepheden cepheye koşturuyorsunuz.
- “Birçok ülkede benzer sorunların
belki de yüzyıllardan sonra bu yönlü
yumuşamayla çözüldüğü ve Avrupa
demokratik sisteminin bunun örnekleriyle dolu olduğu açıktır.” (Öcalan)
- “Gerçekten bu sistemi inançlı,
ölçülü ve nasıl uyguladıklarını bilen
toplumlar günümüzün en gelişkin
toplumlardır. Devletleri, dünyada gücünü kabul ettiren devletlerdir. ABD
ve İngiltere’nin dünyaya nasıl yön
verdiği göz önüne getirilirse bu gayet
açıktır.”(Öcalan)
- “Avrupa ülkelerinin deneyimi,
tüm bu savaşların sonunda kararlı
demokratik sistemi geliştirmiş ve bu
üstünlüğe yol açarken, Batı uygarlığı
bu anlamda, demokratik uygarlık
olarak da adlandırılabilir... artık
dünya uygarlığı anlamını da yakalamışlardır.”(Öcalan)
Emperyalizmin işgalleri, yağması,
talanı, sömürüsü "demokrasiyi" geliştirmiş. Buna "demokratik uygarlık"
bile denebilirmiş. Emperyalizme
"kendini kabul ettirme" çabası böyle
bir şeydir. Teoriyi, bilimi... her şeyi
ters yüz ettirir. Kendinizi emperyalistlere kanıtladınız. Emperyalistler
size o fırsatı verdi. Şimdi Amerika'nın
"en güvenilir partneri" sizsiniz...

- “Demokrasi, adeta bir dil ve
kültür bahçesidir. Günümüzün en gelişkin güçlü ülkeleri yine bunun açık
ifadeleridir. Tüm Avrupa ülkeleri,
Kuzey Amerika net ispatlarıdır.”
(Öcalan)
- “Bir gecede savaşların ve bir
gecede barışların gerçekleştiği dünyamızda, Kosova’dan sonra sıra Ortadoğu’dadır. Çünkü ABD Ortadoğu
ve Türkiye’de huzur istemektedir, istikrar istemektedir. Kıbrıs’tan sonra,
sıra Kürdistan sorunundadır. Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasıyla başlayan bölgede barış planı
yavaş yavaş, adım adım bir yere
doğru gitmektedir.
Bu düzlemde önemli diken Kürt
sorunudur, onun halli gerekmektedir...
Gerçek şu ki, tek kutuplu hükümran güç istediğini yapıyor.
Ona göre çıban başı olan yerde,
temizlik ve düzenleme gerekli. Onu
da kendisi yapıyor. Başka şekillerde
kainatın patronu zaten olunmaz.”
Yaşar Kaya, Sürgünde Kürdistan
Parlamentosu Başkanı (5 Temmuz
1999, Özgür Politika)
İşbirlikçiliğin sonu yok. Bugün
"en güvenilir partner" olma özelliklerini sürdürmek için daha çok işbirlikçilik, Ortadoğu halklarının kanını
daha çok akıtmaları gerekmektedir.
Ve bunun için ABD Türkiye oligarşisine rağmen en yeni silahlarıyla
donatıyor Kürt milliyetçi hareketi.
AKP iktidarıyla Amerikan işbirlikçiliğinde yoğun bir yarış halindeler...

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
FAŞİZME KARŞI NEDEN
DİRENMELİYİZ?
* “Her siyasal topluluğun amacı insanın
doğal ve vazgeçilmez haklarının korunmasıdır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme hakkıdır.” (İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi)
Baskının olduğu yerde direniş en meşru haktır.
Direniş, vazgeçilmez ve doğal bir haktır. Nasıl ki konut,
sağlık ve eğitim hakkımızın olması gerekiyorsa, direnme hakkı da aynı önemdedir. Zenginin ve yoksulun
olduğu her iktidar adaletsizdir. Adaletsizlik baskıyı getirir. Zenginler, yoksulların direnmemesini ister.

İLK ANTİ-FAŞİST
AYAKLANMANIN DERSLERİ
23 Eylül 1923 dünyadaki ilk anti-faşist
ayaklanmanın tarihidir. Ayaklanan Komünist
Parti önderliğinde Bulgaristan halkıdır. Yenilgiyle sonuçlanan ayaklanmadan tarihe direniş,
gelecek nesillere de dersler kaldı.
Eylül Ayaklanmasından Önemli Dersler
1923 yılındaki Eylül Ayaklanması faşizme
karşı ilk halk ayaklanmasıydı. Kahramanca ayaklanmanın yönetiminde büyük rol oynayan komünistler olsa da, o bir parti eylemi değildi, o
halkın eylemiydi – her şeyden önce, Bulgaristan’daki işçi sınıfının ve köylülerin eylemiydi.
Eylül Ayaklanmasının başarısızlıkla sonuçlandığı
doğrudur; o, yeni kurulmuş olan askeri-faşist
diktayı yıkmayı başaramadı. Fakat o, ülkemizin
sosyal ve siyasi hayatında silinmeyecek derin
izler bıraktı. Halkımızın öncüleri ile faşizm arasında yaratılan derin uçurum, gerici faşistlerin
hiçbir şiddeti veya kurnaz manevraları ile kapatılamaz. Yirmi yıldır büyük kayıplara, yaşanan
sayısız acılara rağmen genel halk kitleleri hiçbir
zaman faşizmle uzlaşmadıysa eğer, bu tartışmasız
önce Eylül ayaklanmasının benzersiz etkisi ve
onun Bulgaristan halkı için olan olumlu-olumsuz
dersleri ile açıklanır. Abartısız bir şekilde iddia
edebiliriz ki 1923 yılındaki Eylül Ayaklanmasının
bu etki ve bu dersleri olmadan güçlü Anavatan
Cephesinin yaratılması ve 9 Eylül 1944 yılındaki
halkın zaferi mümkün olamazdı."
(Georgi Dimitrov, 22 Eylül 1945, Moskova)

Hakkın yenildiği, adaletin çiğnendiği bir ortamda
direnmek hakkımızdır.
* Emperyalizme ve faşizme karşı çıkmak herkesin
görevidir. Namus borcudur. İnsan olma haysiyetinin
gereğidir. Faşizme ve emperyalizme karşı çıkmayan bir
halkın, mevcut dünya koşulları içinde insanca yaşama,
insan olma, haysiyetli hayat sürme koşulları yoktur.
Halkımızı gaza boğan, gözlerini kör eden, öldüren,
sömüren, hakaretlerle aşağılayan, AKP’ye karşı direnmek onurumuza sahip çıkmaktır.

FAŞİZM HALK AVCISIDIR
Faşizm yalan, demagoji ve terörle yönetir. Yalan; gerçeği
gizlemek, halkı aldatmak için söylenen gerçekdışı sözlerdir. Demagoji,
"Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak gerçekdışı
sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı"dır.
“Seni yoksullaştıracağız” derse kimse onu seçmez. Ama, iş vereceğiz, aş vereceğiz, ev vereceğiz derse destek alacağını bilir.
Hitler, seçimle iktidara gelmiştir. Seçilmek için, sosyalistlerin
söylemlerini ve taleplerini kullanmıştır üstelik. Çünkü halkın çıkarları
demek, burjuvazinin taviz vermesi anlamına gelir. Bu da kapitalizmin
doğasına aykırıdır.
Hitler, iktidara gelirken halk avcılığı yapmıştır: “Parti programının
birçok maddeleri, o sıralarda kötü durumda bulunan, ileri ve hatta
sosyalist parolaların arkasından koşan aşağı sınıflara göre hazırlanmış
demagojik bir çağrıdan başka bir şey değildi. Örneğin, 11. maddede,
emeksiz kazanılmış gelirlerin kaldırılacağı, 12. maddede, tröstlerin
devletleştirileceği; 13. maddede, devletin büyük sanayi kârlarına
katılacağı; 14. maddede, toprak kiralarının ve toprak üzerinde spekülasyonun kaldırılacağı bildiriliyordu. 18. maddede, hainler, tefeciler
ve çıkarcılar için ölüm cezası isteniyor; 16. maddede, "sağlam bir
orta sınıfın yaşatılması gerektiği bildiriliyor ve büyük mağazaların
kamulaştırılması ve az bir ücretle küçük tüccarlara kiralanması
üzerinde direniliyordu.” (Nazi İmparatorluğu)

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Grup Yorum Anadolu Halk Koroları
Konser Provaları Sürüyor
Grup Yorum Anadolu Halk Koroları 21 Mayıs’ta konser provaları
için biraraya geldi. İdil Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda gerçekleşen
çalışmada Anadolu halk türküleri ve Grup Yorum şarkıları çalışması
yapıldı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan “Anadolu Tarihi İsyanlar
Tarihidir” konulu Anadolu Halk Koroları Konserine hazırlıklar sürüyor.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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İşbirlikçi tekelci sermayedarlar, işbirlikçi
tüccarlar, tefeciler, büyük toprak sahipleri,
toprak ağaları, ve bunların özel silahlı güçleri,
İktidarda bulunan
tüm devlet yetkilileri,
düzeni savunan milletBilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
vekilleri, üst bürokratlar,
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
Devletin resmi ordusu, polisi, MİT, kontrgerilla, korucular ve bun1-) Halk Kimdir?
ların
kurumları,
Halkın düşmanını iyi bilmek için
Oligarşik yapının içerisinde yer
öncelikle bizim ne olduğumuzu iyi
alan,
düzeni savunan faşist ve Devbilmek gerekir. Halk en kısa tanımıyla
rimci
Halk İktidarı savaşını engelledevrimden, halk iktidarından çıkarı
olan herkestir. Devrimci hareketin meye çalışan tüm siyasi partiler, Emperyalizm ve oligarşiye hizmet
programında ise halk sınıf ve tabakaları
eden
devrimci savaşı engellemekte
şöyle geçer: "“Türk-Kürt ulusundan
ve tüm milliyetlerden başta işçi sınıfı kullanılan tüm devlet kuruluşları ve
olmak üzere, yoksul ve orta köylülük özel kuruluşlar,
Devrimci savaşı engellemeye çatüm çalışanlar, şehir ve kır küçük ürelışan,
oligarşiye yardım eden muhticileri, esnaflar, sanatkarlar, memurlar,
öğrenciler, aydınlar, ulusal değerini birler, ajan ve provokatörler ve bunkaybetmemiş, ülkesinin bağımsızlığını ların örgütlenmeleridir."

Halk Düşmanları
Kimlerdir?

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

ve halkın özgürlüğünü isteyen sömürü
ve zulme karşı olan herkestir.”
Yani halk devlet dairelerinde memurdur, fabrikalarda çalışan milyonlarca işçidir, okullarda öğrencidir, yaşam alanlarımızda esnaftır, yıllarca
köle gibi çalışıp emekli olan emeklilerdir. Evde çocuklarına bakan anadır,
her gün iş aramak için evden çıkan
işsizdir… Mahalledeki işsiz genç, üniversitede, lisede öğrencidir. Tarlada
köylü, okulda öğretmendir.
Kısacası, halk bir avuç sömürücü
asalak dışında kalan milyonlarca insandır.

2-) Halkın Düşmanları
Kimlerdir?
Yine en kısa tanımıyla yeraltı-yerüstü
zenginliklerimizi çalan, milyonlarca
insanımızı ezen, sömüren, katleden,
vatanımızı satan, vatanımızı bağımlı
hale getiren oligarşi ve emperyalizmdir.
Programımızda ise halkın düşmanları için şöyle yazar:
"Başta ABD emperyalizmi olmak
üzere tüm emperyalist güçler, bunların
askeri, ekonomik ve politik üsleri,
temsilcileri, yardım paravanası altındaki olan üsleri,
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3-) Halka Düşman Olanların
İşledikleri Suçlar Nelerdir?
En kısa tanımıyla düşmanlarımız
emperyalizm ve onun işbirlikçisi oligarşidir dedik. Emperyalizm ülkemizi
işgal etmiş, tüm zenginliklerine el
koymuş, halkımızı kendi vatanında
köle haline getirmiştir. Bunu da işbirlikçisi ve milli görünümlü oligarşi
ve onun siyasi ve askeri kurumlarıyla
yapmıştır. Nerede gözü yaşlı bir çocuk,
bir ana feryadı görsek, duysak bilmeliyiz ki, hepsinin sorumlusu bu halk
düşmanlarıdır. Bugün açlık sınırının
altında yaşayan milyonlar yaratan,
bugün uyuşturucu batağına saplanmış
yüzbinlerce genç yaratan, emekçi çocuklarının eğitim hakkını gasp eden,
sağlığı paralı hale getiren emperyalizm
ve oligarşidir. Bugün yüzbini aşkın
işten atılmış memurun direngenliğini
ve onurunu temsil eden Nuriye ve
Semih'i açlığın 76. günlerinde tutuklatan, 18 yaşındaki gencecik kızlarımızın, oğullarımızı vurarak halkı bitireceğini düşünen emperyalizm ve
oligarşidir. Onlar halka düşman olmak
suçunu işlemişlerdir. Emekçilerin emeğini gasp etmek suçunu işlemişlerdir.

Vatanımızı işgal etmek suçunu işlemişlerdir. Yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi çalmak suçunu işlemişlerdir.
Yaşlı, genç onbinlerce insanımızı katletmek suçunu işlemişlerdir. Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkını
gasp etme suçunu işlemişlerdir. Laz,
Arap, Çerkes … türlü milliyetlerden
halklarımızı baskı altına alma suçunu
işlemişlerdir. Mahirler'den Sabolar'a,
Sibeller'den Sılalar'a halkın en değerli
evlatlarını katletme suçunu işlemişlerdir. Dünyada toprağı, suyu, havası
en zengin ülkede milyonlarca insanı
aç bırakma, susuz bırakma suçunu
işlemişlerdir. Halkları birbirine kırdırma, suçlarını yalanla, hileyle gizleme, halkı aldatma suçunu işlemişlerdir. Bir avuçturlar düşmanlarımız
ama suçları okyanus kadar büyüktür.
Düşmanlarımızın işledikleri suçlar Sıla'nın devrimcilik nedenleridir. Tüm
devrimcilerin, tüm kahramanların devrimcilik nedenleri, halk düşmanlarının
işledikleri suçlardır.

4-) Halk Düşmanlarını ve
Suçlarını Doğru Tespit
Etmek Neden Önemlidir?
Elbette devrimin başarıya ulaşması
için önemlidir. Düşmanını bilmeyen,
ne ile savaşacağını bilmez. Düşmanın
işlediği suçları bilmeyen onunla savaşma gücü taşımaz. Düşmanını kesin
sınırlarla halktan ayırmayan doğru
savaş yöntemleri, eylem biçimleri uygulayamaz. Bunun için düşmanlarımızı

Devrimci hareketin programında ise halk sınıf ve tabakaları şöyle geçer: "“TürkKürt ulusundan ve tüm milliyetlerden başta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul ve orta köylülük tüm çalışanlar, şehir ve
kır küçük üreticileri, esnaflar,
sanatkarlar, memurlar, öğrenciler, aydınlar, ulusal değerini kaybetmemiş, ülkesinin
bağımsızlığını ve halkın özgürlüğünü isteyen sömürü ve
zulme karşı olan herkestir. “

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

ve suçlarını doğru tespit etmek önemlidir.
Düşmanımızı doğru tespit edebilmek elbette ülkemizin emperyalizmle
ilişkilerini doğru tespit edebilmeye
bağlıdır. Eğer biz emperyalizmin yeni
sömürgesi olduğumuz gerçeğini gözardı
edersek, ülkemizde burjuvazinin kendi
iç dinamiği ile gelişemediğini, yukardan
aşağıya devlet eliyle geliştiğini ve
kendi devrimini yapamadığını, bunun
için güçsüz olduğunu ve kapitalizm
öncesi sınıf ve katmanlarla iktidarı
paylaşmak zorunda kaldığını gözardı
edersek düşmanımız olan sınıfı ve çelişkilerini anlayamayız. Eğer biz oligarşiyi yaratanın emperyalizm olduğunu, bu göbekten bağımlılığı doğru
tespit edemez isek emperyalizmi ve
oligarşiyi birbirinden ayırır, işledikleri
suçları birbirinden ayırır ve yanlış politikalar izlemeye başlarız.

5-) Halk Düşmanlarını
Etkilediği Geniş
Halk Kesimleri
Düşmanımız mıdır?
Özellikle bugünlerde AKP faşist

Düşmanımızı doğru tespit
edebilmek elbette ülkemizin
emperyalizmle ilişkilerini doğru
tespit edebilmeye bağlıdır. Eğer
biz emperyalizmin yeni sömürgesi olduğumuz gerçeğini gözardı edersek, ülkemizde burjuvazinin kendi iç dinamiği ile
gelişemediğini, yukardan aşağıya devlet eliyle geliştiğini ve
kendi devrimini yapamadığını,
bunun için güçsüz olduğunu ve
kaptalizm öncesi sınıf ve katmanlarla iktidarı paylaşmak
zorunda kaldığını gözardı edersek düşmanımız olan sınıfı ve
çelişkilerini anlayamayız.

iktidarının yüzde 50'lere varan ya da
geçen oy oranları bu konuda bir kafa
karışıklığı yaratıyor. AKP iktidarına,
faşizme öfke büyüdükçe düzen partilerine yedeklenmiş kitlelere karşı
da demokrat, solcu kesimlerde bir
düşmanlık beslenmeye başlanıyor.
Ancak böyle baktığımızda ülkemizde
devrimi kiminle yapacağımız sorusu
da havada kalacaktır. Çünkü seçim
sonuçlarına göre ülkenin yarısı AKP'lidir... Ülkenin yarısından çoğu zaten
sünni inanca sahiptir, ki bu bölünmeyi
değişik düzeylerde çoğaltabiliriz. Peki
bu devrim nasıl olacaktır, kimin için
olacaktır? Elbette bugün AKP'ye oy
verenlerle birlikte olacaktır bu devrim.
Çünkü oy verenler halktır . Bu açıdan
en genelde düzen partilerine oy veren,
onların tabandaki gücünü oluşturan
bu kitleler, bilinç düzeyleri, siyasi
eğilimleri ne olursa olsun, devrimin
düşmanları değillerdir. Onlar çıkarlarının devrimde olduğunun henüz
farkında olmayan, silahlı propagandanın, hak ve özgürlükler mücadelesinin yükselmesiyle birlikte gerçekleri
görecek olan ve bizim kazanmamız
gereken kesimlerdir. Öyle ya, dün
CHP'ye iktidar olma yolunu açmış
aynı halktır. Bugün koşullar ve en
önemlisi devrimci güçlerin halk içinde
yeterince örgütlenememelerinin yarattığı bir sonuçtur bu tablo. Aslına
bakarsak bu tabloyu yaratan da, onu
değiştirecek olan da devrimci savaştaki
gelişkinliğimizdir.
Devletin ve faşist iktidarların gerçek
yüzünü gösterdikçe, yalan ve demagojilerini ortaya çıkardıkça, en önemlisi
halka iktidarı alabileceğini ve kendini
yönetebileceğini gösterip, inandırdıkça
elbette düzen partilerine yedeklenen
kitle kendi saflarında, halk saflarında
yerini de almaya başlayacaktır.

6-)Halkın Düşmanını
Görmesi Önündeki
Engeller Nelerdir?
Halkın düşmanını görmesinin

önündeki en büyük engel ülkemizin
nasıl bağımlılaştırıldığının, nasıl işgal
edildiğinin farkında olmamasıdır.
Milli marşın, ulusal bir bayrağın,
milli bir iktidarın varlığı yalan ve demagojilerle birleştiğinde ortaya büyük
bir yanılsama çıkmaktadır.
Halk ve düşmanları konusunda
üretilen yalan ve demagojiler halkın
düşmanını görmesinin önündeki en
önemli engellerdir.
Burjuvazi halk demez mesela. Millet demeyi tercih eder.
Millet deyince Koçlar, Sabancılar
da girer içine. Oysa halk HERKES
değil, ezilen sömürülendir. Toplumsa,
millet ise ezeni, ezileni, işgalcisi, bağımlısı ile herkestir. Toplumda yaşayan
insanlar ikiye ayrılır. Ezenler ezilenler
sömürenler sömürülenler. Devam eder
düşmanlarımız ... Hepimiz aynı gemideyiz derler, batarsak birlikte batarız
derler, ki kim dost kim düşman belli
olmasın. Düşmanı dost gibi görelim.
Düzenin yarattığı tüm olumsuzluklar
için hepimizin suçlu olduğunu iddia
ederler ki yozlaşmadan, bireyciliklerden, bencillikten, özel mülkiyet
hırsından beslenen tüm pisliklerin
gerçek nedenlerini görmeyelim, düşmanı görmeyelim.
Bu yoğun propaganda ve yalan
deryası ideolojik boyutuyla tek kutuplu
dünya, emperyalizm değişti, sosyalizm
güzel bir hayal ama sadece ütopyadan
ibaret, artık çağ uzlaşmalar çağı, işçi
patronla, işgalci mazlum halkla uzlaşacak düşünceleriyle ele alındığında
ve halkın beynini kuşattığında dost
ve düşmanların nasıl birbirine karışacağı sır değil. Nitekim bugünkü
silah bırakmalar, uzlaşmalar, teslimiyetler, barış güzellemeleri, hümanizm
adına işgalin meşrulaştırılması hep
bu kuşatma ortamında halka yaşanıyor.
Halk da, onun silahlı örgütleri de
düşmanını görmekte zorlandıkça, düşman cehennemi susuzlukta bir serap
misali cennete dönüşüyor.
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7-) Halk, Düşmanlarını

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Halkın düşmanlarından ancak
kendi örgütlülükleri, kendi gücüyle
kurtulabileceğini, halkın tek kurtarıcısının yine kendi bileği, bilinci
ve yüreği olduğunu anlatacağız.
Halk eğitimini süreklileştirip, yaygınlaştıracağız... halk örgütlülüklerini çoğaltacağız

Nasıl Tanıyacak?

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Halk düşmanlarını tanısa da bunun
farkında değil aslında. Çünkü görmek
yetmez, bilmek gerekir. Bilincine varmak gerekir. Bizim ona vereceğimiz
bilinçtir. Bu bilinci nasıl vereceğiz. Silahlı ve silahsız onlarca yolumuz vardır.
Silahlarla elbette ülkemizdeki düşman
gerçeğini, düşmanın kim olduğunu göstereceğiz ona. Sonra bu düşmanın yenilebilir olduğunu, bu düşmanın halkla
hiçbir zaman dost olamayacağını, ancak
ve ancak bu düşmanların yok edilmesi
ile halkın özgür, bağımsız ve adaletli
yaşayabileceğini göstereceğiz. Yetmez.
Düşmanımız günün 24 saati halkın bilincini bulandırıyor, onu yalanlara boğuyor, gerçek yüzünü gizliyor, gizleyemediği yerde korkuyla ve zorla kabul
ettiriyor. Buna karşılık biz de 24 saat
halka düşmanlarını ve onlardan kurtulmanın mümkün olduğunu anlatacağız. Halkın düşmanlarından ancak kendi
örgütlülükleri, kendi gücüyle kurtulabileceğini, halkın tek kurtarıcısının yine
kendi bileği, bilinci ve yüreği olduğunu
anlatacağız. Halk eğitimini süreklileştirip, yaygınlaştıracağız... Halk örgütlülüklerini çoğaltacağız. Kısacası, silahlı,
silahsız savaşı yükseltecek, halkı örgütleyecek, halk örgütlülüklerini çoğaltacak, halkın eğitimini sürekli kılacağız ki halk düşmanlarını hem tanısın
hem de onu yok edebileceğine inansın.

8-) Düşmanla Anlaşmak,
Uzlaşmak Mümkün müdür?
Düşmanlarımızı
Affedebilir miyiz?
Hayır düşmanlarımızı affedemeyiz.
Düşmanlarımıza kin duyarken gösterdiğimiz en ufak bir tereddüt ve zaaf
karşımıza yeni bağımlılıkları, yeni katliamları çıkaracaktır. Bu sınıflar savaşıdır.
Düşmanımız ömrünü uzatmak, yok olmamak için tüm gücüyle direniyor.
Başka türlü bir azınlık olarak milyarları
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yönetmesi mümkün olur muydu?
Düşmana kinimizi sürekli büyüterek
ancak kazanabileceğimizi tarihimizden
öğrendik. Onur, namus, adalet sadece
halklara mahsustur. Düşman da ise
hile, yalan, aldatmaca, hainlik vardır.
Bu onun doğasıdır. Bu bizim rotamızıdır. Bu rotayı kaybedemeyiz. Düşmana kinimiz halka ve vatana duyduğumuz sevgi kadar büyüktür. Bu sevgi
çoğaldıkça düşmana öfke ve kinimizde
dur durak bilmeden çoğalacaktır. Bunun için vatanımızın emperyalizm tarafından nasıl işgal edildiğini halka
anlatmak hayatidir. Halk topraklarını
düşmandan temizlemek için toprağına
duyduğu sevgi kadar savaşacak, düşmanlarını affetmeyecektir.
Düşmanımızın sınıf kini bencildir,
haksızdır. Ancak halkın sınıf kini
vatanı işgalciden temizleyecek, insanın
insan tarafından sömürülmesine son
verecek büyük bir tarih bilincidir.
Bunun için burjuvazi halklara kendi
sınıf kiniyle saldırırken, halkların beyninde sınıf kini oluşması için de elinden
geleni yapar.
‘’Her türlü şiddete hayır’’ , ‘’ önce
insan’’, ‘’ her şeyin başı sevgi’’ vb.
sözlerini yayarak halklarda sınıf bilinci
ve sınıf kini oluşmasını engellemeye
çalışır.
Halkları sömüren, ülkeleri işgal
eden, halkı adaletsiz ve ekmeksiz bırakanlara karşı sınıf kini duymak, her
şeyi net olarak görmektir. Burjuvazinin
demogojik açıklamaları ‘’sınıf kini’’
ile dolu olan halklarda etki yapmaz.
Düşmanını hangi perdenin arkasına
sığınmış olursa olsun görür ve ondan
sınıf kiniyle hesap sorar.

9-) Devrime Zarar Veren,
Devrimi Engelleyen Her Şey
Düşmanımız mıdır?
Evet, devrime zarar veren her şey
düşmanımızdır. Bir devrimci için onu
mücadeleden alıkoyan, yavaşlatan, gerileten her türlü zaaf düşmandır. Ve
ölümüne bir savaş yürütmelidir bu
düşmana karşı. Bu kategoride ele alabileceğimiz bir diğer konu ise düşmanın sol içindeki uzuntantısı misyonuyla yaşayan oportünist ve revizyonist yapılanmalardır. Kuşkusuz devrimin en kritik aşamalarında pratikle-

riyle düşman politikalarına yedeklenen,
hizmet eden bir konumda olmuşlardır
tarih boyunca. Ancak ideolojik cephede
burjuvazinin sol saflardaki uzantısı
olarak değerlendirebileceğimiz oportünist ve reformist yapılar halk güçleri
içinde yer alırlar. Keza küçük burjuva
milliyetçi yapılar da yine emperyalizmle açık bir işbirliğine girmediği
müddetçe devrim saflarında yer alırlar.
Ve düşmanımız değillerdir. Ancak
ideolojik cephede taşıdıkları düşünceler
elbette düşmandır ve onlarla mücadele
yöntemi ideolojik mücadeledir. Düşmana hizmet eden düşünceler devrim
saflarından tasfiye edilmelidir ideolojik
mücadele yöntemiyle. Ancak fiili bir
mücadele sol içi şiddet olarak adlandırılabilir ki, bu kesimlerin bulaştığı
ancak devrimci hareketin tarihteki ak
sayfalarından biri olmuştur.
Dost-düşman ayrımının en önemli
göstergelerinden, halkını ve düşmanını
bilmenin en belirgin göstergelerinden
biridir. Oportünist, revizyonist, küçük
burjuva milliyetçi kim olursa olsun,
bize karşı kullandığı yöntem şiddet
dahi olsa, bizim dost ve düşman kavramımız birbirine karışamaz. Karıştığı
vakit ondan yararlanan halkın gerçek
düşmanları olur. Halk düşmanlarının
sol içinde yürüttüğü böl-parçala taktiğinin bir sonucudur sol içi şiddet.
Dostumuzu da düşmanımızı da tanımaya, onlar arasındaki ayrımı büyütmeye devam edeceğiz.

10-) Halk Düşmanlarına
Adaletli Olmalı mıyız?
Evet halk düşmanlarına adaletli
olmalıyız. Halk düşmanlarına adaletli
olmak demek, onları yarattıkları kan
deryasında boğmak demektir. Halk
düşmanlarına adaletli olmak demek
onlara yeniden katliam, yeniden sömürme şansı tanımamak demektir. Bir
ceza istemeliyiz halk düşmanları için.
Kömürleştirdikleri bedenler, küle çevirdikleri kemikler kadar kopkoyu bir
öfke ile adalet uygulamalıyız.
Adaletli olabilmek için halkın içinde
olmak, baskıyla, demagojiyle, yalanla,
hileyle ele geçirdikleri beyinleri tek
tek onlardan koparmak zorundayız.
Halk düşmanlarına adaleti ancak halkı
iktidara taşıyarak, halkın iktidarı için
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bugünden kendi öz örgütlülüklerinde
örgütleyerek sağlayabiliriz. Bir yanı
halk savaşçılarının hesap sorma hakkını
kullanması, diğer yanı bizim zalimin

zulmüne direnme ve örgütlenme hakkımızı sonuna , sonuncumuza ve sonsuza kadar savunmamızdır. Adaletli
dünya halk düşmanlarının olmadığı

bir dünyadır. Bu adaleti sağlamak için
halk düşmanlarını yok edecek, ülkemizden emperyalizmi kovacağız.

Bünyamin, Tuncel ve Mustafamızın Cenazelerini Direnerek Aldık!
Geri Kalan Cenazelerimizi de Direnerek Alacağız!
Valilik, 7 Kasım'da katledilen 11
DHKC Gerillasından Mustafa Doğru'nun da cenazesinin verileceğini 17
Mayıs'ta açıkladı. Bedenini açlığa yatıran 70 yaşındaki Kemal Gün Amcamız, geri kalan cenazeler eline verilinceye kadar direnişini sürdüreceğini
açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları yayınlıyoruz.
Halk Cephesi: “70 Yaşındaki Kemal Gün Direnişinin 83. Gününde
Zafer Kazandı!
Direndik, Kazandık, Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
7 Kasım’da DHKC Gerillasının bulunmuş olduğu sığınak TSK ordusu tarafından havadan kimyasal bombalarla
bombalanıp 11 DHKC Gerillası katledilmiştir. Ellerinde olsa 11 Gerillamızın
cenazelerini hiç açıklamayacaklardı ama
o sığınaktan sağ kurtulan Leyla Aracı
yazmış olduğu mektupta gelişen olayları
yazmıştı ve daha sonra Leyla Aracı,
Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe yoldaşlarının hesabını sorarak şehit düşmüşlerdi.
Neredeyse 7 aya yaklaşan sürede sayısız
eylem örgütledik sayısız kitle çalışması
yaptık ama daha da önemlisi bir baba
Kemal Gün 70 yaşında bedenini açlığa
yatırdı evlatlarının cenazesini alabilmek
için. Önce Bünyamin’imizin cenazesini
aldık ve sonra Tuncel’imizin.
Bugün Valiliğin açıklamasına göre,
Mustafa Doğru’nun cenazeleri de
tespit edilmekle birlikte ailelerine verileceğidir. Geri kalan 8 DHKC Gerillasının kemik tespitinin yapılamadığı
için çıkartılan kemiklerin hepsini Kemal Amca’ya vereceklerini açıkladılar.
Valilik kemikleri vereceğini söylemiş
ama Osmanlı’da oyun çoktur der halkımız, Kemal amcamız bilgedir, bilir
bunu, kendi yaşamıştır kaç kez. Kemikler eline verilinceye kadar açlık
grevini bitirmeyeceğini söylemiştir.
Tüm halkımızı cenazelerimizi sahiplenmeye çağırıyoruz…”
Bahçelievler Halk Cephesi:

“Halkın umudu olan gerillalarımız,
her koşulda düşmana teslim olmama
geleneği yarattı… Onların bizlere bıraktığı yolda yürümeye savaşı büyütmeye katillerden hesap sormaya devam
edeceğiz… Halk düşmanları halka
karşı işledikleri suçların hesabını verecek!”
Armutlu Halk Cephesi: “Mustafa
Doğru halkını ve vatanını uğruna canlarını feda edecek kadar seven bir
devrimcidir. Halkın adalet mücadelesinde dağları mesken eylemiş 11
DHKC gerillasından biridir Mustafa...
Faşizm halka düşman, vatana düşman.
Bu düşmanlığını 11 DHKC gerillasının
üzerine attıkları tonlarca kimyasal
bomba ile göstermiştir faşizm.
Bizler Armutlu Halk Cephesi olarak
şehitlerimize sözümüzdür; 8 gerillamızın
cenazelerini de alacak ve geleneklerimize göre defnedeceğiz. Gerillalarımızın
cenazelerine sahip çıkmak, gerillalarımızın mücadelesine sahip çıkmak, onlarla aynı yolda yürümektir. Halkımızı,
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm
mücadelesinde ölümsüzleşen DHKC
gerillalarının cenazelerini sahiplenmeye
çağırıyoruz. Kayıp Politikalarını Asla
DHKC Gerillaları Üzerinde Uygulamalarına İzin Vermeyeceğiz!”
Bağcılar Halk Cephesi: “… Dersim’de evlatları için açlık grevine
başlayan Kemal amcanın direnişi sonucu katil devlet geri adım atarak gerillalarımızın cenazelerini teslim edeceğini açıkladı. AKP faşizmi bizlerin
kararlılığı inancı karşısında çaresiz
kalmış cenazelerimizi teslim edeceğini
açıklamak zorunda kalmıştır…
Bizler Bağcılar Halk Cephesi olarak
şehitlerimize sözümüzdür; 8 gerillamızın cenazelerini de alacak ve geleneklerimize göre defnedeceğiz”
“Bu Direnişimiz de Zaferle Sonuçlanacak”
Avcılar Halk Cephesi 21 Mayıs’ta

Dersim’de kaybedilen evlatları için direnen Kemal amcanın yanına giderek
direnişini sahiplenip yanında olduklarını
belirtti. Avcılar Halk Cephesi, ziyaretle
ilgili şunları ifade etti: “7 Kasım’da
Dersim’de bombardıman sonucu katledilip kaybedilen 11 DHKC Gerillası
için süresiz açlık grevinde başlayan şehidimiz Murat Gün’ün babası Kemal
amcayı Dersim’de alana gidip elini
öperek direnişinden onur duyduğumuzu
söyledik. Yanında olmamızdan dolayı
sevincini dile getirdi. Kayıplarımızı bulana cenazelerimizi alana kadar Dersim’de yanında olacağız. Tüm halkımızı
yapılan açlık grevlerini sahiplenmesini
istiyoruz. Kemal amca bizlere 70 yaşında nasıl direnilmesi gerektiğini öğretti.
Bu direnişimiz de zaferle sonuçlanacak.
Zafer bizim olacak.”
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Gerilla Şehitlerimizi Selamlıyoruz!
Halk Cepheliler, 19 Mayıs’ta Çayan
Mahallesi’nde, kayıp gerillaların cenazeleri için Dersim Seyit Rıza Meydanında açlık grevi yapan Kemal
Gün’ün direnişinin 74. gününde destek
açlık grevi eylemi yaptı.
Kimyasal bombalarla yakılan
DHKC gerillası Mustafa Doğru’nun
cenazesinin tespit edilmesi üzerine,
19 Mayıs’ta Gülsuyu halkı şehitlerini
yazılamalarla selamladı.
Bağcılar’da da 19 Mayıs gecesi
Cephe Milisleri mahallenin birçok
yerine yazılama yaparak şehitlerini
selamladı.
Bahçelievler Zafer Mahallesinde
ise, 20 Mayıs’ta “Mustafa Doğru ve
Melih Işık Ölümsüzdür / Halk Cephesi” imzalı pankart asıldı.
TAYAD’lı Aileler, Çayan, Nurtepe
ve Küçük Armutlu mahallelerinde 23
Mayıs’ta Kemal amcanın sesine ses
olmak için 40 adet ozalit yaptılar.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Yunanistan’da Syriza İktidarı Trokya ile Yeni Anlaşma Paketini İmzaladı
Emperyalizmle Bağımlılık İlişkileri Koparılmadan Hiçbir Halk Sömürüden ve
Yoksulluktan Kurtulamaz

REFORMİZM UZLAŞMACILIKTIR, TESLİMİYETTİR.
HALKIN SORUNLARINI ÇÖZEMEZ!
SYRİZA bu kararla halkın geleceğini emperyalistlere satma kararı aldı. Emperyalist talan ve sömürü sol
görünümlü bir iktidar aracılığıyla yürütülüyor. Emeklilik yaşı yükseltiliyor, emeklilik maaşlarında kesintiye
gidiliyor. Emeklilerin yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Emekliler bir halkın geçmişidir, bir ülkenin değerlerinin
yaratıcısı emeklilerdir. Bu kararla emeklilerin haklarına el konuluyor, geçmişine el konuluyor. Emperyalizm
ülkenin birikimlerine el koyuyor.
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Yunanistan emperyalistler tarafından içine sokulduğu ekonomik krizin
içinde yüzmeye devam ediyor. AB
ve IMF ile yürütülen anlaşmalar ise
ülkeyi daha fazla borç batağına sokarken, halkın yaşamı gittikçe daha
fazla yoksullaşıyor.
Yunanistan’da yaşanan ekonomik
kriz senelerdir tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. İktidarlar değişiyor,
birçok tasarruf paketleri uygulanıyor,
yeni yeni kemer sıkma politikaları
gündeme getiriliyor. AB, IMF ile birlikte ülke için "kurtarma paketleri hazırlıyor" ama Yunanistan bir türlü
krizden çıkamıyor. Emperyalizme bağımlılık ve yeni sömürgecilik gerçeklerinin üzerinden atlayanlar, Yunanistan'ın krizinin her türlü "destek
ve yardım"a rağmen hala devam ediyor
olmasına anlam veremiyorlar. Oysa
Yunanistan'ın krizini yaratan ve derinleşmesini sağlayan emperyalizmin
sömürüsü ve talanıdır.

2010 Yılından Bu Yana AB
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ve IMF ile Yürütülen
"Kurtarma Paketleri"
Sonucunda Yunanistan
Bugün, 320 Milyar Euro
Borç Batağında Yüzüyor
Yunanistan’ın borç krizine ilişkin
AB ve IMF ile masaya ilk oturduğu
tarih 2 Mayıs 2010. Bu tarihte Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu,
AB ve IMF ile anlaşarak, ilk kurtarma
paketinin önünü açtı. 110 milyar euroluk
paketi kabul eden Papandreu, aslında
üç yılda 30 milyar euroluk ekstra bütçe
kesintisini de kabul etmiş oldu.
Yunanistan, Troyka’ya bağımlı
hale geldi ve hemen devamında emeklilik yaşının erkeklerde olduğu gibi
kadınlarda da 65 yaşına yükseltilmesi
tasarısını onayladı.
Yorgo Papandreu Başbakanlığındaki PASOK hükümeti 23 Mayıs 2011
tarihinde birçok sektörde özelleştirmeye gitti.
Kemer sıkma kabul edildi, emperyalist yardımlar arttı.

8 Haziran 2011 tarihinde 6 milyar
480 milyon euro tasarruf etmesi için
ek önlemlere onay veren Yunanistan’da
bütçe kesintilerinin ve emperyalizme
bağımlılığın devam edeceği apaçık ortadaydı. Haziran ayının sonuna doğru
kemer sıkma önlemleri parlamento tarafından kabul edildi ve IMF, Yunanistan’a 3 milyar 200 milyon euro ödeme
yapacağını açıkladı.
AB ve IMF’nin Yunanistan’a verdiği bu destekten birkaç ay sonra
ülke, kamu maaşlarının yüzde 20 azaltılmasını da kapsayan bir dizi ekonomik önlemi kabul etti, halkın karşı
olduğu bir emlak vergisi kanunu çıkardı. Yunanistan’ın aldığı bu önlemlerle yetinmeyen Troyka yetkilileri
(AB, ECB ve IMF) bütçe kesintilerini
ve vergileri arttırması için ülkeye
baskı yaptılar.
2011 yılının Ekim ayında, Yunan
hükümeti tasarruf etmek için 30 bin
kamu çalışanını işten çıkarmayı öngören kanuna onay verdi.
Papandreu hükümeti 2012 yılında
maaşlarda kesintiye gitti.
Troyka yetkilileri 27 Ekim 2011
tarihinde önerdikleri ikinci kurtarma
paketini 2012 yılında tekrar gündeme
getirdiler ve 9 Şubat 2012’de Yunanistan bu paketi kabul etti. Böylece
hükümet, 2015 yılına kadar ülkesindeki 150 bin kamu çalışanını işten
çıkarmayı, özel sektörde asgari ücretin
yüzde 22 azaltılmasını ve emekli maaşlarında yüzde 15 kesinti yapılmasını
kabul etmiş oldu.
Bu tarihten sonra kurtarma paketleri, tedbirler, kemer sıkma politikaları
hep devam etti. 2015 yılı seçimlerinde,
Yunan halkı, asgari ücreti yükseltmeyi,
emekli maaşlarını artırmayı, yoksullara
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ücretsiz sağlık, elektrik ve yemek
vermeyi vaat eden SYRIZA lideri
Aleksis Çipras’ı Başbakan olarak
seçti. Çünkü bu vaatler tam da Yunan
halkının sıkıntı yaşadığı konuların
çözümüydü.
SYRİZA'nın iktidarı özellikle ülkemizdeki düzeniçi sol tarafından
umut olarak gösterildi. Devrim gibi
gösterilmeye, emperyalizme karşı bir
zafer olarak gösterilmeye çalışıldı.
Oysa yaşananlar öyle olmadığını,
SYRİZA'nın düzeniçi bir örgüt olduğunu, reformizmin halkların sorunlarını çözemeyeceğini gösterdi.
Başbakan Çipras, AB, ECB ve IMF
(Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası,
Uluslararası Para Fonu)'den oluşan
Troyka ile masaya oturdu ve görüşmeleri
sürdürmeye devam etti. PASOK'un masadaki yerini SYRİZA, Papandreu’nun
yerini ise Çipras almış oldu.
SYRİZA'nın Yunanistan kreditörleriyle yaptığı görüşmeler yaklaşık beş
ay boyunca anlaşma sağlanamayarak
sonuçsuz kaldı. Emperyalist tekeller
Yunanistan’ın önerilerini yetersiz buldu.
Yunanistan ise emperyalistlerin önerilerini imkansız olarak nitelendirdi. Çünkü zaten Çipras, kendisine göre, mümkün olan şartların hepsini sunmuştu.
Hatta Çipras’ın kreditörlerine son teklif
ettiği emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi, KDV’nin yüzde 23 olması ve
emeklilik maaşlarında tasarruf yapılması
gibi öneriler Yunan hükümeti ve halkı
tarafından eleştirilmişti.
Sonunda Çipras, kreditörlerin önerilerini, 2011 yılında Papandreu’nun
yaptığı gibi, referanduma götüreceğini
açıkladı. Böylece ülke ile kreditörleri
arasındaki görüşmeler de son buldu.
2016 yılında Yunanistan Maliye
Bakanı Yanis Varoufakis, borçların
geri ödeme koşullarını Troyka (Avrupa
Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve
Uluslararası Para Fonu) ile müzakere
etmeyeceklerini açıkladı. Tabi bu kararın altında emperyalizmin dayatmalarına karşı bir tavır yoktu. Emperya-

Santraller ve madenler
satılıyor. Böylece halkın,
ülkenin geleceği,
zenginlikleri satılıyor.
Emeklilerin maaşları
düşürülerek halkın
geçmişine, madenleri
satılarak geleceğine el
konuluyor. "Yardım ve
kurtarma" paketlerinin
altından daha fazla
bağımlılık, daha fazla
sömürü, daha fazla
yoksulluk çıkıyor ve tüm
bunlar sol görünümlü
düzeniçi reformistler
tarafından yapılıyor. Bir
halkın geçmişini ve
geleceğini, birikimlerini
emperyalist tekellerin
sömürüsüne açanlar sol
olamazlar, halktan yana
olamazlar
lizme karşı bir tavır gibi görünen açıklamanın devamında Varoufakis, aldıkları kurtarma kredisinin koşullarını
Troyka yerine Euro Bölgesi liderleriyle
görüşeceklerini ve borçların yarısından
fazlasını sildirmeye çalışacaklarını belirtti. Yani IMF yerine AB emperyalistleriyle görüşmeleri sürdürmek ve
borçların bir kısmını sildirmek istiyorlardı. AB yürütülen görüşmeler sonucunda borçların bir kısmını sildirdi
ancak buna rağmen ne borçlar azaldı,
ne de halkın yaşamında bir iyileşme
sağlandı. Bunun aksine yoksulluk ve
işsizlik artmaya devam etti.
Bugün ise SYRIZA ile koalisyon
ortağı ANEL, Troyka'nın (AB-Avrupa
Merkez Bankası-IMF) istediği ‘reformları’ kabul etti.
RT'de yer alan habere göre, Yuna-

nistan Maliye Bakanı Öklid Çakalotos,
"Teknik bir anlaşma için yapılan müzakereler tüm başlıklarda tamamlandı"
dedi.
Anlaşmanın maddeleri ise tam olarak kölelik maddeleri. Çipras Hükümeti'nin sorun çıkarmadan kabul ettiği
anlaşma maddeleri şöyle sıralanıyor;
yasa tasarısında esas olarak sosyal
güvenlikte devlet güvencesi ortadan
kaldırılıyor, emekçilerin sigorta primlerine katılım oranı yükseltiliyor,
emekli sandıkları birleştirilerek aylık
ücretler yüzde 2-30 oranında düşürülüyor, kıdem tazminatı başta olmak
üzere birçok hak ortadan kaldırılıyor.
Diğer yandan katma değer vergisinin
(KDV) yüzde 23’ten 24’e çıkarılması,
halka yeni vergi yükleri getirilmesi,
temel ihtiyaç maddelerine yeni zamlar
yapılması, 2019 yılında emekli maaşlarının düşürülmesi... Atina ayrıca,
kömür santrallerini ve kömür madenlerini de satmayı onayladı.
SYRİZA bu kararla halkın geleceğini emperyalistlere satma kararı
aldı. Emperyalist talan ve sömürü sol
görünümlü bir iktidar aracılığıyla yürütülüyor. Emeklilik yaşı yükseltiliyor,
emeklilik maaşlarında kesintiye gidiliyor. Emeklilerin yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Emekliler bir halkın
geçmişidir, bir ülkenin değerlerinin
yaratıcısı emeklilerdir. Bu kararla
emeklilerin haklarına el konuluyor,
geçmişine el konuluyor. Emperyalizm
ülkenin birikimlerine el koyuyor.
Santraller ve madenler satılıyor.
Böylece halkın, ülkenin geleceği, zenginlikleri satılıyor. Emeklilerin maaşları düşürülerek halkın geçmişine,
madenleri satılarak geleceğine el konuluyor. "Yardım ve kurtarma" paketlerinin altından daha fazla bağımlılık, daha fazla sömürü, daha fazla
yoksulluk çıkıyor ve tüm bunlar sol
görünümlü düzeniçi reformistler tarafından yapılıyor. Bir halkın geçmişini
ve geleceğini, birikimlerini emperyalist
tekellerin sömürüsüne açanlar sol ola-
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mazlar, halktan yana olamazlar.
Bu yaşananlar göstermiştir ki, reformizm halkların sorunlarını çözemez, halklara umut olamaz. Çünkü hiçbir düzeniçi güç düzenin dışına çıkamaz, halklardan yana kararlar
alamazlar. Umutlarını SYRİZA'ya, Çipras'a, reformizme
bağlayanlar bugün hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Sorunun Özü Emperyalizme
Bağımlılıktır.
Emperyalizm Karşısında Bağımsız
Olmayan Hiçbir Ülke Sorunlarını
Çözemez
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Reformizm esas olarak düzeniçi bir güçtür ve emperyalist
kapitalist sistemin bir parçasıdır. Bu nedenle de reformizmin,
sömürü ve bağımlılıktan kaynaklı olarak yaşanan sorunları
çözme gücü yoktur ve olamaz. Syriza’yı devrimci ilan
edenler, sosyalist ilan edenler bugün Syriza'nın emperyalist
tekeller adına halka karşı aldığı kararlar karşısında sessizler.
Evet Syriza ve ANEL hükümetinin aldığı her karar Yunan
halkını biraz daha yoksullaştırırken, emperyalist tekelleri
zenginleştiriyor.
Açık olarak ortaya çıkmıştır ki; reformizm burjuva iktidarının bir biçimidir ve burjuvazinin çıkarlarına hizmet etmektedir. Burjuvazi, bu tür kriz dönemlerinin ağır yükünü
sol görünümlü düzeniçi güçlerin omzuna yükleyerek, halkın
sol umudunu yok etmeye, solun da diğerlerinden farkı
olmadığı düşüncesini yaratmaya çabalıyor. Diğer bir yandan
da halk kitlelerinin tepkilerini daha fazla düzeniçi sınırlarda
tutarak, tepkilerin devrimci bir örgütlenmeye dönüşmesini
de engellemek istiyor.
Yani reformist düzeniçi sol, burjuvaziye nefes borusu
olma işlevi görüyor. Burjuvazinin krizlerinin en dayanılmaz
olduğu dönemde devrime girerek nefes almasını sağlıyor ve
burjuvazinin ömrünü uzatıyor.
Aslında düzeniçi reformist solun maskesi bütün dünyada
düşmüştür. Son yıllarda ard arda iktidara getirilerek, halka
umut olarak gösterilen düzeniçi sol iktidarların burjuvazinin
çıkarlarının temsilcisi oldukları, emperyalist tekellerin bütün
isteklerine boyun eğdiklerini, halktan yana kararlar almadıklarını gördü dünya halkları. Yine emperyalizme bağımlılığın
bu sol maskeli iktidarlar aracılığıyla yürütüldüğünü gördü
dünya halkları. Bu nedenle de düzeniçi solun dünya halklarına
umut olamayacağı, halkların çıkarlarını savunamayacağı
açıkça ortaya çıkmıştır.
Tek alternatif devrimdir, sosyalizmdir. Bu gerçeklik
kendini her zamankinden çok daha fazla hissettirmektedir.
Çünkü; "tek kutuplu dünya", "burjuva demokrasisi kesin
zaferini ilan etti", "kapitalizm artık insan hakları ve demokrasi
götürüyor" söylemlerinden bugüne, sömürü arttı, yoksulluk
arttı, katliamlar ve işgaller arttı, açlık ve işsizlik arttı.
Kapitalizm bu sorunları çözemez. Hiçbir düzeniçi güç ister
sağ görünümlü, ister sol görünümlü olsun bu sorunları çözemez. Bu sorunları çözecek olan tek güç sosyalizmdir.
Bugün bu nedenlerle devrim için örgütlenmeye ve savaşmaya,
halkların tek alternatifi olmaya devam ediyoruz.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir
Mersin Halk Cephesi İzmir Şakran Hapishanesi’nde
tutuklu olan özgür tutsaklara işkence yapılmasıyla
ilgili 19 Mayıs'ta bir açıklama yayınladı. Açıklamada:
"İzmir 4 No’lu Kapalı Hapishanesi’nde kalan arkadaşlarımıza 14 Mayıs Cumartesi telefon günü ailelerini
arayan arkadaşlarımızın telefon hakları gasp edilmiştir.
Buna tepki gösteren arkadaşlarımıza gardiyanlar tarafından işkence yapılarak hücrelere atılmışlardır.
Görüştüğümüz aileler açık görüşte evlatlarının vücutlarının yara bere ve morluklar içinde olduğunu
görmüşlerdir. Ercan Konukçu’nun kafası duvarlara
vurulmuş, boğazı sıkılarak mosmor edilmiştir. Telefon
hakkı da dâhil hapishanelerdeki tüm haklarımız bedel
ödenerek kazanılmıştır. Bunu siz lütfetmediniz."

Hukuksuz Bir Şekilde Tutuklanan
Halk Cepheliler Serbest Bırakılsın
Mersin Halk Cephesi hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve iddianameleri bugüne kadar hazırlanmayan
Halk Cephelilerle ilgili 19 Mayıs'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Mersin’de 21 Ocak günü işkencelerle gözaltına alınıp hukuksuz bir şekilde tutuklanan
8 Halk Cepheli, aylardır iddianamelerinin hazırlanmasını bekliyorlar. Savcılıkla yapılan görüşmelerde
“eksik evrak var” diyerek bahane üretmektedirler.
Arkadaşlarımız aylardır hapishanedeler. Soruşturma
savcısına soruyoruz; Arkadaşlarımızı her zaman bulabilecekken gecenin 3’ünde büyük operasyon yapıp
14 gün boyunca gözaltında işkence yapanlar ve
burjuva basına haber servis edenler ne oldu? Komplolarınız mı çöktü, neden dosyayı açmıyorsunuz?
Neyin peşindesiniz? Çıkın sokaklara ve halka sorun
hukuk ve bağımsız yargı yalanlarınıza inanan kaç
kişi kaldı? Kendi yasalarınıza dahi uymuyorsunuz!
Hani düşünce özgürlüğü yasaların ve hukukun teminatındaydı, neden düşüncelerimizden rahatsız oluyorsunuz?" denildi.

Torbacı Zehirler,
Halk Meclisi Temizler!
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 22 Mayıs’ta,
Özel Okmeydanı Hastane Sokağı’nda uyuşturucuya
karşı nöbetlerinin 24’üncüsünü düzenledi. Yapılan
eylem “Sokağımıza ve Kapı Önlerimize Sahip Çıkıyoruz” sloganı adı altında yapıldı. Nöbet anında
sokak sakinlerinin hazırladığı börekler yendi ve
çaylar içildi. Ayrıca eylem anında yapılan konuşmalarda, sokakların önceki durumu ve eylemliklerin
sürekliliği sonrası durumu konuşuldu.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: Duygusallık
Çözüm: Duygularımız, Devrime Hizmet Etmelidir
“Şehitlerimizden etkilendim, kitap okuyamadım.”
“Şehitlerimizden dolayı duygusal bir ortam vardı, eğitim
çalışmamızı iptal ettik.”
“Eleştiri aldım, duygusallaştım, bu nedenle yapamadım.”
Günlük yaşamda, yapılmayan işlerin gerekçesi olarak karşımıza duyguların çıkarıldığı olur. Ben duygusalım denir.
Burada duygular sınıflar mücadelesinin dışında bir
kavram olarak kullanılır. Adeta kişinin iç dünyasında var
olan, ama tanımlanamayan bir şey gibi algılanır.
Bu bakış açısı metafizik bir bakış açısıdır.
Sınıflar mücadelesinin ve yaşamın dışında tanımlanan
ve değişmez bir olgu gibi kabul edilen bu duygular da metafizik bakış açısının tipik bir sonucudur.
Yanlıştır. Oysa, eğer şehitlerimiz varsa, neden duygularımız
bizi yapacağımız işleri ertelemeye yönlendiriyor da, şehitlerimizin
hesabını sormaya, intikam almaya yönlendirmiyor.
Neden işlerimizi ertelemeye yönlendiriyor da, mücadelemizin görevlerine daha fazla sarılmaya, daha büyük bir
iktidar hırsıyla, halkı örgütlemeye, devrimi büyütmeye yönlendirmiyor?
O halde, sorunun adı “duygusallık” değil, sorunun adı
duygularımızın devrimci değil, sıradan duygular olmasıdır. O
halde çözüm de, duygularımızın devrimcileştirilmesi olmalı.
Eğer duygularımızı devrimcileştirirsek, duygularımız
bizim en büyük gücümüz olacak.
Nasıl devrimcileşecek duygularımız?
Duygularımız düşüncelerimizden bağımsız değildir. Düşüncelerimiz ne kadar devrimci ise duygularımız da o kadar
devrimci olur. O halde, duygularımızın devrime hizmet etmemesi söz konusu ise, burada düşüncelerimizin de devrimci
olmadığı sonucunu çıkarmalıyız.
Düşüncelerimizin devrimci olmaması söz konusu ise bu
yaşamımızın da devrimci olmadığı anlamına gelir. Düşünce
yaşamdan bağımsız değildir, duygularımız düşüncelerimizden
bağımsız değildir.
O halde, duygularımızı devrimcileştirmek istiyorsak,
yaşamımızı devrimcileştireceğiz.
Halkımızın yaşadıkları, bizzat kendi yaşadıklarımız, her
şey düşünceyle beraber duygularımızın da devrimci bir
ideolojik zeminde oluşmasını sağlayacaktır. Bu duygular
içimizde güçlü bir kale oluşturursa en zor koşullarda bile
yıkılmaz oluruz. Fakat bizlere ve halkımıza yaşatılanlar, anlık
bir öfke, sevgi doğurursa o zaman güç değil güçsüzlük verir.
Duygularımızı sınıfsal bilinçle yoğurup iç dünyamızı şekillendirmeliyiz. O zaman yaşadıklarımız yerli yerine oturur. En

çok kin hanemizi dolduracağız, en çok orayı besleyeceğiz.
Kin ve sevgi, ikisinin gücü ne olursa olsun yıkılmayan
kalelerimiz olacaklar. Zor koşullarda yoldaşlarımıza halkımıza
olan sevginiz., düşmanıma olan kinimiz ayakta tutacak bizi.
Eğer düşüncelerimize bağlı olarak duygularımızı da devrimcileştirmişsek, yani devrimci düşünceleri kişiliğimizin,
duygularımızın da temeli haline getirmişsek, aklımız ve
duygularımız iki büyük gücümüz olur.
Duygularımız, vazgeçmemenin, ısrarın, isteğin, coşkunun
temeli olacaktır.
Yaptığımız her işe devrimci düşüncelerimizi ve devrimci
duygularımızı katacağız.
Şehitler veriyoruz. Bundan etkileneceğiz. Bu duygularımızı
kabartacak ve bu duygular bizi devrimin görevlerinden alıkoymayacak, tersine bu duygular bizi devrimin görevlerine
dört elle sarılmaya, düşmandan hesap sormaya yöneltecek.
Bir işe hangi duygu ve düşünceyle başlarsak, bu duygu ve
düşünceler tüm işimize, ilişkilerimize ve çevremize yansır. Bir
işe inanarak başlayanlar, bilimsel düşünce yöntemi ile devrimin
zaferine inananlar, bu inancı yüzeysel teorik bir bilgi olmaktan
çıkararak, kişiliğinin parçası haline getirenler, yani duygularını
da bu inancı ile şekillendirenler, zaferi kazanabilir. İnanmak
için, çok güçlü bir deneyim, bilgi, sevgi, pratik teori birikim
var, tarih var. Zafer, bundan güç alarak pratiği örgütlemekle,
planlı, programlı, ısrarlı olmakla gelecektir.

Duygularımız Bizi Değil,
Biz Duygularımızı Yöneteceğiz
Kendini duygusal diye tanımlayan insanlarımız, aynı
zamanda akıllarıyla değil, yani düşünerek değil, o anlık
hisleriyle hareket ettiklerini söylemiş olurlar. Çünkü, duygularıyla kararlar alan insan, akılcı kararlar almayan veya
alamayan, içinde bulunduğu psikolojinin veya çeşitli gelişmelerin yarattığı etkiyle hareket edebilen insandır.
Biz anlık hislerimizle hareket edemeyiz.
Anlık hislerimizin devrimci olup olmamasına göre, pratiğimizi şekillendiremeyiz.
Devrimci, bilimsel düşünen insandır. Bilimsel düşünce
yöntemini kullanarak, kararlarını tartarak, düşünerek alan insandır. Çünkü, devrimcinin kararları, sadece kendisini ilgilendiren, sadece kendisini etkileyen kararlar değildir. Devrimci,
bir halkın çıkarlarını, bir halkın değerlerini, onurunu temsil
eden, bunların sorumluluğunu taşıyan insandır. O halde, aldığı
kararlar da bir halkı etkileyen kararlardır. Bu nedenle de kararlarını bilinçle, düşünerek almak durumundadır.
Sonuç olarak; aklımız ne kadar devrimciyse duygularımız da o kadar devrimcidir.
Duygularını değil, aklını kullan. Somutla, akılla, devrimci ilke ve ölçülerimizle hareket etmeliyiz. Çünkü
bunlar kesinlik taşır, çözüm üretir.
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Gazi Halkı; Bizi Aç ve İşsiz
Bırakanlar, Suriyeliler Değil,

AKP İktidarıdır!
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15.05.2017 tarihinde, Gazi Mahallesi’nde, Suriyelilerle mahalle
halkı arasında çatışma çıkarıldı.
Gazi halkından, isminin Ramazan olduğu belirtilen bir gencin Suriyeliler
tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Peki çelişki nereden kaynaklanıyor?
Gerçekte, halklar arasında çözülmeyecek, çatışmaya neden olacak bir
çelişki yoktur. Çelişkiyi ortaya çıkaran
ve körükleyen AKP faşizmidir. Halkın
açlığa, yoksulluğa, işsizliğe öfkesini,
Suriye halkına yönelterek kendini halkın öfkesinden kurtarmaya çalışıyor.
Halkın öfkesinin nedeni işsizliğin
artması, ücretlerin düşüklüğü ve açlık-yoksulluk, ev kiralarının yüksekliği
gibi nedenlerdir. Bu sonuçları ortaya
çıkaran neden, yeni sömürge ülke gerçeğidir. Emperyalizmin sömürgesi bir
ülkede yaşıyoruz. Emperyalizm emeğimizi sömürüyor.
Emperyalizmin işbirlikçisi oligarşinin

iktidarında yaşıyoruz. Emperyalizmin
işbirlikçileri de bu sömürü pastasından
paylarını alarak her yıl sermayelerini
katlayarak büyüyorlar.
İkili sömürü çarkı altında eziliyoruz.
Yaşadığımız açlığın, yoksulluğun temel
nedeni budur.
AKP iktidarı, emperyalizmin ve
oligarşinin sömürü düzenlerini sürdürmelerini sağlayan işbirlikçi bir iktidardır. Bu yanıyla yaşanan açlığın,
işsizliğin birinci dereceden sorumluları
arasındadır.
Normal olan, halkın bu sömürü ve
açlık tablosu karşısında faşizme ve
emperyalizme tepki göstermesi, hakları
için mücadele etmesidir.
Ama faşizm, Suriyelileri halka hedef göstererek, Suriyelilerle çatışmaya
giren bu halkımızı sorunun asıl kaynağından uzaklaştırmayı başarmıştır.
Bu insanlarımızın gözünde kendi suçunu gizleyebilmiştir.

Suçlu Suriyeliler Değil;

Suçlu, Suriye Halkını da
Aç, İşsiz Bırakan
Amerikan Emperyalizmi ve
İşbirlikçisi AKP İktidarıdır
Sultangazi Mahallesi’nde yaşayan
halkımız, yaşadığınız zorlukların, işsizliğin, açlığın, ev kiralarının yüksekliğinin
sorumlusu Suriye halkı değildir.
Tıpkı, Almanya’da işçilerin ücretlerinin düşüklüğünün sorumlusunun
Almanya’da yaşayan yabancılar olmadığı gibi.
Emperyalizm, faşizm kendi suçlarını halklara yıkarak, kendilerini halkın
öfkesinden kurtarmaya çalışıyor. Eğer
biz gerçekleri göremezsek, gerçek
suçlular da kendilerini kurtarmayı başarabilirler. Bunun için gerçek suçluları
tespit etmeliyiz, öfkemizi gerçek suçlulara yöneltebilmeliyiz.
Halkımız, Suriye halkı da emperyalizmin sömürgecilik politikalarının,
işbirlikçi AKP iktidarının emperyalizmin işbirlikçiliği politikalarından
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Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Atasözü:
Kar eden,
ar etmez

açlık grevlerini bulunduğumuz her yere yayalım
- 22 Mayıs’ı, 23 Mayıs’a bağlayan
gece, AKP’nin faşist polisleri, faşizmin
işten atma politikasına karşı, oturma
eylemiyle, bedenlerini açlığa yatırarak
direnen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı gözaltına aldı. 23 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça isimli akademisyenlerimiz tutuklandılar.
Neden bugün bu tutuklamalar?
Çünkü, faşizm, Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın eylemlerine verilen
halk desteğinden korktular, halkın
ayaklanmasından korktular.
Neden bu korku?
Çünkü, faşizme karşı savaşmak meşrudur. Faşist AKP iktidarı da bunun
bilincinde olduğu için, bu koşullar
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altında halkın düzene karşı ayaklanacağı korkusunu yaşamaktadır.
Çünkü, faşizm biliyor ki, yaşadıkları
ekonomik, sosyal, siyasal krizin sonucu
halkın düzene öfkesinin ve savaşının
büyümesidir. Her gün bunun yarattığı
kabuslarla uykuları kaçıyor.
Bu korkularının sonucu olarak saldırdılar, tutukladılar. Nuriyelerin direnişini
ve tutuklanmasını, faşizme karşı mücadelemizi ve örgütlenmelerimizi büyütme gerekçesi yapalım. Nuriye’nin
ve Semih’in yanında olduğumuzu somut
eylemlerimizle gösterelim.
- Neden zengin asalakların mahallelerinde elleri tetikte katil polis sürüleri
dolaşmıyor da bizim mahallelerimizde
dolaşıyorlar. Çünkü, bu devlet, bir

avuç asalağın çıkarlarının savunucusu, onlar adına bize saldırmak için
var.
1- Katliamcı Özel Harekat dağıtılsın!
Ölüm Mangası Özel Harekat dağıtılsın!
2- Katledilme sırası sana gelmeden
karşı çık hesap sor! sloganlarıyla,
faşizmin polislerini mahallelerimizden
atalım.
Halkı aç bırakan biz değil, tersine
açlığı yaşayan biziz.
Sokaklarda gençleri katledenler biz
değiliz, tersine katledilenler biziz.
Suçlu biz değiliz, suçlu bir avuç asalak
burjuva ve onlar adına halka zulmedenlerdir. Mahallelerimizden faşizmi
tüm kurumlarıyla söküp atalım.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

dolayı, ülkelerini terk ettiler. Göç
yollarına düştüler ve Türkiye’de
bir yaşam kurmaya çalışıyorlar.
Açlığımızın, yoksulluğumuzun
sorumlusu değiller, tersine aynı sorunları birlikte yaşadığımız, kardeş
halktır Suriye halkı.
AKP iktidarı alttan alta Suriyelilerin gelişleriyle, işçi ücretlerinin bu
nedenle düştüğünün propagandasını
yapıyor. Hayır bu görünen nedendir.
Gerçek neden, AKP iktidarının bir
avuç asalak tekelin çıkarlarını savunan
bir iktidar olmasıdır. AKP iktidarının
yoksul halkın değil, bir avuç tekelin
iktidarı olmasındandır. Bunun için
tekellerin istedikleri fiyatta, kayıtsız,
sigortasız Suriye halkının emeğini
sömürmesine olanak sağlayan, yeni
sömürgeciliğin yasaları ve AKP iktidarıdır.
İşsizliğin sorumlusu, ev kiralarının artmasının sorumlusu da bu
sömürü ve yağma düzenidir. Bu
ülkede tek bir Suriyeli bile olmasa,
yine de işsizlik ve açlık sorunu yaşanacaktır, geçmişte yaşanmıştır.
Emperyalizmin Irak’tan Afganistan’a, Tunus’tan Libya’ya, Mısır’a
savaşlar çıkarmasının, ülkeleri işgal
etmesinin, yüzbinleri katletmesinin,

bu ülke halklarının göç yollarına
düşmelerinin nedeni de emperyalist
sistemin ortaya çıkardığı krizdir. Krizin faturasını en yükek düzeyde ödemek zorunda bırakılan halklardan
biri de Suriye halkıdır.

Suriye Halkı ile
Dayanışma İçinde Olmalı,
Emperyalizme ve
İşbirlikçilerine Karşı
Mücadeleyi
Yükseltmeliyiz
Suriye halkı ve Türkiye halkının,
diğer Arap halklarının çıkarları ortaktır, dostları ve düşmanları da
ortaktır. Ortak düşman Amerika
başta olmak üzere tüm emperyalistler ve onların işbirlikçileri AKP
iktidarı ve bölgenin diğer egemen
krallıklarıdır.
Halklar olarak birbirimizle
çatışmaya devam edersek, emperyalizmin ve uşaklarının iktidarı da bitmeyecektir, yoksul
halkların ezilmişliği de. Zulme
ve sömürüye son vermek için,
tüm halklar emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı birleşelim, savaşalım, kazanalım!

KIZILDERE DESTANI KİTABINDAN
Anadolu’nun kerpiç evi
Emperyalizmin Beyaz Saray’ı
Kavga bu ikisi arasında
Amansız
Bir yanda halkın ocağı
Bir yanda emperyalizmin sarayı
Kavga bu ikisi arasında
Ölümüne
Ve bu çarpışmada
Yok üçüncü bir noktacık yer bile
Ya kerpiç evin içinde
Ya Beyaz Saray’ın hizmetindesiniz
Bu kadar açıktır bu kavgada her şey
Ve Mahir, bakıyor o kerpiç evin çatısından
Hayli alçak görünüyor Beyaz Saray
Ki sadece o çatıdan bakıldığında
Olduğu gibi görünür her şey…
Mahir, baktı o kerpiç evin çatısından
Basra Körfezi’nden İstanbul Boğazı’na
Mezopotamya
Altın Hilal
Anadolu’nun
Gırtlağına çökmüş Teksas’lı çavuşun
Emperyal ellerine…
Ve kendi ellerine baktı bir de
Kara kafalı halkların şiddetini
Teksas’lı çavuşun Elrom haline
İndiren Filistinli ellerine…
Ve şimdi
Uzatıp ellerini / Tutuşturuyor Mahir
Emperyalistleri yakacak ateşi…
Kızıldere
Meşaledir artık
Halkların elinde
Elimizde meşaledir Kızıldere…
ÜMİT İLTER

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan “SIRRI SÜREYYA
HEYHAT!” başlığıyla bir yazı yazmış. Tekellerin düşüncesini dile getirmiş. Demiş ki, “... dağlara dönüp,
‘Yeter artık’ diye haykırabilseydi... Her şey çok farklı olabilirdi.” 23 Mayıs, Hürriyet.
Burjuvazi, HDP’den oligarşik düzenin bir partisini
ortaya çıkardılar. Ama yetiyor mu? Hayır. Teslimiyetin
sonu yok, burjuvazi halen ideolojik mücadeleye devam
ediyor. Aslında, ne Sırrı Süreyya Önder’in, ne de Kürt
milliyetçi hareketin artık burjuvaziye karşı bir mücadelesi
söz konusu değil. Ama burjuvazi her fırsatta, silahlı mücadeleye saldırmak, halkta silahlı mücadeleye karşı bir
düşmanlık oluşturmak için uğraşıyor.
Ahmet Hakanların yazılarının hedefi sadece Sırrı Süreyya Önderlerin beyinleri değildir, ki o beyinler zaten
çoktan teslim alınmış durumdalar. Ama Ahmet Hakanlar
tüm halkta faşizmin nedenini halkın silaha sarılması
gibi göstermeye çalışıyorlar.
Hayır, bu burjuva propagandaya kimse inanmamalıdır.
Faşizmin nedeni halkın silahlanması değildir, tersine
faşizm var olduğu için halk silahlanmak zorunda kalmıştır.

Esas yöntemimiz savaşı savaşarak öğrenmektir.
Mao, pratiği küçümseyenleri dogmacıları, kendi özgün
deneyimleriyle yetinenleri eleştirdiği "Pratik Üzerine" başlıklı yazısında savaşı savaş içinde öğrenmeyi şöyle anlatır:
"Eğer bir savaşı yönetenlerin savaş deneyimi yoksa, ilk aşamada belli bir savaşın yönetilmesiyle ilgili kapsamlı yasaları kavrayamazlar. İlk aşamada sadece birsürü çarpışmaya girip
çıkarlar, üstelik de birçok yenilgiye uğrarlar. Ama bu deneyim
(kazanılan savaşlardan ve özellikle de kaybedilen savaşlardan
kazanılan deneyim) onların tüm savaşın iç sürecini, yani o
belirli savaşın yasalarını kavramalarını, strateji ve taktiklerini
anlamalarını ve böylece savaşı güvenle yönetmelerini sağlar.”
(Mao, Pratik ve Çelişki Üzerine, Epos Yayınları, Sayfa:76)
Savaşın yasalarını kitaplardan okuyabiliriz, teorik olarak
öğrenebiliriz de. Ama savaşın yasalarını yaşama uygulamayı,
pratikte öğreniyoruz, öğreneceğiz. Savaşı savaşın içinde öğrenerek uyguluyoruz. Direnmeyi, direnerek öğrendik. Direniş
ve zaferlerimize yenilerini eklemeyi öğrendik. 7 yıl direnmeyi
başardık, daha büyük direnişler yaratmayı öğrendik. Bugün
halkı kahramanlaştıran, kahramanlığı halklaştıran direnişleri de böyle örgütlüyoruz.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Saflaşma Halkın Faşizme
ve Emperyalizme Karşı
Birleşmesidir

Geçen sayımızda, mahalle çalışmalarımızda ”ne yapmalıyız?” sorusunu
sormuş ve bu sorumuzu cevaplamıştık.
Temel çelişkiyi bul
Komiteler ve toplantılar örgütle
Eğitimi düzenle
Peki bunları nasıl yapacağız?

Temel Çelişkiyi Bulmak?

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Nedir çelişki?
Çelişki, tek kelime ile ifade edersek karşıtlıktır. Sınıf çelişkisi, sınıf
çıkarlarının karşıtlığıdır.
Bu sınıf çıkarlarının karşıtlığı mahallelerimizde hangi sonuçlara yol açar?
Sınıf çıkarlarının karşıtlığı demek,
mahallelerde yaşayan yoksul halkımızın
çıkarları ile, bir avuç sömürücü azınlık,
yani emperyalizm ve işbirlikçisi asalak
oligarşik sınıfların çıkarlarının karşıtlığı
anlamına gelir.
Bunun mahallelerimizdeki sonuç-

rı
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ları, yoksulluktur, açlıktır, yozlaşma, uyuşturucu, kumar bataklıklarının büyütülmesidir. Zulümdür. Mahallelerimizin polisler tarafından kuşatılması, halkın her
türlü örgütlenmesi, hakkının yasaklanması, sokaklarda insanlarımızın
kurşunlanması, evlerimizde evlatlarımızın polis kurşunları ile katledilmesi demektir.
Bu sonuçlar, hemen tüm mahallelerimizde ortaya çıkan sonuçlardır. Fakat,
bu sonuçlardan bazen biri daha yakıcı
hale gelir ve halkın gündemini öncelikli
olarak bu sorunun çözümü belirleyebilir.
Bazen bir başka sorun öne çıkabilir.
Ya da mahalleden mahalleye öne
çıkan sorunlar da değişebilir.
Bu durumda, biz ülkemizdeki halkla
bir avuç asalak sömürücü sınıf arasındaki
çelişkinin, halkla emperyalizm arasındaki
çelişkinin mahallelerimizdeki yansımalarını (sonuçlarını) tespit edeceğiz. Ve
bu sonuçlardan en öne çıkanı ya da en
öne çıkanları bulacağız. Çalışmalarımızı
bu sorunların çözümü üzerinde yoğun-

laştıracağız. Neden emperyalizmin ülkemizi sömürgeleştirmesi ve ülkemizdeki bir avuç asalak işbirlikçi sınıfın
sömürü düzeni mahallelerimizde açlık,
yoksulluk, zulüm, yozlaştırma gibi
sonuçlara neden olur?
Çünkü, sömürünün en temel sonucu
işsizlik, açlık, yoksulluktur. Bunların
en temel yaşandığı yerlerden biri de
mahallelerimizdir. Çünkü, gecekondu
mahallelerimiz zaten halkımızın en
fazla sömürülen, aç, yoksul kesimlerinin
barınma sorununun sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Yani gecekondu mahalleleri demek, yoksul halkımızın yaşadığı mahalleler demektir.
Çünkü, aç ve yoksulların bu düzene
karşı ayaklanmaması için, düzene boyun eğdirmek için faşizmle yönetmek
oligarşi ve emperyalizm için bir zorunluluktur. Bunun sonucu da mahallelerimizde artarak süren polis terörü,
devlet zulmüdür. Adaletsizliktir.
Çünkü, açları ve yoksulları sömürü
düzenine boyun eğdirmek için sadece
faşizmin terörü yeterli olmaz, faşizm aynı

çözüm
örgütlenmek, mücadele etmek
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Faşizm, mahallelerimizde evlatlarımızı katlediyor.
Sokaklarımızda terör estiriyor. Elleri bellerindeki silahlarda, her an
a
o
k
ateşlemeye
hazır şekilde katiller sürüsü dolaşıyor. Bu, mahallelerimizde,
s n
i
faşizmin terörünün tehdidi altında yaşamak demektir. Bu, faşizmin kurşunlarının
m
z
bedenlerimize saplanacağı zamanı beklemek demektir.
şi Hayır beklememeliyiz. Faşist teröre karşı aciz değiliz. Çözümsüz değiliz. Çözüm, gücümüzü
a
f
birleştirmektir. Faşizm, örgütsüzlüğümüzden güç alarak, bir avuç katil sürüsüyle
mahallelerimizde bizleri sokaklara çıkamaz hale getirmek istiyor. Sokağa her çıkışımızda faşist katiller
sürüsünün katliam tehdidi altında olalım istiyor. İstiyorlar ki, onlar sınırsız sömürebilsinler, ama
karşılarında buna itiraz edebilecek bir güç olmasın. İstiyorlar ki, onlar her türlü demokratik hakkı
yasaklasınlar, biz buna karşı sesimizi çıkarmaya korkalım.
Korku örgütsüzlükten ortaya çıkan bir sonuçtur. Korku bilinçsizlikten ortaya çıkan bir
sonuçtur. Faşizme karşı mücadele etmekten korkmak yanlış bir tavırdır. Biz faşizme karşı
mücadele etmekten değil, tersine faşizmin karşısında mücadele edecek güçleri
ezmesinden, sindirmesinden, örgütsüz bırakmasından korkmalıyız. Faşizmi
yenme olanağımızın elimizden alınmasından korkmalıyız. Bunun
için, faşizme karşı örgütlenmeli ve mücadele
etmeliyiz.
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Devrimci Kişilik:
Halkı, temel çelişkileri etrafında biraraya getiren, örgütleyen,
faşizme ve emperyalizme karşı saﬂaştıran kişiliktir.
zamanda
halkı yozlaştırarak, kendi sorunlarına
sahip çıkamayacak hale getirmek ister.
Mahallelerimizde devlet eliyle iradi olarak
uyuşturucu satışlarının, kumarhanelerin,
her türlü yozlaştırma araçlarının yaygınlaştırılması bu nedenledir. Halkı devrimden
ve devrimcilikten uzaklaştıracak tüm biçimler faşist devlet eliyle iradi olarak örgütlenir ve geliştirilir.
Mahallelerimizde üç ana çelişkisorun tespit etmiş oluyoruz böylece. Fakat, hem bu sorunların mahalleden mahalleye yakıcılığı değişebilir, hem de
bu sorunların mahallelerimizde ortaya
çıkış biçimleri değişebilir. Bu nedenle,
bu sorunları genelleyerek mahallelerimizde çalışma yürütemeyiz.
Bu sorunlardan en öne çıkanını tespit
etmeliyiz. Bu sorunların mahallelerimizde
ortaya çıkış biçimlerini tespit etmeliyiz.
Bunun üzerinden bir çalışma örgütleyerek
halkı örgütlemeliyiz.

Çelişkinin Çözümü
Üzerinden Örgütlenmek,
Halkı Saflaştırmak

Demektir
Mahallelerimizde çelişkileri (sorunları) tespit ederek, bu çelişkilerin
çözümü üzerinden halkı örgütlemeliyiz
derken, aslında halkımızı faşizme karşı
saflaştırmalıyız demiş oluyoruz.
Halkın faşizme karşı saflaştırılması,
sorunun çözümünün tek yoludur. Ülkemizdeki temel çelişki, halkla, emperyalizm
ve oligarşi arasındadır. Ülkemizdeki tüm
sorunları bu temel çelişki belirlemektedir.
O halde, saflaşma da bu çelişkiler temelinde olmalıdır. Yani bu sorunun halk
tarafı bir safta birleşmek ve örgütlenmek,
sorunun diğer tarafı emperyalizm ve oligarşi saflaşmanın karşı tarafında yer
almak zorundadır. Bu doğru saflaşma,
halkın sorununu yani çelişkiyi çözmesini
sağlayacak olan saflaşmadır.
Oysa, tam da bu nedenle, emperyalizm ve oligarşi, halkı yanlış zeminlerde
saflaştırmaya çalışır. Halkın sınıfsal zeminde saflaşmasını engellemek için, din,
milliyet, cinsiyet gibi zeminlerde çelişkiler
oluşturur, bu çelişkileri öne çıkarıp, halkı
bu çelişkiler üzerinden saflaştırmaya ça-

Eğitim: Eğitim, saflaşmaya hizmet etmelidir.
Tüm sorunların kaynağı, sömürü düzenidir. Sömürü
düzeni, sermayenin özel mülkiyetine dayanır ve sömürü
düzeni aynı zamanda sermayenin bir avuç zenginin elinde
toplanmasına da hizmet eder.
Eğitim, bu sınıf çelişkilerini halka, devrimin kadrolarına
kavratan, bilince çıkarılmasını sağlayan bir eğitim olmalıdır.
Yani, diğer bir ifade ile devrimci eğitim, ülkemiz ve
dünya gerçeklerini halktan saklayan, gizleyen faşist ve
gerici eğitimin tersine, halkı bilinçlendiren, kendi çıkarları
çerçevesinde örgütlenmeye, kendi sorunlarının çözümü
için mücadele etmeye sevk eden bir eğitim olmalıdır.
O halde, devrimci eğitim sınıf çelişkilerini halktan gizleyen
değil, tersine sınıf çelişkilerini nedenleri ve sonuçlarıyla,
sınıf çelişkelirinin çözüm yöntemleriyle halka kavratan,
bilince çıkarılmasını sağlayan bir eğitim olmalıdır.
O halde, devrimci bir eğitim, halkı faşizme ve emperyalizme karşı saflaştıran ve savaştıran eğitimdir. Devrimci
eğitim, faşizme ve emperyalizme karşı örgütlenme ve
savaşta halkı yetkinleştiren eğitimdir.

lışır. Böylece, halk güçlerini parçalar,
böler, kendi arasında çatışmaya sokar,
iktidarını güvenle sürdürebilir.
Bunun örnekleri Kürt Türk karşıtlığı,
Alevi Sünni karşıtlığı oluşturulması ve
körüklenmesi gibi örneklerdir. Bunun
son örneklerinden biri, İstanbul Gazi
Mahallesi’nde Suriyelilerle mahalle halkı
arasında çatışma çıkarılmasıdır.
Sonuç olarak, halkımızı faşizme,
emperyalizme karşı saflaştırmalıyız.
Bu saflaşmayı mahallelerimizdeki öne
çıkan sorunlarımız üzerinden yapmalıyız. Sorunlarımızın çözümü için
halk olarak biraraya gelmeli ve ör- Sayı: 16
gütlenmeliyiz. Sorunlarımızın çözümü
Yürüyüş
için sorunlarımızın kaynağı olanlara
28 Mayıs
karşı mücadele etmeliyiz.
2017

Ajitasyon Propaganda: Bu düzenin faşizmle
yönetmekten başka yolu yoktur. O halde, bizim de faşizme
karşı savaşmaktan başka yolumuz yoktur.
Faşizm, bir çırpıda işten attığı iki akademisyeni bir
günde işsiz bıraktı, açlığa mahkum etmek istedi. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça, faşizmin dayattığı işsizlik ve
açlığı değil, işten atmaya karşı direnmeyi ve direniş için
bedenlerini açlığa yatırmayı tercih ettiler. Faşizmin adaletsizliğini, halk düşmanlığını, zulmünü gördük.
Faşizm, iki akademisyenin bedenlerini açlığa yatıran
direnişi karşısında çaresiz kalmış, son çareyi Nuriye ve
Semih’i tutuklamakta bulmuştur. Faşizmin güçsüzlüğünü
gördük. Faşizm, öyle güçsüzdür ki, her an bir halk ayaklanmasından, halkın her an örgütlenip, iktidarlarını yıkmasından, halk düşmanlığı suçu işleyen egemen sınıfları
ve onların uşaklarını cezalandıracağı korkusu yaşamaktadırlar.
Faşizm, halk düşmanlığı, halka karşı egemen sınıfların
örgütlü zulmü ve terörüdür. Faşizm, güçsüz ve zayıftır,
halkın örgütlü gücü ve direnişleri karşısında çaresizdir.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Mahallelerin Şahanları:
Anadolu’yu Savunmak
Mahallelerimizi Savunmaktır
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Nedir Mahallelerimizin Şahanları?
Mahallelerimizin Şahanları “savaş
sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü” olarak adlandırılmaktadır. Emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşiye karşı savaşan halkın ordusuna destek için yerellere ve bölgelere
özgü oluşturulan silahlı halk güçleridir, Mahallelerimizin Şahanları.
Fakat bu, Mahallelerimizin Şahanlarının gündemi kendi bulundukları
bölge ile sınırlı olur demek değildir.
Hayır, şahanlar ülkenin bütün sorunlarına
duyarlıdır, kendi bulundukları mahallenin
sorunlarını, ülkenin genel sorunları ile
birlikte ele alırlar. Mahallelerinin, alanlarının sorunlarına ülkenin genel sorunları
ile birlikte çözüm üretirler.

Kişilerden Mahalleye
Mahalleden Ülkeye
Sorun ve Çözümlerimiz
Birbirine Bağlıdır
Kişilerin sorunlarının çözümü, onu
mahallesinin ya da bulunduğu bölgenin
sorunlarının çözümüne götürür. Bulunduğu bölge ya da mahallenin sorunlarına çözüm aramak, kişiyi ülkenin
genel sorunlarının çözümüne götürür.
Neden?
Çünkü, mahallelerimizin, alanlarımızın sorunları ülkemizin sorunlarından bağımsız değildir. Çünkü, tek
tek kişilerin sorunları, bulundukları
mahallelerin, alanların sorunlarından
bağımsız değildir.
Çünkü, tüm halkımızın sorunlarının
kaynağı ülkemizin yeni sömürge bir
ülke olmasından kaynaklanan sorunlardır.
Nedir bunun anlamı?
Bunun anlamı, Mahallelerimizin Şahanları, her ne kadar yerel örgütlenmeler
iseler de, aynı zamanda halkın tüm kesimlerinin sorunlarına duyarlı, halkın
tüm kesimlerinin sorunları için harekete
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geçen örgütlenmelerdir.
Bunun anlamı, Dersim
gerillalarımızın cenazelerinin
ailelerine teslim edilmesi
sorunu, aynı zamanda Mahallelerimizin
Şahanlarının sorunudur.
Bunun anlamı, binlerce kamu emekçisinin işten atılması sorunu aynı zamanda Mahallelerimizin Şahanlarının
sorunu demektir. Nuriye Gülmen’in,
Semih Özakça’nın direnişi, aynı zamanda Mahallelerimizin Şahanlarının
direnişi demektir.
Gençlik Federasyonu’na yönelik
polis saldırısı, gözaltılar, işkenceler,
tutuklamalar aynı zamanda Mahallelerimizin Şahanlarının gündemi ve sorunları demektir.

Mahallelerimizin Şahanları
Devrimimizin
Temel Parçalarıdır
O halde diyebiliriz ki, mahallelerimizdeki sorunlarımız da, ülkemizin herhangi bir yerindeki başka bir sorun da
devrimle çözülecek sorunlarımızdır.
O halde, Mahallelerimizin Şahanları, mahallelerimizin sorunları çerçevesinde, yerel sorunlarımız çerçevesinde, ama devrim için örgütlenmiş
örgütlenmelerimizdir.
Mahallelerimizdeki sorunları ele
alırken, bunu devrimi büyütme perspektifi ile ele alırlar.
Bulunduğu bölgede halkın sorunlarına çözüm üretirken, aynı zamanda
Halk Meclislerini, Halk Komitelerini
korumak, geliştirmek, büyütmek görevleri de üstlenirler. Yani halk örgütlenmeleri oluştururlar. Halkı devrim
için örgütler, seferber ederler. Halkı,
Mahallelerimizin Şahanları saflarında
örgütlerken, savaştırırken de bakış
açısı yerelden genele ülkemizdeki devrimin silahlı güçlerini büyütmek, gerilla
ordusundan, halk ordusuna, devrimin
askeri örgütlenmesini oluşturmaktır.
Mahallelerimizin Şahanları bu bakış
açısı ile, gerilla ordusuna lojistik, savaşçı,
istihbarat, fiziki destek vererek, gerilla
mücadelesinin ve gerilla ordusunun bü-

yütülmesinde önemli görevler üstlenirler.
Gerilla birliklerimizin savaşçı kaynağı
olurlar. Savaşımızın gelişmesine ve gerilla ordusunun halk ordusuna dönüşmesi
ile birlikte de halk ordusunun bir parçasını oluştururlar.
Sonuç olarak;
Mahallelerimizin Şahanları, politik
gündemlerini ve devrim pratiği geliştirirken sadece kendi mahallelerine,
sadece kendi mahalle gündemlerine
sıkışıp kalmamalıdırlar.
Mahallelerinin sorunlarının, ülkemiz
devrimi ile ideolojik, politik, örgütsel
bağlarını kurmalıdırlar. Kendilerini ve
savaşçıları, halkı eğitirken bu bakış
açısı ile eğitmeli, pratiğini örgütlerken
bu bakış açısı ile örgütlemeliler.
Bu bakış açısı nedir?
Bu bakış açısı iktidar perspektifi
ile düşünmektir.
Bu bakış açısı, Mahallelerimizin
Şahanlarını reformizme, oportünizme savrulmaktan koruyacak temel
noktadır.

Umudun Şahanlarına Dair...
Vurgun yemiş Şahanlar
Kalsalar da dağ başında
Kurda kuşa yem olmazlar
Eğilmeyen başlarından
Eğilip öper hayat
Ve Şahan olup
Dağlara çıkan zaman
Takınca tarih kanadını
Hasretine sarılıp dalgalanınca
Tutulmaz bir kuvvetle
Şehirleri dağlara çıkartıp
Dağları meydanlara indirerek
Devrimi yarasından öper...

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

TAYAD’lı Ailelerden Açıklama:
MESUDE PEHLİVAN’I ZULMÜN ELİNDEN SÖKÜP ALDIK
DİRENE DİRENE ZAFERİ KAZANDIK!
Mesude Pehlivan
da tedavisi engellenerek
ölüme terkedilen yüzlerce tutsaklardan
sadece biridir. Mesude Pehlivan’ı da
Güler Zere gibi zulmün zindanlarında
ölüme terk etmeyip çekip aldık.
HASTA TUTSAK MESUDE PEHLİVAN’I ZULMÜN ELİNDEN ALDIK
Birkez daha örgütlün yaşamanın, onurunu yaşadık.
Çünkü Biz TAYAD’lı Aileler olarak
1984 yılından bu yana bu güçle hareket
ettik. Örgütlü olmanın gücüyle evlatlarımızı, faşizmin elinden çekip alıyoruz
ısrarımız , kararlılığımız sonucunda
OHAL denilerek her hakkın gasp edildiği
bir zamanda faşizme geri adım attırdık.
Bizler TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımızın dört duvar arasında, tecrit
hücrelerinde katledilmesine izin vermedik- vermeyeceğiz evlatlarımızın dışarıda
sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi için
mücadele edeceğiz.
Nasıl ki Güler ZERE’yi, Mete DİŞ’i,
Kemal AVCI’yı, Yasemin KARADAĞ’ı
ısrarlı mücadelemiz sonucu tahliye ettirip
zulmün elinden aldıysak Mesude PEHLİVAN’ı da öyle çekip aldık zulmün
elinden.
Mesude Pehlivan da yüzlerce hasta
tutsaktan biridir… Mesude PEHLİVAN,
53 yaşında kanser hastası bir tutsaktı…
Peki, Mesude Pehlivan neden kanser
oldu?
Mesude Pehlivan 19-22 Aralık hapishane katliamında, Bayrampaşa Hapishanesi’ndeydi… bu katliam sırasında
kullanılan kimyasal gazlar sonucu kansere
yakalandı. Bayrampaşa Hapishanesi’nde
6 kadın tutsak diri diri yakılarak katledildi… İşte diri diri yakan o kimyasal
gazlar nedeniyle Mesude Pehlivan kanser
hastası oldu.
Kimyasal gazlarla katledemediğini faşizm tedavisini yaptırmayarak katletmeye
çalışıyor. F Tipi hapishanelerinde devrimci
tutsakların tedavi hakları ellerinden alın-

makta. Sessiz imha politikasıyla devrimci
tutsaklar katledilmek istenmektedir ama
buna izin vermedik- vermeyeceğiz.
Bunun en önemli kanıtı yüzlerce
hasta tutsak varken, AKP’nin, İstanbul
belediye başkanının damadı Ömer Faruk
Kavurmacı’nın tahliye edilmesidir. Kavurmacı’yı hasta tutsak olarak tahliye
ettiler. Kavurmacı’yı aylar önce FETÖ’nün en önemli finansörü olarak tutuklamışlardı ama bugün aralarındaki
pazarlıklar sonucunda hasta tutsak denilerek serbest bırakıldı hastalığı hapishane
koşullarında çözülebilecekken serbest
bıraktılar. Faşizmin, yasaları nasıl keyfi
olarak işine geldiği gibi uyguladığının
somut kanıtıdır. Kavurmacı’nın tahliyesi
bunun en somut kanıtıdır.
Bizler TAYAD’lı AİLELER olarak
bir yıla yakındır yürüttüğümüz kampanyanın gücüyle Mesude Pehlivan’ı, faşizmin elinden aldık.
VE ZAFERİ DİRENEREK KAZANDIK!
Mesude Pehlivan, AKP faşizmin isteğiyle değil bizim mücadelemiz sonucunda tahliye edilmiştir. Yani Kavurmacı’nın tahliyesinin yarattığı tepkilerden
dolayı değil. Yoksa AKP faşizmi göstermelik olarak başka hasta tutsakları da
tahliye edebilirdi.
Mesude Pehlivan’ı tahliye etmesinin
nedeni:
Bizim mücadelemizdir. Bu konuda
teşhir olmasının nedeni aylardır bulunduğumuz her alanda KANSER HASTASI
MESUDE PEHLİVAN SERBEST BIRAKILSIN diye haykırmamızdır.
Bunun için meydanlarda gözaltına
alındık, işkence gördük. Binlerce afiş
yaptık, geçtiğimiz her sokağa pullama
yaptık. Kapı kapı dolaşıp Mesude Pehlivan’ı anlattık. Mücadelemizin gücüyle
zulmün elinden aldık başardık…
Yapıştırdığımız bir puldan bile korkuyor. Çünkü OHAL var, KHK var,
kimse sesini çıkaramaz, kimse hareket

Tayad’lı Aileler
etmez diye düşünüyor faşizm. Ama her
yerde bizim nasıl evlatlarımızı sahiplendiğimizi gördü. KARARLILIĞIMIZIN KARŞISINDA GERİ ADIM
ATTI…
Mesude Pehlivan’la ilgili direniş sadece meydanlarda değil olduğumuz her
yerde sesimizi haykırdık… Özgür tutsaklar da bu sürecin örgütleyicisi dinamo
motoru oldular.
Özgür tutsaklarda; faşizmin, hapishanelerdeki hak gasplarına karşı başlattıkları, Genel Direnişinin taleplerinden
biri de Mesude Pehlivan’ın serbest bırakılmasıydı. Özgür tutsakların bulunduğu
tüm hapishanelerde aynı saatte, aynı dakikada günde onlarca kez “Mesude Pehlivan serbest bırakılsın” diye slogan atıyor… onlarca kez kapıları dakikalarca
dövüyorlar… koridora her çıktıklarında
kollarının kırılması pahasına gittikleri
yere kadar slogan atmaya devam ediSayı: 16
yorlar… Bir yıldır içerideki direnişin
kararlılığıyla kazandık bugün tedavi hak- Yürüyüş
kını. Bolu Hapishanesi’nde “Mesude 28 Mayıs
2017
Pehlivan Serbest Bırakılsın” diye tutsaklar
slogan atarken, gardiyanlar sesinizi buradan kim duyar, diyordu evlatlarımıza.
Evet direnmekte ısrar ettiğimiz için
faşizm geri adım attı.
Sonuç olarak
1- Ölüme teslim etmedik Mesude
Pehlivanı’ı zulmün elinden çekip aldık
2-İçerideki ve dışarıdaki kararlığımızla,
ısrarımızla tedavi hakkını kazandık.
3-OHAL denilerek haklarımızın gasp
edildiği bir zamanda, bir şeyler yapılamaz
denen bir zamanda bir pul yapmak bile
faşizmi korkutmaya yetiyor. Yani Mesude
Pehlivan’ı hepimizin emeğiyle aldık bizden aldığı her şeyi de bu şekilde geri
alacağız.
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ !
HASTA TUTSAKLAR SERBEST
BIRAKILSIN!

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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EMPERYALİZM; HER YERİNDEN İRİN AKAN, ÇÜRÜMÜŞ VE
YOZLAŞMIŞ KAN EMİCİ BİR VAMPİRDİR.
ABD'NİN ve ONUN AHLAKSIZ ORDUSUNUN CELLADI OLACAĞIZ!

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017
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2 Mayıs 2017 günü basında, “ABD
ordusundaki cinsel saldırı olayları
rekor seviyeye ulaştı” başlığıyla bir
haber yayınlandı. Sputnik'in haberine
göre; ABD Savunma Bakanlığı'nın
(Pentagon) raporuna göre, ABD ordusunda yetkililere bildirilen cinsel
saldırı olaylarının sayısının 2016 yılında
rekor seviyeye ulaşmış.
ABD askerlerinin yaptığı taciz ve
tecavüzlerle ilgili, bugüne kadar birçok
belge ve açıklama yayınlanmıştır. Özellikle işgal ettikleri ülke halklarına, kadın-erkek-çocuk demeden sayısız insana yaptıkları akıl almaz işkence yöntemleri açığa çıkmıştır. Haksız savaşların yaşandığı her yerde; savaştan
sağ kurtulmayı başaran halka ölümden
beter acılar yaşatılmış, aşağılanmıştır.
Fiziki işkencenin yanı sıra, değer ve
inançlarını aşağılama, dışkı yedirme,
ailesinin yanında cinsel taciz ve tecavüz
etme oldukça yaygındır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz, işgal edilen ülkelerde veya işkence etmek üzere
tasarlanan gemi veya uçaklarda yapılan
işkence ve tecavüzlerin ise ideolojik
nedenleri vardır. Burada amaç sadece
rahatsız etmek değil, teslim almaya zorlamak; yapamadığında ise dünya halklarına gözdağı vermek, korku yaratmak,
emperyalizmin gücünün alt edilemez
olduğuna inandırmaktır.
Bu konuda ilk akla gelen Ebu Garib
ve Guantanamo hapishaneleridir. Tüm
dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin
fotoğrafları, çok sınırlı da olsa basına
yansımıştır. The Telegraph gazetesi
elindeki fotoğraflarla ilgili açıklama
yaparak, 2001-2005 yılları arasında
Ebu Garib ve diğer 6 tutukevindeki
400 ihlal vakasına ilişkin olduğunu
söyledi. Gazeteye göre, yeni fotoğraflardan en az birinde bir Amerikan askerinin bir kadın tutukluya tecavüzü,
bir diğerinde bir erkek tutukluya tecavüz,
bir diğerinde bir kadın tutuklunun daha
kıyafetlerin zorla çıkarılması, başka fotoğraflarda da tutuklulara korkunç şekilde cop, tel gibi cisimlerle tecavüz
görüntüleri yer alıyordu.
Daha sonra Barack Obama, Amerikan güçlerini tehlikeye atmanın yanı

sıra Irak ve Afganistan gibi
yerlerde ABD'nin işini daha
da zorlaştıracağını söyleyerek fotoğrafların yayınlanmasını, daha doğrusu katliam ve işkencelerinin ispatlanmasını engelledi. Ama
Irak halkı, mücadelesiyle
ABD emperyalizminin katliam, işkence ve tecavüzlerini duyurmayı başardı.
Elbette işkence, katliam
ve tecavüzler, ABD'nin Irak'a ABD, Filipinler’de 1906 yılında 600 Moro'yu katletti
yaptıklarıyla başlayıp bitmedi. Bunun öncesi ve sonbirimi SHARP'ın da içinde bulunan
rası da vardır; yaşananlar kapitalizmin
Gregory McQueen'in, parasız kadın
yarattığı yozlaşma ve yabancılaşmanın
askerleri, üst rütbeli subaylara pazarürünüdür. Bu yüzden sadece işgal ettiği
laması da ilk akla gelen olaylardan
ülkelerde değil, kendi içindeki kadın ve
biridir." Daily Beast'e konuşan bir kaerkek askerlere de taciz ve tecavüzle
dın, 10-15 dakika için 200 dolar aldığını
ünlüdür ABD ordusu.
belirtirken, sonrasında iğrenç hissetKapitalist sistem, verimsiz, müsrif,
tiğini ancak "yiyecek ve çocuk bezi"
akıl dışı ve adaletsizdir. Kapitalizm akıl
almak için buna ihtiyacı olduğunu
dışıdır. Kapitalist sistem, üretimi herkesin
söylerken, McQueen'in grup seks ve
gereksinmesine değil, azınlığın karına
seks partileri de düzenlediği belirtilidayandırdığı için akıl dışıdır. Halkları
yor." (14.03.2015-Milliyet)
kaderciliğe ve çaresizliğe iter, sorunları
Bunlar emperyalist Amerikan orçözümsüz bırakır. Kapitalizm işgalcidir.
dusu içindeki münferit olaylar ya da
Sömürüyü devam ettirebilmek, karını
sapık birkaç kişinin yaptığı değildir.
arttırabilmek için dönemsel olarak saBu; her şeyi alınıp satılan bir mal
vaşlar çıkartır, ülkeleri işgal eder.
haline getiren, tek amacı daha fazla
Yani her toplum kendi insan tipini
kar etmek olan bir düzenin yarattığı
yaratır, dünya halklarının başdüşmanı
çürümenin resmidir.
sömürgeci ABD'nin askerleri de bunun
"ABD Savunma Bakanlığı'nın (Penkanıtıdır. Genellikle yoksul ve yoztagon) raporunda, ABD ordusunda
laşmış kişiler, azımsanmayacak mikyetkililere bildirilen cinsel saldırı olaytarlarda maaş ödeyerek dünyanın dört
larının sayısının 2016 yılında rekor
bir tarafına savaşmak için gönderiyor.
seviyeye ulaştığı belirtildi. Reuters’ın
Bunlardan, yaşadıklarını kaldıramayıp
aktardığına göre, Pentagon raporunda,
intihar edenler bile olmuştur.
2016 yılında ABD ordusunda kayıt alAlkol, uyuşturucu ve fuhuşun da
tına alınan cinsel saldırı olayları saABD ordusu içinde yaygın olduğu biyısının rekor seviyeye ulaştığı ve çalıliniyor. Örneğin, "2014 yılında Pentaşanların 6172 olay hakkında bilgi vergon'un, Obama'ya sunduğu bir rapora
diği bildirildi.
göre; resmi ve gayrı resmi rakamlarla
Öte yandan bir başka araştırmaya
birlikte 2014 yılında 19 bin taciz olayı
göre de ordudaki 14.900 kişi 2016 yıyaşandı. Yapılan bir anket araştırmalında elle taciz ve tecavüz gibi cinsel
sında kadın subayların yüzde 4’ü, ersaldırılara maruz kaldı. ABD ordukelerin ise yüzde 1’i istekleri dışında
sundaki cinsel saldırı olayları genel
cinsel tacize maruz kaldı." (12.05.2014,
anlamda gerçekleşenden daha az saturkishny.com)
yıda ihbar ediliyor. Bu tür olaylar ilk
ABD ordusunda çavuş olan ve orkez ABD deniz piyadelerinin internet
dunun cinsel taciz ve saldırıları önleme
ortamında bazı kadınların çıplak fo-

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

toğraflarını yayınlamasının ardından
mercek altına tutulmaya başlanmış ve
orduda bu yönde soruşturma açılmıştı."
( T24, 02.05.2017)
Bu yazılanlar, bir ordunun veya as-

kerin mantığına ve disiplinine
ters gibi görünebilir. Ama sömürgecilerin, işgalcilerin, uğruna mücadele edebilecekleri
bir değeri ne de onurları vardır.
Onlar para için bir araya gelmiş
yağmacılardır. Bu yüzden ne
vatanı ve halkı için savaşan
bir asker ne de ordu niteliği
gösterebilirler. İnsanın doğasını
bozan, adaletsiz kapitalizmin
TEK ve BİLİMSEL alternatifi sosyalizmdir. Kapitalist sistemde onurunu korumanın tek yolu, yoz ve insanlık dışı
bu düzene karşı savaşmaktır.

"Emperyalizmin Gıda ve Tarım Politikalarına Muhtaç Değiliz!
Kendi Gıdamızı Kendimiz Üretebiliriz!"
Halkın Mühendis Mimarları
(HMM) - Halk Bahçesi Komitesi tarafından 4 yıl önce tohum tekellerine,
emperyalizmin gıda ve tarım politikalarına karşı halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi, kendi tohumuna,
toprağına sahip çıkması amacıyla düzenlenen, Şenay ve Gülsüman Halk
Bahçesi’nin gelenekselleşen 4. Tohum
Ekim Şenliğinin ilki, Sarıyer Küçük
Armutlu Mahallesi’nde yapıldı.
Şenlik, 21 Mayıs’ta 15.00-19.00
saatleri arasında, olumsuz hava şartları
nedeniyle hala inşası süren Armutlu
Cemevi içerisinde yapıldı. Tüm hazırlıklar tamamladıktan sonra şenlik devrim
şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı
duruşunun ardından Halkın Mühendis
Mimarları Halk Bahçesi Komitesi adına
açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında; Halkın Mühendis Mimarları’nın mesleki ve teknik bilgilerini
düzene alternatif olarak halk ile birlikte
üreterek birçok projelerini, hayata geçirdikleri belirtildi. Halk Bahçesinin
önemi anlatıldı. HMM’nin her ne pahasına olursa olsun son zamanlarda
artan baskı ve tehditlere karşı halk için
mühendislik mimarlık yapılmaya kararlı
şekilde devam edileceği anlatıldı. Halk
için mühendislik mimarlık yapan insanların komplolarla tutuklandığı ancak

AKP’nin de yenileceği ve kokuşmuş
düzenin de çökmekte olduğu anlatıldı.
Açılış konuşmasının ardından işleri,
ekmekleri için Ankara Yüksel Caddesi’nde aylardır açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve oğlunun
kemiklerini almak için Dersim’de açlık
grevinde olan Kemal Gün ile telefon
bağlantısı gerçekleştirilerek salondaki
herkesin duyması için ses sistemine
aktarıldı. Nuriye Gülmen, Semih Özakça
ve Kemal amca; duygu ve düşüncelerini,
HMM ve Armutlu halkıyla paylaşıp
her ne koşulda olursa olsun direnmeye
devam edeceklerini ve direnişleri ile
ilgili yaşanan son gelişmeleri paylaştılar.
Şenlikte bulunan herkesin büyük bir
dikkatle dinlediği direnişçiler uzun süre
alkışlandı.
Telefon bağlantısının ardından yerel
sanatçı İmam Demir’in müzik dinletisi
eşliğinde uzun bir süre halaylar çekildi.
Daha sonra halk için mühendislik yaptığı
için 17 Mart’tan bu yana tutsak olan
Halkın Mühendisi Olcay Abalay’ın Silivri 6 No’lu L Tipi Hapishanesi’nden
gönderdiği kendi yazdığı bir şiiri ve
mektubu okundu. HMM’den Mehmet
Göçebe’nin okuduğu bir şiir ile programa devam edildi. Ardından İdil Halk
Tiyatrosu bir kısa oyun sergiledi ve
büyük beğeni kazandı.

Sonuç olarak;
Dünyanın her yerinde emperyalizme
karşı savaşmak meşrudur.
Halkı ve vatanı için her bedeli göze
alarak mücadeleyi sürdüren, sadece
halk savaşçılarıdır.
Kapitalizmin değersizleştirmesine
karşı sosyalist değerlerimizi savunmaya
devam edeceğiz.
Haklı bir savaş yürütmenin meşruluğuyla, işgalci sapık emperyalistlere
karşı bağımsızlığımızı kazanacağız!
Dünya halkları, yalnızca bir avuç
tekel için üreten değil, kendi iktidarını
kurarak yöneten olacak!
Daha sonra HMM’nin Küçükarmutlu’da gerçekleştireceği yeni projesi
olan mantar üretimini anlattığı atölye
ile devam edildi. Atölye çalışmasına
Armutlu halkından evinde mantar
üretimi ile ilgili çalışmalar yapan bir
abla da katıldı. Mantar atölyesine
şenliğe katılan halkın yoğun ilgisi
oldu. Atölyenin ardından Grup Yorum
sahne aldı ve şenlik halaylar, türküler
ve marşlar ile sona erdi.
HMM şenliğin sonunda şu ifadelere
yer verdi: "Emperyalizmin gıda ve
tarım politikalarına muhtaç değiliz!
Kendi gıdamızı kendimiz üretebiliriz!
Halkın kendi besin ihtiyacını kendisinin karşılaması amacıyla kurulan,
yoksul halklara umut olan ve bugünden yarına kurulacak olan sosyalist
sistemin bir ön modeli olan Halk
Bahçelerini geliştirmeye ve ülkenin
dört bir yanına yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rant İçin
Değil, Halk İçin Mühendislik!"

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Açlık Grevinin 75. Gününde Evleri Basılarak
Gözaltına Alınan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Serbest Bırakılsın!

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Katil AKP’nin beslemesi polisler tarafından işkence ile
gözaltına alınan Semih ve Nuriye yalnız değildir. KHK’lar
ile korku yayan ülkeyi artık normal bir burjuva demokrasisiyle
bile yönetemeyen KATİLLER saldırdıkça yok olacaklar.
Saldırıyorlar çünkü Nuriye GÜLMEN, Semih ÖZAKÇA
ve Kemal GÜN onların yarattıkları korku duvarlarını parçalıyor.
Halkımız her gün daha fazla sahipleniyor direnişi. Korkularını
açık ediyor faşizm. Gezi’ye dönüşmesini istemiyormuş katil
AKP.
AKP’ye sesleniyoruz;
Halkın öfkesinden korkun. Bu halk size gereken cevabı
elbet bir gün mutlaka verecek. Nuriye GÜLMEN ve Semih
ÖZAKÇA sizden hakkı olanı istiyor. Haksız yere işten attığınız
milyonlarca insanın da sesi soluğu oluyorlar.
Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin. Nuriye ve
Semih serbest bırakılsın. Nuriye ve Semih’in eylemlerine
destek verdikleri için gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın.
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!
Devrimci İşçi Hareketi

DİH li Kimdir?
İki kelime ile yaşamını şekillendirendir.
İdeoloji ve politika ile.
DİH'li sahip olduğu ideoloji ile politika ile üretir ve ürettiklerini hayata geçirir.
DİH'li ideolojisi ile işçileri birleştirir, şekil verir ve örgütler.
DİH'li politika ile sonuç alır.
Nedir sonuç almak?
İlkeli ve kurallı olmaktır.
İlkelerimiz bizi sağa sola sapmaktan korur, kurallarımız
ise düşmanın saldırılarından.
DİH'li ahlaklıdır.
DİH'li devrimci ahlaka göre yaşar ve davranışları ona
göre şekillendirir.
DİH'li devrimci ilke ve kuralları ihlal etmez.
DİH'li için bilmek yeterli değildir. Yapacağı işe inanmalı
ve inandırmalıdır.
DİH'li duygularını eğitir. Duyguları ile ısarını, emeğini
şekillendirir. Karar alırken duyguları ile değil, bilimsel gerçekler ve doğru düşünme ile karar alır.
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KISSADAN HİSSE
Büyük Taşlar
Zamanın iyi ve üretken olarak kullanımı konusunda
zaman zaman kurslar düzenleniyor.
İşte bu kurslardan birinde zamanı kullanma uzmanı
öğretmen, çoğu hızlı mesleklerde çalışan öğrencilerine:
-"Hadi, küçük bir sınav yapalım" demiş.
Masanın üzerine kocaman bir kavanoz koymuş.
Sonra bir torbadan irice kaya parçaları çıkarmış, dikkatle
üst üste koyarak kavanozun içine yerleştirmiş. Kavanozda
taş parçaları için yer kalmayınca sormuş;
-"Kavanoz doldu mu?"
Sınıftaki herkes,
-"Evet, doldu" yanıtını vermiş.
-"Demek doldu ha" demiş öğretmen.
Hemen eğilip bir kova küçük çakıl taşı çıkartmış,
kavanozun tepesine dökmüş, kavanozu eline alıp
sallamış, küçük parçalar büyük taşların sağına soluna
yerleşmişler...
Yeniden sormuş öğrencilerine:
-"Kavanoz doldu mu?"
İşin sanıldığı kadar basit olmadığını sezmiş olan
öğrenciler;
-"Hayır, tam da dolmuş sayılmaz" demişler.
-"Aferin" demiş zamanı kullanım hocası. Masanın
altından bu kez de bir kova dolusu kum çıkartmış.
Kumu kaya parçaları ve küçük taşların arasındaki
bölgeler tümüyle doluncaya kadar dökmüş. Ve sormuş
yeniden:
-"Kavanoz doldu mu?"
-"Hayır dolmadı!" diye bağırmış öğrenciler. Yine
-"Aferin" demiş hoca.
Bir sürahi su çıkarıp kavanozun içine dökmeye başlamış.
Sormuş:
-"Bu gördüklerinizden nasıl bir ders çıkarttınız?"
Atılgan bir öğrenci hemen fırlamış:
-"Şu dersi çıkarttık. Günlük iş programınız ne kadar
dolu olursa olsun, her zaman yeni işler için zaman bulabilirsiniz."
-"Hayır" demiş öğretmen. "Çıkartılması gereken
asıl ders şu: Eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza
koymazsanız daha sonra asla koyamazsınız."
Ve tabii, herkesin kendi kendisine sorması gereken
soruyu sormuş:
-"Yaşamınızdaki büyük taş parçaları hangileri?
Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa
kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük parçaları
dışarıda mı bırakıyorsunuz?"...

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

KIDEM TAZMİNATINA SALDIRI, KAZANILMIŞ TEMEL HAKLARA VE ÖZGÜRLÜKLERE SALDIRIDIR

KAZANILMIŞ HAKLARA SALDIRI, FAŞİZMİNİN VARLIK NEDENİDİR
AKP faşizmi, TİSK'in yaklaşık 6
ay önce toplanan genel kurulunda, işçi
sınıfının kazanılmış hakkı olan KIDEM
TAZMİNATI'nı ortadan kaldıran kararları uygulamaya hazırlanıyor.
TİSK, İş Kanunu’ndaki belirli süreli iş sözleşmelerinde ciddi kısıtlamaların ortadan kaldırılması talebinin
temel nedeni, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasını içermektedir.
“Belirli süreli iş sözleşmesinin
ilk kez yapılmasında objektif koşul
aranması ve ilk yenilemede zincirleme
kabul edilerek belirsiz süreliye dönüşmesi, bu tür iş sözleşmelerinin kurulmasını sınırlandırmaktadır. (...) Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasında objektif koşul aranması unsuru
kaldırılmalı ve 24 ayı geçmemek üzere
veya en fazla iki defa üst üste yenilenebilmesine imkan tanınmalıdır.”
(TİSK, 26. Genel Kurul Çalışma Raporu, 3 Aralık 2016, s.128)
YARGITAY'ın, BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEZ KARARLARI
AŞAĞIDADIR.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
18.9.1996 gün ve 1996/9-489 E
1996/594 K sayılı kararı şöyledir:
“Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi
durumunda kıdem tazminatının hüküm
altına alınması doğru değildir. Çünkü
böyle bir durumda sözleşme sürenin
bitimi ile sona ermektedir ki, bu fesih
şekli kıdem tazminatına hak kazandıran
hallerden değildir.”
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin
2013/71 E. 2013/1642 K. 4.2.2013
kararı da şöyledir: “Somut olayda,
davacı, taraflar arasında imzalanan
sözleşme içeriğine göre davalı bünyesinde belirli süreli iş sözleşmesi ile
çalışmıştır. Süre sonunda işverence
herhangi bir bildirim yapılmaksızın
iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş
olmakla davacı kıdem tazminatına
hak kazanamaz.”

Hükümet Niyetini Açıkça
Belirtiyor
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 30 Mayıs 2014 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) belgesinde de şöyle yazmaktadır:"
“Belirli süreli iş sözleşmeleri için
belirlenen süre içerisinde tekrarlanma
imkanı sağlanacaktır. İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan bir sözleşme
türü olan belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanımının kolaylaştırılması
amacıyla İş Kanununda gerekli düzenleme yapılacaktır.” (s.67)
"Kıdem tazminatı fonu tartışması
sürerken, İş Kanununda küçücük bir
değişiklikle belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar kaldırılırsa, kıdem tazminatı
tümüyle yok edilir."
AKP faşizmi, mevcut olan antidemokratik çalışma yasalarıyla yetinmeyerek, daha ileri adımlar atarak, işçi sınıfının kazanılmış hakkı olan, KIDEM
TAZMİNATINI GASP ETMEYE yönelik, bir saldırı hazırlığındadır.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
OLARAK, TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA
ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ.
AKP faşizminin saldırılarına karşı,
İŞBİRLİKÇİ PATRON SENDİKACILARI, EYLEM ÖRGÜTLEYECEK
VE DİRENİŞLER HAYATA GEÇİREBİLECEK GÜCE VE CESARETE
SAHİP DEĞİLLER.
İşçilerin sorunlarını İFLAS ETMİŞ,
PATRON SENDİKACILARI ÇÖZEMEZ.
Bu görev ve sorumluluk Devrimci
İşçi Hareketin'in omuzlarındadır. Bizi
bekleyen görev ve sorumluluklar işçi
sınıfını yakından ilgilendiren bu konu
ile ilgili bir adım önce çıkmak gasp
edilmek istenen kıdem tazminatına
karşı mücadeleyi başlatmaktır.
Önce kendi içimizde toplantılar
yapmalıyız. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı programlamalıyız. Bütün

ajitasyon ve propaganda yöntemlerini
kullanarak işçileri örgütlemeliyiz ve
direnişin bir parçası haline getirmeliyiz.
Ama önce DİH olarak öne atılmalıyız.
Tek tek direnişlerle neler başaracağımızın bilinci ile hareket etmeliyiz.
KIDEM TAZMİNATIMIZI GASP
ETTİRMEYECEĞİZ!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

Kitleleri Harekete
Geçirmek
Kitleleri harekete geçirmeliyiz ama
nasıl sorusuna Mao,
“Onları seferber etmeliyiz. Sözle,
bültenlerle, gazetelerle, bildirilerle, kitaplar ve broşürlerle, tiyatro ve filmler
aracılığıyla, okullar aracılığıyla, kitle
örgütleri ve kadrolar aracılığıyla seferber
etmeliyiz." Cevabıyla her şeyi mücadelenin bir aracı haline getirmek gerektiğini belirtiyor. Nitekim bu sözlerin
hiç biri Çin’de sözde kalmamış, sokak
tiyatrosundan gazete ve dergisine kadar
hepsi mücadelenin bir aracı olmuştur.
Bizde ustalarımızın yolundan yürümeliyiz.

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

ŞİİR
Zalim!
Hemi de kötü dinli gavur,
Nasıl da bağdaş kurmuş toprağıma
Gülümü harmanımı savurur!
Kara gözlerini
Sevdiğim oğlan,
Bize oldu olan
Topla Antep'i, Çukurova'yı
İzmir'i, Urfa'yı, Konya'yı
Haydi ha!
Ne durursun Munzur!
Engini de deli gönül engini
Kutluyalım Sol Kurtuluş cengini
Hayını,
Kompradoru, pezevengini Vur
Kara yeğenim vur!
ENVER GÖKÇE

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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YÜKSEL DİRENİŞİMİZLE KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİNİ
BÜYÜTECEK, FAŞİZME KARŞI MÜCADELEYİ
DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ!

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017
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O H A L’ d e
çıkarılan KHK ile
işinden atılan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça
Ankara Yüksel Caddesi’nde direniyorlar.
Önce Nuriye ile sonra Semih'in katılımı
ile devam eden direniş tüm halkımıza
okul oldu. AKP faşizminin yaratmak istediği korku duvarı yıkıldı.
OHAL var kimse bir şey yapamaz!
Tek başına direniş olmaz! Bu koşullarda
direnilmez! DİSK, KESK baştan teslim
olmuştu. Reformistler, oportünistler ve
Kürt milliyetçileri sinmişti. Halkta, emekçilerde ise AKP faşizmine karşı içten
içe büyüyen bir tepki vardı. Nuriye Gülmen’in ve Semih Özakça’nın sürdürdükleri direniş adete bir buzkıran görevini
üstlendi. AKP faşizminin yaratmak istediği teslimiyet havasını dağıttı. Bu nedenle
AKP faşizminin saldırıları Yüksel’den
hiç eksik olmadı. Defalarca gözaltına
aldılar. Ankara valisi işi o boyuta getirdi
ki OHAL boyunca gece halay çekilemez,
ateş yakılamaz gibi akla ziyan fermanlar
yayınlamaya başladı. İşte bu direniş gücü
alabildiğine haksız, alabildiğine hukuksuz,
alabildiğine adaletsiz ve alabildiğine
suçlu olan AKP faşizminin korkusunun
büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Yüksel direnişi bugün dünyanın ve
ülkemizin dört bir yanından insanın ses
verdiği destek açlık grevi yaptığı, dilek
fenerlerini uçurduğu büyük bir sahiplenmeye yol açtı. Faşizmin yaratmak istediği soğuk korku rüzgarını direnişin
ateşi kırdı. Bugün KEC’liler olarak görev
ve sorumluluklarımız daha da büyümüş
durumda. Nuriye Gülmenlerin direnişinden öğrendiklerimizle KEC’i daha
fazla örgütlemeli, büyütmeliyiz. Hedeflerimiz her zamankinden daha büyük
olmalı. Bu direniş buz dağının daha
küçük bir kısmını ortaya çıkardı.
Bu direniş bize neyi gösterdi?
-Kamu emekçilerinin düzene karşı
çelişkisinin uzlaşmazlığını, derin olduğunu,
-Kamu emekçilerinin devrimci mücadele içinde misyonlarını,
-Kimilerinin yapılamaz, olmaz diye
düşündüğü şeylerin yapılabilirliğini,

-Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey yapılamaz denilen ortamda direnişin örgütlenebileceğini ve bu direnişi halka mal
edebileceğini,
-Kamu emekçileri örgütlendiğinde
ne kadar büyük bir güç olduğunu faşizmin
saldırılarını nasıl püskürttüğünü,
Ve ne kadar güçlü olsa da haksız olduğu için faşizmin saldırmaktan başka
bir çözüm üretemediğini ve her saldırısının bizi daha da güçlendirdiğini gördük.
İdeolojimizin ne kadar güçlü olduğunu
gördük.
Kendi gücümüze güvenmenin önemini
kavradık.
Faşizmin çelişkileri ve krizinin tüm
halk kesimlerini faşizme karşı birleştirip
savaştırabileceğimizi, halkı kahramanlaştırabileceğimizi gördük.
Faşizme karşı herkes kahramanlaşabilir.
Faşizme karşı herkes direnebilir. Bu
bilinçle kamu emekçilerine gitmeli, bu
bilinç ve kendimize güvenle kamu emekçilerini örgütlemeliyiz. Yapamayacağımız
hiçbir şey yoktur. Aşamayacağımız hiçbir
engel yoktur. Biz nehir oldukça kendi yatağımızı yaparak hedefimize ilerleriz.
Binlerce kamu emekçisi örgütlüyebiliriz, her birini Kamu Emekçileri Cephesinin bir parçası haline getirebiliriz.
AKP faşizminin saldırı karşısında onları
direnişin bir parçası yapabiliriz.
Şimdi önümüzde yeni bir görev var.
AKP faşizmi Nuriye ve Semih'i tutuklayarak, direniş meydanını bariyerlerle
kapatarak direnişi bitireceğini sanıyor.Yanıldıklarını göstermeliyiz. Türkiye’nin
her yerini direniş meydanına dönüştürmeliyiz. Hepimiz bir Nuriye bir Semih
olmalıyız. AKP faşizmini döktüğü kanda,
yaptığı zulümde boğmalıyız.
KEC’liler direnişi sahiplenmek ve
büyütmek için bulunduları her yeri eylem
alanını çevirmeliler.
Bütün kamu emekçileri olarak işimize,
ekmeğimize, onurumuza sahip çıkmalıyız,
alanlarda, direnişi, Nuriye ve Semih'i
sahiplenmeliyiz.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

589 GÜN AÇLIĞA KARŞI
DİRENEN BERKAN'DAN
ÖĞRENİYORUZ
“Yoldaşlarım benim cesaretimi
anlatacak muhakkak. Ama ben
size korkularımı anlatacağım.
Kimse korkusuz olduğunu iddia
etmesin, yoktur böyle biri. Önemli
olan korkularını tanımak, onları
tüm duygularıyla birlikte yönetmektir. Ben en çok alnıma leke
sürülmesinden korktum. Öyle bir
sonla karşılaşmamak için her gün
sorguladım kendimi.”
Berkan Abatay’ın sözleri korkularımızı aşıp özgürleşmek yolunda çokça düşündürmeli bizi.
Sizce de alnına leke sürdürmemek
kaygısı geri kalan her şeyden daha
kıymetli değil mi? Düşünmeliyiz,
hangisi daha korkutucu, yanıbaşımızdaki hak gasplarına, açlığa,
katliamlara dur demek mi yoksa
baskı görmemek için görmezlikten
gelmek mi? Bedel ödememek adına adaletsizliğe boyun eğmek mi
yoksa korkulara rağmen adalet
talebini yükseltmek mi? Düzenin
dayattığı bencil, bireysel ve hatta
onursuz yaşamı kabul etmek mi
yoksa buna karşı mücadele etmek
mi? Korkmaksızın iyinin, doğrunun yanında örgütlenmek mi yoksa
kendi şahsına zarar gelmesinden
korkarak sinmek, susmak, sessizce
beklemek mi?

KEC’Lİ MİLİTANDIR
KEC’li militan bir beyne sahip
olmadır.
Militanlık çatışmak ve sonuç
olmaktır.
KEC’li sonuç alan olmalıdır.
Sonuç almak bir işi defalarca düşünmektir. Başladığı işi bitirmektir.
KEC’li militanlığını kendine
ve yoldaşlarına emek vererek büyütendir. En yüce değerin emek
olduğuna inanandır.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Nuriye GÜLMEN ve
Semih ÖZAKÇA’YA
ÖZGÜRLÜK!
Düşmanın Korkularını Büyütmeliyiz!
Tüm KEC’liler düşmanın korkularını
büyütmek için kendi korkularını yenmeliler ve Nuriye ve Semih'in direnişini
sahiplenmelidirler.
Sahiplenme direnişin bir parçası olmaktır. Nasıl?
Bir döviz alıp bir meydanda oturarak,
süresiz destek açlık grevi yaparak, direnişi meydanlara yayarak, direniş meydanı Yüksel Caddesi’ni sahiplenerek,
kitleleri direnişe katarak, bulunduğumuz
her yerde direnişin ajitasyon ve propagandasını yaparak, Nuriye ve Semih'e
özgürlük sloganını yükselterek olmalıdır.
Bugün bedel ödeme, ödetme günüdür.
Bugün hiçbir KEC’li, bu tarihsel
sürecin dışında kalmamalıdır.
Tüm KEC’liler,
Tüm Kamu Emekçilerine Çağrımızdır:
Ekmek ve onur kavgasına siz de
katılmalısınız.Ekmeğinize, işinize, onurunuza sahip çıkmalısınız ve direnişe
katılmalısınız.Bugün kavga günü, bugün
cenk günüdür.
Tüm Kamu Emekçileri heybelerinde
ne varsa onla meydanlara koşmalı ve
mücadeleye katılmalıdır.
Bu kavga gününde bir kenarda oturmak, bir şey yapmadan olanları bitenleri
seyretmek cinayettir. Devletin Nuriye
ve Semih'i öldürmesine göz yummak
soysuzlaşmaktır. AKP faşizmi ile ortaklık yapmaktır.
AKP faşizminin işbirlikçisi olmaktır.
Bugün ben öyle değil böyle düşünüyorum deme zamanı değildir.
Hele hele direnmekten kaçmak, mazeretler üretmek, tek tek direnişlerle
sonuç alınmaz demek emeğe saygısızlıktar.
KESK ne yapıyor?
Hala aynı yerde oturmaya devam mı

ediyorsun?
Yoksa göstermelik bir
iki açıklama bir iki eylemle süreci geçiştirmek
mi istiyorsun?
’90' lardan bu yana
Kamu Emekçilerinin hak
alma mücadelesine en büyük zararı veren KESK
bugün de sessiz kalarak,
düzenin icazet sınırlarının
dışına çıkmayarak Kamu Emekçilerinin
mücadelesine zarar vermeye devam
ediyor. KESK' li yöneticiler; Nuriye
ve Semih’in elleri iki yakanızdadır.
DİSK ne yapıyor?
Neden direnişi sahiplenmek için
75 gün beklediniz?
Referandumda hayır oyu kullanılması
için her gün açıklama yapan DİSK başkanı, her derdin çaresini referandumda
hayır oyu vermekten geçtiğini savunan
Kani Beko direnişinin 75. günü kendine
geldi ve ayıp olmasın diye elinin ucu ile
bir açıklama yaptı.
DİSK’in hali budur.
TMMOB ne yapıyorsunuz?
Sizin kulaklarınız ve gözleriniz görmüyor mu?
Türkiye’nin gündemini belirleyen,
halkın her kesiminden insanların desteğini
alan iki KEC’linin direnişi sizin neden
gündeminizde değil. Direnişçilerin yaptığı
açıklamalar, slogan sesleri odalarınıza
uğramıyor mu? İnsanlık onuru işkenceyi,
baskıyı, zulmü yenecek. Mücadelemiz
Nuriye ve Semih'i tutsaklık koşullarından
çekip alacaktır.
Nuriye ve Semih'e eziyet edenlerden
hesap soracaklardır.
Çünkü; KEC’liler ne pahasına olursa
olsun Nuriye ve Semih'e, onurlarına, işlerine, ekmeklerine sahip çıkacaklardır.
NURİYE VE SEMİH’E ÖZGÜRLÜK!

ŞİİR:
ANKA KMDR?
Sor imdi Anka kimdir
Hayata sor
Tarihe ve halka
Yumruuna
yoldaına
kitabına
Ve hatta
çine akan nehirlere
Sor
Anka kimdir
Tek baına kalmılıına
Dimdikliine
Delikanlı ömrüne sor
Ve dinle
Bin yerinden vurulmu hayatın
Kanayan tarihini
Açlıını
acılarını
hasretini
Sızlayan kalbini dinle
Orada kendini bulacaksın
Gerçein kanlı aynasında
Halkı görecek
Kendini bileceksin
Yolu yok baka
Bileceksin
Ki Edip haklıdır:
“Gülemiyorsun ya, gülmek
Bir halk gülüyorsa gülmektir...”
Ve damlanın aradıı
Cevap derya içredir...
Ümit lter
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Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!

35

KEC’ Lİ MEŞRULUĞUNA İNANANDIR
MEŞRULUK NURİYE’NİN VE SEMİH’İN
DİRENİŞİNİ SAHİPLENMEKTİR,
EYLEM YAPMAKTIR

NURİYE VE SEMİH’İ
FAŞİZMİN ELİNDEN ALMAKTIR
SEMİH'E VE NURİYE’YE ÖZGÜRLÜK
TALEBİNİ HER YERDE YÜKSELTMEKTİR
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28 Mayıs
2017
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1.MEŞRULUK HAKLILIKTIR
Halkın, emekçilerin çıkarına olanın savunulmasıdır.
2. Meşruluk, halkın kültürüne, değerlerine, yaşamına
uygun olan demek, meşruluk, doğru ve devrimci olan,
sosyalist olandır. Halkın çıkarları için mücadeledir.
3. Meşruluk, düşmanın her türlü saldırısı karşısında
haklılığını haykırarak, direnerek, örgütlenerek, halkın
iktidarı için devrim yürüyüşümüzü sürdürmektir.
4. Meşru olmayan, haksız ve zorba olanların, bir avuç
sömürücü asalağın faşist iktidarının halka, emekçilere
baskı ve zulüm uygulaması, işten atılması, açlığa yoksulluğa
mahkum etmesidir.
5. Sömürü ve zulüm varsa baskı ve haksızlıklar varsa,
özgürlükleri elinden alınmışsa, insanca yaşam koşulları
yoksa bunlara karşı mücadele etmek meşrudur.
6.Kölecilik düzeninde Spartaküsler' in hareketi, feodal
dönemde köylü ayaklanmaları, Anadolu topraklarında
Baba İshaklar’ın, Şeyh Bedreddinler’in, Pir Sultanlar’ın
haklı mücadelesi, zulme başkaldırısı, isyan ve devrimci
hareketler olarak haklılığımızın tarihsel kökleridir. Meşru
olan tarihsel haklılığımızın günümüze yansıtılmasıdır.
7. HAKLILIK VE MEŞRULUK YAŞAMDA VE BİLİNÇLERDEDİR. Haksızlık, sömürü ve zulüm düzeninin
devamı içindir. Kendisi yasa dışı ve gayrimeşru olan
faşizmin uygulamalarına karşı çıkmak, direnmek ve mücadele etmek son derece meşrudur. Kazanılmış bütün
haklar fiili meşru mücadele ile kazanılmıştır.
8. Dar ilişkiler içinde kalmadan her kesimden insana
gitmek, hak gasplarına karşı herkesi örgütleme hedefinde
olmak meşruluğumuzdur.
9. HER AN HER YERDE VE HER KOŞULDA DİRENMEK VE MÜCADELE ETMEK MEŞRULUKTUR.
Tek başına kaldığımız zamanlarda bile haklılığımızı savunmak, meşruluğumuzun gücüyle mücadele etmek gereklidir.
10. MEŞRULUK KAZANMAKTIR. Halk örgütlü olduğunda, oligarşinin sömürü ve zulüm düzenini yerlebir
edecek ve kendi iktidarını kurarak kendisini yönetecek
güçtedir. Oligarşi zulüm politikalarıyla, halkı sindirmeyi
ve teslim almayı hedefliyor. Halkın mücadelesini değişik
süreçlerde geriletebilse de, bu mücadelenin daha güçlü bir
şekilde gelişmesinin önünü alamıyor.

Halka Gerçekleri Göstermeye
Devam Edeceğiz! Gözaltılarınız
Bize Engel Olamaz
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri Yüksel Caddesi'nde çekim yaparken gözaltına alınan çalışanları Meral Yıldırım Gökoğlu ile ilgili 19 Mayıs'ta bir açıklama yaptılar. Açıklamada: "18
Mayıs saat 01.30’da Ankara Yüksel Caddesi’nde
çekim yaptığı sırada işkence ile gözaltına alınan
FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri) çalışanı
arkadaşımız Meral Yıldırım Gökoğlu, tüm gece
keyfi bir şekilde gözaltında kaldıktan sonra, 19
Mayıs sabahı diğer direnişçilerle beraber serbest
bırakıldı. Bugün yine Yüksel Caddesi’ndeyiz ve
halka gerçekleri duyurmaya devam ediyoruz.
Akşam saatlerinde direniş alanına 2 kez polis
saldırısı oldu. İşkenceleriniz ve gözaltılarınız
bizleri yıldıramaz, bizler FOSEM olarak halka
gerçekleri göstermeye devam edeceğiz!" denildi.

Gözaltılarla Direnişçileri
Sahiplenmemizi
Engelleyemezsiniz
Kamu Emekçileri Cephesi Ankara Yüksel
Caddesi'nde işlerine geri dönmek için direnen
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı sahiplenmek
için nöbet tutanların katil polisler tarafından
gözaltına alınmasıyla ilgili 18 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "... Nuriye ve Semih’in
direnişini sahiplenmek için nöbet tutanlara
23.30 civarında yine Ankara polisi saldırdı, direniş alanında bulunan 9 kişi işkenceyle gözaltına
alındı. Direnişin gün gün büyümesini hazmedemeyen faşist AKP iktidarı, Yüksel’de direniş
alanına her gün saldırmaya devam ediyor. Direnişi bitirmek için en ahlaksızca yöntemleri
deneyen faşizm, saldırılarla sonuç alamıyor, aksine hem kendini teşhir ediyor hem de direnişe
desteğin daha da büyümesine, direnişin daha
da sahiplenilmesine hizmet ediyor. Gece yaşanan
saldırıda, direniş alanında nöbette olanlar arasında öğretmen Acun Karadağ ve Semih Özakça’nın annesi de var… Gözaltına alınanların
isimleri: Acun Karadağ, Engin Karataş, Sultan
Özakça, Nazan Bozkurt, İlker Işık, Kemal
İnanır, Şengül Özdemir, Hakan Bakın ve Seyri
Sokak muhabiri Eylül Deniz Yaşar… Gözaltılarla
direniş ateşini söndüreceklerini sananlar yanılıyorlar, her saldırıdan sonra direniş ateşi daha
da büyüyerek yanmaya devam edecek!" denildi.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
ANADOLU TOPRAKLARINDAN İSRAİL HAPİSHANELERİNE DİRENENLER VAR
ve İLAN EDİYORUZ Kİ CÜMLE CİHANA, DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!
“-Yüksel Direnişimiz: 198, Açlık Grevinin 78. Gününde.
-Malatya Direnişimiz: 117. Gününde.
-Cevahir Direnişimiz (İstanbul): 65. Gününde.
-Düzce Direnişimiz: 95. Gününde.
-Kemal babanın direnişi; 105, açlığının 90. gününde
-İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin direnişi: 38.
gününde.”
Yukarıda sıraladıklarımız, emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı verilen direnişlerden örneklerdir. Emperyalizm ve işbirlikçileri, bizi yarattığımız değerlerden
tanır. Her koşulda bedel ödeyerek direnmiş, direnişler
yaratmış, ve zaferler kazanmışızdır. Halkların baş düşmanı
Amerika bu direnişler karşısında yalnızca "7 yıl direniş
mi olur" diyebilmiştir. Meşru ve haklı olan her zaman
ve her daim direnir. Çünkü direnişin siyasal olarak öneminin ve kazanacağı zaferin farkındadır.

Ne Kadar Değil Nereye Kadar Direniş?
İşte bu sorunun cevabını yalnızca BİZ verebiliriz.
Emperyalizm halkları teslim almaya çalışıyor. Bu politikalarını hayata geçirirken de halkın onurlu evlatlarını tutuklayarak, işkence ederek, katlederek mücadeleyi bitirmek
istiyor. Emperyalizmin ve faşizmin terörle teslim alma politikası, halk ve devrimciler karşısında hükümsüzdür.
Gücünü son teknoloji silahlarından, adaletsizlik saraylarından ve kanunlarından alanlar; halkın adaletinin
uygulayıcıları ve yasaları karşısında güçsüzdür. Halka
karşı yürüttükleri savaşta egemenler, aynı politika ve
taktikleri uygulamaktadır.
Halkı yozlaştırma, katletme, baskılarla sindirmeye
çalışma; dünden bugüne değişmeyen temel politikasıdır.
Bugün çıkardığı KHK’larla da bu politikaları yasal
bir zemine, meşruluğa oturtmaya çalışan AKP faşizmi
yanılmaktadır. Meşruluk; çıkartılan KHK’larda değil en
nihayetinde bedenini açlığa yatıran bir babanın ve iki
kamu emekçisinin yüreğindedir.
Hiçbir güç, haklılık ve meşruluğun üzerinde değildir.
BU TOPRAKLAR BİZİM, BU VATAN BİZİM diyenler olduğu sürece, son teknoloji silahlar da, çıkarılan
yasalar da hükümsüzdür.

Güneşi Balçıkla Sıvayamazsınız!
Yüksel'den Dersim'e, Dersim'den Malatya'ya, Düzce'ye,
İstanbul'a, F tiplerinden İsrail zindanlarına kadar halklar

hiçbir yerde teslim olmadı. Direnişlerimiz her yerde
farklı boyutlar kazandı. F tipi hücrelerini tutuştururken,
yerlerde sürüklenirken, kapıları döverken, her yerde
genel direnişimizin taleplerinden olan “HASTA TUTSAK
MESUDE PEHLİVAN SERBEST BIRAKILSIN” talebimizi dile getirdik. Ve bunun sonucu olarak Mesude
ablamızı da zulmün elinden çekip aldık.
Bugün Anadolu hapishanelerinde düşmana direnen
Özgür Tutsaklara dayatılanlar, Filistinli siyasi tutsaklara
da uygulanmaktadır. Telefon, görüş, sohbet, fotoğraf
çektirme vb. hakları gaspedilen Filistinli tutsaklar, 17
Nisan gününden beri açlık grevindeler.
Açlık, onurları ve namusları için direnen insanların
ellerindeki tek silahtır.
Bu silah ne çakaralmaz ne de tutukluk yapan bir
silah değildir. Bu silah, her gün açlığa destek veren,
meydanlara gelen, gelemese de telefonla arayan, taleplerinin kabul edilmesi için emek veren insanlardır. BİRLİKTİR, BERABERLİKTİR, YOLDAŞLIKTIR.
Bu birlik beraberlik karşısında tüm egemenler çaresizdir.
Egemenler, elindeki tüm imkanları kullanır. Kolluk
güçlerini(katillerini) direnişi kırmak, birliği beraberliği
dağıtmak için öne sürerken, savcılarını hakimlerini de
bu direnişi –hukuksal- anlamda baltalamaya çalışmaktadır.
21 Mayıs gecesi evleri basılan Yüksel direnişçileri
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, büyüyen umudun sorumlusu olarak görülmüş ve gözaltına alınmıştır. Gerekçesini ise saklamaya lüzum görmüyor AKP: "Yeni Gezi
eylemlerine zemin hazırlayabileceği, direnişi ölüm
orucuna çevirebilecekleri...". Haziran Ayaklanması’nın
yarattığı sarsıntıyı hala atlatamayan AKP'nin halktan
korkusunun itirafıdır Nuriye ve Semih'in haksız tutuklaması. AKP; Kemal Amca, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın açlığına YENİLMİŞTİR!
Savcı: "Ölüm orucuna girmen için örgüt sana ne
vaad etti, internette senin videonu paylaşanın örgüt üyesi
olabileceğini düşündün mü" gibi akla ziyan sorularla tutuklamaya gerekçe yaratmaya çalıştı. Akla ve hukuka
uysa da olur, uymasa da olurdu, yeter ki Tayyip'in
talimatı harfiyen yerine gelsin, gerisi önemli değildi.
AKP'nin durumunu Nazım Hikmet'in de dediği gibi
özetlemek mümkün “HİÇBİR KORKUYA BENZEMEZ
HALKINI SATANIN KORKUSU”. Kavga şairi haklıdır.
Halk düşmanları kaybedecekleri iktidarı için kaygılıdırlar,
kendilerini bekleyen sondan korkarlar. Bunun sebebi
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Ülkemizde Gençlik
ülkeyi parsel parsel satmaları, halkı açlığa sürüklemeleri, katletmeleri,
adaletsiz bırakmaları, gençlerimizi geleceksiz bırakmalarındandır.
Korkularını büyüteceğiz! Her direniş mevzimiz, halkla daha da bütünleşip
büyüdüğümüz, düşmanımızın ise daha da alçaldığı yerlerdir. Tüm gençliğe
çağrımızdır:
Nuriye ve Semih hocayı özgürlüğüne ve öğrencilerine kavuşturma mücadelesini daha da büyütmeliyiz. Bizi açlığa mahkum edenleri her yerde
teşhir etmeli, sokaklarda tencere/tava çalınmasını örgütlemeliyiz. AKP faşizmine karşı DEV-GENÇ'in militanlığı ve coşkusuyla çıkacak, gerçeklerin
gücü ve meşruluğuyla savaşacağız!
DÜŞMANIMIZI BİRLİĞİMİZ BERABERLİĞİMİZ VE DİRENİŞİMİZLE YENECEĞİZ!
NURİYE, SEMİH VE KEMAL BABANIN TALEPLERİ KABUL
EDİLSİN!
NURİYE GÜLMEN ve SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
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Açlık Grevi Direnişimiz
Baskınlarla Engellenemez!

srail Hapishanelerinde Direnen Filistinli Tutsaklar
Onurumuzdur!

Ankara Yüksel Caddesi'ndeki açlık grevi
direnişçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
22 Mayıs gecesi evleri basılarak gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınma sebepleri “eylemleri
Gezi ve Tekel direnişine dönüşebilir”. Bunun
üzerine Dev-Genç 22 Mayıs’ta yazılı açıklama
yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:
“Evet, işte AKP faşizmini bir kez daha gördük.
O kadar çok korkuyorlar Gezi'den (Haziran
Ayaklanması'ndan) ve Tekel direnişlerinden, kısacası halkın örgütlü gücünden yüreklerini
amansız bir korku kaplıyor ve pervasızca halka
saldırıyorlar. İki direnişçi iki kahraman sizin
“OHAL” saçmalığınızı başınıza çaldı, parçaladık
OHAL’i işte tüm korkunuz budur. Bizler binlerle
başlayıp sonrasında yüzlere sonrasında evlere
dağılanlardan değiliz, bizler iki kişi başlayıp
milyonları ardımıza katarız. Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça sayısız gözaltına alındılar, tehditler
işkenceler hiçbiri onları yıldıramadı, tüm emekçilere tüm umudunu yitirmiş insanlara umut oldular. İşte bundan korktunuz, umudumuzu ellerimizden söküp alamayacaksınız.
Biz sizleri iyi tanırız “Hayata Dönüş” adı
altında devrimci tutsakları katledip sakat bıraktınız, bugün hayat kutsaldır bahanelerini
geçip gerçek yüzünüzü gösterin. Direnişimizi
teslim alamazsınız sizlere direnmeyi bir kez
daha göstereceğiz gerekirse hepimiz o caddede
ölene kadar direnişimizi sürdürürüz. Önce
komplo kurmaya çalıştınız, yalan haberlerinizle
direnişi karalamaya çalıştınız yetmedi bugün
ev baskınları. İsterseniz tutuklayın direniş hapishanelerde devam edecektir, dönün ve geçmişe
bakın bizler hiç teslim olmadık ve sonuna
kadar direndik…”

Ne Ebu Garip Zindanı Ne Guantanamo Ne de F Tipi
Hücreler Faizmi Yenmemizi Engelleyemeyecek!
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç, siyonist İsrail hapishanelerinde
Genel Açlık Grevi Direnişi’nde olan tutsaklara destek amaçlı yazılı
açıklamalar yayınlayarak şu sözlere yer verdi:
Dev-Genç (21 Mayıs): “Başta devrimcileri, ardından tüm halkı
teslim almak için yürütülen politikaların başında gelen tecrit bugün
başta ülkemiz topraklarında ve tüm dünyada direnenlerin üzerinde
bir işkence aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Türkiye
hapishanelerinde sürdürülen Genel Direniş ile İsrail hapishanelerinde
sürdürülen direniş aynıdır. İkisi de faşizmin teslim alma politikalarına
karşı direnişlerin mevziisidir. Faşizm her yerde aynı faşizmdir.
Uyguladıkları teknikler ve uygulayıcıları değişse de hedef aynıdır.
Halkın ve onun direngen damarını kangren etmektir. 84, 96 ve
2000-2007 Büyük Direniş faşizmin bu saldırılarını yere serdiğimizin
ilanıdır. Ve bu ilan bugün Genel Direnişle daha da boyutlanmıştır.
Ülkemiz de OHAL’i bahane ederek hapishaneler üzerindeki
saldırılarını daha da katmerleştiren AKP faşizmi ile siyonist İsrail
arasında hiçbir fark yoktur. Aynı şekilde düşmana direnen tutsaklar
arasında da fark yoktur. “Bir canım var feda olsun halkıma”
diyerek bedenini açlığa yatıran Özgür Tutsaklarla “açlık grevinden
başka bir çaremiz yok” diyen FHKC’li, aynı onurlu soyun damarlarıdır. Tecrit Hücreleri ve Hak Gasplarıyla Tutsakları Teslim Alamazsınız. Faşizm Aynı İse Faşizme Karşı Direnişte Aynıdır.”
Liseli Dev-Genç (22 Mayıs): “… Direniş aynı, ülkeler farklıdır,
devrimci tutsaklar hiçbir zaman faşizm karşısında teslim olmamışlardır, bunun somut örnekleri geçmişte çok açık bir şekilde görülmüştür… ‘Yaşamış sayılmaz zaten yurdu için ölmesini bilmeyen’
diyen Ayçe İdil Erkmen gibi ‘Açlık grevinden başka çaremiz yok’
diyen tutsaklık ve direnme cüreti aynıdır. Bizler her zaman devrimci
tutsakların yanında olacağız. İsrail siyonizmine karşı, emperyalizme
karşı her zaman tüm dünya halklarıyla beraber omuz omuza çarpışacağız!”

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik
Ülkemizde
İsrail Politikaları
Uygulanamayacak Dedik!
Söylediğimizi Yaptık
Cenazelerimizi Aldık!
Dev-Genç, 7 Kasım 2016’da Dersim’de katledilen gerillaların cenazelerinin kaybedilmesinden sonra, Dersim
Seyit Rıza Meydanı’nda gerillalardan
Murat Gün’ün babası Kemal Gün
Açlık Grevi direnişine başladı. Direnişe
başladıktan sonra gerillalardan Bünyamin Kılıç, Tuncel Ayaz ve Mustafa
Doğru’nun kemiklerine ulaşılmasının
ardından Dev-Genç’liler yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere
yer verdi;
Dev-Genç (17 Mayıs):
“Bir baba adı Kemal Gün, yaşı
70 açlığı yaşından fazla. Oğlunun
ve yoldaşlarının kemiklerini alana
kadar buradayım ya bana onları verin
ya da beni de gömün demişti yola
çıkarken. Dediğini yaptı her gün
biraz daha eridi her gün bir adım
daha yaklaştı ölüme, oğullarına ve
kızlarına. Ve Kemal baba zafere
ulaştı. Direnişiyle ilk önce 11’lerimizden Dev-Genç’li Bünyamin’imizi
sonra da Tuncel abimizi mezarınatoprağına kavuşturdu. Direniş devam
ettiği bugün de 1 gerillamızın daha
cenazesi tespit edildi. Ve devlet tarafından yapılan açıklamada geri kalan tüm cenazelerin Kemal babaya
verileceği söylenmiş. Bu direnişin
kazanımıdır!”
Kocaeli Dev-Genç (18 Mayıs):
“Kemal Gün Kazandı, Nuriye ve
Semih de Kazanacak…
Kemal Amca direnişini sürdürdü
ve son olarak 17 Mayıs’ta valilik
kemikleri teslim edeceğini açıkladı.
İşte faşizme böyle diz çöktürülür.
Kemal amca bu açıklamaya karşın
da açlık grevini bitirmedi, çünkü halkımız der ki “Osmanlı’da oyun bitmez”. Bunu iyi biliyor Kemal Gün.

Elleriyle tek tek topladığı son kemiği
alana kadar sürdürecek direnişini.
Kemal Gün’ün iradesi onu da başaracaktır. Zafer şimdiden bizimdir.”

Trabzon’da Yapılan Saldırı
Çürümüşlüğünüzdür!
Siz Asla Öğretmenin,
Emekçinin Aydının Safında
Olamazsınız
Dev-Genç, Trabzon KESK’te Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
Açlık Grevi yapanlara yapılan saldırı
üzerine 21 Mayıs’ta yazılı açıklama
yayınlayarak kısaca şu sözlere yer
verdi;
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
işleri, emekleri ve onurları için bedenleriyle gün ve gün eriye eriye direniyor. KHK’larla ihraç edilen on
binlerce öğretmenin hakkını aramak
için, adalet için, bir değil tam üç
mevsimdir Yüksel’i mesken tuttular.
KESK Neredeydi? KESK Nerede?
Binlerce KESK’li ihraç edildi, açığa
alındı, peki KESK ne yaptı?
Dedikleri gibi AKP faşizminden
hesap mı sordu? Hesap nasıl sorulur?
Trabzon’da Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için açlık grevi yapmak isteyenlere saldırarak ve polise ihbar
ederek mi? Siz kimin safındasınız?
Biz saldırılara, baskılara alışkınız… Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın direnişinde her gün saldırılıyor, saldıran AKP’nin eli kanlı
polisi. Trabzon’da polis değil; demokrat öğretmenlerin, akademisyenlerin ve memurların sendikası KESK,
74 gündür açlık grevinde olan iki
akademisyene destek verenlere saldırıyor.
KESK binasında Açlık Grevi yapmak isteyenlere saldırmak teslimiyetin, çürümüşlüğün göstergesidir.
KESK; Öğretmenleri, Akademisyenleri, Memurları Temsil Edemez!
KESK Bitmiştir, Çürümüştür, Çözüm
Üretemez Hale Gelmiştir, Sözde Var-

dır Özde Yoktur!
Trabzon’da yapılan saldırı ile ilgili
hala bir açıklama yapılmadı. Açıklayın; direnenlere saldırmaktaki amacınız neydi? Neden saldırdınız?
Öğretmenler, akademisyenler, memurlar; iyi tanıyın bunları! Bunlar
AKP’nin polisi değil KESK’lilerdir.
Onbinlerce öğretmenine, akademisyenine sahip çıkmayan KESK! Çözümü KESK’ten beklemeyin. Ancak
direnirsek kazanabiliriz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine
kulak verin, onların yanında olun.”

Şehitlerimizden
Aldığımız Bilinçle
Ahlaksız Polislerden
Hesap Soracağız!
Dersim’de, halkının yaşadığı
açlığa ortak olan, halkının ezilip
sömürülmesini istemeyen onurlu
birer halk çocuğu olmayı seçen
Dev-Genç’liler, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan
polisler tarafından işkenceyle gözaltına alınıp işbirlikçilik teklif ediliyor ve ‘takip’ adı altında ahlaksızca taciz ediliyorlar. Bunun üzerine Dersim Dev-Genç 22 Mayıs’ta
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca
şu sözlere yer verdi;
“… Biz bu katilleri 18 yaşında
kurşunlanarak infaz edilen Sılalarımızdan, bombardımanlarda vahşice katledilen Bünyaminlerimizden
tanıyoruz. İşte bu katilleri de yeni
yeni Sılalar’ın ve Bünyaminler’in
var olacağı korkusu sarıyor. Ahlaksız Tunceli polisine bir kez daha
söylüyoruz; şehitlerimizden aldığımız bilinçle yapılan tüm bu işkencelerin hesabını soracak, direnmekten ve halkımıza umut olmaktan
vazgeçmeyeceğiz!”

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

PARASIZ EĞİTİM, BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELEMİZ
BASKINLARLA ENGELLENEMEZ!
Egemenler, tarihin her döneminde, halkın en dinamik
memnun değildir, en güzel yıllarını, gençliğini yaşayakesimi olan gençliği bir tehlike olarak görmüştür.
mıyordur, arabesk bir ruh hali hakimdir.
Oligarşi açısından da gençlik, iktidarın korkusu olmuştur.
Liselilerimizdeki bu moral bozukluğu, başarısızlık
1960’lardan bugüne gençliğin umudu,
duygusu, bağımlılık ve diğer tüm kötü
örgütleyicisi olan Dev-Genç vardır.
alışkanlıklarının sorumlusu ve körükGünümüzde liseler birer eğitim kuleyicisi bu düzendir. Bir avuç para
rumu olmaktan çıkmıştır. Fuhuş, kumar,
babası, asalak, bizim kanımız ve terialkol ve uyuşturucu alıp başını gitmizle beslenen birkaç zengin ailenin
mektedir. Çünkü devlet bunu bir polidüzenidir. Bu düzen emperyalizmin
tika olarak belirlemiştir. Gençlerimiz N Çürümenin içinde
uşağı bir düzendir. Dolayısıyla böyle
sorgulamasın, düşünmesin, aklı iktidar
bir sisteme kin duymamız, değiştirmek
büyümek istemiyoruz.
kavgasında olmasın ister.
istememiz için çok nedenimiz var.
Ülkemiz yeni sömürge bir ülkedir. N Uyuşturucu bataklığınÜlkemizdeki Amerikan işgaline,
Bu yüzden daha ilköğretimden başlaaçlığa,
yoksulluğa, işsizliğe, yozlaşda büyümek istemiyoruz.
yarak bencilliği ve kaderciliği aşılamaya
tırmaya, gerici eğitim sistemine karşı
çalışır. Gençlerimize liselerde, özentili, N Üniversite kapılarında
çıkan; emperyalizmi ülkemizden koadaletsizlik istemiyoruz.
halktan kopuk burjuva yaşam ve külvana kadar mücadeleyi sürdüreceği
türünü aşılamaktadır.
N Büyüdüğümüzde işsizlik sözü veren, gençliğin umudu, emperYarış atı gibi sınavdan sınava koşan
yalizmin korkusu olan bir tek DEVbataklığında
boğulmak
liseli gençliği düşünelim. İyi bir dereGENÇ var. Emperyalizmin işbirlikçisi
istemiyoruz
ceyle okulu bitirmek için herkesi geçoligarşinin, Dev-Genç’e saldırması, 5
meye çalışırken üniversiteye girebil- N Bunun için, demokratik
ayda 6 kez baskın yapması bundandır.
mek, bitirebilmek, atanabilmek vb her
Bir derneği 5 ayda 6 kez basmanın,
bir lise istiyoruz.
aşamada sürekli sınav engelini aşmak
korkudan başka açıklaması yoktur.
zorundadır. Sınavı geçmesi ise her- N Demokratik bir lise için, Parasız Eğitim, Bağımsız Türkiye mükesten daha çok çalışıp daha iyi not
cadelemiz bu kadar korkutmaktadır.
özgür, bağımsız bir ülke
almasına bağlıdır.
Liseliler;
istiyoruz.
Bunun tek yolu, yaşamdaki her
Bazen binbir çileyle okula gitmek
şeyden kendini soyutlayarak, mantığını N Bunun için, bu yaşta,
zorunda kalıyoruz, bazen bir kalem
bile kavramadan, sınavda sorulacak
alacak paramız olmuyor, bazen de aiBU KAVGADA
haliyle ezber yaparak herkesi geçmektir.
lelerimizin eve ekmek alacak parası.
BİZ DE VARIZ!
Bu da doğal olarak bencil, bireyci, aiBu koşullarda ailemizin fedakarlık ve
leye ve topluma yabancılaşan bir genç
umutla gönderdiği okullarda ne eğitim
tipi ortaya çıkarmaktadır. Oysa bizim
ne de öğretim vardır. Onların tek
kültürümüzde duyarsızlık değil emek
amacı, işbirlikçi tekellerin ihtiyacı
vardır, paylaşmak vardır. Ailemizden
olan eleman çıkarmaktadır.
"Bir elin nesi var iki elin sesi var"
AKP faşizmi okullarımızı İmam
diye öğreniriz. Halk gelenek ve kültü- N Liseliyiz biz... Genciz,
Hatip okullarına çevirerek, liselerde
rümüzde “ben” değil “BİZ” vardır.
çok genç... Ama yürekleri- kendi propagandasını yaptırararak, faşist
“Yarin yanağından gayrı her yerde her
okul idareleri aracılığıyla idealist felsefe
miz büyük.
şeyde hep beraber” olmak vardır, düyerine bilimsel düşünceyi savunanlara
Erken olgunlaşıyoruz biz. baskı uygulayarak aslında düşünmeyi
şenin elinden tutup kaldırmak vardır.
Bu ülke, bu düzen erken
Düzenin yarattığı gençlik tipi, ne
yasaklamaktadır. Dayatılanı kabul etbüyümek zorunda
istediğini bilmeyen, kendine güvensiz,
meyenleri ise okuldan atmakta, polise
en ufak bir başarısızlıkta bunalıma giihbar etmekte, aileleri de çocuklarına
bırakıyor bizi.
ren, uyuşturucu, alkol veya çeteleşmeye
karşı kışkırtmaya çalışmaktadır.
yönelmektedir. Başka bir alternatif bil- N İşte bu yüzden,
Eğitim, sağlık, barınma, çalışma
BU KAVGADA
meyen gençlik, bunlarla veya magazin
gibi en temel haklarımız elimizden
gündemiyle meşguldür. Hayatından
alınırken, polis ve asker kurşunuyla
BİZ DE VARIZ!

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
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Bu Kavgada
Biz de Varız!
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DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Liseliyiz Biz
her gün yaşıtlarımız katledilirken, babalarımız eve
ekmek getiremezken, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
gibi değerli öğretmenler ihraç edilip tutuklanırken
kafamızı kuma gömmenin zamanı değildir.
Zenginlerin çocukları kolejlerde, yurtdışında okurken,
paralı eğitim sistemi yüzünden okula gidemeyen çocuklar,
ucuz işçi durumuna düşürülmüşlerdir. Bizler halk çocuklarıyız, bu düzenin pisliğini apaçık yaşamaktayız.
İsteğimiz parasız eğitim, bağımsız Türkiye’dir. Şimdi
mücadele etme, taleplerimizi haykırma zamanıdır. Mü-

cadeleyi kesintisiz sürdüren, 47 yıldır bağımsızlık şiarını
elden bırakmayan Dev-Genç vardır.
Eğer sen de halk çocuklarının katledilmesini istemiyorsan,
adil bir ülke, parasız, bilimsel eğitim istiyorsan, Amerikan
postalları altında yaşamak istemiyorsan gel! Liseli DevGenç saflarında örgütlenelim, savaşalım, kazanalım...
PARASIZ EĞİTİM, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!
DEV-GENÇ’İ BASKINLARLA BİTİREMEYECEKSİNİZ!

Tutuklamalar ve Gözaltılarla
Onurlu Direnişi Bitiremezsiniz!
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz!

zafere ulaşılabileceğini göstermiştir. Zira Nuriye ve
Semih Hoca direnişlerine ilk başladıkları zamanlarda
onlarca kere işkencelerle gözaltına alınmış, ama direnmekten vazgeçmemişlerdi. Açlık grevine başlayacaklarını
duyurduklarında da yine gözaltına alınmış, açlık grevine
orada başlayarak bu saldırının niteliğini de kırmışlardı.
Dayatılan her baskıya direnişle karşılık veren bu iki
onurlu insan, her koşulda zulme karşı, faşizme karşı direnilebileceğini herkese göstermiştir! İşte AKP faşizminin
korkusu da budur. Zafer mutlaka direnenlerin olacaktır.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; Antakya’da gözaltına
alınan 18 kişinin kılına gelecek zarardan Faşist AKP iktidarı ve işkenceci Hatay polisi sorumludur!" denildi.
İzmir:Biz biliyoruz faşizmin beyazı olsa o bile karanlıktır
ama Nuriye ve Semih hocalarımız aydınlığa ulaşacak,
direnerek kazanacaklar. Tutuklamalarla baskılarla direnişi
kıramayacak, daha da büyümesini sağlayacaksınız.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça derhal serbest bırakılsın,
başlarına gelecek en ufak şeyden en başta AKP faşizmi
ve Adalet Bakanlığı sorumludur…”

Hatay: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest
bırakılması için yapılan eyleme polisin saldırmasıyla
ilgili 24 Mayıs’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "24
Mayıs'ta Hatay’da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
serbest bırakılmaları için eylem yapma kararı alan Emek
ve Demokrasi Güçleri, daha eylemlerine başlayamadan
polisin saldırısına uğradı. Polis saldırısı sonucu aralarında
Dev-Genç'li arkadaşlarımızın bulunduğu 18 kişi AKP’nin
eli kanlı polisleri tarafından işkenceyle gözaltına alındı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça haksız yere, hukuksuz
yere -hiçbir sebep gösterilmeksizin- işlerinden edilen
iki onurlu kamu emekçisidir. Bu iki insanın direnişi
halkımıza ve “bu koşullarda direnilmez bu şartlarda
hiçbir şey kazanmak mümkün değil” diyenlerin yanıldığını
göstermiştir. Bu iki onurlu insanın yüzlerce gündür
Yüksel Caddesi’nde sürdürdüğü direniş; halkımıza tek
çarenin direnmek olduğunu, ancak ve ancak direnerek

Yeni Gelenekler Yaratan
Dev-Genç’lilerin Adını Her
Yerde Yaşatacağız!
Antakya Dev-Genç’liler 17 Mayıs’ta, Antakya
Atatürk Caddesi’nde 6 Mayıs’ta katledilen Dev-Genç’li
Sıla Abalay için kuşlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada üzerinde “AKP’nin Katil Polisi 18 Yaşındaki
Sıla Abalay’ı Katletti Hesabını Soracağız! Dev-Genç”
yazılı kuşlamalardan 80 adet dağıtılarak Sıla’nın adının
unutulmaması sağlandı.

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Direnişleri
Büyüteceğiz!
İstanbul Okmeydanı DevGenç’liler 22 Mayıs’ta, direnişçi
olan Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve Kemal Gün’ü selamlamak için Mehmet Ayvalıtaş
Parkı’na, üzerinde “Ankara’da
İşimiz Ekmeğimiz, Dersim’de
Şehitlerimiz İçin Direniyoruz!
Dev-Genç” yazılı pankart astı.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Sevgi Erdoğan Vefa Evi Polis Tarafından Basıldı
Baskının nedeni Sevgiyi, dayanışmayı, bağlılığı öğretmeleri mi?

Hasta halleriyle umudumuzu büyütmeleri mi?

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

“7’den 70’e Tüm Halkımız, Her
Yaşta Kendisini Güvende, Emniyette
Hissetmelidir. Sevgi Erdoğan Vefa
Evi TAYAD’lı Ailelerimize Vefa
Borcumuzdur.
TAYAD’ın 30. yılında kurulan
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ile birlikte
ailelerimizi sahiplenmek açısından
önemli bir adım daha atıldı. Sevgi
Erdoğan Vefa Evi, kurmak istediğimiz sosyalist düzenin bugünden
atılan adımlarından birisidir. Düzenin, üretimin dışına düşen yaşlıları
ölüme terk etmesine karşı, devrimciler kurdukları Vefa Evi ile yaşlıların
deneylerinden yararlanma ve onları
üretim ile dinçleştirme mücadelesi
veriyor.” demişlerdi TAYAD’lı aileler Vefa Evi’ni açarken. 30 yıllık
geleneklerine yeni değerler ekleme
kararlılığı ile açtılar Vefa Evi’ni.
Vefa evinde kimler kalıyor, kimlere
bakılıyor, nasıl bir dayanışma örneği
ile örülüyor herkesçe bilinir.. Polis
de bilir bu evde kimin olduğunu.
Evde bakıma muhtaç, aşırı heyecan,
öfke, gerginlik durumunda yaşam
tehlikesi ile karşı karşıya kalacak
annelerimiz var. Bunu bildiği halde
İstanbul Emniyeti TAYAD’lılara
düşmanlığından olsa gerek iki kez
Vefa Evi’ni bastı. Vefa evi 2016’nın
Ağustos ayında açıldı. Daha altı ay
olmadan iki kez baskın yedi analarımız. Hasta halleri bile korku salmaya yetiyor işte. Hasta ve yaşlı
olmalarına rağmen huzur vermiyorlar İstanbul Emniyeti’ne. Helal olsun…

AKP 7’den 70’e Herkese
Düşman
Gençlik Dernekleri Federasyonu
5 ay içerisinde 6 kez basılmıştı.
Vefa Evi altı ay içerisinde 2 kez
basıldı. Genç ya da yaşlı, hasta ya
da sağlıklı olsun, AKP için fark etmiyor. Gecenin bir yarısı zırhlı araçları, uzun namlulu silahları, kar
maskeleri ile halka huzursuzluk vererek basıyorlar evlerimizi. Yaşlı,
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hasta anne ve ablalarımızın kaldığı
evden neden bu kadar rahatsızsınız.
Asla yaratamayacağınız değerleri
ve gelenekleri yarattıkları için mi?
Sevgiyi, dayanışmayı, bağlılığı, öğrettikleri için mi? Hasta halleriyle
umudumuzu büyüttükleri için mi?
Evet, bu nedenle huzursuz olabilirsiniz. Binlerce kez operasyona çıksanız da huzur bulmanız mümkün
değildir. Çürüyen ve yozlaşan bir
sistemi temsil ediyorsunuz. Huzurlu
olamazsınız.

Vefa Evinin Basılması
Hukuk Dışıdır
Yasaya göre gece bir yerde arama
yapılması istisna ve özel bir durumdur. Kanun çok açık bir biçimde
“Konutta, işyerinde veya diğer kapalı
yerlerde adlî arama gece yapılamaz.
Ayrıca bu yerlerde kolluk âmirinin
yazılı emriyle de arama yapılamaz.”
der. Gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde gece arama yapılacağı düzenlenmiştir. Ne demek gecikmesinde sakınca bulunan hal? Kanun
bu durumu da düzenlemiş. “Derhâl
işlem yapılmadığı takdirde suçun
iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması
veya kimliğinin tespit edilememesi
ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak
için vakit bulunmaması hâlinde”
gece arama yapılabilir denilmektedir.
Genel kural gece arama yapılamayacağına ilişkindir. Hele hasta
ve yaşlı olan kişilerin olduğu yerlere
arama işlemi hiç yapılmaz. Çünkü
herhangi bir heyecan ve gerginlik
durumunda ölümcül sonuçlara neden
olabilirsiniz. Neden de olmuştur.
Evde bulunan Mesude ana, polisi
görünce öfkesinden soluksuz kalmış
ve fenalaşmıştır. Polis Mesude anneyi hastaneye kaldırmak zorunda
kalmıştır. Hiçbir yakınına haber vermeden, bir eşyayı bırakır gibi Mesude anneyi hastaneye bırakmıştır.
Haberi alan TAYAD’lılar geldiğinde

Mesude ana yoğun bakım servisindeydi.
Yaşlıların kaldığı eve baskın yapılması sadece hukuka değil, ahlaka
da aykırıdır. Çünkü böyle bir evde
arama yapıyorsanız amacınız bir
kişiyi yakalamak ya da bir delili
bulmak olamaz. Evde bulunan birini
yakalamak istiyorsanız kapısında
da beklersiniz. Beklediğiniz kişi çıkınca alıp götürürsünüz. Vefa evi
küçücük bir ev. Tek bir çıkışı vardır.
Ev sokakla iç içedir. Halka açıktır.
Orada bulunanların tek bir amacı
vardır, annelerine bakmak, vefa
borçlarını yerine getirmek.
Ve arama işlemi yine kanuna
göre “ bir suç işlemek veya buna
iştirak veyahut yataklık etmek makul
şüphesi altında bulunan kimsenin,
saklananın, şüphelinin, sanığın veya
hükümlünün yakalanması ve suçun
iz, eser, emare veya delillerinin elde
edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin
sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde,
üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir.”
Bir araştırma işlemi olarak geçen
gece baskını, özel harekat polisi tarafından gerçekleşiyor. Bu yapılanma
halkı katletmeye göre örgütlenmiştir.
Arama işlemi için değil halka gözdağı vermek için oluşturulmuştur.
Vefa Evi’nde kimi ve neyi arayabilirsiniz. Orada faşizmin hiçbir zaman
sahip olamayacağı duyguları, değerleri, direnci, yaratıcılığı bulabilirsiniz.
Sudan ve keyfi gerekçelerle evleri
basmak faşizmin karakteridir biliyoruz. Yasaları, hukuku, ahlakı yoktur. İşine geldiği gibi davranır. Yasalar göstermelik olarak bir köşede
tutulur. Demokrasi maskesi olarak
göstermek gerektiğinde kullansınlar
diye bekletirler yasaları.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
DİRENİŞ YAZILIR, ONUR DİYE OKUNUR

Direnmek insanın doğasında vardır. Güçlü olanlar
değil koşullara direnenler hayatta kalır ve bu mücadele
onu güçlü bir direnişçi yapar.
Direnirsen hayatta kalabilirsin.
Diyelim direnmedik. Elde ne var? Elde var koca bir
sıfır... Sıfır zaten cebimizde. Direnmekse bize haklarımızı almanın yolunu açar.
Diyelim ki direnmedik; bize haksızlık yapanların
mutluluğunu düşünün.
Direnmek, bir etkiye gösterilen tepkidir. Yasak varsa
direniş vardır örneğin. Baskı varsa, zulüm varsa, hak
gasbı varsa, çalınan bir gelecek varsa ve daha bizden
çalınan ne varsa hepsinin bize söylediği tek bir şey vardır: BASKIYI KABUL ETMEK ÖLÜM; BASKIYA
DİRENMEK İSE ONURDUR.
Direnmenin önünde ne engel olabilir?
Korku!
Gözaltına alınma, tutuklanma, işten atılma, okuldan
atılma, işkence görme... Korkunun bin bir türlü hali var.
Ve tabi en önemlisi elindekini de kaybedecek olma...
Terazinin bir kefesinde bunlar var. Diğer kefesinde
ne var? Onur, namus, şeref, haysiyet, gurur, kişiliğimiz,
kimliğimiz... Yani özcesi bizi biz yapan bütün değerlerimiz...
Direnmek bize bir kapı açar; umudun kapısını. Zulme boyun eğmemiş olmanın getirdiği onur kapısını...
“Yaramın üstünde yürümeyi öğretti bana celladın
bıçağı.
Yürümeyi, hem de yorulmadan yürümeyi.
Direnmeyi öğretti. Direnmeyi...” (Mahmud Derviş)
Şairin de dediği gibi, bize direnmeyi öğreten, direnmek zorunda bırakan şey yaşadığımız tüm adaletsizliklerdir.
Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji bilimlerinin nasıl ki kendi yasaları varsa, direnmenin de yasaları vardır. Direnmenin koşullarını sağlayan, düzenin ahlaksızlığıdır. Ahlak dışı eylemlere karşı direnmek ahlaki bir
yükümlülüktür.
Susmak, sessiz kalmak zalimi susturmaya yetmez.
Tek bir yolu var bunun, o da direnmek. Hak veren zalim
gördünüz mü, hesap soran olmayınca?
Evimizi yıkarlarsa,
ekmeğimizi bölerlerse,
alınterimizi çalarlarsa,
adaletsizlik günlük tayınımız olmuşsa eğer

DİRENECEĞİZ!
SONUNA SONUNCUMUZA KADAR DİRENECEĞİZ!

“Hayvanlarımızı da öldürmüşlerdi. Köpeklerimizin çoğunu. Bu, bizim için insanların
öldürülmeleriyle birdi. Hayvanlarımızın öldürülmesine çok üzülmüştük. Yeniden köyümüzde oturmaya başladık. Büyük arazi sahipleri yine geldiler, kendi deyişleriyle kollektif
bir iş yapmak istiyorlardı bu kez. Uşak olarak
kalmaktan memnun olmalıymışız, çünkü
toprak onlarınmış. Kulübelerimizde oturabilecektik; ama toprak artık bizim olamayacaktı.
Babam onlara, buraya gelen ve toprağı işleyen
ilk aile olduğumuzu, hiç kimsenin bu toprakların büyük toprak sahiplerine ait olduğunu
söyleyemeyeceğini anlattı. Mutlaka toprak
istiyorlarsa, dağlara çıkıp oradaki ormanlık
alanı temizleyerek işlemeliydiler. Yeteri kadar
toprak vardı; ama faydalı alan kalmamıştı
artık. Bizim köyümüz yakın olsaydı, şimdi
hepimiz yalnız köle olacaktık ve topraklarımız
bir çiftlik durumuna gelmiş olacaktı. Ama
babam; “Bu sorun değil” diyordu, “bizi öldürseler bile mücadeleye devam edeceğiz.”
Tabii o zaman politik bir görüşümüz ve diğer
köylerle birlikte onlara karşı koymak gibi bir
fikrimiz yoktu. Bu daha çok her köyün özel
sorunu sayılıyordu. Yani büyük toprak sahiplerinin önerisini reddettik. Bir-iki ay barış
içinde geçti. Sonra, köye bir baskın yapıldı.
Bu sefer komşu köylerin bize verdikleri şeyleri
de kırıp döktüler. Artık yaptıklarına dayanamıyorduk. Köyümüzü terketmek ve sahildeki
çiftliklerden birine gitmek istiyorduk. Orada
ne yapacaktık? Direnmeye ve köyümüzde
kalmaya karar verdik.” (Ben... Rigoberta
Menchu Guatemala’da Yaşam)

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Kore Halk Cumhuriyeti Emperyalizmin Abluka ve Kuşatmalarına
Karşın Bağımsızlığında ve Anti-Emperyalist Çizgisinde Israr Ediyor

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dünyada milyonların aklına takılan
sorudur belki: Büyük olmayan bir
ülke, SSCB’nin dağılmasından sonra
“tek kutuplu” dünyanın en büyük
gücü ABD’ye nasıl karşı koyabilir?
Neden ABD tereddüt etmeden birçok
devlete saldırıyor, fakat teknik olarak
savaşın sürdüğü Kore Yarımadası’nda
sosyalizm varlığını sürdürüyor?
ABD’nin tehdit ve şantajları karşısında
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
hükümetinin çizgisinden taviz vermemesi birçok insanın dikkatini çekiyor. Son 25 yıldır Kore yarımadasında defalarca savaşın yeniden alevleneceği izlenimi doğdu. Amerikan
emperyalizmi tarafından ağır tehditler
yöneltildi, saldırıya hazır olarak sınıra
askeri güçler yığıldı. Fakat her seferinde, yurtlarında sosyalizmi ve bağımsızlığı korumayı hedefleyen devlet
yönetimi, ordusu ve halkıyla KDHC
bu irade ve kararlılık savaşında kazanan taraf oldu. Tüm ambargo ve
yasaklara rağmen, düşmanların saldırısı adil bir yaşam nasıl inşa edilirin
örneğini sunuyor tüm dünyaya. Dergimizde emperyalist politikalarla servis
edilen haberleri değil, Kore halkının
gerçeklerini anlatacağız.

Kore Demokratik Halk
Cumhuriyetini Tanıyalım
Coğrafi bilgi: Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti 122 762 km yüzölçümü vardır. Bunlardan %84’ü dağlık bölgedir. Yani ülke topraklarından
işlenebilir, tarım alanı sadece %16’dır.

Ülke nüfusu, 2008 yılında yapılan
sayımlara göre 24 milyon, 2015
yılında yapılan son sayımlara göre
de 25,2 milyondur.
Bağımsızlık mücadelesi: Kore,
1910 yılında Japonya tarafından
işgal ediliyor. Koreliler ülkelerinin
kaybını kabullenmiyorlar ve bağımsızlık mücadelesi başlatıyorlar.
Bu mücadele, 1945 Ağustosunda
Kim il Sung önderliğinde başarıya
ulaşıyor.
Kim il Sung:
Kim İl Sung 15 Nisan 1912 yı-
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lında doğmuştur. Pyongyang şehrine
yakın Namni köyünde dünyaya gelmiştir.
Kim İl Sung’un ailesi vatanseverliği
ile tanınır. Dedesi, 1866 yılında, Amerikan korsan gemisinin yok edilmesi
eylemini yöneten kişidir. Babası,
Kore’nin özgürlüğü için mücadele
eden kurtuluş savaşçısıdır. Kim İl
Sung 13 yaşında iken “emperyalizme
karşı birlik” örgütlenmesini kurmuştur.
Bu örgütlenme, Çin’de yaşayan Koreliler’den oluşmaktadır.
25 Nisan 1932 yılında Kore Devrimci Halk Ordusu’nu kuruyor ve bu
ordu ağustos 1945 yılındaki kurtuluşa
kadar kahramanca, Japon emperyalizmine karşı gerilla savaşı yürütüyor.
Gerilla komutanı olarak Kim İl
Sung, cesur, kadın gerilla Kim Jong
Suk ile tanışıyor ve evleniyorlar. Baektu
dağındaki gerilla kampında, 16 Şubat
1942 yılında Kim Jong İl doğuyor.
Kim Jong İl, Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nin önderi ve Kore
devriminin geliştiricisi oluyor.

Kore’nin parçalanması ve
Kore halkının özgür vatan savaşı:
1950-1953
Japonya’nın teslim olmasından
sonra Kore 38. paralelden iki alana
ayrılmıştır. 10 Ekim 1945 yılında Kuzey alanında Kuzey Kore’nin Komünist Partisi kuruluyor. Bu partinin organizasyon ve ideolojik temelleri daha
Japon işgaline karşı yürütülen devrimci
mücadelede atılmıştır. Partinin başına,
tartışmasız lider kabul edilen Kim İl
Sung geçiyor. 8 Aralık 1946 yılında
Kim İl Sung başkanlığında Kuzey
Kore’nin geçici Halk Komitesi kuruluyor. 28 Ağustos 1946 yılında nihai
olarak Kore İşçi Partisi, Kuzey Kore
Komünist Partisi ve Kore’nin yeni
demokrasi partisinin birleşmesiyle
kuruluyor. Partinin ideolojik temellerinin değişmediğini vurgulamak için
kuruluş tarihi 10 Ekim kalıyor. Kuzey’de ülkeyi sosyalizm yoluna yönelten değişiklikler başlıyor. Tarım
reformu yapılıyor. Tamamına yakınının
Japonların olan sanayinin kamulaştırılmasına gidiliyor.

9 Eylül 1948 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştur.
Sosyalizmin yolunda ilerleyen yeni
halk cumhuriyetinin temellerini oluşturan ideolojisi hakkında fikir sahibi
olmak için Kore devriminin önderi ve
KDHC kurucusu olan Kim İl Sung ile
üst düzey Sovyet yöneticisi olan Jdanov
arasında gerçekleşen görüşmeye bakmak yeterlidir. İki lider, kurtuluştan
birkaç ay önce Moskova’da görüşüyor.
Kim İl Sung, Jdanov’u Kore’deki durum hakkında bilgilendiriyor. Kim İl
Sung, Kore halkının siyasi olarak uyandığını ve ulusal kurtuluş savaşında çelikleştiğini anlatır. Bu mücadele boyunca da umutlu yönetici bir bütünlük
oluştuğunu ve birçok vatansever birliğinin kendi gücüne dayanarak ülkelerinin inşasına hazır olduklarını söyler.
Jdanov onu dikkatle dinler ve kurtuluşunun ardından ülkesinin inşasında
Kore halkının nasıl bir yardıma ihtiyacı
olduğunu sorar. Kim İl Sung’un cevabı
önemlidir: “Sovyetler birliği dört yıl
boyunca Almanya ile savaş sürdürdü,
şimdi ise Japonya ile savaşın eşiğindesiniz. Bize yardım gücünü nerden
bulacaksınız? Bize yardım edilirse, teşekkür ederiz. Fakat biz, mümkün olduğunca kendi gücümüzle ülkemizi
inşa etmek istiyoruz. Bu elbette ki zor,
ancak gelecek perspektifi ile bakınca
böylesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizim ülke tarihimizde dış
güçler önünde baş eğmek vardır ve

Bağımsızlık bayrağı altında
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tam da bu durum, kayıplara neden
olmuştur. Ve yeni Kore’nin inşasında
buna yer yoktur…”
Yeni cumhuriyet ayakta kalmak
için görülmemiş sınamaları atlatmak
zorunda kaldı. Fakat bağımsızlık ve
kendi gücüne yaslanma konusunda
yönünden sapmadı ve tüm engelleri
başarı ile aştı.
Japon işgalinden kurtuluşunun ardından Kore’ye tipik sömürge ekonomisi miras kalmıştı. Dar bir sanayisi
vardı ama o da yerel kaynakların çıkarılması ve Japonya’ya ihracına dayanıyordu. Çoğu sanayi kuruluşunun
sahibi Japonlardı. Yönetim ve teknik
eleman, mühendis personelinin
%90’ının Japonlar oluşturuyordu. İhtiyaç duyulan tüm makineler Japonya’dan ithal ediliyordu. Kısaca Kore’nin
kendine ait makine endüstrisi de kadroları da yoktu. Ülkenin tek üniversitesi
Seul’daydı ve oradaki öğrencilerin yarısından fazlası Japon’du. Kore halkının
%80’i okuma yazma bilmiyordu. Ve
kurtuluştan sonra Japonlar Kore’yi terk
ettiğinde, sanayi bozulan makinalar ve
kadro eksikliğinden tam olarak felç
olmuştu. Çalışabilir yaştaki Koreliler’in
çoğu tarım ile uğraşıyordu, toprağı ise
ilkel yöntemlerle işliyorlardı. Yeni bağımsız ülkenin ertelenemez görevlerinden biri de ekonomiyi canlandırmanın yanı sıra, halka okuma yazma
öğretmek ve kendi kadrolarını yetiştirmekti. KDHC bu görevlerini yerine
getirmek için barışa ihtiyacı vardı ancak
cumhuriyetin kurulmasından iki seneden de az bir zaman içinde emperyalist
ABD’nin saldırılarına karşı kendini
savunmak zorunda kaldı. 1950 yılında
ABD emperyalizmi dünyanın hükümdarı olma planları çerçevesinde, komünizmle baş etmek için uygun zamanın geldiğini sanıyordu. Çünkü bu
sıralarda Sovyetler Birliği halen faşizme
karşı savaşta oluşan korkunç yaralarını
sarmakla meşguldü. Birkaç tane nükleer
bombaya sahipti ama ABD’ye onları
götürüp dönecek kapasiteye sahip hiçbir

uçağı yoktu. Yani SSCB, ABD ile her
türlü çatışmadan kaçınmaktaydı. Çin’de
ise iç savaş sona ereli sadece birkaç
ay olmuştu ve Pekin’de ülkeyi yıkımdan
sonra ayağa kaldırmak için barışı sağlamak için her şey yapılıyordu.
Aynı zamanda, 1950’li yıllarda
Amerikan emperyalizmi gücünün doruklarına ulaşmıştı. Savaş ABD’ye
brüt ürün artışı getirdi. Tüm büyük
emperyalist rakipler ya çok fazla güç
kaybetmişti ya da uydu ülkeler haline
gelmişlerdi.
Sahip olduğu atom bombaları ile,
binlerce ağır bombardıman uçakları,
deniz kuvvetleri ve tüm askeri donanımlarıyla Beyaz Saray’dakiler SSCB
ve sosyalist ülkelerini kat kat aşan
güce sahip olduklarından eminlerdi.
Kuzey Kore konusunda ise Amerikalılar birkaç günde onunla baş edeceklerine inanıyorlardı. Savaş ABD’nin
tüm planlarını alt üst etti. Amerika,
kat kat üstün olan hava, deniz ve kara
kuvvetleriyle direk yer almasına rağmen, saldırının daha ilk gününden itibaren Kore Halk Ordusu’nu yenmeyi
başaramadıkları gibi, geri çekilmek
zorunda kaldılar. ABD, Kore Savaşı’na
direk dahil olmasaydı, savaş birkaç
günde ve en az kayıpla bitebileceği
gözle görülür bir gerçekti. Savaşın ilk
4 ayında Kore Halk Ordusu tek başına
savaşını sürdürmüştür. 1950 yılının
Ekim ayı sonlarında ancak Çinli gönüllüler desteğe katılmıştır. Amerikalılar
1953 yılının yazında ne savaş alanında
ne de havadan sivil halkı katlederek
bir zafer elde edemeyeceklerini anladı.
Günümüz araştırmaları savaş meydanında iki tarafın da kayıplarının yaklaşık
olarak eşit düzeyde olduğunu gösteriyor, hem de Amerika’nın teknik üstünlüğüne rağmen.

Amerikan Emperyalizminin
Sosyalizmi Askeri Güç ile
Yenip Dünya Hegamonyası
Hayalleri Daha İlk

Adımlarıyla Kore’de
Hüsrana Uğradı
Savaşın ardından KDHC yeniden
sıfırdan başlamak zorunda kaldı, çünkü
her şey bozulmuş, yıkılmıştı. Kore
Halk Ordusu’nun savaş esnasında kullandığı silahlar da, diğer malzemeler
de, daha sonra yeniden inşa sürecinde
ve ekonomiyi canlandırmak için alınan
yeni donanımlar da, alınan-kullanılan
her şey SSCB’nin ve diğer sosyalist
ülkelerin hediyesi değildir, sık sık söylenen yalanlarda olduğu gibi. KDHC
aldığı her şeyi uygun koşullarda sağlanan krediler ile almış, tamamının
ödemesini yapmıştır.
1956 yılına kadar, bizzat Kim İl
Sung’un yönetiminde uygulanan ilk
üç yıllık tarımı kalkındırma planı, 2
yıl 8 ay içinde tamamlanarak, savaş
öncesi tarımın da önüne geçen bir
seviyeye ulaştı. Kore kalkınma aşamasından yeni sosyalist tabanlı bir
inşaya geçti. Beş yıllık planın (19571961) sanayi ayağı 2 yıl 6 ay içinde
tamamlandı, planın diğer alanların
kapsamı da 1960 yılında tamamlandı.
İşte bu yıllarda sosyalist endüstrinin
ve bağımsız ulusal ekonominin temelleri atıldı. 1961 yılında ilk 7 yıllık
planın uygulamasına başlandı ancak
uluslararası durumun karmaşık olması
ve ABD’nin güç gösterisinden kaynaklı olarak bu plan 3 yıl gecikmeyle
1970 yılında tamamlandı. Bu süreçte
sosyalist endüstrinin ve bağımsız ulusal ekonominin inşası tamamlandı.
1970 ve 1980 yılları arasında milli
ekonominin tüm alanları zamanın
çağdaş teknolojisiyle donatılmıştı.
KDHC’nin ekonomisi hızla gelişiyordu. Endüstri alanında en büyük
başarılar tartışmasız en zor ve belirleyici alan olan makineleşmede yaşandı. Kurtuluştan önce makine yapımı
hiç yokken, sosyalizm ile birlikte öncelikli geliştirilen alanlardan oldu.
1986 yılına gelindiğinde, üretimde
ihtiyaç duyulan tüm makinelerin %98’i
artık kendi ürettikleri makinalardır.
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Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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1986 yılına gelindiğinde; 2,5 tondan 40 tona kadar taşımacılık yapma
kapasitesine sahip kamyonlar, tüm
traktör çeşitleri, tüm tarım alet ve
makinaları, tüm tren vagonları ve
dizel ve elektrikli her çeşit lokomotifler, iş makineleri, su ve buhar türbinleri, elektrik jeneratörleri, metalürji,
çimento, kimya fabrikalarının tüm
donanımları ve diğer tüm ihtiyaçlarını
kendi üretimi ile karşılıyor KDHC.
Ağır sanayide olduğu gibi hafif sanayi de, tarım da hızlı tempolarla
gelişti. Dokumacılık 1946’dan 1986’ya
kadar 312 kat artış göstermiştir. Aynı
yıllarda günlük ihtiyaçlar, ev eşyaları
alanında 1926 kat artış, ayakkabı üretiminde 326 kat artış söz konusu.
Ekonomik gelişim başarıları temelinde, halkın yaşam standartları ve
refahı yükselince 1974 yılında Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti vergileri kaldırıyor. Ve devlet bütçesindeki
tüm gelirini sadece devlet ve kooperatif
kuruluşlarından elde eden dünyada
ilk ve halen tek ülkedir KDHC. Evlerin
inşasının tamamını devlet karşılıyor.
Her aile ücretsiz ev sahibi oluyor ve
hiçbir kira bedeli ödemesi yapılmıyor.
Tamamen ücretsiz evlerde oturuyor
halk. Bununla beraber eğitimin tüm
kademeleri, sağlık hizmetlerinin tamamı – ilaçlar dahil, tatil kampında
tatil, ki oraya ulaşım da tamamen ücretsiz. Bütün bunlar 1960-70’li yıllarda
elde edilen sosyal kazanımlar ve en
ağır sürecin yaşandığı 20. yy sonunda
dahi kaldırılmadılar. Ücretsiz sağlık
hizmeti KDHC’nde 1 Ocak 1953 yılında uygulamaya konmuştur, yani
Kore savaşı henüz sürmekteyken.
SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde
sosyalist düzenlerin yıkılmasından
1950 yılında başlayan savaş, 1953
yılında ateşkes ile sona erdi. Oluşturulan askerden arındırılmış bölgede
imzalanan ateşkes Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti ile ABD önderliğindeki BM ve NATO güçleri arasında imzalandı. Yani Güney Kore
imzada taraf değil. Bunun hukuki
anlamı işgalci emperyalist güçler Kore’yi ikiye bölerek, bir halkı, vatanı
parçaladı. Ama KDHC de teslim olmadı ve teknik olarak halen savaş
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sonra KDHC “zorlu yürüyüş” diye
bilinen zorlu bir sürece girdi. Ülkede
sosyalizmin ayakta kalması ya da yok
olması söz konusuydu. Var olma meselesiydi çünkü söz konusu sadece
ekonomik ilişkilerin kesilmesi ve
ABD’nin dayattığı ambargo değildi,
savunma giderlerinin arttırılması zorunluluğu doğmuş ve ciddi saldırı tehdidi mevcuttu. Ve artık SSCB yoktu,
bu durum KDHC’nin kendi nükleer
silahlarını geliştirmesi zorunluluğunu
doğurdu. Bütün bunlara ayrıca doğal
afetler de eklendi, 1995 ve 98 yılında
seller oluştu. Bu çok zorlu süreci Kore
halkı Kim İl Sung’un davasının onurlu
savunucu ve sürdürücüsü Kim Jong
İl önderliğinde atlattı. Tüm kötü niyetlilerin kaçınılmaz olarak Kore’deki
sosyalizmin de çökeceği tahminleri
doruklarda iken, 1998 yılında kendi
roket taşıyıcısı ile Kore uydusunu başarıyla fırlatıldı. Sınamalardan başarıyla
geçmenin de sembolü oldu bu uydu.
21. yy’da ülke yeni bir devreye
girdi ve “güçlü ve gelişen ülke” inşası
temel hedef olarak belirlendi. Bu
döneme bilim, teknoloji ve ekonomi
alanındaki çok yüksek başarıları damga
vuruyor. Tüm ağır sanayi, üretim sanayisi donanımları çağdaş teknolojilerle yenilendi, makineler yenilendi.
KDHC’nin önemli özelliklerinden
biri de doğal kaynaklarını çok etkili
kullanması ve bu konuda sürdürülebilir
kalkınmada örnektir. Örneğin KDHC’nde kişi başına kullanılan enerji miktarı
Güney Kore’de kullanılandan 6 kat
daha düşük. KDHC’nde üretilen elektriğin yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Ülkeye az
miktarda petrol ithal ediliyor, daha
çok miktarda kömür ihraç ediliyor.
halinde bulunan bir ülke.
Son günlerde yeniden karşımıza
çıkan savaş tehditleri haberlerini
dinlerken, okurken, paylaşırken,
Kore gerçeğini bilerek değerlendirelim. Bağımsızlığı için bir bütün
olarak yıllarca savaşan, mücadele
eden, ülkesini inşa eden bir halktır
Kore halkı. Her an ülkesini savunmaya hazır olarak mutlu ve refah
bir yaşamı inşa etmeye devam ediyor.

Güney Kore ise kullandığı elektrik
enerjisinin %90’ını ithal ediyor.
Unutulmaması gereken bir gerçeklik
de bugün teknik olarak KDHC ABD
ile halen savaş halindedir. Ülkenin
ikiye bölünmüşlüğü devam ediyor. Güney Kore ABD’nin hamiliğine devam
ediyor. Seul’daki kukla hükümetler ülkeyi ayırmak için büyük beton duvar
yaptılar iki ülke arasında. Böl Parçala
Yönet politikasının somut halidir bu
duvar. Bir halkı ikiye ayıran, bir ülkeyi
ikiye ayıran emperyalizmin duvarının
bir tarafı sömürü çarkı, bir tarafı sömürüsüz özgür bağımsız mutlu bir yaşam. Bu duvarı bu gerçeği bilmeliyiz.
“Veli oğlu Ahmet
General Klarkın piyade eri
Kore (...)
Hani bahar sabahları vardır,
Ahmet,
çıkarsın evden/karşında bir müjde gibidir dünya.
İşte böyle bir dünyaydı artık Kuzey
Koreli için
her sabah/her akşam/her gece
memleket.
Söz hürriyetindi.
Toprağı bölüşmüştüler.
Demiryolları
altın, gümüş, kömür, ovada yağmur,
dağda rüzgâr, deniz bulut, güneş,
çocuk bahçeleri, hastaneler,
okullar
ve fabrikalar milletindi.
Bahtiyardılar.
Kimi öldürmeğe gidiyorsun Ahmet? (...)
Bilmeyen var mı?
Yaktınız ekinleri,
şehirleri uçurdunuz.
Ve onların en ucuz ölüm aleti
sendin, Ahmet, (...)”
Nazım Hikmet Ran
1950 yılında başlayan Kore Savaşı’na Türkiye’den ucuz asker temin
etti ABD emperyalizmi ve dönemin
Menderes iktidarı 5 bin asker gönderdi
Kore’ye. Halkımızın aydını, usta şair
Nazım Hikmet bu konuyu “Kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet”, “Diyet”,
“23 sentlik asker” şiirlerinde bize anlattı.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

“Haklı Olmak Kadar
Büyük Bir Dayanak Yoktur”
Haklı Direnişlerimiz Kazanacak!
İstanbul Şişli Cevahir AVM Önünde,
KHK İle İşinden Atılan KEC’li
Nazife Onay’ın Direniş Günlükleri’nden Derlediklerimiz:
50. Günü: Grup Yorum’un marşlarıyla destek verdiği eylem, halaylarla
devam etti. Fakat AKP’nin işkenceci
polisleri Grup Yorum gittikten sonra,
eylemin bitmesine 20 dakika kala
saldırdı. Bir genç, var gücüyle polisi
tutmaya çalışıyordu, onu da benimle
birlikte gözaltına aldılar. 55 yaşında,
yüksek tansiyon hastası Nuri Abiye
saldırdılar.Benimle birlikte beş destekçim de gözaltına alındı. Kalan
destekçiler ise ikinci pankartı alıp,
bizden sonra açıklama yaparak mücadelemizin haklılığını anlatmışlar.
51. Günü :Direniş alanının etrafı AKP flamaları ve bayraklarla
süslenmiş.Bugün de gözaltına alındık, aynı kişiler yeniden alındı, erken gelemeyenler karakolun kapısında bekledi saatlerce, kapıdan el
salladık birbirimize. Ne çabuk dost
olduk diye düşündüm. Direnişten
önce yarısını tanımıyordum bile.
52.Günü:Bugün alana ilk günlerdeki gibi sadece ozalitim ve önlüğümle gelebildim. Pankartımı,
yazı tahtamı, taburemi aldılar. Ozaliti zemine yapıştırmama küçük bir
kız çocuğu yardım ediyor.
Gözaltı aracı geliyor, o arada çocuğa bir abla ile birlikte olacakları
anlatıyoruz korkmasın diye. Oturuyor
arkadaki beton yüksekliğe. O arada
yine bir öğretmen alışkanlığı ile “Hak
aramak suç kabul ediliyor, fakat suç
değildir, bu nedenle direneceğim, sakın korkma” diyorum ve önümüze
park ediliyor transit dolmuş.Halka
yüksek sesle AKP’nin direniş düşmanlığını anlatmaya başlıyorum.
Yine gözaltına alındığımızı gören

Nuri Abi engel olmaya çalışıyor ve
o da gözaltına alınıyor bizimle.
53. Günü : Hafta sonu, 17
gündür Kadıköy-Khalkedon Meydanı’nda “Nuriye ve Semih Yaşasın,
KHK’lar İptal Edilsin” talebiyle
dönüşümlü açlık grevi başlatan bir
grup Barış Akademisyeni’ni ziyaret
ettim. O gün destek açlık grevini
Barış İçin Kadın Girişimi devralmıştı. Açlık Grevcisi Av. Sevda
Çetinkaya’ya çiçeklerimizi sundum.
Ardından bir süre sohbet etti. Sinema Emekçileri ile sohbet ederken
polisin ‘Dağılın’ uyarısını duyduk.
“Nuriye Semih Yalnız Değildir”
sloganlarına alkışlar eşlik etti. Polis
amiri ile tartışmayı yürüten arkadaşın anlatımları da AKP’nin direniş
korkusunu gösteriyor: “KHK’lara
karşı eylem yapmanıza bir şey demiyoruz. ” diye açıklama yapan
polisin Nuriye ve Semih için eylem
yapılmasından rahatsız olduklarını
anladığını ifade ediyor. Cadde boyunca yerlerde sürüklenerek gözaltı
aracına alındık. Halktan birinin bu
duruma müdahale etmesi onun da
gözaltına alınmasına neden oluyor.
Karakol önünde, polis aracında
bekletilirken kalabalık bir kitle alkışlarla bekliyor. Gözaltında olan
dokuz kişi de bundan çok memnun
oluyor.
Birçoğu genç olan polisler tam
işkenceci. Sabahın ilk dakikalarından
savcının kapısına kadar devam ediyor
işkenceleri. Biz ‘Semih ve Nuriye
onurumuzdur’ dedikçe de çıldırıyorlar.
Gözaltı boyunca gördüğümüz işkencelerden bitkin düşerek çıkıyoruz
adliyeden. Yeniden haykırıyoruz:
“Nuriye Semih Yalnız Değildir, Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz!”

Nazife Onay için bir basın
emekçisinin sosyal medyada
paylaştığı düşünceleri:
Bir öğretmen… 51 gündür hafta içi
her gün Cevahir AVM önünde oturma
eylemi yapıyor. İşkence ile gözaltına
alınıyor, yerlerde sürüklenerek gözaltı
aracına bindiriliyor. Baskıya, gözaltına,
işkencelere rağmen susmuyor. Sadece
KHK’ya değil düzene direniyor. Hafta
sonları Ankara’ya, Bandırma’ya, Dersim’e, Düzce’ye gidiyor her yerde direnişi
büyütüyor. Susmuyor! Bugün Kadıköy
Khalkedon’da Barış İçin Kadın Girişimi
(BİKG) çağrısıyla açlık grevi direnişine
ses olmak için desteğe gidiyor ve yine
yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyor.
Sadece bir öğretmen… İşini, ekmeğini istediği için, adalet için, özgürlük
için yerlerde sürükleniyor…
Bu günlük, işkence ile gözaltına alındığı için yazamayan Nazife Onaya...

Koyduunuz Yasakları
Tanımıyoruz! Alanlara Çıkmaya
Semih ve Nuriye'yi Sahiplenmeye
Devam Edeceiz!

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Devrimci İşçi Hareketi 19 Mayıs'ta
bir açıklama yayınladı. Açıklamada:
"Yüksel Caddesinde süren Açlık Grevi’ne
AKP her akşam saldırıyor. Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça açlık grevlerinin 72.
gününde. Seslerine ses veren herkesi yıldırmak istiyor AKP. Kapkara bir gecede
parlayan bir yıldız gibi Nuriye ve Semih'in
eylemi. Ve büyüyor her gün. Bundan
korkuyor faşizm.Ankara Valiliği bir ferman yayınlamış. Akşam karanlık basınca
Ankara’da halaylı türkülü ateşli her eylem
yasakmış. Ferman valinin ise Yüksel
Caddesi bizimdir. Yüksel'de eylem çığ
olup akacaktır. AKP’nin hiçbir yasağı
meşru değildir. Bu yasakları tanımıyoruz.
Tüm halkımızı Ankara Kızılay’da Yüksel
Caddesi'nde bulunan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça eylemine destek vermeye
çağırıyoruz." denildi.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Safları Sıklaştırın!
Bu Kavga Faşizme Karşı,
Bu Kavga Hürriyet Kavgası!
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Onurun, Erdemin, Adaletin Yanında
Olan Herkesi Bu Direnişi Sahiplenmeye
Çağırıyoruz!
Akademisyen Nuriye Gülmen ve
öğretmen Semih Özakça… Artık onları
tanımayan yok gibi. KHK terörü ile
ihraç edilen, işiyle ekmeğiyle oynanan
binlerce memurdan sadece ikisi. Kendileriyle aynı “kader”i paylaşan,
AKP’nin aynı kaderi reva gördüğü ve
bu kadere boyun eğmesi istenen birkaç
memurla birlikte Ankara’da Yüksel
Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı
önünde bir direniş ateşi yaktılar.
AKP’nin binlerce insanı haksız,
hukuksuz biçimde işten atarak açlıkla
terbiye etmeye çalışmasına karşı başlattıkları bu direniş, bugün itibariyle
195. güne ulaştı. Nuriye ve Semih’in
direnişin 120. gününden itibaren başlattıkları süresiz açlık grevi ise 75.
gününde… Kararlılıkla, coşkuyla direnişlerine devam ediyorlar. Onların
bu kararlılığı, bu coşkusu halka da
yansıyor. Bir tek kişiyle başlayan
direniş dalga dalga büyüyor.
Halkın direnişi sahiplenmesi, direnişin etrafında birleşmesi AKP’nin
korkularını da büyütüyor. Bu nedenle
günlerdir direnişe saldırıyorlar. Bir
yandan direniş alanında yakılan ateşi
bahane ederek polis saldırıyor, tehdit
ediyor, işkenceyle gözaltına alıyor; bir
yandan lağım medyası eliyle yalanlarla,
terör demagojisiyle psikolojik savaş
yürütüyorlar.
Son olarak dün gece, açlık grevinin
75. günündeki Nuriye ve Semih’in
kaldıkları ev polis tarafından basıldı.
Oysa savcı tarafından çağrıldıklarında
gitmemeleri için hiçbir sebep yoktu.
Zaten her gün direniş alanında, polisin
gözlerinin önündeydiler, hatta haklarındaki adli kontrol kararı nedeniyle
her gün karakola giderek imza veriyorlardı. Buna rağmen Nuriye ve Semih’in kapısına dayandılar gece vakti,
kaçma şüpheleri var denilerek. Nuriye
ve Semih’ten önce, onları sahiplenen,
bu hukuksuzluğa direnen avukat arkadaşlarımızı ve Semih’in eşini gözaltına aldılar, sonra Nuriye ve Se-

mih’i… Haklarında yakalama kararı
var dediler. Savcı tarafından verilen
arama kararında AKP’nin korkusu yazılıydı. “Eylemlerinin ölüm orucuna
dönüşmesi, Gezi ve Tekel eylemi benzeri eyleme dönüşme ihtimali bulunması…” Kararın gerekçesi buydu.
Bu ihtimali ortadan kaldırmak, direnişi bitirmek için çareyi Nuriye ve
Semih’i gözaltına almakta, direnişi sahiplenen herkese azgınca saldırmakta
buldular. Ancak onlar saldırdıkça direniş
de sahiplenme de büyüdü. Bugün de
Nuriye ve Semih gözaltına alındıktan
sonra onlara destek için direniş alanını
dolduran yüzlerce kişiye polis defalarca
ve her defasında daha azgınca saldırdı.
Alandaki direnişçilerden Veli Saçılık
ve Acun Karadağ ile saldırıları protesto
amacıyla bugün itibariyle süresiz açlık
grevine başladıklarını duyuran Semih’in
eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça’nın da aralarında olduğu birçok kişi
işkenceyle gözaltına alındı, direniş
anıtının çevresi bariyerlerle kapatıldı… Ancak yine de direniş alanı boş
kalmadı. Her gözaltı sonrası yeniden,
yeniden toplandı insanlar…
Saldırılarının niteliği, kullandıkları
yöntemler nasıl bir ahlaksızlık, nasıl
bir düşkünlük içinde olduklarını da
bir kez daha gösterdi. Alandakileri
yerlerde sürükleyerek, saçlarından çekerek gözaltına aldılar, Veli Saçılık’ı
anıtın üzerinden yere attılar, gözaltına
aldıkları kişilere gözaltı aracı içerisinde
biber gazı sıktılar… Bu saldırı nedeniyle gözaltı aracında bulunan Esra
Özakça astım krizi geçirerek fenalaştı…
Bu saldırılarla amaçladıkları şey
çok açık: Halkın direnişi sahiplenmesini, direnişin büyümesini engellemek,
halkı yeniden karanlığa boğmak, teslim
almak istiyorlar. Buna izin vermeyelim!
Nuriye ve Semih’in sesine ses olalım. Direnişlerini sahiplenelim, büyütelim.
Halkın Hukuk Bürosu

Katillerin Tehditleri,
Baskınları,
Gözaltıları
Bizi Yıldıramayacak!
İstanbul’da 19 Mayıs sabahı saat
02.30’da AKP’nin katil polisleri
Küçükarmutlu Mahallesi’nde Halk
İçin Mühendislik Mimarlık bürosu
ve Sevgi Erdoğan Vefa Evi’ne baskın düzenledi. Yapılan baskın ile
ilgili yayınlanan yazılı açıklamalardan derlediklerimiz:
Halkın Mühendis Mimarları:
AKP’nin katil polisleri “birilerini
arıyoruz” bahanesiyle büronun her
tarafını dağıtmış ve yarım saat içerisinde büroyu terk etmişlerdir. Tüm
azgınca saldırılarına rağmen biz de
halk için üretmeye, Halkın Mühendis
Mimarı olmaya devam edeceğiz,
bundan vazgeçmeyeceğiz.
Armutlu Halk Cephesi:
Eve gelirken tam anlamıyla katliam hazırlığı yaparak gelmişlerdi… Dilek’ten, Yılmaz’dan, Sıla’dan
tanıyoruz biz bu gelişi. Yanlarına
ambulans, doktor alıp gelmişler.
Evde hasta yaşlı insanlar olduğunu
biliyorlar. Herhangi bir çatışma vb.
durumda onları tahliye edip, ne için
geldilerse herhangi bir pürüzle karşılaşmadan onu yapmaya şartlanmış
AKP’nin köpekleri. İşte Mesude
Anamız böyle bir katliamcı, halk
düşmanı zihniyetin sonucu olarak
baskın sırasında evden kaçırıldı.
Asla teslim olmayacağız! Asla direnmekten vazgeçmeyeceğiz! KanCan Bedeli Yarattığımız Değerlerimize Saldıranlardan Hesap Sorduk,
Soracağız! Biz Kazanacağız!"
Devrimci İşçi Hareketi:
“AKP’ye sesleniyoruz; her zamanki gibi oyunun yine tutmadı.
Mesude Demirel bir devrimcinin
anasıdır. Devrimciler yaşatır siz katledersiniz. Her girdiğiniz evde birini
arıyorduk diye katliam yapanlar siz
analarımızdan elinizi çekin. Anaların
gözyaşı katilleri boğacak.”

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Nuriye ve Semih’i
Öldürtmeyeceğiz!
Katil AKP işlerine geri dönmek
için 197 gündür direnişte 77 gündür
açlık grevinde olan Nuriye Gülmen’in
ve Semih Özakça'nın direnişini kırmak
için onları tutukladı. İstanbul’da alanların ve mahallelerin bu konuyla ilgili
yaptıkları açıklamaları yayınlıyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi:"Sanıyorlar ki tutuklayınca korkacağız,
sineceğiz, evlerimize kapanacağız.
Son nefesimize, son KEC’li kalana
kadar direneceğiz, teslim olmayacağız. Bugün Nuriye ve Semih’in tutuklanmasını protesto etmek, onların
sesine ses olmak, onları yalnız bırakmamak için Sincan Hapishanesi
önünde oturma eylemine başladık."
TAYAD'lı Aileler: Umut oldular,
OHAL’de hiçbir şey yapılamaz diyenlere ses oldular. Nuriye Gülmen,
Semih Özakça halka umut oldukları
için tutuklandılar. Nuriye Gülmen,
Semih Özakça Onurumuzdur!”
Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi: "Nuriye ve Semih halka nasıl
direnilmesi gerektiğini öğretti. Onlar
şu an tutuklu. Nuriye ve Semih hapishanede açlık grevine devam edecekler. Bizler de onların dışarıda sesleri olmaya, işlerini istemeye devam
edeceğiz."

Direnişin Coşkun Akan Selini
Durduramayacaksınız!
Açlık grevlerinin 75. gününde
olan iki direnişçinin Ankara’da kaldıkları ev, savcılığın “ölüm orucu
yapabilirler, Gezi ve Tekel sürecine
dönebilir” gerekçesiyle haklarında
yakalama kararı çıkarılarak basıldı.
22 Mayıs sabaha karşı saat 01.00 civarında direnişçilerin evlerini basan
polis direnişçilerin sağlıklarından endişe eden ve gözaltına alınmalarına
engel olmaya çalışan Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Ebru Timtik
ve Ayşegül Çağatay’ı gözaltına aldı.

Bu konuyla ilgili yazılı açıklamaları
aşağıdaki gibi yayınlıyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi: Direnişin gücü karşısında çaresizleşen
faşizm, saldırmaktan başka çözüm bulamıyor.” Ama direnişin sesini kısmaya
gücü yetmiyor. Direnişi sahiplenme
zamanıdır. Onları öldürtmeyeceğiz diyorsak bulunduğumuz her yerden direnişe destek çıkalım, direnişin sesini
yükseltelim.
Devrimci İşçi Hareketi:Katil
AKP’nin beslemesi polisler tarafından
işkence ile gözaltına alınan Semih
ve Nuriye yalnız değildir. Halkımız
her gün daha fazla sahipleniyor direnişi. Gezi’ye dönüşmesini istemiyormuş katil AKP. Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin. Nuriye
ve Semih serbest bırakılsın."
Dersim Halk Cephesi: Biz Nuriye Gülmen’e ve Semih Özakça’ya
saldıran katil sürülerini diri diri yakılanlarımızdan, kurşunlanarak katledilen, beyinleri sokağa akıtılan çocuklarımızdan tanıyoruz. Ve bu katillerin ne denli korktuklarını biliyoruz! Sorulacak hesaplara Nuriye ve
Semih’in açlığını da ekleyerek korkularını büyütmeye devam edeceğiz!"
Mersin Halk Cephesi: Zulmünüz
yetti demek, ekmek, adalet, bağımsızlık için mücadele etmek suç değil,
aksine halkların en meşru hakkıdır.
Gözaltılarınız, baskılarınız halkın
gürleyen sesini susturamayacak! Zulüm var ise direnenler de vardır ve
var olacaktır!"
Kocaeli Halk Cephesi: Kocaeli’de “İşi, ekmeği ve onuru için direnenlere ses olalım” şiarıyla 16 Mayıs'ta Esentepe, Tavşantepe ve Erzurum mahallelerinde Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün
için kapı çalışması yapılıp, bildiri
dağıtılarak, insanlara açlık grevleri
ve direniş anlatıldı.

Halka Gerçekleri
Göstermeye Devam
Edeceiz!
Yüksel Caddesi’nde devam eden
direnişte haber takibi yapan FOSEM Emekçisi Meral Yıldırım Gökoğlu, 22 Mayıs’ta öğlen saatlerinde
haber takibi yaparken polis tarafından engellendi, gözaltına alınırken halkın desteğiyle gözaltı olmadı.
Emniyet Amirinin talimatıyla hedef
gösterilerek işkenceyle tekrar gözaltına alındı. 23 Mayıs akşam
21.30’da diğer gözaltılarla beraber
serbest bırakıldı. FOSEM: “Bizler
halka gerçekleri göstermeye ve duyurmaya devam edeceğiz. Yapmış
olduğunuz işkence ve gözaltılar boşunadır. Gözaltı ve işkenceleriniz
bizleri yıldıramaz!”

Gözaltılar
Derhal Serbest
Bırakılsın

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Kamu Emekçileri Cephesi Nuriye Gülmen ve Semih Gözakça'yı
sahiplenmek için yapılan eylemlerde
işkenceyle gözaltına alınanlarla ilgili
23 Mayıs'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada:
"AKP’nin katil polisi her yerde
saldırmaya devam ediyor. Komplolarla haklı direnişi bitiremeyince
her yerde saldırarak şiddetle direniş
ateşini söndürmeye çalıştı. Sayısız
gözaltı, baskı, şiddete rağmen direniş sürdü, sürecek. Hiçbir baskı
bizi haklı mücadelemizden alıkoyamaz. Bu hukuksuzluk son bulana
kadar da Yüksel Caddesi’nden vazgeçmeyecek, bedellerle kazandığımız
direniş alanını doldurmaya devam
edeceğiz." denildi.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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Avrupa’da
Londra’da 6 Nisan Operasyonu’nun
İkinci Davasını da Biz Kazandık!

Yürüyüş Dergisi Bir Kez Daha Kazandı!

Yürüyüş Dergisi
Halklarımızın Sesidir,
Susturamazsınız!
Emperyalizmin göbeğinde sosyalizme dair düşüncelerimizi, Yürüyüş dergimizi ve mücadelemizi
savunduk. Siz Yürüyüş dergisine saldırdıkça, dergimiz,
halkların gözünde daha da meşrulaşacak ve Yürüyüş
dergimizi sizin saldırılarınızla sahiplenmemizi daha
da büyüteceğiz. Faşist polisler, Türkiye faşizmiyle
ticari, ekonomik ve siyasi anlaşmaları gereği 6 Nisan
2016’da evlerimize ve Kültür merkezimize sabahın
6’sında eş zamanlı, kapılarımızı kırarak saldırmıştı.
Kültür merkezimiz (Anadolu Halk Kültür Merkezi)
kapatılmıştı. Göz altına alınan Alaettin Kalender ve
Ayfer Yıldız aynı günün gecesi; Yürüyüş dergisi daSayı: 16 ğıtmama, derneğe gitmeme ve haftada 3 gün imzaya
Yürüyüş gitme şartıyla serbest bırakılmışlardı. AHKM’nin
28 Mayıs karşısına “kültür merkezimizi geri istiyoruz” diye
2017
105 gün süren bir direniş çadırı açılmıştı. Arkadaşlarımız da meşru olan haklarıyla dergilerini dağıtmaya
devam ederken standlarımıza ve çadıra tekrar tekrar
saldırıldı. Yürüyüş dergisi dağıtımcılarımız gözaltına
alındılar.
Alaettin Kalender’in 13-16 Aralık 2016 tarihlerinde
süren mahkemede evinde bulunan 97’den kalma
Devrimci Sol dergisindeki bomba yapımını anlatan
sayfalardan dolayı yargılanmıştı ve kazandı.
8 Mayıs 2017’de saldırının ikinci davası görülmeye
başladı. 9 gün süren duruşma boyunca Ayfer Yıldız’ın
şahsında Yürüyüş dergisi, halkların mücadelesi ve
direnişimiz kriminalize edilmeye çalışıldı.
Dava, Terörizm Act 2004’ün 2. maddesi gereğince
Yürüyüş dergisinin 501 ve 502. sayıları üzerine
devam ediyordu. Jüri 502. sayı için suçsuz buldu.
Ara verildi ve savcı 501. sayı için davaya devam
edip etmeyeceğine karar verecekti. Kısa bir aradan
sonra içeri girildi ve savcı 501. sayı için davalarını
geri çektiklerini hakime bildirdiler.
Faşizm ve emperyalizm işbirliği halinde Yürüyüş
dergisine saldırırken, halkların acılarının ve direnişlerinin dili, dini, milliyeti olmayacağını anlayamamıştı.
Halkın acıları anlatıldı ve halk anladı adaletini
uyguladı.
Yaşasın Halkın Adaleti!
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği
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Yarın Çok Geç Olabilir!
Devrimci tutsak Yusuf Taş’ın Hohenasperg Tutuklu ve
Hükümlü Hastanes’nde sürdürdüğü açlık grevinde kritik aşamaya gelinmiştir.
24 Mayıs Çarşamba günü yapılan ziyarette, ırkçı hapishane
yönetiminin sessiz imhasına karşı 56 gündür direnen Yusuf’un
açlık grevinin son aşamalarında olduğu gözlemlenmiştir!
Derhal bulunduğumuz şehirlerde Yusuf’un anadilde mektuplaşma ve insanca yaşama haklarını gasp eden Heimsheim
Hapishanes’ne yönelik eylemlerimizi yoğunlaştırmalıyız.
Devlet kurumları, milletvekilleri, eyalet parlamentoları, bakanlıklar, gazete-basın, her türlü olanakların değerlendirilip
Yusuf’un yaşaması için taleplerinin kabul edilmesi yönündemuhtevası ne olursa olsun, etkili ve yaratıcı eylemler gerçekleştirmek gerekir. Yusuf’u yoldaş elimizi uzatıp hayata sıkı
sıkı bağlayabileceğimiz bilinciyle önümüzdeki günlerin her
anını sessiz imhayı durdurmak için kullanmalıyız. Onun
eriyen bedeni altında yoldaşlığın, vefanın ve bağlılığın ezilmemesi için, acil eylem çağrısına her yerde uyalım, çünkü;
yarın Yusuf için, yoldaşlık, sahiplenme ve vefa için çok
geç olabilir.

Viyana’da Yusuf Taş için Dayanışma Eylemi
23 Mayıs tarihinde Almanya Büyükelçiliği önünde saat
18.00-19.00 arasında anadilde iletişim hakkını talep eden ve
süresiz açlık grevinin 55. gününde olan Yusuf Taş’la dayanışma
eylemi gerçekleştirildi. Eylemde siyasi ve ekonomik işbirliği
nedeniyle özellikle son yıllarda Türkiye’deki anti-faşist ve
Kürdistan’daki muhalefet güçlerine yönelik baskıların arttırıldığı
ve onlarca kişinin 129b maddesine dayalı davalarda yargılanmaya başlandığı belirtildi.

Stuttgart’ta Yusuf Taş İçin Oturma Eylemi
Sürüyor
Stuttgart Eyalet Bakanlığın önünde oturma eylemimiz 14.
gününde devam ediyor. 30 Mart’tan itibaren açlık grevinin
54. gününde sürdüren Özgür tutsak Yusuf Taş yalnız değildir.
Derhal Özgür tutsak Yusuf Taş’ın taleplerini kabul edin!
Yusuf Taş onurumuzdur!
Stuttgart Anadolu Federasyonu

İsviçre Halk Cephesi: Yusuf Taş’ın Açlık Grevinin 53.Günde
Bulunduğu Hastane Önünde Protesto Eylemi Yapıldı
Almanya Heimsheim Hapishanesi’nde bir Özgür Tutsak
Yusuf Taş, üzerinde uygulanan ırkçı ve baskıcı politikalara
karşı 53 gündür bedenini açlığa yatırarak direniyor.
“Yusuf Taş Onurumuzdur”, sloganıyla başlayan eylem,
“Yusuf Taş Yalnız Değildir”, “ Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, açılan pankart ve dövizlerle Almanya’nın Yusuf
Taş üzerindeki ırkçı yasalar teşhir edildi. Ayrıca Informasyona
gidilip Yusuf Taş’ın durumu soruldu. 9 kişinin katıldığı
eylem alkışlarla sona erdi.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Essen Türk Konsolosluğu Önünde
Nuriye Ve Semih İçin Eylem
22 Mayıs 2017 gecesi kaldıkları ev
zorla, kapısı kırılarak basılan ve 75
gündür açlık grevinde oldukları halde
gözaltına alınan Yüksel direnişçileri
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
Almanya Essen Türk Konsolosluğu
önünde eylem yapıldı.
Eylemde Almanca ve Türkçe sloganlar atıldı. Eylem sloganlar bitirilirken yine Yüksel Direnişçileri için
saat 18.00’de Köln Hauptbahnhof önündeki yapılacak eyleme katılmak için
yola çıkıldı.

Nuriye Gülmen Semih Özakça
Kemal Gün Dayanışma Yürüyüşü
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Kemal Gün, için birçok şehirde eylemler
devam ederken, 20 Mayis Cumartesi
günü Avusturya’nın Başkenti Viyana’da
Mariahilfer Caddesi’nde Avusturya Anadolu Federasyonu’nun çağrısıyla 3. Dayanışma Eylemi gerçekleştirildi. Saat
18:00 da başlayan eylem de direnişçilerimizin şuana kadar olan durumları anlatıldı. Saat 20:00 de biten eyleme 60
kişi katılırken 150 bildiri dağıtıldı.

Sydney’de Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça çin Destek Açlık Grevi
21 Mayıs Pazar günü Avustralya’nın
Sydney kentinde Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın 73. gündür sürdürdüğü açlık grevlerine destek amaçlı
bir günlük Açlık Grevi ve etkinlik düzenlendi.
Etkinlik, Sydney Demokratik Aleviler Birliği’nin düzenlediği açlık
grevi eylemi, dernek yönetiminin yaptığı basın açıklaması ile başladı. 30
kişinin destek verdiği eylem boyunca
Yüksel Caddesi’nden eylem görüntüleri
izlendi, direniş türküleri söylendi.
Etkinliğin sonunda halk toplantısı
yapıldı. Toplantıda Nuriye ve Semih’in
direnişine destek olarak yapılması gereken
eylem ve etkinlikler tartışıldı ve Avustralya’da duyarlı olan tüm politikacı,

milletvekili ve yetkililere, direnenlerin
taleplerinin kabul edilmesi konusunda
adım atmaları için çağrıda bulunulacağı
kararı alındı. Sabah 9:00’da başlayan
etkinlik, 20:00’ da sona erdi.

Belçika’da Canlardan
Açlık Grevi Direnişçilerine
Anlamlı Sahiplenme
Ankara Yüksel Caddesi Direnişi ve
Kemal amcanın direnişine, canların açlıkla sürdürdüğü ONUR MÜCADELESİNE Alevilerin sessiz kalması mümkün
değildi. Ve DELİL UYANDIRMA erkanında direnişçiler için açlık grevi
yapma kararı aldıklarını duyduğumuzda
çok duygulandık. Pazartesi alınan karar
ile Çarşamba’dan itibaren başlayacak
açlık grevi Cuma günü Brüksel Avrupa
Parlamentosu önünde yapılacak açıklama
ile sonlandırılacaktı.

Katil AKP Sürüsü Direnenleri
Yıldıramaz!
Adalet için meydanlarda direnen öğretmenler, AKP’nin katil güruhu 22
Mayıs 2017 gecesi kaldıkları evin kapısı
kırılarak basıldı ve aylardır açlık grevinde
oldukları halde zorla gözaltına alındılar.
Adalet, onur ve hak alma bilinci
ile direnen öğretmenlere saldırmak
AKP’nin çaresizliğidir…
Yükselen direniş onları boğarken,
halkın çığ gibi büyüyen desteğini hazmedemeyip gece yarıları kapı kıran hırsız
köpekler, yükselen direnişi engellemek
çabasında: Nasıl da acizler! Kokularından
gece yarılarını bekliyorlar.
Son sözümüzdür, hep direnenler
kazandı…
Paris Halk Cephesi

İsviçre’nin Zürich Şehri
Alevi Derneği’nde Açlık Grevi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
işi, ekmeği ve onuru için 67 Gündür
Ankara Yükselde Direnen İki Emekçi.
7 Kasım 2016’da Dersim Çad Deresi’nde katledilen 11 DHKC gerillasının

içinde Olan Murat Gün’ün kemiklerini
almak için 78 gündür Açlık Grevi
yapan Kemal Gün’e destek için 13-14
Mayıs’ta 2 Günlük Açlık Grevi Zürich
Alevi Derneği’nde 15 kişi ile Yapıldı.
Alevi Derneği’nde yapılan açlık
grevinde sürekli gelen misafirlere direniş hakkında bilgi verildi.

Stuttgart Anadolu Federasyonu’ndan Direnişlere Destek Eylemi
Stuttgart Anadolu Federasyonu’n
un çağrısıyla 20 Mayıs günü saat
18.30’da eylem gerçekleştirdi.
1 Saat süren eylemde, Almanca ve
Türkçe açıklamalar okundu.
Ankara/Yüksel’de işi ve onuru için
direnen Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça, Dersim’de oğlunun cenazeni
alabilmek için bedenini açlığa yatıran
Kemal amca,
Almanya Hapishaneleri’nde ırkçı
uygulamalara karşı direnen boyun eğmeyen Yusuf Taş ve onu yalnız bırakmayan, açlıklarıyla destek olmak için Sayı: 16
süresiz açlık grevine başlayan Özgür Yürüyüş
tutsaklar Musa Aşoğlu ve Gülaferit 28 Mayıs
2017
Ünsal yalnız değildir.
50 kişinin katıldığı eylemde atılan
sloganlarla son buldu.

İngiltere Halk Cephesi ve
Dev-Genç’lilerden Direnişçiler
İçin Radyo Yayını
21 Mayıs Pazar günü İngiltere Halk
Cephesi ve Dev-Genç işi ekmeği ve
onuru için direnen Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve oğlunun da dahil olduğu 9 gerilanın cenazesini alabilmek
için direnen 70 yaşındaki baba Kemal
Gün’ün direnişinin sesi soluğu olabilmek için İngiltere’de yayın yapan Umut
Radyo’da Yayın yapıldı.
Program sırasında Halk Radyo’ya
çağrı bırakarak ve mesaj çekerek En
başta Nuriye Gülmen, Semih Özakça
ve Kemal Gün olmak üzere hepimizin
direnişine desteklerini sundu.

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Köln Dom Meydanı’nda
Her Yer Yüksel Hepimiz Semih
Hepimiz Nuriye’yiz Sloganları
22 Mayıs Pazartesi günü Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınması protesto edildi.
Gösteriyi YOL TV canlı olarak yayınladı. Gösteri ertesi gün yine buluşmak üzere sonlandırıldı.
+++

23 Mayıs’ta Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Festival
Çalışması Yapıldı
17 Haziran’da olacak Irkçılığa ve
Yozlaşmaya karşı halklar festivali etkinliğimiz için Stuttgart Çarşısı’nda
Grup Yorum Gönüllüleri olarak afiş
ve pullama çalışması yapıldı. Daha
sonra akşam 18.30’da yapılan 2 saatlik
Nuriye, Semih ve Kemal Gün için
oturma eylemine katılım sağlandı.
+++

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Grup Yorum Gönüllüleri Olarak
Frankfurt Bockenheim
Bölgesi’ndeydik
Bugün Frankfurt şehrinde birçok
Türkiyeli esnafın bulunduğu Bockenheim Bölgesi’nde festival çalışması
yapıldı. Birçok esnafa 17 Haziran’da
düzenlenecek olan “Irkçılığa ve Yozlaşmaya karşı Halklar Festivali” anlatıldı. 6 kişinin katıldığı çalışmada
50’ye yakın afiş asıldı, bildiri dağıtıldı
ve bir adet Festival bileti verildi.
+++

Hamburg’da Musa Aşoğlu’na
Özgürlük Yürüyüşü
Aralık 2016 günü Almanya’nın
Hamburg şehrinde gözaltına alınarak
tutuklanan Musa Asoğlu için bir Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi. “Musa
Aşoğlu’na Özgürlük Komitesi’nin”
çağrısıyla kısa süre içinde; “Netzwerk
für die politische Gefangene” (Siyasi
Tutsaklar Ağı), “Gefangenen İnfo”
(Tutsaklar Enfermasyonu Dergisi),
“Revolutionäre Aufbau”,”Jugendwiderstand” (Gençlik Direnişi) bir araya
gelerek bir yürüyüş düzenlediler.
2.5 saat süren yürüyüşümüz, Musa
Aşoğlu’nun kaldığı hapishane önünde
düzenlenen mitingle bitirildi. Toplam
100 kişinin katıldığı yürüyüşe, Almanlardan katılım 30’a yakın kişiydi.
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AKP, İşçi Düşmanı Bir Partidir

İsveç’in Göteborg Şehrinde Antalya Kemer'de İki Madenci
Oturma Eylemine Halk Cephesi Katledildi!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 17
Taraftarları da Katıldı
Mayıs’ta Antalya Kemer ilçesinde
İsveç’in Götebörg şehrinde, 85
gündür açlık grevinde olan Kemal
amca ve 73 gündür açlık grevinde
olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça
ile dayanışmak ve Suriye’de IŞİD’e
karşı savaşarak hayatını kaybeden
Ulaş Bayraktaroğlu’nu anmak için 20
Mayıs cumartesi günü oturma eylemi
düzenlendi. Eylemde İsveç Halk Cepheli taraftarları da yerini aldı.
+++

Londra’da Dev-Genç’lilerden Bizim
Gençlik Daıtımı
Londra’nın Haringey ve Manor
House Bölgesi’nde 21 Mayıs Pazar
Günü Dev-Genç’liler “Bizim Gençlik”
dağıtımı yaptılar.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmada
Gençler çok iyi tepkiler ile karşılaştı
ve yaklaşık 60 adet Bizim Gençlik
dergisi gençlere ve esnaflara ulaştırıldı.
Dergi dağıtımına 5 Dev-Genç’li katıldı.
+++

Grup Yorum Gönüllüleri Köln
Alevi Kültür Merkezi’ndeydi
21 Mayıs 2017 Pazar günü Grup
Yorum Gönüllüleri Köln Alevi Kültür
Merkezi’nde söyleşideydi.
Festivalin nasıl bir festival olacağı,
festival alanında neler bulunacağı hakkında da geniş bilgilendirmeler yapılan
söyleşide, günün anlamın uygun olarak,
Mahsuni Şerif ve Grup Yorum türküleri
ile söyleşi sona erdirildi.
+++

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standı
Açıldı
Yürüyüş dergisini sahiplenmek ve
halklarımıza gerçekleri anlatmak amacıyla açtığımız standlarımız devam
ediyor.
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta
da (20 Mayıs) 14.00- 16.00 arası Wood
Green’de Yürüyüş dergisi stantı açıldı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

BALYAK MADENCİLİK’e ait maden
ocağında gaz sıkışması sonucu Levent
Korkmaz ve Esen Çavuş isimli iki
madencinin, iş cinayetinde katledilmesi
üzerine 18 Mayıs’ta yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi:
“AKP iktidara geldiği günden bu
yana her yıl iş cinayetleri artarak
devam etmiş ve hızını kesmemiştir.
Bu da katil AKP’nin işçi hayatına
verdiği değeri göstermektedir. Soma
Katliamı’ndan sonra ‘Maden Kazalarının İşin Fıtratında Var’ olarak gören
iktidardan farklı bir tutum beklemek
de saflık olur. AKP için işçinin sağlığı,
ekonomik ve demokratik haklarından
ziyade patronların cebine ne kadar
girdiği önemlidir. Oligarşik diktatörlük
ile yönetilen bir ülkede de başka
türlüsü mümkün değildir.
Bugün bu katliamlara bir yenisi
daha eklenmiş ve 2 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Nedir ki 2 işçi
AKP için. Maden denetlenirken veya
madende işçi sağlığı ve güvenliği sağlanırken yapılacak maliyetin öneminin
yanında işçinin ne değeri olabilir. İşte
bu nedenle madenlerde katliamlar her
gün yaşanmaktadır… Madende yaşanan bu katliam ne ilk katliamdır, ne
de son katliam olacaktır. Madenler
denetimden uzak kar hırsı ile çalıştığı
sürecede, katliamlar sürecektir. Katliamı kınıyor ve seyirci kalan iktidarı
lanetliyoruz. Ve diyoruz ki;
Buna dur diyecek olan tek şey işçilerin örgütlülüğüdür. Türkiye’de işçiler örgütlü değildir. Bir çoğunda
göstermelik patron sendikacılığı örgütlüdür. Onların görevi de işçileri
bu sisteme örgütlemektir. Tüm işçilere
sesleniyoruz. Kendi öz örgütlülüğümüzde örgütlenelim. Sırtımızdan çürümüş patron sendikacılarını atıp sınıf
sendikacılığı temelinde örgütlenelim.
Meclisleri ve komiteleri kuralım. Bunlara mahkum değiliz, biz milyonlarız
onlar bir avuç. Bir avuç asalağın bizi
yönetmesine ve bizi katletmesine izin
vermeyelim.”

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

AVRUPA’dakiBİZ
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Avrupa’da bugün yerli, göçmen,
tüm halkları tehdit eden iki büyük
düşman vardır, bunlar; ırkçılık ve yozlaşmadır.
Her ikisi de Avrupa'da, halklarımızın kültürüne, insanca yaşam hakkına ve can güvenliğine yönelmiş bir
tehdittir, her halkın kendi kültürüyle
yaşamasının önünde engeldir.
Sadece kavramlar olarak bile baktığımızda, ırkçılık bize kendi “ırk”ı
önünde boyun eğmeyi; yozlaşma ise,
emperyalizmin tüketim kültürü içinde
boğulmayı dayatır.
Yani tanım olarak dahi, ırkçılık
halklara karşı emperyalizmin bir silah
olarak kullandığı hem kendi halkına
yönelik artan baskı ve ekonomik krizde
hedefi şaşırtma adına her türlü faşizan
propagandayı kullanarak başvurduğu,
hem de ülkesinde yaşayan azınlık ya
da göçmen halklara yönelik baskının
bir aracıdır.
Irkçı saldırılar bu yanıyla azınlık
birkaç neo-nazi artığı faşistin bir araya
gelerek uyguladığı bir şiddet değil
devletlerin planlı ve belirli bir programa dayalı olarak uyguladıkları şiddet
eylemleridir. Ki bu saldırılar Avrupa'nın
tüm ülkelerine yayılmıştır. Yıllık ırkçı
saldırı sayısına baktığımızda bile bu
sayı on binleri aşmaktadır. Saldırılar
fiziksel şiddetten, sözsel hakarete, işe
alımlarda, eğitim hayatında çocuklara-gençlere getirilen engellerle sürerken, ilticacı yurtları, camiler, evlerimiz,
işyerlerimiz yakılarak, saldırıların boyutu artmaktadır.
Bu ırkçı saldırılar sırasında, hakarete uğrayan, işinden atılan, eğitimi
engellenen insanlarımızın yanı sıra
onlarca insanımız hayatını kaybetmiş,

yaralanmış, evleri işyerleri yakılmıştır.
Avrupa'da yaşayan halkımızın beyinlerinde ırkçı saldırılarla yaratılmak
istenen korku bir amaca hizmet etmektedir, bu amaç ise emperyalizmin
tüm halklara dayattığı gibi sindirilmiş
baskı ve zulüm karşısında tepkisizleşmiş, "aşağı" bir ırktan geldiğini ve
tüm yaşam amacının "üstün" ırka hizmet olduğunu kabullendirebilmektir.
"Üstün" ırk her ne kadar kendi halkları
gibi gösterilse de emperyalizm için
üstün olan tekellerin çıkarıdır.

Avrupa Emperyalizmi
Kendine Benzeme,
"Entegre" Olma
Politikalarını Irkçı
Saldırıların da Zemini
Haline Getirerek Halklara
Özünde Yozlaşmayı Dayatır
Bu saldırıları tüm boyutlarıyla göğüsleyip püskürtebilmek için; ırkçılık
ve asimilasyon saldırılarını amacını, biçimini, araçlarını doğru tespit edip, ona
göre de kendi savunma politikamızı ve
araçlarımızı geliştirmek zorundayız.
Irkçılığa karşı mücadele emperyalizme karşı mücadeleden bağımsız
ele alınamaz çünkü ırkçılık, kapitalizmin çocuğudur. Irkçılığın, yansıması
olan yabancı-göçmen işçi düşmanlığı,
işçi sınıfını bölerek, sisteme yönelecek
tepkinin önüne geçmenin bir aracı
olarak kullanılır, bu yanıyla ırkçılığa
karşı mücadele aynı zamanda emperyalizme karşı yürütülen sınıfsal savaşın
da bir parçasıdır.

Irkçılığı ve Irkçı
Örgütlenmeleri Teşvik Eden

Emperyalizmdir
Irkçılığı ele alırken üç önemli noktayı kesinlikle gözden kaçırmamalıyız:
Bir: Bu kadar ırkçı saldırıya karşın,
Avrupa hapishanelerinde bu saldırılardan denk düşecek şekilde ceza verilmiş ırkçı yoktur.
İki: Bizzat düzenin açıkladığı raporların da gösterdiği gibi, ırkçılar,
yaygın bir silahlanma içindedir. Bu
silahlanma da emperyalist devletlerin
dışında değildir. Bu silahlanmayı önleyecek yasal anlamda dahi bir yaptırım ya da engelleme girişimi yoktur.
Almanya'da NSU davasında ortaya
çıkan, aslında hepimizin bildiği bir
gerçeklik olan, Alman Anayasayı Koruma Örgütü’nün bu faşist örgütlenmenin her adımından haberdar olduğu
ve onların himayesi altında 9 insanın
katledildiğidir. Silahlarından, delillerin
karartılmasına, barınmalarına varana
kadar her türlü destek sağlanmıştır.
NSU dava sürecinde devletin ne
kadar işin içinde olduğu ortadan "kaybolan" belgelere rağmen gizlenemeyecek kadar iç içe geçmiştir.
Üç: Bizzat Alman devletinin açıkladığı rakama göre, “saldırıya hazır
halde!” on bine yakın ırkçı vardır.
Bu ırkçıların kimler olduğu bilinmesine rağmen, engelleyici hiçbir girişim yoktur.
Almanya'da yaşanan tablonun benzeri bütün Avrupa ülkelerinde de yaşanmaktadır.
Avrupa ırkçılığı bir devlet politikası
haline getirmiştir derken anlatmak istediğimiz tablo da tam budur. Irkçılığı
körükleyen de bu yapılanmaları koruyan da emperyalist hükümet ve tekellerden başkası değildir.

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.
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Irkçı partilerin gelişmesi karşısında
emperyalist hükümetlerin, gerici partilerin bundan rahatsızlık duymaları,
ırkçı partilerin iktidar olmasını önlemek için adeta seferberlik ilan etmeleri, kimseyi yanıltmamalıdır. Avrupa
emperyalizminin rahatsızlığı, ırkçı
partilerin “aşırı” gelişmesine karşıdır.
Çünkü ırkçı partilerin aşırı gelişimi,
AB politikaları çıkarına değildir.

Irkçı Saldırıların
Sorumlusu Kim?
Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017
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Her yıl gerçekleştirilen onbinlerce
saldırının ve ırkçı katliamların sorumlusu, üç beş Nazi artığı değildir.
Çünkü; Emperyalizm,
- Göçmenlere olan düşmanlığını
resmi bir politikaya dönüştürmüş ve
göçmenlere karşı farklı uygulamaları
içeren onlarca yasa çıkarmıştır. Bir
“yerli” ile bir göçmenin ekonomik
hakları, gözaltındaki hakları, kişi hak
ve özgürlükleri artık YASALAR
ÖNÜNDE EŞİT DEĞİLDİR. Irkçılığın siyasi ve sosyal kaynağı budur.
- Irkçı “siyasi” örgütlenmeler, emperyalizm tarafından “demokrasi”
adına sistemin bir parçası haline getirilmiştir. Yıllardır bu ırkçı, faşist
partilere yönelik sürekli gündemde
tutulan “kapatma” tartışmaları, kitleleri
oyalamak içindir.
Irkçı partiler, tüm Avrupa ülkelerinde emperyalistlerin ihtiyacı doğrultusunda vardır. Emperyalizm kendi
iç krizinde her dönem ırkçı partileri
ve yapılanmaları kullanmıştır.
- Irkçı çeteler, tüm Avrupa’da polisin-devletin himayesindedir. Devrimcilerin demokratik, yasal örgütlenmelerine bile tahammül edemeyip,
devrimcilere onlarca yıl ceza veren
Avrupa polisi, bu kadar saldırı yapan,

bu kadar silahlanan ırkçı çeteler karşısında hiçbir şey yapmamaktadır.
Irkçı saldırılardan sonra gözaltına alınanlar, kısa sürede salıverilmektedir.
Silahlarla yakalanan ırkçı çeteler de
buna dahildir.

Irkçı Saldırılarla
Amaçlanan Nedir?
Avrupa devletlerinin ırkçılıkla
amaçladıkları iki temel nokta vardır;
Birincisi; göçmenlere yönelik sindirme, örgütsüzleştirme ve bunların
bir sonucu olarak ta asimile etme.
İkincisi; yerli halklara yönelik ülkelerinde yaşanan işsizliğin, hak gasplarının sorumlusu olarak “göçmenler”
gösterilerek, halkın düzene yönelmesi
gereken tepkilerini, göçmen halklara
yöneltmektir.
Bu sayede halklar bölünüp parçalanarak, birbirine düşman edilmektedir.
Halkların birbirine düşmanlaştığı,
sisteme değil, birbirine yöneldiği, birbirini sindirdiği bir ortamda, emperyalist tekeller, sömürülerini daha rahat
sürdürmektedirler.
Çıkan her iki sonuç üzerinden
baktığımızda ırkçılık emperyalizmin
işine gelen bir politikadır. Bir yandan
göçmenler Avrupa devletlerinin çizdiği
kalıp ve sınırlar içerisinde tutulurken,
diğer yandan da yerli halkların sisteme
yönelecek tepkisi halklar birbirine
düşürülerek engellenmektedir.

Irkçılığın İki Biçimi,
Birbirini Tamamlıyor
Irkçılık bugün iki biçimde karşımızdadır:
Bir: resmi, yasal ırkçılık.
İki: katliamlar, kundaklamalar,
fiziki saldırılar.
Irkçılığın birinci biçiminde, göç-

menlere yönelik düşmanlığı körükleyen yasalar vardır.
Bu yasalarla yaşadığımız ülkelerde
“göçmen”, “yabancı” ve “azınlık”
olmanın, sağlık, eğitim, çalışma, konut
edinme, seyahat, can güvenliği, seçme-seçilme hakları, demokratik haklar
gibi en temel haklarımız konusunda,
birçok Avrupa ülkesinde sorunlarını
yaşıyoruz.
Avrupalı yerli halkların hakları ile
göçmenlerin hakları arasında fark vardır. Yani hiçbir koşulda yasalar önünde
bir eşitlik yoktur. Ayrıca yaşamın birçok
alanında anadil yasaklanmakta, içinde
bulunulan ülkenin dili dayatılmaktadır.
Yani yasaklar anadilini konuşturmamaya kadar uzanmıştır. Bugün hapishanelerde dahi anadilde mektup yazma
hakkı engelleniyor, anadilde yazabilme
hakkı için direnmek, bedel ödemek
gerekiyor.
Irkçılığın ikinci biçimi olan katliamlar, kundaklamalar, fiziki saldırılar
sayı olarak bile baktığımızda onbinleri
aşmaktadır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi yasalar karşısından eşitsizlik ve ırkçı
saldırılar birbirinden kopuk ve bağımsız değerlendirilemez. Her iki durumda da sonuç aynı noktaya çıkar;
emperyalizm göçmenlere yönelik yasaları, ırkçı örgütlenmeleri kullanarak
örgütlenmelerini, birleşmelerini ve
tepkilerini sisteme yöneltmelerini engellemek istiyor.

Irkçılığa Karşı
Ne Yapmalıyız?
Irkçılığa karşı tavırsızlığı kırmak
ve örgütlenmek için atılacak adımları
belli başlıklar altında toparlayacak
olursak;
1- Açık veya dolaylı tüm ırkçı
saldırıları, halkımıza duyurmalı, teşhir
etmeliyiz.
2- Irkçı saldırılar karşısındaki tavırsızlık durumunu değiştirmeyi hedeflemeliyiz.
3- Irkçı saldırılara karşı her eylemi,
halkımızı katmayı amaçlayan bir teşhir
ve kitle çalışmasına dönüştürmeliyiz.
4- Irkçılarla ilgili davaları takip
etmeliyiz.
5- Irkçılıkla ilgili panelleri, halk
toplantılarını, bildirileri bıkmadan ço-

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

ğaltmalıyız.
6- Irkçılığın yasal biçimleri ve ırkçı çeteler
karşısındaki yetersizliğimizin nedeni, örgütsüzlüğümüzdür. Irkçılığa ve yozlaşmaya karşı
komiteler kurmalıyız.
7- IRKÇILIĞA KARŞI BİZ VARIZ! Bu
gerçek ve bu iddiayla hareket etmeliyiz.

Tanım:
Irkçılık Nedir?
Bir ırk grubunun ötekiler karşısındaki
üstünlüğünü savunmaktır.
Irkçı anlayışa sahip olmak, kendi kültürünü hakim olarak görmek, tüm halklara
kendi kültürünü dayatmayı kendine hak
olarak görmek, ve her şeyi ırkçılık merkezli
düşünmektir.

Sloganlarımız:
- Irkçılık Halk Düşmanlığıdır!
- Irkçılığa Boyun Eğmeyeceğiz!
- Irkçılığa Karşı Kimliğimize, Kültürümüze Sahip Çıkacağız!
- Irkçılığa Karşı Birleşelim Savaşalım!
- Irkçılığa Karşı, Emperyalizmin Polisinden, Politikacılarından Medet Umma;
Irkçılığı, Ancak Biz Halklar Durdurabiliriz!

TALEPLERİMİZ:
- Tüm Yabancı Düşmanı Yasalar İptal Edilsin
- Tüm Irkçı, Faşist Partiler Kapatılmalıdır!
- Irkçı Nazi Çetelerine Yönelik Gizli ServisPolis Desteğine Son verilmelidir
- NSU’ya Yıllarca Destek Veren, Göz Yuman
Bütün Burjuva Politikacılar ve Devlet Görevlileri Yargılanmalıdır.
- Halkları Bölen, Birbirine Karşı Kışkırtan
Politikalara Son Verilmelidir!
- Irkçılık Suçtur: Partiler “Demokrasi” ve
“Düşünce Özgürlüğü” adına Meşru Görülemez:
Politika ve Sloganlarla “Siyaset” Yapmaya
Kalkan Tüm Partiler ve Politikacılar, Yargılanmalıdır.

HER GENÇ, DEV-GENÇ'Lİ OLABİLİR
Gençlik; politikadan, herhangi bir örgütlülükten uzak
olsa da, hiçbir zaman hiç bir gençten vazgeçmemeliyiz.
Vazgeçmek burjuva ideolojisidir. Onları ya biz kazanacağız
ya da düzen. Özellikle gençliğin düzenle birçok sorunu ve
çelişkileri vardır, devrimcilik de işte burada devreye girer.
Devrimcilik sorun çözmek demektir. “Şundan birşey
olmaz”, “bu hayatta devrimcilik yapamaz”, “şu alkoluyuşturucu kullanıyor”, “bu kumarcı” gibi söylemler ve
düşünce tarzı asla devrimci değildir. Uyuşturucu bağımlısı
da, alkoliği de, kumarclar da, biraz geri bir durumda
olanlar da hepsi bizimdir. Asıl örgütlememiz gereken
kesimler de zaten bunlardır, biz bu devrimi en dibe batmış,
her türlü pisliği yaşamışlarla yapacağız. Çünkü düzen ile
en derin çelişkileri olan onlardır. Avrupa Dev-Genç'in eli
herkese uzanacaktır.
PEKİ GENÇLİĞİN SORUNUNU NASIL ÇÖZECEĞİZ?
ÇELİŞKİLERİNİ NASIL BULACAĞIZ?
1- Araştırmalı incelemeliyiz.
Bu sorunu keşfetme sürecidir.
Bu süreç nasıl işler?
Sorular sormalıyız.
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2- Tahlil etmeliyiz.
Tüm çelişkileri bulup ortaya çıkarma sürecidir.
Bu süreç nasıl işler?
Herkesi sonuna kadar dinler herşeyi ayrıntılı inceleriz.
3- Temel çelişkiyi; ANA HALKAYI bulma süreci
Bu süreç nasıl işler?
Sentez sürecidir yani çözümdür. Çözüm ana halkanın
içindedir. Çünkü her sorun kendi çözümünü de içinde barındırır.
Böyle yapmazsak KARMAŞIK ve ŞAŞIRTICI bir olgu
ile karşı karşıya kalırız.
GENÇLERİ ÖRGÜTLEMEDEN VAZGEÇMEK VE
ONLARDAN ÜMİDİ KESMEK, DEVRİMDEN VAZGEÇMEKTİR!
GENÇLİĞİN UMUDU DEVRİMDEDİR!

Dergimizin 16. sayısının yayınlandığı 28 Mayıs 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 81. günündeler
*KEC Malatya direnişi 121. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 69.. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 97. gününde
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal Amca'nın direnişi zaferle sonuçlandı.

ÇÜNKÜ; HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
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"Yoldaşlar, biz dört dörtlük devrimciler değiliz. Bizim de
eksiklerimiz var. Ama biz bunları mücadele içinde aşacağız.
Tabi bu eksikleri Partimize, yoldaşlarımıza ve bize zarar vermesine izin vermeden aşacağız. Yoldaşlar biz günümüzün biriki saatini değil de 24 saatini mücadeleye vermek istiyoruz...”
Süleyman Örs

5 Haziran - 11 Haziran

Süleyman Örs

Süleyman ÖRS:
1974 Sivas Zara doğumlu, Kürt milliyetindendi. 1993ʼte mücadeleye katıldı. SPB
üyesiydi. Bir savaşçıydı. 9 Haziran 1997ʼde
İstanbul Gaziosmanpaşaʼda helikopter desteğindeki yüzlerce polis tarafından kuşatıldı,
son mermisine kadar direnerek şehit düştü.

Murat GÜL:
Erzincan doğumlu olan Murat, 1989ʼda
İstanbul Gaziosmanpaşa Bölgesi’nde örgütlü
çalışma içinde yer aldı. Silahlı örgütlenmede
görevlendirildi. Tutsak düştü, bir özgürlük
eylemiyle yeniden görevinin başına döndü.
5 Haziran 1993ʼte Ankara Sincanʼda bir
Murat Gül
evde iki yoldaşıyla birlikteydi. Polis tarafından
kuşatıldıklarında, çatışarak iki yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı. Çatışmanın devamında ölüm mangaları tarafından infaz edildi.

Sibel YALÇIN:
Sibel Yalçın, 1977 Sivas Divriği doğumluydu.
1992 başlarında örgütlü mücadeleye katıldı. 9
Haziran 1995ʼte SPB tarafından DYP İstanbul
İl Merkeziʼne yönelik eylem sonrasında polisle
çıkan çatışmada Birlik Komutanı Sibel Yalçın,
Sibel Yalçın
katliamcıları ateş altında tutup sokak sokak çatışarak diğer yoldaşlarının geri çekilebilmesi
için kendini feda etti

Kemal Camekan

Metin Türker

Anıları Mirasımız
MURAT, DARDA KALAN
ANALARIMIZIN HIZIRIYDI
Halkımızın gönlünde açan bir güldür o. Kökleri
yerin derinliklerinde saklı. Onu halkın gönlünden
söküp almaları kolay değildi. Çünkü gül umuttur,
özgürlüktür, sevgidir halkımızın kültüründe.
Umudunu bitiremezler halkımızın. Onlar
özgürlüğü kırmızı gülün açmasında, umutlarını
günün birinde erecekleri muratlarında yaşatırlar.
Ve hep özgür olacakları, muratlarına erecekleri
günü beklerler. Onlar için murada ermek, özgürlüğe kavuşmaktır, sömürüden, zulümden kurtulmaktır. Onlar yüreklerine gömdükleri umutlarının
adını murat gülü koymuşlardı. Egemenler bunun
için düşmandır güle. Aslında düşmanlıkları özgürlüğe,
umudadır.
Onun kökü binlerce yıl ötelere uzanıyor. Onun kökü,
Anadolu topraklarının derinliklerinde, halkın yüreklerinde saklanıyor. Pir Sultan oldu, Bedreddin oldu, boynuna ip geçirdiler.
Mahir oldu, Sinan oldu, Sabo oldu, kurşun sıktılar alınlarına,
ama koparamadılar Onu. Kanayan yaralarından toprağa düşen

Kemal CAMEKAN:
11 Haziran 1980ʼde faşist bir odağı dağıtmak
için eylem hazırlığı sırasında muhtarın ihbarı
sonucu jandarma tarafından katledildi. İstanbul
Eyüp-Yıldıztabyaʼda, faşist teröre karşı mücadele
ekipleri içinde yeralıyordu.

Metin TÜRKER:
1978 yılında Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye
göç etti ve devrim mücadelesine katıldı. 15
yıllık mücadele hayatının 8 yılını hapishanede
geçiren Metin Türker, işkencelerden kaynaklanan rahatsızlıkları tedavi edilemediği için 5
Haziran 1993ʼte Bursaʼda yaşamını yitirdi.

her damlada yeni yeni güller açıp boy verdi topraklarımızda ve
adını Murat Gül koydular.
Ne gülleri koparabildiler dalından, ne de halkımızın umutlarını
alabildiler ellerinden. Gül özgürlük, Murat umuttur halkımızın
dilinde. Bunun için Murat olmak özgürleşmektir. Bunun için
Murat olmak geleceğe uzanan umut olmaktır. Bunun için
Murat olmak kavganın adı olmaktır. Bunun için Murat
olmak halk olmak, halklaşmaktır. Yeter ki halkımızın
gönlündeki tahta oturmasını, orda kızıl bir gül gibi
açmasını bilelim. İşte, "Yoldaşlar bizi aşın" diyen
şehitlerimiz bunu başararak ölümsüzleşiyorlar.
Yaratıcılığı ile özverisi, fedakarlığıyla, halk
sevgisi ve halkı için kendisini feda edişiyle
Murat Gül de bunu başarmış, gül olup açmıştır
halkımızın bağrında.
Hiç unutmuyorum Onun bu başarıya ulaştığı
günleri. "Mahalleye bir Karaoğlan geldi" diye konuşuyordu kadınlar aralarında. "Devrimciymiş, geçenlerde ben pazardan gelirken “ana yardım edeyim
aynı mahallede oturuyoruz” diye çantamı elimden alıp, kapıya
kadar getirdi" diyor birisi. Daha yaşlı olan bir ana devam
ediyor onu anlatmaya. "Gül gibi çocuk, kim demiş kara diye"
diyor. "Dün börek yaparken fırın bozuldu. Yukarı kahveye
çıktım. Bizim oğlana fırını tamire götür dedim de kumarın başından kalkıp gelmediği gibi çekil git kız başımdan” diye

kovdu beni. Peşimden Murat çıktı. “Ana ben senin fırını
tamir ederim. Sen beni eve götür” dedi, bir solukta onarıverdi
fırını. Para almadı. “Ana ben burada oturuyorum, börek isterim” diye boynuma sarıldı. “Ben tamirciyim ana ablalara
söyle. TV, teypleri bozulursa beni bulsunlar. Şurada oturuyorum.” dedi. Kaldığı mahallede analar işte böyle anlatıyorlardı onu.
O'nun yaratıcılığında sınır yoktu. Ben elektrikçiyim,
tamirciyim diye tek tek gezmişti mahalledeki evleri. Bir
yandan halkın yardımına koşarken, bir yandan kendisine
ilişki yaratıyor ve olanakları bulup çıkarıyordu. Mahalledeki
bütün eski radyo, teyp, TV'leri toplamıştı. Bunlar üzerinde
çalışarak elektronik üzerine deneyimlerini geliştirmeye çalışıyordu. Tüm bunları gündüzleri başka bir işte çalışmasına

Sıla İçin...
selama duruyor sana
sokak lambaları göz kırpıyor
kaldırımlar dile geliyor
ağaçlar konuşuyor
adını yazıyor duvarlar
kızıla kesiyor İstanbul
duyuyor musun?
görüyor musun?
küçülmüşler karşında.
ezilmişler, bitmişler onsekizinde
genç bir kadının
eli tetiğe her gittiğinde,
her çıkan kurşunda
yüreklerine bir çengel saplanmış,
söküp almışsın beş para etmez
yüreklerini
almış yere sermişsin.
daha selama durmasın da,
neylesin İSTANBUL !
söyle neylesin
hoşçakal demiyoruz sana,
demeyeceğiz
sen selam söyle, selam getir
Şafak’tan, Bahtiyar’dan
Hünka’dan, Leyla’dan
Bern’dan, Çiğdem’den
yüreğimize ve bilincimize
hoşgeldin diyoruz,
hoşgeldin güzel yoldaş...

rağmen yapıyordu. Gece sabahlara kadar yatmıyor, çalışıyordu. O içimizde halkla en çabuk ilişki kuranlarımızdandı.
Kendisini devrimciliği ile birlikte halka kabul ettirip sevdirmesini başarmıştı. "Devrimci dediğin bizim Murat gibi
olacak diyordu mahalle halkı onu anlatırken.
O, halka, halkın diliyle devrimciliğin nedenlerini, neden
devrimci olmaları gerektiğini anlatıyor ve onları devrimcilere
yardım etmeleri gerektiği konusunda ikna ediyordu. Murat
halkın yaratıcılığını ortaya çıkarıp, devrimin yararına kullanmayı başarıyordu. Boyunlarına sarılıyordu onların ana
diye. Mahalle de ne sorun yaşanıyorsa halkımız, hele de
analarımız hemen Murat'ı buluyordu. Murat darda kalan
analarımızın hızırıydı.

Direnişlerin Sesini
Halka Ulaştırmaya,
Direnişi Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Anadolu ve İstanbul’da, Yürüyüş dergisi dağıtımcılarının yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir:

ANADOLU
Hatay: Halk Cepheliler 21, 22, 23 ve 24 Mayıs’ta
Antakya’nın Armutlu, Cumhuriyet, Sümerler, Affan mahalleleri ve Saray Caddesi’nde umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Çalışmalarda toplam 140 dergi
halka ulaştırıldı. Son olarak Halk Cepheliler üzerinde
“İşimiz, Ekmeğimiz, Onurumuz İçin 9 Mart’tan Beri
Süresiz Açlık Grevindeyiz!” başlıklı bildirilerden yüzlercesini birçok yere dağıttı.
Mersin: Halk Cepheliler 13 ve 22 Mayıs’ta Mersin
Merkez ve birçok yerinde halka umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Dergiyi halka ulaştırmaya devam
edeceğini vurgulayan Halk Cepheliler çalışmalarda
toplam 225 dergiyi okurlarına ulaştırdı.

İSTANBUL

Sayı: 16

Yürüyüş
28 Mayıs
2017

58

Altınşehir: Halk Cepheliler 22 Mayıs’ta Şahintepe
Mahallesi’nde kapı çalışması yaparak aile ziyaretleri ve
umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Çalışma esnasında Kemal Gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişleri anlatıldı. Ayrıca 6 Mayıs’ta katledilen devrimci
Sıla Abalay’ın şehitliğini duyan ve önceden Sıla’yı tanıyan
aileler, yoldaşlarının Sıla’nın kanını yerde bırakmayacaklarına
inandıklarını dile getirdi. Yine Sıla’yı mahallede yaptığı
çalışmalardan tanıyanlar, Sıla’nın şehitliği duydukları anda
öfkelendi ve kendini tutamayıp ağlayanlar oldu. Yapılan
çalışma sonunda 37 dergi okurlara ulaştırıldı.
Avcılar: Halk Cepheliler 20 Mayıs’ta Şükrübey ve
Furizköy'de esnaf ziyareti ve umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Esnafla yapılan sohbetlerde yaşadıkları sorunlar üzerine konuşuldu. İş yapamadığını söyleyen esnaf
, ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Esnaf ziyaretinin ardından
kahvehanelerde konuşmalar yapılarak Ankara Yüksel Caddesi’nde direnişte olan Nuriye ve Semih hocalar ve
Dersim’de direnişte olan Kemal Gün’ün direnişi anlatıldı.
Ve direnişin sahiplenilmesi çağrısı yapıldı. Kahvede bulunan
yaşlı bir amca ise bir günlük destek Açlık Grevi yaptığını
belirtti. Çalışma sonunda 50 adet dergi halka ulaştırıldı.
Bahçelievler: Halk Cepheliler 20 Mayıs’ta Zafer ve
Soğanlı Mahallesi’nde esnaflara ziyaret ve gerçeğin sesi
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
esnafın sorunları üzerine konuşuldu, sorunlar üzerine
düşünülerek çözümler önerildi ve esnaflar arasında dayanışma örgütlenmesi yapılması gerektiği söylendi.
Yapılan çalışma sonunda 110 dergi halka ulaştırdı.
Okmeydanı: Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM)
12 Mayıs’ta umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada ‘OHAL ve Direnmek’ üzerine sohbet
edildi. Çalışma sonunda 31 dergi halka ulaştırıldı.

Her Alanda Direnişin Sesi Soluğu Olmaya
Devam Edeceğiz!
İstanbul'da Halk Meclisleri, mahalleler ve Anadolu'da
Halk Cepheliler, direnişin sesini yaymak için çalışmalara,
açlık grevlerine ve eylemlere devam ediyorlar. Bununla
ilgili yapılan çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL
Sarıgazi Halk Meclisi: Ankara Yüksel Caddesi ve
Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi direnişlerini
sürdüren Kemal Gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişine destek amacıyla, Sarıgazi Cemevi’nde 1 günlük
açlık grevi yapıldı. 16 Mayıs'ta başlayan açlık grevine 10
kişi katılırken, bir gün boyunca onlarca insan direnişe
destek ziyaretinde bulundu. Destek açlık grevi yapılan
açıklamayla sona erdikten sonra Sarıgazi festival alanında
Dersim’de direnen Kemal Gün için dilek fenerleri uçuruldu.
Ayrıca 21 Mayıs'ta Halk Meclisi’nin çağrısıyla Demokrasi
Caddesi’nde oturma eylemi yapıldı. Eyleme Mücadele
Birliği ve Demokratik Alevi Dernekleri de katılarak destek
verdi.
İkitelli Halk Meclisi: İkitelli Halk Meclisi'nin 20 Mayıs’ta yaptığı açlık grevlerine destek yürüyüşünü katil
polis provoke etti. Eyleme yaklaşık 50 kişi katıldı. İkitelli
Beşkat Bölgesi’nde 1. sokak başındaki alan Yüksel Alanını
aratmadı. Katillerin tahrik etmesi sonucunda oturma eylemi
kararı alan Halk Meclisi üyeleri oturmaya başladı ve
polisler sonrasında bir buçuk saat boyunca provoke edildi.
Okmeydanı Halk Meclisi: 21 Mayıs'ta Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve Kemal Baba’nın (Kemal Gün) haksızlığa
ve zulme karşı haklarını kazanmak için başlattıkları açlık
grevlerine destek amaçlı olarak dilek fenerlerini Okmeydanı
Anadolu Parkı’ndan onlar için gökyüzüne bıraktılar. Programa 25 kişi katılım gösterdi.
Avcılar Halk Cephesi: Avcılar merkezde bulunan üst
geçite Halk Cepheliler tarafından 23 Mayıs’ta “NuriyeSemih Yalnız Değildir Her Yer Yüksel Her Yer DirenişHalk Cephesi” imzalı pankart asıldı.

ANADOLU:
Hatay Halk Cephesi:
Antakya'nın Armutlu Mhallesi'nde evlatlarının mezar
hakkı için Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevinde
olan Kemal Gün ve işi, emeği ve onuru için Ankara
Yüksel Caddesi'nde direnişlerini sürdüren Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın sesini duyurmak için pullama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmada 15 adet pullama
yapıştırıldı.
Mersin Halk Cephesi: Halk Cepheliler Mersin’de
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve katil polisler tarafından
katledilen Dev-Gençli Sıla Abalay için 24 Mayıs'ta “
Nuriye ve Semih Serbest Bırakılsın/Halk Cephesi”, “Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz/ Halk Cephesi”, “Nuriye Gülmen
Onurumuzdur/Halk Cephesi”, “Sıla Abalay Ölüzsüzdür/Halk
Cephesi” yazılamaları duvarlara nakşettiler.

DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

