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Halk Savaşı; Halkın Kendi Çocukları Olan Önderlerine
ve Savaşçılarına Dönüşmesidir
Halkın Kendisinin, Komutan ve Savaşçı Olmasıdır
Kemal Gün, 165 parça kemik için verdiği mücadelede bir savaşçıya dönüştü
165 parça kemik bir kez daha göstermiştir ki gerilla savaşı
TARİHSEL VE SİYASAL haklılığın üzerinde yükselir
Haklı davamız kesilen ellerle, parçalanan vucütlarla
bazen de 165 parça kemikle yaşamaya devam eder
O kemikler bizim umudumuzdur
Che'nin kesilen elleri,
Seyhan'ın kömürleşen bedeni
Sabolar'ın, Niyaziler'in delik deşik edilen bedenleri,
Kızıldere'de Mahir ve yoldaşlarının kanları,
asit kazanlarında eritildiğinde geriye sadece dişleri kalan Lumumba’nın bedeni
halkların savaşında yaşamaya devam eder...
Ve Kemal amcalar olur
Halkın kendi savaşçılarına, öncülerine dönüşür.

Halk Savaşı; “Maddi Gücü Moral Güçle Yenmek,
Güçlü Olanı Güçsüz Olanla Yenmek, Modern Olanı İlkel Olanla Yenmek”tir
165 parça kemik manevi gücümüz, değerimizdir
165 parça kemik geleceğimizdir
Bizim savaşımızda toplar, tanklar, büyük silahlar olmayacak
Bizim savaşımızda parçalanan etlerimiz, 165 parça kemiğimiz silah olacak
O kemikleri birleştiren Kemal amcaların elleriyle savaşacağız
19 Aralıklar'da teşhis edemedikleri kömürleşmiş beden parçalarını "hepsi bizim
evladımız" diyerek aralarında paylaşan ailelerimizin ahlakıyla savaşacağız...

Ö ğretmenimiz

Kendisi gibi açlık grevi direnişi yapan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın 23 Mayıs tarihinde tutuklandıklarını
öğrendikten sonra Kemal amcanın yaptığı çağrıdır:

“Nuriye ve Semih’i yalnız bırakmasınlar.
Eğer ki insanca yaşamak istiyorsak,
Nuriye ve Semih'in yanında durmamız gerekir.
Ülkemiz kan gölüne döndü, insanların hakları ihlal
edildi. Bunlara, karşı durmak gerekir.”
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DİRENMEK SAVAŞMAK VE
KAZANMAK
Baskılar karşısında yılmamak,
düzenin konuyu kendi icazet sınırları
içine çekmeye yönelik tuzaklarına
düşmemek, sonuç almanın ön
koşuludur. Ekonomik, demokratik,
politik mücadelenin karakteri böyle
olduğu içindir ki, belli bir noktadan
sonra, artık sonucu belirleyecek
olan, ısrar ve kararlılıktır.
Israr ve kararlılık yoksa,
aslında orada
gerçek anlamda mücadele de
yoktur.
Israr ve kararlılık direnmenin de
savaşmanın da olmazsa olmazıdır.
Gerisi hayat...

içindekiler
4 Halk savaşı; halkın, kendi çocukları olan önderlerine
ve savaşçılarına dönüşmesidir

NURİYE GÜLMEN VE
SEMİH ÖZAKÇA SERBEST
BIRAKILSIN!

8 Biz Diyoruz ki: Gerilla Halktır
9 Nuriye ve Semih’in yüzündeki
gülümseme direnerek
özgürleşmenin pusulasıdır
11 Kamu Emekçileri Cephesi'nin
Malatya Direnişi...
110 günde 104 kez gözaltı!
13 18 Yaşındaki Bir DevGenç’linin 10 günü.
Tarihimizi omuzlamış,
geleneklerimizi yoluna fener
yapmış Dev-Genç’liler
geliyor

15 Faşizmin zulmünü yerden yere
vurduğumuz oligarşinin
iradesini parçaladığımız bir
savaş cephesi: Hasta
Tutsaklar Cephesi!
19 Tahliye edilen hasta tutsak
Mesude Pehlivanla röportaj
23 Sorunlar-Çözümler:
Legalizm
24 Halk Meclisleri: İddiamız
Halk Meclislerimizi tüm
mahallelerimizde kurmaktır

öldürüldü? Hasan Ferit Gedik
dosyasında yaşananlar, devlet

26 Mahalleler:
Ayaklanmamızdan korkuyor
faşizm. Korktukları başlarına
gelecek
28 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Kurşunu
Namluya, hıncını kavgaya,
halkını halaya sür
29 Kamu Emekçileri Cephesi: İş,
ekmek, onur mücadelemiz
halkı kahramanlaştırmaya devam
edecektir
32 Devrimci İşçi Hareketi: Katil
AKP işkence yapmaya devam
ediyor
35 Gençlik Federasyonu’ndan:
Devrim ve devrimciliği Tayyip
Erdoğan’ın demagoji
malzemesi yapmasına izin
vermeyeceğiz
36 Liseliyiz Biz: Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın
özgürlüğünü istemek, eğitim
hakkımıza ve geleceğimize
sahip çıkmaktır
37 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: Yalnız insan
merdivendir, hiçbir yere
ulaşmayan
38 Sıla...

39 Ülkemizde Gençlik:
40 Halkın Hukuk Bürosu: Hasan
Ferit Gedi̇k kimdi ve nasıl

ZULME VE HAKSIZLIA KARI
DRENMEY ÖRETEN
NURYE GÜLMEN VE SEMH ÖZAKÇA’NIN
YANINDA OLALIM!
Nuriye Gülmen:Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi /Ankara
Semih Özakça: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi /Ankara

mafya ilişkilerinin bir resmidir-1

41 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Emperyalizmin kanatları altında
özgür olunamaz! ABD’nin
sağlayacağı koruma kendi
çıkarları kadardır-2

45

Tutuklamalarla direnişin haklı
sesini susturamazsınız! Direnecek
ve mutlaka kazanacağız!

46 Baskılar, gözaltılar bizi yıldıramaz!
Grup Yorum Susturulamaz!
Sanata, sanatçıya, halka düşman
AKP iktidarı hesap verecek!

47 Yusuf Taş, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın talepleri kabul edilsin!

48 Avrupa’da Yürüyüş:
53 Avrupa’daki Biz:Yozlaşma
emperyalizmin bilinçli olarak
yarattığı bir bataklıktır-2

56 Yitirdiklerimiz:
58 Grup Yorum’u
Susturamayacaksınız.
Gözaltına alınanlar derhal
serbest bırakılsın! Kültür
merkezimiz bir kez daha
polis baskınıyla talan edildi!

Kemal Gün'e Direnişinin 90. Gününde 165 Parça Kemik Teslim Edildi

Halk Savaşı; Halkın, Kendi Çocukları Olan Önderlerine
ve Savaşçılarına Dönüşmesidir
Halkın Kendisinin Komutan ve Savaşçı Olmasıdır
Nasıl ki Tüm Cephelilerin DNA’larında Kızıldere Varsa,
O Kemiklerin de DNA’ larında Biz Varız!
Direniş tüm sorulara cevap
verdi. Her zaman olduğu gibi
düzenin tüm yasalarının
üzerinde geçerli olan bir savaş
yasası vardı ki o da
DİRENMEK'ti.
Direnmek zaferin büyüsüydü.
Direniş, haklı bir davanın
lokomotifi olmaya ve yolu
açmaya devam etti. Tüm
engelleri aşarak
hedefine ulaştı.
O kemiklerin DNA'sı tespit
edilemiyor... vb. denildi.
Hayır! Bizim tüm DNA'mız o
kemiklerdedir.
Nasıl ki tüm Cepheliler’in
DNA’larında Kızıldere varsa,
o kemiklerin de DNA’larında
biz varız.
1967’de elleri kesilip nereye
gömüldüğü sır haline getirilen
Che’nin düşüncelerini ve
hayallerini hangi zalim
engelleyebildi ki...
Kızıldere'de Mahirler’i,
Maltepe'de Cevahir'i kanlar
içinde bıraktıklarında THKPC düşüncesi yeniden boyverip
tüm Anadolu'yu sarmadı mı?
Bugün ‘Kızıldere Son Değil
Savaş Sürüyor’ sloganı maddi
bir gerçek olmanın ötesine
geçmiş, Anadolu İhtilali'nin
güvencesi olmuştur.
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Kemal Gün'ün şehit gerillaların kemiklerini alabilmek için yaptığı açlık grevi
direnişi zaferle sonuçlandı.
Kemal Gün'e direnişinin 90. gününde
165 parça kemik teslim edildi.
Kemikler öylesine yanmış ve zarar görmüşlerdi ki üzerlerinde DNA araştırması ve
kimlik tespiti yapılamayacak haldeydiler.
Kimin cenazesi kime verilecekti? Ailelerin
hak talepleri ne olacaktı? Hukuki bir sorun
çıkar mıydı?
Direniş tüm sorulara cevap verdi. Her
zaman olduğu gibi düzenin tüm yasalarının
üzerinde geçerli olan bir savaş yasası vardı
ki o da DİRENMEK'ti.
Direnmek zaferin büyüsüydü.
Direniş, haklı bir davanın lokomotifi olmaya ve yolu açmaya devam etti. Tüm engelleri aşarak hedefine ulaştı.
O kemiklerin DNA'sı tespit edi-lemiyor...
vb. denildi. Hayır! Bizim tüm DNA'mız o
kemiklerdedir.
Nasıl ki tüm Cepheliler’in DNA’larında
Kızıldere varsa, o kemiklerin de DNA’ larında
biz varız.
Bu nedenle ölülerimizin bedenlerini yok
ederek var olmaya çalışan bir düşmana karşı
yenilmiyoruz, yok olmuyoruz.
Haklı davalar kesilen ellerle, parçalanan
vücutlarla, bazen de 165 parça kemikle yaşamaya devam eder.
O kemikler bizim umudumuzdur.
Che'nin kesilen elleri,
Seyhan'ın kömürleşen bedeni,
Sabolar'ın, Niyaziler'in delik deşik edilen
bedenleri,
Kızıldere'de Mahir ve yoldaşlarının kanları,
Asit kazanlarında eritildiğinde geriye
sadece dişleri kalan Lumumba’nın bedeni
halkların savaşında yaşamaya devam eder.
Ve Kemal amcalar olur
Halkın kendi savaşçılarına, öncülerine
dönüşür.

Halk Savaşı; Halkın, Kendi

Çocukları Olan, Önderlerine ve
Savaşçılarına Dönüşmesidir.
Halkın Kendisinin Komutan ve
Savaşçı Olmasıdır
Kemal Gün, 165 parça kemik için verdiği
mücadelede bir savaşçıya dönüştü.
Köleliğin dayatıldığı bir halk, savaşçı
olur. Halk ordusunun kadrosu gerçekten
halktır. Askerleri ve komutanları aynı sınıftan
olan başka bir savaş yoktur.
Tarihsel ve siyasal haklılık halkın savaşını
yaratır.
Bu tarihsel akışa uygun olarak her zaman
direnmeyi seçen halklar, kendi önderlerini
de yaratır.
Halk, kendi çocukları olan kendi önderlerine ve savaşçılarına dönüşür.
Halk savaşı halkın öncüleri tarafından
kurtarılması değildir. Halkın kendisini kurtarmasıdır. Bir halk savaşı içselleştirilmez,
halk, savaşın kendi kurtuluşu için olduğunu
benimsemezse onun adına yürütülen savaş,
zafere ulaşamaz.
Savaş halk adına değil, halkın kendi
adına savaşmasıdır.
Bunu yapamayan gerilla hareketleri halkın
kurtuluşunu sağlayamaz. Boğulur. Halklaşamayan bir savaş yenilecektir. İleri gitmeyen
gerilla geriler. İleri gitmek halkı örgütlemek,
halkı dönüştürmektir.
Gerilla savaşı: Bütün bir halkın, baskı
güçlerinin ezici egemenliğine karşı savaşıdır.
Gerillacı bu savaşın silahlı öncüsü, ordu ise
onu oluşturan bir bölgenin ya da ülkenin
tüm sakinleridir.
Yani bu demektir ki; halkın kurtuluşunu
esas alan bir hareket tüm halkı, gelecekteki
halk ordusunun adayları olarak görmelidir.
Bu hedef üzerine kurulu politikalarla halk
değişir, dönüşür, sorumluluk alır, kendisi
için savaşın örgütleyicisi ve önderi olur.
Halk savaşı anlayışı büyük silahları mutlaklaştırmaz. Tam tersine savaşın halkçı yöntemlerle büyümesini esas alır.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Güçsüz Olanla Yenmek,
Modern Olanı
İlkel Olanla Yenmek”tir
165 parça kemik manevi gücümüz,
değerimizdir.
165 parça kemik geleceğimizdir.
Bizim savaşımızda toplar, tanklar, büyük silahlar olmayacak.
Bizim savaşımızda parçalanan etlerimiz, 165 parça kemiğimiz silah olacak
O kemikleri birleştiren Kemal amcaların elleriyle savaşacağız.
19 Aralıklar'da teşhis edemedikleri
kömürleşmiş beden parçalarını "hepsi bizim evladımız" diyerek aralarında paylaşan
ailelerimizin ahlakıyla savaşacağız.

anlamı ise "kurmay heyetinin toplandığı
yer"dir. Cephelilerin "karar yeri" ideolojileridir. Mevzi ideolojidir. Beslenilen
kaynak ideolojidir.
Bizim karargahımızda;
Gerillalarımızın 165 parça kemiği,
Che'nin kesilen elleri,
Seyhan'ın kömürleşen bedeni
Sabo, Nizayi ve Sıla'nın delik deşik
edilmiş bedeni,
Lumumba'nın bedeni asit kazanlarında
eritildikten sonra geriye kalan dişleri,
geleneklerimiz, değerlerimiz vardır.
İdeolojinin karargahı devrimci hareketin tarihi, yarattığı gelenekler, değerler
ve devrimci kişiliğin tüm özellikleridir.
Bu karargahta direnişlerimizde savaşan,
gözaltına alınan, yerlerde sürüklenen, işkence gören Cepheliler, halkımız vardır.
Zulüm sürdükçe direnenler ve savaşanlar var olmaya devam edecekler.
Direnenler ve savaşanlar var oldukça
dağlarımızda, şehirlerimizde kemiklerimiz,
dokularımız toprağa karışmaya devam
edecek.
İşte o vatan toprağı karargahımızdır.

Bu savaşta halkın elleri, halkın yaratıcılığı, halkın katılımı ve halkın o yüzyılların birikimi olan deniz-derya misali
Karargah İdeolojidir, Aynı
bilgisi, tecrübesi esas alınır. Halka güven
İdeoloji Etrafında Birlikte
vardır.
Zapata, halkın kendisi için savaşmasını Hareket Eden İnsanların
şöyle ifade eder:
Beslendiği, Kaynak Aynıdır
"Zalimlerden elinizde, şapkanızla değil,
Her Cephelinin karargahı Cephe ideosilahla adalet isteyin.
lojisidir.
Ve eviniz yıkılırsa yeniden yapın, taKarargahın sözlük anlamı "karar vehılınız yakıldıysa yeniden ekin.
rilen yer, karar yeri" demektir. Yine askeri
Çocuklarınız ölürse daha çok doğurun.
Sizi ovalardan kovarlarsa dağlarda
yaşayın ama yaşayın. Hep liderler
Bizim karargahımızda;
arıyorsunuz, hatasız güçlü adamlar
Gerillalarımızın 165 parça kemiği,
hiç yok, sadece sizin gibiler var,
Che’nin kesilen elleri,
yaşarlar, değişirler, bırakırlar, ölürSeyhan’ın kömürleşen bedeni
ler. İşte aynen böyle..."
Sabo, Nizayi ve Sıla’nın delik deşik edilmiş
Cephe'nin yaratmak istediği de bedeni,
budur. Halkın evlatlarından kadro,
Lumumba’nın bedeni asit kazanlarında
komutan, savaşçı yaratmaktır.
eritildikten sonra geriye kalan dişleri,
Kemal Gün halkın tecrübesi,
Geleneklerimiz, değerlerimiz vardır.
babalık duygusu, halka güveni ile
İdeolojinin karargahı devrimci hareketin
savaştı ve kazandı. Bir direnişçiydi
tarihi, yarattığı gelenekler, değerler ve devbir savaşçıya dönüştü 90 gün borimci kişiliğin tüm özellikleridir.
yunca... İşte bir halk hareketinin
Bu karargahta direnişlerimizde savaşan,
kaynağı budur. Bizim gücümüzün
gözaltına alınan, yerlerde sürüklenen, işkence
kaynağı budur.
Kemal amcanın direnişi halkın gören Cepheliler, halkımız vardır.
Zulüm sürdükçe direnenler ve savaşanlar
korkmadığını, halkın kendi çocukları olan önderlerine, öncülerine, var olmaya devam edecekler.
Direnenler ve savaşanlar var oldukça dağsavaşçılarına dönüştüğünü gösterdi.
larımızda, şehirlerimizde kemiklerimizi, doHalk Savaşı; “Maddi
kularımız toprağa karışmaya devam edecek.
Gücü Moral Güçle
İşte o vatan toprağı karargahımızdır.
Yenmek, Güçlü Olanı
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Savunulan Sadece
165 Parça Kemik
Değildir,
Geleceğimizdir ,
Savaşanların
Geleceğidir

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Zulmedenler her zaman halkın
kurtuluşu için savaşanların bedenlerini
ortadan kaldırırlarsa onların özgürlük
ideallerinin ve düşüncülerinin de ortadan kalkacağını düşünürler.
Sanırlar ki beden yok edilecek,
mezar bile olmayacak, izi tozu bile
kalmamış bir kahraman halkın beyinlerinden ve umutlarından silinecek.
Ve yine sanırlar ki halklar bu gözdağını
unutmayacak, korkacak...
Zulmedenlerin en büyük "tarihsel
yanılgıları"ndan birisidir bu...
Düşünceyi ve idealleri yaratan da,
devam ettiren de TARİHSEL VE SİYASAL HAKLILIKTIR. Tarihsel ve
siyasal haklılık var olduğu sürece di-

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!
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renenler ve savaşanlar başka başka bedenlerde tekrar tekrar ortaya çıkacaktır.
1967’de elleri kesilip nereye gömüldüğü sır haline getirilen Che’nin düşüncelerini ve hayallarini hangi zalim engelleyebildi ki?
Kızıldere'de Mahirleri, Maltepe'de Cevahir'i kanlar içinde bıraktıklarında THKPC düşüncesi yeniden boy verip tüm Anadolu'yu sarmadı mı? Bugün ‘Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor’ sloganı maddi
bir gerçek olmanın ötesine geçmiş, Anadolu İhtilali'nin güvencesi olmuştur.
Fiziki olarak Kızıldere'de imha edilen
THKP-C, bugün her Cepheli'nin doğum
yeri olduysa oligarşi çoktan yenilmiş demektir.
Lumumba, Seyit Rıza, Dersim'de,
Anadolu'nun sayısız yerinde bilinmeyen
toplu mezarlara gömülen halkımız.... Onlara kim öldü diyebilir. Yarattıkları direnme
kültürüyle, halkımızın bilincinde, tecrübesinde yaşamaya devam ediyorlar.
Bugün ideolojik karargahımızı güçlendirerek gelecekteki devrimimizin yaratıcısı olmaya devam ediyorlar.
Bizi bu karargahta sapasağlam ve
sabit, dimdik tutmaya devam eden, geleneklerimizin harcını oluşturan onlardır.
Patrice Lumumba liderliğindeki Kongo
Ulusal Kurtuluş Hareketi, Belçika sömürgeciliğine karşı mücadelesi sonucunda
1960 yılında bağımsızlığını kazandı.
Ancak sömürgeciler altın, elmas, kobalt
madenleri üzerinde bulunan Kongo'dan,
onun kauçuk üretiminden vazgeçemezlerdi.
Nasıl 1885 -1912 yılları arasında
yaklaşık 10 milyon Kongolu’yu katlettilerse, o devletin meşru ve yasal
başkanı Lumumba'yı da en vahşi biçimde katledeceklerdi.
Matadi- Leopoldeville demiryolu
yapılırken yolun her kilometresinde
100 Kongolu ölmemiş miydi? Öyle
gözü dönmüş bir kar hırsıydı ki bu
kauçuk plantasyonlarında yeterince çalışmadığı gerekçesiyle küçük çocukların
ellerini kesiyor, sonra da çocukların
babalarına bu elleri izleme işkencesi
yaşatılıyordu.
Lumumba'yı Belçika Kralı 2. Leopold'un emriyle katlettiler, vucüdunu
parçalara ayırarak asit kazanlarında erittiler. Sadece dişleri kaldı geriye...
Ve dünya halklarının Lumumba'nın

akibetinin öğrenmesi tam 39 yıl
sürdü. Belçikalı
bir polis şefi şunları anlatıyordu:
"Ben Bruges'lü küçük bir
komiser, üç uluslararası şahsiyetin cesediyle başbaşa kalmıştım.
Bütün Belçikalı yetkililer oradaydı, ama
hiçbir şey yapmadılar. Önce cesaretimizi
toplamak için iyice içtik. En zoru cesetleri
parçalamaktı. Bütün gece eritmeye çalıştık.
Sadece dişler kaldı. Kokuyu üzerimden
atabilmek için 3 kere yıkandım."
(16.05.2000 Hürriyet)
9 Ekim 1967’de, Amerikalıların eğittiği
Bolivyalı birlik, La Higuera yakınlarında
Che Guevera'yı yaralı olarak ele geçirdiler
ve katlettiler.
Fidel Castro'yu Che'nin ölümüne inandırabilmek için ellerini keserek bilinmeyen
bir yere gömdüler.
Kesik eller Che'nin ölümünün ispatı,
bilinmeyen mezarı ise onu yok etmenin
mücadelesini unutturmanın aracı olacaktı.
CIA, Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri, o kokuşmuş beyinler sandılar
ki halkı uğruna yaşayanlar ölebilirler,
yok edilebilirler.
Castro ve Kübalılar, yıllarca Che'nin
mezarını aradılar. Koca bir ülkede, Bolivya’da neredeyse karış karış aradılar
onu. Bolivya’nın yüzölçümü ise 1.098.581
kilometre kare idi...

Nasıl 1885-1912 yılları arasında
yaklaşık 10 milyon Kongolu’yu katlettilerse o devletin meşru ve yasal başkanı
Lumumba'yı da en vahşi biçimde katledeceklerdi.
Matadi - Leopoldeville demiryolu
yapılırken yolun her kilometresinde
100 Kongolu ölmemiş miydi? Öyle gözü
dönmüş bir kar hırsıydı ki bu kauçuk
plantasyonlarında yeterince çalışmadığı
gerekçesiyle küçük çocukların ellerini
kesiyor, sonra da çocukların babalarına
bu elleri izleme işkencesi yaşatılıyordu.
Lumumba’yı Belçika Kralı 2. Leopold'un emriyle katlettiler, vucüdunu
parçalara ayırarak asit kazanlarında
erittiler. Sadece dişleri kaldı geriye...

Tam 30 yıl sonra emekli bir general
mezarın Vallegrande yakınlarında bir
uçak pistinde olduğunu açıkladığında
Kübalı antropologlar o uçak pistinin her
50 cm’sine bir kuyu kazarak Che'nin kemiklerini aradılar ve buldular.
DHKC gerillası Ali Yıldız'ın mezarı,
dünyada direnişle açılan ilk toplu mezar
oldu. Ali'nin abisi Hüsnü Yıldız 66 gün
boyunca devam eden Ölüm Orucu direnişiyle toplu mezarın açılması hakkını
kazandı. 1997 yılında katledilen Ali Yıldız'ın mezarı 14 yıl sonra açılarak ülkemiz
ve dünya tarihine kaydedilen yeni bir
geleneğin öncüsü oldu.
Ali Yıldız, Che, katledilen, bir mezarları
olmadan bilinmeze gömülmeye çalışılan
binlerce insanımızın bedenlerini aramak
değerlerimiz ve geleneğimizdir.
Savunulan sadece 165 parça kemik
değildir.
Geleceğimizdir. Savaşanların geleceğidir.
Gerilla halktır. Gerilla zorunluluktur.
Kurtuluş umududur. Kemal amca direnişiyle bunu bir kez daha göstermiştir.
Halkın gerilladan vazgeçmeyeceğini,
gerillanın umut olduğunu, bir halkın
umudundan vazgeçemeyeceğini göstermiştir.
Zulüm ne kadar çoğalırsa çoğalsın
halkımız Kemal amcanın direnişi nezdinde
gerillayı sahiplenmiştir.
165 parça kemik bir kez daha göstermiştir ki gerilla savaşı TARİHSEL VE
SİYASAL haklılığın üzerinde yükselir.
Bu akışın önüne hiçbir güç geçemez.
OHAL dönemi, faşizm saldırıları,
herkesin "bu dönemde bir şey yapılamaz"
dediği, umutsuzluğun yayılmaya çalışıldığı, umutların beklemeye alındığı, silahlı
mücadelenin meşruluğuna saldırıların
arttığı günümüzde tarihsel ve siyasal haklılığımız kendi meşruluğunu yaratmıştır,
direnenler ve direniş zaferini ilan etmiştir.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Zaferi Kazanan Kemal Amcayı
Sevgimizle Sağlığına Kavuşturacağız
Kemal Gün amcamız 90. günlük
açlık grevinden sonra zaferi kazanması
üzerine açlık grevini sonlandırdı. Kemal
amcamızın içi rahat artık. Yoldaşlarımızı mezarsız bırakmamanın gururuyla
şimdi. Sağlığına kavuşmak için hastanede yatıyor. Hastanede kaldığı süre
içerisinde yazdığı günlükleri yayınlıyoruz.
25 Mayıs: Sabahtan Seyit Rıza Meydanı’na gelirken biz arabayı beklerken
araba gelmedi hangi arabayı ayarlasak
faşistler (polisler) tehdit ediyorlar araba
sahipleri cayıyorlar en sonunda avukatımıza telefon ettik ve o da vali yardımcısına telefon etti. Sonra bir araba
geldi. Biz yola devam ettik ve yanımızdaki panzer bizi takip etti. Dersim
çıkışına geldiğimizde bizi GBT kontrolüne tabi tuttular. Hozat’a geldik. Hozat’ın girişinde tekrar kimliklerimizi
almaya çalıştılar, avukatlarımız itiraz
etti. Hozat’a girdik ve Hozat Cemevi’ne
geldikten sonra telefon ettik. Cenazelerimizi Hozat Cemevi’ne getirip bize
teslim ettiler. Cenazelerimizi akşam
17.35’te defnettik sonrasında kabristanın
etrafını ve cemevinin etrafını özel
harekat ve sivil polisler sardılar ve
bizim yanımızdaki insanları taciz ederek
kimlik kontrolü ve arama yapmak istediler. Biz ve avukatlarımız buna itiraz
ettik. Ne kimlik kontrolüne ne de ara-

maya izin verdik akşam misafir olacağımız evlere dağıldık.
26 Mayıs: Sabah cemevinde biraraya
geldik. Yemek için hazırlıklar yapıldı.
Öğlen yemeğimizi verdik. Yemek sonrası
Aysun Saban’ın ve Leyla Aracı’nın ailesiyle birlikte mezarlıkta anmamızı
yaptık. Sonrasında arabalara binerek
Elazığ havaalanına geldik. Uçakla İstanbul’a geldik havaalanında bizi TAYAD’lı Aileler ve gençler karşıladılar.
Hep birlikte Çayan mahallesine geldik.
Çay bahçesinin önünde bizi TAYAD’lı
Aileler ve gençler karşıladılar havai fişekler atarak direnişi kazanmamızı kutladılar. Ben de o güzel ve değeri biçilmeyen sevincimle ve şehitlerimizin diyarından sevgilerimi ilettim ve sonra
eve geldik.
27 Mayıs: Saat 11.00’da Çapa Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne avukatım Oya
Aslanla beraber geldik. Orada muayene
oldum ve hastaneye yatırıp kan aldılar.
Sonrasında kahvaltı geldi. Ben bir çay
alıp içtim, sonrasında hazır bir şurup
alıp içtim, bir bardak da hoşaf aldım.
Yanımdaki refakatçi Ramazan’dı. TAYAD’lı bir anne ve diğer TAYAD’lılar,
Halk Tiyatrosu hocası yanıma ziyarete
geldiler. Beyhan kızımla beraber yanıma
ziyaret etmek için bu güzel insanlar ve
bu güzel insanlara minnet duygularımı
ilettim, minnettarım.

İstanbul Çapa Hastanesi’nden Dersim’in havasını özledim. Seyit Rıza’nın
Parkı’ndan Munzur’un o akan şırıltısı
insana şiir gibi gelir. Saat 17.32’de
avukat Ebru ve yanında Yeter, Görkem’le
beraber beni ziyaret ettiler. Daha sonra
saat 18.30’da Avukat Oya Aslan da
kardeşiyle beraber ziyarete geldiler. Yanımda ağır bir hasta var ailesi yanında
kalıyor. Benim ziyaretçilerim, kızım ve
oğlum da yalnız bırakmıyor. TAYAD'lı
Aileler, Okmeydanı'ndan ve Çayan'dan
beni yalnız bırakmayanlara minnettarım.
29 Mayıs: Sabah hastaneye doktor
gelip durumumu sordu. Açlık grevinden
sonra hastaneye yattığımı söyledim.
Çayan’dan TAYAD’lılar ve tüm yoldaşlarım İstanbul’dan her taraftan yanıma
görüşmeye gelenler ve telefonda soranlar
çok oldu. Bugün doktor öğleden sonra
doktor asistanıyla tekrar yanıma gelip
durumumu sordu. Doktordan sonra
avukatım ziyaretime geldi. İlyas ve
kızım Beyhan geldiler beni gördüler,
gittiler. Saat 15.30 gibi hemşirelik
okuyan bir güzel kızımız geldi, beni
ziyaret etti. Böyle güzel ve değerli insanlarımız var. Onlara minnet borçluyum. Daha sonra saat 16.10’da Nagehan
ananın kızı, sonra da Adalet Okulunun
talebeleri çiçeklerle ziyaretime geldi.

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

7

 Biz diyoruz ki;

GERİLLA HALKTIR!

Biz diyoruz ki; gerilla, vatan topraklarında devrim yapmak, halkımızın kurtuluşunu
sağlamak ve sosyalizmi kurmak için yola çıkan halkın çocuklarıdır.
Biz diyoruz ki; gerilla halktır, gerilla savaşı da halkın savaşıdır. Halkın genci yaşlısı,
işçisi köylüsü, öğrencisiyle silahlandığı, savaşı örgütlediği ve düşmana darbeler indirdiği,
fiziki olarak güçsüzün güçlüye karşı mücadele ettiği, az olanakla düşmanı yenilgiye
uğrattığı savaştır.
Biz diyoruz ki; önderimiz Dursun Karataş'ın sözleriyle “Gerilla halktır. Gerilla
silahlanmış halktır. Halkı silahlandırmak, savaştırabilmek için geniş halk ve sınıf tabakaları
içerisinde sürekliliği olan bir çalışma yapmadan sıradan işçi, köylü, emekçi genci
silahlandırıp gerilla savaşı yapmak, gerillayı beslemek, barındırmak, büyütmek imkansızdır.
Gerilla ünlü deyimiyle denizde balıksa bu denizin sürekli içinde olarak, onu koruyarak
balığın üreyip yaşamasını sağlamalıyız.”
Biz diyoruz ki; herkes gerilla olabilir ve ülkemizdeki zulme karşı savaşabilir. Bir
DHKC Gerillası, gerilla olma nedenini kısaca şu sözle açıklıyor; “Gerilla olmak, yani
bizler bu halkın çocuklarıyız. Yaşanan birçok acı, yoksulluk ve katliamlar var. Bunların
sebebini bilip de savaşmamak zalimden yana olmaktır. Silahlı mücadele ezilen halklar için
nasıl bir zorunluluksa bizim de bu gerekliliği yerine getirmemiz lazım.”
Biz diyoruz ki; halkın düşmanları yani düşmanlarımız, kendi sefahat ve zenginliklerini
büyütebilmek, sömürü ve yağmalarını, saltanatlarını devam ettirebilmek için tüm halka her
geçen gün, daha bir şiddetle zulmediyor. Halk olarak her gün faşizmin zorbalığını ve
terörünü yaşıyoruz. Buna karşı halkın gerillası olmak ve bu zulmü yaşatanlara karşı
savaşmak bizim görevimizdir.
Biz diyoruz ki; gerilla halktır ve halk savaşında devrim safında savaşmanın yaşı da
yoktur. Vatan için her yaş ve koşulda savaşılır. Gerilla halk savaşı, emperyalizme ve
faşizme karşı bağımsızlık, kapitalist sömürüye karşı, sömürüsüz bir dünya olan sosyalizm
için verilen halkların kurtuluş savaşıdır. Ve bugün bu savaşı Cepheliler 7’den 70’e her
alanda sürdürüyor. Örneğin Bünyamin 18’inde, Tuncel 50’li yaşlarında dağlara çıkıp
savaşıyorsa, Kemal amca 70 yaşına rağmen açlık grevi yapıyorsa, bu verdiğimiz halk
savaşının sonucundandır.
Biz diyoruz ki; gerilla halk savaşıdır ve herkes gerilla olabilir. Halkını, vatanını seven,
adalet isteyen, emperyalizme ve faşizme kin duyan, bağımsız demokratik sosyalist Türkiye’yi
isteyen; eli silah tutan herkes gerilla olabilir.
Biz diyoruz ki; halkın gerillası olmak, halkın çektiği acıları hissetmek ve onlar için savaştığını bilmektir ayrıca. Yine bir DHKC Gerillası’nın anlatımından örnek verecek olursak;
“Gerilla olmak halkımıza, sevdiklerimize yapılan zulmün hesabını soruyor olmak bu yanıyla
güzel bir duygu. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü halkımızla özgür, sömürüsüz bir ülke yaratacağız.”
Biz diyoruz ki; halkın gerilla savaşı, vatanımızın bağımsızlığını, halkımızın özgürlüğünü
getirecek. Bunun için savaşmaktan başka bir kurtuluş yolumuz yoktur. Anadolu halkları
zalime ve zulme hiçbir zaman biat etmemiştir. Anadolu halkları silahlarını ve özgürlük
bayrağını, kuşaktan kuşağa devrederek, tüm zorbalara karşı savaşmış ve onurunu korumuştur.
Bugün bu özgürlük bayrağı ve devredilen silahlar halk kurtuluş savaşçılarının ellerindedir.
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NURİYE VE SEMİH'İN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME
DİRENEREK ÖZGÜRLEŞMENİN PUSULASIDIR
Hakkını çalanlar, gasp edenler karşısında insanın hak, onur savunmasıdır
direniş... Hakkını korumanın, sahip
çıkmanın tarihsel kuralıdır direniş...
Beyinlerin teslimiyet, uzlaşma ile teslim
alınmaya çalışıldığı, bir avuç egemenin
milyarların rızkına el koymayı, aynı
milyarlara kader olarak benimsettiği
bir dünyada direnmek, bir kahramanlık,
bir ayrıcalıktır.
Çünkü böyle bir dünyada direnmek için bazı değerlere sahip olmak
gerekir.
Bunlardan biri hak alma bilincidir
ki; bu siyasi tabiriyle sınıflar kavgasının, halk deyimiyle zalim ve mazlum savaşının kavranmasını gerektirir.
Yani kavgada zalimlerin, egemenlerin
halka hiçbir hakkı, zenginliği vermeyeceğini, bunların ancak kavga
ederek, mücadele ile alınacağını bilmektir. Zaferlerin vura-öle, öle-vura,
direne-direne, savaşa-savaşa yaratılacağının bilincinde olmaktır. Sonuna,
sonuncumuza ve sonsuza kadar direniş ile mutlaka kazanılacağına inanmaktır. İşte bu hak alma bilincidir.
Haklar ancak direnişle alınabilir, uğruna bedel ödenmemiş tek bir hak
yoktur halkların tarihinde.
Direnmek meşruluk bilincidir.
Haklılığına inançtır ki her tür baskıya,
işkenceye, saldırıya karşı geri adım

atmamak, direnmeyi sürdürmek, zalime taviz
vermemek ancak haklılığına inanan, direnmeyi
meşru bir hak olarak kabul edenlerin işidir. Bunun karşısında hiçbir
baskı, kural, yasa işlemez.. Sadece halkın ve
tarihin yasaları geçer bu
alanda.
Her yandan kuşatılmışken, herkes direnmenin gereksiz ve boşa
çaba olduğunu propaganda ederken direnmek
büyük bir cüret gerektirir. Cüretli
olanlar, "sonucu ne olursa olsun aslolan zulme direnmektir." inancıyla
yola çıkanlar ancak sonuna kadar
direnebilirler. Nuriye'nin İnsan Hakları
Anıtı önünde yüzbinleri teslim almış
KHK'ya karşı tek başına cüretle direniş başlatması, her gün gözaltına
alınmasına rağmen direnmeyi devam
ettirmesi, meşruluk ve haklılığına
inanması Nuriyeler'i çoğaltmış, direnişi dalga dalga büyütmüştür.
Ve tabi tarih bilincidir direnişi çakan
kıvılcım. Hangi soydan geldiğini bilmektir... Şeyh Bedreddinler'den Pir
Sultanlar'a, Çakırcalı'dan Şahin Beyler'e,
Mahirler'den Sabolar'a, Sibeller'den

Sılalar'a zulme karşı direnenlerin, ölüp
de teslim olmayanların soyundan geldiğini bilmektir.
Bu soyun parmak ile sayılamayan,
kırmak ile tükenmeyen olduğunu, bu,
ölümsüzlüğün kaynağının direniş olduğunu bilmektir.
Direnişin sonsuz bir süreç olduğunu
ve tarihin direnişler tarihi olduğunu
bilmektir. Tarih örsümüz direniş onu
döğen çekicimizdir.
Ve çekiç örse vurdukça halklar,
direnenler özgürleşmektedir.
Direnmek özgürleştirir insanı...
Kim olduğunu öğretir, safının neresi olduğunu, halk olarak nasıl kazanacağını öğretir. Direndikçe ruhunu,
beynini tutsak eden tüm kilitler açılmaya, tüm zincirler kopmaya başlar.
Seni sınırlayan, tutsak edenin bu düzen olduğunu anlamaya başlamak
ona karşı mücadele etmek gerektiğini
de kavramaya başlamaktır. İşte zorunlulukların kavranması demek olan
özgürlük, tam da budur. Özgürlüğünü
elinden alanlara karşı tereddütsüz ve
tavizsiz mücadele etmektir.
Haksızlığa karşı direnmenin tarihsel zorunluluğunu kavrayan insan,
kendini bedeniyle-ruhuyla tutsaklıktan
kurtarmanın mutluluğunu yaşamaya
başlar. Aylar boyu onlarca kez göz-

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

9

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

altına alınıp sürekli gülmek, açlığın
75. gününde işkenceyle gözaltına
alınıp yine de gülümsemek ancak
direnenlere mahsustur.
“Geçen hafta tüm çabalarımıza
rağmen ilk görüş hakkını kallanamamıştık. Kapatılmasından tam bir
hafta sonra eşimi bugün görebildim.
Yüzünde kocaman bir gülümseme ve
yenilmezliğin ifadesi vardı. Direnişte
olmaktan eşi ve yoldaşı olmaktan
,onur duydum. Açlığımızı konuştuk,
adalete olan açlığımızdan ve kazanacağımızdan konuştuk.” (Esra Özakça-Baskın, tutuklama ve açlık grevi
direnişi üzerine isimli yazısından)
Direniş Esra'nın anlattığı gibi boyun eğmeyen olmanın gücüyle insanı

mutlu eder. İşte tankıyla, topuyla,
gazıyla, copuyla bir katiller sürüsü
bir iki insan ile, onmilyonlar içinde
sadece yüzlerce insan ile savaşması
tüm tarihsel ve sınıfsal gerçekleri de
ortaya serer. Güçlü olmak değil, haklı
olmaktır zaferi getircek olan. Zalimler
karşısında direnmekten başka yol
yoktur, tarihin bedellerle kazanılmış
tüm haklarını yine bedeller ödeyerek
korumak gerekir.
Direniş öğretir. Direnişe karşı saldırı da öğretir. Bunun için tutuklanan
Semih'in ardından eşi ve annesi de
başlar direnişe. “Onlar kazanana kadar" kararlılığı ile “Bir anneden bir
direnişçi yarattılar” der Sultan Özakça. Oğlunun direnişiyle tanır dostunu

da düşmanını da... Direniş öğretir.
“Direnmek ne güzelmiş” der Sultan
ana ve direnmenin güzelliğini anlatır.
Direniş mutlu eder. Direniş yenilmez
kılar.
Tarih, ölümsüzlüğü arayan insanın
efsaneleriyle doludur. Ve göstermiştik
ki o efsaneler yenilmezlik seni dört
bir yandan kuşatan zulme karşı direnişindir. Yenilmezlik bedende değil,
yenilmezlik düşüncededir. Düşünceler
elden ele, düşünce savunması dilden
dile aktarıldıkça halklar yenilmez
olurlar.
Halklar yenilmez, direnme düşüncesi yenilemez, direnmek bir haktır yok edilemez. Haksızlığa karşı
direnmek büyük bir gücü, büyük bir
motivasyonu çıkarır ortaya... İşte her
gün Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde gözaltına alınıp
alınıp yeniden toplanan insanlar...
Direniş, direnme hakkı kutsaldır.
Bu kutsal hakkı korurken tarihimizi,
onurumuzu, geleneğimizi ve geleceğimizi de yazıyoruz. Bunun için
yüzümüzden o gülümsemeyi, dilimizden o sloganı sökemezler:
YÜZÜMÜZDEN GÜLÜŞÜMÜZÜ, BEYNİMİZDEN DİRENME RUHUMUZU ALAMAYACAKSINIZ!
DİRENE DİRENE BİZ KAZANACAĞIZ!

Suudi Arabistan’dan Sesinizi Duyduk! Ve Haykırıyoruz!
Nuriye ve Semih Hocalarımızın İnsani Talepleri
Kabul Edilsin!
Suudi Arabistan Emekçileri, 29
Mayıs’ta Nuriye ve Semih için Adalet
Bakanlığına gönderdikleri mektupta
şunları dile getirdiler. “Açlık grevlerinde 40’lı günlerden itibaren sinir
sisteminde zayıflamayla birlikte vücutta da ardı ardına kayıplar başlar.
Yaşamsal fonksiyonlar için B1 vitamininin alınması şarttır. Semih ve
Nuriye öğretmenlerimize B1 vitamininin verilmemesi suçtur. Semih
ve Nuriye öğretmenlerimiz fiziksel
olarak ölmek üzereler…. Türkiye
Cumhuriyetinin emekçi halkları olarak Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz.
Bu kin bu öfke bu zulüm bir devlete
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yakışır mı? Eğer yakışıyor diyorsanız
demek ki yönetim şekli demokrasi
değil faşizmdir. Biz halk olarak Nuriye ve Semih hocamızın tırnağını dünyaya değişmeyiz. Adalet
Bakanlığı’na sesleniyoruz: Neden B1 vermiyorsunuz? B1 vermemekle suç işliyorsunuz. Nuriye ve Semih hocamızın bu
durumu karşısında kamuoyu
oluşmasını engelleyen medya
katildir. Tarih ve halkın yargılamasından kurtulamayacaklardır. Semih ve Nuriye hocalarımızın talepleri süratle kabul
edilsin. Suudi Arabistan’dan

tüm halka çağrımızdır. Nuriye ve
Semih zafere ulaşıncaya kadar yaz
tatillerimizi iptal edelim.”

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Kamu Emekçileri Cephesi'nin Malatya Direnişi
110 Günde 104 Kez Gözaltı!
DİRENME HAKKIMIZ İÇİN DİRENİYORUZ
DİRENME HAKKINDAN VAZGEÇENLER,
KAZANMAKTAN VAZGEÇMİŞ OLURLAR KAZANMAMIZ MÜMKÜNDÜR;

DİRENELİM, BİRLEŞELİM, KAZANALIM!
Kamu Emekçileri Cephesi'nden
memurların, ülkemizin farklı farklı
yerlerinde başlattıkları direnişler,
farklı farklı biçimler alarak devam
ediyor. Ankara Yüksel, İstanbul, Düzce, Malatya... tek tek direniş ateşleri,
birleşip karanlığı yaran büyük bir
ışığa dönüştü.
Aydınlık, karanlığı korkutuyor.
Zulmün sahipleri, ışığı yayıldığı
yerden söndürmek için, yine bildikleri
tek yönteme başvuruyorlar: Zulüm.
Tüm kamu emekçileri için ışık
olan direnişlerin sürdüğü yerlerden
biri de Malatya.
Onlar direnişe başlayalı dört ay
dolmak üzere. Direnişçiler, 110 günde,
104 kez gözaltına alındılar.
110 günde, 104 kez.
Direniş günlerinin rakamı büyüdükçe, gözaltı rakamı da büyüdü.
Büyümeye devam ediyor.
SINIF MÜCADELESİ,
BİR İRADELER SAVAŞIDIR;
BİR SINIFIN DİĞER SINIF
ÜZERİNDE İRADESİNİ KABUL
ETTİRMESİYLE
NİHAYETE
ERER
Yüksel'deki iki direnişçiyi onlarca
kez gözaltına aldılar; susturumadılar,
sindiremediler. Direnişçiler, işkencecilerin karargahından bırakıldıklarında, çıkıp yine Yüksel'de İnsan
Hakları Anıtı'nın altına döndüler. Hiç
bırakmadıkları direnişi sürdürdüler.
AKP faşizmi sonuçta onları tutuklayarak direnişi kırmayı hesapladı.
Şimdi Yüksel, Sincan Hapishanesi'nin
hücreleridir.
AKP faşizmi, işkenceci polislerini,
işkencehanelerini, hapishanelerini
devreye sokmuş ama direnişin ira-

desini kıramamıştır.
110 günde, 104 kez gözaltı.
Malatya'daki bu rakamlar ise; bir
yandan direnişçilerin kararlılığını,
diğer yandan AKP faşizminin direnen
bir irade karşısındaki güçsüzlüğünü
ve çaresizliğini gösteriyor.
Bu rakamlar, AKP demokrasisinin
nasıl bir "demokrasi" olduğunu da
gösteriyor.
Evet doğrudur, "AKP demokrasisi"nde, yani AKP faşizminde demokratik haklara, direnişlere yer yoktur.
Fakat bu, AKP'nin istediğidir.
Tüm faşist yönetimler, kendi yönetimleri altında yaprak bile kıpırdamasın ister.
Yarattıkları koyu karanlığı dağıtacak tek bir ışık istemezler.
Halklar, inançlarının gücüyle, bedel ödemeyi göze alarak kıpırdatırlar
yaprakları. Bedel ödemeyi göze alarak
yakarlar direniş ateşlerini. Yüksel'den
Malatya'ya, direnen kamu emekçileri,
bunu tüm emekçilere bir kez daha
kanıtladılar. OHAL gerekçesiyle direnmemenin teorisini yapanlara, direnmenin mümkün olduğunu ve bunun yolunu gösterdiler.
Eğer direnmeye karar vermişseniz,
12 Eylül karanlığında da direnebilirsiniz; düşman sizi
diri diri yakarken de, “ya düşünce değişikliği ya ölüm”
diye dayatırken de direnebilirsiniz. Direnme konusunda
netseniz, biner biner, onbiner
onbiner işten atılırken de,
hapishaneler yüzbinlerle doldurulurken de direnebilirsiniz.
Yüksel'deki, Malatya'daki,

İstanbul'daki, Düzce'deki kamu emekçileri bunu yapıyorlar.
Direnmek, kendi irademizi esas
almaktır.
İrade nedir? İrade, inancımız, politikamız, ideolojimiz, bedel ödeme
cüretimizdir.
Direnenlerin iradesi kırılmadığı
sürece, hiçbir direniş kırılmaz.

İşten Atılan Kamu
Emekçileri,
Akademisyenler!
Tek Tek Direnişlerin
Açtığı Yolda, Yüzler,
Binler Olup Yürüyelim!
Yüzbini aşkın kamu emekçisi ve
akademisyen işten atılmıştır. Bunların
önemli bir bölümü, ilerici, demokrat,
yurtsever emekçilerdir. Herbiri halkımızın aydınlarıdır.
O halde, işten atılanların sayısı
bu kadar büyükken, daha yaygın bir
direnişin zorunluluğu ortadadır.
DİRENMEK ZORUNLUDUR.
Direnmezseniz, işinizin dışında
da birçok şeyi kaybedersiniz.
DİRENMEK MÜMKÜNDÜR.
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Bu artık tartışmasızdır.
DİRENİŞi KAZANABİLİRİZ.
Tarihimizde bunun birçok örneği vardır ve
yeni bir örneği hep birlikte yaratabiliriz.

Kamu Emekçileri Cephesi,
Ülkemizin Her Tarafında Tek Tek
Yaktığı Direniş Ateşleriyle,
KHK'larla Atılan Emekçilere
Kazanmanın Yolunu
Açmıştır
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Yürüyüş
4 Haziran
2017

“Tek başıma bir şey yapamam” gerekçesi
ortadan kalkmıştır.
Reformist, uzlaşmacı konfederasyonlardan
ve siyasi partilerden bir şey bekleme zamanı
geçmiştir.
Direnenler ve direniş yolu, biçimi açıktır.
İşinize, emekçi olarak onurunuza sahip çıkmak
için; AKP faşizminin zulmüne dur demek için,
geleceğimiz için, direnmeliyiz ve direnebiliriz.
Malatya direnişi ve Yüksel direnişi, bunu
çok net bir biçimde ortaya koyuyor.
Nuriyeler'in, Semihler'in, Malatya’daki kamu
emekçilerinin çağrısına kulak verelim. O çağrı
bize, direnmenin ve KAZANMANIN tek yolunu
gösteriyor.
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ'NDE BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer
Kemal Gün direnerek kazandı. Şimdi Semih
ve Nuriye'nin yaptığı direnişin zaferi için mücadeleyi büyütelim. OHAL koşullarında direnilmez, kazanılmaz diyenlere kazandığımızı,
kazanacağımızı gösterelim. İstanbul mahallelerinde yapılan çalışmaları yayınlıyoruz:
Çayan Halk Cephesi:
Halk Cepheliler, 26 Mayıs’ta, Nurtepe ve
Çayan’da, Dersim direnişinin zaferi için afiş
astı. Halk Cephelilerin bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada:“Kemal Gün, Dersim'de
kayıp DHKC gerillalarının cenazelerini almak
için direndi. 90 günlük açlık grevinin sonunda
Kemal amca kazandı, biz kazandık!” dediler.
Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi:
Gülsuyu Mahallesi'nde Halk Cepheliler
Emek Caddesi’nde bulunan Mahir Hüseyin
Ulaş Parkı’nda 90 gündür açlık grevini zafer
ile taçlandıran Kemal Gün’ü 23 Mayıs'ta havai
fişek ve zafer halayları ile selamladılar.
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Gözaltılarla Açlık Grevi Direnişimizi
Engelleyemezsiniz!
Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça Yalnız Değildir!
OHAL ilanından sonra çıkartılan KHK’larla önce açığa
alınan ve ardından ihraç edilen
akademisyen Nuriye Gülmen
ve öğretmen Semih Özakça’nın, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı
önünde 200 gün önce başlattıkları direniş, 120. gününde
süresiz açlık grevine çevrilmişti. Bir gece yarısı evlerine
düzenlenen baskınla, işkencelerle gözaltına alındılar.
Yargı ve medyanın karalama
politikalarıyla tutuklandılar.
Bizler de Halk Cepheliler olarak Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın serbest bırakılması için dönüşümlü süresiz
açlık grevine başladık. 28
Mayıs’ta saat. 15.00’da Şişli
Cevahir AVM önünde başladığımız açlık grevi direnişimize AKP’nin katil, sarhoş
polisleri saldırıp, 2 Halk Cepheli arkadaşımızı işkenceyle
gözaltına almıştır. Gözaltına
alınan arkadaşlarımız; Medet
Şabanfakı ve Cemile Temizkalp’tir.
Halkımız; AKP’nin açlık
grevi direnişimize saldırması
korkusundandır. Açlık grevi
direnişimize yüzlerce polis
ve araçlarının gelmesi bun-

dandır. Cevahir AVM önünün,
Yüksel Meydanı gibi olmasından korkuyorlar. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça
için yaptığımız her eylem
korkularını büyütüyor. Çünkü
Nuriye ve Semih halkın sesi,
umudu olmuştur. Çünkü Nuriye ve Semih “OHAL koşullarında direnilmez” diyenlere cevap olmuştur. Nuriye
ve Semih tüm halkımıza direnişi öğretmiştir. Bu yüzden
yaptığımız her eyleme, her
direnişe bu kadar pervasızca
saldırmaktadır.
Nuriye ve Semih için süresiz dönüşümlü açlık grevimiz devam edecektir, biz bitti
diyene kadar bitmeyecektir.
Ne gözaltılar ne de tutuklamalar bizleri yıldırabilir.
Halk düşmanları; işkenceyle gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı derhal serbest
bırakın. Gözaltına alarak direnişimizi engelleyemezsiniz,
bitiremezsiniz.
Tüm halkımızı her gün
saat 09.00 ile 21.00 arası Şişli
Cevahir AVM önünde yapacağımız açlık grevi direnişimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.
Halk Cephesi

Halk Kahramanlarının Tarihi Tiyatro
Oyunlarımızla Hayat Buluyor
İdil Halk Tiyatrosu, 3 Haziran’da sergilemeyi planladıkları
“Bedreddin Oyunu” isimli tiyatro oyununun prova çalışmalarını
24 ve 28 Mayıs’ta yaptı. Çalışmalarda genel olarak, genel akış
alındı, oyunla ilgili ayrıntılar ve sahnede ayarlanacak provalar
belirlendi. Çalışmalar 20 oyuncunun katılımıyla düzenlendi.

Halk Koroları Çalışmaları Devam Ediyor
İstanbul Gazi Grup Yorum Korosu dayanışma çalışmalarına
devam ediyor. Koro üyeleri 28 Mayıs’ta, 10 kişinin katılımıyla
yaptığı çalışmada repertuar dersi aldı. Ayrıca koroya yeni
dönem kayıtlara katılmak isteyenlerin aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilecekleri belirtildi.
Yeni dönem kayıtları iletişim: 0212 238 81 46

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

18 Yaşındaki Bir Dev-Genç’linin 10 günü...
Tarihimizi Omuzlamış, Geleneklerimizi Yoluna
Fener Yapmış Dev-Genç’liler Geliyor...
O bir Dev-Genç’li.
18 yaşında, AKP faşizminin hapishanelerinde, işkencelere, dayatmalara boyun eğmeyerek direnip kazanmasını bilen bir Dev-Genç’li.
O yaşta bir gencin hücrede "tek
başına" iken böyle bir direnişi gerçekleştirebilmesi ve direnişi zafere
taşıyacak iradeyi ve gücü gösterebilmesi, bazen şaşırtıyor insanları.
Şaşırtan, sadece 18 yaşındaki DevGenç’li değil, o güne kadar 657'ye
tabi olarak çalışmış iki kamu emekçisinin onbinleri ayağa kaldıran bir
direnişin lokomotifi olabilmeleri...
Veya 70 yaşını aşmış bir "ihtiyar"ın,
bir savaşçıya dönüşüp, aylarca ölüm
orucunu sürdürebilmesi... bunlar da
şaşırtıyor insanları.
Şaşırmayanlar da var elbette:
- Direnenler
- Her koşulda direniş politikasına
sahip olanlar
- Her koşulda halka güvenenler
- Her koşulda hep ileri, diyenler
şaşırmıyorlar.
18 yaşındaki Dev-Genç’linin de,
bir anıtın önüne oturan iki kamu emekçisinin de, 70 yaşını aşmış birinin de
yollarını aydınlatan zengin bir miras,
güçlü bir gelenek var.
18 yaşındaki Dev-Genç’li, o mirası
omuzlayıp yürüyor.
Üç kişiyle birlikte, Kızıldere'ye
giderken yolda çevriliyorlar. Gittikleri
yer herhangi bir yer değil; öylesine
de gitmiyorlar. Bu nedenle yolda polisin, jandarmanın her türlü engellemesiyle karşılaşabileceklerini hesapladı
Dev-Genç’li.
Kimliği yoktu, bu nedenle, öğrenci
kartını, aile nüfus kayıt örneğini yanına
almıştı. Ama buna rağmen, bunların
geçersiz olduğunu söyledi katliamcılar
ve onu karakola götürmek istediler.
O direnmesine direnecekti ama
anmanın sorumluluğunu da taşıyordu

sırtında. Kimse ona o sorumluluğu
vermese bile, o sorumluydu.
Yanındaki arkadaşların ikisi, anmanın hazırlık ekibindendiler. Öyleyse
onlar gitmeliydiler. O kısacık anda,
bunu düşündü, hesapladı, onların gitmesini sağladı.
Sonrasında saldırarak kelepçeleyerek onu gözaltına aldılar.
Almus Jandarma Karakoluna götürdüler: Bir yandan askerler, işkence
ile "üst araması" yapıyorlar, bir yandan
binbaşı botunun altı ile 18 yaşındaki
Dev-Genç’linin yüzüne bastırıyor.
Sonra, kulağının arkasına doğru sert
bir tekme atıyordu.
Dev-Genç’li bu son darbeden sonra
bayıldı, burnundan ağzından kan geliyordu.
Gözlerini açtığında, hastanedeydi.
Elleri sedyeye kelepçeliydi, vücuduna kalp ritmini ölçen aletler yapıştırılmıştı. Ayılınca askerler DevGenç’liyi sedyeden kaldırıp, sürükleyerek hastanenin tuvaletine götürüp
kafasını çeşmenin altına soktular; işkence yapar gibi bir "ayıltma" operasyonu yapıyorlardı.
Sonra ayıltıp yine karakola götürdüler. Dev-Genç’li rahattı. Kendinden
emindi. Onurluydu.
İşkencelere direnmişti.
Açlık grevindeydi.
Ama en önemlisi, Kızıldere hazırlıkları aksamadan sürüyordu.
O bir Dev-Genç’liydi. Gençti. Tecrübesizdi.
Fakat; çevirmede gayet tecrübeli bir kurmay
gibi davranmıştı.
Gençti, tecrübesizdi,
ama gözaltına alınır alınmaz açlık grevine başlamasını sağlayan bir geleneğin mirasçısıydı. Hiç
tereddüt bile etmedi.

***
Gözaltındaydı, işkence altındaydı;
açlık grevindeydi.
Karşısındaki askerler, 35-40 yaşlarındaki subaylar, astsubaylar, "çocuk
işte" diye düşünüyor olmalıydılar, çocuğun yaptığı açlık grevinden ne olacak?
18 yaşındaki Dev-Genç’linin iradesini sınamak için nezarethane kapısının önüne yemek koydular.
Dev-Genç’li gençti. Tecrübesizdi.
Ve fakat, Metris'te, Sağmalcılar hücrelerinde, 2000'de F tiplerinin hücrelerinde ölüm orucu yapan yoldaş abilerinin, ablalarının tarihini biliyordu.
Dev-Genç'in “düşman karşısında
hiçbir koşulda politikasız kalmayın”
öğüdünü biliyordu.
Nezarethanenin önüne konulan yemeğe “elini sürmemekle” yetinmedi.
Demir parmaklıklardan kolunu çıkarıp iradesini sınamak için konulan
yemeği yere döktü.
Politika bilmek, ideoloji yapmaktı.
Politikasını üretmiş ve uygulamıştı.
18 yaşındaydı.
Dev-Genç’liydi.
47 yıllık mirasın öğrencisiydi.
***
Nezarethane, karakolun bahçesinde
her yerden tecrit edilmiş. askerlerden
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başka kimsenin sesinin duyulmadığı
bir yerdeydi.
Avukatı geldi görüşüne. Koşulları
ve açlık grevinde olduğunu anlattı.
Görüş biter bitmez, yeniden saldırdılar iradesini bir türlü kıramadıkları
Dev-Genç’liye.
Sloganlarıyla cevabını verdi.
Her açlık grevi direnişçisinin meşru
hakkı olan su ve şekeri talep etti.
Avukatı, su ve şekeri getirip bıraktı.
Asker, şekerden tek tek vereceklerini, suyu da ancak tek bir bardak
olarak vereceklerini, her seferinde
kendilerinden istemesi gerektiğini söyledi. Komutan böyle emretmişti.
18 yaşındaydı.
Düşman, onu teslim almak için
yöntemler üretiyordu. O da politikasız
kalmayacaktı:
"Lanet olsun sizin suyunuza da şekerinize de" deyip, bir bardak suyu
bir tek şekeri de suratlarına çarpttı.
***
18 yaşındaki Dev-Genç’li, 4 gün
gözaltında tutulduktan sonra, Tokat
merkezde İstanbul Terörle Mücadele
Şubesi'nin polislerine teslim edildi.
Yolcu uçağı ile işkencecilerin refakatında İstanbul'a getirildi.
İstanbul'un işkencehanesi Vatan
Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğinde,
arabadan inmemek için direndi.
"Beni adliyeye götürün yoksa işkencehanenize girmiyorum!" dedi.
Haklı ve meşru olandı. Tavrı, işkenceye karşı bir tavır olarak doğruydu.
İşkence ile saldırdılar.
Sonra sorgu ve psikolojik savaş
bölümü başladı.
Yoldaşlarını karalamaya, mücadeleyi bırakanları örnek vermeye çalışıyorlardı.
Düşmanın yeni bir politikasıyla
karşı karşıyaydı. Bu işkencecilerin
hemen her zaman başvurdukları bir
yöntemdi.
18 yaşındaki Dev-Genç’li, 47 yıllık
tecrübeden biliyordu bunu.
Onları konuşturmamak için sürekli
marş söylemeye başladı.
İşkenceci, kendi kendine konuşan
bir zavallı durumuna düştü.
***
94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 18 yaşındaki gence zulmü bit-

memişti henüz.
Her konuda işkencecilerin dayatmalarına direndiği için, çoktan onu bırakmaları gerekirken hala bırakmamışlardı.
Bunun üzerine su ve şeker almayı
bıraktı Dev-Genç’li.
Yanına o gün gözaltına alınan bir
başka Dev-Genç’li yoldaşını verdiler.
O da su ve şeker almayı bıraktı.
Gençtiler. Yoldaştılar.
Direnişi birlikte büyüttüler.
Ertesi sabah parmak izi almak için
götürdüler Dev-Genç’liyi.
Buradan geçenler bilir ki, daha
önce alınmış da olsa, parmak izi almak
bir işkence bahanesidir.
18 yaşındaki Dev-Genç’li, dövülerek
bayıltıldı parmak izi alma sırasında.
***
94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'yle,
18 yaşındaki Dev-Genç’linin savaşı
sürüyordu.
Hastahaneye götürülürken, kelepçe,
üst araması ve "duvara suratını dön"
dayatması yaptılar artık iki kişi olan
Dev-Genç’lilere.
Dayatmalara boyun eğmedi gençlik.
94 yaşındaki ise, 18 yaşındakine
boyun eğdirememenin acizliği içinde,
her uygulamayı işkençeye çevirdi.
18 yaşındaki Dev-Genç’li, hastahaneye götürüldüğünde işkencecilere
şunu söyledi:
"Bizi FETÖ’cü generallerinizle karıştırmayın, bizler devrimciyiz!"
Süklüm püklüm generaller ve 18
yaşındaki Dev-Genç’linin direnişi...
***
Sonrasında “Şu ana kadarki en çok
dayak yediğim gözaltımdı, diyebilirim.” diye anlattı 18 yaşındaki.
Büyük ihtimalle, tam 14 gün tutmayı hesaplıyorlardı işkencehanede.
Su ve şekeri kesince ve o kararlılığı
görünce, mecburen çıkardılar adliyeye.
18 yaşındaki Dev-Genç’li, son darbesini adliyede vurdu işkencecilerine.
Bir işkenceci, avukatına “müvekkilinizin serbest bırakılması halinde
tükürük örneğini alacağız” dedi.
18 yaşındaki Dev-Genç’li müdahale
etti bu konuşmaya:
“Ne örneği, bir haftadır suratınıza
tükürüyorum, oradan alsaydınız.”
***
Günler sonra mahkemeye çıkarıldı

Dev-Genç’li ve TUTUKLANDI.
Biraz öncesi sözü söylediği işkenceci, "misilleme" olarak ters kelepçe
taktı Dev-Genç’liye.
Susmadı Dev-Genç’li.
Üç işkenceci, 94 yıllık devletin ve
yüzlerce yıllık zulmün temsilcisi olarak
halkların binlerce yıllık direniş geleneğinin temsilcisi 18 yaşındaki DevGenç’liye adliye binasının asansöründe
bir kez daha saldırdılar. Özel olarak
kafasını tekmelediler. Üçüncü kez işkenceden bayıldı Dev-Genç’li.
***
Dev-Genç’li Metris Hapishanesi'ne
girerken açtı gözlerini.
Hayret, orada işkenceciler pek fazla
sorun çıkarmadan karşıladılar onu.
İçeri aldılar.
18 yaşındaki Dev-Genç’li,
"ENGİN ÇEBER ÖLÜMSÜZDÜR" sloganını atarak girdi Metris
Maltasına.
Maltada yürüyen 18 yaşındaki bir
tarihti.
Maltada sesi yankılanan bir tarihti.
Abdullah Meral'in sesi geliyordu
uzaktan. Engin Çeber'in “Metris'in tarihine layık olacağım” diyen küçük
pusulası, yeniden yazılıyordu.
***
Üç gün sonra SİLİVRİ 6 No'lu Hapishanesi’ne sevkedildi 18 yaşındaki.
İşkenceyle karşıladılar.
Direnişle cevap verdi.
94 yıllık zulüm, 18 yaşındaki DevGenç’li direnişçinin sırtını yere getirememişti ve getiremeyecekti.
F tiplerinin hücresine girer girmez,
37 yıllık Özgür Tutsak geleneğini kuşanarak, örgütlü yaşamına başladı 18
yaşındaki. Hiç vakit geçirmeksizin
eğitim programına daldı. Oportünizmin
örgütsüz, bireyci yaşamını mahkum
edip hücresine devrimci ilke ve kuralları hakim kıldı.
18 yaşındaki, 47 yıllık tarihin GELENEKLERİNİ omuzlamış GELECEĞE YÜRÜYOR.
18 yaşındaki 47 yıllık direniş destanlarını okumuş, bilincine ve yüreğine
yerleştirmiş, onlara YENİ SAYFALAR
ekliyor.
18 yaşındaki geliyor!
Elifler’in, Şafaklar’ın öğrencileri
geliyor.
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Faşizmin Zulmünü Yerden Yere Vurduğumuz
Oligarşinin İradesini Parçaladığımız Bir Savaş Cephesi:
Hasta Tutsaklar Cephesi!

MESUDE PEHLİVAN ISRARIN, KARARLILIĞIN VE
İDEOLOJİK NETLİĞİN SONUCUNDA TAHLİYE OLDU
HASTA TUTSAKLAR MÜCADELESİ
DÜŞMANLA ARAMIZDAKİ İRADE SAVAŞIDIR!
Oligarşi, faşizm ile şiddetini, her
alanda saldırılarını artırırken, bu saldırıların en şiddetli geçtiği alanların
başında hapishaneler ve devrimci
tutsaklara yönelik saldırılar gelmektedir.
Emperyalizmin, beyinleri teslim
alma saldırılarının hedefi olan hapishaneler, tecrit ile tutsakların iradelerinin kırılarak beyinlerinin teslim
alınmaya çalışıldığı bir alandır. Bu
teslim alma saldırılarının önemli bir
boyutunu, faşizmin hasta tutsaklar
politikası oluşturmaktadır. Faşizm
her şeyi tutsakların iradelerini kırmak,
siyasi kimliklerini ve düşüncelerini
teslim almak üzere bir saldırı aracına
dönüştürüyor. Tuksakların sağlıkları
da bunların başında geliyor.

Oligarşinin, tutsakları bu şekilde
hedef alması, tutsakların faşizme
karşı direnişini ve bir bütün olarak
faşizme karşı hasta tutsaklar için yürütülen mücadelenin ideolojik mücadelenin önemli bir ayağı haline
gelmesine neden oluyor. Çünkü burada iki irade karşı karşıya geliyor
ve savaşıyor. İki irade birbirine düşman iki sınıfın iradesidir. Bu nedenle
de bu irade savaşı ideolojik bir savaştır
ve bu alanda kazanılan her zafer,
ideolojik zaferin siyasi yansımalarıdır.
Bugün Türkiye hapishanelerinde
303'ü ağır olmak üzere 925 hasta tutuklu ve hükümlü var. Bunların bir
kısmının durumu Mesude Pehlivan'dan çok daha ağır, ancak bu tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmiyor,
Mesude Pehlivan tahliye ediliyor.
Kürt Milliyetçisi, sol örgütler, adli
tutuklu, birçok kesimden hasta tutuklu
var, ancak bir Cepheli tutuklu tahliye
ediliyor.
Bunun nedeni, hasta tutsaklar alanındaki mücadelenin kararlılığıdır,
ısrarcılığıdır. Başka mücadele eden
yoktur hasta tutsaklar için, hemen
her alanda olduğu gibi hasta tutsaklar
alanında da cephelilerden başka direnen kimse yoktur.
Bu direnişin başında da TAYAD
(Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği) ve TAYAD'lı
aileler gelmektedir. Hemen her koşulda, her şart altında devrimci tutsakların sesleri olmuşlardır. 12 Eylül
döneminde yaprağın kımıldamadığı
koşullarda, faşizme karşı ilk haykırış
TAYAD'lılardan gelmiştir ve o günden
bugüne de hiç susmamıştır. 1996 ve

Neden bizim tutsağımız
özgürlüğünü kazanıyor?
Çünkü biz direniyoruz.
Çünkü biz vazgeçmiyoruz,
biz kararlıyız. Çünkü biz
sonuna kadar gitme
kararlılığı taşıyoruz.
Çünkü biz bedel
ödemekten çekinmiyoruz.
Çünkü biz tarihsel ve
siyasal haklılığımıza
inanıyoruz. Çünkü
emperyalizmle dünya
devrimci hareketleri
arasındaki ideolojik
savaştan zaferle çıkan bir
tek biz varız.
Mesude Pehlivan'ın
tahliyesi, Kadir Topbaş'ın
damadı Ömer Faruk
Kavurmacı'nın tahliyesi
karşılığında bir tahliye
olarak ele alınamaz.
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2000 Ölüm Orucu direnişlerinde, Eskişehir tabutluğuna karşı direnişte
hep TAYAD vardır, TAYAD'lılar vardır. Hemen hemen her süreçte devrimci tutsakların sesi olmuştur TAYAD. Kendini Türkiye devriminin
öncüsü ilan edenlerin, komünist, sosyalist olduklarını ilan edenlerin, parti-örgüt olduğunu ilan edenlerin parmaklarını oynatmadıkları, direnişten
fersah fersah kaçtıkları, bedel ödememek için olmadık manevralara
başvurdukları koşullarda TAYAD'lılar,

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde
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bu "parti" ve "örgüt"lerin üstlenmeleri
gereken siyasi sorumluluğu üstleniyor
ve emperyalizmin ve faşizmin politikalarına karşı direnişler örgütlüyorlardı.
Hasta tutsaklar mücadelesinde de
yine tutsakların sesi soluğu olan, dışardaki elleri ayakları olan TAYAD'dır, TAYAD'lılardır. Yine bu
alanda sonuç alıcı; ısrarlı ve kararlı
bir mücadele sürdüren bir tek tutsak
örgütlenmesi TAYAD'dır. Kürt Milliyetçilerinin, oportunist solun da
tutsakları, tutsak aileleri ve hatta kimilerinin bu alanda dernek vb. örgütlenmeleri de var. Ancak hiçbiri
TAYAD gibi tutsaklarını sahiplenmemekte, tutsaklar için mücadele
etmemekte ve herhangi bir sonuç
alıcı eylem örgütlememektedirler.
Neden?
Çünkü böyle bir ideolojik şekillenmeye sahip değiller. Tutsaklarını
ölümün elinden koparıp alacak bir
ideolojiye sahip değiller. Çünkü
hasta tutsaklar için yürütülen mücadele dişe diş bir mücadeledir ve faşizmin baskısı ve şiddetiyle karşı
karşıya kalınır. Bu durumda bedel
ister. Yine tutsakların hastalıkla sessiz
sedasız katledilmesi bir devlet politikası olduğundan, bu politikayı boşa
çıkarmak uzun soluklu, kararlı bir
mücadele ister.
Oysa ülkemizde sol ve Kürt Milliyetçileri böyle bir mücadele geleneğine sahip değildirler. Son yıllarda
ise, yaşadıkları ideolojik yenilginin
sonucunda, direnme dinamiklerini
tamamen yitirmişlerdir. Bu nedenle
de hasta tutsaklar için bir direnişleri,
mücadeleleri yoktur.

Bu ideolojik fark aslında hemen
hemen bütün alanlarda yaşanmaktadır.
OHAL ve KHK'larla işinden atılan
binlerce akademisyen var, solcusu,
Kürt milliyetçisi, reformisti, oportünisti... Ama direnen sadece KEC'li
kamu emekçileri.
Yine şehit gerilla cenazeleri için
yürütülen mücadele de örnektir. "Bizim de gerillalarımızın cenazeleri
var, ama OHAL koşulları bir şey yapılamaz." diyor oportunist sol ve
kürt milliyetçi hareketi. Biz ize, 70
yaşındaki bedenimizi açlığa yatırarak
direniyoruz ve kemiklerimizi alma
hakkını kazanıyoruz.
Neden?
Neden bizim tutsağımız özgürlüğünü kazanıyor?
Çünkü biz direniyoruz. Çünkü
biz vazgeçmiyoruz, biz kararlıyız.
Çünkü biz sonuna kadar gitme kararlılığı taşıyoruz. Çünkü biz bedel
ödemekten çekinmiyoruz. Çünkü biz
tarihsel ve siyasal haklılığımıza ina-

AKP iktidarında toplam
3077 tutuklu ve hükümlü
hapishanelerde yaşamını
yitirmiştir. Yani 4925 günde
3077 mahkum hayatını
kaybettiğine göre her 38
saatte bir mahkum
ölmüştür!! 1 Ocak 2009 ile
29 Haziran 2015 tarihleri
arasında hayatını
kaybedenlerden dokuzu ise
18 yaşından küçük
tutsaklardır.

nıyoruz. Çünkü emperyalizmle dünya
devrimci hareketleri arasındaki ideolojik savaştan zaferle çıkan bir tek
biz varız.
Mesude Pehlivan'ın tahliyesi, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk
Kavurmacı'nın tahliyesi karşılığında
bir tahliye olarak ele alınamaz. Öyle
olsaydı sayısız adli, siyasi ve ciddi
sağlık sorunları olan tutsaklar da tahliye edilirdi. Ama onlar tahliye edilmediler, Mesude Pehlivan tahliye
edildi. Çünkü bizim hasta tutsaklar
mücadelemiz iradi bir mücadeledir
ve ideolojik bir mücadeledir. Çünkü
saldırı, iradi bir saldırıdır, tutsakları
ideolojik olarak teslim almaya yönelik
özel bir saldırıdır. Bu nedenle de bu
saldırıya karşı yürüttüğümüz mücadele de iradi ve ideolojiktir.
2000 Büyük Ölüm Orucu direnişi
sürecinde, emperyalizmin tecritle teslim alma saldırılarına karşı direnmeyenlerin, bugün hasta tutsaklar
mücadelesinde de olmayışları tesadüf
değildir. Yine bizim 122 şehitle sonuna kadar direnmemiz ve bugün
hasta tutsaklar mücadelesinde tek
direnen olmamız tesadüf değildir.
Sınıflar savaşımında tesadüflere yer
yoktur. Her şey iradidir. Teslimiyet
de, kahramanlık da. Uzlaşmacılık
da, sonuna kadar kararlılıkla direnmek
de iradidir.
Tabi sonuç alıcı direnişler yaratacak iradeyi ortaya çıkaran da ideolojik netlik, bağımsızlığın yarattığı
ideolojik güçtür. Biz bu ideolojik
güçle, faşizmin hasta bedenlerimiz
üzerindeki saldırılarını, hastalığımızı
faşizmi vuran silaha dönüştürdük.
Faşizm hasta bedenlerimiz üzerinden
bir saldırı başlattı, biz ise hasta bedenlerimizle, faşizmin zulmünü yerden yere vuran, oligarşinin iradesini
paramparça eden bir savaş cephesi
açtık. Mademki düşman bizi bu savaşta hastalığımızla vurmak istiyor,
o zaman biz hastalığımızı düşmanı
vuran silaha dönüştürürüz. Çünkü
biz devrimciyiz ve devrimcilik; her
şart ve koşul altında, eldeki olanaklarla, iktidar bilinci ve iddiasıyla direnmek, savaşmak ve bedel ödemektir. İşte biz bu ideolojik bakışla hastalığımızı, bizi hasta bedenlerimizle
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vurmak isteyen düşmanın iktidarını
yıkma aracına, devrimin önemli bir
silahına dönüştürdük.
Mesude Pehlivan'ı tahliye ettiren
bu ideolojik gücümüzdür.

AKP Faşizmi Hasta
Tutsakları Sessiz Sedasız
Katlediyor
AKP İktidarında
Hapishaneler
Katliamhanelere Dönüştü
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin yayınladığı rapora
göre, bugün Türkiye hapishanelerinde
her 38 saatte bir tutuklu AKP iktidarı
tarafından katlediliyor. Bu ölümlerin
neredeyse tamamına yakını hastalıktan olurken, AKP iktidarı ölümleri
"ecel" olarak göstererek, tutuklular
üzerindeki sessiz imha politikasının
da üzerini örtmeye çalışıyor.
AKP'nin Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Adalet Bakanı olduğu dönemde hapishaneler ile ilgili bir sorun
olmadığını söyleyerek "Cezaevlerinde
bulunanlar devletimize emanettir."
demişti. Devlet bugün emaneti altındaki tutukluları, hastalıktan bir bir
katlediyor. Kadir Topbaş'ın damadı
Ömer Faruk Kavurmacı, özel hastaneden aldığı epilepsi ve uyku apnesi
raporuyla tahliye edilirken Türkiye
hapishanelerinde her 38 saatte bir
tutuklu hastalıktan katlediliyor. Adalet
Bakanlığı’nın verilerini dikkate alırsak
bile AKP Hükümeti döneminde hapishanelerde yaşanan ölümlerin Türkiye tarihinin en yüksek ölüm oranları
olduğu görülmektedir.
Hapishanelerdeki yıllık ölüm oranlarına bakıldığında ise AKP'nin 2002
ile 2015 yılları arasındaki iktidarı
döneminde önemli oranda artış yaşanmaktadır.
İktidara geldiği 2002 yılında 89
kişi, 2003 yılında 163 kişi, 2004 yılında 54 kişi, 2005 yılında 59 kişi,
2006 yılında 157 kişi, 2007 yılında
176 kişi, 2008 yılında 211 kişi, 2009

yılında 287 kişi, 2010 yılında 307
kişi, 2011 yılında 321 kişi, 2012 yılında 345, 2013 yılında 316, 2014
yılında 380 ve 1 Ocak- 29 Haziran
2015 tarihi itibariyle ise 212 kişi hayatını kaybetmiştir.
AKP iktidarında toplam 3077 tutuklu ve hükümlü hapishanelerde yaşamını yitirmiştir. Yani 4925 günde
3077 mahkum hayatını kaybettiğine
göre her 38 saatte bir mahkum ölmüştür! 1 Ocak 2009 ile 29 Haziran
2015 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerden dokuzu ise 18 yaşından
küçük tutsaklardır.
Adalet Bakanlığı’nın bilgilerine
göre, AKP iktidarının olduğu ilk 4
yıl (2002-2005 yılları) baz alındığında
1460 günde 365 mahkum yani 4
günde bir mahkum yaşamını yitirirken, son 3.5 yılında (201229.06.2015 arası) 1275 günde 1253
kişi diğer deyimiyle günde bir mahkum hayatını kaybetmiştir.
01.01.2006 - 29.06.2015 tarihleri
arasında hayatını kaybedenlerden
462’si tutuklu yani hüküm giymemiş

AKP sessiz sedasız
tutsakları katletmektedir. Bu
katliam politikası,
emperyalizmin programıyla
hayata geçirilen tecrit
politikasının bir parçasıdır.
Yıllarca tecrit ölümdür,
dedik. Bugün Türkiye
hapishanelerinde her gün bir
tutuklu katlediliyor. Bu
tecritin yarattığı bir sonuçtur
ve bu sonuç, tecrite karşı
direnmenin ve mücadele
etmenin zorunluluğunun da
göstergesidir. Tabi tecrite
karşı direnmeyerek, bedel
ödemekten kaçanlar ortaya
çıkan bu tablodan
sorumludurlar.

hasta mahkûmlardır. AKP’nin iktidara
geldiği 2002 yılında hayatını kaybeden hasta mahkûm sayısı 71 iken,
2014 yılında hayatını kaybeden hasta
mahkûm sayısı 312 olmuştur. Yani
geldiği yıl ile 2014 yılı karşılaştırıldığında ölüm oranında %439 artış
olmuştur.
AKP iktidarının ilk 4 yılında 232
hasta mahkum hayatını kaybederken,
son 3.5 yılında ise yaklaşık 5 katı
artışla 1041 hasta mahkum hayatını
kaybetmiştir. 2015 yılının ilk altı
ayına bakıldığında ise 176 hasta mahkûm hayatını kaybetmiştir. Adalet
Bakanlığı, bu ölümleri yani hastalık
sonucu katledilenleri “eceliyle ölenler” başlığı altında değerlendirerek
katliamlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır.
Bu veriler net olarak göstermektedir ki, AKP iktidarı döneminde hapishaneler, katliamhanelere dönüşmüştür. AKP sessiz sedasız tutsakları
katletmektedir. Bu katliam politikası,
emperyalizmin proğramıyla hayata
geçirilen tecrit politikasının bir parçasıdır. Yıllarca tecrit ölümdür dedik.
Bugün Türkiye hapishanelerinde her
gün bir tutuklu katlediliyor. Bu tecritin
yarattığ bir sonuçtur ve bu sonuç,
tecrite karşı direnmenin ve mücadele
etmenin zorunluluğunun da göstergesidir. Tabi tecrite karşı direnmeyerek, bedel ödemekten kaçanlar ortaya çıkan bu tablodan sorumludurlar.
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Hasta Tutsakları
Bir Bir Katledenler, Ahlak
ve İnançtan Yoksundurlar!
Halkımızın kimi değerleri vardır
ve bu değerler, tarihsel şekilleniş
içerisinde oluşmuşlardır. AKP bu
değerlerin hepsinden yoksundur. Çünkü, hasta tutsakları bir bir hücrelerde
ölüme terk edenler, vicdan ve ahlak
sahibi olamazlar. Kadir Topbaş'ın
damadını uyku apnesinden dolayı
tahliye edip, her gün bir tutsağın
hastalıktan ölmesini oturdukları koltuklardan izleyenler ahlak sahibi

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

17

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

18

Halkımızın kimi değerleri vardır ve bu biz varız. Çünkü ideolojik olarak
olamazlar.
AKP iktidarı müslüman değerler, tarihsel şekilleniş içerisinde oluş- savrulmayan, uzlaştırılamayan
olduğunu iddia ediyor. Müs- muşlardır. AKP bu değerlerin hepsinden ve teslim alınamayan bir tek
lümanlığın neresinde tutsak- yoksundur. Çünkü, hasta tutsakları bir biz varız.
-TAYAD ve TAYAD'lılar
ların hastalıklarının tedavi bir hücrelerde ölüme terk edenler, vicdan
edilmesini engelleyerek kathasta tutsakların sesi soluğu olve ahlak sahibi olamazlar. Kadir Topbaş'ın
letmek yazar. Böyle bir inanç
muşlar, hasta tutsakların müvar mıdır? Yoktur, olamaz. damadını uyku apnesinden dolayı tahliye cadelelerini halka taşımışlardır.
AKP halkımızın inancını edip, her gün bir tutsağın hastalıktan öl- Kararlılıkla ve ısrarla evlatlarının
da kendi iktidarının aracı ola- mesini oturdukları koltuklardan izleyenler haklarını savunmuşlardır. Hiçbir
rak kullanmaktadır. Şükür ahlak sahibi olamazlar.
koşulda vazgeçmemişler, yeri
söylemleri altında büyük bir
AKP insanlık dışı bir politikayla hasta gelmiş açlık grevlerine, Ölüm
inançsızlık taşımaktadırlar.
tutuklu ve hükümlüleri bir bir katlediyor Oruçlarına yatmışlar, direniş
Çünkü inancın gereği olan
destanları yaratmışlardır.
hemen hiçbir şeyi yerine ge- ve bunu müslümanlık maskesi altında ya-Faşizm tutsakları sessiz setirmiyorlar. Cüppenin altına pıyor. Bu büyük bir vicdansızlık ve al- dasız katletme politikası yürügizledikleri dolarlara tapıyor- çaklıktır. Çünkü dört duvar arasında tu- tüyor. Bu politika, emperyalizlar. Zenginliklerine zenginlik tuklu olan, her türlü hakkı kullanmaktan min; "Ya düşünce değişikliği
ekliyorlar, parayla para ka- mahrum olan, elleri kolları bağlı tutukluları ya ölüm" politikasının bir parzanıyorlar, ülkemizde çocukbir bir katletmek alçakça bir politikadır çasıdır. Bu nedenle bu emperlar açlıktan ölürken onlar sayalizmin bu politikasına direnraylarda saltanat kuruyorlar. ve bu politika ülkemizde devlet politika- mek devrimciler açısından zoKuran'ın hangi ayetinde vardır sıdır. Bu politikalar İsrail'in müslüman runluluktur, çünkü saldırılar tesbu? Hangi ayette, holdinglere, Arap halklarına uyguladıkları politika- lim almaya yöneliktir, yani ideoşirketlere, saraylara, saltanat- lardır ve AKP ülkemizde İsrail politika- lojiktir.
lara izin verilmiştir, hak olarak larını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
-Oligarşi bir savaş açtı, hasgörülmüştür? Kuran'ın hangi
talıklarımızla bizi teslim almaya
ayetinde, tutsakların hastatırmaya çalışmaktadır.
zorladı, biz ise bir cephe açtık ve falıkları iradesini teslim alma aracı olarak
Bugün ülkemizde 303'ü ağır 925
şizmin zulmünü yerden yere vurduk,
görülmüştür ve hangi ayette empertutuklu ve hükümlü var. Kadir Topoligarşiyi parçaladık. Her alanda olyalizmle işbirliğine onay verilmiştir?
baş'ın damadını uyku apnesinden doduğu gibi bu alanda da teslim alınaAKP müslümanlığın bütün kulayı tahliye edenler, 303'ü ağır 925
mayan, uzlaştırılamayan ve zaferler
rallarını bir bir çiğniyor.
hasta tutuklu ve hükümlüyü sessiz
kazanan biz olduk.
sedasız katlediyorlar. Bu devlet eliyle
-Mesude Pehlivan'ı tahliye ettiren,
Müslüman Halkımız!
planlanmış ve uygulanan katliam podevrimci irade, kararlılık ve ısrardır.
İnancınızın AKP tarafından iktidar
litikasıdır ve bu politikanın bugün
Devrimci politikalara sahip olmadan
aracı olarak kullanılmasına izin veruygulayıcısı AKP iktidarıdır.
hiçbir alanda sonuç almak mümkün
meyin. Bu önce kendi insani değerdeğildir. Devrimci politika; ısrarlı
Halkımız!
lerine sahip çıkma meselesidir. Kendi
olmak, kararlı olmak ve direnmekten
Sormak gerekmez mi, insanın
inancına sahip çıkmayanlar, yozlaşvazgeçmemektir.
hastalığını onu cezalandırma aracı
tırılmasına izin verenler zamanla
-AKP halk düşmanıdır, ülkemizde
olarak kullanmak nasıl bir müslüinançlarını yitirirler.
siyonist
İsrail politikalarının uygumanlıktır?
AKP insanlık dışı bir politikayla
layıcısıdır. AKP halklarımızın külSormak gerekmez mi, hastalığı
hasta tutuklu ve hükümlüleri bir bir
türüne, ahlakına ve inancına saygıkullanarak tutsakların iradesini teslim
katlediyor ve bunu müslümanlık massızdır. Her şeyi sömürmekte ve iktidar
almaya çalışmak nasıl bir müslükesi altında yapıyor. Bu büyük bir
aracı olarak görmektedir.
manlıktır?
vicdansızlık ve alçaklıktır. Çünkü
-Türkiye hapishanelerinde her
Her fırsatta; "bizim dinimiz barış
dört duvar arasında tutuklu olan, her
gün bir hasta tutuklu ve hükümlü,
dinidir" diyen Tayyip Erdoğan'ın
türlü hakkı kullanmaktan mahrum
hastalıkları tedavi edilmeyerek AKP
AKP iktidarı altında, hapishanelerde
olan, elleri kolları bağlı tutukluları
iktidarı tarafından katlediliyor. Devlet
her gün bir tutuklu ve hükümlü katbir bir katletmek alçakça bir politikendi himayesi altındaki, dört duvar
lediliyor. Bu katliamlara karşı çıkmak
kadır ve bu politika ülkemizde devlet
arasındaki, elleri kolları bağlı olan
politikasıdır. Bu politikalar İsrail'in
her şeyden önce vicdan sorunudur.
tutsakların hastalıklarını tedavi etmüslüman Arap halklarına uygulaSonuç olarak;
meyerek sessiz sedasız katlediyor.
dıkları politikalardır ve AKP ülke-Hasta tutsaklar mücadelesini sürmizde İsrail politikalarını meşrulaşBu halk düşmanlığıdır.
düren ve bu konuda sonuç alan sadece
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Tahliye Edilen Hasta Tutsak Mesude Pehlivanla Röpörtaj
“ Yani şimdi benim için önemli olan emperyalizmin ürünü bu illet hastalığa karşı sağlıklı,
iradi, kararlı bir mücadele içerisinde olmamdır.”
“Hapishanede hem devrimci tutsak, hem de hasta tutsak olmak demek her koşulda zulmün
elinde istediği zaman keyfi olarak kullanabileceği zeminin varlığı demektir…”
YÜRÜYÜŞ: Öncelikle geçmiş olsun. Sağlık durumunuz şimdi nasıl?
MESUDE PEHLİVAN: Teşekkür ederim, sağ olun. Yaklaşık 2,5-3
yıldır kanser hastası olarak hapishanenin tecrit hücrelerinin sağlıksız
koşullarında kaldım. Bu sağlıksız
koşullara eklenen olanaksızlıklar ve
keyfi olarak çıkarılan engeller, sorunlar, yaptırımlar, hastaneye götürmemeler vesaire aşmak için ayrıca
bir emek çaba ve mücadele gerektirmiştir. Öyle ki kanser hastalığını
tanıma ve yenme mücadelesinden
daha çok tedavi edilmemin önüne
çıkarılan engelleri aşmak, daha zorlu
mücadeleleri ve emek harcamayı gerekli kılmıştır.
Bu anlamda şimdi bahsettiğim
keyfi uygulamalar ve engeller ortadan

Güler’in dediği gibi, ona
“Dışarıda ölüm hakkı
tanındı.” Bu hem devrimci
tutsak, hem de hasta tutsak
olan tutsaklara yönelik
devletin bilinçli politikasıdır.
Tabiki tüm zorluklarına,
olanaksızlıklarına, sağlıksız
koşullarına rağmen
hapishanede tecrit
hücrelerinde her gün, her saat
bu olumsuz koşulları aşmak ve
kanser tedavisini yaptırabilme
koşullarını yaratmak için
binbir emek ve mücadele ile
geçti. Bu mücadele örgütlü bir
mücadeledir. “Ben” değil”
Biz”in mücadelesi ile olmuştur.

kalkmış durumda. Elbetteki daha
sağlıklı koşullardayım. Günler öncesinde başlayan “Acaba kemoterapi
tedavisine götürülecek miyim?” ya
da, “Acaba doktorla görüşürken asker
sorun çıkarırsa, nasıl bilgi alacağım,
nasıl konuşacağım, nasıl sorularımı
soracağım?” kaygısını şimdi yaşamıyorum. Bu anlamda elbetteki daha
huzurluyum. Daha sağlıklı koşullara
sahibim. Şimdi daha çok ve asıl olması gereken, yumurtalıklarımda başlayan ve midemde devam eden ve
oradan da vücudumun her noktasına
lenfler şeklinde yayılan kanser hastalığını çok iyi tanımak, anlamak ve
ona karşı mücadeleyi bilinçli olarak
süreklileştirmektir. Yani şimdi benim
için önemli olan emperyalizmin ürünü
bu illet hastalığa karşı sağlıklı, iradi,
kararlı bir mücadele içerisinde olmamdır. Şimdi dışarının sağlıklı koşullarında tedavilerim daha rahat devam edecektir. Elbetteki sonuna kadar
kanser hastalığına karşı çok zorlu
da olsa mücadeleyi elden bırakmamak
gerekiyor.
Ve şimdi dışarıda daha sağlıklı
koşullara sahip olduğumu ve keyfi
engellemeler ile karşılaşmadan tedavimi yaptırabilme zeminimin var
olduğunu biliyorum. Bunları bilmek
bile benim için kaygılardan uzak,
daha huzur içinde tedavi imkanına
kavuşmanın direncini hissettiriyor.
Bu koşullarda kanserle mücadele etmemin çok zorlu ama olanaksız olmadığını bilmek de güç veriyor. Bu
gücü hissetmek beni daha sağlıklı
kılıyor. Sonuç olarak şimdi bu koşullarda kendimi daha iyi hissediyorum.

YÜRÜYÜŞ: Hapishane süreciniz
nasıl geçti?
MESUDE PEHLİVAN: Hapishaneye girdikten 1-2 ay sonra kanser
hastası olduğumu öğrendim. Çok erken fark etmiş olmama rağmen, hapishanede olmaktan kaynaklı hızla
bütün vücuduma yayıldı ve kemoterapi tedavisinin de bir üst aşamaya
geçilmek zorunda kalındı. Çünkü
kanser hastalığı ilerledi, kemoterapi
tedavisi aşaması da daha ağır seyretmeye başladı. Dolayısıyla bütün
hapishane sürecimde hem devrimci
hem de kanser hastası olmamdan
kaynaklı çok daha zorlu ve sancılı
geçti. Çünkü hapishanede hem devrimci tutsak, hem de hasta tutsak olmak demek her koşulda zulmün elinde istediği zaman keyfi olarak kullanabileceği zeminin varlığı demektir.
Örneğin Güler Zere sadece damak
kanseriydi. Dünyada damak kanserinden ölen yokken, Güler damak
kanserinden öldü. Çünkü hasta tutsak
olarak, kanser hastalığı ilerleyene
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kadar bekletildi. Ölümün kıDolayısıyla daha sonra bir
Sonuç olarak, hapishane sürecim boyunca üst aşama kempoterapi teyısına gelince bırakıldı. Güler’in dediği gibi, ona “Dı- önce devrimci, sonra hasta tutsak bakış açısı davisine başlandı. Buradaki
şarıda ölüm hakkı tanındı.” ile yaşamaya çalıştım. Bu kolay olmadı tabi. iki aylık sürenin ardından,
Bu hem devrimci tutsak, hem Bunun için kendimle de mücadele ettim. ancak hasta tutsaklar hasde hasta tutsak olan tutsaklara Çünkü yüküm çok ağırdı ve yükümü hafif- tanelere götürülmeye başyönelik devletin bilinçli poletmek için, emeğini esirgemeyen, daraldığımda landı. Tecritin sağlıksız kolitikasıdır. Tabiki tüm zorşullarında, insanlıktan uzak
luklarına, olanaksızlıklarına, nefes almamı sağlayan, birlikte düşünerek yaklaşımlar ve ihtiyaçlarım
sağlıksız koşullarına rağmen çözüm yolları bulmak için kafa patlatan, ida- karşılanmayarak, her gün
hapishanede tecrit hücrele- renin karşısında da bürokratik engelleri aşmak yan hücrelerdeki yoldaşlarinde her § saat bu olumsuz için sabırla tartışan ve mutlaka sonuç almayı rıma yapılan işkence ve
koşulları aşmak ve kanser bilen değerli yoldaşlarım vardı. Herbir yol- saldırılara tanık olmanın
tedavisini yaptırabilme koağır yükünü taşıdım. Hala
daşımdan
çok
şey
öğrendim.
Gözümün
önünde
şullarını yaratmak için binbir
daha taşıyorum. Bir ay sonemek ve mücadele ile geçti. 30 Özgür kadın Tutsağın yeri geldiğinde ko- ra direnişin gücüyle 3’lü
Bu mücadele örgütlü bir mü- ridorlara fırlayarak tekme atana tekme atarak, hücrelere geçirildik. Tabi
cadeledir. “Ben” değil gördüğü her yere sıkıca tutunarak, yerlere ki tecrit gerçeği, işkenceler,
“Biz”in mücadelesi ile ol- oturarak zorluk çıkaran ve talepleri haykı- saldırılar, baskılar, ahlakmuştur. Yoksa sonuç almak
rarak, işkenceye karşı sloganlar atarak, ka- sızlıklar, keyfi uygulamalar
mümkün değildir. Ben önce
burada da devam etti. Bu
Bakırköy hapishanesinde pıları döverek, hücreleri yakarak vb yarat- saldırıların karşısında var
idim. İlk kanser olduğumu tıkları görkemli direnişin gücünü hissederek olan sohbet, kitap ve yayın
burada öğrendim. 2000 yı- geçti günlerim. Bu gücü hissettikçe bende hakkıyla ve benim serbest
lında, 19-22 Aralık katlia- hastalığımla ilgili çıkarılan kimi sorunların bırakılmam ile ilgili sabırla,
mında, Bayrampaşa C1 ko- ve engellemelerin hep üzerine gittim.
kararlılıkla, militanca sürğuşunda kullanılan kimyasal
dürülen taarruzla 30 kadın
gazlarla, 6 kadın diri diri yaÖzgür Tutsağın göğüs göpalı Hapishanesi’ne sürgün sevk edilkıldı. Yıllar sonra ben de aynı ortamda
ğüse süren çatışmasıyla ve yaratıcı,
dik. Burada hepimiz tek kişilik hücher türlü öldürücü kimyasal gazları
sonuç alıcı eylemleriyle bu saldırılar
relere atıldık. Ben de tek kişilik hücsaatleri solumaktan kaynaklı kanser
kısmi anlamda geri püskürtüldü. Tarelerden birindeydim. Hiç alışamahastası oldum. BakırköyHapishanearruzdaki militanca direniş çizgisinden
dığım bir şey. Kafamı çevirdiğim
si’nde özellikle de arkadaşlarla birataviz vermeden, bu çizgiyi hep yuher tarafta saldırmaya hazır erkek
rada olmaktan kaynaklı, bir nebze
karıda tutarak, önce hasta tutsakların
gardiyanların var olmasıydı. Ve tekli
olsun hastalığımın tedavisi ile ilgili
tedavilerinin yaptırılması, sonra da
hücrelerde bütün arkadaşlara çok
sorunları çözme zeminimiz daha güçsohbet hakkı talebi kazanıldı. İşkence
ciddi saldırılar, işkenceler, ahlaksızlü idi. Yine de hapishanede olduğum
ve saldırılar büyüdükçe, direniş de
lıklar erkek gardiyanlar tarafından
her gün binbir emek, irade ve kararbüyüdü. Hasta tutsaklara yönelik çıyapılıyordu. Ben de o günlerde 2 ay
lılıkla, sonuç alıcı çalışma tarzımızla
karılan engeller ya da sorunlar da,
boyunca Samatya Hastanesi’nde yaçıkan sorunları, engelleri çözmek
direnişin seyrine göre değişiyordu.
rım kalan kemoterapi tedavime keyfi
için hep mücadele ile geçmiştir. Daha
Direnmeden hiçbir hak kazanılmaolarak götürülmedim. Hasta dosyam
sonra 1 Ağustos 2016 tarihinde, kanyacağına bir kez daha tanık oldum.
2 ay boyunca hapishanenin kampüs
ser hastası olduğum ve İstanbul SaSonuç olarak, hapishane sürecim
hastanesindeki heyetin atacağı bir
matya Hastanesi’nde tedavi gördüboyunca
önce devrimci, sonra hasta
imza için bekletildi. Ben kendim
ğüm, bunun için sevk edilmeyeceğime
tutsak bakış açısı ile yaşamaya çahemşireyim. Ve biliyorum bu kadar
dair söz verilmesine karşın, işkenlıştım. Bu kolay olmadı tabi. Bunun
gün bir imza için hasta bekletilmez.
celeri ile, kalleş oyunlarıyla bilinen
için kendimle de mücadele ettim.
Yani bu da açık ki bilinçli bir engelBakırköy Hapishane Müdürü Nedim
Çünkü yüküm çok ağırdı ve yükümü
lemeydi. Bu durumu iyice teşhir
Elbistanlı ve hapishane savcısının
hafifletmek için, emeğini esirgemeedince ve süren direniş çizgisi her
onayıyla, içinde benim de olduğum
yen, daraldığımda nefes almamı sağgün biraz daha yükseldikçe, hesap
30 kadın Özgür Tutsak, zorla yerlerde
layan, birlikte düşünerek çözüm yolsoruldukça, sabır, ısrar ve kararlılık
sürüklenerek, dövülerek, işkence ile
ları bulmak için kafa patlatan, idarenin
netleştikçe düşman hasta tutsakların
ring arabalarının içine atıldık. Bu
karşısında da bürokratik engelleri
tedavilerinin yaptırılması konusunda
şekilde Bakırköy Hapishanesi’nden,
aşmak için sabırla tartışan ve mutlaka
geri adım atmak zorunda kaldı. Ama
30 kadın Özgür Tutsak olarak erkek
sonuç almayı bilen değerli yoldaşlahastaneye götürülmediğim o iki aylık
hapishanesi olan, Silivri 9 No’lu Karım vardı. Her bir yoldaşımdan çok
süre içinde benim kanserim ilerledi.
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şey öğrendim. Gözümün önünde 30
Özgür kadın Tutsağın yeri geldiğinde
koridorlara fırlayarak tekme atana
tekme atarak, gördüğü her yere sıkıca
tutunarak, yerlere oturarak zorluk
çıkaran ve talepleri haykırarak, işkenceye karşı sloganlar atarak, kapıları döverek, hücreleri yakarak vb.
yarattıkları görkemli direnişin gücünü
hissederek geçti günlerim. Bu gücü
hissettikçe ben de hastalığımla ilgili
çıkarılan kimi sorunların ve engellemelerin hep üzerine gittim. Keyfi
uygulamalarını boşa çıkarmak için
verilen zorlu mücadelenin içinde oldum. Bu gücüme güç kattı.
Sonuç olarak bu mücadelenin içerisinde ben tek değildim. Yanı başımda Özgür kadın Tutsakların, erkek
gardiyanların işkenceleri, saldırıları
ve ahlaksızlıkları karşısında boyun
eğmeyen dik duruşları ile yarattıkları
bir örgütlülük vardı. Öyle ki bu örgütlülüğü de zulüm artık dikkate almadan hareket edemez hale gelmişti.
Direniş bütün taşları yerli yerine
oturttu.
Ayrıca bütün Türkiye hapishanelerindeki Özgür Tutsaklar ve dışarıdaki tüm insanlarımızın her yerde
benim serbest bırakılmam ile ilgili
attığı sloganlar, yapılan eylemler benim için en büyük moral ve güçtü.
YÜRÜYÜŞ: Hapishane sürecinde
tedavi olabildiniz mi?
MESUDE PEHLİVAN: Hapishanede tecrit hücrelerinde sağlıklı
bir tedavi sürecim oldu diyemem.
Çünkü kaldığım koşullar sağlıklı değildi. Sağlıklı koşulların olmadığı
bir yerde sağlıklı bir tedaviden bahsedilemez. Bir kanser hastasının tedavisinin kapsamı geniştir. Kısaca
belirtirsek, stresten uzak, engelsiz,
rahatça doktora rahatça sorularını
sorarak bilgilenmekten, sorunsuz olarak doktorun önerdiği ve tedbir olarak
sunduklarını hayata geçirebilme koşuluna sahip olmaktan, önerdiği beslenme şekline göre yiyeceklerini ala-

bilmekten ona uygun yemeklerle beslenmekten, kemoterapi ilaçlarının
yan etkilerinden kaynaklı sürekli
kusmalar, mide bulantıları yaşandığı
zamanlar mideyi daha da kusturan
karavana yemekleri yerine, mideyi
biraz olsun rahatlatacak patates haşlaması ve pirinç lapasını bulabilme
ortamına sahip olmaktan “Acaba hastane randevuma götürülecek miyim?”,
“Doktor raporu ile belirlenmiş olan
ring arabası gelecek mi acaba, yoksa
yine mi tartışmak zorunda kalacağım?”, “ Asker yine engel olacak mı
doktorla konuşmama?”, “ Ya ilaçlarım
zamanında gelmezse!” vesaire bu
soruları çoğaltabiliriz. Hapishane sürecim boyunca hep bu kaygı ve birçok
kaygılar taşıyarak geçti günlerim.
Çünkü yaşadığım ortam böyleydi.
İşte bütün bu kaygılardan uzak, sağlıklı, hijyenik ortamda yaşamaktan,
içtiğim ilaçlarımı, eşyalarımın yapılan
saldırılarda, talanlarda yerlere atılmasının yaşanmadığı enfeksiyondan
uzak, gözümün önünde arkadaşlarıma
yapılan işkencelere, saldırılara tanık
olmak zorunda bırakılmadığım ve
adı ölüm olan insana aykırı tecrit
hücrelerinde değil, dışarının sağlıklı
koşullarında ancak sağlıklı bir tedaviden bahsedebiliriz.
Örneğin tecrit hücrelerinde kemoterapi ilaçlarımı kullanırken yan
etkilerinden dolayı sürekli kusmalarım, mide bulantılarım, aşırı halsizlik,
yorgunluk, taşikardi (kalp ritminin
hızlanması) gibi durumlar yaşıyordum. Böylesi zamanlarda yataktan
kalkamaz hale geliyordum. Tabiki
benim durumuma uygun yemek bulmak imkansızdı. Karavana geliyordu.
O yemekler benim kusmalarımı daha
da çoğaltıyordu. Bu durumlarda yatakta aç yatıyordum desem yeridir.
Vücut direncim çok düşüyordu. Bu
olumsuz tabloyu bir an olsun değiştirmek için midemi toparlamaya, yardımcı olacak patates haşlaması ve
pirinç lapası mutfaktan istemek için
doktora, idareye ve mutfak bölümüne

dilekçeler yazdım. 3 tane patates
haşlamasını almak için günler geçti.
Ne mücadeleler verildi. İnsani bir
talebimizin bile zamanında karşılanmadığı ortamda sağlıklı bir tedaviden
bahsedilebilinir mi?
Veya sık sık yapılan aramalarda,
talanlarda bütün eşyaların yerlere atılarak, üzerine basıldığı ilaçların dahi
yerlere saçıldığı sağlıksız ortamlarda
bir kanser hastasının enfeksiyon kapmaması imkansızdır. Ben de sürekli
enfeksiyon kapıyordum ve ağzımın
içinde, kollarımda, alnımda, kafamın
içine kadar yayılan yaralar oluşuyordu.
Çünkü kemoterapi ilaçları kanser hastasının vücut direncini düşürüyor. Kan
değerlerini sıfırladığı için vücut enfeksiyona açık hale geliyor. Tecrit ortamının sağlıksız koşulları ile birleşince
de enfeksiyondan kurtulunamıyor. Bu
örnekler anlatılamayacak kadar çoktur.
Sonuç olarak, bir kanser hastasının,
hapishanenin tecrit hücrelerinde sağlıklı
bir tedavi olma koşulu asla yoktur.
YÜRÜYÜŞ: 3 aylık ceza ertelemesi ile adli tıptan serbest bırakılmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunda örgütlü mücadelenin gücü nedir?
MESUDE PEHLİVAN: Elbette
bir seneye yakın zamandır içeride
dışarıda, nefes alınıp verilen her
yerde hapishanelerde sohbet, kitap
ve yayın hakkı ve “Mesude Pehlivan
Serbest Bırakılsın!” talepleri ile süren
direnişin somut kazanımıdır benim
tahliye edilmem. Türkiye’nin bütün
hapishanelerindeki Özgür Tutsaklar
ile dışarıda başta TAYAD olmak
üzere bu büyük ailenin bütün insanları
aynı yürekle, aynı kararlılıkla, aynı
talepler için omuz omuza direndiler.
Tüm saldırılara, işkencelere, gözaltılara, tutuklamalara, sürgün sevk
politikasına karşı politikalarına, her
gün her saat en ağır bedelleri göze
alarak sabırla, kararlılıkla, militanca
kampanyanın taleplerini haykırarak
nefes alıp verdiler. Bu anlamda benim
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tahliyem örgütlü mücadelenin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.
Taleplerin hayata geçirilmesi için
hapishanelerde Özgür Tutsaklar taarruza geçtiler. Yeri geldi göğüs göğüse çatıştılar, yeri geldi hücre kapılarından koridorlara fırlayarak,
hücreler yakarak, zulmü adım adım
gerileterek taleplerin bir kısmını kabul ettirdiler. Ama direnmekten, taarruzu büyütmekten vazgeçmediler.
Vücutlarında morarmayan yerler
kalmasa da, o morlukları direnişin
nişanı olarak gördüler. Defalarca
kolları kırıldı, yaralandılar. Bu onurlu
direniş dışarıyla bütünleşti. Ve ısrarla
talepler her yere taşındı. “Mesude
Pehlivan Serbest Bırakılsın!” ve diğer talepleri duyulmadık yer kalmamacasına yayılan büyük örgütlü
bir direnişti bu.
Sonuç olarak, tedavi hakkımı
kazanmam, içerisi ile dışarısı ile bu
onurlu direnişin meyvesidir. Türkiye
hapishanelerindeki tüm Özgür Tutsakların dışarıda TAYAD’lı ailelerimizin ve bu büyük ailenin tüm
insanlarının ortak emeği, sabrı, ortak
kararlılığı, ortak ruhu, ortak coşkusu,
ortak sahiplenmesi, ortak sevgisi
ve ortak direnişi hep en büyük gücüm, moralim oldu. Tecritte, hücrede
bana bu gücü taşıyan ve moral kaynağı olan, militanca bir direnişi büyütmek için her türlü bedeli göze
alan tüm tutsaklarımızın, TAYAD’lı
ailelerimizin, tüm insanlarımızın örgütlü mücadelesi ile ben serbest bırakıldım. Bu onurlu bir direnişin
zaferidir. Örgütlü mücadelenin gücü
ile direnişin diğer talepleri de zaferle
sonuçlanacaktır. Örgütlü bir mücadele olmadan en ufak bir hak kırıntısının bile kazanılamayacağını yaşayarak bir kez daha gördük. Hasta
tutsak olarak benim serbest bırakılmam bir kez daha örgütlü mücadelenin gücünü gösteriyor.
Buradan tüm Özgür Tutsaklara,
TAYAD’lı ailele , bu büyük ailenin
herbir insanına teşekkürü borç bilirim. Hepinize yürek dolusu selam
ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri
çok seviyorum.

Halkımızla Birlikte Pikniklerde Buluşuyoruz
Yürüyüş Dergisi, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi ve İdil
Kültür Merkezi emekçileri 21 Mayıs’ta İstanbul Çatalca’da, Sivas Divriği Kültür
Derneği’nin düzenlediği piknikte katılım sağladı. Asılan pankartlarla AKP’nin
adaletsizliği ve saldırganlığı teşhir edildi. Piknikte ilk olarak verilen kahvaltının
ardından Yürüyüş dergisi emekçileri dergi dağıtımı yaptı, çalışma sırasında birçok
insan devrimcileri sahiplendi ve desteklerini belirtti. Halka genel olarak, KHK’larla
ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ve Kemal
Gün’ün direnişleri anlatıldı. Ayrıca yakın zamanda Yürüyüş dergisine gerçekleştirilen
baskın anlatıldı. Pikniğe katılım sağlayan halk, devrimcilere destek olmak
istediklerini belirtti. Piknik akşam saat 17.00’da sonlandı.

Halkımızın Dayanışmasını Pikniklerimizle Büyütüyoruz
İstanbul Avcılar ve Bahçelievler Halk Cephesi, mahalledeki aileler ile birlikte 28 Mayıs’ta,
Avcılar Gümüşpala Piknik Alanı’nda piknik
düzenledi. Piknik öncesi, piknik alanı polisler
tarafından sarılmış ve halk taciz edilmekteydi.
Asılan pankartları sökmek için polis tarafından
güvenlik gönderildi, fakat yaşanan tartışma
sonucunda güvenlik oradan kovularak pankartlara el sürülmesi engellenmiştir.
Programda ilk olarak kahvaltı yapıldı
ve gündeme dair sohbetler edildi. Genel olarak Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın direnişlerini sahiplenmeyi, nasıl daha kitleselleşmesi, bilmeyen
duymayan halkımızın kalmaması gerektiği konuşuldu.

Halk Kültürlerini İrademiz ve Israrımızla Yaşatacağız
Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) 28 Mayıs’ta Dersim
Ovacık’ta bulunan Munzur Baba’ya ziyaret düzenledi. Sabah saat 10.00’da
Munzur Gözelerine varan kitle, program dahilinde ilk olarak kahvaltı düzenledi
ve ardından kitleye program akışı aktarıldı. Ardından PSAKD adına bir konuşma
yapılarak; “Ülkemizde faşizmin giderek arttığını, adaletin olmadığını ve böyle
bir düzende kültürümüzün hızlı bir şekilde yozlaştırıldığından bahsedildi.
Kendini Alevi Kurumu olarak niteleyenlerin artık Sivas’a, Maraş’a, Munzur’a,
Düzgün Baba’ya gelmediğini, buralara gitmenin de bir bedeli olduğunu söylemektedirler. Bizler Pir Sultan’ın soyundan gelenleriz. Dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan diyenlerdeniz. Her türlü yasaklamalara, her türlü GBT,
korkutmalara karşın bizler Munzur Baba’ya da Sivas’a da, Maraş’a da gideceğiz.
Bizler OHAL’i de, yasaklarını da tanımıyoruz.” denildi.

Gözaltında Keyfi Şekilde Tutulan Müvekkilimiz Fatih Özgür
Aydın Derhal Serbest Bırakılsın!*
Amed Halkın Hukuk Bürosu Diyarbakır polisi tarafından keyfi bir şekilde
gözaltında tutulan Fatih Özgür Aydın ile ilgili 30 Mayıs’ta bir açıklama yapıldı.
Açıklamada: “Müvekkilimiz Fatih Özgür Aydın 22 Mayıs’ta Diyarbakır
merkezinde keyfi olarak gözaltına alındı. Polis müvekkilimiz hakkında ihbar
telefonu geldiğini ve müvekkilimizin “bombalı eylem yapmak üzere Diyarbakır’da
bulunduğunu” iddia etti. (...)
Müvekkilin çantasında bomba çıkmayınca bu sefer tabletinin inceleneceği
gerekçesi gözaltı süresi uzatılmıştır. Bu işlem keyfiliği açıkça göstermektedir.
İşkence aracı olarak uygulanan keyfi gözaltı derhal sonlandırılmalıdır. Müvekkilimiz derhal adliyeye çıkartılmalıdır.” denildi.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Legalizm
ÇÖZÜM: Faşizmin panzehri illegal örgütlenme ve
silahlı mücadeledir.
Legal’in anlamı yasal’dır.
Faşist bir düzende legal olan, faşizmin yasalarının izin
verdiği anlamına gelir.
Peki faşizmin yasaları neye izin verir?
Faşizmin yasaları, faşist düzenin sömürüsünü, zulmünü,
herhangi bir tehdit altında kalmadan yürütebilmesi için yapılmıştır. Bunun için, örgütlenmek yasaktır, eylem yasaktır.
Faşizme karşı yazmak, okumak, direnmek, hak ve özgürlük
istemek yasaktır.
Faşist düzen içinde, halkın mücadelesi sonucu fiilen
kimi dönemler daha fazla, kimi dönemler daha sınırlandırılmış
olarak, kimi haklar kullanılabilir. Ama bu, faşizmin yasalarının
mantığını, özünü değiştirmez.
Kullanılan tüm haklar büyük bedeller ile elde edilir ve
kullanılabilir.
O halde, faşizmin yasaları ile kendimizi sınırlamanın
anlamı nedir?
Bunun anlamı faşist düzeni tehdit etmemek, faşist
düzenin kabul ettiği sınırlar içinde hareket etmektir.
Faşizme karşı mücadele, legal olanakları artırdığında,
reformizm de kısmen hareketlenir, küçük gruplarla da olsa,
sokaklarda bayrakları ile yerlerini alırlar. Ama hak ve özgürlükler mücadele gerektirdiğinde, ortada yoklardır.
Nuriye ve Semih’in eylemi bunun somut örneklerinden
biri oldu. Nuriye ve Semih, AKP faşizminin KHK’larla
işten atmasına karşı oturma eylemi başlattılar, hemen her
gün gözaltına alındılar, işkence gördüler, yılmadan oturma
haklarını kullanmak için yine eylem alanına çıktılar. Faşizmin
legal sınırları onları bağlamadı, evlerine, korku duvarlarının
arkasına hapsetmedi.
Tüm bu zaman boyunca reformizm ortalıkta yoktu.
Onlar faşizmin icazet vermediği yerde yokturlar. Ortaya
çıkmadılar bu nedenle. Fakat, ne zaman ki, artık Nuriyelerin
ödediği bedellerle, Yüksel Caddesi’nde oturmak meşrulaştı,
reformizm, oportünizm Yüksel Caddesi’ne reklamlarını
yapmak için çıktılar.
Ne zaman ki, halk Nuriye ve Semih’in direnişinin
etkisiyle, faşizmin korku barikatını aşıp, eylem alanını doldurmaya başladı, reformizm de ortaya çıkmaya başladı.
Çünkü, legalizm bataklığı reformizme hak ve özgürlükler
için mücadele etme, bedel ödeme izni vermez. Çünkü, legalizm bataklığındaki reformizm, bu düzenle çatışmayı
göze almaz.
O halde nedir legalizm?

Legalizm, reformizmin düzen içi politika yapma hastalığıdır. Legalizm, reformizmin halkın devrim için mücadelesini
faşist düzen sınırları içine hapseden ideolojik tavrıdır.
Legalizm demek biz faşist düzene, kapitalizme karşı
değiliz, biz sadece kapitalist sistem içinde kimi iyileştirmelerin
yapılmasını istiyoruz, demektir.
Legalizm demek, faşizmin halk düşmanı politikalarını
onaylamak, faşist terörü meşru görmek, halkın iktidar için
mücadelesini mahkum etmek demektir.
Buna rağmen legalizmde ısrar etmenin anlamı nedir?
Legalizmde ısrar edenler, ya faşizmi rahatsız etmeyecek
sınırlarda hareket edecek, dolayısıyla faşist düzeni zayıflatan
değil, tersine güçlendiren bir rol üstlenecekler, ki, ancak bu
koşulda varlıklarına izin verilecektir.
Ya da legalizmde ısrar edenler, şu ya da bu düzeyde faşizme karşı mücadele de ediyorlarsa, kendilerini faşizmin
gözaltı, tutuklama, işkence ve katliam terörüne teslim
ederek, tasfiye edilmeyi bekleyecekler.
Reformizmde ısrar edenler, halkı devrim saflarında örgütleyemezler. Devrim iddiası taşıyamazlar. Onlar, faşizme, kendilerinin zararsız olduğunu legalizm bataklığıyla anlatırlar.
Biz devrimciyiz. Biz halkın iktidarı için mücadele ediyoruz. İktidar mücadelesi legalizm bataklığıyla sınırlandırılamaz, legal yollardan oligarşik sınıflar kendi iktidarlarından
vazgeçmez, iktidarı halka teslim etmez.
Biz halkın iktidarını istiyoruz. Bunun için faşizmin karşısında,
Sayı: 17
halkı illegal ve silahlı örgütlenmelerde birleştirmeliyiz.
Neden illegal örgütlenme? Çünkü, faşizm koşullarında Yürüyüş
ancak illegal örgütlenmeler ayakta kalabilir. Çünkü, faşizm 4 Haziran
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koşullarında, halk kendini illegal örgütlenmelerde daha
fazla güvende hissedecek, legal örgütlenmelere katılmaya
çekinirken, illegal alanda daha hızla örgütlenecektir.
Neden silahlı mücadele? Çünkü, faşist terör karşısında
ancak halkın silahlı örgütleri halkı koruyabilecektir. Çünkü,
faşist yönetim altında ancak silahlı mücadele faşizmin politikalarını boşa çıkararak, halka siyasi gerçekleri açıklayabilir,
halka iktidarı alma gücü ve güveni verebilir. Ancak silahlı
mücadele, halkın iktidar alternatifi örgütlerini oluşturabilir,
halkı iktidar mücadelesinde birleştirebilir.
Sonuç olarak;
Legalizm, düzenin yasal sınırları içine mücadeleyi
hapsetmek demektir. Düzenin yasaları, o düzeni korumak
için yapılır. Dolayısıyla, legalizm bataklığına saplananlar,
düzene karşı reformlar için bile ciddi bir mücadele yürütemezler.
Faşizmin panzehri ise, silahlı ve illegal mücadeledir.
Halkı iktidar mücadelesinde birleştirmek için onları
silahlı ve illegal mücadele içinde örgütlemeliyiz. Halk
silahlı ve illegal mücadele içinde hem kendini daha güvende hissedecek hem de ancak silahlı ve illegal mücadele
içinde iktidarı alma olanağını görecektir.
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İddiamız; Halk Meclislerimizi
Tüm Mahallelerimizde
Kurmaktır
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
açlık grevinin 75. gününde gece yarısı
yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.
Tutuklandılar.
Nuriye Gülmen gözaltına alınırken
şöyle haykırıyordu:
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın Açlık
Grevi Direnişimiz! İşimizi Geri İstiyoruz! Teslim Olmadık Olmayacağız!"
Direniş alanı olan İnsan Hakları
Anıtı önünde üst üste saldırılar ve gözaltılar oldu. Bütün bir hafta boyunca
yapılan bu saldırılarda, polisin analarımızın kafasını yerlerde çiğnemesine,
saçları yolunan kadınların öbek öbek
saçlarının yerden toplanmasına, direniş
alanına sadece bir çiçek koymak için
direnen ve bunun için insanların yerlerde
sürüklenerek gözaltına alınmasına, astımı
ve kalbinde pil olduğu halde polis aracı
içinde gaz sıkılan insanların baygınlık
geçirmesine tanık olduk.

İstanbul’da ve Anadolu’nun birçok
yerinde üst üste gözaltılara rağmen,
polisin saldırısına rağmen, sokaklara
çıkan, direnen bir halka tanık olduk.

Tek Bir Direniş, Faşizmin
Zayıflığını, Halkın Gücünü
Göstermeye Yetti
Direniş, faşizmin sanıldığı gibi güçlü
olmadığını, halkın da faşizm koşullarında
sokağa çıkamayacağı, faşizme karşı
mücadele edemeyeceği düşüncesinin
saçmalığını göstermiştir.
Faşizmin azgın saldırılarına rağmen,
halk, direnişin gücünün etrafında faşizme
karşı birleşmiş, eyleme geçmiştir.
Fakat, bu güç olması gerektiği düzeyde örgütlü bir güç değildir.
Faşizme karşı mücadeleyi zafere taşımak istiyorsak, halkın bu büyük gücünü
örgütlü hale getirmek zorunluluktur.
Halkın en geniş kesimlerini birleştirip, örgütleyeceğimiz yer Halk Meclislerimizdir.
Bugün kimi mahallelerimizde örgütlü bir çalışma yürütebilen halk

meclislerimizi, tüm mahallelerimize
yaymalıyız. Bu iddiamızı pratikte sürdürmeli ve gerçekleştirmeliyiz.
Neden?
Çünkü, görüyoruz ki, bu iddiamızı
gerçekleştirebilecek olanaklara sahibiz.
Halkımız, faşizme karşı örgütlenmeye ve mücadele etmeye açıktır. Yapmamız gereken, bunun için emek harcamak, halkı meclis toplantılarında,
sorun çözme ve örgütlenme komisyonlarında örgütlemektir.
Yapmamız gereken, bunun için
halkı komitelerde örgütlemektir.
Yapmamız gereken halkı Halk
Meclislerini örgütleyecek şekilde eğitmektir.
Neden?
Çünkü, önümüzde sadece iki ihtimal
ama tek bir alternatifimiz vardır. İhtimallerden birisi, halkı Halk Meclislerinde örgütlemeyi ve Halk Meclislerimizi
yaymayı başaramamak, bunun sonucu
olarak, faşizmin zulmüne, sömürüsüne
boyun eğmek zorunda kalmak. Evleri-

Haftanın Çat Kapı
Atasözü:
Gündemi
Sen ağa ben ağa,
Çat Kapı Her Eve Girmektir
bu ineği kim sağa?
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
açlık grevlerini bulunduğumuz her yere yayalım!
- Kemal amcanın direnişi zafere ulaştı.
Kemal amcanın zaferi, halkın gerillaya
güveninin, inancının, gerilla mücadelesinin meşruluğunun zaferidir.
Kemal amca, evlatlarının önderliğine
inandı, evlatlarının izinden gitti, onların
ideolojisiyle, onların mücadele kararlılığıyla, onların özlemleriyle, hayalleriyle, devrime bağlılıklarıyla, halk
ve vatan sevgileriyle direndi ve kazandı.
Devrimciler halkın evlatlarıdır. Halkın
içinden, onların emeğiyle, onların
eğitimiyle büyümüş, Marksist-Leninist
ideolojiyle bilinçlenmiş, halkın iktidarı
için örgütlenip, savaşanlardır. Onların
izinden gitmeliyiz. Önderlerimizi, burjuvazinin önümüze sunduğu soygun-
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cu, talancı, faşist kişiliklerde arayamayız. Önderlerimiz kendi yetiştirdiğimiz, bizim davamız, halkı ve vatanı
için savaşan devrimcilerdir. Onları
izleyelim.
- Nuriye ve Semih 22 Mayıs’tan bu
yana tutsaklar. Tutsaklık koşullarında
kararlılıkla direnişlerini sürdürüyorlar.
Nuriye ve Semih diyorlar ki, bizi
unutmayın, direnişimizi dışarıya yayın.
Nuriye ve Semih zafer kazanmalıdır.
Onların zaferi halkın zaferi, faşizmin
yenilgisi olacaktır. Nuriye ve Semih’in
direnişlerini zafere ulaştırmak için
biz de bu direnişe katılmalı ve direnişi
büyütmeliyiz.

- Faşizmin silahlı itleri, yine derneklerimizden birine saldırdılar. İdil Kültür Merkezi’ni talan edip, tüm müzik
aletlerine, eşyalara el koydular. Talan
ettiler, eşyalarımızı gasp ettiler.
Bu gaspçı çetenin iktidarına son demeliyiz. Bu gaspçı çetenin mahallelerimize girip kurumlarımızı, evlerimizi
talan etmelerine son demeliyiz.
Bunun için;
1- Katliamcı Özel Harekat dağıtılsın!
Ölüm Mangası Özel Harekat dağıtılsın!
2- “Katledilme sırası sana gelmeden
karşı çık hesap sor!” sloganlarıyla,
mahallelerimizden faşizmin polislerini
atmak için birleşmeli ve eyleme geçmeliyiz.
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mizde, sokaklarımızda, dağlarımızda faşizmin
evlatlarımızı katletmesini seyretmek.
Tek alternatifimiz ise, örgütlenmek ve
faşizme karşı mücadele etmek, kendi iktidarımızın organlarını oluşturmak, yaygınlaştırmaktır.
Halk Meclislerini yaygınlaştırmak
bize ne kazandıracaktır?
Tek tek kendi mahallelerimizle sınırlı
bir örgüt olmaktan çıkarak, tüm bir ilde
örgütlü bir güç haline geleceğiz. Bu, faşizmin karşısında çok daha büyük bir güç
oluşturmak demektir.
Bu, faşizme karşı sadece kendi mahallemiz çapında değil, il çapında, ülke çapında
politika geliştirmek, eyleme geçmek demektir.
Bu, mahallelerdeki sorunlarımızın çözümü için sadece kendi mahallemizin olanaklarıyla sınırlı kalmamak, tüm mahallelerin olanaklarının birleştirilerek çözüm
bulunması demektir.
Bu, faşizmin mahallelerimize yönelik
saldırılarında, hem dayanışmayı örgütlemek,
faşizme karşı ortak direnişleri örgütlemek
hem de faşizmin saldırılarına karşı birlikte
politika geliştirmek demektir.
Bu, halkın iktidarını adım adım ete kemiğe
büründürmek, böylece halkın iktidar bilincini

ve iktidar umudunu büyütmek demektir.

UMUDUN DERVİŞİ

Sen ki sarp, dolambaçlı,
engebeli yolun dervişi
dağlarına baharı getirmek
için memleketinin
Halk Meclislerimizi tüm mahalleleri- Akıl yürek
mizde yaygınlaştırmak, onu pratik olarak göz kulak bir edip
da alternatif haline getirmek olacaktır.
gez göz arpacık deyip
Halk Meclislerimizi tüm halkı örgütle- adımladın patikaları...

Halk Meclislerimiz, Faşizmin
Meclisi Karşısında, Halkın
Alternatif Örgütlenmeleridir

yebilecek şekilde yaygınlaştırmak, halkın
kendi kendini yönetme iradesini ortaya çıkarmak olacaktır.
Sonuç olarak,
Bugün Halk Meclislerini örgütlemek
hem her zamankinden daha fazla mümkün hem de her zamankinden daha fazla
somut ve pratik ihtiyaç durumundadır.
Halk Meclislerimizi,
Açlığa karşı
Uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı
Faşizmin adaletsizliğine karşı
Faşist teröre karşı
Halkın birliğini ve iktidar alternatifini
büyütmek için yoksul halkımızın yaşadığı
tüm mahallelerimizde ve alanlarımızda
örgütleyelim.

ideolojik mücadele
Bırakın Hayır Meclislerini, devrimi büyütün!
Reformizm, kendine yeni bir sınıflar üstü örgüt
modeli buldu! Adı “Hayır Meclisi”?
Nedir bu “Hayır Meclisi”?
Nasıl bir birliktir bu?
Kime karşıdır, kimlerle birliktedir?
AKP’nin referandumunda “Hayır” oyu verenleri
birleştirmeyi amaçlıyormuş. Başka kimlerin amacı
bu? CHP’nin de amacı. MHP’nin bir kesiminin de
amacı. CHP’li, MHP’li bu birlik kime karşı? AKP’ye
karşı ama faşist düzene karşı değil. AKP’nin yerine
örneğin, CHP’li, MHP’li başka bir faşist düzenin kurulmasına karşı değil. Çünkü, buna karşı olan bir
birlik, ideolojik-politik temelini bu faşist düzenin partilerini de kapsayacak şekilde kuramaz.
Faşist düzenin AKP’siz haline itiraz etmeyenlerin,
halka bir yararı olmaz. Halktan yana, halkın sorunlarını
çözebilecek politika geliştiremezler. Tayyip Erdoğan’ın
karşısına Abdullah Gül’ü çıkarmaya çalışırlar, AKP’nin
karşısına CHP’yi, MHP’yi çıkarmaya çalışırlar. Bir
AKP’ye yedeklenirler, bir CHP’ye. Bir AB emperyalistlerine sırtlarını dayarlar, bir ABD emperyalistlerine.
Bu halleriyle devrimci olma misyonlarını yitirirler.
Bu düzenin basit bir savunucusu haline gelirler.

biliyordun ki
umut dağlarla
hesap dağlarla
şimdi umut olma zamanıdır
şimdi hesap sorma zamanıdır
zalimden...
zaman
umudu, sevdayı, hasreti
yükleyip çıkınına
matarandaki ab-ı hayat suyuyla
can vermektir
adalete susamışlara...
Adalet...
Kerbela’dan Bedreddin’e
Bedreddin’den Dersim’e
Bin yılların kavgası...

yöntem ve araç
Halkı bilinçlendirmede, politikalarımızı halka taşımada
bir yöntem: Halk toplantıları, seminerler.
Her güncel konuda, devrime ve örgütlenmeye hizmet
edecek, halkın bilinçlenmesine ve bu faşist düzene karşı
mücadeleye katılmasına hizmet edecek her konu, halkla
aramızda politik değerlendirme konusudur.
Bunun için haftada bir bile değil, birkaç tane seminer
örgütleyebiliriz. Çünkü, her gün konuşacak, tartışacak,
politik canlılık oluşturacak konular vardır.
Halkın kahvede toplanıp, oyun oynarken, aynı zamanda
gündeme ilişkin sohbetler de yapması, ülkeyi, iktidarı değerlendirmesi gibi, yaşamın doğal bir parçası haline getirebiliriz
politik gündemli halk toplantılarımızı. Kemal amcanın, Nuriyelerin direnişindeki gelişmeler günlük bile değerlendirilip,
üzerine konuşulabilecek konulardandır örneğin. AKP iktidarının politikası ve halk olarak ne yapacağız?
Tüm bu halk toplantılarımızın sonunda alışkanlık
haline getirilmiş şekilde, peki halk olarak ne yapacağız?
sorusuna cevap arayabiliriz.
Peki nerede ve nasıl örgütleyebiliriz bu halk toplantılarını?
Mahallelerimizdeki parklarımız neden olmasın? Açık alanda,
çay yapılıp, sohbet edilen yerler haline getirebiliriz parklarımızı. Halk toplantılarımızı açık alanda, herkesin isteyerek,
severek katılabileceği biçimde örgütleyebiliriz.
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Ayaklanmamızdan
Korkuyor Faşizm
Korktukları Başlarına
Gelecek
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Haziran’da yaşadığı korkunun kabusundan kurtulamıyor AKP faşizmi.
Ama sanılmasın ki, sadece AKP faşizmi bu korkuyu yaşıyor, hayır sadece
AKP faşizmi değil, emperyalizm de
aynı korkuyu taşıyor. AKP ile kimi
çelişkiler yaşayan TÜSİAD başta olmak üzere oligarşinin diğer kesimleri
de aynı korkuyu yaşıyor.
Ve hepbirlikte Kemal amcanın cenazelerimiz için direnişini, Nuriye ve
Semih’in haftalarca üst üste, her gün
gözaltına alınışlarını, 80’li günlere gelen
açlık grevi direnişini bitirmek istediler.
Direnişi görmezden geldiler. Gazeteleri,
TV’leri haber bile yapmadı.
Sanki bu ülkede işinden atıldığı
için her gün oturma eylemi yapan,
direnen, bedenini açlığa, ölüme yatıran
akademisyen, öğretim üyesi yok. Sanki, bu ülkede evlatlarının yakılmış
bedenlerine ulaşmak için açlık grevi

yapan, adım adım açlıkla ölüme
yürüyen babalar yok.
Faşizmi her zaman hakları için
örgütlenen, mücadele eden, kararlılıkla
direnen ve geri adım atmayan halk
korkutmuştur. Korku duvarlarını
yıkmış, her türlü bedeli ödemeye kararlı
halk korkutmuştur.

Korkuları Nedensiz Değil,
Kemal Amcanın,
Nuriye’nin, Semih’in
Direnişinde Halkın Gücünü
Görüyorlar
Faşizmin korkusu, ülkemizde halkın ayaklanmasının maddi zemin uygun olduğu içindir.
Faşizmin korkusu, halkın ayaklanabilecek gücünün olduğunu gördüğü
içindir.
Nuriye, Semih, Kemal amca halktır.
Faşizmin, ayak takımı diye küçümsediği halktır. Ama o küçümsedikleri
halk, faşizme karşı günler ve haftalar
değil, aylarca aç kalabilecek kadar
güçlü bir iradeye sahiptir. O küçüm-

sedikleri halk, defalarca gözaltına
alınmaya, işkenceye direnebilecek,
yeniden yeniden işkencehaneye gitme
pahasına kararlılıkla eyleme geçebilecek bir halktır.
Nuriye, Semih, Kemal amca, doğru
bir ideolojiyle hareket eden halkın
gücünü göstermişlerdir.
Halktan herhangi birileridir onlar.
Herhangi bir akademisyen, öğretim
üyesi, bir babadır onlar. Faşizm için
korkutucu olan da budur. Bu ülkede
onmilyonlarca Semih, Nuriye, Kemal
amca olduğunu bilmektir.

Korkuları Nedensiz Değil,
Kemal Amcanın,
Nuriye’nin, Semih’in
Direnişinde İdeolojimizin
Gücünü Görüyorlar
Faşizmin asıl korkusu, sadece halkın ayaklanması da değildir. Faşizm,
iktidarı kaybetme korkusu içindedir.
Halkın iktidarının hayal olmadığını
bildiği için korkuyor.
Halkın iktidarı için gereken her

çözüm
i
jis

devrimci ideoloji

Burjuva ideolojisi nasıl yansır halk saflarına ve ne sonuçlar yaratır?
Burjuva ideolojisinin halk saflarına yansıması, bireycilik, örgütsüzlük,
o
r
e
sorunlarının çözümünü faşist düzenin sınırları içinde aramaktır denilebilir.
so a id Bunun
ortaya çıkardığı sonuç, halkın kendi sorunlarını çözebilecek güçte olmasına
uv
rağmen
bu
gücünü değerlendiremiyor oluşudur. Oysa, faşist düzene ihtiyacımız yoktur.
j
r
u
Tüm sorunlarımızı kendi gücümüzü birleştirerek, kendi örgütlenmelerimizi oluşturarak
b
çözebiliriz. Bunu yapmak için bu düzenin sınırları dışında düşünmemiz gerekir. Biz, kapitalist
düzene mahkum değiliz, biz kendimizi kapitalist düzenle sınırlamak zorunda değiliz.
Peki ne yapabiliriz? Bireyciliğe savaş açmalıyız. Her koyunun kendi bacağından asıldığını öğreten burjuva
ideolojsine savaş açmalıyız. Halk olarak her sorunumuz için örgütlenmeliyiz.
Faşizmin zulmü altında yaşamak zorunluluk ve kader değil, buna karşı örgütlenip mücadele edebiliriz.
Yoksulluk açlık, kader değil, yoksulluğu, açlığı yenmek için örgütlenebilir, gücümüzü birleştirip
çözümler üretebiliriz. Halk milyonlardır ve bu çok büyük bir güçtür. Unutmayalım, faşizmin
iktidarı da bizim gücümüzü kullanarak sürer. Biz üretiriz, biz emek veririz, biz silahlı
güçlerini oluştururuz, oligarşi bu güce dayanarak iktidar olur. Burjuvazinin
iktidarına karşı kendi iktidarımız için, kendi sorunlarımızın
çözümü için örgütlenmeliyiz.

un lo
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değilir. O, Anadolu halkının gücünün
şey bu ülkede mevcuttur çünkü.
İl il, bölge bölge bu büyük gücü
simgesidir. O, halkın iktidarının simHalkın iktidarı için, faşist düzenin
örgütleyeceğiz.
gesidir.
sürekli bir kriz içinde olması gerekir.
Biz, sadece halkın bu gücünü görVe faşizm çok iyi biliyor ki, Nuriye,
Emperyalizmin yeni sömürgesi Türmüyoruz, biz aynı zamanda bu gücün
Semih yalnız değildir.
kiye’de sürekli bir milli kriz mevcuttur.
kaynağını biliyoruz. Bu büyük gücün
Onlar yalnız olmadıkları için, eyBu yeni sömürgecilik ilişkilerinin soyenilmezliğini biliyoruz. Bu büyük gülemleri hızla binleri harekete geçirenucudur.
cün, devrimci dinamiklerini biliyoruz.
bilmiştir.
Halkın iktidarı için, halkı iktidar
Bu gücün, tarihsel haklılıktan gelFaşizmin korkusu gerçeğe dönühedefiyle örgütleyecek ve savaştıradiğini, bu büyük gücün, emekten gelşecek, bu ülkede yeni ayaklanmalar
bilecek, Marksist-Leninist ideoloji ve
diğini, bu büyük gücün üretimden
yaşanacak. Bu halk, iktidar olmak
önderlik gerekir. Bu da ülkemizde
geldiğini biliyoruz.
için de savaşacak, ayaklanacak.
mevcuttur.
Ve biliyoruz ki, bu büyük güç bu
Halkın iktidarı için Anadolu halkının,
ülkede devrimi yapacak tek güçtür. Bu
Halkın Bu Gücünü
faşizmin oluşturduğu korku çemberini
büyük güce devrim için önderlik edecek
Örgütleyecek,
yıkması gerekir. Halkın Marksist-Leideoloji Marksizm-Leninizm’dir.
ninist ideolojinin önderliğinde örgütlenip,
Sonuç olarak;
Devrimi Büyüteceğiz!
harekete geçmesi gerekir.
Bu bilinçle hareket edeceğiz.
Halk olarak gücümüzü faşizmden
Halkın bu büyük devrimci diFaşizm, Nuriye’nin, Semih’in, Keçok daha iyi biliyoruz. Bu gücü örmal amcanın eyleminde, yıllardır bu
namiğini örgütleyeceğiz. Bıkmadan,
gütleyeceğiz.
yılmadan, ama her şeyden önce bu
ülkede ağır bedeller ödeyen, dağlara
Bu gücü örgütlemenin önündeki
çıkan, bedenlerini ölüme yatıran, yüzbüyük devrimci dinamiğe inanarak
tüm engelleri kaldıracağız.
lerce kez ölümü yenen devrimcilerin
örgütleyeceğiz.
Sokak sokak bu gücü örgütleyeektiği direniş tohumlarının yeşerdiğini,
Bu büyük devrimci dinamiğe
ceğiz. Mahalle mahalle bu gücü örbüyüyüp geliştiğini, boy attığını göinandığımız
için Kemal amcanın
gütleyeceğiz.
rüyor.
Dersim’deki direnişi ortaya çıktı
Ve faşizm çok iyi biliyor
ve zafere ulaştı. Bu devrimci dinaki, bugün Dersim’in
miklere inandığımız için
Seyit Rıza MeyNuriye’nin, Semih’in diHalkın devrimci dinamiklerini gören, halka güvenen, halkın
danı’nda, Seyit faşizme karşı savaşına ve iktidar mücadelesine önderlik eden kişiliktir. renişi ortaya çıktı. Bu
Rıza heykelinin
inancımızı daha da büDevrimci kişilik halkı örgütlemenin önünde herhangi bir engel
altında bir tarih
yüterek halkı örgütleyekabul etmez, engelleri aşmayı başarır.
gibi oturan baba yalnız
ceğiz.

Devrimci Kişilik:

Eğitim: Kimler eğitim yapabilir?

Ajitasyon-Propaganda: Bir bebek öldü bu

Eğitim dediğimiz zaman, akla bilgi düzeyi yüksek, eğitim
çalışmalarının konularına vakıf, yetkin eğitmenler gelebiliyor.
Halkı eğitmekten söz ettiğimizde, eğitmen sıkıntısı olduğu
düşüncesi ile eğitim grupları ve eğitim çalışmaları örgütlenmeyebiliyor. Bu yanlıştır. Herkes eğitmen olabilir, herkes
birbirine öğretebilir, birbirinden öğrenebilir.
Mücadele gerçeği içinde düşünmek zorundayız. Halkın örgütlenmesi ve mücadelesi için eğitim zorunludur. Bu zorunluluk, belli sayıdaki devrimcinin zamanı ve emeği ile sınırlandırılamaz. O halde, eğitimi yayabildiğimiz her yere yayabiliriz. Halkta bir eğitim kültürü oluşturabiliriz. Halktan
herkes, bir kitap alıp birlikte okuyabilir. Bunu şu ya da bu
ölçüde anlayabilir, içindeki konuları tartışabilir, yorumlayabilir.
Sorun her zaman doğru yorumlar yapılması sorunu değilidr,
kolektif eğitim çalışmalarında, tartışmalar, yoğunlaşma ve
araştırma, doğru düşünceye varılmasını sağlayacaktır. Esas
olan eğitimi bir ihtiyaç olarak görüp, bunu düzenlemektir.

ülkede. Babasının parası tedavisine yetmediği için öldü.
Yurt dışıdan getirilmesi gereken ilaç çok pahalı olduğu
için öldü. Bir ülke düşünün ki, bu ülkenin birikimi
çocukları için kullanılmıyor. Çocuklarının besin sorununu
çözmek için harcanmıyor, çocuklarının sağlık sorunlarının
çözümü için kullanılmıyor. Bir avuç asalağın zevki için
harcanıyor da, bebeklerin hastalıktan ölüme terk edildiği
bu ülkede, onların yaşamı için kullanılmıyor.
Üreten halk, vergileriyle bu devletin kasalarını dolduran
halk, askere giden, ölen halk ama konu tüketmeye geldiğinde, bir avuç emek bilmez asalak, bu ülkede üretilenleri
sınırsız tüketirken, halkın bebekleri hastalıktan ölüyor.
İşte bu düzenin adı, kapitalist düzendir. İşte bu düzenin
yönetiminin adı faşizmdir. İşte bu düzenin iktidarındakiler,
bir avuç asalak sınıfın iktidar ortaklığı olan oligarşidir.
Böyle bir düzene karşı savaşmaktan, böyle bir düzeni
yerle bir etmekten daha meşru ve haklı ne olabilir?
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Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
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Mahallelerin Şahanları;

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Vur ha gülüm vur ha
Vur ki dilan kurula
Vur ki doğrulan ana selam eder
oğluna
Kurşunu namluya
Hıncını kavgaya
Halkını halaya sür gerilla
Mahallelerimizin Şahanlarının misyonunu ne kadar güzel anlatan sözler
bunlar. Halkımızı devrim halayına sürmeliyiz.
Halkımızın gücünü bize Kemal amcanın eylemi gösterdi. Halkımızın gücünü, Nuriye’nin, Semih’in eylemleri
gösterdi.
Halkımız devrim için savaşacak güce
sahiptir. Mahallelerimizin Şahanları halkını devrim için savaştıracak güce saSayı: 17
hiptir. O halde bunu yapacağız.
Yürüyüş
Halkımızın devrim yürüyüşüne ön4 Haziran
derlik
edeceğiz.
2017
Nasıl?
Öncelikle bilmeliyiz ki, devrim yoksul halkın örgütlenip, savaşması ile
zafere ulaşacaktır.
Devrim, halkın iktidarı içindir.
Halkın iktidarını, halktan başka
kimse kuramaz. Halkın iktidarı için
halkın kendisinden başka kimse, yoksul
halk kadar savaşmaz ve bedel ödemeyi
göze alamaz.
Halkın iktidarı ancak faşizme karşı
dişe diş bir savaşla zafere ulaşacaktır.
Bu dişe diş savaşı göğüsleyecek ve
sonuna kadar sürdürecek olan, yoksul
halkın kendisidir.
Bunun için yoksul halkımızı örgütlemeli ve onları eyleme geçirmeliyiz.
Faşizme karşı savaş dişe diş, militan,
silahlı bir savaştır. Asıl olarak yapmamız
gereken de faşizme karşı halkın silahlı
savaşını büyütmektir.
Bunun için, Nuriye ve Semih’in
eylemini, mahallelerimizde büyütmeliyiz. Mahallelerimizde halkımızı eyleme geçirerek büyütmeliyiz.
Okmeydanı’nda, sokak eyleminde
polise silah sıkan halk, halkın devrim
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Kurşunu Namluya,
Hıncını Kavgaya,
Halkını Halaya Sür
için savaşa hazırlığının, faşizme öfkesinin gösterge-

sidir.
Bu öfke, örgütsüz, kendiliğinden
sönüp gitmeye terk edilmemelidir.
Peki ne yapmalıyız?
Halkımızı örgütlemek için zaman
kaybetmemeliyiz. Halka devrim için örgütlenecek ve savaşacak kişiler gözüyle
bakmalıyız. Bu yanlarını görmeliyiz.
Eğer gerçekten kafamızda halkı örgütlemek ve savaştırmak oturmamışsa,
halkın devrimci dinamikleri, savaşma
isteğini ve kararlılığını göremeyiz. Ve
bunun sonucu olarak da bu devrim dinamiğini değerlendirememiş oluruz.
Bunun için, kendi bakış açımızı şekillendirmeli, deyim yerindeyse, gözlerimizi devrimci dinamikleri görecek
şekilde eğitmeliyiz.
Örgütlemekten çekinmemeliyiz.
Tüm halkı Mahallelerimizin Şahanları
içinde örgütlemek en meşru ve gerçek
devrimci hedeftir. Tahmin ettiğimizden
de hızlı bir şekilde halk, devrim saflarında örgütlenecek ve savaşacaktır.
Çünkü, faşizmin terörü ve zulmü
ile karşı karşıya olan halkın kendisidir.
Mahallelerimizin Şahanları olarak örgütlenmek, bu nedenle halkın en somut
ihtiyacıdır. Halkı bu ihtiyacı çerçevesinde örgütlemek ise devrimcilerin öncelikli ve ertelenemez görevidir.
Halktan herkesin bu savaşta yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Biri
kurşunu namluya sürer, biri namluya
sürülecek kurşunu temin eder, bir diğeri,
bunları saklar, bir diğeri hedefi netleştirir. Bir başkası eylem sonrası çekilmeyi
örgütler.
Bir başkası Mahallenin Şahanları
olarak halkı örgütler. Eğitim verir. Bir
diğeri okuma grupları oluşturur.
Halkın bunları yapmak için derin
ideolojik birikime, donanıma ihtiyacı
yoktur. Bunları edinebilir. İhtiyaç, halka
bunu yapabileceğini göstermek, öğretmektir. Halka materyal vermek, yöntem göstermektir.

Bunlar olduktan sonra, daha önce bir
konuyu hiç çalışmamış insanlar da biraraya gelebilir, bir yazı üzerinden okuyup
tartışabilir, anlayabilir, öğrenebilir.
Sonuç olarak;
Öncelikle halkın devrimci dinamiklerine inanacağız. Sonra bu devrimci dinamikleri örgütleyerek, eyleme geçireceğiz.

SEN ÖRETTN
aldık selamını
ba göz üstüne.
Söz olsun
and olsun ki
boyun emeyecek omuz üstündeki
bu ba da
senin gibi..
el aman dilemeyecek
puttan namertten.
göz açtırmayacak
zalime
hayata tutunmayı örettiin bu eller
bu eller yaratacak
güzel olanı
insana ait olanı
yaanılır bir hayatı
önündeki perdeyi
kaldırdıın bu gözler
unutmayacak küle dönmü kemiklerini
bu gözler bulacak zalimi
ve vuracak canevinden
bu yürek mi
bu yürek hiç susmaz
bilirsin
bilirsin Dersim’in nce Memed’i
bu yüree umudun sevdasını
sen iledin
sen örettin
bakasının acısını duymayı...
kıyısından köesinden
deil de
hakkıyla yaamayı hayatı
sen örettin
Dersimin ahanı
kavgamın ustası
sen örettin...
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İŞ, EKMEK, ONUR MÜCADELİMİZ,
HALKI KAHRAMANLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEKTİR
İş, ekmek ve onurları için
mücadele eden kamu emekçilerin direnişinin önüne kimse
geçemez.
KEC direnirken, devlet ne yapmak istiyor?
Direnişçileri yıldırmak ve direnişi kırmak istiyor. Bunun
için elinin altında ne kadar yalan demagoji, baskı, yıldırma,
işkence, psikolojik saldırı yöntemi varsa tüm yöntemleri
kullandı.
Bir ah sesi duymak için direnişçileri defalarca gözaltına
aldı o ah sesini duyamadı. Defalarca tehditlerde bulundu
yıldıramadı. Direniş ilerledikçe çaresizlik AKP'nin başına
bela oldu. Ne yapsa direnişin büyümesini, direnişçilerin
halka bütünleşmesini engelleyemedi.
Yüksel, halkın umutlarının birleştiği, bütünleştiği haklıyız
kazanacağız, şiarının büyüdüğü bir direniş alanına dönüştü.
AKP faşizmi baskıcı yüzü ile yapabileceklerini yaptı.
Ama halkı da direnişçileri de yıldıramadı.
Büyüyen direnişten korkan AKP faşizmi, çareyi direnişçileri tutuklamakta, direnişçileri Yüksel'den, halktan ko-

Nuriye Gülmen’den Mektup Var!
Sevgili Direniş Dostları, Canım Türkiye
Halkları,
İki gün önce yeni bir Gezi ya da Tekel
yaratmaya çalışmakla suçlandık ve örgüt
üyeliğinden tutuklandık. Ellerindeki soruşturma 20 günlük. “Örgüt seninle irtibata
geçti mi?” gibi kıymeti kendinden menkul
soruların dışında, tek sorabildikleri,
“Sosyal medya hesaplarında suç unsuru
olan herhangi bir şey paylaştın mı?”
Yine de tutuklandık. Hayıflanmıyoruz. Biliyoruz: Adalet o saraylarda,
emir-talimatla çalışan savcıların, hakimlerin iki dudağı arasında değil.
Adalet bizim ellerimizde Adalet, Açlığımızdadır!
Bugün açlığın 78. günü. 78 günlük
açlığımızla bu kez dört duvar arasından
haykırıyoruz: “İşimizi Geri İstiyoruz!”
Yüksel’in ruhunu, sizin gülüşlerinizi, gözyaşlarınızı, elimizi tutan ellerinizi, üstümüze titreyen canınızı, bize
sevgiyle bakan gözlerinizi aldık, buraya
getirdik. Açlığımıza katık yapıyoruz.
Betona renk, duvarlara ses yapıyoruz.

partmakta buldu.
Eğer direnişçileri tutuklarsam, halktan kopartırsam, yalnızlığa itersem üzerlerinde otoritemi kurarım. Olmadı zorla
müdahale eder direnişçilerin değil, benim dediğim olur,
hayallerini kuruyor.
Tarih öyle yazılmıyor. Tutsaklık koşullarında, direnişçilerin
ilk mesajı:
“Direne Direne Kazanacağız” oldu.
AKP faşizmi, AKP zulmü direniş karşında, direnişin
sahiplenmesi ve yaygınlaşması karşısında çaresizlikyaşamaya
devam ediyor. Direnişin halkı kahramanlaştırmasıyla çaresizliği daha da artmaya devam ediyor.
Bugün KEC’liler bu kahramanlığı yaymalı ve safları
sıklaştırmalıdır. Bütün kamu emekçilerini mücadeleye katmalıdır. Bugün Nuriye ve Semih'in açlığını paylaşma,
onlarla birlikte ruhumuzu açlıkla doyurma zamanıdır.
Bugün her alanda KEC'lilerin önlükleriyle direndiği,
direnmenin onurunu yaşadığı, işimi, ekmeğimi, onurumu
istiyorum diye haykırdığı günlerdir.
Bugün hep birlikte hep beraber diyebilmek için direnme
günüdür, kamu emekçilerin onur günüdür.

Bizi unutmayın! Açlığa ses olmayı, ekmek
davamızda taraf olmayı, anıtımızın önünü
çiçeklendirmeyi unutmayın. Sakın ha, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın!
Sizleri çok seviyoruz!
Ve elbette
Biz Kazanacağız!
NURİYE GÜLMEN
25 Mayıs 2017

ŞİİR:
BİZ KAZANACAĞIZ
Alnımızda dalgalanan
Bayraklar adına
Bayraklarda yaşayan
Ölümsüzlük adına

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Durmak yok bu koşuda
Teslim olmak yok
Ağıt yok dilimizde
Dizlerde titreme yok
Kaç güneş sönerse
Sönsün içimizde
Hep aydınlıkta
yakalayacağız ölümü
Ya şafak sökerken
Ya güneş yükselirken
Sizin sesiniz olup
Sizi haykıracağız
BİZ KAZANACAĞIZ
BİZ KAZANACAĞIZ!..
Adnan Yücel
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Kıssadan Hisse:

Bursa’da KESK Binasında Nuriye ve
Semih İçin Açlık Grevi Yapmak İsteyen
KEC’lilere KESK’lilerden Engelleme

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi direnişini
desteklemek ve derhal serbest bırakılmaları amacı ile, KEC’liler
EĞİTİM-SEN Bursa Şubesinde 3 gün sürecek olan dönüşümlü
açlık grevi başlatmaya karar verdiler.
Destek olmaları için Eğitim-sen yetkilileri ile dört gün süren
bir ikna turuna başlayan KEC (Kamu Emekçileri Cephesi) üyeleri
sendikadan, oyalama dışında olumlu bir sonuç alamadılar.
26 Mayıs saat 15.30’da iki KEC üyesi, ellerinde pankartları
ve önlükleri ile Eğitim-sen’in de içinde bulunduğu, KESK’in
tüm şubelerinin ortak alanı olan sendika binasına açlık grevini
başlatmak için girdiler. Önlüklerini giyen ve pankartlarını
açan KEC’liler durumu orada bulunan kişilere açıklayarak
açlık grevini başlattılar.
Görevlilerin eylemcilere; Eğitim-sen yetkilisinin ya da
başka bir şube yetkilisinin binada bulunmadığını, onlara haber
verildiğini, yetkililer gelinceye kadar pankartın indirilmesini
ve binanın terk edilmesinin istendiği bildirildi.
Yaklaşık 15 dakika sonra KESK’e bağlı sendikaların şube
başkanları sendika binasına gelerek, KEC’li eylemcilerden
bunun bir işgal girişimi olduğunu, binanın sadece Eğitimsen’e ait olmadığını, haftaya yapılacak olan şubeler toplantısına
gelip eylem için başvuru yapmalarını, Eğitim-sen’e yapılan
başvurudan haberlerinin olmadığını ve onları ilgilendirmediğini
ve bu eylemi sonlandırıp binayı terk etmelerini istediler.
İstekleri geri çevrilen şube başkanlarına Nuriye ve Semih’in
o kadar çok vakitlerinin olmadığı, Nuriye ve Semih’in kendi
üyeleri olduğu ve KESK olarak onlara sahip çıkmaları gerektiği
hatırlatıldı.
Şube Başkanları ve KEC’li eylemciler arasında uzun süren
görüşmeler sonucunda, eylemcilerin üç gün süresince sabah saat
10.00 ile gece 22.00 arasında KESK binasında açlık grevi
yapmaları TÜM ŞUBE BAŞKANLARININ onayı ile kabul
edildi.
KEC’li üyeleri, eylemlerini anlaşma gereği KESK binasında
saat 22.00’a kadar sürdürdüler ve sabah tekrar gelmek üzere
oradan ayrıldılar.
27 Mayıs sabahı saat 09.45’te tekrar KESK binasına gelen
eylemciler, kapalı kapılar ile karşılaştılar. Yetkililere ulaşan
eylemciler Eğitim-sen başkanının “Genel merkezlerinin bu
açlık grevine izin vermediğini ve diğer illere örnek olabileceği
kaygısı yaşandığını, iki gün süresinde tüm Türkiye’de sendikaların kapatıldığı” açıklaması ile karşılaştılar.
KEC’li eylemcilerin toplantı kararlarını hatırlatmaları ve
bu aldatma ve hile yönteminin polisin ve devletin yöntemleri
olduğunu söylemesi üzerine aldıkları cevap; “Ne deseniz haklısınız, ama genel merkezden ve polisten çok baskı aldık”
dediler. Bunun üzerine KEC’li eylemciler KESK binası önünde
yaptıkları basın açıklamasında; karşılaştıkları durumun ancak
devletin uygulayabileceği faşistçe bir yöntem olduğunu, devrimcileri aldatarak yaşanan süreci yok sayamayacaklarını,
Nuriye ve Semih’e ses vermezler ise, kısa sürede KHK’lar ile
hepsinin işlerine son verilme tehdidi ile baş başa kalacaklarını
anımsattılar.

Güçlü olmak nedir?
Japonya’da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik
kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun
büyük bir ideali varmış. Büyüyünce iyi bir judo ustası
olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmekle birlikte, bu
hayali de yıkılan çocuğunun büyük bir depresyona girdiğini gören babası, Japonya’nın ünlü bir judo ustasına
gidip yapılacak bir şeyin olup olmadığını sormuş.
Hoca, “Getir çocuğu bir bakalım” demiş.
Ertesi gün baba-oğul varmışlar hocanın yanına. Hoca
çocuğu süzmüş ve “Tamam, yarın eşyalarını getir çalışmalara başlıyoruz” demiş.
Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket
göstermiş ve bu hareketi çalış demiş. Çocuk bir hafta
aynı hareketi çalışmış. Sonra hocasının yanına gitmiş.
“Bu hareketi öğrendim başka hareket göstermeyecek
misiniz?” diye sormuş.
Hocanın cevabı: “Çalışmaya devam et” olmuş. 2 ay,
3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş.
Çocuk bu bir yıl boyunca hep o aynı hareketi tekrarlamış.
Hocanın yanına tekrar gitmiş:
– “Hocam bir yıldır aynı hareketi yapıyorum bana
başka hareket göstermeyecek misiniz?”
– “Sen aynı hareketi çalış oğlum. Zamanı gelince
yeni harekete geçeriz” demiş bu sefer de. 2 yıl, 3 yıl, 5
yıl derken çocuk judodaki 10.yılını doldurmuş. Bir gün
hocası yanına gelip, “Hazır ol!” demiş. “Seni büyük
turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın!” Delikanlı
şok olmuş. Hem sol kolu yok hem de judo da bildiği tek
hareket var.
Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir şansının
olmayacağını düşünmüş; ama hocasına saygısından ses
çıkarmamış. Turnuvanın ilk günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği tek hareketi yapmış ve
kazanmış. Derken 2., 3. maç, çeyrek, yarı final ve final… Finalde delikanlının karşısına ülkenin son 10 yılın
yenilmeyen şampiyonu çıkmış. Delikanlı dayanamayıp
hocasının yanına koşmuş.
– “Hocam hasbelkader buraya kadar geldik ama
rakibime bir bakın hele. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim
tek bir hareket var, bu kadar bana yeter, bari çıkıp da rezil
olmayayım izin verin turnuvadan çekileyim.”
– “Olmaz” demiş hocası. “Kendine güven, çık dövüş.
Yenilirsen de namusunla yenil.”
Çaresiz çıkmış müsabakaya. Maç başlamış. Delikanlı
yine bildiği o tek hareketi yapmış ve tak!
Yenmiş rakibini şampiyon olmuş. Kupayı aldıktan
sonra hocasının yanına koşmuş:
– “Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve
bildiğim tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım?”
– “Bak oğlum 10 yıldır o hareketi çalışıyordun. O
kadar çok çalıştın ki, artık yeryüzünde o hareketi senden
daha iyi yapan hiç kimse yok. Birincisi bu, ikincisi de o
hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun için de rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir.”
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YÜKSEL DİRENİŞİ’NİN İÇİNDEN…
Uzun uzun anlatmak isterim son
10 günü mümkün mü değil elbette.
Ama belli başlı şeyleri anlatmak istiyorum.
Bir tarihin içindeyiz, yazılıyor tarih
ve yaşıyoruz.
Ne çok insanın umudu oldu Nuriye
ve Semih. Ne çok insan, onlar için
kaygılanıyor artık.
Halka mal oldular, insanlar bir merhaba demek için sıraya giriyor.
Özellikle onların alana geldiği saatlerde alan tıklım tıklım, alanda adım
atacak yer yok. Nuriye bir ara rahatsızlanmıştı ve alana tekerlekli sandalyeyle getiriliyordu.
Etrafında milletvekilleri... Nuriye’nin
yüzü gülmüyor, önünde onca kamera,
basın.
Semih hemen arkasında yürüyor.
Göz göze geliyoruz tebessüm ediyor
ama belli ki. Alana ayakta girmek istiyor
ama mümkün değil o gün için. Bir ara
Semih arkada kalıyor ve hemen telaşla
Semih diyor; yanıma gel. Semih hemen
yanı başına geliyor ve el ele tutuşuyorlar.
Gülüyor Nuriye’nin yüzü birden. Nasıl
güzeller nasıl güveniyorlar birbirine.
O günden sonra hasta değil direnişteyiz-yasta değil direnişteyiz sloganını
ürettiler. Ve alana mümkün olduğunca
ayakta girmeye çalıştılar.
Garip hissediyoruz kendimizi diyorlardı, sanki sirkteymiş gibi oturuyoruz, insanlar etrafımızda gözlerimize
bakıyor. Evet insanların umudu sizde
o sebeple gözlerinizin içine içine bakıyorlar.
Direniş ne kadar çok değiştirdi hayatlarını, duruşlarını, yaklaşımlarını.
Esra nasıl cevap veriyor sürece, nasıl
kaygılı ama bir şeyler yapmak için sürekli hareket halinde. Sevgilerinin doruğundalar, görmemek mümkün değil.
Sevdiğinin kararının sonuna kadar arkasında, açlık grevinde geç kaldık diye
üzülüyor, biz daha önce başlamalıydık
diyor.
Sultan anne, dışarıda oğlunun ka-

rarının arkasında. Ses veriyor direnişine, her geçen gün söylemleri
politikleşiyor.
Ev baskının ardından oğlunun
montunu giyip alana çıkmış, yanında Esra’nın annesi oğlu da, kızı
da gözaltında, kaygılı, öfkeli...
Anıtın önünde oğlumun yeri
burası ben de buradayım diyor.
Sabaha kadar oturuyor anıtın
önünde, zor yolladık dinlenmesi için
ki zaten Esra çıktıktan sonra birlikte
açlık grevi kararı alıyorlar. Ve alana
saldırı olacağını bile bile çıkıyor
meydana O da alınıyor gözaltına.
Bu süreçte yiğit kadınlarımız
var, her saldırıya cevap veren arkadaşlarımız.
Alana saldırıları püskürtmek
için ekip ekip çıkıyorduk. Gece
ateş yakmayı bahane etmişlerdi. Ateşe
saldırı ardından gözaltı... Sürekli ardından başka ekip. Bir gece 9 ekip çıkardık ikişer kişiden sabaha kadar
saldırı olsa sabah 10.00’a kadar çıkacak
ekip vardı.
Tabi çıkınca ateş yakmak lazım ama
kovamız, odunumuz yok. Bir kafe o
gece bizi içeri aldı, hava yağmurlu yoksa
hep birlikte duramaz belki o kadar koordine olamazdık. Kendi aramızda ateş
yakma meselesini konuşuyoruz. Derken
kafede yaşlı bir amca beni kenara çekti,
ben size kova bulurum dedi.
Gecenin 01.00' i bu saatte nereden
bulacaksınız dedim, bulurum dedi. Ama
odunumuzda yok dedim tamam deyip
ayrıldı. 20 dakika sonra elinde iki
teneke ve odunla çıkıp geldi.
O gece polis ilk ekibi gözaltına
aldı, ikinci ekipten bir arkadaşı aldı,
diğerini kalkanla alandan uzaklaştırdı.
Sonra çıkıp ateş yakan ekibin ateşine
saldırıp, kalkanlarla alandan uzaklaştırmaya çalıştı. O ekipteki arkadaşlar
polisin peşi sıra alana döndü, 5 dk
sonra tekrar ateş yaktılar. Polis 30 dk
sonra alanı terk etti. Tabi bitti mi saldırılar hayır ama o gün püskürtüldü.

KEC’li Kimdir?
KEC işi ekmeği ve onuru için
direnirken, dün Trabzon'da DEV
GENÇ’lilerin basın açıklamasını
engelleyen, bugün Bursa'da Nuriye
ve Semih'in direnişlerini desteklemek için KEC'lilerin yapacağı açlık
grevine karşı çıkan, sendikanın kapısını KEC'lilere kitleyen KESK'li
sendikacıları teşhir edendir.
KESK'i düzen sendikası haline
getiren reformist uzlaşmacı sendikacılardan hesap sorandır.
Emekçilerin paraları ile Green
Park Otel'de nasıl Eğitim-Sen’in
10. Genel Kurulu’nu yapıyorsunuz
diye yakalarına yapışandır.
KEC'li, Eğitim-Sen' in Genel
Kurulun'da yapılan konuşmalarda
"emek ve demokrasi alanına yönelik
saldırılara karşı mücadelenin nasıl
örgütleneceğini öne çıkan konuların
başında geldi ..." diye yapılan iki
yüzlü tavırlarını bütün kamu emekçilerine anlatandır. OHAL’den bu
yana KHK’larla işten atılan binlerce
kamu emekçisi için göstermelik
eylemlikler dışında bir şey yapmadığını anlatandır.
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Katil AKP İşkence Yapmaya
Devam Ediyor!
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Ankara Yüksel Caddesi’nde
KHK’larla işten atıldıkları için aylardır
eylem yapan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için açlık grevinin 76. gününde
tutuklandı.
Aylardır seslerini iktidara duyurmak
isteyen ve defalarca gözaltına alınan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça direnişlerinin 120. günün de eylemlerini
SÜRESİZ AÇLIK GREVİ’ne çevirdi.
Eylemlerini açlık grevine çevireceklerini ilan ettiklerinde de işkence ile
gözaltına alınmışlardı.
SÜRESİZ AÇLIK GREVİ’nin 75.
gününde Nuriye ve Semih’in gece yarısı kaldıkları evi bastı katil sürüleri.
Nuriye ve Semih korkuları oldu. Oysa
aynı gün Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça adli kontrol için emniyete
kendileri gitmiş ve imza atmıştır. Ona
rağmen birkaç saat sonra haklarında
yakalama kararı çıkartmak AKP’nin
korkusunun ne kadar büyük olduğunu
gösteriyor.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
kopkoyu bir karanlığın içinde yıldız
gibi parlamış ve ülkenin dört bir yanına
ışık saçmıştır. Katil iktidara “TEKEL
gibi GEZİ gibi” bir ayaklanma yaratmak istiyorlar dedirten işte o parlayan
yıldızdır.
15 Temmuz darbe girişimini bahane
eden AKP kendi beslemeleri ile girdiği
it dalaşının bedelini devrimci, demokrat
ve yurtsever memurları da ihraç ederek
onlara ödetmek istemektedir. Binlerce
üyesini kaybeden koca koca sendikalar
ise ortada yoklar. Nuriye Gülmen ve
Semih ÖS KESK üyesi iken, KESK
katil iktidara rüştünü ispatlamak için
hiç ses çıkartmamaktadır.
Nuriye ve Semih’in açlık grevi
KESK binasının 20 metre ilerisinde
sürmüş ve “AKİL adamlar” eylemi
görmemek için binalarına giderken
yollarını değiştirmiştir. KESK binası
Yüksel Caddesi’yle kesişen Selanik

Caddesi’ndedir ve 4 yerden girişi
vardır sokağın. KESK yöneticileri eylemi görmemek için Yüksel Caddesi
girişini kullanmamıştır. KESK bu tavrı
ile AKP’ye güç vermiştir. AKP sendikalardan aldığı bu güçle daha da saldırgan olmuştur. KESK’ in tavrını da
tarih bir yere kaydetmiştir.
Faşizm koşullarında susmak hiçbir
halkı kurtarmamıştır. Bunu anlamak için
tarihe bakmak gerekir. Hepimiz Hitler
Almanyası için anlatılan papaz hikayesini
hatırlamaktayız. Sıra Papaza geldiğinde
sesini duyuracak kimsenin kalmaması
faşizmin sınıf kinindendir. Faşizm; sustuğu için düşman olarak gördüğü kesimleri katletmekten geri durmamıştır
tam tersine susmalarından güç almıştır.
Ta ki Stalin ve Sovyet halkı onu tarihin
çöplüğüne gömene kadar. Tüm halkların
başına bela olmuştur.
Faşizmin panzehri direniştir. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça bu nedenle
faşizm tarafından susturulmak istenmiştir.
Bu nedenle açlık grevlerinin 76. gününde
tutuklanmıştır. Tüm halkımızı Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın dışarıda
sesi soluğu olmaya çağırıyoruz. Biz ne
kadar sahiplenirsek o kadar güçlü olacak
Nuriye ve Semih.
Katil AKP’ye sesleniyoruz. Sizin
İsrail’den ne farkınız var. İsrail Filistin
halkına ne yapıyorsa siz de onu yapıyorsunuz devrimcilere ve yurtseverlere.
Nuriye ve Semih açlık grevlerinin 80.
gününde. Nuriye ve Semih’in hayatına
bir şey olursa sorumlusu siz olacaksınız. Yok onlar terörist sözleri, sizleri
kurtaramaz. Soysuz soysuz açıklamalar
da suçunuzu hafifletmez.
Nuriye ve Semih suçlu değildir.
Ekmeği ve onuru için direnmek suç
değildir. O nedenle Nuriye ve Semih
derhal serbest bırakılmalıdır. Nuriye
ve Semih yalnız değildir.
Nuriye Gülmen onurumuzdur.
Semih Özakça onurumuzdur.
Direne direne kazanacağız.
Devrimci İşçi Hareketi

AKP’nin Katil Polisleri
Komplo Peşinde!
Komplolarınızı
Boşa Çıkartacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi Adana'da ihraç edilen yedi öğretmenin
evlerinin AKP'nin katil polisleri tarafından basılıp gözaltına alınmalarıyla ilgili 26 Mayıs'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada:
“Bu sabah Adana’da ihraç edilen
yedi öğretmenin evi AKP’nin katil
polisleri tarafından basıldı ve gözaltına alındı. Mehmet Dersulu Ankara’dan Adana’ya götürüldü. Bir
gecede ihraç edilen kamu emekçileri
sadece açlıkla değil özgürlükleriyle
de tehdit ediliyor. OHAL’in sadece
devletin kendisine olduğu yalanını,
aylardır emekçiler olarak yaşıyoruz.
Boyun eğmeyip mücadele ettiğimizde
bize saldırıp gözaltına alıyor tutukluyor. Nuriye ve Semih açlık grevinin
75. gününde evleri basılarak işkenceyle gözaltına alınıp akla, mantığa,
hukuka sığmayacak şekilde tutuklandılar. Onları tutukladılar. Çünkü
AKP’ye boyun eğmediler işleri, öğrencileri için direnişi tercih ettiler.
Emekçilere savaş açan AKP, şimdi
de komplo peşinde. Defalarca bunu
yaptı. Kendi yasalarına uymayarak
birçok insanı tutukladı. Bugün Adana’da ihraç edilen öğretmenlerin evlerinin basılması gözaltına alınması,
gizlilik kararın konması yeni bir komplo peşinde olduğunun göstergesidir.
Neden evleri yurtları belli olan insanların evleri basılıyor? Çünkü AKP
komplo peşinde. Bu komplolar bizim
haklı mücadelemize engel olamayacak. İşini, öğrencilerini isteme mücadelesi haklı mücadeledir. KHK saldırısına karşı mücadele etmek meşrudur. Adana’da gözaltına alınan
kamu emekçileri derhal serbest bırakılsın.” dedi.
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İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
- İşsiz kalma, atılma korkusu işçileri örgütlemenin önündeki engellerden biridir. Çünkü; işsizlik bir işçinin yaşayabileceği en kötü durumlardan biridir. İşçi işsizlik baskısı altında “aman işimi kaybetmeyeyim”
veya “hiç olmazsa evime ekmek götürebiliyorum” ve yahut “hiç yoktan
iyidir, beterin beteri var” vb. gibi
“kaderci” bir düşünceyle çoğu zaman
ustabaşı, amir veya patron karşısında
susar, örgütlenmekten hakları için
mücadele etmekten uzak durur.
Ayrıca işsizlik demek halkımızın
deyişiyle “ele güne muhtaç olmak”
demektir. Çoluk çocuğun perişan olması demektir. İşte işçiler varolan
kötü de olsa işini kaybetme korkusu
yüzünden çoğu zaman örgütlenmekten
uzak dururlar.
Diğer bir neden ise patron baskısıdır. Patronlar işçilerin örgütlenmesini,
birleşmesini istemez. En örgütlü sınıf
olan burjuvazi, işçilerin kendilerine
karşı örgütlenip haklarını aramaması
için elinden gelen her yolu dener. İşçilerin örgütlenmesi demek, haklarını
istemesi ve sonunda zor yoluyla elde
etmesi demektir. Bu da patronların
işine gelmez karları düşer, sömürü
çarkı bozulur, eskilerin deyişiyle “düzen
bozulur” ve bu mücadelenin en sonunda da üretim araçlarını işçiler ellerine geçirir. Patronlar her daim bunun
korkusu içinde yaşar ve bu yüzden de
işçilere nefes aldırmak bile istemez
ve her fırsatta işçilere saldırırlar.
Patronların en büyük saldırısı olan
örgütsüzleştirme saldırısı, patronların
saltanatlarının daha iyi sürmesi içindir.
Örgütlenme işçiler için kurtuluşsa,
patronlar için de yolun sonu demektir.
İşçilerin örgütsüz bırakılmasının
önündeki temel engellerden biri patron sendikacılığıdır.
Çünkü; patron sendikacıları işçilerin
değil patronların yararına çalışan asalaklardır. Patronların çıkarlarına çalışan
bu sendikacılar fiili–meşru direniş –
grevin ismini dahi duymak istemezler.

Fiili meşru mücadeleye karşıdırlar.
Gördükleri yerde engelleyebilmek için
her yolu denerler. Patron sendikacılarının işi işçiyi düzen sınırlarının içinde
tutup sorunları patron yararına işçileri
de birkaç hak kırıntısıyla kandırarak
çözmektir.
Bir grev veya direniş mi başlayacak patron sendikası hemen işçilerin
yanına koşup “hukuki yollara başvuralım mahkeme sonucunu bekleyelim” diye oyalamaya çalışır.
Sorunun çözümü yıllara yayılırken
bu arada işçilerin de hakları katlanarak
gasp edilmeye, sorunlar kangrenleşmeye devam eder.
Patron sendikacıları eğer grevi –
direnişi engelleyemediyse bitirmek
için çalışır. Yoksa da patronlarla birlikte arkadan oyunlar çevirerek işçilerin aleyhine veya patronların en az
zarar göreceği şekilde grevi-direnişi
bitirtmeye çalışırlar.
Aynı şekilde, işçiler arasında devrimciler mi örgütleniyor. Hemen o
devrimcileri devlete-patrona ihbar
ederler. “Bunlar falan yasadışı örgütün
militanı, filan örgütün üyesi vs.” diye.
Sonuç olarak;
Patronlar ve patron sendikacıları
AKP faşizminin de desteğini alarak
işçilere kan kusturuyor.
İşçiler ne zaman haklarını almak
için grev silahını kullanmaya kalksalar,
AKP faşizmin grev yasakları ile karşı
karşıya kalıyorlar.
Grev yasaklamalarına karşı direnişe geçen işlerin başına bu sefer
patron sendikacıları musallat oluyor.
Binbir entrika, yalan, dolan olmadı
tehdit ile işçilerin direnişleri kırılıyor
veya patron sendikacıları tarafından
işçilerin taleplerinin altında toplu sözleşmeler imzalanarak direnişler sonuçlandırılıyor.
En son Petkim işçilerinin direnişi
böyle bitirildi.
İzmir-Tekronat işçilerinin direnişi
işçilerin birliği, beraberliği patron
sendikacıları tarafından parçalanarak
direnişleri kırıldı.

Şimdi şişe çam işçileri direnişteler.
İşçilerin bağlı bulunduğu Kristal-İş
sendikası grev kararı aldı, AKP sektirmeden greve "milli güvenliğe zarar
veriyor" diye erteledi. İşçiler direnişe
başladı. Eğer çam işçileri birlik ve beraberliklerini koruyamazlarsa bu direniş
de işçilerin talepleri kabul edilmeden
ya kırılarak ya da taleplerinin çok gerisinde bir toplu sözleşme ile sonuçlanacaktır.
Grev yasakları, ardından gelen
işçi direnişleri, sonra patron sendikacılarının ya direnişleri kırarak ya
da patronların lehine toplu sözleşmelere imza atarak sonuçlanan direnişler işçilerin kaderi mi? Elbette değil.
Bu kısır döngüden çıkış için:
-Devrimci İşçi Hareketi olarak
bütün direnişleri sonuna kadar sahiplenmeliyiz. İşçilerle birlikte sonuna
kadar direnmeliyiz. İşçileri direniş
içinde örgütlemeliyiz.
Yani sahiplenmeyi, direnmeyi ve
örgütlenmeyi mücadelenin içinde başarmalıyız.
-İşçileri örgütleme araçlarımız İşçi
Meclisleri ve komiteleridir.
Yöntemlerimiz ise ajitasyon ve
propagandanın bütün biçimleri. Bildirisinden oturma eylemlerine, kuşlamasından, Ankara yürüyüşüne, pullamasından açlık grevlerine kadar
bütün devrimci yöntemleri kullanmalıyız.
-Patronların, patron sendikacılarının zoru karşında devrimci zoru
devreye sokmalıyız.
Patronların baskılarına, işten atmalarına karşı işçilerin şiddetinin
meşruluğuna ve haklılığını inanarak
adımlar atmalıyız.
301 madenciyi diri diri toprağa
gömen patrondan, patron sendikacılarından hesap sormanın önünde hiçbir
engel yoktur.
Kahrolsun Patronları ve Patronu
Sendikacıları
Yaşasın İşçilerin Birliği, Dayanışması ve Mücadelesi
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DİH’Lİ KİMDİR
İşçilerin binbir emekle, alınteri dökerek gelecekleri
için biriktirdikleri kıdem tazminatları gasp edilmek
istenirken sessiz kalmayandır.
İşçilerin gasp edilmek istenen kıdem tazminatlarını
gasp ettirmeyen bunun için işçilerle birlikte mücadele
eden direnendir.
Kıdem tazminanın gasp edilmesi karşısında sessiz
kalan, geçiştirmeci tavırlar takınan patron sendikacılarına karşı sonuna kadar ideolojik mücadele
verendir.

Devrimci İşçi Hareketi Bildiri Dağıttı
Şişli Belediyesi’nde bir süredir işçilerin belediye yönetimi ile yaşadığı sıkıntıları takip eden Devrimci İşçi
Hareketi, Uğur Gazi Yorgun’un ve başkanın teşhir
edildiği, Kent-yol A.Ş’nin ihalesinin bir başka firmaya
verilmesi süreci ile başlayan süreci anlatan bildiriler
işçilere dağıttı.Bir aydır işçilerin geleceği ile oynamaya
başlayan belediye yönetimi son süreçte Genel-İş Sendikası
ile anlaşarak maaşları geç ödeyerek işçi düşmanlığına
devam ediyor. Ve burdan Şişli Belediyesi yönetimini
uyarıyoruz; Şişli Belediye İşçileri yalnız değildir!

KISSADAN HİSSE:

1978 La Paz: Be Kadın
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"Esas düşman nedir? Askeri dikta rejimi mi? Bolivya burjuvazisi mi? Emperyalizm mi? Hayır, companerolar. Size yalnızca şu kadarını söyleyim: Bizim esas
düşmanımız korkudur. Onu içimizde taşıyoruz."
Catavi teneke madenlerinde, Domitila
böyle konuşmuş, sonra yanında dört kadın
ve yirmiyi aşkın çocukla başkente gelmişti.
Noel gününde açlık grevini başlattılar.
Bu işi başaracaklarına kimse inanmıyordu.
Hatta durumu gülünç bir şaka yerine koyanlar bile vardı: "Ne yani, beş kadın
koca diktatörlüğü mü yıkacak?"
Onlara ilk katılan Papaz Luis Espinal
oluyor. Derken, göz açıp kapayana dek
Bolivya'da kendilerini açlığa mahkum
edilenlerin sayısı bin beş yüzü buluyor.
Doğduklarından beri zaten açlığa talim
etmiş olan kadınlar suya ‘piliç’, tuza 'pirzola' diyor ve kahkahayla karın doyuruyorlar. Bu arada açlık grevi yapanların
sayısı artıyor... üç bin, beş bin... Ve
sonunda yemek yemeyi ve çalışmayı bırakmış olan Bolivyalıların sayısı artık bilinemez oluyor ve açlık grevinin 23. gününde insanlar sokaklara dökülüyor. Artık
onları hiçbir şey durduramıyor.
Beş kadın, askeri dikta rejimini devirmişlerdir.
Ateş Anıları - Eduardo Galeano, 274
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DEVRİM ve DEVRİMCİLİĞİ, TAYYİP ERDOĞAN'IN
DEMAGOJİ MALZEMESİ YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
30 Mayıs günü, gazete ve televizyonlarda Tayyip Erdoğan'ın sözleri tekrar tekrar yayınlandı. 3 yıl sonra,
AKP'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı: "AK
Parti devrimci bir partidir. Batı ne diyordu? 'AK Parti
sessiz devrim gerçekleştirdi' diyordu. Türkiye cumhuriyet
döneminde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili
değişimleri AK Parti hükümeti döneminde yaşamıştır. Hak
ve özgürlükler konusunda hiçbir dönemde atılamayan
adımlar bizim dönemimizde atılmıştır. Devrimciyiz diye
konuşanlara sesleniyorum hangi adımı attınız söyleyin bakalım." dedi.
Faşizm, yönetebilmek için baskı, yalan ve demagojiyi
sürekli kullanmak zorundadır. Baskının yetmediği yerde
yalanlar, din-milliyet demagojisi girer devreye. Ki hatiplik
geleneğinden gelen Tayyip'in nasıl bir demagog, halk
avcısı olduğu bilinir.
Sözlük anlamıyla devrimci; belli bir alanda hızlı, köklü
ve nitelikli değişiklik yapan. Devrim yapan veya devrime
bağlı olan, ihtilalci demektir.
Devrim ise; burjuvaziye karşı halkın zor yoluyla
aşağıdan yukarıya iktidarı alması ve yukarıdan aşağıya
inşası demektir.
15 yıldır tek başına iktidar olan, Büyük Direniş şehitlerinden
başlayarak, elinde halktan binlerce insanın ve devrimcilerin
kanı olan, tescilli halk düşmanları ne oldu da birden devrimci
olduğunu keşfetti? Her şeyin “en”i olduğu gibi devrimcinin
de “en”i oldu? Emperyalizmin sadık işbirlikçisi, oligarşinin
temsilcisi, vatanımızı parsel parsel satan, dini-imanı para
olan, halkın değerlerine ve inançlarına düşmanlıkta sınır tanımayan karşı-devrimcilere bu cümleleri kurdurtan nedir?
Faşizm, tüm güzelliklere, halkın değerlerine ve mücadelesine
düşmandır. Tekelci burjuvazinin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının, açık baskıcı, kan dökücü, terörcü diktatörlüğüdür. Baskı ve zorla yok edemiyor, ortadan kaldıramıyorsa içini boşaltır, yozlaştırır. Yok edemeyip kökünü kazıyamayınca hep aynı şeyi yapmıştır faşistler. Irkçılığı,
nasyonal sosyalizm diye pazarlayan Hitler'in izinden giden
Tayyip'in; halkın gözünde yüksek bir değeri ifade eden devrimciliğe de “el atmasının” nedeni budur.
Devrimciler, insanlığın en soylu damarıdır. Direngenliği,
onuru ve umudu simgeler. Çünkü devrimcilik; beynini emperyalizme teslim etmemek, uzlaşmamaktır. Fedadır, adalettir,
halkların özgürlüğü ve sosyalizm umududur. Enternasyonalizmle halkların kardeşliğini savunmaktır. Sonsuz bir halk
ve vatan sevgisidir. Kurtuluşun yolunda gözünü budaktan
sakınmamak, halkın çıkarlarını her şeyin önünde tutmaktır.

Baba İshaklar'dan başlayarak Anadolu topraklarında
devrimcilik halkın gözünde her zaman çok saygındır. Nesilden nesile türküleri, destanları, manileriyle onları yaşatmış,
çocuklarına isimlerini koymuştur. Anadolu ihtilalinin son
47 yılında ise Marksist-Leninistler var, Dev-Genç var. '70
lerden bu yana halkımız devrimcilere inanmış, güvenmiş
ve onları bağrına basmıştır. Faşizm, ne yaparsa yapsın
devrimin ve devrimciliğin, Kızıldere'nin yolundan yürüyenlerin prestijini sarsamamıştır.
AKP, OHAL ile saldırılarını ayyuka çıkarmışken, sendikaların, DKÖ'lerin kapısına kilit vurmuşken, internet
üzerinden bile insanların duygu-düşünce açıklamasına “terörle mücadele” diyerek tutuklayıp terör estirirken, karşısında
yalnızca devrimciler var. Tek tek direnişlerle umudu
aşılayan, türlü bedelleri göze alarak direnen, korku duvarlarını
yıkan, AKP'nin statükolarını yıkan bir tek Cepheliler var.
Biz varken, Dev-Genç’liler varken, kimseye M-L
doğruları eğip büktürmez, sınıf gerçeğinden uzak bir
devrim tanımı yaptırmayız.
Biz varken, kimse devrimciliğin prestijini kullanamaz!
Biz varken, hiç kimse 600'e yakın şehitle yarattığımız Sayı: 17
geleneklerin içini boşaltamaz.
Yürüyüş
Devrim ve devrimcilik, AKP'nin demagoji malzemesi
4 Haziran
değildir, buna izin vermeyiz!
2017
AKP, yeni bir halk ayaklanmasının korkusuyla ne yapacağını bilemez haldedir. En son Nuriye ve Semih hocaları
tutuklayarak bu korkusunu açıktan ilan etti. Korkularını
gerçek kılacağız. Devrimciliği kullanarak, halkın öfkesini
törpüleyemez. Aksine halkın kinini büyütürler.
Halkların hafızası da, hesap sorma bilinci de çok
güçlüdür. AKP, halkın büyüyen açlığının ve öfkesinin yükselen sesinden korkmaktadır. Tepkileri bastırmak için daha
çok saldırmakta ve saldırdıkça korkusu daha da büyümektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, egemenler kendilerini
bekleyen sondan kurtulamamışlardır.
Dev-Genç’liler; bulunduğumuz her yerde devrimciliğin
meşruluğunu, faşizmin zulmünü anlatalım. En zor koşullarda
bile mücadeleyi yükseltmeyi bilen Dev-Genç’liler için
umutsuzluk diye bir şey yoktur. Halkın ve gençliğin de
umutsuzlaşmasına izin vermeyelim. Umudu güvene ve örgütlenmeye dönüştürelim!
Anfi anfi, sokak sokak devrimciliğin meşruluğunu ve
direnmenin zorunluluğunu anlatalım. Bizim gibi yeni-sömürge ülkelerin ayaklanmalara ve devrime gebe olduğu
gerçeğini yayalım. AKP'nin demagojilerini yerle bir edelim,
korkularını büyütelim!

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Özgürlüğünü İstemek
Eğitim Hakkımıza ve Geleceğimize Sahip Çıkmaktır!

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017
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AKP, "FETÖ'nün darbe girişimi"
bahanesiyle OHAL ilan etti ve bir dizi
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
çıkararak zulmü katmerledi.
Güya darbecilere karşı çıkıyordu;
ancak yüz binin üzerinde kamu emekçisini işten attı. Sokağa çıkmayı, eylem
yapmayı, ateş yakmayı, türkü söylemeyi
bile halka yasakladı. Devrimci-demokrat kurumları mühürledi, çalışanlarını
tutukladı, 1 aylık gözaltıları rutin hale
getirmeye çalıştı, hapishanelerde saldırılarını arttırdı. 15 Temmuz'u, halka
karşı savaşı yükseltmede fırsata çevirdi.
Hapishanelerde Özgür Tutsakların
başlattığı genel direniş, hücre yakmalarla boyutlandı. Halk Cepheliler
OHAL'i tanımıyoruz diyerek derneklerdeki mühürleri söküp attı. KHK ile
ihraç edilen Nuriye Gülmen, kasım
ayında Ankara-Yüksel Caddesi’nde
tek başına oturma eylemi başlattı. Kısa
bir süre sonra diğer devrimci memurlarla birleşerek; gün gün saat saat süren
bir irade savaşıyla, gözaltılara, saldırılara rağmen oturma hakkını elde etti.
Direnişin 120. gününde, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça, TBMM çıkışında
gözaltına alındı ve “İşimizi, ekmeğimizi
ve onurumuzu istiyoruz” diyerek direnişi süresiz açlık grevine çevirdiler.
Gün gün sahiplenme arttıkça saldırılar
da arttı. Saldırılar artınca sahiplenme
yayıldı ve büyüdü. 22 Mayıs günü,
açlık grevinin 76. gününde kaldıkları
eve düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınarak tutuklandılar.
Yüksel'deki direniş devam ediyor,
Nuriye ve Semih hocanın taleplerinin
kabul edilmesi için eylem ve destek
açlık grevleri yurt içi ve yurt dışında
artarak sürüyor.
Liseli Dev-Genç’liler olarak,
OHAL'e karşı mücadelenin simgesi
ve umut haline gelen direniş ateşini
daha da harlamalıyız.
Her yerde Nuriye ve Semih hocanın
sesine ses olalım. Bildirilerle, yazıla-

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

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

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Okmeydanı

malarla, afişlerle direnişin sesini duyuralım. Tek insanın nasıl bir kıvılcım
çakabildiğini gördük, tek başıma ne
yapabilirim ki demeden direnişi her
yolla yayalım.
Eylemler yapalım, yapılan eylemlere ve açlık grevlerine yeni liseliler
katalım.
Eğitim, sağlık, barınma, örgütlenme dahası yaşam hakkımızı elimizden alan AKP'ye karşı bu direnişi
büyütmeliyiz. Bu direniş aynı zamanda
bizlerin demokratik lise mücadelesidir.
Faşist-gerici-ezberci ve idealizmi dayatan eğitim sistemine karşı bilimsel
eğitim istemektir. Bilimsel eğitim için,
bize soru sormayı, doğru düşünmeyi
ve hayatın gerçeklerini öğretecek öğretmen istemektir. “Çocuklarımızı bunlara mı emanet edeceğiz” diyen soysuz
Süleymanlara karşı, “çocuklarınızı
devrimcilere emanet edin” demektir.
Direnişi büyütmek; beyni sokağa
akıtılan Berkin için, yurtlarda tecavüz
edilen, diri diri yakılan kardeşlerimiz
için adalet istemektir. Kurşunlarla,
bombalarla katledilen Uğur, Mahsun,
Enes, Mizgin, Bünyamin ve Sıla'nın
hesabını sormak için örgütlenmeyi
büyütmektir.
Eninde sonunda, Amerikancı, ahlaksız, tecavüzcü, din istismarcısı,
halk düşmanı katiller yenilecek. Biliyoruz ki sonunda direniş kazanacak,
halk kazanacak, biz kazanacağız!

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr

DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
YALNIZ İNSAN MERDİVENDİR,
HİÇBİR YERE ULAŞMAYAN

4+3

Dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Bir insanı tek başına düşünürsek eğer, 7,5 milyarlık
deryada bir damlacıktır. Güçsüzdür, yalnızdır... Üretmediğimizde, yaşadığımız hayata, halka bir şey katmadığımızda
sıradanlaşıyoruz. Bir rakamdan ötesini ifade etmiyoruz.
Bir karınca topluluğu kolektif üretimde yer aldığı için
her bir zincirin, her bir karıncanın çok önemi vardır. İşleri
hızlandıran, güçlendiren, verimi artıran kolektif çalışmadır.
İnsanı bu bütünden, yani yaratan ve üreten halktan kopardığınızda çok zavallıdır. Tek başına kuru bir dal, çorak
bir toprak, meyvesiz ağaca benzer.
Yalnız insan merdivendir
Hiçbir yere ulaşmayan
Sürülür yabancı diye
Dayandığı kapılardan
Yalnız insan deli rüzgar
Ne zevk alır ne haz verir
Dokunduğu küldür uçar
Sunduğu tozdur silinir
Yalnız insan yok ki yüzü
Yağmur çarpan bir camekan
Ve gözünden sızan yaşlar
Bir parçadır manzaradan

Yalnız insan kayıp mektup
Adresimi yanlış nedir
Sevgiler der fırlatılır
Kimbilir kim tarafından
(Louis Aragon)
Bu şiirde de anlatıldığı gibi, yalnız-tek başına bir
insanın kimseye sunabileceği tek bir şey yoktur. Yalnızlık,
kapitalizmin insanı emeğine yabancılaştırmasının bir sonucudur. İş bölümü, işbirliği ile desteklenmeyince, birbirinden kopuk bireyler ortaya çıkar.
Rekabetin, paranın ve pazarın egemenliğindeki kapitalist
toplum azgın bir bireycilik, bencillik ve çıkarcılık üretir.
Kapitalist toplumun üyeleri birbirleriyle dayanışmak yerine
rakipler ve düşmanlar olarak yaşamak zorundadırlar. Aşırı
bireycilikse, aşırı yalnızlaşma demektir. Bazı felsefi akımlarca savunulan insanın özünde her zaman yalnız olduğu
düşüncesi doğru değildir. Tıpkı diğer duyguların gelişip
yetkinleşmesi gibi, yalnızlık duygusu da toplumsallığın
belli bir aşamasında, özellikle meta üretiminin ve işbölümünün gelişmesiyle ortaya çıkar.
Yalnızlık çözümsüzlüktür. Asıl güç kolektivizmin gücüdür.
Düzenin yükü bireylerin kaldıramayacağı kadar ağırdır,
bu yük ancak kolektivizmin güç verdiği omuzlarda kaldırılabilir.

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

BURJUVAZİNİN ÇÖZÜMSÜZ ÇÖZÜMLERİNİ REDDEDELİM
Ustalarımız bize diyor ki; sorunun kaynağı, aynı zamanda
sorunun çözümü olamaz. Bozulmuş bir düzen kendi sebep
olduğu sorunları çözemez. Çözümü, kendi sınıfsal intiharını
gerektirir.
Burjuvazinin bize öğrettiği sorun çözme yöntemleri
vardır: SORUN OLANLARI HAYATINDAN SİLİP AT!
Sorun diyelim ki uyuşturucu kullanan çocuğunuz. At
gitsin. Diyelim ki severek evlendiğiniz eşinizle sorunlar
yaşamaya başladınız. Boşan kurtul, yenisini alırsın.
Burjuvazinin parlak yöntemleri bitmez. Örneğin: HAYIR
DEMEYİ BİLMEDİĞİMİZ İÇİN EZİLİYORUZ. HAYIR
DEMEYİ ÖĞRENMELİYMİŞİZ.
Diyelim ki, bizden borç isteyen bir arkadaşımıza HAYIR
dedik. Peki iktidarın aldığı işbirlikçi kararlara hayır
diyebiliyor muyuz? Hayır deme özgürlüğümüzün sınırını
faşist iktidarın belirlediği bir yerde, bize sunulan bu
yöntemler gerçekten ne kadar akıl karı?

Tabii bunların hepsi gerçek çözümü gizlemek içindir.
Kapı kapı üstüne, kilit kilit üstüne... Doğru yola, doğru çözüme ulaşabilmek için bize gerekli olan diyalektik aklımız
uyuşturulmak isteniyor. Gözlerimiz miyop olmuş da yol
bulmaya çalışıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Çok zor buluruz
o yolu.
İşte burjuvaziyi ve burjuvazinin yöntemlerini reddediyoruz.
Emperyalizm kapitalizmin çürüdüğü, can çekiştiği aşamasıdır.
Ve her sistem kendi insan tipini yaratır. Bataklıkta gül yetişmez.
Bu nedenle burjuvazinin yarattığı insanı reddetmeliyiz.
Çürümüş, kof, uyuşmuş, boş kafalar değil, makina gibi
işleyen, kolektivizmin gücüyle harlanmış, üretimin gücüyle
değer kazanmış insanları ancak rekabetin değil ortak
üretimin ve paylaşımın olduğu bir sistemde görebiliriz.
Yalnız insan olmayı reddetmeli; üreterek özgürleşmeliyiz.

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde
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SILA
16'sında Halkın Umudu
18'inde Kahraman
16'sında halkın umudu
18'inde kahraman
Sibel gibi
yaı genç
umutları genç
özlemleri genç
ama yürei büyük
halkının tüm acılarını alacak kadar
yürei büyük
emperyalizmin karısına dikilecek
kadar
yürei büyük
faizme karı savaacak kadar
Sıla Dev-Genç'li
Sıla Cepheli
Berna gibi
Çidem gibi
Elif gibi
Leyla gibi
yoldalarının
ve de
umutlarının ardı sıra kotu
kotu cüretli
kotu kararlı
kotu kahramanca
kotu devrim için
O
Sabo'nun kızlarından
ve tarih
yazılmaya devam ediyor
Sabo'nun kızlarıyla
ve her bir kahramanlık
ayrı bir destan olurken
Anadolu
kahraman kızlarıyla ba kaldırıyor,
Sabo'd an beri tarih
hiç yazmadı
yazmayacak
Sabo'nun kızları
teslim olmayacak
16'sında
18'inde
hep direniçi
hep savaçı
hep teslim olmaz
sloganlarımız karılayacak dümanı

marlarımız
silahlarımız
ve bedenlerimiz
biz Cepheliyiz
Mahir'den beri
Kızıldere'liyiz.
Sıla 18'inde
ama asırların yüküyle
ve asırların bilinciyle
dümanın karısına dikildi
gösünü siper etti kurunlara
"yok" dedi
"halkıma el sürdürmem
vatanıma el sürdürmem
halkım ve vatanım
benim namusum
namusumu çinetmem satılık postallara"
"önce halkım" dedi Sıla
ve 18 yıllık ömrünü
tereddütsüz feda etti
çünkü 18'ine kadar O
Onlar gibi yaadı
Onlar gibi savatı
Onlar gibi direndi
ve 18'inde
Onlar gibi öldü
Onlar Cephe'nin kahraman ehitleri...
Sıla türküsünü söyledi
en güzelinden
en cokulusundan
en kahramancasından
Elif gibi söyledi
Berna gibi
Çidem gibi
Leyla gibi
ve bir halaya tututular
halay baına bir O geçti
bir öbürü
bu halayda
halayın baı, sonu yok
ortası yok
herkes halayda
herkes halayı sürdürme çabasında

halay durmamalı
halayın atei sönmemeli
çünkü isyan
bu halayla baladı
çünkü isyancılar
döne döne harladılar atei
ve harladıkları ate
Anadolu'nun bakaldırısı oldu.
16'sında halkın umudu
18'inde kahraman...
ve isyanı Sıla'nın;
-Enes 10 yaında
ve ailesini geçirdirmek zorunda,
-Altınehir'deki Vanlı aile çok yoksul,
-Filistin Mahallesi'nin yolu yok,
-Bayramtepe'de gençler
uyuturucuyu bırakmak istemiyor,
-Tekstil'de çalıan dris'i patronu
dövüyor,
-Dilber 15 yaında evli...
isyanı Sıla'nın
isyanı adaletsizlie,
isyanı yoksullua,
isyanı çocukluunu yaayamayan
Dilberler'e
isyanı
yurdumuzu
vatanımızı sömürenlere
yani emperyalizme
yani oligariye...
Sıla isyancı
Sıla ihtilalci
Anadolu ihtilali sürüyor
kahraman
kızlarıyla
oullarıyla halkın
Sılalar’ıyla
ve bedeli ödenirken ihtilalin
hesabı büyüyor halkın
birgün sorulacak
mahere kalmayacak
ne saraylar
ne saltanatlar kalacak
halkın biriken öfkesi
ihtilali zafere taıyacak...
13.5.2017

Ülkemizde Gençlik
Faşizm Her Yönden
Saldırmaya Devam
Ediyor!
İzmir Dev-Genç, katil ve ahlaksız polisin, demokratik çalışmalara
katılan gençlerin ailelerini rahatsız
etmesi üzerine 30 Mayıs’ta yazılı
açıklama yayınlayarak kısaca şu
sözlere yer verdi:
“… Ailelerimizi artık rahatsız
edecek derecede aramaları sıklaştırmış
durumdalar. Fakat ailelerimiz, ahlaksızlık, hırsızlık yapmadığımızı
bildiği için bizleri savunuyor, arayan
işgüzar köpekleri tersliyor çocuklarını
yani bizleri savunuyor!

Gençlik Ülkenin Geleceğidir
Ülkenin geleceğini yetiştiren aydın, akademisyenler hapishanelerde
değil akademi kürsülerinde olmalıdır!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
22 Mayıs akşamı evleri basılarak
gözaltına alındı, 23 Mayıs’ta çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.
Konuya ilişkin Dev-Genç yazılı açıklamalar yayınlayarak şu sözlere yer
verdi:
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın hukuksuzca ihraç edildikleri
işlerine geri dönmek için yaptıkları
süresiz Açlık Grevi eylemi tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Ülkenin
her yanında, meydanlarda, sokaklarda
Nuriye ve Semih hocamız için yapılan
eylemler çoğalmış, en sağır kulaklara
dahi adlarını ve direnişlerini duyurmuştuk.
İktidar sahipleri aslında kendi
yaktıkları ateşin farkındalar. Biz bu
ateşi tüm tarihimiz boyunca zaten
harladık, bu yüzden bu kadar güçlüyüz ve siz bu güç karşısında mutlaka
yenileceksiniz...
Süleyman Soylu’nun bu sözleri
üzerine hapishaneden seslenen Semih
Hoca; "aç kalmanın terörist olmakla
sonuçlandığı bir ülkede yaşıyorum"

demişti. Evet, Semih Hoca ve Nuriye
Hoca’nın açlıkları ve açlıklarına gelen
destekler karşısında yıkılacak olan
bir düzen var. Bu düzen soysuz Süleyman’ın yalakası olduğu iktidardır.”
Kocaeli Dev-Genç ve Trabzon
Dev-Genç Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın tutuklanmalarına ilişkin
birer açıklama yaptı.

Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça Serbest
Bırakılsın!
Bir gece yarısı evlerine düzenlenen baskınla, işkencelerle gözaltına
alındılar. Yargı ve medyanın karalama
politikalarıyla tutuklandılar. Bizler
de Dev-Genç’liler olarak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest
bırakılması, taleplerinin kabul edilmesi
için Okmeydanı’nda her gün 21.00’da
tencere tava eylemi yapıyoruz.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça;
işi, onuru, ekmeği için direnirken
tutuklandılar. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sesi olmak için tüm
halkımızı her gün 21.00’da tencere
tava çalmaya çağırıyoruz…
Sılamız’ın Hesabını Soracağız
O’nu Halkımıza Anlatacağız!
Antakya Dev-Genç’liler 26 Mayıs’ta, Antakya’nın eski sokaklarında
kuşlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, 6 Mayıs’ta kaldığı evde katledilen yoldaşları Sıla Abalay için
üzerinde “AKP’nin Katil Polisi 18
Yaşındaki Sıla Abalay’ı Katletti Hesabını Soracağız! Dev-Genç” yazılı
500 adet kuşlama yapıldı.

Dost da Düşman da Her
Yerde Direnişimizin
Sesiyle Karşılaşacak
Çanakkale Biga Dev-Genç’liler
24 Mayıs’ta, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde işleri için direnişte olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için yazılama ve direnişi an-

latan bildiri dağıtımı yaptı.

Nuriye ve Semih İçin
Dilek Tuttuk
İzmir Dev-Genç’liler 25 Mayıs’ta
Alsancak Kordon’da, hukuksuzca
tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için dilek feneri uçurdu. Ve
“Semih Özakça ve Nuriye Gülmen
Serbest Bırakılsın” denilerek özgürlükleri talep edildi.
Antalya’da Gençlik Örgütlerinden
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
İçin 1 Günlük Açlık Grevi
AKP’nin OHAL saldırılarıyla birlikte KHK tarafından ihraç edilip
tutsak edilen Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve direnen bütün kamu emekçileri için, Dev-Genç, Öğrenci İnisiyatifi, Dev-Güç, ÖGD ve YDG üyeleri tarafından SYKP Antalya İl Bürosu’nda 27 Mayıs’ta 1 günlük destek
açlık grevi yapıldı.
AKP’nin Katil Polisleri dil Kültür
Merkezi’ni Baskınlarla
Yıldıramaz!
30 Mayıs saat 11.30 civarında
AKP’nin katil polisleri İdil Kültür
Merkezi’ne baskın yaptı. Yapılan
baskında kültür merkezi içerisinde
bulunan Grup Yorum üyeleri işkenceyle gözaltına alındı. Konuya ilişkin
Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç yazılı
açıklama yayınladı:
Dev-Genç:
“Grup Yorum üzerinde yıllardır
bu baskı sindirme politikaları uygulanıyor. Halkımıza çağrımızdır. Bizler
için emperyalizme ve faşizme karşı
kavganın türkülerini yakan Grup Yorum’u sahiplenmeye çağırıyoruz.”
Liseli Dev-Genç:
“…Korkuyor halk düşmanları halkın türkülerini söylememizden, korkuyorlar emekçilerin sesi soluğu olmamızdan. Halkımız; Bugün kurumlarımıza sahip çıkma, Grup Yorum’a
sahip çıkma günüdür.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Hasan Ferit Gedi̇k Kimdi ve Nasıl Öldürüldü?
HASAN FERİT GEDİK DOSYASI’NDA YAŞANANLAR, DEVLET MAFYA
İLİŞKİLERİNİN BİR RESMİDİR-1

Devrimcilerin kurduğu ve
devrimci değerlerin varlığını sürdürdüğü
Gülsuyu Mahallesi’nde 2010 yılından
bu yana bir uyuşturucu ve mafya çetesinin
eylem ve faaliyetleri sonucu, mahallede
devrimcilerin çalışmaları ve etkinlikleri
sınırlanmış, hızlı bir yozlaşma süreci
yaşanmıştır.
Bu süreç çift taraflı olarak ilerlemiş,
bir yandan devlet, “terörle mücadele”
adı altında devrimcilerin evlerini ve kurumlarını basmış, devrimcileri gözaltına
alıp tutuklamış, mahalledeki etkilerini
fiili olarak kırmıştır. Diğer yandan uyuşturucu çetesi, bu saldırıları günlük yaşamın içine yaymış, silahlı yaralama,
darp ve kurum baskınları yoluyla halkı
ve devrimcileri sindirmeye çalışmaktadır.
Bu çete, mahallenin gençlerini uyuşturucuya alıştırarak ve menfaat vaadi ile
çete üyesi olmaya zorlamış nihayetinde
gençler de aidiyet duygusunun tatmini,
kolay uyuşturucu temini ve güç olmak
maksadıyla çete faaliyetleri içinde yer
almaya başlamıştır.
Hasan Ferit’in öldürülmesi olayı da
bu saldırıların yoğunlaştığı bir sürece
denk gelmiştir. Gülsuyu Mahallesi’nde
28.09.2013 tarihinde uyuşturucuya karşı
yapılan basın açıklamasına uyuşturucu
çetesinin saldırısı sonucu bir kişi yaralanmış, durumu protesto için 29.09.2013
günü akşam saatlerinde bir basın açıklaması ve yürüyüş düzenlenmek istenmiştir. Hasan Ferit de dayanışma amacıyla gittiği Gülsuyu Mahallesinde, uyuşturucu çetelerinin saldırısına uğramış,
kafasından ve boynundan aldığı kurşun
yaralarıyla aynı gün akşam 21.30 sularında kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmiştir.
Aynı akşam çeteler, Gökhan Aktaş,
Abdullah Kıyak ve Yalçın İleri isimli
mahalle sakinlerini de silahla yaralamışlardır. Tam 45 dakika mahallede silahla terör estiren çeteler adeta mahalleyi
“Teksas’a” çevirmişler, tüm bu yaşananlara rağmen saldırı boyunca ortada
tek bir polis dahi bulunmamıştır. Çeteler
güvenli bir şekilde uzaklaştıktan sonra
polis mahalleyi ablukaya almış mahallede
terör estirmiştir.
Oysa ki Hasan Ferit’i öldüren çetenin
varlığından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Maltepe İlçe Emniyet Müdür-
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lüğü’nün 18.01.2013 tarihli raporu ile
haberdar edilmiş, bu rapora dayanarak
çetenin faaliyetleri teknik takibe alınmış
ancak çetenin suç işlemesine engel olunmamıştır. Bu tarihten Hasan Ferit’in öldürüldüğü 29.09.2013 tarihine kadarki,
yaklaşık on aylık süre boyunca çete, sadece iddianameye yansıyan şekliyle 30
farklı suç işlemiştir. Bu suçlar adam öldürmekten yaralamaya, uyuşturucu satmaktan çocuk kaçırmaya, gasp ve yağmadan sahte paraya çok çeşitli adi suçlardır. Bu suçlardan birisi bile on yıllarca
hapis yatmayı gerektiren suçlar olmasına
rağmen, devlet bu çeteyi sadece izleyip
gözlemiştir. Ancak suç işlemesini engellememiştir.
Hasan Ferit Gedik çete tarafından
öldürüldükten sonra devlet harekete geçmiş ve çete içerisinde faaliyet yürüten,
Hasan Ferit Gedik’i öldüren kişileri gözaltına almış ve bunlardan bir kısmını
tutuklamıştır. Bunun nedeni, Hasan Ferit’in aile ve yoldaşlarının bu sürecin
böyle sürmesine izin vermeyeceğini bilmeleridir. Nitekim bu süreçte katiller
tek tek tespit ve teşhir edilmiş, devletin
durumu sadece izlediği de ortaya çıkmıştır.
Hasan Ferit Gedik, devrimcilerin halkla birlikte kurmuş olduğu İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu Mahallesi’nde doğmuş, büyümüş bir gençti.
İki devrimcin adını taşıyan Hasan Ferit,
kendisi profesyonel bir devrimci olmasa
da devrimci değerler taşıyan, emeğiyle
geçinen, yıkım ve yozlaştırma politikalarına nefret duyan, konu uyuşturucu ve
yıkım olduğunda, muhakkak duyarlılık
gösteren bir gençti. Gerek mahallesinde
gerekse başka yoksul mahallelerde yıkımlar ve yozlaşma ile ilgili eylemlere
ve basın açıklamalarına öncelikle duyarlılık gösterir, emeğini katardı ve Hasan
Ferit bu kimliğinden dolayı öldürülmüştü.
Yargılama süreci;
Dosya kapsamında 35 Sanık, 5 mağdur ve 17 müşteki yer almaktadır. Soruşturma aşamasında, çete üyesi olduklarına dair kuvveli şüphe ve somut delil
bulunan 35 sanıktan 22 si tutuklanmıştır.
Davanın başladığı 14.08.2014 tarihinden
bugüne kadar tam 31 duruşma yapılmış,
tutuklu sanıkların büyük çoğunluğu da
yapılan duruşmalarda tahliye edilmiştir.
Bugün itibariyle Hasan Ferit’i öldürdüğü

isnadı ile yargılanan tutuklu 5 sanık dışında diğer çete üye ve yöneticileri
serbest kalmıştır ve çete faaliyetlerine
duruşma salonu ve adliye çevresi dâhil
devam etmektedirler.
Sanıklar duruşmanın başladığı ilk
günden itibaren tam bir örgütlülük içerisinde davranmışlar, hep birlikte; mağdur,
müşteki, müşteki vekilleri ve duruşmayı
izlemeye gelen milletvekillerine dahi
saldırmışlardır. Hatta milletvekillerine
ayakkabı bile fırlatmışlardır.
Duruşmayı izlemeye gelen milletvekilleri Mahmut Tanal, İlhan Cihaner
ve Hüseyin Aygün’e hitaben "biz sizin
burada olmanızı istemiyoruz, siz terör
örgütünü savunuyorsunuz" şeklinde sözler söylemesi üzerine tüm tutuklu sanıklar
ayağa kalkarak mağdurlara ve arka sırada
bulunan milletvekillerine doğru saldırmaya çalışmaları üzerine salonda bulunan
güvenlik görevlileri ve jandarmalar tarafından müdahale edildi. Duruşma salonunda bulunan mağdur sırasında oturan
kişilere tekme ve yumruklarla sanıklar
tarafından darpta bulunuldu.”
Yukarıdaki anlatım, henüz sanıkların
saldırganlığı nedeni ile başlayamamış
olan 14/08/2014 tarihli ilk celsenin duruşma tutanağından alınmıştır. İçeride
milletvekillerine karşı sanıklar tarafından
bu saldırı varken dışarıda da müşteki
vekillerine karşı alınan “güvenlik” nedeni
ile müşteki vekilleri duruşma salonunun
önüne bile yaklaştırılmamış, polisin taciz
ve saldırısına maruz kalınmıştır. Hasan
Feriti’in ve mağdur şikâyetçilerin ailesinin
avukatları, polis tarafından saldırıya uğrarken içeride de sanıklar, bir o kadar
cüretle milletvekillerine tehdit, hakaret
ve saldırıda bulunmuşlardır.
Sanıkların bu cüreti nerden aldıklarını
sorgulamak gerekir. Sanıklar bu cüreti
beslendikleri yer olan siyasi iktidardan
AKP’den almaktadır. Buna ilişkin sanıkların medyaya yansıyan AKP Dilova
Belediye Başkanı ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılan görüntü ve fotoğrafları bulunmaktadır. Yine “ünlü
çete ve mafya liderleri” ile yakın ilişkileri
ve bağları bulunmaktadır. Bu durum sanıkların sosyal medya hesaplarından ve
internet sitelerinden yapılacak küçük bir
araştırma ile bile anlaşılmaktadır.
(Devam edecek)

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim

EMPERYALİZMİN KANATLARI ALTINDA ÖZGÜR OLUNAMAZ
ABD’NİN SAĞLAYACAĞI KORUMA KENDİ ÇIKARLARI KADARDIR

Sayı: 17
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(2. Bölüm)

Kürt Milliyetçi Hareket
Emperyalistlerin
Suriye İşgalini
Meşrulaştırmaktadır!
Yazımızın ilk bölümünde aktardığımız haberden bir bölümü tekrar aktaralım: "İlçede (Tel Abyad) son verilere göre 300 kadar silahlı YPG'li
bulunurken, ABD ve İngiltere'nin 550,
Fransa'nın 100, Almanya'nın 100 askeri bulunuyor."
Bugün sadece ABD emperyalistleri
değil, İngiltere, Fransa ve Almanya
gibi Avrupa emperyalistleri de Suriye'ye yerleşmiş durumdadır.
Kürt milliyetçi hareket ABD emperyalizmine ne kadar "koruyucu"
maskesi geçirse de ABD'nin Suriye'de
ne Kürt halkını korumak için ne de
IŞİD ile mücadele için olmadığını
herkes çok iyi biliyor.

ABD, Suriye'yi bölüp parçalayıp
her bir parçasının kendisine muhtaç
hale getirdiği bir Suriye yaratmak istiyor.
Suriye'yi bölüp parçalamakla da
yetinmeyip bütün Ortadoğu'yu çıkarlarına göre yeniden düzenlemek istiyor.
Bu planlarına ulaşmak için Kürt
milliyetçi hareket kullandığı en önemli
araçtır.
Kürt milliyetçi hareket sayesinde
Kürtleri IŞID'ten koruma adına bölgeye yerleşti. Kürt milliyetçi hareket’in
hiçbir çabası bu gerçeği maskeleyemez.
Ve aynı gerekçeyle bugün İngiltere,
Almanya ve Fransız emperyalistleri
de Suriye’ye yerleşmektedir. Yine Suriye'nin işgalini meşrulaştırmak için
ellerindeki yegane araç Kürt milliyetçi
harekettir.
Rakamlara baktığımızda Tel-Ab-

yad'ta emperyalist askerlerin sayısı
Kürt milliyetçi hareketin sayısından
üç kat daha fazladır.
Burada Kürt miliyetçilerinin göreve
Tel-Abyad'ı korumak değil, emperyalistlerin Suriye'yi işgalini meşrulaştırmaktır.
Emperyalizmle girilen bu işbirliği
Ortadoğu halklarına yapılan en büyük
kötülüktür.
Emperyalistler işgal ettikleri hiçbir
yeri kendiliğinden terk etmemişlerdir.
Emperyalistler Ortadoğu halklarına
açlık, sömürü, kan ve gözyaşından
başka bir şey vermeyecekler.
Ve Kürt milliyetçi hareket de emperyalizmin bu suçlarına ortak olmaktadır.
Ne uğruna emperyalizmin işbirlikçiliği yapılıyor?
Ne uğruna emperyalizmin suçlarına
ortak olunuyor?
Ne uğruna emperyalistlerin işgali
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meşrulaştırılıyor?
Emperyalistler Kürt halkına özgürlük mü verecek?
Hayır! Emperyalistler dünyanın
hiçbir yerinde halklara özgürlük götürmemiştir.
Bağımsız Kürt devleti mi kuracaklar?
Hayır!
Emperyalistler hiçbir yerde halkların bağımsız devletlerini kurmalarına
öncülük yapmamışlardır...
Kürt milliyetçi hareket emperyalizmin işbirlikçiliğini yaparak Kürt
halkının özgürlüğünü sağlayamaz.
Geleceğini kuramaz. Emperyalizme
işbirlikçilik çok daha büyük kölelik
zincirleriyle Kürt halkını köleleştirmek
demektir.
Kürt Halkımız; emperyalizmin işbirlikçiliğini kabul etmeyin.
Emperyalizme bağımlılığı kabul
etmeyin.
Emperyalistler halkların düşmanıdır. Emperyalizmi topraklarınızda
kabul etmeyin. Emperyalizme maske
olmayın, emperyalistlerin Suriye'yi
işgalini meşrulaştırmayın.
Kürt halkına yönelik saldırılarda
sığınacağınız yer, emperyalistler değil
Kürt halkının öz dinamikleridir. Türkiye halklarının kurtuluş savaşını
veren devrimcilerdir.

Amerika, Dünya
Halklarının
Baş Düşmanıdır!
Kimdir Amerika?
Bu sorunun cevabını dünya halkları
çok iyi bilmektedir.
İstihbarat örgütleri kuruyor, kontrgerilla örgütleri kuruyor, dünyanın
çeşitli bölgelerinde cuntalar tezgahlıyor, faşist katilleri silahlandırıp destekliyor, artık kendi çıkarlarına hizmet
etmekte yetersiz kalan iktidarları ve
emperyalist sömürü zincirlerinin dışında kalan iktidarları şiddetle ve
kanla devirip yerine kendi iktidarlarını
kuruyor. Bunun için katliamlar, işgaller,
işgenceler, yağma, talan, her türlü
zorbalık yapılmaktadır.
2009 Amerikan Ulusal İstihbarat
Stratejisi Programı raporuna göre 16
farklı ABD istihbarat örgütünde 200
binden fazla ajan çalışıyor ve o yıllar
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ABD, Suriye'yi bölüp parçalayıp her
bir parçasının kendisine muhtaç hale
getirdiği bir Suriye yaratmak istiyor.
Suriye'yi bölüp parçalamakla da yetinmeyip bütün Ortadoğu'yu çıkarlarına göre yeniden düzenlemek istiyor.
Bu planlarına ulaşmak için Kürt
milliyetçi hareket kullandığı en önemli
araçtır.
Kürt milliyetçi hareket sayesinde
Kürtleri IŞİD'den koruma adına bölgeye yerleşti. Kürt milliyetçi hareketin
hiçbir çabası bu gerçeği maskeleyemez.
Ve aynı gerekçeyle bugün İngiltere,
Almanya ve Fransız emperyalistleri de
Suriye’ye yerleşmektedir. Yine Suriye'nin işgalini meşrulaştırmak için ellerindeki yegane araç Kürt milliyetçi
harekettir.
Rakamlara baktığımızda Tel-Abyad'ta emperyalist askerlerin sayısı
Kürt milliyetçi hareketin sayısından
üç kat daha fazladır.
Burada Kürt miliyetçilerinin göreve
Tel-Abyad'ı korumak değil, emperyalistlerin Suriye'yi işgalini meşrulaştırmaktır.

itibariyle bu örgütlerin yıllık
toplam bütçeleri 75 milyar
dolar.
2016 yılı Amerikan askeri
harcamaları tam olarak 596
milyar dolar. Bütün dünyadaki askeri harcamaların
yarısından fazlası. Bütün
dünya halklarının dize getirilmesi içindir bütün bunlar...
-Dünya
ülkelerinin
157'sinde Amerikan askerleri
var.
- Sadece 45 ülkede Amerikan askeri varlığı yok.
-63 ülkede Amerikan üssü
ve askerleri var.
-11 Eylül’den beri 7 ülkede 13 yeni Amerikan üssü
vardı.
-Son olarak Suriye'nin
Rojava Bölgesi’nde kurulan
7 yeni üssü de bunlara eklendi.
- Amerikan Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre
130'a yakın ülkede 702 tane
Amerikan askeri varlığı ya
da üssü var. Ayrıca ABD
içinde de 6000 üsse sahiptir.
- ABD Savunma Bakanlığı’na ait 845.441 adet
845.441 adet bina bulunmaktadır.
- En fazla askeri harcama yapan
25 ülkenin bütçesi ABD'nin askeri
harcamalar bütçesine eşittir.
- ABD bütçesinde ikinci sırayı
alan eğitim bütçesi 45 milyar dolarken,
savunma bütçesi 596 milyar dolardır.
Bütün bunlar dünya halklarının istikrarı, demokratik bir dünyada yaşaması için değil, dünya halklarının köleleştirilmesi, daha çok sömürülmesi
içindir.
İstatistikler göstermektedir ki, dünya halklarına karşı saldırganlığın başını
Amerikan emperyalizmi çekmektedir.
Çünkü dünya halklarının emeğini,
alınterini sömüren baş emperyalist
güç Amerikadır, Amerikan tekelleridir.
Yani DÜNYA HALKLARININ BAŞ
DÜŞMANI AMERİKAN EMPERYALİZMİDİR. Amerika bunu halklara
karşı saldırganlıktaki öncülüğüyle de
göstermektedir.

1946-1975 yılları arasında, Amerikan emperyalizmi, tekellerinin çıkarlarını koruyabilmek için tam 215
kez askeri saldırganlığa başvurdu. Bu
dönemde 19 kez nükleer silah kullanma tehtidi savurdu.
Bugün sadece Amerikan emperyalizminin elinde 10 bin nükleer silah
başlığı olduğu resmi rakamlarla ifade
ediliyor ve bu silahlar bile tek başına
dünyayı defalarca ortadan kaldırmaya
yeter.
Peki neden?
Bu devasa askeri harcamaların nedeni Amerikan emperyalizminin imparatorluğunu kabul ettirmek, Amerikan tekellerinin sömürüsünü sonsuz
kılabilmek içindir. Bugün dünyadaki
bütün kötülüklerin, katliamların, sömürü ve açlığın, ulusal aşağılanmaların, geri bıraktırılmışlığın baş sorumlusu Amerikan emperyalizmidir.
- ABD ve İngiltere, 88 Aralık-99
eylül arası Irak'a tam 8 bin ton bomba
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Kürt Milliyetçi Hareket Amerikan silahlarını alarak bölgede
Amerikanın “kara ordusu” olmayı da kabul edecektir

yağdırdılar.
- BM yaptırımları ve ambargo sonucu 1999'a dek 300 bini çocuk olmak
üzere tam 1.5 milyon Iraklı katledildi.
- Bugün Suriye'de kimyasal silahlarla çocuklar öldürülüyor yalanlarıyla Suriye'ye karşı saldırganlığını
artıran ABD Irak'ta 300 bin çocuğu
ambargo ile katletti. Emperyalizm
yalancıdır, iki yüzlüdür. Yalanlarla,
pisikolojik savaş yöntemleriyle suçlarını gizlemeye, kendilerini insan
hakları savunucusu olarak göstermeye
çalışıyorlar. Oysa bugün dünyada her
5 saniyede bir ölen, 17 bini çocuk olmak üzere her gün açlıktan ölen 25
bin insanı Amerikan tekellerinin sömürüsü katletmektedir.
Tarih Amerikan emperyalizminin
dünya halklarına karşı işlediği suçlarla
doludur.

Amerikan bayrağının dalgalandığı yerde
hiçbir halk özgür olamaz

ABD emperyalizminin suçlarını
özetlemek bile sayfalar dolusu tutmaktadır. İşte ABD'nin dünya halklarına karşı işlediği suçların en özet
bir tablosu...
- 1898'de Meksika'yı işgal etti,
aynı yıl Küba'ya girdi.
- 1921 yılında Nikaragua'yı işgal
etti. Anti-emperyalist direnişin başını
çeken Sandino ve 300 kişiyi katletti.
40 yıldan fazla sürecek bir terör
devrini başlattı. Sabotaj ve suikastlar
düzenledi.
- 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve
Nagazaki kentlerine atom bombası
atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice
öldürdü.
- 1950-53 yılları arasında yüzbinlerce yurtsever Koreli’yi katletti.
- 1954'te binlerce Guatemalalı'yı
öldürdü.
- 1955'te Endonezya, Laos ve
Kamboçya'da çok
sayıda CIA operasyonu düzenledi.
- 1950-59: Küba'da 60 bin kişi,
ABD destekli Batista birliklerince
katledildi.
- 1961'de Küba'ya karşı Domuzlar Körfezi çıkarmasını örgütledi.

-1965'te Dominik'e paraşütçülerini
indirdi ve 10 bin Dominikliyi katletti.
- 1973'te Şili'de CIA'nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.
- 1975’te Vietnam’dan kovulduğunda arkasında 2 milyon ölü ve milyonlarca sakat bıraktı. ABD’nin Vietnam’da halkın üzerine attığı 638
bin ton bomba, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Afrika’ya atılan
toplam bombaların yarısıdır. Kişi başına aşağı yukarı 5 bomba atıldığı
söylenmektedir.
- 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos'ta ABD, 1 milyon
insanı katletti.
- 1983'te Lübnan'a saldırdı. 14 bin
deniz piyadesinin katıldığı operasyonda binlerce Lübnanlı katledildi.
- Yine 1983'te Lübnan'a ikinci bir
saldırıda bulundu. Amerikan 6. Filosu'na ait savaş gemileri Lübnan'a günlerce bomba yağdırdı.
- 1986'da uluslararası haydutluk
örneği sergileyerek Libya'yı bombaladı, bine yakın sivili katletti. Ülkeye
ambargo uygulayarak deniz ablukasına
başvurdu.
- 1989'da Panama'ya asker çıkarttı
ve 5 bin Panamalıyı katletti.
- 1991'de Irak'ın Kuveyt'e girişini
bahane ederek diğer emperyalist güçleri de ardına takarak Irak halkına
karşı bomba yağdırdı. ABD uçakları
bu ilk Körfez Savaşı esnasında Irak
halkının üzerine 12 bin sorti yaptılar.
- Somali'deki durumu bahane ederek yine diğer emperyalist güçleri de
peşine takarak ülkeyi işgale girişti.
- İran'a karşı başlattığı ambargoyu
ve saldırı tehtidini yıllardır sürdürüyor.
- 1999 Sırbistan Kosova’dan çekilmeyi reddedince ağır NATO hava
saldırıları düzenlendi.
- 2001 Makedonya'ya NATO askerleri çıkarıldı.
- "Terörle Mücadele" yalanlarıyla
2001 yılında Afganistan'ı işgal etti,
işgal hala devam ediyor.
- 2003 yılında, hava, kara ve deniz
kuvvetleriyle Irak'ı önce bombaladı
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ve sonrasında da işgal etti. Sonrasında
Irak'tan asker çeken Amerikan emperyalizmi; 2003 Irak saldırısına 1
Trilyon dolar harcadı. Amerika "kayıplarımıza değdi Irak'a demokrasi
geldi" açıklaması yaptığında arkasında bıraktığı tablo şöyleydi:
-1 milyon 300 bin Iraklı katledildi.
-30 bin Iraklı’ya tecavüz edildi.
-5 milyon Iraklı göç ettirildi.
-2 milyon Iraklı evsiz, 4 milyon
çocuk yetim kaldı.
-3 bin akademisyen ve aydın öldürüldü.
- Latin Amerika'da ABD'nin bulaşmadığı savaş, katliam, insan hakları
ihlali yok gibi. Nikaragua'dan kaçan
işkenceci, halk düşmanı örgütleri
destekledi ve Nikaragua halkının üstüne saldırttı.
- Birçok Latin Amerika ülkesinde
de Ulusal Muhafızlar adı altında
Ölüm Mangaları'nı örgütledi, eğitti,
finanse etti, silahlandırdı ve halkın
üzerine saldırttı. ABD son olarak
Irak ve Afganistan'da yüzbinlerce

Halkın Milisleri Umudu Halkın Gıda Sorununu Halkla Birlikte Çözüyoruz
Halkın Mühendis Mive Kararlılığı Duvarlara marları
Halk Bahçesi Komitesi tarafından her hafNakşediyor
İstanbul Bağcılar:
Cephe Milisleri, 28 Mayıs’ta mahallenin birçok yerine umudun sloganlarını nakşetti. Yapılan çalışmada
duvarlara “Umudun Adı DHKP-C!
DHKP-C” imzalı sloganlar ve işi
emeği için direnişte olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı
direnişleri selamlanarak “Nuriye Gülmen Semih Özakça Yalnız Değildir!”
yazılamaları mahalle duvarlarına işlendi.

Hatay:
Antakya Cephe Milisleri 28 Mayıs’ta, Sümerler, Akdeniz ve Armutlu
Mahallesi’nde umudun adı ve şehitlerinin isimlerini duvarlara nakşetti.
Yapılan çalışmada birçok yere “Umudun Adı DHKP-C! DHKP-C” ve
“Aysun Saban Ölümsüzdür!” yazılamaları işlendi.
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Müslümanı şehit etti, kadınların namuslarına el uzattı ve hapishanelerde
onbinlerce Müslümana sistematik işkenceler yaptı.
-"Arap Baharı" adı altında Orta
Doğu ve Kuzey Afrika'da halklara
yönelik saldırı başlattı. Dönemin
Amerikan Dışişleri Bakanı Conda
Liza Rice, bu bölgelerdeki 20 ülkede
iktidar değişikliklerine gideceklerini
açıklamıştı. Libya, Mısır, Sudan, Yemen, Suriye bu ülkelerin başında
geliyordu. Suriye'de bu saldırganlık
hala devam etmektedir.
Görülmektedir ki Amerikan emperyalizminin özellikle son 60 yıldır
halkların kanını dökmediği, dünyanın
herhangi bir kıtası hatta ülkesi kalmamıştır. Vietnam’da, Kore’de, Kamboçya’da, Laos’ta, Endonezya’da,
Somali’de, Liberya’da, Ruanda’da,
Burundi’de, Etiyopya’da, Sierra’da,
Leone’de, Zaire’de, Kongo’da,
Küba’da, Arjantin’de, Şili’de, Bolivya’da, Latin Amerika’nın tamamında, Türkiye’de, Yunanistan’da...
Milyonlarca insanı katletti.

Emperyalistler hiçbir yerde
halkların bağımsız devletlerini
kurmalarına öncülük
yapmamışlardır.
Kürt milliyetçi hareket
emperyalizmin işbirlikçiliğini
yaparak Kürt halkının
özgürlüğünü sağlayamaz.
Geleceğini kuramaz.
Emperyalizme işbirlikçilik çok
daha büyük kölelik
zincirleriyle Kürt halkını
köleleştirmek demektir.
Kürt Halkımız;
emperyalizmin işbirlikçiliğini
kabul etmeyin.
Emperyalizme bağımlılığı
kabul etmeyin.
Emperyalistler halkların
düşmanıdır. Emperyalizmi
topraklarınızda kabul etmeyin.
Emperyalizme maske olmayın,
emperyalistlerin Suriye'yi
işgalini meşrulaştırmayın.

ta olduğu gibi bu hafta
da 28 Mayıs günü yoğun
bir katılım ile Şenay ve
Gülsüman Halk Bahçesinde çalışmalar tüm coşkusuyla devam etti. Ekimin yapıldığı yükseltilmiş tablalar tohum ve fideler için hazırlandı. Halk
Bahçesinin tüm tablalarının, yabani ve ayrık otları temizlendi ve temizlenen tüm tablalar tekrar
çapalanıp ekime hazır hale getirildi. Ekime hazır hale getirilen tablalara
sırık Domates, salkım Domates, pembe Domates, üç çeşit Biber, iki çeşit
Patlıcan, Salatalık, Kavun ve Karpuz fideleri dikimi yapıldı. Domates,
Salatalık ve Fasulye için tahtadan sırıklar kesilip hazır hale getirildi.
Tablaların arası temizlendi ve hazırlanan Kompostlar mavi varillere konuldu.
Dikimi yapılan bütün bitkilerin can suyu verilip bahçenin genel sulaması
yapıldı. Fide isteyen mahalle halkına Patlıcan, Domates, Salatalık, Kabak
ve Karpuz fideleri verilirken mahalle halkından, Halk bahçesine Domates,
Karpuz ve Biber fideleri getirildi. Semaverde çay ve beraber hazırlanıp
yenilen akşam yemeğinden sonra bahçe çalışmaları sona erdi.
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Tutuklamalarla Direnişin Haklı Sesini
Susturamazsınız!
Direnecek ve Mutlaka Kazanacağız!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sesi İstanbul'un mahalleleri
ve alanlarında ayrıca Anadolu'da
yankılanmaya devam ediyor. Bu hukuksuz tutuklamalara karşı herkesi
bulundukları alanda eylem, bildiri,
faks vb. eylemlerle destek olmaya
çağırıyoruz. Çünkü Nuriye ve Semih
halka yapılan zulme ve işten atılmalara
karşı direndikleri için tutuklandılar.
Yani eylemleri AKP'yi korkuttu. Şimdi
AKP'nin korkularını büyütme zamanı.
İstanbul ve Anadolu'da bulunan Halk
Cepheliler’in yaptığı destek eylemleri
aşağıdaki gibi yayınlıyoruz:

İSTANBUL:
Çayan Halk Cephesi:
Halk Cepheli’ler 27 Mayıs'ta Nurtepe Sokullu Caddesi üzerine "Nuriye
Gülmen, Semih Özakça Serbest Bırakılsın” “Halk Cephesi” imzalı 1
adet pankart astılar.

TAYAD'lı Aileler:
TAYAD'lı Aileler Çayan Mahallesi'nde 29 Mayıs'ta Dilan Kafe önünde toplanıp ozalit açarak Semih ve
Nuriye için çiçek bahçesi yapılacak
yere kadar sloganlarla yürüdü. Eylem, çiçek bırakıldıktan sonra Nuriye
ve Semih’in serbest bırakılması için
yapılan konuşmanın ardından bitirildi.

İkitelli Halk Cephesi:
Halk Cepheliler tarafından 24
Mayıs akşam saatlerinde İkitelli’nin
birçok yerine "Nuriye, Semih, Kemal
Amca Onurumuzdur!-Halk Cephesi",
"Kemal Gün Yalnız Değildir!-Halk
Cephesi", "Nuriye Gülmen Onurumuzdur!", "Semih Özakça Onurumuzdur!", "Nuriye Gülmen, Semih
Özakça Serbest Bırakılsın!-Halk Cephesi" yazılamaları yapıldı. İkitelli
Halk Cephesi Nuriye ve Semih ile
ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Sokak sokak dolaşarak kadın
erkek, yaşlı genç çoluk çocuk demeden nasıl direndiklerini, neler yaşadıklarını anlatıyoruz.

Devrimci İşçi Hareketi:
İstanbul Cevahir AVM önünde
Devrimci İşçi Hareketi'nin 25 Mayıs'ta Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın serbest bırakılması için
yapacağı basın açıklamasına polis
saldırdı. Üç kişinin gözaltına alındığı
açıklamaya Nuriye ve Semih'in adının
örgüt propagandası olduğu gerekçesi
ile izin vermeyeceklerini söyleyen
katiller Necati Demir’i, Mustafa Can'ı
ve Nazife Onay'ı işkence ile gözaltına
aldı. Devrimci İşçi Hareketi'nin bu
konuyla ilgili yaptığı açıklamada:Bizi
gözaltına alarak yıldıracağını sanan
katil devlet yanıldığını mutlaka görecektir. Hakkını arayan insanları terörist ilan etmek suçunu gizlemektir.
Bu iktidar emek düşmanıdır, bunu
artık dünya görmektedir." dedi.

Bahçelievler Halk Cephesi:
Zafer Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta
tencere, tava ve sloganlarla sokak
sokak dolaşıp faşizm tarafından Nuriye Gülmen’in ve Semih Özakça'nın
haksız-hukuksuz bir şekilde tutuklanmaları halka teşhir edildi. “Nuriye
ve Semih Yalnız Değildir”, “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak” sloganlarıyla sokaklar inletildi. Evlerin camından tencere vurarak, alkışlayarak
destek olanlar oldu. Eylem yarım
saat sürdü. Eylemden sonra AKP’nin
katilleri zırhlı araçlarıyla Zafer Mahallesi'ne gelip halkı taciz etti, 26
Mayıs'ta ise Nuriye ve Semih için
dilek fenerleri uçuruldu. Dilek fenerleri uçurulduktan sonra “Nuriye
Semih Yalnız Değildir”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak" sloganları

atıldı. Etrafta izleyen halka Nuriye
ve Semih direnişi anlatıldı.
Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi:
Gülsuyu Mahallesi Emek Caddesi’nde bulunan Mahir Hüseyin
Ulaş Parkı'nda 26 Mayıs’ta Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için dilek
feneri uçuruldu. Ayrıca 28 Mayıs’ta
Halk Cepheliler ve Liseli DevGenç’liler tarafından açlık grevi direnişinin 80. gününde "Nuriye Gülmen Semih Özakça Serbest Bırakılsın
– Halk Cephesi” imzalı 1 adet yazılama duvara nakşedildi.
Bağcılar Halk Cephesi:
Bağcılar Halk Cephesi tarafından
22 Mayıs'ta "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Serbest Bırakılsın/Halk
Cephesi" yazılaması mahallenin birçok yerine yapıldı.
ANADOLU:
Hatay Halk Cephesi:
Hatay'da Armutlu, Akdeniz, Turunçlu ve Baltacık Mahalleleri’ne
23 Mayıs'ta “Açlığımızla Kazanacağız” bildirilerinden 300 bildiri
halka ulaştırıldı. Ayrıca Samandağ
ilçesinde 28 Mayıs’ta Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'nın direnişleri
dilek fenerleriyle selamlandı.
İzmir Halk Cephesi:
Halk Cepheliler 23 Mayıs'ta Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün için Şirinyer pazar yerine
pankart astı. Pankart'ta "Nuriye Gülmen Semih Özakça 76 Gündür, Kemal Gün 89 Gündür Açlık Grevinde
Duydunuz mu?/Halk Cephesi" yazılıydı.
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Ankara:
Ankara Yüksel Caddesi'nde 31
Mayıs tarihinde, saat 13.30’da, 10
gündür açlık grevinde olan Esra
Özakça ile birlikte Acun Karadağ,
Veli Saçılık ve milletvekillerinin katıldığı açıklamaya polis saldırdı. Açıklamaya saldıran katil sürüsü işkenceyle direnişçileri alandan uzaklaştırdı.
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Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldıramaz!

Grup Yorum Susturulamaz!
Sanata, Sanatçıya, Halka Düşman AKP İktidarı Hesap
Verecek!
İdil Kültür Merkezi 30 Mayıs'ta AKP'nin katil polisleri
tarafından basılarak talan edildi, içeride bulunan Grup
Yorum üyeleri ve konukları işkencelerle keyfi bir şekilde
gözaltına alındı. Halka ve sanata düşman AKP'nin katil
polislerinin aciz ve korkakça baskınıyla ilgili yapılan
açıklamaları yayınlıyoruz.
Halk Cephesi:
“ Grup Yorum gerillaların coşkusunu, analarımızın
ağıdını, zaferimizin umudunu, marşlarını milyonlara taşıdığı için saldırılara karşı direniyor. İdil Halk tiyatrosu
Bedreddinlerin, Berkinler’in sesi olduğu için üyeleri
gözaltına alınıyor, işkence görüyor. Onlar katil ve
korkaktır. Yüzleri insan yüzüne benzemez. Halkın türkülerini yakanlar ise her zaman direnmeye devam ediyor.
Halk düşmanlarına sesleniyoruz; baskınlarınız, gözaltılarınız boşunadır. Defalarca bastınız hiçbir sonuç alamadınız. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmayın. Sizin
her saldırılarınız, halkın diline slogan oluyor.”
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FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri):
" FOSEM çalışanı Betül Varan ve Fırat Kıl da var
bugün işkencelerle gözaltına alınanlar arasında. Objektiflerimizi halkın yaşadığı sorunlara çevirmemizin karşılığıdır bu yaşanan işkenceler, biliyoruz! İşkenceleriniz,
gözaltılarınız, baskılarınız; direnenleri fotoğraflamaktan,
onları anlatan belgeseller ve filmler yapmaktan bizi vazgeçiremeyecek, bunu da siz iyi bilin!"
Altınşehir Halk Cephesi – 30 Mayıs:
“… Bu kaçıncı baskın? Bu kaçıncı talan? Bu kaçıncı
gözaltı? Grup Yorum’un devrimci sanatını ne zaman engelleyebildiler? Grup Yorum’u ne zaman susturabildiler?
Halkımız; görün AKP’nin acizliğini! Sanata ve sanatçıya
nasıl da tahammül edemiyorlar. Milyonların gönlünde
taht kurmuş, türkülerini milyonların söylediği Grup Yorum’un halk olduğunu, susturamayacaklarını öğrenemediler
daha! O duvarlarınız vız gelir bize öğreneceksiniz bunu!
Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın.”

Yozlaşmaya Mahallelerimizde
Geçit Vermeyeceğiz!
Tekelci devlet yıllardır halkı teslim alabilmek için
yozlaştırmaya çalışıyor. Halkın yaşadığı mahallelere
uyuşturucuyu, kumarı, fuhuşu teşvik ederek teslim
almaya çalışıyor. En son İstanbul Sarıgazi’de bir elektrikçi
dükkanı sahibinin, çalışanlarına uyuşturucu verdiği tespit
edildi. Bunun üzerine 28 Mayıs’ta dükkana giden Halk
Cepheliler, dükkan sahibine işlediği suçu anlattı ve bir
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Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi:
“Tek suçları ezilen katledilen halkın sesi olup türkülerini
söylemek, bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Duvarlarını
kırdığınız, eşyalarını talan ettiğiniz kültür merkezimizi
daha güzelini yapacağız. Grup Yorum’u sahiplenmeye
Okmeydanı’na kültür merkezine halkımızı çağırıyoruz.”
Bağcılar Halk Cephesi:
“Kimi Susturmaya Çalışıyorsunuz?
Pir Sultan’ı mı, Dadaloğlu’nu mu, Kazak Abdal’ı mı,
Nazım Hikmet’i mi, Ayçe İdil’i mi? Kimi engellemeye
çalışıyorsunuz…”
Sarıgazi Halk Cephesi:
“Bir Ulusun Türkülerini Yapanlar Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür. O kirli ellerinizi halkın türkülerini
yapan Grup Yorum’dan çekin. Gözaltına alınanlar derhal
serbest bırakılsın.”
Halkın Mühendis Mimarları:
“Devrimci Sanat Engellenemez!
AKP’nin yalanlarına Anadolu halklarının karnı toktur.
Grup Yorum halktır. Grup Yorum’u ve İdil Kültür Merkezi
çalışanlarını gözaltına alarak, tutuklayarak bitiremezsiniz.”
Suriye Halk Cephesi:
“… AKP iktidarı sanata düşmandır. Baskı politikalarına
karşı sessiz kalmayan, çalışmalarında her zaman halkın
yanında duran Grup Yorum’un çalışmalarını engellemeyi
düşünüyorsa yanılıyordur işbirlikçi AKP. 202 gündür
direnen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı bir gün
olsun yalnız bırakmayan ve direnişlerini destekleyen
Grup Yorum gözaltına alınarak, Kültür Merkezi talan
edilerek cezalandırılmak isteniyor. Kültür merkezini basmalarının bir nedeni de maddi zarar vermektir. Sizler
onlarca kez yıksanız biz gene en güzel şekilde yapmaya
devam edeceğiz. Grup Yorum haklının yanında olmaya,
halk için sanat yapmaya devam edecektir. Grup Yorum
halktır tüm halkı bitiremezsiniz. Gözaltına alınanlar
derhal serbest bırakılsın!”
daha bu pisliği mahalleye sokmaması ve halk çocuklarını
kirletmemesi konusunda uyardı.
Ayrıca Sarıgazi Halk Cephesi, 30 Mayıs’ta katil
polis tarafından basılarak talan edilen ve işkencelerle
gözaltına alınan İdil Kültür Merkezi baskınıyla ilgili
mahallede yazılama yaptı. Yapılan çalışmada “AKP’nin
Hırsız, Ayyaş Katil Polisleri İdil Kültür Merkezi’nden
Elinizi Çekin! Sarıgazi Halk Cephesi” imzalı yazılama
yapıldı.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Yusuf Taş, Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’ya
Mektuplarımızla Destek Olalım!
Halkların açlığı emperyalizmin sal- için… Biliyoruz ve
dırılarının tükendiği yerdir. Emperyalizm inanıyoruz, Almanişbirlikçileriyle birlikte tüm dünya halk- ya emperyalizmi de
larını açlık silahıyla vuruyor, tankıyla onun açlığı karşıtopuyla, işbirlikçi çeteleriyle saldırıyor. sında diz çökecek,
Ancak halkların direnişi karşısında sadece Türkçe selamlarıtankı topu değil, açlık silahı da çaresiz- mızla, devrim marşdir.
larımızla onun açÇünkü bugün açlık silahı halkların lığını zafere çevireelinde, tüm dünyada halklar açlıklarıyla ceğiz.
direniyor ve zafer de aylarca açlığın arTürkiye oligarşisinin kalbinde, Andından geliyor.
kara’da başlayan açlığımız tüm Türkiİsrail hapishanelerinde her türlü zulme ye’de OHAL’e karşı bir direniş ateşine
ve zorbalığa karşı Filistinli 1700 tutsak döndü. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
açlıklarıyla direndiler, tüm Filistin halkıyla OHAL sürecinde Kanun Hükmünde
paylaştılar açlıklarını. Ve açlıkları getirdi Kararname ile işlerinden atıldı, tüm hakzaferi, Siyonist İsrail onların açlığı kar- ları ellerinden alındı. Onların bir lokma
şısında eğildi. Filistin halkının açlığı ekmeğine göz dikti AKP faşizmi, onlar
zulme karşı silah oldu bu direnişte.
ise yarınları için aç kalarak direniyorlar.
Türkiye’de Kemal Gün katledilen Yüksel Caddesi’nde Nuriye Gülmen’in
DHKC gerillalarının yanmış kemiklerini tek başına başladığı direniş 200'lü günleri
alabilmek için, evladının mezar hakkı devirirken direniş yeri halkın OHAL’e
için 90 gün aç kaldı. Dersim dağlarında meydan okuduğu bir mevzi haline gelyakılmış, katledilmiş evlatları için 70 di… Birdik, yüz binler olduk… AKP
yaşında açlığıyla kazandı evlatlarının faşizmi direnişin kitleselleşmesi karşısında
mezarını. Zaferimiz hesap sorma yemi- açlığının 75. gününde Nuriye Gülmen
nimiz oldu.
ve Semih Özakça’yı tutukladı, Yüksel
Hem İsrail’de, hem Türkiye’de açlı- Caddesi’ni halka kapattı, İnsan Hakları
ğımızla kazandık ama bitmedi açlığımız Heykeli’ni bariyerlerle kapattı, baharın,
büyük, hem de çok büyük… Emperya- yarınların müjdesi olan çiçeklerimizi
lizmin çizdiği sınırları, duvarları bir fis- ayağı altında ezdi.
kede yıkacak kadar güçlü açlığımız…
Nuriye ve Semih içeride, bizler dıAlmanya emperyalizmine karşı dev- şarıda açlığımızla direnmeye devam edirimci tutsak Yusuf Taş da açlık silahını yoruz.
kuşanarak direniyor.
Boby Sands’ten, 122’leriAlmanya’da Heimsmizden, Kemal babamızdan
heim Hapishanele- Mektup yazmak için:
ve Filistin halkından öğrendik.
ri’nde Yusuf Taş, Yusuf Taş:
Bugün de süren açlık grevi
JVA
Heimsheim
Türkçe mektupları ve
direnişlerine desteğe çağırıyoruz
yayınların verilmeme- Mittelberg 1
tüm dünya halklarını.
sine ve uygulanan tec- 71286 Heimsheim
Yusuf Taş’a, Nuriye Gülrite karşı açlık grevinin Nuriye Gülmen:
men ve Semih Özakça’ya ya60’lı günlerinde. Onun Sincan Kadın Kapalı
zacağımız her mektup, meyaçlığı yoldaşlarının, Hapishanesi Ankara
danlara bıraktığımız çiçekler,
halkını selamını al- Semih Özakça:
onlar için, onlarla açlığımızı
mak, Almanya Hapis- Sincan 1 No’lu
paylaştığımız her saat, her gün
haneleri’ndeki ırkçılık F Tipi Hapishanesi
zaferi yakınlaştıracaktır.
duvarını
yıkmak Ankara – Türkiye
Tüm halklar için açlığın ve

direnişin dili aynıdır!
Selam olsun açlığıyla, bedenleriyle
emperyalizme vuranlara…
Yusuf Taş’ın Talepleri Kabul Edilsin!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
İşlerine Geri Dönsün!
Halk Cephesi UA İlişkiler Komitesi
30.05.2017

Özgür Tutsakları Mektupsuz,
Umutsuz Bırakmayacağız
Yürüyüş dergisi emekçileri, Kemal Gün, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için girdikleri 2 günlük
Destek Açlık Grevi süresince, Özgür
Tutsaklara mektup yazdı. Mektuplarda, Yürüyüş dergisinin “sakıncalı
unsurlar içermesi” gerekçe gösterilerek hapishanelerden iade edilmesi nedeniyle, genel olarak Semih
Özakça ve Nuriye Gülmen’in 76
günlük açlık grevi sonunda evleri
basılarak, işkenceyle gözaltına alınıp
tutuklanması üzerine yaşanan gelişmeler aktarıldı. Ve yine Kemal
Gün’ün 90 günlük açlık grevinin
ardından kazandığı zaferle birlikte
yaşanan gelişmeler anlatıldı. Ülke
gündemine oturan gelişmeler; gözaltı, tutuklamalar, baskılar üzerine
oldu mektup yazıları. Açlık Grevi
dolayısıyla Özgür Tutsakları ziyaret
eden Yürüyüş dergisi emekçileri,
Kandıra 1-2 No’lu, Silivri 9 No’lu,
Van ve Edirne F tipi hapishanelerine
toplam 14 mektup yazdı.
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Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!
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Avrupa’da
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4 Haziran
2017
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Stutgart-Frankfurt Halk Cephesi:
Yusuf'u Katlettirmeyelim!
Stutgart-Frankfurt Halk Cephesi bir
açıklama yaparak, Yusuf Taş'ın taleplerini
dile getirdi ve halka Adalet Bakanlığı'nı
ve HEİMSHEİM Hapishanesi’ni telefonla
arama çağrısı yaptı.
Berlin: Berlin Dev-Gençliler ana dilinde mektuplaşabilmek için açlık grevinde
bulunan Özgür Tutsak Yusuf Taş için
Grup Yorum’dan “Bir Görüş Kabininde”
türküsünü söyleyerek bir klip hazırladılar.
 Berlin’de Özgür Tutsak Yusuf Taş
İçin Eylem Yapıldı
Eyleminin 59. gününde olan devrimci
tutsak Yusuf Taş için Berlin’de Adalet
Bakanlığı önünde oturma eylemi yapıldı.
Berlin Halk Cephesi tarafından 26
Mayıs'ta yapılan eylemde Yusuf Taş’la
ilgili dövizlerin yanı sıra “Devrimci
Tutsak Musa Aşoğlu’na Özgürlük” pankartı da açıldı.
Stuttgart: Yusuf Taş için 26 Mayıs'ta
18. kez bakanlığın önünde oturma eylemi
yapıldı. Sabah saat 7.00’dan itibaren başlayan oturma eyleminde, halka direnişle
ilgili bilgilendirme yapıldı.
Mannheim: Açlık grevi direnişçisi
Yusuf Taş için Mannheim Dev-Genç’liler
27 Mayıs günü Çarşı Merkezi’nde oturma
eylemi yaptılar.
15 Günlük Açlık Grevi
Anadolu Federasyonu’ndan Sinan
Ateş 29 Mayıs’tan itibaren Yusuf Taş
için 15 günlük açlık grevine başladı.
Yapılan açıklamada, "Alman devletine
sesleniyoruz. Yusuf Taş’ı size öldürtmeyeceğiz. Nazi dönemi uygulamalarına
bir an önce son verin.
Yusuf Taş yalnız değildir. Yusuf Taş’ın
direnişini her yere yaymaya devam edeceğiz." denildi.
Bern: 27 Mayıs'ta Bern Almanya
Başkonsolosluğunun önünde Halk Cepheliler ve TAYAD KOMİTE tarafından
Yusuf Taş ile dayanışma eylemi yapıldı.
11 yoldaşı Yusuf Taş’ın sesini haykırdı.
Almanca ve Türkçe atılan sloganlardan
sonra, son durumuyla ilgili bildiri okundu.
Getirilen dövizler konsolosluk önüne bı-

ÖZGÜR TUTSAK YUSUF TAŞ’IN AÇLIK
GREVİNE DESTEK EYLEMLERİ

rakıldı.
Köln: 28 Mayıs'ta Köln WDR önünde
Yusuf Taşın taleplerinin kabul edilmesi
için protesto eylemi yapıldı. Eylemde
"Yusuf Taş yalnız değildir, Yusuf Taş’a
özgürlük, Yusuf Taş üzerindeki baskılara
son verilsin" sloganları atılırken, pazar
günü yapılacak mitingin çağrısı da yapıldı.
Stuttgart: Nuriye, Semih ve Yusuf
İçin 6. Kez Alanlardaydık
27 Mayıs günü saat 16.00’da Stuttgart
Anadolu Federasyonu olarak Stuttgart
Schlossplatz’da 6. Adalet ve Sahiplenme
oturma eylemi gerçekleştirdik.
 NRW Anadolu Federasyonu Yusuf
Taş İçin Eylem Yaptı
30 Mayıs salı günü NRW eyaletine
bağlı olan Adalet Bakanlığı’nın önünde
Yusuf Taş’ın açlık grevi direnişine destek
amaçlı eylem yapıldı. Bir saat süren eylemimizde Yusuf Taş’ın taleplerinin kabul
edilmesini istedik ve bunu sloganlarımızla
ve dövizlerimizle dile getirdik. Eyleme
5 kişi katıldı.
Frankfurt: Özgür tutsak Yusuf Taş
için Frankfurt’ta Almanya’nın en büyük
gazetelerinden biri olan FAZ (Frankfurter
Allgemein Zeitung) önünde oturma eylemi
yapıldı. Ne pahasına olursa olsun Yusuf
Taş’ın ölmesine izin vermeyeceğiz! Yusuf
Taş yalnız değildir!
İnnsbruck: Yusuf Taş’ın açlık grevinin
62. gününde, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın açlık grevinin 83. gününde
Avusturya parlamentosu önünde iki saat
süren oturma eylemi gerçekleştirildi.
Hollanda - Lahey: Hollanda Halk
Cephesi, 25 Mayıs perşembe günü Almanya’da açlık grevi yapan Yusuf Taş
için eylem yaptı.
Lahey’de bulunan Almanya Büyükelçiliği önünde İngilizce ve Almanca dövizler açıldı ve Almanca ve Hollandaca
sloganlar atıldı.
İngiltere: İngiltere HALK CEPHESİ
Londra’da 26 Mayıs cuma günü Almanya’da Hakları İçin Direnen Devrimci
Tutsak Yusuf Taş’ı sahiplendi ve Alman
devletini protesto etti. Protestoda “Yusuf
Taş’ı Alman Emperyalizmine Öldürtmeyeceğiz! Pankartı açıldı.

MUSA AŞOĞLU
Destek Açlık
Grevinde
MUSA AŞOĞLU, Yusuf Taş’a uygulanan keyfi uygulamalara karşı üç
günlük destek açlık grevi yaptı.
Hamburg Adalet Nöbetine Devam
Ediyor
Hamburg’ta Musa Aşoğlu için 22.
kez adalet nöbetine duruldu.
25 Mayıs perşembe günü Musa
Aşoğlu’nun özgürlüğü için eylem yapıldı. Saat 18.00 da, Musa Aşoğlu’nun
bulunduğu hapishane önünde, Almanca
ve Türkçe sloganlar ile başlatılan eylem,
bildirinin okunması ve Grup Yorum
şarkıları ile devam etti.

Yusuf Taş’ın Eylemine
Çin’den Destek
Almanya’nın Heimseim Hapishanesi’nde açlık grevine devam eden Yusuf Taş’la ilgili olarak dünyanın birçok
yerinden destek geliyor. Son olarak,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shenyang
Bölgesindeki Liaoning Üniversitesi’nde
Felsefe Bölümündeki Alman Docent
sorunun çözümünü istedi.

Halkın Hukuk ve Yardımlaşma
Merkezi:
Yusuf Taş’ın Durumu Ciddidir,
Önemlidir, Acildir!
Bugün Yusuf Taş’ın açlık grevinin
59. günüdür.
Bugüne kadar 20 kilodan fazla kaybetmiştir. Hareketleri yavaşlamış, konuşmalarında aksaklıklar ortaya çıkmıştır.
Buna rağmen talepleri karşılanana
kadar direnişini sürdürmeye kararlıdır.
Bu nedenle bir kez daha belirtiyoruz
ki: Yusuf Taş’ın direnişi hepimizin direnişidir. Onuru hepimizin onurudur.
Direnişimize sahip çıkalım! Onurumuza
sahip çıkalım!

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Avrupa Dev-Genç’lilerden Zincirleme Eylemleri

Almanya’da Yusuf Taş'a
Destek İçin İşgal Eylemi
Yusuf Taş’la Dayanışma Komitesi 30 Mayıs'ta
işgal eylemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Açlık grevinin 63. gününde olan ve sağlık
durumunun ciddileştiği politik tutsak Yusuf
Taş’ın taleplerini desteklemek için bugün Yeşiller
siyasetçisi ve milletvekili Hans-Christian Ströbele’nin ofisini işgal ettik. (...) Amacımız, Yusuf
Taş’ın anadilde haberleşebilme yönündeki taleplerini kamuoyuna duyurmaktı. Henüz sorun
çözülmüş değil ve Yusuf Taş’ın talebi yerine
getirilene kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz."
- İşgal eylemi sürerken, Yeşiller Partisi milletvekili Strobelle ve yine Yeşiller milletvekili
Canan Bayram ile görüşmeler yapıldı.
Yapılan görüşmelerde her iki milletvekili
de sorunla ilgileneceklerini, uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu söylediler.
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Avrupa Dev-Genç Yusuf Taş İçin
Süresiz Açlık Grevinde
Avrupa Dev-Genç’li Sevcan Çınar Pazar
günü 28 Mayıs 2017 tarihinde Yusuf Taş için
destek amaçlı süresiz açlık grevine başladı.
Açlık grevinin 3. gününde olan Sevcan Yusuf
Taş’ın talepleri kabul edilene kadar açlık grevini
sürdürecektir. Bunun için bugünden itibaren
her gün saat 12 ve 18 arası Stuttgart’ta bulunan
eyalet parlamentosu önünde oturma eyleminde
bulunacak.


Avrupa Dev-Genç’li Sevcan
Çınar Destek Açlık Grevi’nin 4.
Gününde!
Süresiz açlık grevinin 4. günündeyim. Stuttgart Parlamento önündeyiz. Bundan sonra her
gün saat 12.00’dan saat 18.00’a kadar buradayız.
Bugün Yeşiller Parti Üyesi (Die Grünen, Abgeordneter im Landtag Baden-Württenberg)
Jorgen Filius çadırımızı ziyaret etti ve yetkili
kişiler ile görüşme sözü verdi.

26 Mayıs günü Avrupa DevGenç tarafından 58 gündür süresiz
açlık grevinde olan Yusuf Taş için
üç yerde zincirleme eylemi yapıldı.
Stuttgart’ta Adalet Bakanlığı önünde, Heimsheim’da hapishane önünde, Karlsruhe Anayasayı Koruma
Örgütü’nün önünde yapılan eylemlerde Dev-Genç’liler kendilerini
kapılara zincirlediler.
Yusuf Taş’ın sesine ses olmak
için, Alman emperyalizminin devrimci tutsaklar üzerindeki baskıları
teşhir etmek için, Devrimci Tutsakları sahiplenmek için üç Avrupa

Dev-Genç’li tarafından gerçekleştirilen eylemlerde üç Dev-Gençli
gözaltına alındı.
Stuttgart’ta Adalet Bakanlığı kapısına zincirlenen ve Heimsheim’da
hapishane önünde eylem yapan iki
Dev-Genç’li işkenceyle gözaltına
alınmış, Karlsruhe eylemi ise yetkililerin Yusuf Taş'ın durumuyla
somut bir adım atması üzere iradi
olarak bitirilmiştir.
Avrupa Dev-Genç tarafından
yapılan açıklamada, gözaltına alınan
Dev-Genç’lilerin daha sonra serbest
bırakıldığı belirtildi.

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde
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NURİYE GÜLMEN,
SEMİH ÖZAKÇA
VE YUSUF TAŞ’IN
TALEPLERİ
KABUL EDİLSİN!
Mannheim: Mannheim’da 21 Mayıs Pazar günü Yüksel’de direnen Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Dersim’de
direnen Kemal Gün ve Almanya’da
açlık grevini sürdüren devrimci tutsak
Yusuf Taş'ı desteklemek için bir eylem
gerçekleştirildi. Saat 14.30’da Mannheim merkezi tren istasyonunda gerçekleştirilen eylemle direnişçilerin sesi
halka duyuruldu.

Sayı: 17
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Hamburg: Süresiz açlık grevinde
bulunan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın hukuksuz olarak gözaltına
alınmasını protesto etmek için Hamburg
Halk Cephesi konsolosluk önünde bir
protesto eylemi düzenledi.
1 saat süren eylemin ardından Ekin
Sanat Evi'ne geçilerek, orada bir söyleşi
düzenlendi. Ankara Halkın Hukuk Bürosu'ndan gelen bir avukat, hem Yüksel,
hem de Kemal Gün'ün direnişi hakkında
bilgi verdi.
Söyleşinin ikinci bölümünde bu süreçle ilgili Hamburg’ta neler yapabileceğimizi konuşup şu kararları aldık:
- Nuriye ve Semih’in serbest bırakılmasına kadar dönüşümlü süresiz
açlık grevi başlatmak.
- Her gün Hamburg Altona Meydanı’nda saat 18.00-20.00 arası oturma
eylemi yapmak.
Herkesi eylemlerimize katılmaya
çağırıyoruz.
 Berlin’de Barış
Akademisyenlerinden Eylem
Barış akademisyenleri, tutuklanan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile
dayanışma eylemi yaptılar. 26 Mayıs
akşamı 18.30’da, Kotbüsser Tor’da
yapılan eylemde dayanışma sloganları
atılırken, Berlin Halk Cephesi, CHP,
HDP ve Alman Sol Parti (Die Linke)
adına konuşmalar yapıldı.
Eylemde Nuriye Gülmen'in mektubu
okundu.
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İSVİÇRE: İsviçre Halk Cephesi
ve TAYAD’dan Destek Açlık Grevi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
İçin 1 Haziran’dan İtibaren Zürich Stauffacher St.Jakob Kilisesi Önünde Çadırımızı Kurup Süresiz Dönüşümlü
AÇLIK GREVİ’NE Başlayacağız


Stuttgart Anadolu
Federasyonu'ndan 3. Adalet
ve Sahiplenme Nöbeti

Anadolu Federasyonu üyeleri, 27
Mayıs'ta Schloßplatz Meydanı’nda 3.
kez “Adalet ve Sahiplenme Nöbeti”ni
gerçekleştirdiler.
Saat 18.30’da biraraya gelen federasyon üyeleri, Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve Almanya Heimsheim Hapishanesi’nde tutulan devrimci tutsak
Yusuf Taş'ın taleplerini sahiplendiler.

ALMANYA ANADOLU
FEDERASYONU:
Sen de Çiçek Getir Direnişini
Büyütelim
HER GÜN SAAT 19.00'DA Köln
DOM'DA NURİYE VE SEMİH'İN
ÖZGÜRLÜĞÜ ve Yusuf Taş’ın anadilde konuşma hakkı İÇİN ÇİÇEK
BIRAKIYORUZ.
BİR ÇİÇEK DE SEN GETİR,
DİRENİŞİ BÜYÜTELİM.

 Avusturya Alevi Birlikleri

Avusturya- İnnsbruc: İnnsbruck
şehrinde 26 Mayıs’tan itibaren Museum’un önünde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması
talebiyle bir direniş çadırı kuruldu.
Rotterdam: Hollanda Halk Cephesi, 81 gündür işlerini geri istedikleri
için açlık grevi yapan ve bunun için
tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için, Rotterdam Tren Garı’nın
önünde oturma eylemi yaptı.
Londra: Londra’da 15 Mayıs’tan
beri Direniş çadırı açarak direnişçileri
sahiplenmeye devam ediyor.

Federasyonu Oturma Eylemi
Gerçekleştirdi

 Neuss Alevi Derneği'nde

Köln: Avrupa Alevi Hareketi ve
Anadolu Federasyonu’nun birlikte düzenlediği ve 30 kişinin katıldığı eylem
2 saat sürdü.

Avusturya ABF tarafından yapılan
çağrıyla, 25 Mayıs'ta Avusturya parlamentosu önünde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto
için oturma eylemi gerçekleştirildi.

Nuriye ve Semih İçin Destek
Açlık Grevi
Neuss AGN e.v. derneğinde, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto etmek için 26-27
Mayıs’ta ik günlük açlık grevi yapıldı.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

 YUNANİSTAN
Yasaklı Selanik Türkiye
Konsolosluğu Önünde Nuriye ve Semih’le
Dayanışma İçin Eylem
25 Mayıs'ta Selanik’in polis tarafından en sıkı korunan yeri olan faşist Türkiye konsolosluğu kapısında
bir protesto ve dayanışma eylemi gerçekleştirildi.
Gösteri yapılmasına kesinlikle izin verilmeyen konsolosluk önü yasaklı olduğu için gösteriler için konsolosluğun karşısına izin veriliyordu. Bu keyfi dayatma
karşısında Halk Cepheliler, Nuriye ve Semih’in tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla tam konsolosluk kapısında eylem gerçekleştirildi. Yunan anarşist
gruplarının ve komünistlerin de polis saldırısı ve
gözaltısını göze alarak katıldığı eylemde "Açlık grevcileri derhal serbest bırakılsın! Zafer açlık grevcilerinin
olacak! Olağanüstü hal ve uygulamaları kaldırılsın!”
yazılı pankart açıldı. Eyleme, 38 kişi katıldı.

 Atina ve Pire’de Sendika
Şubelerinden Nuriye ve Semih’e Destek
Atina Ano Lision-Zefiriu-Filis Bölgesi öğretmenler
sendikası ve Pire şehri Keratsini ve Peramatos Eğitimciler Derneği, yaptıkları açıklamalarla akademisyen
Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın taleplerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği çağrısında
bulundular.
- LİMNO Adası Öğretmenler Sendikası, 27 Mayıs
tarihinde bir destek açıklaması yayınladı.
- Banka emekçileri Sendikal Ağı da 29 Mayıs'ta
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişini destekleyen bir açıklama yayınladı.

AVRUPA’DA
GRUP YORUM KONSER
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR!
Berlin: Grup Yorum Gönüllüleri 30 Mayıs’ta Kreuzberg
Bölgesi’nde konser çalışması yaptılar. İki gönüllünün katıldığı
festival çalışması yaklaşık 2 saat sürdü, 80’e yakın konser
afişi asıldı.
17 Haziran’da düzenlenecek 6. Büyük Grup Yorum
Konseri için Berlin Grup Yorum Gönüllüleri biraraya gelerek,
Türkiyeliler’in yoğun olduğu Kreuzberg semtinde afiş ve
pullama çalışması yaptılar.
Mannheim: Festivalimiz yaklaştıkça coşkumuz, heyecanımız ve çalışmalarımız da büyüyerek devam ediyor.
Mannheim’da kahvaltıda biraraya gelen Grup Yorum gönüllülerine festival ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
25 kişinin katıldığı festival toplantısı sonrasında ise Yusuf
Taş ve Yüksel direnişçileri için yapılacak oturma eylemine
katılmak üzere Mannheim Tren Garı’nın önüne hareket edildi.
Köln: 25 Mayıs perşembe günü Köln Ehrenfeld ve
Mülheim bölgelerinde Grup Yorum Gönüllüleri tarafından
yapılan afişlemede, 100'ü aşkın 17 Haziran konser afişi, 30
adet de "onları biz yaşatacağız" mitinginin afişleri asıldı.
Essen: Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali
İçin Essen şehrinin Frohnhausen semtindeki Mulheimer Martin-Luther sokaklarında 60 adet festival afişi asıldı.
Dortmund: Dortmund Grup Yorum Gönüllüleri, Halklar
Festivali için Nordstadt bölgesinde 100 afiş asıp, 70 pullama
yaparak, Dortmund halkını festivale katılmaya çağırdılar.
Hamburg: 21 Mayıs'da Hamburg Grup Yorum Gönüllüleri
tarafından Herzberg am Harz AKM'de söyleşi yapıldı.
Grup Yorum Gönüllüleri'nin çok sıcak karşılandığı söyleşide,
festivalin ırkçılık ve yozlaşmaya karşı içeriği anlatılarak bu
konudaki mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
Ayrıca, Türkiye’deki ve Almanya’daki açlık grevi direnişleri
hakkında da konuşularak, tek başına direnişlerin bile nelere
yol açabileceği anlatıldı.
Salzgitter: Hamburg Grup Yorum Gönüllüleri, sabah er-

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017
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kenden yola çıkarak, önce AKM’ye gittiler; burada festival hakkında sohbet
edildi.
Hannover: Grup Yorum Gönüllüleri
27 Mayıs'ta Hannover'de 50’ye yakın
afiş ve pullama yapıştırdılar. Gönüllülerin
çalışması yaklaşık bir saat sürdü.
 DAYEV’de Türkü Gecesi
27 Mayıs 2017 Cumartesi gecesi
Dortmund Dayev’de Türkü Gecesi yapıldı.
Türkü gecesi Kemal Gün babamızın
zaferini, Nuriye Gülmen, Semih Özakça
ve Yusuf Taş’ın direnişini selamlamak
için birlikte direniş türküleri çağrısıyla
yapıldı.
Essen: Essen Grup Yorum Gönüllüleri, 28 Mayıs'ta Essen şehir merkezinde,
17 Haziran’da Fulda’da yapılacak Halklar
Festivali için 60 adet afiş yaptılar. Daha
sonra Marl şehrine geçen gönüllüler,
orada da 60 afiş astılar.

 ULM’de Festival Çalışmaları
Coşkuyla Devam Ediyor
Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Ulm’de 27 Mayıs günü Grup Yorum
Gönüllüsü bir grup Dersimliler’in düğününe gidip festivalin afişlerini asıp
sahne duyurusunu yaptıktan sonra, misafirlere festival biletleri satıldı.
Yine 27 Mayıs günü Grup Yorum
Gönüllüleri’nden başka bir grup Augsburg
Cemevi’nin düzenlemiş olduğu etkinliğe
katıldı, sanatçı Mustafa Özarslan sahnede
tüm davetlilere festivalimizin duyurusunu
yaparak herkesi 17 Haziran’da Fulda’ya
katılmaya çağırdı.
29 Mayıs pazartesi Ulm Böfingen,
Oststadt, Kuhberg ve merkezde afişleme,
sticker ve bilet dağıtımı yapıldı. Aynı
gün Ulm’de düzenlenecek söyleşinin afişleri kurumlara asıldı ve söyleşiye davet
edildi.

 Grup Yorum Festival
Komitesi’nden ve
Düzenleyicilerinden FULDA’da
Basın Açıklaması
17 Haziran’da altıncısı Fulda’da düzenlenecek olan Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Halklar Festivali’nin Fulda Belediyesi tarafından engellenmek istenmesi
üzerine bugün 31 Mayıs çarşamba günü
Fulda Belediyesi önünde Basın Açıklaması yapıldı.
Fulda Belediyesi imzalanmış sözleş-

52

meyi Grup Yorum’u gerekçe göstererek
iptal etmek ve festivalimizi engellemek
istiyor.
Bu keyfiliğe karşı geçen sene Gladbeck’de de olduğu gibi festivalimizi her
koşulda gerçekleştireceğimizi duyurmak
için Fulda Belediye Binası önünde biraraya gelmesiyle Türkçe ve Almanca
basın açıklaması okundu ve Alman dostlarımız da Festivalle ilgili açıklamalarda
bulundu.
Alman basınının gelmesiyle birlikte
Festivalle ilgili Röportaj verildi ve Program tanıtıldı.
Basın Açıklamasının ardından Grup
Yorum üyesi İhsan Cibelek Yorum’la
ilgili konuşmasıyla programa devam etti.
Konuşmada kısaca Grup Yorum’un tarihinden ve yaşadığı baskılardan bahsedildi. Açıklamaların ve konuşmaların
ardından sloganlar eşliğinde hep bir ağızdan türküler söylendi ve halaya duruldu.
Basın açıklaması bir saatlik sürenin
ardından 25 kişinin katılımıyla sonlandırıldı.
Grup Yorum Gönüllüleri

 Fransa’nın Başkenti Paris’te
Grup Yorum Gönülleri Festival
Çalışmalarını Melon’de AKM’nin
7. Şenliğinde Stant Açarak
Festival Çağrısını Sürdürdüler!
Paris Grup Yorum Gönüllüleri olarak
stanta ve etkinliğe gelen halkımıza festival
biletleri, kitap ve yürüyüş dergisi ulaştırıldı.
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar
Festivali
Grup Yorum, 1985 yılında kurulmuş
politik bir gruptur. Kurulduğu günden
itibaren siyasi görüşlerini müzikleriyle
halka anlatmaya çalışmıştır.
Avrupa’da 6 yıldır bir gelenek haline
getirdiğimiz Büyük Avrupa Konserleri
onbinlerce insanın katılımıyla gerçekleştirilirken çeşitli engellemelerle karşılaştı. Grup elemanlarına vize verilmeyerek, hatta buraya gelenleri konser sonuna kadar havaalanında bekletilip tekrar
ülkeye gönderildiği halde güçlü konserler
yapılmıştır. Geçen yıl ise tamamen keyfi
bir şekilde engellenmeye çalışılan FESTİVALİMİZİ direnerek, mücadele ederek,
çadır açarak kazandık. Bu Alman emperyalizmine karşı kazandığımız bir za-

ferdi.
Geçen yıl da Almanya Anayasayı
Koruma Örgütü’nün müdahalelerine rağmen, Gladbeck'teki festivalimiz, tüm
engellemelere ve korkunç hava muhalefetine rağmen festival binlerce insanın
katılımıyla gerçekleşti. Yağan yağmura,
çıkan fırtınaya rağmen sağnak altında
çekilen halaylarla Alman emperyalizmine
de güçlü bir cevap verdik. Çünkü “Grup
Yorum Halktır, Susturulamaz!”
Bu yıl da 17 Haziran’da Fulda’da
yapacağımız festivalde çok daha kitlesel
ve daha güçlü cevaplar vereceğiz “IRKÇILIĞA VE YOZLAŞMAYA KARŞI”
binlerce yürekle birlikte haykıracağız.
Geçen yıl gerek engelleme çabaları gerek
hava muhalefetinden kaynaklı önümüze
koyduğumuz ama hepsini gerçekleştiremediğimiz hedeflerimizi bu sene hayata
geçireceğiz. Hava muhalefetine karşı da
önlemlerimizi alıyoruz. Geçen sene tüm
saldırıların üstesinden gelmiş hava muhalefetini engelleyememiştik. Ama önlemlerimizi alacağız bu sene gelenlerin
ıslanmayacağının da garantisini veriyoruz.
Gerekirse dev çadırlar kurarak, gerekirse
tek tek şemsiyeler tutarak koruyacağız
onları. “Tek ayrıcalıklı sınıf” olan çocuklarımız için bütün gün eğlenebilecekleri oyun bahçesiyle ve çeşitli süprizlerle mutlu edeceğiz. Yine Dev çocuk
korosu çıkaracağız sahneye.
Onun dışında festivalde ne tür etkinlikler var biraz da onlara göz atalım.
PROGRAM
Çeşitli konularda Panel çadırları olacak
Sergiler açılacak
Dinletiler verilecek
Sanatçılar:
Suavi
Efkan Şeşen
Erdal Bayrakoğlu
Zeynel Aba
Şairler
İbrahim Karaca
Mehmet Özer
Almanya’dan
Zynic
Belçika’dan Meenestred
İran’dan Bahram
Ve sürpriz sanatçılarla dolu dolu olan
bir festival geçireceğiz. Bu festivalin
daha verimli ve kitlesel geçmesi hepimizin
elinde.
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AVRUPA’dakiBİZ

Yozlaşma Emperyalizmin Bilinçli Olarak Yarattığı Bir Bataklıktır

YOZLAŞMA EMPERYALİZMİN BİLİNÇLİ OLARAK
YARATTIĞI BİR BATAKLIKTIR
YOZLAŞMA BATAKLIĞINI KURUTACAK OLANLAR,
(2. bölüm)
O BATAKLIĞIN BOĞDUĞU İNSANLARIMIZDIR!
Yazımıza başlarken Avrupa'da üç
temel sorundan bahsetmiştik. Bu temel
sorunlardan biri de yozlaşmadır.
Genel olarak kapitalist ilişki biçiminin hakim olduğu tüm ülkelerde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de yozlaşma; yabancı halklara ve kendi halklarına yönelik asimilasyon yani soysuzlaştırma politikasının bir parçası
olarak uyuşturucu, kumar, ahlaki çürüme şeklinde karşımıza çıkar.
Yozlaşmanın kelime anlamına baktığımızda: “Özündeki iyi nitelikleri bir
takım dışsal etkenler sonucunda zamanla yitirmek, bozulmak, soysuzlaşmak, doğasındaki iyi nitelikleri sonradan
yitirmek... Manevi anlamda değer yargılarını, yitirmek, dejenere olmak,
özünden uzaklaşmak.” şeklinde tanımlanır. Ki bu tanımlama, içinde hiçbir
olumlu özelliği barındırmaz, hatta
halkın geçmişten günümüze olumlu
olarak içinde barındırdığı her türlü değerin, kültürün, ahlaki özelliklerin yok
olması ya da bozulması anlamına gelir.

Yozlaşmanın Gelişimi ve
Yaygınlaşması
Nasıl İşliyor?
Yozlaşma sadece uyuşturucu, kumar
ve fuhuşla sınırlı değildir. Elbette bu
saydığımız emperyalizmin yozlaştırma
politikasında belirleyici üç temel noktadır, ama asıl yozlaşma beyinlerin
teslim alınmasıyla başlar ve bu teslimiyet emperyalizmin halkların yozlaştırılmasında ana unsurdur. Çocuk
yaşta ana okullarından başlayarak verdiği eğitimden medyasına, reklamına
kadar her şey bireyci, değersizliğin,
bencil-

liğin yaşama yön verdiği insan
tipini yaratmak içindir.
Yozlaşma Nedir?
Yaratılan bu insan tipi değerini
Yozlaşmanın kelime anlamı
yitirmiş, bencil ve çıkarcı ilişkiler
"özünden uzaklaşma,
içinde paranın yön verdiği, para
soysuzlaşma"
demektir.
için her şeyi yapan, ki bunun sonucu
Yozlaşma beyinde başlar,
olarak, yani kendini insan yapan
hayatımızı
belirler ve zehirler.
değerlerden uzaklaşmanın sonucu
olarak da, bunalım ve çeşitli hastalıklarla boğuşmak zorunda bırabir reddediş olarak da gösterir. Ki bunu
kılıyor.
en somut halinden biri, bir çoğumuzun
Avrupa'da yerli halklar içinde de
kendi yaşamında da tanık olduğu gibi
göçmenler arasında da yaygın olarak
ana dili reddediş, ya da öğrenmeme,
“psikolojik” bunalım ve hastalıklar
Türkçe konuşamamayı bir özellikmiş
görülür, nedenleri farklı olsa da doğası
gibi, övünülecek bir durummuş gibi
gereği sosyal bir canlı olan insanın,
Sayı: 17
savunmakla da kendini bulur. Oysa
kapitalist ilişkiler içinde zorla ve cebren
ana dil hangi yönüyle ele alırsak alalım, Yürüyüş
yalnızlaştırılması, bireyin kutsanarak
bir insanın kişiliğinin gelişiminde, kök- 4 Haziran
bencilleştirilmesi ve adım adım sosyal
2017
lerine, kültürüne olan yaklaşımında en
çevreden koparılmasıdır. Göçmenlerin
sağlam bağdır.
“bunalım” nedenlerine ayrıca işsizlik,
Yine kendinden olanı reddetmenin
aşağılanma, ırkçı dayatmalar, kimliksonucu olarak, iş hayatında, okulda,
sizleşme eklenir. Bu "bunalımdan" sıykısacası yaşamın her alanında yaşadığı
rılma, kurtulmanın "çözümü" olarak
haksızlıklara, aşağılanmalara, tacize
sunulanlar ise çözümsüzlük yani yozvb. sessiz, tepkisiz kalmak, "biz de
laşmanın en dibe vurmuş halidir.
uyumu sağlamıyoruz" diyerek AB devYozlaşmanın dibe vurmuş boyutu
letlerinin göçmenlere yönelik yaptırım
olan kolay yoldan para kazanmanın
ve hizaya getirme politikalarına ortak
sonucu ise yukarıda vurguladığımız
olmaktan, aşağılanmayı "ikinci sınıf"
üç temel nokta olan uyuşturucu, kumar,
insanı kabullenişin, kendini hor görfuhuşla yaşam içinde sonuçlanıyor.
menin bir boyutudur.
Yani insanın kendine saygısını ve değerini yitirmesinin doğal sonucu olarak
Yozlaştırılmak İstenen Debaşka insanlara karşı değer ve saygı
ğerlerimiz Nelerdir?
da ortadan kalkıyor.
Değerlerimiz derken soyut bir kavElbette yozlaşma beyinlerde başlıyor
ramdan bahsetmiyoruz. Halklarımızın
derken her yozlaşmış beynin sonuçdeğerleri, tarihlerden süzülüp bize
landığı nokta illa da uyuşturucu, kumar
kadar ulaşmış ve yaşamımızın bir parya da fuhuş olmayacaktır. Beyinlerde
çası olmuş olumlu özellikler, kısacası
ortaya çıkan yozlaşma kendini, kenkültürümüz ve bunun yaşam içinde
dinden olanı reddetme, yani kültürel
zenginleştirilmiş halidir. Yardımlaşma,
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dayanışma, birlik olma, komşusu açken
tok yatmama, üzüntüde ve sevinçte ortak
olma, zorda kalanlara el birliğiyle yardımcı
olma, eline-beline-diline hakim olma,
özü-sözü bir olma, zalimin zulmüne
boyun eğmektense onuruyla ölme, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı direnme,
saygı, sevgi, bağlılık, hakbilirlik, emeğe
saygı, vefa... İnsana ait erdemler olarak
sıraladığımız tüm bu özelliklerimiz emperyalistlerin hedefindedir. Çünkü bu değerler yoksa kimliği yok edilmiş, bencilleşmiş, kökünden özünden koparılmış
bir insan kalır geriye ve bu insanı yönetmekte yönlendirmek de kolaydır.

Yozlaşmanın Sorumlusu
Emperyalizmdir!

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Yozlaşma, emperyalizmin bilinçli,
iradi olarak yarattığı bir sonuçtur; işsizlik,
yoksullaşma, dil sorunu, resmi kurumlardaki aşağılamalar, ırkçı saldırılar, ayrımcılıkla boğulan ve yaşadıkları karşısında
çaresiz kalıp zayıf düşen insanların sisteme
yönelmek yerine kendi sorunları içinde
boğulup, çözümsüzleşmeleridir.
Çaresiz, yarınsız, kısacası umudu elinden alınmış bir insanın tüm yaratıcılığı,
emeğine saygısı da elinden alınmıştır.
Bu tesadüfi bir sonuç değildir. Burjuva
kültürü bu yozlaşmanın, yani kapitalist
kültürün kaynağıdır. Çünkü burjuva kültürünün pratiğe yansıması tüketim ve
bencilliktir. "Çalış harca, ihtiyacın olanı
değil ihtiyacın olmayanı da al" şeklinde
özetleyeceğimiz tü-

- Düzen kirletir, devrim temizler.
- Tek Bir İnsanımızı Bataklığa Terk
Etmeyeceğiz!
- Bağımlılıktan Kurtulamayacak
Kimse Yoktur!
Bağımlılığın ALTERNATİFİ Var:
Yüzünü Anadolu'ya, Yönünü
Mücadeleye, Yüreğini Değerlerimize
Çevir.
- Yozlaşmanın Kaynağı Olan
Bencillik ve Bireyciliği Yenmek İçin,
Paylaşmayı ve Dayanışmayı
Büyütelim!
- Yozlaşmaya Karşı Halk
Meclislerinde Örgütlenelim.
- Yozlaşmayı BİREYSEL Olarak
Yenemeyiz! ÖRGÜTLENELİM,
ÖRGÜTLÜ OLALIM!
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ketim kültürü emperyalizmin kar
hırsının doğal sonucudur, çünkü ne
kadar çok alıcı
varsa o oranda kar
elde edilebilir, öyleyse reklamı vb.
ile özendirme ihtiyacı olmayanı da
almaya yönlendirme bilinçli bir politikadır. Bir tabak
- Bütün Kumarhaneler Kapatılsın.
yemek bulamayanlarla, ton- Otomatlar Yasaklansın!
larca yemeği çöpe atanların
- Uyuşturucu Ticareti Engellensin!
aynı şehirlerde paralel olarak
- Kumar, Uyuşturucu, Fuhuş,
yaşaması bu politikanın soYasal
ve Meşru Kabul Edilemez!
nucudur. Yani yemeğini çöpe
atanın arka mahallede bir tabak
yemeğe muhtaç olana vermemesi emperyalizmin yarattığı bencil çünkü bu düşünce emperyalizmi ayakta
tutan temel düşüncedir.
bireyci insan tipidir.
Birliğin, beraberliğin olmadığı, deAyrıca yozlaşmanın sonucu olan kumar
ğerlerinden
koparılmış bireycileşmiş ve
ve fuhuşu “ticari” bir alan olarak da yaazınlık
olarak
Avrupa ülkelerinde ayakta
sallaştırmış ve meşrulaştırmışlardır. Aynı
şeyi adım adım uyuşturucu için de yap- kalmaya çalışan halklarımızın yaşadıkları
maktadırlar. Avrupa'nın birçok ülkesinde sorun ve çelişkilerin kaynağına inmemeleri
esrar uyuşturucu sınıfından çıkarılmış, için yozlaştırma politikaları belli bir plan
hatta sigaradan daha az zararlı propa- ve sistem üzerinden yürür. Bu plan uygandası yaparak gençler arasında kulla- gulanırken elbette iki kültür çatışır. Çatışan
nımını daha da yaygın hale getirmişlerdir. iki kültür Avrupa kültürü ile "geri" bıKısacası; yozlaşmanın üç ana unsuru raktırılmış ülkelerin "geri" kültürü değil,
diye saydığımız kumar, uyuşturucu ve halkın bin yıllardır biriktirdiği kendi öz
fuhuş bizzat emperyalist devletlerin de- değeri yani kültürüdür.
netiminde ve güdümünde yapılmaktadır.

Emperyalist Devletlerin
Yozlaştırma ile
Hedefi Nedir?
Emperyalistlerin hedefi ve amacı
yukarıda da bahsettiğimiz gibi var olan
sömürü düzenini sürdürmek, başta
gençlik olmak üzere, kitleleri, mücadeleden, direnişten, isyandan uzak tutmak, sisteme karşı direnmeyen, bilinci,
öfkesi, duyguları köreltilmiş, beyni
uyuşturulmuş insanlar yaratmaktır.
Beyin uyuşukluğu uyuşturucuyla olmuyorsa beyinlerin bencillikle teslim
alınması sağlanarak, tüm hak alma ve
kendi kimliğini koruma mücadelesine
yönelik bir “bana ne, benim sorunum
değil, yapabileceğim bir şey yok, benim
derdim bana yeter” düşüncesi yaratır.
Ki bu şekilde düşünen ve hayatına bu
şekilde yön veren insana ihtiyacı vardır,

Yozlaşmaya Karşı
Çözüm Nedir?
Yozlaşma kimliksizleşmedir. Yozlaşma
yabancılaşmadır; kendi değerlerinden,
gerçeğinden, sorunlarından uzaklaşmaktır.
Yozlaşmaya karşı çözüm ise, halkın
birliği ve dayanışmasıdır ve Avrupa'da
dayatılan değerlerimizin yok edilmesine
karşı bir mücadele başlatmaktır.
Bulunduğumuz her ülkede, şehirde,
semtte, hiç tereddütsüz “Bütün kumarhaneler kapatılsın. Otomatlar yasaklansın.”
talebini ileri sürmeliyiz.
İşe kendi semtimizdeki kumarhanelerin, fuhuş yerlerinin kapatılmasını, kendi
semtimizdeki uyuşturucu satış bölgelerinin
engellenmesini talep ederek başlayabiliriz.
Bu konuda, “Bütün kumarhaneler kapatılsın. Otomatlar yasaklansın.” taleplerini
“gerçekçi” bulmamak, bizim yaklaşımımız
olamaz. Tersine, en gerçekçi talep budur.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

Bu talep, haklıdır, meşrudur.
Kendi semtimizde bu mücadeleyi başlattığımızda, tek tek insanlara, evlere, esnaflara,
gençliğe gittiğimizde, desteğini alamayacağımız
hiç kimse yoktur. Çünkü yozlaşmadan bir
şekilde etkilenmeyen, çevresinde, yakınında
mağdur olmayan yoktur.
Bu nedenle de, Avrupa'da kitle çalışmasının
en uygun zemini ve konusu, yozlaşmadır.
İlk adım olarak: BİR KİMLİK VE BİR
İDEAL KAZANDIRARAK!

İnsanlarımızı Bu
Bataklıktan Çıkaracağız!
Bu konuda çok özel bir politikamız olmalıdır.
Uyuşturucu, kumar batağına saplanmış insanlara
emek vererek, onlara kimlik, kişilik ve ideal
kazandırarak onları bataklıktan çıkarmayı hedeflemeliyiz. Bataklıktan çıkardığımız her
insan, bataklığı yenebileceğimize olan inancı
büyütecektir. Koşullar ne olursa olsun, o bataklığa düşmeden yaşayabilmenin mümkün
olduğunu gösterecektir.
Bugün özellikle Avrupa'da şu veya bu biçimde yozlaşma bataklığına düşen gençlerimiz
için sunabileceğimiz en iyi alternatif, onları
devrimcileştirmek, onları halk ve vatan sevgisiyle
donatmak ve mücadele içine katmaktır.
İkinci Adım olarak: HALKIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ!
Yozlaşmanın, yabancılaşmanın içinden halk
örgütlülükleri çıkarmalıyız. Yozlaşmaya verebileceğimiz en iyi, en etkili cevap budur.
Mesele sadece kumarı, uyuşturucuyu “protesto” etmek değildir; gerçekten halkımızı o
bataklıktan kurtarabilmek ve uzak tutabilmektir.
Bu ise, halk örgütlülükleri yaratmadan olmaz.
Bataklığa karşı mücadele, halk örgütlülüklerinin
zemini ve kaynağıdır.
İşe, birçok yerde yozlaşmanın mağduru
olan ailelerden, gençlerden oluşan Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Komiteleri ile başlayabiliriz.
Sonuç olarak;Yozlaşma, asimilasyon Avrupa
emperyalizminin halkımızın dayanışma ve örgütlü gücünü yok etmek için uyguladığı bilinçli
bir politikadır ve bunun karşısına halkımızın
kendi öz örgütlenmelerini yaratarak, tek tek
gençlerimizi bilinçlendirerek ve örgütlü mücadeleye dahil ederek çıkacağız ve Avrupa'da
yaşayan halkımızı sahipsiz ve yalnız bırakmayacağız.

HER DEV-GENÇ'Lİ EVDE EMEKÇİ OLMALI!
Emek vermek inanmanın göstergelerinden biridir. Emek vermeyen, emek harcamayan Dev-Genç'li
olamaz.
İster çalıştığımız alanlarda, bölgelerde olsun, ister evde emekçi olmalıyız. Ancak emek vererek kendimizi halka ve ailemize anlatabiliriz
ve örgütleyebiliriz. Çalıştığımız alanlarda emekçiyiz ama eve ve ailemize
gelince emek vermekten kaçınıyoruz,
böylece ailemiz karşısında devrimciliğimizin meşruluğu kayboluyor.
Ailelerimizin devrimciliğimizden
sonraki değişimi görmesi lazım, yatağını toplamayan, eşyalarını sağa
sola savuran, bacaklarını annemizin
babamızın karşısında uzatan, onlara

bağıran birisi olarak değil de, emekçi,
efendi, saygılı, temiz birisi olarak
görmeleri lazım. Bu bizim ailemize
karşı en temel görevimiz ve sorumluğumuzdur. Ancak böyle bizleri sahiplenecektirler. Geçmişte “senden
bir halt olmaz, yatağını bile toplamayan birisinden devrimci olmaz”
diyen ailemiz, bizdeki değişimi görünce etkilenecektir ve devrimciliğimizin daha sağlam temellere oturduğunu anlayacaktırlar.
Dev-Genç denince akla gelen
ilk şeylerden biridir emek, bunun
zedelenmesine asla izin vermemeliyiz; gerek bölgelerimizde, gerekse
evde emek vermemiz lazım, emekçi
olmalıyız!

Avrupa Dev-Genç'ten Faks Eylemi
Dev-Gençliler tarafından, 28 Mayıs pazar günü Almanya’nın
Hanau şehrinde toplanan 17 kişinin imzasıyla Heimsheim Hapishanesi’ne
Yusuf Taş’ın Taleplerinin Kabul Edilmesi İçin 17 faks gönderildi.

Hollanda’da Piknikte Stand ve Aile Ziyareti

Sayı: 17

Yürüyüş
4 Haziran
2017

Amsterdam’da 25 Mayıs'ta Can Erzincanlılar Vakfı tarafından düzenlenen pikniğe Hollanda Halk Cephesi de katılarak stant açtı.
Stant’ta 17 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek olan “Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali’nin” duyurusu ve bilet satışı
yapıldı.

Londra’da Halk toplantılarımıza
Devam Ediyoruz
Bu haftaki gündemimiz; Grup Yorum’un 17 Haziran’da Almanya’da
yapacağı Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivaliydi.
Şu anda sürmekte olan Nuriye ve Semih’in direnişi, Kemal
amcamızın zaferi ve Londra’da Yürüyüş dergisi çalışanı Ayfer Yıldız’ın
şahsında aslında düşüncelerimizin kazandığı mahkeme konuşuldu.
Aile, Esnaf ve Gençlik komitesi festival için kolları sıvayarak,
sosyalist rekabetle çalışmaya başlamış oldu.

Hamburg Adalet Bakanlığı Önünde Eylem
30 Mayıs’ta Hamburg Adalet Bakanlığı önünde üçüncü kez Yusuf
Taş’ın taleplerinin kabul edilmesi için oturma eylemi yapıldı.

Dergimizin 17. sayısının yayınlandığı 1 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 88. günündeler
*KEC Malatya direnişi 128. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 83. gününde
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 104. gününde

TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!
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“Böyle bir ülkede herkesin mücadele etmesi gerektiğini,
bunlardan birinin de ben olmam gerektiğini düşündüğüm ve
bundan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağım için,
mücadele etmem gerekliliğine inandığım için örgütlü mücadelenin
içine girdim.”
Metin Keskin

12 Haziran - 18 Haziran
Erdal DALGIÇ,
26 Kasım 1966 Çorum doğumlu olan Erdal
Dalgıç, 46 yaşında bir işçiydi. Alevi inancından,
yoksul bir ailenin çocuğuydu. 1998 yılında örgütümüzle ilişkiye geçene kadar olan yaşamında
kuyumculuk çırağından buzdolabı tamiratına,
bakkallıktan hayvancılığa, çivi-tel fabrikasında
Erdal Dalgıç
çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeker fabrikasına,
benzinlikte çalışmaktan şoförlüğe kadar pek çok işte çalıştı.
12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye Polis Karakolu’na Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak için
yapılan eylemde çatışarak şehit düştü.
Veli GÜNEŞ:
1956 Dersim doğumludur. 1977-78’de
Devrimci Sol’a duyduğu sempatiyle başladı
mücadelesi.
Adli bir olaydan 1974-1983 arası hapiste
yattı. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer
Veli Güneş
aldı. Devrimci yaşamında, Zeytinburnu Halkevi yöneticiliğinden Malatya Dağları’nda gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.
16 Haziran 2001 tarihinde, Büyük Direniş’te sürdürdüğü
ölüm orucunun 240. gününde şehit düştü.

İpek Yücel

Metin Keskin

İpek YÜCEL,
Metin KESKİN:
Tokat Reşadiye İlçesi Küngür
(Yuvacık) Köyü kırsalında oligarşinin askeri güçleriyle DHKC
Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı gerilla birliği arasında,
14 Haziran 2003’te çıkan çatış-

mada şehit düştüler.
İpek Yücel, 1965 doğumluydu. Tokat, Almus Çamdalı
Köyü’nde geçen 25 yıllık yaşamının ardından 1990'da Armutlu'ya geldi. Armutlu onun devrimci doğum yeri oldu.
Direnişler içinde devrimcileşti. “İlkokulu bitirdikten sonra
‘90’a kadar hiçbir şey okuyup yazmayan” İpek, ‘93’te
Armutlu komitesindeydi. 1994’te gerillaya katıldı. Sivas
ve Tokat yöresinde savaştı.
Metin Keskin, 1969 doğumludur, aslen Sivaslıdır.
Devrimci hareketle örgütlü ilişkisi 1998’de başladı. Nurtepe’de faaliyetlere katıldı. Devrimci hareketle ilişki kurduğunda
30’una yakındı yaşı. Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya. Kısa bir tutsaklık sonrası 1998’de gerillaya katıldı.

Abdullah Meral

Haydar Başbağ

Fatih Öktülmüş

Hasan Telci

Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ,
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, Hasan TELCİ:
1984 Nisan ayı başında oligarşinin hapishaneler politikasını
bozmak, baskılarını geriletmek ve içeride dışarıda Türkiye
halklarına direnme çağrısı yapmak için gündeme getirilen Ölüm
Orucu eyleminde şehit düştüler.
Abdullah Meral, 1952 Balıkesir, Manyas İlçesi, Kalebayır Köyü
doğumludur. 1975’lerden itibaren devrimci mücadeleye katıldı. DevGenç içinde aktif görevler aldı. Kadıköy ve çevresinde anti-faşist
mücadeleye önderlik etti. Tutsak düştüğünde işkencelere göğüs
gererek örnek tavır aldı. Tutsaklık koşullarında direnişin en ön
saflarında oldu. 14 Haziran 1984’te şehit düştü.
Haydar Başbağ, 1956 Dersim doğumludur. Çocukluğu Elazığ’ın
yoksul mahallelerinde geçti. Alevi kökenli olduğundan, oligarşinin
böl-parçala-yönet politikasından daha genç yaşlarda nasibini
almaya başladı. Lise yıllarında birçok kez faşist saldırılara uğradı.
Ama o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir ailenin evladı olduğu,
baskı ve sömürüye karşı olduğu için, hiçbir ayrım gözetmeden
emekçi halkın birliğinden yana oldu ve onların kurtuluşu için
mücadele etti. 12 Eylül cuntası koşullarında daha büyük görevler,
sorumluluklar üstlendi. 1982 yılında tutuklandı ve işkencelerde
örnek bir tavır sergiledi. 17 Haziran 1984’te şehit düştü.
Hasan Telci, 1957 Bursa, Mudanya ilçesi doğumlu. Mudanya’da
sırt hamallığı yapan bir emekçiydi.
1977 yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da devrimci hareket
saflarında örgütlü olarak mücadele etti. Anti-faşist mücadelede
kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de tutuklandıktan sonra kaldığı hapishanelerde direnişçi tavrıyla örnek oldu. 24 Haziran 1984’te
şehit düştü.
Fatih Öktülmüş, TİKB Merkez Komite üyesi ve önderlerindendi.
1968’lerden beri sınıf mücadelesinin içindeydi. 12 Mart koşullarında
tutsak düştü. 1973’te tahliye olduktan sonra mücadelesine devam
etti. Defalarca karşılaştığı işkence tezgahlarında düşmanı hep
mağlup etmesini bildi.
Mehmet Ali KARASOY
1958 doğumludur. Malatya’da anti-faşist mücadelenin ön saflarındaydı. Polis tarafından 15 Haziran 1980’de işkencede katledildi. O, sır vermek
yerine, canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan,
örgütleyici niteliğiyle mücadele içerisinde önemli
Mehmet A. Karasoy sorumluluklar almıştı.

Anıları Mirasımız

örgütlerine darbe vurulduğunu” açıklıyor övünerek.
Niye övünüyorsunuz; sıktığınız kurşun Amerika adına değil
mi?
Sıktığınız kurşun, IMF’nin programları uygulansın diye
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu'nun
16 Haziran 2003 tarihli, 307 No’lu Açıklamasında değil mi? Sıktığınız kurşun; mevcut sömürü, yoksulluk, açlık
İpek Yücel ve Metin Keskin’in şehitlikleri üzerine düzeni, yolsuzluk düzeni sürsün diye değil mi? Ülkemizin
dağlarını kurtuluş savaşımızın üsleri olarak kullandığımız için
şunlar söylendi:
kurşun sıkıyorsunuz halk kurtuluş savaşçılarına. Ülkemizin her
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için silaha sarıldık. yanını kendi üssü olarak kullanan, hava sahamızdan limanlarımıza
Bizi katledenler Amerika adına kurşun sıkıyorlar.
her yeri emperyalist amaçları için delik deşik eden Amerika’ya
Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı, Tokat yöresinde doğrultabiliyor musunuz o silahları? Hayır!
bulunan bir gerilla birliğimiz, 14 Haziran saat 12.00 civarında
Siz Amerika’nın ülkemizdeki işgal ordususunuz. “Türk Silahlı
Tokat ilinin Reşadiye ilçesi Küngür (Yuvacık) köyü kırsalında Kuvvetleri” adını taşıyor olmanız bu gerçeği değiştirmez.
düşmanla çatışmaya girmiş, düşmanın yoğun ateşi altında
Savaşçılarımıza sıkılan kurşunlar “USA” damgalıdır. “USA”
kalan savaşçılarımız iki şehit vermiştir.
adına tetikçilik yapanlar ise, AKP hükümeti ve genelkurmaydır.
Şehit savaşçılarımızın adları İpek YÜCEL ve Metin KES- Amerika ve işbirlikçilerine karşı savaşımız sürecektir. Halk
KİN’dir.
kurtuluş savaşımızın feda savaşçılarını ne dağlarda, ne şehirlerde
Bir ülkenin dağlarında silahlı insanlar varsa, bu oligarşinin yok etmeyi kimse bugüne kadar başaramadı, bundan sonra da
göstermek istediği gibi bir “terör ve güvenlik” sorunu değil; o başaramayacaktır. Savaşımız, oligarşiye ve emperyalizme ilk
ülkenin sistemine ilişkin bir sorundur.
kurşunu sıktığımız günde söylediğimiz şekilde sürecektir:
Ülkemiz, emperyalizme bağımlı yeni-sömürge bir ülkedir.Ül- Kurtuluşa Kadar Savaş!
kemiz, faşizmle yönetilen bir ülkedir.
Halktılar, halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleştiler!
Ve böyle bir ülkede, emperyalizmi topraklarımızdan kovŞehit düşen savaşçılarımızdan İpek Yücel 38 yaşında,
manın, oligarşik diktatörlüğü yıkmanın ve yerine halkın Metin Keskin ise 34 yaşındaydı. İpek Yücel, Armutlu’nun,
iktidarını kurmanın yolu, silaha sarılmaktan geçer.
Metin Keskin, Nurtepe’nin yoksul kondularından çıktılar
Barışçıl mücadele biçimleriyle bağımsızlık, demokrasi ve dağlara. İpek 9 yıldır, Metin 5 yıldır oligarşiye karşı savaşıyordu
sosyalizme ulaşmanın yollarını kapatanlar emperyalizm ve iş- dağlarımızda. Düşmanı gecekondu yıkımlarında tanıdılar. En
birlikçileridir.
demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alındıklarında
Bizim savaşçılarımız canlarını ortaya koyarak bu ülkede işkencehanelerde tanıdılar. Ve savaşmaktan, devrimden başka
sömürü ve zulüm son bulsun, adaletsizlikler, eşitsizlikler son yol olmadığı sonucuna vardılar. Bunun için Cephe saflarınbulsun, emperyalizmin sömürgesi olmayalım diye savaşırken, daydılar.
bu ülkedeki gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve ordu, emperyaBir çocuğu vardı İpek Yücel’in. Uğruna savaştığı Anadolizmin ve oligarşinin sömürüsünü sürdürmek için devrimcileri lu’nun yoksul çocuklarıydı. Ölüm orucunda ölüme yatan iki
katlettiler.
çocuk annesi Şenaylar, kurtuluş için dağlara çıkan çocuklu
Bugün, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için savaşçı- kadınlarımız. Hangi terör demagojisi, bu savaşın bir halk
larımıza Amerika adına kurşun sıkanlar, AKP iktidarı ve ge- kurtuluş savaşı olduğunu gizleyebilir?
nelkurmaydır. Jandarma Genel Komutanı Karadeniz’de “terör
Alp ASLAN,
Dursun ÇAKIR,
Songül ERKUŞ
Dersim İbrahim Erdoğan Kır
Silahlı Propaganda Birliği’ne
bağlı üç savaşçı, 15 Haziran
Alp Aslan
Dursun Çakır
Songül Erkuş
1998’de Dersim Hozat Ardıç
Köyü çıkışında oligarşinin askeri
güçleriyle girdikleri çatışmada teslim olmama geleneğine bir halka daha ekleyerek, uzun süren çatışmadan sonra ölümsüzleştiler.
Alp Aslan, 1969 Muş doğumludur. Ankara’da Dev-Genç içinde mücadeleye
katıldı. Ankara ve İstanbul’da mahalli alanda görevler üstlendikten sonra,
Ekim 1997’de gerillaya katıldı.
Dursun Çakır, 1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989’da İstanbul’da
Dev-Genç’lilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında görevler üstlendi.
1995’te SPB’lere, 1997’de Malatya dağlarında gerillaya katıldı.
Songül Erkuş, 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü doğumludur. 1415 yaşlarında devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten, Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997 Ağustos’unda gerillaya katıldı.

Düzgün AKSAKAL
1964 Dersim, Pülümür doğumludur. 1988’de harekete sempati duymaya başladı. 1989 yılında yurt dışına
çıktı. 1991’den itibaren aktif bir şekilde mücadelede yerini aldı. 15 HaDüzgün Aksakal ziran 1993’te Paris’te, faşist mafyacı
iki kişi tarafından katledildi.
Mehmet BÜÇKÜN:
1959 Malatya doğumludur. Adana ve çevresindeki mücadeleye önderlik etti. Adana’da sol içi bir
sorunu çözmek isterken kendine
“Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri
Mehmet Büçkün tarafından 19 Haziran 1979’da öldürüldü. Mehmet, bölgenin yönetici
kadrolarından biriydi.

Grup Yorum’u Susturamayacaksınız.
Gözaltına Alınanlar Derhal Serbest Bırakılsın!
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Kültür Merkezimiz Bir Kez Daha
Polis Baskınıyla Talan Edildi!
Arkadaşlarımız İşkencelerle Gözaltına Alındı!
Çalışmalarımızı yürüttüğümüz
İdil Kültür Merkezi, bundan 6 ay
önce polis tarafından “suçlu ve suç
aleti arama” bahanesiyle basılmıştı.
Baskında herhangi bir “suç aleti”
bulamayan polis, bir adet çekice el
koymuştu. Hiçbir ‘suçlu’ da bulaGrup Yorum üyesi ve İdil Tiyatro Halk
mayan polis, orada bulunan tüm Oyuncuarı Özgür Gültekin ve Dilan
Yorum üyelerini ve inşaat işçilerini Poyraz gözaltındalar
gözaltına almıştı. Gözaltına alınan
7 Yorum üyesi ve 1 inşaat işçisi tumunu bastınız. Terör budur. Eşkiya gibi
tuklanmış ve 3,5 ay tutuklu kalmıştı. kapı pencere kırıp, içerideki tüm eşyaları
Yapılan mahkemede baskının ve tutuk- paramparça etmektir. Herkesi işkencelerle
lamanın nasıl keyfi bir uygulama olduğu gözaltına almaktır.
ayan beyan ortaya çıkmıştı.
Sizin asıl düşmanlığınız baş eğmeyen,
AKP’nin eli kanlı katil polisleri uzlaşmayan, size biat etmeyen, devrimci
bugün bir kez daha geldi kültür merke- sanata karşıdır. Sanatımızın gücü karşızimize. Helikopter desteğiyle, zırhlı sında aciz ve zavallısınız. Bu nedenle
araçlarıyla, itfaiye ekipleriyle adeta “göv- bu kadar saldırgansınız. Kendi yasalade gösterisi” yaparcasına gelmişlerdi. rınızı bile ayaklar altına alacak kadar
Çok büyük bir iş yapıyorlarmış havası aciz…
estirmek içindi hepsi. Kültür merkezimizi
Tüm saldırılarınız boşuna, bizi suskuşattılar. Kapılarını, pencerelerini par- turamazsınız diye yıllardır söylüyoruz.
çaladılar. Kültür merkezinde bulunan Bu saldırınız da koca halk denizine çarSultan Gökçek, Özgür Gültekin, Fırat pacak. Çünkü Grup Yorum halktır. Grup
Kıl, Dilan Poyraz, Dilan Ekin, Musa Yorum yoksulların sesi, umudu ve öfKurt, Umut Şener, Bergün Varan, Betül kesidir. Ne yaparsanız yapın yoksulların
Varan ve Alişan Gül işkencelerle göz- gazabından, adaletsizliğinizin bedellerini
altına alındılar.
ödemekten kurtulamayacaksınız. YapYine “suçlu” aramaya geldiler, yine tığınız hiçbir şey yanınıza kar kalmakim var kim yoksa gözaltına aldılar. yacak.
Yine “suç aleti” aramaya geldiler, yine
Hukuksuz bir şekilde, işkencelerle
tüm eşyalarımızı, enstrümanlarımızı gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı derhal
kırıp döktüler. Dolaplarımızı, tüm eş- serbest bırakın!
yalarımızı parçaladılar.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın MücaBırakın “terör operasyonu” palav- delemiz! Grup Yorum Halktır Sustururalarını. Bir kültür merkezini bastınız. lamaz!
İçinde hiçbir suçlu ve suç aleti olmadıGrup Yorum / 30 Mayıs 2017
ğından emin olduğunuz bir sanat kuru-

Dergimizi, Yeni
Zaferlerin
Haberleriyle
Halkımıza Ulaştırdık
İstanbul Sarıgazi: Halk Cepheliler
25 Mayıs'ta mahallede umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı. Yapılan
çalışmada Kemal Gün'ün zaferinden ve
direnişlerini hapishanede sürdüren Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişleri
anlatıldı. Çalışma sonunda 50 dergi okurlara ulaştırıldı.
Hatay: Halk Cepheliler 30 Mayıs’ta
umudun sesi Yürüyüş dergisini Ekinci,
Armutlu Mahallesi ve Saray Caddesi’nde
esnaflara, kahvehanelere ve ziyaret edilen
ailelere ulaştırdı. Yapılan çalışmada genel
olarak Ankara Yüksel Direnişi ve AKP
hükümetinin gericiliği ve demokratik halklara saldırıları anlatıldı. Çalışmalarda
toplam 105 dergi okurlara ulaştırıldı.

Evlatlarımızın Sorunlarını
Örgütlü Mücadelemizle
Çözeceğiz!
Gazi Mahallesi’nde biraraya gelen
Tutsak Aileleri Meclisi 28 Mayıs'ta
tutsakların sorunlarıyla ilgili toplantı
yaptı. Toplantıda tutsakların sorunları,
ailelerin yaşadığı sorunlar, çözümleriyle birlikte ele alınarak kararlar
alındı. Toplantıya 32 aile katıldı.

Şehitlerimizin Emaneti Ailelerimizi Yalnız Bırakmayacağız!
Şehit Aileleri Meclisi tarafından
hastanede yatan Mustafa Meray, 28
Mayıs'ta ziyaret edildi. Ziyarete 4 şehit
ailesi katıldı. Ziyarette Mustafa Meray'la şehitler üzerine sohbet edildi.

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN!

