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KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR
Katletseniz de Binlercemizi Tutuklasanız da

Asla Vazgeçmeyeceğiz!
Asla Uzlaşmayacağız!
Kurşunlar diyor ki, eğer
direnirseniz, devrimcilerle
beraber mücadele
ederseniz, üzerinizden eksik
olmayız. Baskınlar,
gözaltılar tutuklamalar,
sokak ortasında
katletmeler bitmez. Dilek
gibi, İnanç gibi, evlerinizin
içine girer, annenizin
babanızın kardeşinizin
yanında katlederiz, diyor.
Yılmaz gibi işinden evine
gelirken "karakola bomba
koyacaktı" deyip, sokak
ortasında sorgusuz sualsiz
vururuz, diyor.
Bize deniyor ki, siz de
silahları bırakın.
Deniyor ki, siz de
devrimden, sosyalizmden
vazgeçin.
Emperyalizmin
politikalarına boyun eğin.
Ya düşüncelerinizi
değiştireceksiniz ya da sizi
katletmeye devam edeceğiz.
Bu düşüncelerinizden
vazgeçmediğiniz sürece,
silahlı ya da silahsız olun, sizi
katletmeye devam edeceğiz.
“Direnen ve savaşan” tek
örgüt olarak sizi
bırakmayacağız.
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Üç Kurşun; İKİSİ GÖĞSÜNE, BİRİ ŞAH DAMARINA

Ne Kurşunladığınız Kalplerimize
Korkuyu Yerleştirebilirsiniz,
Ne Şah Damarımızı Kesebilirsiniz!
AKP faşizmi, faşist niteliğine uygun
olarak, kendinden olmayan herkese saldırmaya devam ediyor. AKP’ye karşı
çıkan herkes, AKP terörünün hedefi oluyor. Korkuyor AKP. Çaldığı kadar korkuyor, vatanımızı yağmaladığı ve yağmalattığı kadar korkuyor. Zulmü, korkusu
kadar büyük ve korkusuyla birlikte zulmü
de büyüyor.
AKP faşizminin zulmü, son olarak üç
kurşun olup, İnanç Özkeskin’i katletti.
İnanç Özkeskin’in katledilmesinde bir
“yanlışlık” yok. Ne “kazayla” ateş alan
bir silah, ne ‘“başkası sanarak” öldürmek
söz konusu değil. Bilinçli, iradi bir katletmedir.
Üç kurşun; İKİSİ GÖĞSÜNE, BİRİ
ŞAH DAMARINA.
Ne kurşunladığınız kalplerimize korkuyu yerleştirebilirsiniz, ne şah damarımızı
kesebilirsiniz!
Sizden öncekiler de çok katlettiler,
çok kaybettiler.
“1000 operasyon” yaptılar. Köyleri
boşalttılar, yaktılar. Binlerce faili meçhul
yazıldı bu tarihe.
Oluk oluk akan bu kanı yazmaz resmi
tarih. Oysa bunlar, mezarlar dolusu ölüler
kadar gerçektir.
Bunlar, vücudumuza saplanan kurşunlar kadar gerçektir.
Bu devletin suç dosyası, “terör ve
katliam” sayfalarıyla doludur.
Yılmadık, teslim olmadık, uzlaşmadık,
vazgeçmedik. Biz hala emperyalizmin
ve faşizmin karşısındayız.

Hala devrim, sosyalizm diyor, bu
uğurda savaşıyoruz.

Dilek’ten İnanç'a
Katleden Kim?
Dilek Doğan; 18 Ekim 2015’te ailesiyle
birlikte yaşadığı evinde katiller tarafından
vurularak öldürüldü. Küçükarmutlu’da devrimcilerin örgütlendiği, yönettiği bir mahallede yaşadığı için katledildi.
Yılmaz Öztürk; 20 Şubat 2016’da
Küçükarmutlu’da polis tarafından hedef
gözetilerek vuruldu. Yılmaz’ın, karakola
saldırı düzenlerken vurulduğu açıklandı.
Oysa, kendi evinin sokağında kurşunlandı.
Dilek, kanlı postalların sahiplerine
“galoş giyin” dediği için, Yılmaz, evinin
sokağında “poşet taşıdığı” için vuruldu.
Barış Kerem, Oğuzhan Erkul: Yer
Gazi Mahallesi, 14 Nisan 2017... Piknik
alanından doğum günü kutlamasından
dönüyorlardı. Bir otoda 5 kişiydiler. Polis,
otomobili taradı. Gençlerden ikisi öldü.
Suçları, “Gazili” olmalarıydı; belki yarının
Cephelileri’ydiler. Yine onlar da devrimcilerin örgütlendiği, yönettiği bir mahallede
yaşadıkları için katledildiler.
Uğur Kurt’u Okmeydanı Cemevi’nin
bahçesinde katlettiler. Bir cenaze için
oradaydı. Uğur’u vuran kurşun, TEM
şubesinden bir polise aitti. Hedef gözetilerek yapılan atıştı.
AKP faşizminin yoksul gecekondu
mahallelerindeki katliamı, Berkinler’den
Günaylar’a uzanır. AKP’nin katliamcı
polisinin eli “tetik”tedir. Sadece 2008-
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2014 arasında tam 183 kişi, AKP polisinin kurşunlarıyla katledilmiştir.
Bu kısa tabloda görüldüğü gibi,
polisin halka, gençliğe yönelik katliamları, ne “istisna”, ne üç-beş faşist
polis müdürünün saldırısından ibarettir.
Her katliam, AKP iktidarının iradesiyledir. AKP, bugün devlettir. Saldıran
devlet, katledilen halktır.

AKP Faşizmi Katliamlarla
Halka Ne Diyor?
Kurşunların nereye yöneldiği ve
ne söylediği açıktır.
Kurşunlar, Gazi, Küçükarmutlu,
Okmeydanı halkına, devrimcilerin örgütlü olduğu yoksul gecekondu mahallelerinde
yaşayan tüm halka, diyor
ki; devrimcilerle birlikte
olmayın, devrimcilerin önderlik ettiği örgütlenmelerde yer almayın, kurumlarına gidip gelmeyin, yürüyüşlerine, mitinglerine
katılmayın, katılırsanız....
bedelini ödersiniz.
Kurşunlar diyor ki,
eğer direnirseniz, devrimcilerle beraber mücadele
ederseniz, üzerinizden eksik olmayız. Baskınlar,
gözaltılar tutuklamalar, sokak ortasında katletmeler
bitmez. Dilek gibi, İnanç
gibi, evlerinizin içine girer,
annenizin, babanızın, kardeşinizin yanında katlederiz diyor. Yılmaz gibi
işinden evine gelirken "karakola bomba koyacaktı"
deyip, sokak ortasında sorgusuz sualsiz
vururuz diyor.
AKP, devrimcilerle halk arasında
bir korku duvarı inşa etmek istiyor.
Halkı devrimcilerden, devrimcileri
halktan koparmak istiyor. Halkı devrimcilerin olduğu mahallelerden uzaklaştırmak istiyor.
Aleviler’e diyor ki, devrimcilerden

uzak durun. Cemevlerini devrimcilere
açmayın. Devrimcilerin cenazelerini
ortada bırakın. Bırakmazsanız, daha
çok Uğur vurulur. Maraş’ı unutmayın
diyor AKP faşizmi. Yaşadığınız her
yeri size dar ederim diyor.

AKP Faşizmi İnfazlarla
Devrimcilere Ne Diyor?
Dünyada birçok örgüt, silah bırakırken, kimileri silahları toprağa gömüp, kimileri silahlarını eritirken, kimileri ise, silahlarını emperyalizmin
hizmetine verirken; devrimci hareket,
devrim ve iktidar iddiasıyla, emperyalizme ve oligarşiye karşı uzlaşmaz

çizgisini sürdürüyor. İşte kurşunlar,
bu kararlılığımıza karşı sıkılmaktadır.
Bize deniyor ki, siz de silahları
bırakın.
Deniyor ki, siz de devrimden, sosyalizmden vazgeçin.
Emperyalizmin politikalarına boyun eğin.
Ya düşüncelerinizi değiştireceksiniz

ya da sizi katletmeye devam edeceğiz.
Bu düşüncelerinizden vazgeçmediğiniz
sürece, silahlı ya da silahsız olun,
sizi katletmeye devam edeceğiz.
“Direnen ve savaşan” tek örgüt
olarak sizi bırakmayacağız.
AKP faşizmini böyle saldırganlaştıran nedir?
İdeolojik netliğimizdir. Parti-Cephe
ideolojisinin devrim yapacak bir netliğe sahip olmasıdır. Yazılan, konuşulan, yapılan her şeyin halk nezdinde
karşılık bulmasıdır. Kızıldere’den bugüne bitmeyen bir umudun hep var
olmasıdır.
Kızıldere'den bu yana direnişlerimizle, uzlaşmazlığımızla
yarattığımız tarihimiz, en
büyük korkuları. Biliyorlar
ki bu tarih kendini yeniden
var eder. Bir gecede bütün
Cepheliler’i katletseler dahi,
O Cephe, küllerinden yeniden doğar.
AKP, hesap sorulmasından, halkın devrimci şiddetinden ve eylemlerimizin
halkla bütünleşmesinden
korkuyor. Bunun için Cephe’ye karşı yok etme, yıldırma operasyonları, yok
etme planları yapıyor.
Ama tarih öyle yazılmıyor.
Tarih, egemenlerin söyledikleriyle, yaptıklarıyla
ve yapmak istedikleriyle
yazılmıyor.
Tarih Osmanlı'dan bu
yana zalimin zulmüne karşı
ayaklanan halkların isyanları ve direnişleri ile yazılıyor. Tarih,
Baba İshaklar’la, Pir Sultanlar’la,
Bedrettinler’le yazılıyor.
Sıkıyönetimlerinizi, cuntalarınızı,
OHAL’lerinizi, Kızıldere’de Mahirlerin direnişiyle, ölüm oruçlarında
Abdullah Meralle’rle, Büyük Direniş’imizdeki 122 şehidimizle, yerle
bir ettik. Yoksul gecekondu mahalle-

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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lerini teslim almak için, Gazi’de, Ümraniye’de olduğu gibi, kitlesel katliamlar düzenlediniz; tüm yoksul mahalleler ayaklanarak, bizi teslim alamayacağınızı gösterdik.

AKP Faşizmi, Karşısında
Direnen Bir Güç İstemiyor
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OHAL’den bu yana direniyoruz.
Hayatın hiçbir alanında geri adım atmıyoruz. Hiçbir konuda iktidarın icazetini kabul etmiyoruz. 1 Mayıslar’da,
alanımızı savunuyoruz. Bağımsız Türkiye konserlerimizden vazgeçmiyoruz.
Hasta tutsaklarımızı, AKP’nin insafına
bırakmıyoruz. Derneklerimizin mühürlenmesine boyun eğmedik, mühürleri söküp mevzilerimizi savunduk.
Ne Berkinler’i unutturduk, ne şehitlerimizi mezarsız bıraktık.
Bütün bunlar, AKP’nin politikalarını bozan politikalardır.
AKP faşizmi yarattığımız direnişlerden ve yarattığımız sonuçlardan
korkuyor.
AKP, yönetememe krizinin sonucu
olarak, çareyi, ülkeyi OHAL ile yönetmekte buldu.
Korkuları bacayı sarmış ve çıkan
yangından kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.

Yönetemedikçe, devrimcilere ve
halka daha çok saldırıyorlar. Ama olmuyor. İki kamu emekçisinin direnişi,
AKP faşizminin bütün politikalarını,
demagojilerini bir anda alt üst ediyor.
Baskı, işkence, tutuklama ile sindireceklerini, bitireceklerini sandıkları direniş; büyüyerek, başta kamu emekçileri olmak üzere, halkın çeşitli kesimlerini harekete geçirerek devam
ediyor. Çareyi, direnen iki kamu emekçisini tutuklamakta, Ankara Yüksel
Caddesi’ndeki insan hakları anıtının
önünü yasaklamakta buldular. Direniş
bitti mi?
Bitmediğini tüm dünya gördü.
AKP’nin “çare” sandığının, çare olmadığı ortaya çıktı.
AKP, direniş karşısındaki acizliğini
şimdi, Yüksel’de estirdiği terörle,
İnançlar’a sıktığı kurşunlarla kapatmaya çalışıyor.

AKP’nin Korku ve Gözdağı
Politikası da Bize Sökmez!
Faşizmin korku ve gözdağı politikası, bir kişiye yaptığıyla, yüzbinleri,
milyonları korkutup teslim almak üzerine kuruludur. Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın tutuklanması, işten
atılan ve direnme potansiyeli taşıyan
100 bin kamu emekçisi ve akademisyene gözdağıdır. İnanç’ın katledilmesi,
F tipi hapishanelerdeki tutsakları sahiplenen, haklar ve özgürlükler mücadelesinde yer alan herkese gözdağıdır. Gençlik Federasyonu’na, İdil
Kültür Merkezi’ne ard arda yapılan
baskınlar, aleni işkenceler, tüm gen-
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çliğe gözdağıdır. Yüksel’de, veya direnişleri desteklemek için eylem yapılan meydanlarda, yoksul gecekondu
mahallelerinde estirilen terör, tüm halka gözdağıdır.
Meydanları korku beklesin istiyorlar.
Yüreklere korkuyu yerleştirmek
istiyorlar.
Herhangi bir tutuklamaya, operasyona sessiz kalınması, cenazelerimizin
ortada kalması, bu korku ve gözdağını
büyütecektir. Faşizm bunu bildiği için,
özellikle cenazelerimizin sahiplenilmemesi, törensiz, kaçırılarak defnedilmesi için tüm baskı ve hile yöntemlerini kullanıyor.
Son olarak İnanç Özkeskin’in cenazesinde de aynı yöntemlere başvurdular.
Önce kendi istedikleri yere gömmemizi dayattılar. “O devirler geçti”
diyordu katliamcılar.
Biz dayatmayı kabul etmeyince,
“tamam sizin dediğiniz olsun, ama
şu tören olmasın, şuraya gidilmesin”
dayatmasını önümüze getirdiler.
Mezar hakkımıza, şehitlerimizi törenimizle gömme hakkımıza saldırı
var. Ve biz bu saldırıya izin vermeyiz.
Vermedik.
Asla şehitlerimizi mezarsız bırakmayız. Sizin zalim düzeniniz şehitlerimizi yedi kat yerin dibine de gömse,
onları oradan çıkarıp kendi ellerimizle
toprağa veririz. Sahiplenmemizi engellemek için yapacağınız hiçbir şey
bizi vazgeçiremez. 70 yaşında Kemal
Gün gibi, mezar hakkımız için aç
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kalır, ölümü göze alırız.
Direnmek ve direnme kararlılığı,
korku ve gözdağının karşısına dikilebilecek en güçlü barikattır.
Kurşunlarıyla bize teslimiyeti dayatan AKP’ye diyoruz ki, sizin korku
ve gözdağınız karşısında bizim inanç
dağlarımız var.

AKP’nin Korku ve
Gözdağına, Direnişleri
Yaygınlaştırarak,
Halkı Örgütleyerek
Cevap Verelim!
AKP, halka karşı baskı ve terör
için her alanda örgütlenmekte, mafyayı, kontrgerillayı, polisi, mahkemeleri kendine bağlı olarak örgütle-

mektedir.
Polis her gün baskınlar yapıyor.
Savcılar hiçbir nedensiz baskın ve
gözaltılara onay veriyor. Mahkemeler
“suç unsuru” olmadığı halde insanları
tutukluyor, yıllara varan hapis cezalarına çarpıtıyor.
AKP faşizminin yargıçları, ceza vermek için Cepheli olmayı yeterli sayıyor.
Bugün devletin bütün kurumları
halka karşı savaşın uygulayıcısı durumundadır.
İnanç’ın, annesinin evinde üç kurşunla katledilmesi bilinçli bir politikadır.
Bilerek, planlanarak tercih edilmiştir.
Amaç; herkese gözdağı vermektir.
Biz bu yöntem ve araçları iyi tanıyoruz. Bunlar KONTRGERİLLA

YÖNTEMLERİDİR.
Kontrgerilla şefi Mehmet Ağar’ın
çömezi Süleyman Soylu da kendi katillerinden, kendi kontrgerilla örgütlenmelerini oluşturmuştur.
Dün olduğu gibi bugün Süleyman
Soylu’nun emrinde de Ayhan Çarkın’lar, Oğuz Yorulmaz'lar vardır.
Soylu’nun da Abdullah Çatlı’ları, Haluk Kırcı’ları vardır. Yarın bunlar da
açığa çıkacaktır.
Ama Soysuz Soylu ve AKP yönetimi de bilmelidir ki, halkı ve devrimcileri teslim alamayacaksınız!
Katliamlarınızla, işkencelerinizle,
tutuklamalarınızla, baskınlarınızla bizi
teslim alamaz, uzlaşma zeminlerine
çekemezsiniz!

Dersim’de 31 Bölgede 6 Ay Süreyle “Özel Güvenlik Bölgesi” İlan Edildi

Dersim Halk Cephesi: "Yasaklamayı Kabul Etmiyoruz"
Dersim’de keyfi yasaklamalar
“halkın güvenliği için” yalanlarıyla
devam ediyor. İlkbahar aylarının başlangıcıyla halkın gerilla ile olan bağını
koparmak ve korku salmak amacıyla
son olarak Dersim’de yine 31 bölge
“özel güvenlik bölgesi” gerekçesiyle
halka yasaklandı. Bu yasak üzerine
15 Haziran’da yazılı açıklama yayınlayan Dersim Halk Cephesi kısaca
şunlara yer verdi:
“… Dersim, tarihi boyunca birçok
soykırım operasyonlarına, köy boşaltmalara, olağanüstü hal uygulamalarına maruz bırakıldı ve ambargolar ile sindirilmeye çalışıldı. Şimdi
de sözde “halkın güvenliği” yalanıyla
Dersim’in merkez ile Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde 31 bölgede 6 ay süreyle “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi. 1994 yılında köyleri
yakılıp boşaltılan köylüler, son yıllarda
tekrar köylerine dönüp, yaylacılık
şeklinde hayvancılık yaparak evlerine
ekmek götürmeye çalışırken tekrar
bu yaylaları “halk yararına” diye yasaklamayı kabul etmiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki HES’lerle, madencilik faaliyetleriyle, orman yakmalarla yapılmak istenen bölgenin
insansızlaştırılması ise, bu sefer de
bu yasaklamalarla bölge insansızlaştırılmak isteniyor. Öyle daha rahat
yakıp yıkacak, insanları daha rahat
katledecekler biliyoruz. İzin vermeyeceğiz. Bölgemizin ne HES’lerle,
ne de yasaklarla boğulmasına izin
vermeyeceğiz! İnsanlarımızın ekmeğini elinden alıp, onları ekonomik
olarak çökertip, ajan-işbirlikçi ağınıza
katmak istiyorsunuz. Başaramayacaksınız.
Dersim valisi kazma kürek meraklısı Osman, hala öğrenemedin mi?
Bu halk sizin yalanlarınızla baş edemedi belki, ama önünüzde diz çökmedi, çökmeyecek de. Bu sizin derdiniz biliyoruz. Ne bölgelerimizi, ne
de Dağların Şahanları’nı sahipsiz bırakamayacaksınız.
- “Halkın güvenliği” yalanıyla
başlatılan tüm yasaklar derhal kaldırılsın!
- İnsanlarımızın ekmeğinden elinizi

çekin! - Ajan-işbirlikçilik tuzaklarından vazgeçin! - Gerilla halktır, halkın
gerilla ile bağını koparamazsınız!”
***
Valilik tarafından yapılan açıklamada:
- Dersim merkezde Bali Deresi,
Kurutlu Deresi, Gözlek-Seperteki,
Kutu Deresi, Ahpanos Salderesi, Laç
Deresi;
- Ovacık’ta Eroğlu Mahallesi,
Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan
Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi,
Dülbektaşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu
Mahallesi, Alısırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası,
Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme
Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik, Çığırlı Yaylası, Karader;
- Nazimiye’de Tavuklu-Doğantaş,
Dokuzkaya;
- Pülümür’de Yoncalık Yaylası,
Sarıgül Yaylası;
- Hozat’ta ise Kinzir ormanları,
1 Kasım 2017 tarihine kadar geçici
özel bölgesi ilan edildi.
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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1- Mücadeledeki sürekliliği sağlamak bizim olmayandan kurtulmaktır. “Her meyvenin kurdu içindedir”
denir, biz de bizim olmayan ne varsa
bizi yenmesine, çürütmesine izin vermeyecek, eleştiri ve özeleştiri silahını
kullanacağız. Mücadelede yavaşlamak, durmak yok, örgütlülüğümüzü,
devrimciliğimizi büyütmek için eleştireceğiz, özeleştiri vereceğiz.
2- Eleştiri-özeleştiri pratik, pratik...
Sonra yeniden eleştiri-özeleştiri ve ardından pratiktir. Devrimcilik budur.
3- Her türlü eksik ve hatada bir
devrimci önce kendisine bakmalıdır.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

4- Özeleştiri, sorunun asıl nedeni
bulunarak yapılmalıdır. Özeleştiri
kirli ayağa temiz çorap giymek değildir.
5- Sosyalizm eleştiri-özeleştiriyi
bir gelişme yolu olarak benimsemesiyle üstündür. Yanlışı düzeltir, doğruyu büyütür. Daha iyi olmanın yolunu hep açar. Burjuva ideolojisi
yanlışı da doğruyu da sabitler. Sabitlik
çürümedir. İnsanı da, doğayı da, hayatı da çürütür.
6- Devrimciler kendi aralarındaki
çelişkileri kavga ile değil, eleştiriözeleştiri ile çözerler. Eleştiri-özeleştirinin üç aşaması:
-Tartışma
-İkna etme
-İnandırma’dır.
7- Özeleştiri saygıdeğerdir. Özeleştiri namustur.
Özleştiri vermeyen namussuzdur.
Özeleştiriye inanmayan da namussuzdur.
8- Eleştirilmeyen her şey meşrulaşır.
9- Eleştiriye önce eleştiri ile cevap
verilemez. Çünkü bu eleştirinin önünü
kesmektir. Eleştirinin önünü kesmek
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Eletiri-Özeletiri
Emei n ve Sevg i n i n
You nlamı Halidir

devrimci bir tavır değildir. Yapılan
eleştiriyi dinlemek, muhakeme etmek
ve yapılan yanlışta ısrar etmemek
devrimci bir tavırdır.
10- Sadece inançlı insanlar özeleştiri verebilir. Değişime inanmak,
kendini geliştirmek devrime inanç
sorunudur.
11- Geçmişin özeleştirisinin gücü
geleceğin ne kadar güçlü kurulacağını
belirler.
Neyi nasıl yapıyoruz?
Yapamadıklarımız neler?
Neden yapamadık?
Nasıl yapacağız?
Hiçbir ayrıntının üstünden atlamadan hesaplaşmadıkça kendimizi
tekrar eder dururuz.
Kendini tekrar sıradanlaşmaktır.
Sıradanlaşma çürümektir.
Çüreme yozlaşmaktır.
12- Şikayet etmek, kendini dışta
görmektir. Devrimcilik, sorunun içinde olmaktır. Cepheli kendisini hiçbir
şeyin dışında görmez. Kendisini her
türlü sorunun, eksiğin merkezine koyarak düşünmek zorundadır.
Olumlulukları kendine biçip,
olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenmemek devrimci tavır değildir.
Cepheli olmak, bu “büyük aile” adına
ne varsa güzellik de olsa hata da
olsa, aynı sorumlulukla kendinin olarak görmektir. Her sorunda “bizim
sorunumuz” demektir. Düzeltecek
olan da “biz”dir. Cepheli şikayet etmez; gerektiğinde eleştirir. Ama eleştirmek de yeterli değildir. Daha fazla
emek, daha fazla fedakarlıkla tamamlar, düzeltir.
13- Devrimcilik birbirine güvenmektir, eleştiri-özeleşiriye güvenmektir. Birbirimizin değerlerine güvenmektir.
14- Eleştirirken, eğitirken, emek
verirken insanın yeniden doğuşun-

tanık oluruz.
15- Eleştiri-özeleştiri kişiyi güçlendirmelidir. Eleştiri, örgütün savaşma gücünü attırmalıdır, eleştiri
kişisel saldırı amaçlı kullanılamaz.
16- Eleştiri-özeleştiride yanlış
tarz; iliberallik ve öfkeli olmaktır.
İkisi de aynı kapıya çıkar, sorun çözmez.
17- Özeleştiri sanat eseri inceliğinde yapılmalıdır. Dikkatli ve özenli
olmalıdır. İlk aklına geleni söylemek
değildir. Aklına ilk geleni söylemek
kabalık, bencilliktir. Kabalığın, kırıp
dökmenin başka bir açıklaması yoktur.
Kaba olmayacağız. Gerek halkla, gerek yoldaşlarımızla, gerekse de örgütle
ilişkilerimizi buna göre şekillendireceğiz.
18- Eleştirirken titiz ve özenli,
eleştiri alırken olgun olmak gerekir.
19- Eleştiri ve özeleştiri; devrimci
mücadelenin, devrimci mücadele
içinde gelişip, bir adım öne çıkmamızı
sağlayan yaşadığımız sorunların nedenleriyle çözümlerini ortaya çıkaran
ve çözümünde atılan ilk adımdır.
20- Zaafla, insanla uğraşan tarz
doğru değildir. Sorunları kişiselleştirmeden ele almalıyız. Eleştiri silahını
kullanırken amacımız eleştirdiğimiz
yoldaşımızı yerin dibine batırmak
değildir. Tam tersine eksiklerini-yanlışlarını gösterip, onun güçlenmesini
sağlamaktır. Zaafla değil, insanla uğraşan tarz devrimci değildir. Yani
eleştirenlerin hedefi kesinlikle kişiler
olmamalı, zaaflar olmalıdır.
21- Devrimcinin özeleştirisine sahip çıkması en başta kendisine olan
saygısındandır.
Yoldaşına, halkına, örgütüne, devrime olan saygısındandır. Devrimci
insan saygılı, mütevazi insandır.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Katil AKP'nin Katliamları İnanç Özkeskin’in Katledilmesiyle
Devam Ediyor!
TAYAD'lı İnanç Özkeskin, 13 Haziran tarihinde; tıpkı Sıla Abalay,
Dilek Doğan, Günay Özarslan gibi
kaldığı evde katledildi. Katliam, "Kadıköy'de bir eve düzenlenen operasyonda polise silahla karşılık veren
bir terörist etkisiz hale getirildi" denilerek geçiştirilmek istendi.
Dergimizin geçen haftaki sayısında
İnanç'ın katledilmesine ilişkin annenin
ve görgü tanıklarının anlatımlarına
yer vermiştik. Halk çocuklarının katillerini cezasız bırakmamak için,
adaletin yerini bulması için gerçekleri
anlatmaya devam edeceğiz.
İnanç Özkeskin'in Katili Soysuz
Süleyman ve AKP'dir.
Katliamcılar İnanç'ı katletmek için
gelmişlerdi. Kapıyı koçbaşlarıyla kırıp
girmişlerdi içeri. Annenin gözleri
önünde katillerin açtığı ateş sonucu
iki kurşun kalbine bir kurşun da şah
damarına isabet etmişti İnanç'ın. Ortada ne bir tartışma, ne bir uyarı
vardı. Birkaç dakika içinde katliam
tamamlanmıştı. Sıra senaryonun yazılmasındaydı...
Bütün katliamlarda olduğu gibi
İnanç'ın katledilmesine ilişkin söylenen yalanlar da neredeyse harfi harfine aynıydı. Katlettikleri İnanç Özkeskin bir "terörist" idi. “Canlı bomba”
şüphesi vardı ve Süleyman Soylu’ya
eylem yapacaktı! Polisle çatışmaya
girdi, etkisiz hale getirildi...
Katliamın duyulması üzerine halkın avukatları katliamın yapıldığı
yere geldiler. Ancak kapı mühürlüydü,
kapıyı değiştirip yeni kapı takmışlardı.
Ev, bir sitenin içindeydi. Sitenin güvenlik görevlileri ile görüşülerek olayın gelişimi hakkında bilgi alındı.
Site görevlileri, İnanç'ı tanıdıklarını
ve sevdiklerini, polisler geldiğinde
kendilerini güvenlik kulübesine kilitlediklerini, sitede oturanların pencerelerden bakmasına bile izin verilmediğini, üzerlerine silah doğrulttuklarını anlatıyorlardı. Herhangi bir

çatışma sesi duymadıklarını, 2 ya da
3 el silah sesi duyduklarını söylüyorlardı.
İnanç'ı katleden katiller, katliamın
izlerini silmek için anne ve babayı
da üzerlerini bile giymelerine izin
vermeden, pijamalarıyla birlikte yanlarında götürmüşler, işkence yapıp
hastaneye bırakmışlardı. Hastaneden
ayrılan anne ve baba bir otele yerleşip,
buradan otel çalışanı bir gencin yardımıyla 15 saat sonra avukatlarına
ve TAYAD'lılara ulaşabilmişlerdi.

Katletmek Serbest Cenaze
Töreni Yapmak Yasak!
Hem çocuklarını katledeceksin,
hem işkence yapacaksın sonra da
gelip "cenaze töreni yapmayın" diye
aileyi tehdit edeceksin! Hayır, halkın
çocukları sahipsiz değil. Karşılarında
nedamet getiren asalak darbeciler,
dini-imanı para olmuş ümmetçiler
değil devrimciler var. Biz yoldaşlarımızın bir parça kemiği, bir tel saçı
için aylarca direndik. Yoldaşlarımızı
bir mezara kavuşturmak için bedeller
ödedik. Şimdi, tehditle, katlettikleri
yoldaşımızın cenaze törenini engellemeye çalışıyorlar.
Şehidimizin cenaze töreni Karacaahmet Mezarlığı’nda olacaktı. Bunu
Terörle mücadele polisleri de biliyordu
ama yine de korkuyorlardı; ya Gazi'ye
götürmeye kalkışırlarsa. Bu nedenle
de sürekli sorun çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu korkuyla saatlerce Adli
Tıp'ın önünde beklettiler ve sürekli
sorun çıkarttılar. "Madem sorun çıkartıyorsunuz biz de programımızı
değiştirip, cenazemizi Gazi'ye götüreceğiz" deyince, yapamayız, olmaz
dedikleri her şeyi bir bir çözdüler ve
cenazemizi vermek zorunda kaldılar.
Mezarlık konusundaki dayatmalarından sonuç alamayacaklarını anlayan işkenceci-katiller, bu sefer de
cenazemizi mezarlığa devletin aracıyla

götürmemizi dayattılar. Cenazelerimizi, mezarlarımızı, geleneklerimizi
pazarlık konusu yaptırmayız. Bu uğurda bedeller ödedik ve hiçbir şekilde
geri adım atmayız, bunu düşman da
biliyor. Ancak her aşamada yeni bir
saldırıyla geri adım attırmaya çalışıyorlar. Her seferinde de geri adım
atan, irademize boyun eğen düşman
oluyor.
Şehidimizin cenazesini aldıktan sonra Gazi Cemevi aracıyla Karacaahmet
Mezarlığı’na getirdik ve burada yaptığımız törenle İnanç'ımızı da kahramanlarımızın yanına uğurladık.
Faşizm sınıf kiniyle saldırıyor. Silahsız savunmasız bir insanımızı,
anne ve babasının gözleri önünde direk öldürücü yerlerine ateş ederek,
alçakça katletti. Şimdi, sorulacak hesaplarımızın yanına İnanç'ımızın katillerini de ekledik.
Uğur Kurt'un, Dilek Doğan'ın katillerini koruyan, ödüllendiren devlet
en son İnanç ÖZKESKİN'i katlederek
devrimcilere mesaj veriyor; "direnmeye devam eder, bizimle uzlaşmazsanız sonunuz böyle olur" diyor. İşkenceyle, tutsaklıkla, katliamlarla sindirmeye, uzlaşmaya, teslim almaya
çalışıyor.
Biliyoruz, İnanç Özkeskin son olmayacak, daha çok öleceğiz. Çünkü
üç kuruşa muhtaç edilen, ekmeksiz
ve adaletsiz bırakılan yoksul halkların
mücadelesi her geçen gün daha da
büyüyecek. İnançlar'ın hesabını soracak ve öldükçe çoğalacağız.
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 Biz diyoruz ki;

KATLEDEN DEVLET,
KATLEDİLEN HALKTIR!

 Biz diyoruz ki; devlet, halkı baskı altına alıp, sömürü çarkını sorunsuzca döndürmeye
yarar. Bunun içinde katletmek, işkence etmek, tutsak etmek, aç-sakat bırakmak, yozlaştırmak… her yol-yöntem kullanılır. Devlet yönetebilmek için, halkı susturabilmek için katliam
politikalarına başvurur.
 Biz diyoruz ki; AKP iktidarı hiçbir muhalefete yaşam hakkı tanımayacak kadar
güçsüzdür ve karşısında duran en ufak bir halk örgütlenmesi, küçük bir muhalif ses onun
korkma nedenidir. Bu nedenle halka karşı faşist terörden, katliamdan başka politikası yoktur.
 Biz diyoruz ki; Türkiye’de gelmiş geçmiş bütün iktidarlar halkı, direnenleri katliamlarıyla
teslim almaya çalışmıştır. Bunlar kimi zaman toplu katliamlar Dersim, Maraş, Çorum,
Gazi, 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı, Ankara Tren Garı gibi veya ferdi katliamlarla
sürmektedir. Tıpkı son zamanlarda Armutlu’da Yılmaz Öztürk, Dilek Doğan, Gazi’de
Oğuzhanlar, Kadıköy’de İnanç Özkeskin gibi.
 Biz diyoruz ki; AKP katliamlarını, ipini tutan Amerika’dan öğrenmiştir. Katliam
yaptıktan sonra her açıklamalarında “terörist etkisiz hale getirildi… devlet otoritesi korundu…” açıklamalarında bulunur. Ama bu AKP’nin milyonlarca insanın katili olduğu gerçeğini
değiştirmez. Halka ‘terörist’ diyenler, kendi yasalarına dahi uymayan katil teröristlerdir.
 Biz diyoruz ki; katlederek yok etme, sindirme, susturma politikasının halkın haklı
mücadelesi karşısında hükmü yoktur. ’80 darbesi döneminde katlettiniz, ’90’larda yaktınız,
asit kuyularına attınız, ‘2000’lerde gaza boğdunuz, yaktınız. Ve şimdi ise kimyasal
bombalarla yok etmeye çalışıyorsunuz. Halkın örgütlenmesini, savaşı sahiplenmesini durduramıyorsunuz.
 Biz diyoruz ki; halkın hafızası güçlüdür, katliamlarıyla övünen katiller geçmişte
olduğu gibi bugün ve gelecekte de halkın adaletinden kaçamayacaklardır. Katlettikleri
insanları, en üst yönetici, suikast hazırlığındaydı, terörist, diyerek kendilerini aklayamazlar.
Katiller kendilerini kimin cezalandıracağını ve kaçınılmaz sonlarını çok iyi bilir. Pervasızlıkları
ve saldırganlıkları bundandır.
 Biz diyoruz ki; binlerce devrimcinin katili Mehmet Ağar, ’90’larda “benim düşündüğüm
Türkiye’yi siz hayal bile edemezsiniz” diyerek Türkiye’nin refah içerisinde olduğunu göstermeye çalışıyordu. Oysaki o dönemde de kayıplar ve katliamlar bir devlet politikasıydı.
Şimdi ise Soysuz Süleymanlar; “Türkiye sadece terörle mücadele değil, terörü tasfiye etme
noktasındadır.” diyor. Ve bakın neler oluyor; hapishanede Nuriye ve Semih gün gün
eriyerek taleplerinin karşılanması için direniyor, sokaklarda, meydanlarda her gün saldırı,
gözaltı, işkence sürüyor, gece yarıları evler basılıyor ve insanlar katlediliyor. Asıl kendileri
terörist olan Soysuzlara göre, kendilerinden olmayan herkes terörist!
 Biz diyoruz ki; halklarımızı katleden, daha da büyük katliamlar-kıyımlar yapmak için
yasalar çıkartan AKP’den hesap soracağız! Bu devran böyle gitmez, halk adaletsiz kalmaz.
Katliamların, katledilen insanların hesabını sormak için örgütleneceğiz, zulmü parçalayacağız.
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BİZ GELECEĞİ, GÜZELİ, HAKLIYI TEMSİL EDİYORUZ...
TAYAD'lı İnanç Özkeskin yoldaşımız için faşizmin OHAL saldırıları
geriye çekilmenin değil, aksine bir
adım öne çıkıp görev talep etmenin
zemini oldu. İhtiyaç neredeyse orada
görev almak istedi. Yaptıkları ona
yeterli gelmiyordu. Hep daha fazlasını
yapmak isteyerek gönüllü oluyordu.
Emekçiydi ve yapılacak işlere aday
olurdu.
Mücadeleye dair kafası netti. Diyordu ki: "Biz geleceği, güzeli ve
haklıyı temsil ediyoruz. Halkımızın
sömürülmesine, katledilmesine, yoksul
ve çaresiz bırakılmalarına, tüm toplumun uyuştucuya ve her türlü yozluğa
bulaştırılmasına dur demek için savaşıyoruz."
İnanç'ta şehitlerimize bağlılık belirgin bir özellikti. Yeni tanışanlar
bile neredeyse daha ilk sohbetleri sırasında, İnanç'ın 96 Ölüm Orucu şehidi İlginç Özkeskin'in kardeşi olduğunu öğrenirdi. Ayrıca bir TAYAD'lı
olarak şehitlerimizin cenazelerinin
kaldırılmasında görev almıştı. Bütün
bunlar sınıf kinini, öfkesini kabına
sığmaz bir hale getirmişti.
Tanık olduklarından hareketle şöyle diyordu İnanç: "... Sınıf kini olmadan savaşamayız. Ben Kadıköy'de
bir yaşlı pilavcı amcaya zabıtaların
azgınca saldırıp dövmelerini izlediğimde içimde o an o zabıtalara karşı
öyle bir kin birikti ki. Yine şehidimiz
Melih'lerin evine gittiğimizde yoksulluklarını, yaşadıkları evi gördükçe,
babasından bir dini vakıftan kömür
yardımı aldıklarını öğrenince içimdeki
sınıf kinim kat kat arttı. Tüm halk
yoksulluk içinde yaşarken, bir avuç
asalağın, plazaların en üst katlarında
yaşamalarını içime sindiremiyorum.
Bu yüzden halklarımıza duyduğumuz
sevgimizle, halklarımıza bu yoksulluğu, açlığı, işkenceleri, katliamları
reva görenlere karşı duyduğumuz kin
bizi savaştırıyor."
Şehitlere duyduğu bağlılık, halka
duyduğu sevgi ile halk düşmanlarına

duyduğu kin, birbirini tamamlıyordu. Pek tanımayıp
uzaktan bakanların
bir "İstanbul beyfendisi" gibi görebilecekleri İnanç'ın
yüreğinden bu kin
ve sevginin volkanı
taşardı.
İnanç Özkeskin
Sevgi Erdoğan İlginç Özkeskin
Vefa Evi'nde kalan
İki̇ Kardeş, İki̇ Yoldaş, İki̇ Halk Kahramanı
TAYAD kuruculadüşmeye değmezmiş" dedi. Bu beni
rından Mesude anamızın yakın zaÖlüm Orucu Şehidinin yakını olarak
manlarda hastalandığı günlerde şunu
çok üzmüştü..."
anlatmıştı İnanç:
İnanç'ın nasıl üzülmüş olabilece"... Mesude anayı hastaneden Vefa
ğini tanıyanlar bilir. Çünkü bu konuda
Evi’ne getirirken bir taksiye bindik.
çok hassastı. Siyaset farkı gözetmekSağolsun genç bir arkadaştı, sanırım
sizin şehitlerin ve değerlerinin sayurtseverdi. Politik konulardan açıldı
hiplenilmesini isterdi. Bu tavrı göreve şehitlerimize geldi konu. Taksici
mediğinde üzülürdü.
arkadaş "şehitlerine sahip çıkmayan
İki kardeş, iki yoldaş, halkın iki
bir hareket, devirimci değildir ve sakahramanı olarak ölümsüzler kervavaşamaz" dedi. Gerçekten de böyle
nında buluştular. İlginç ve İnanç yolşehitlerine sahip çıkmayan, halk kurdaşlarımıza and olsun ki, dalgalantuluş savaşımızda şehit düşmelerine
Sayı: 20
dırdıkları kızıl bayrağı hayatın zafer
neden olan savaşı sürdürmemek, bedel
Yürüyüş
burçlarına çekeceğiz.
ödemekten kaçmak, düşmanla uzlaş25 Haziran
İnanç yoldaşımızı yakın mesafeden
mak, işte bu ihanetlerin en büyüğü
2017
kurşunladılar. Kalbine iki, şah dabence.
marına bir kurşun sıktılar. Faşizmin
Türkiye sol hareketleri, şehitleri
kanlı mesajını aldık. Fakat bu kanlı
uğruna verdikleri savaşı terk etmişler,
mesaj "yeni" değil bizim için. Maldüşmanla uzlaşmışlar, yaptıklarımız
tepe'de Cevahir, Arnavutköy'de Ulaş
yanlıştı diye geçmişini inkar etmişve Kızıldere'de Mahirler’den bu yana
lerdir. Tasfiyecilik, uzlaşmak ve tesbiliyoruz bunu. Ve reddediyoruz, emlimiyet keşfedilmiştir. Buna bir örnek
peryalistlerin ve uşaklarının dayattığı
vereceğim. Bu olay bir ölüm orucu
düşünce değişikliği politikasını. İnanç'ı
şehidimizin kardeşi olarak beni çok
sahip olduğumuz devrim inancını,
üzmüştü. Gazi'de bir kafede otururken,
kuşandığımız devrimciliği yok etmek
bir arkadaş beni birisiyle tanıştırdı.
için aleni olarak katlettiler. İnanç'ın
Sohbeti ilerletince, benim 1996 Ölüm
bu denli aleni bir biçimde katledilOrucu Şehidimiz İlginç'in kardeşi olmesinin sebebi, devrim inancının tasduğumu söylediğimde sohbet ettiğim
fiyesi edilmek istenmesidir. Tam da
kişi de şunu söyledi: "Ben de MLKP
bu nedenle başaramayacaklar. İnanç
Ölüm Orucu şehidinin kardeşiyim"
yoldaşımız da, bütün şehitlerimiz gibi
dedi. Ve dedi ki "uğruna bedel ödediği,
kanıyla suladığı devrim inancımızı
şehit düştüğü örgütün tüm gelenekbüyütmüştür. Kurtuluşa kadar savalerini, tarihini, geçmişini inkar etttiği
şarak devrim inancımızı ülke kadar,
şu durumunu kardeşim görseydi, belki
dünya kadar büyüteceğiz...
de bedel ödemezdi. Bunlar için şehit

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Kendi Korkularını Yenmek İçin,
Halkı Korkuyla Teslim Almaya Çalışıyorlar
İNANÇ ÖZKESKİN’İN KATLEDİLMESİ İNFAZ DEĞİL KATLİAMDIR!
AKP FAŞİZMİ KENDİ HUKUKUNU DAHİ
YOK SAYMAKTAKİ PERVASIZLIĞINI HER GÜN DAHA ÇOK ARTIRIYOR!

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017
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İnanç ÖZKESKİN’in silahlı olbir infaz değil bir katliam olduğunu
Geçtiğimiz hafta, son dönemde
duğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soygöstermektedir.
sıkça karşılaştığımız bir katliama
Bir an için, iddia edildiği gibi.
lu’ya yönelik silahlı eylem hazırlıdaha tanık oldu Türkiye ve dünya
ğında olduğu, teslim ol çağrılarına
İnanç ÖZKESKİN’in suikast hazırhalkları. 53 yaşındaki TAYAD’lı
lığında olduğunu, silahlı olduğunu
ateşle karşılık verdiği vs. hepsi yamüvekkilimiz İnanç ÖZKESKİN,
ve polise ateşle karşılık verdiğini
landır. AKP’nin katliam birlikleri
ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul
düşünsek bile polisin öncelikli olarak
hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın bir
Acıbadem’deki evinde, silahsız saİnanç ÖZKESKİN’i sağ olarak yainsanımızı, 80 yaşındaki annesinin,
vunmasız biçimde katledildi özel
kalama, psikolojik savaş tabiriyle
91 yaşındaki alzheimer hastası baharekat polisleri tarafından. Kimileri
“sağ ele geçirme” amacıyla hareket
basının gözleri önünde katletmiştir.
silahlı çatışma çıktığını, eylem haetmesi gerekirdi. Yani baş, kalp, göAnnenin tanıklığı ortadadır. Anne,
zırlığındaki bir teröristin teslim ol
ğüs, karın boşluğu gibi doğrudan
polisin doğrudan İnanç ÖZKESçağrılarına silahla karşılık verdiğini
vücudun ölümcül bölgelerine değil
KİN’e yöneldiğini, üç el silah sesi
ve etkisiz hale getirildiğini söylekol, bacak vb. öldürücü olmayan
duyduğunu söylemiştir, bu üç el sidi… Kimileri “yargısız infaz” dedi.
ancak silahla karşılık vermesini enlahtan çıkan kurşunlar İnanç ÖZNe teslim ol çağrısı yapılmıştı çünkü,
gelleyecek şekilde yaralanmasını
KESKİN’in bedeninden çıkmıştır.
ne de bu çağrıya silahla karşılık vesağlayacak bölgelerine ateş etmeleri
Çatışma çıktığı söylenen evde tek
rilmişti…
ve kişiyi yakalayıp yine psikolojik
bir çatışma izine rastlanmamıştır.
Evet, gerçek böyleydi; ne defasavaş tabiriyle “yargıya teslim etKomşuları da ne “teslim ol çağrısı”
larca teslim ol çağrısı yapılmıştı ne
meleri” gerekirdi. Mevcut hukuk
yapıldığını ne silah sesi duyduklarını
de silahla karşılık verilmişti. İçeri
kuralları böyle emrediyordu. Avrupa
söylemektedir. Tüm bunlar, bunun
giren katliam birlikleri "işlerini biİnsan Hakları Mahkemesi de
tirmiş", İnanç ÖZKESKİN'i katledip çıkmışlardı.
İnanç ÖZKESKİN’in seçilmesi, ailesi- Türkiye aleyhine açılan pek
Ancak yine de ortada nin yanında katledilmesindeki pervasız- çok davada bu gerekliliğe işaret ederek Türk Devleti’nin
yargılı veya yargısız bir
lıkla halka verilmek istenen mesaj çok İnsan Hakları Avrupa Sözinfaz yoktur (ki infazın
açıktır: Benim düzenime karşı gelirse- leşmesi’nin 2. maddesinde
yargılı veya yargısız olması bizim açımızdan, niz, direnirseniz, direnenlerden yana ta- düzenlenen “yaşam hakkı”nı
ettiğine hükmetmişti.
halk güçleri açısından hiçraf olursanız sizi böyle katlederim. Çün- ihlal
İnanç ÖZKESKİN’in vücubir önem taşımıyor, taşımamalıdır) yaşanan dü- kü İnanç ÖZKESKİN, eksiğiyle gediğiy- dundan çıkan mermi çekirpedüz bir katliamdır. Buna le, doğrusuyla yanlışıyla hep direnenler- dekleri de polisin, yakın me“yargısız infaz” denilerek den yana saf tutmuştur. Abisi İlginç ÖZ- safeden ve doğrudan öldürme
kastıyla ateş ettiğini gösternaifleştirilmesi doğru deKESKİN,
hücre
tipi
hapishane
politikamektedir. İnanç ÖZKESğildir. İnfaz, ister yargılı
sına karşı Özgür Tutsakların başlattığı KİN’in vücudunda, biri boyolsun yani bir yargılama
sonucu olsun ister yargısız 1996 Ölüm Orucu Direnişi’nde ölümsüz- nunda (şah damarında), ikisi
olsun, hukuki bir hükmün, leşmiş, O da bu direnişin yanında yer al- göğüs bölgesinde (kalp ve
kalbe yakın) olmak üzere üç
kararın, emrin yerine getirilmesidir. Oysa burada mış, direnenleri sahiplenmiştir. Kendisi tane kurşun yarası vardır. Ve
hukuki olan hiçbir şey de tutsaklıklar yaşamış, hayatının önem- bu yaraların her biri, tek bayoktur. AKP’nin katliam li bir bölümünü Tutuklu ve Hükümlü Ai- şına öldürücü niteliktedir. Bu
katliam birliklerinin eve
birlikleri kendi hukuklaleleri Dayanışma Derneği (TAYAD) mü- da
doğrudan İnanç ÖZKESKİN’i
rını yok sayarak, hiçbir
cadelesine omuz vererek, bu mücadele- öldürmek amacıyla geldiklehukuk kuralına uymayarak bir insanımızı katlet- nin içinde yer alarak geçirmiştir. Bu ne- rini, sağ yakalama gibi bir
miştir.
denle katledilmiştir İnanç ÖZKESKİN. amaçlarının olmadığını gös-

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

termektedir.

Peki Bu Katliamın Amacı
Neydi? Neden Katlettiler
İnanç Özkeski̇n’i?

Hepsinde amaç aynıydı; halkı sindirmek, korkuyla teslim almak. Hepsinde katliam yöntemleri benzerdi.
Ve hepsinde katliamlarını meşrulaştırmak için kullandıkları yalanlar,
ürettikleri senaryolar da neredeyse
birbirinin aynısıydı. Bu senaryolara
göre katliamın yaşandığı ev örgüte
ait hücre evidir, öldürülen kişi ise ya
canlı bombadır ya eylem hazırlığındaki aranan bir “terörist”tir ve teslim
ol çağrısına ateşle karşılık vermiş,
çatışma sonucu ölü ele geçirilmiştir.
Ancak İnanç ÖZKESKİN’in katledilmesini diğerlerinden farklı kılan
bir şey vardı. O da katliamı meşrulaştırmak için ürettikleri senaryonun
tutarsızlığı ve hiçbir inandırıcılığı
bulunmamasıydı. Eylem hazırlığında
olduğunu söyledikleri, “hücre evi”
dedikleri bu evde 35 yıldır 80 yaşındaki annesi ve 91 yaşındaki alzheimer
hastası babasıyla birlikte yaşamaktadır

Öncelikle, İnanç ÖZKESKİN bu
şekilde katledilen ilk insanımız değildir. Yalnızca OHAL’in ilanından
bugüne, onlarca insanımız aynı veya
benzer şekilde katledilmiştir. Örneğin
Kemal KURKUT isimli bir genç,
21 Mart’ta Amed’de Newroz alanına
girerken “canlı bomba” olduğu gerekçesiyle polisler tarafından katleve katliam sırasında onlar da bu evdildi. Nisan ayında Gazi Mahallededirler. Yani katliamın tanığıdırlar.
si’nde içinde beş gencin olduğu bir
Buna rağmen bu katliamı gerçekleşaraç, özel harekat polisleri tarafından
tirmiş, tutarsız da olsa bu yalanı söytarandı, Barış KEREM ve Oğuzhan
lemişlerdir.
ERKUL isimli iki genç katledildi. 6
Bunun nedeni açıktır. Kendi korMayıs sabahı Sıla ABALAY isimli
kularını yenmek için halkı korkuyla
müvekkilimiz de misafir olarak buteslim almaya çalışıyorlar. İnanç ÖZlunduğu evde “polisle çatışmaya girKESKİN’in seçilmesi, ailesinin yadiği, silahla karşılık verdiği” gereknında katledilmesindeki pervasızlıkla
çesiyle katledildi. OHAL ilanınhalka verilmek istenen mesaj çok
dan önce de birçok benzer katliam
Ancak yine de ortada yargılı açıktır: Benim düzenime karşı
yaşandı. Dilek DOĞAN, Küçügelirseniz, direnirseniz, direnenkarmutlu'daki evinde, annesinin veya yargısız bir infaz yoktur lerden yana taraf olursanız sizi
dizlerinin dibinde katledildi. Dilek (ki infazın yargılı veya yargısız böyle katlederim… Çünkü İnanç
için "canlı bombaydı, aranıyordu, olması bizim açımızdan, halk ÖZKESKİN, eksiğiyle gediğiyle,
polisle çatışmaya girdi..." dediler.
doğrusuyla yanlışıyla hep direYalanlarının ömrü kısa sürdü. Di- güçleri açısından hiçbir önem nenlerden yana saf tutmuştur.
lek'ten aylar sonra, aynı mahallede taşımıyor, taşımamalıdır) yaşa- Abisi İlginç ÖZKESKİN, hücre
oturan ve elinde poşetlerle işten
hapishane politikasına karşı
nan düpedüz bir katliamdır. tipi
eve dönen Yılmaz ÖZTÜRK'ü
Özgür Tutsakların başlattığı 1996
katlettiler, "karakola bomba atar- Buna “yargısız infaz” denilerek Ölüm Orucu Direnişi’nde ölümken öldürüldüğü" yalanını söy- naifleştirilmesi doğru değildir. süzleşmiş, O da bu direnişin yalediler... Dilan Kortak isimli bir
nında yer almış, direnenleri sagenç kız, Sarıgazi’deki evinde İnfaz, ister yargılı olsun yani bir hiplenmiştir. Kendisi de tutsakpolisler tarafından katledildi, ça- yargılama sonucu olsun ister lıklar yaşamış, hayatının önemli
tışma çıktı dediler… 17 yaşındaki
yargısız olsun, hukuki bir hük- bir bölümünü Tutuklu ve HüSıla ABALAY'ı katlettiklerinde
kümlü Aileleri Dayanışma Derde, "örgütün üst düzey sorumlu- mün, kararın, emrin yerine ge- neği (TAYAD) mücadelesine
su", "en tepedeki isim" diye ya- tirilmesidir. Oysa burada hukuki omuz vererek, bu mücadelenin
lanlar söylediler. Kürdistan’da
yer alarak geçirmiştir. Bu
olan hiçbir şey yoktur. AKP’nin içinde
onlarca kişi bu şekilde katledildi,
nedenle katledilmiştir İnanç ÖZbuna benzer daha birçok katliam katliam birlikleri kendi hukuk- KESKİN.
yaşandı.
Evet, gerçek bu kadar açık ve
larını yok sayarak, hiçbir hukuk
Yani İnanç ÖZKESKİN katyalındır. Ne eylem hazırlığı vardır,
liam birlikleri tarafından katle- kuralına uymayarak, bir insa- ne bu ev bir hücre evidir, ne
dilen ne ilk kişiydi ne de son… nımızı katletmiştir.
teslim ol çağrısı yapılmıştır, ne
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Yürüyüş
25 Haziran
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
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de silahla karşılık verilmiştir. 53 yaşındaki
İnanç ÖZKESKİN, ailesi ile birlikte kaldığı
evde AKP’nin katliam birliği olan Özel Harekat polisleri tarafından katledilmiştir. Bu
politika yeni de değildir. 90’lı yıllar boyunca
gerek Kürdistan’da gerek İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde yüzlerce
kişi bu şekilde katledilmiştir. İçinde işkencede
katletme, gözaltında kaybetme, evde ya da
sokakta tek tek veya toplu olarak katletme
gibi halka karşı işlenen suçların yer aldığı
“bin operasyon” yapmakla övünen Mehmet
Ağar’ın politikalarıdır bunlar. Elbette Mehmet
Ağar burada yalnızca bir simgedir. Onun
şahsında somutlanan devlet politikasıdır
bunlar ve bu politikayı “devletin bekası”nın
(varlığının, devamlılığının) tehlikeye girdiğini,
yani kendi iktidarlarının, sömürü düzenlerinin
tehlikeye girdiğini düşündükleri her dönemde
ve her durumda, kendilerini hiçbir hukuk
kuralı ile bağlı hissetmeksizin, hiç çekinmeden
uygulamaya koymaktadırlar. Bugün AKP’nin
yaptığı da budur. AKP’nin krizi iyice derinleşmiştir. Baskı ve terörle yönetmekten başka
yolu kalmamıştır. Bu nedenle kendi hukuk
kurallarını bile yok sayarak, halka karşı her
keyfiliği, türlü zorbalığı uygulayarak, karşı
gelenleri, direnenleri fiziken de yok ederek
yönetmeye çalışmaktadırlar. İnanç ÖZKESKİN’in katledilmesi de bunun bir parçasıdır.
Bu anlamda İnanç ÖZKESKİN’in katledilmesi
halka verilmiş açık bir mesajdır: Direnmeyin,
direnenleri sahiplenmeyin, biat edin… Yoksa
evinizi basar katlederim, yakar yıkar yok
ederim.
Biz de diyoruz ki; ne yaparsanız yapın
tarihin akışını değiştiremezsiniz. Önüne set
çekerek akarsuyun akışını durduramazsınız.
Denize akan ırmağa zincir vuramazsınız.
Ne diyor halkımız, su akar yatağını bulur.
Elbet bu su da yatağını bulacak, varması
gereken yere varacaktır. Tarihin ve bilimin
yasaları bize bunu söyler. Biz AKP’nin yalanlarına değil, buna inanırız.
YALANLARLA KATLİAMLARINIZI
GİZLEYEMEZSİNİZ. TARİH ÖNÜNDE
HESAP VERECEKSİNİZ!
İNANÇ ÖZKESKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ! HALK ÇOCUKLARI İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!
ÖZEL HAREKAT (KATLİAM) BİRLİKLERİ LAĞVEDİLSİN!
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YÜRÜYÜŞ DAĞITIMLARI
DEVAM EDİYOR:
Dergimiz Umudumuz,
Haklının ve Doğrunun
Sesidir
Halka Ulaştıralım,
Karanlığı Yürüyüş
Dergisiyle Aydınlatalım!
Yürüyüş dergisinin dağıtımı
ülke genelinde devam ediyor.
Anadolu'dan elimize ulaşan
dergi dağıtımı haberlerini yayınlıyoruz. Daha ısrarlı bir çalışmayla dergimizi halka daha
çok ulaştırmalı, halkı umutsuz,
ışıksız bırakmamalıyız.
Dersim:
Dersim’de sadece Yürüyüş
dergisi dağıttığı için onlarca
dergi dağıtımcısı gözaltına alındı, tutuklandı. Ancak bütün
engellemelere rağmen Dersim
halkına umudun sesi Yürüyüş
dergisi 14 Haziran'da da ulaştırıldı. Halka Nuriye ve Semih’in talepleri bir kez daha

anlatılırken İdil Kültür Merkezi
baskınında saçları AKP’nin
köpeklerince kökünden koparılan Bergün Varan üzerine
sohbet edildi. Anlatımların ve
sohbetlerin ardından çalışma
sonlandırıldı.
Antakya:
Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi
okurlarının 19 Haziran’da yaptıkları dağıtımda 30 dergi halka
ulaştırılırken, halkla Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın
direnişi hakkında, ayrıca Türkiye gündeminden çeşitli konular üzerine sohbet edildi.
Mersin:
Mersin’de Halk Cepheliler
13 Haziran’da dergi dağıtımı
yaptı. Yapılan dağıtımda 75
dergi halka ulaştırılırken halkla
direnişler üzerine sohbet edildi.

İşkenceciler Er Veya Geç
Hesap Verecek.
Yaşasın Halkın Adaleti!
Antakya Cephe
Milisleri 18 Haziran’da Çekmece,
Ekinci, Sümerler,
Elektrik, Armutlu,
Odabaşı mahallerinde 45 noktaya yazılama yaptı. Çalışmada “DHKP-C
Adalettir! Umudun
Adı
DHKP-C!
DHKP-C Halktır!” yazılamaları halkın matbaası duvarlara
işlendi. Cephe Milisleri yaptıkları açıklamada duvarlardaki
yazıları, Adana Hapishanesi’nde ağır işkence gören Özgür
Tutsak Deniz Şah’a armağan ettiklerini belirttiler.
İşkenceciler er veya geç hesap verecek. Yaşasın Halkın
Adaleti!
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Demokratik Kitle Örgütleri, Kurumların Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin Yaptıkları
Destek Eylemleri ve Yayınladıkları Mesajlar

Demokratik Kitle Örgütlerinin 100. Gün Destek Eylemleri

“Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça’yı
Gözler Önünden Kaçırmak, Bir Hakikatin Dile Gelmesini
Engellemek çindir zin Vermeyeceiz”
Kanun Hükmünde Kararname ile
işten atılan Akademisyen Nuriye
Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi 100. gününe girerken, Türkiye'nin pek çok yerinde de
destek eylemleri yapıldı.
Çanakkale Eğitim-Sen:
Eğitim Sen Çanakkale Şubesi’nin
çağrısıyla emek ve meslek örgütleri,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevinin 100. gününde Truva
Atı önünde buluştu. Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Filiz Savaş genel olarak Türkiye’de her geçen gün
daha fazla haksızlığın, hukuksuzluğun,
baskı ve şiddetinin arttığı kısaca hükümetin muhalif duruş sergileyen herkese çeşitli düzeyde sindirme politikası
izlediğini vurguladı.
Filiz Savaş, OHAL ve KHK’ler
ile ihraç edilen ve işsiz bırakılan yüz
binin üzerinde insanın ve ailesinin
açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığını
ifade etti. Hükümetin sahip olduğu
gücün karşısında insanları boyun eğdirmeyi hedeflediğini söyleyen Savaş,
açlık grevinde olan Nuriye ve Semih’in gözden kaçırılarak hapsedildiğini ifade etti.

“Gencecik iki insanın sağlığını
yitirmesi, ölüme sürüklenmesi pahasına OHAL hukuksuzluklarında
ısrarcı olunmakta çözüm üretmek
yerine sorunun büyütülmesi tercih
edilmektedir” diye konuşan Savaş,
üyeleri olan Nuriye ve Semih başta
olmak üzere sendikal faaliyet gösterdiği için ihraç edilen ve görevden
uzaklaştırılan emekçilerin görevlerine
iade edilmesini istedi.
Kocaeli Eğitim-Sen:
Kocaeli İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nda Eğitim Sen’in çağrısıyla bir araya gelen siyasi parti ve
demokratik kitle örgütü üyeleri, tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın durumuna dikkat
çekmek için beyaz balon uçurdu.
Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı
Hicran Turan, balon uçurma öncesinde yaptığı açıklamada “Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’yı gözler
önünden kaçırmak, bir hakikatin dile
gelmesini engellemek istiyorlar” diye
konuştu. Yetkililere seslenen Turan,
“İşimi geri istiyorum diyerek süresiz,
dönüşümsüz açlık grevine başlayan
ve açlık grevinde 100. güne giren

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı
gözler önünden kaçırmak, bir hakikatin dile gelmesini engellemek istiyorlar. Gözleriniz var görün, kulaklarınız var duyun. Üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam
edebilmelerini istiyoruz. Ayrıca
KESK’e bağlı sendikalardan, sendikal
faaliyetleri nedeniyle hukuksuzca tutuklanmış olan yaklaşık 70 kamu
emekçisinin de serbest bırakılmasını
ve haksız, hukuksuz biçimde ihraç
edilen tüm kamu emekçilerinin görevine iade edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP, HDP, EMEP, ÖDP, Kocaeli
Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Dersimliler Derneğinin de destek verdiği
eylemin sonunda beyaz balonlar havaya salınırken Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’ya özgürlük talebinde
bulunuldu.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Samsun Eğitim-Sen:
Samsun’da da Eğitim Sen’in çağrısıyla KHK ile ihraçlara karşı açlık
grevinde 100 günü geride bırakan

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için destek eylemi yapıldı. Uğur
Mumcu Parkı’nda bir araya gelen
emekçilere, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.
Eylemde konuşan Eğitim Sen Samsun
Şube Başkanı İsmail Yavuz, “Eğitim
Sen olarak hükümete yaptığımız çağrımızı yineliyoruz; artık gerçekleri
görün duyun OHAL hukuksuzluklarında ısrarcı olmaktan, çözüm üretmek yerine sorunu büyütmeyi tercih
etmekten vazgeçin. Nuriye Gülmen’i,
Semih Özakça’yı ve diğer KESK
üyelerini derhal serbest bırakın” dedi.
Balıkesir Emek ve Demokrasi
Güçleri:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde PTT
önünde bir araya gelen halk, KHK ile
ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan ve sonrasında tutuklanan
akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'ya mektup ve
Ayvalık manzaralı kartpostlar göndererek destek verdi. Toplanan halk, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan işlerine
dönme talebiyle 99 gündür açlık grevinde olan iki eğitimci için "Ayvalık'ta
yaşayan vicdani değerlerini kaybetmemiş insanlar olarak haklı ve meşru
mücadelenizi destekliyoruz" yazılı
mektuplar ve Ayvalık manzaralı
kartpostallar gönderdi. Ayvalık
Emek ve Demokrasi Güçleri
üyeleri, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ'a da mektup yazarak,
Gülmen ve Özakça'nın özgürlüklerine ve işlerine kavuşması
çağrısını yineledi.
İnsan Hakları Derneği
(İHD) İzmir Şubesi:
İHD İzmir Şubesi, açlık
grevlerinin 100'üncü gününde
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tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'ya Sincan F Tipi Kapalı Cezaevine faks ve mektup gönderdi.
Konak PTT önünde toplanan dernek
üyeleri, hazırladıkları mektup ve
faksları göndermeden önce kısa bir
açıklama yaptı. Dernek adına konuşan
İHD İzmir Şube yöneticisi Ahmet
Çiçek, Özakça ve Gülmen 'in darbe
girişimi ile herhangi bir bağlantısı
olamayacağını dile getirerek, haksız
olarak ihraç edildiklerini ve yalnızca
işlerine geri dönmeyi talep ettiklerini
söyledi. Açlık grevindeki Gülmen
ve Özakça'nın ölüm sınırında olduğunu ifade eden Çiçek, insan hakları
savunucularını ve kamuoyunu duyarlı
olmaya davet etti.
KESK Adana Şubeler Platformu, Çağdaş Hukukular Derneği:
KESK Adana Şubeler Platformu
ve Çağdaş Hukukular Derneği Gülmen ve Özakça için basın açıklaması
gerçekleştirdi. Atatürk Parkı’nda bir
araya gelen emekçiler ve avukatlar
Gülmen ve Özakça’nın serbest bırakılmasını ve taleplerinin karşılanmasını istedi. Basın açıklamasını
okuyan KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Çelik, hükümetin yaşamlarının ciddi

anlamda tehdit altında olduğuna aldırmaksızın yalana dayalı propaganda
olduğunu belirterek Gülmen ve Özkaça’nın serbest bırakılmasını, ihraç
edilen kamu emekçilerinin görevlerine
iade edilmesini istedi.
Hükümetin Gülmen ve Özakça’yı
tutuklayarak göz önünden kaçırmayı
amaçladığını ifade eden Çelik, “Sağlıklarının bozulmasına, yaşamlarının
ciddi anlamda tehdit altında olmasına
rağmen yapılan tek şey aynı sığlıkla
ve yalana dayalı propagandalarla
gencecik iki insanı göz göre göre
ölüme sürüklemek oluyor” dedi.
Çelik ayrıca, Gülmen ve Özakça’nın
hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam
edebilmelerini istediklerini belirterek
onlarla birlikte sendikal faaliyetleri
nedeniyle tutuklanmış 70’e yakın
KESK üyesinin serbest bırakılmasını
hukuksuz ihraçların görevlerine geri
dönmesinin sağlanmasını istedi.
Çağdaş Hukukçular adına konuşan
Ali Akıncı da Gülmen ve Özakça’nın
hayata tutunması için onların omuzlarındaki mücadeleyi dışarıdakilerin
üstlenmesi gerektiğini belirterek “Biz
avukatları olarak onların mücadelelerini yükselteceğiz” dedi.
Kayseri KESK:
Kayseri'de KESK'in çağrısıyla bir araya gelen emek
ve demokrasi güçleri, Gülmen ve Özakça için gökyüzüne 100 balon bıraktı.
Eğitim Sen Kayseri Şubesi
adına açıklamayı okuyan
Zeynep Vural, "Onlarca kez
hukuksuz şekilde yapılan
gözaltılarla direnişi kıramayan AKP, bu kez tutuklamalar ile hukuku ayaklar
altına almıştır. Hukuksuz-
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luğa karşı mücadelemiz sürecektir"
dedi. Nuriye ve Semih'in yaşamasını
istiyoruz diyen Vural, "Arkadaşlarımız
derhal serbest bırakılmalı, ihraç edilen
bütün üyelerimiz işine geri dönmelidir" diye konuştu.
Zonguldak Çaycuma EğitimSen:
Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği
üyesi öğretmenler açlık grevinin 100.
gününe giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılıp taleplerinin karşılanması, sendikal faaliyetler nedeniyle hukuksuzca tutuklanmış KESK’lilerin serbest bırakılması ve tüm hukuksuz ihraçların göreve iadesi için Çaycuma Öğretmenevi önünde adalet balonları uçurdu.
İlçedeki siyasi parti sendika ve dernek
yöneticilerinin destek verdiği eylemde
konuşan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü desteklediklerini de bildirerek, “Balonlarımızı,
hukuk için, adalet için, demokrasi
için, bugün açlık grevlerinin 100.
gününde olan Nuriye ve Semih için,
OHAL’in kalkması vr KHK’lerin
geri çekilmesi için uçuruyoruz. Sendikal faaliyetler, nedeniyle hukuksuzca tutuklanmış KESK üyeleri için
uçuruyoruz. Tüm hukuksuz ihraçların
göreve iadesini istiyoruz” dedi.
Eskişehir Eğitim-Sen:

Eskişehir'de Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça
için yapılan basın açıklaması Adalar Migros önünde gerçekleşti. Basın açıklamasına Eskişehir Emek
ve Demokrasi Güçlerinin
temsilcileri de destek verdi. Basın açıklamasının
sonunda gökyüzüne beyaz
balonlar bırakıldı.
Eğitim Sen Şube Sekreteri Kemal Koçak'ın yaptığı basın
açıklaması şöyle: "OHAL ve KHK’ler
ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç
edilen, işsiz bırakılan yüz binin üzerinde
insanı ve ailelerini açlıkla terbiye etmeyi, sahip oldukları gücün karşısında
boyun eğdirmeyi hedefliyorlar. Bu
nedenledir ki; ‘işimi geri istiyorum’
diyerek süresiz, dönüşümsüz açlık
grevine başlayan ve bugün açlık grevinde 100. güne girmiş olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’yı da gözler
önünden kaçırmak , bir hakikatin dile
gelmesini engellemek istiyorlar. Sağlıklarının bozulmasına yaşamlarının
ciddi anlamda tehdit altında olduğuna
aldırmaksızın hükumet nezdinde yapılan tek şey, aynı sığlıkla ve yalana
dayalı propagandalarla gencecik iki
insanın göz göre göre ölüme sürüklenmesi oluyor.... Üyelerimiz Semih
Özakça ve Nuriye Gülmen’in hemen
serbest bırakılmasını ve taleplerinin
süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı
biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Ayrıca
KESK’e bağlı sendikalardan, sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuzca
tutuklanmış olan yaklaşık
yetmiş kamu emekçisinin
de serbest bırakılmasını
ve haksız, hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm
kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini
istiyoruz”
Antalya

Eğitim-

Sen:
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
ile dayanışmak için Antalya Eğitim
Sen üyeleri Attalos meydanında gökyüzüne 100 beyaz balon bıraktılar.
Attalos Meydanı'nda Eğitim Sen üyelerinin yapacağı bir basın açıklamasından saatler önce, alanı TOMA ve
çevik kuvvet polisleriyle adeta ablukaya
aldı. Basın açıklaması yapmak için
Valilik izni gerektiğini, ‘’kanuna aykırı’’
olan basın açıklamasının yapıldığı takdirde, guruba müdahale edileceği
anonsları yaparak gurubun dağılmasını
istedi. Polisle yapılan görüşmelerin
ardından Eğitim Sen üyeleri ellerinde
bulunan 100 adet, üzerinde ‘’Gülmen
ve Özakçaya özgürlük’’ yazan beyaz
balonları gökyüzüne bıraktılar. Eğitimciler "adalet ve özgürlük" sloganları
attılar. Açıklamada "İktidar sahipleri
OHAL ve KHK larla haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, işsiz
bırakılan yüz binin üzerinde insanı ve
ailelerini açlıkla terbiye etmeyi, sahip
oldukları gücün karşısında boyun eğdirmeyi hedefliyorlar. İşimi geri istiyorum diyerek süresiz, dönüşümsüz
açlık grevine başlayan ve yarın açlık
grevinse 100. Güne girecek olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakçayıda gözden
kaçırmak, bir hakikatin dile gelmesini
engellemek istiyorlar! Sağlıklarının
bozulmasına, yaşamlarının ciddi anlamda tehtit altında olduğuna aldırmaksızın hükümet nezdinde yapılan
tek şey, aynı sığlıkla ve yalana dayalı
propagandalarla gencecik iki insanın
göz göre göre ölüme sürüklenmesi

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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oluyor!" denildi.
Burdur Eğitim- Sen:
Kanun Hükmünde
Kararname'yle (KHK)
görevlerine son verilen
akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni
Semih Özakça'nın başlattıkları açlık grevinde
100'üncü gününe girmesi
nedeniyle Eğitim-Sen
üyeleri, Burdur’ da gök-

yüzüne 100 beyaz balon bırakarak
destek verdi.
Bodrum Eğitim-Sen:
Bodrum'da Eğitim-Sen Bodrum
Temsilciliği öncülüğündeki bir grup,
Ankara'da, görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan, ardından tutuklanan araştırma
görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça'nın eylemlerinin
100'üncü günü için gökyüzüne 100
balon bıraktı.

ANKARA'DA
DİRENİŞ SÜRÜYOR
Yüksel'de 11 Gözaltı

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Nuriye ve Semih'in Sesi Dünyanın
Her Yerinde Yankılanıyor
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça KHK ile işinden
edilen, tüm hakları elinden alınan onbinlerce kamu
emekçisinden yalnızca iki kişiydi. Onlar OHAL uygulamalarına boyun eğmediler, çözümsüz ve çaresiz
kalmadılar… Onlar direnmeyi seçerek, binleri de
harekete geçirdiler.
Nuriye ve Semih’in açlığının 100. günü olan 16
Haziran’da Anti-Emperyalist Cephe’nin çağrısıyla
Bulgaristan ve İtalya’da destek eylemleri yapıldı.
Bulgaristan’da 23 Eylül Hareketi tarafından, Sofya’daki Türkiye Konsolosluğu önünde destek açıklaması ve bildiri dağıtımı yapıldı. Bulgar Devriminin
lideri Georgi Dimitrov’un doğum günü programında
da Semih ve Nuriye’nin direnişi anlatıldı.
İtalya’da da Toscana ve Venedik şehirlerinde işçi,
sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla Berkin Elvan
Kültür Merkezi tarafından destek açıklamaları yapıldı
ve videolar çekildi. Destek videoları aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.
Bulgaristan:
https://www.youtube.com/watch?v=wwY-B7oXJqE&feature=youtu.be
İtalya: https://www.facebook.com/CentroculturaleBerkinElvan/videos/vb.738576299575334/10588244
37550517/?type=2&theater
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Ankara'da Yüksel Caddesi'nde devam eden Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça direnişinin 220. açlık
grevinin 100. gününde polis saat 18.00'de yapılan
açıklamaya saldırdı. Saldırıda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’dan gelip direnişini burada devam ettiren
Nazife Onay’ın da aralarında bulunduğu Ankara
Taşeron İşçi Meclisinden Armağan ile birlikte 11 kişi işkenceyle götürülürken etraftan halk polislere tepki gösterdi.
Genç kadınların boğazlarına sarılan polise halk “polis
burayı terk et, bu sokaklar bizim” diye slogan attı.

Sakarya'da 100 Avukat
16 Haziran'da saat 19.00’da Sakarya Caddesi’nde yüz
avukatın Nuriye ve Semih için yaptıkları açıklamaya
100’lerce kişi katıldı. Eylem boyunca “Nuriye ve Semih
Yalnız Değildir”, “ Nuriye Ve Semihin Talepleri Kabul
Edilsin” ve “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız ” sloganları
atıldı.
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Sanatçı ve Aydınların Nuriye ve Semih İçin Yayınladıkları Destek Mesajları:

“İşlerine Geri Alınmayı Talep Ediyorlar,
Taleplerinin Destekçisiyiz”

Aydın sanatçı ve yazarların Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya destek
mesajları devam ediyor. Derlediğimiz
haberler şu şekildedir:
Dilbilimci, düşünür Noam
Chomsky:
“Türkiye’deki iki açlık grevcisi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
demokratik ilkelere inanan herkesin
desteğini hak ediyor. İçinde bulundukları durum vahim bir insan hakları
ihlalidir. Grev 100. gününü aşmışken,
hijyenik olmayan hapishane koşullarında sağlıkları hızla bozuluyor.
Çok geç olmadan grevin sonlanması
için, adalet ve haysiyet mücadelelerine
saygı gösterilmeli ve iadesini istedikleri iş talepleri bir an önce kabul
edilmeli.” (Bianet 20 Haziran 2017)
Sanatçılarlardan (Selçuk Yöntem, Hasibe Eren, Suavi, Kanbolat
Görkem Arslan, Barış Atay ve Füsun Demirel’in de bulunduğu birçok sanatçı) Destek Videosu:
OHAL kapsamında çıkarılan

KHK’larla işlerinden ihraç edilen, işlerini geri istedikleri için tutuklanan
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 100. gününde sanatçılar destek
mesajı yayınladı. Tutuklu bulundukları
süre içerisinde sağlık durumları kötüye
giden Gülmen ve Özakça’nın direnişine
dikkat çekmek isteyen birçok sanatçı
“ses ver, Nuriye ve Semih yalnız değildir” diyerek çağrıda bulundu.
Video’nun Linki: http://yarinhaber.net/guncel/55155/sanatcilardanaclik-grevinin-100-gununde-nuriyeve-semih-icin-cagri-ses-ver (Yarınhaber 16 Haziran 2017)
Şair Ataol Behramoğlu:
Açlık grevinin 101. gününde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için şair Ataol Behramoğlu 1 günlük
açlık grevi kararı aldı.
Fazıl Say:
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say,
dün kişisel Instagram hesabında bir
mesaj paylaşarak, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın
bugün açlık grevinin
kritik eşiği olan
100’üncü gününde olmalarına dikkat çekti.
Gülmen ve Özakça’nın ellerinde “Açığa alındım işimi istiyorum” ve “İhraç
edildim işimi istiyorum” yazılı pankartlarıyla zafer işareti yaparken gülümsedikleri
bir fotoğraflarını paylaşan Fazıl Say, yazdığı mesajla “Açlık
grevinde 100 gün
oldu” vurgusunu yaptı. (Cumhuriyet 15
Haziran 2017)

Yazar Ayşe Kulin:
“(....)
Oysa işleri ellerinden alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
uğradıkları haksızlığı protesto etmek
için başlattıkları açlık grevini sonlandırmak ve bu iki genç insanı
hayata iade etmek o kadar kolay ki...
Vicdanın sesine kulak vermek... Hepsi
bu! Çünkü merhamet kibirden, bağışlamak cezalandırmaktan, sevgi
nefretten üstündür. Bu gençler görevlerine iade edilirlerse hayatlarının
akışını yaşarlar. Ölümlerine göz yumulursa bugün değişik nedenlerle
ıstırap çeken insanların bayrağı haline
gelirler. Gerçi semboller kişilerden
güçlüdür ama aslolan da hayattır.
Buradan Nuriye ve Semih’e sesleniyorum: Ölüm gençlere yakışmaz çocuklar, yalvarırım hayatta kalın ve
öyle mücadele edin. Çünkü Allahın
bize bahşettiği hayat kutsaldır. Dilerim
ya onlar ya da bu açlık grevini sonlandırabilecek birileri beni duyar ve
bana hak verir, çok geç olmadan.”
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Elif Şafak
100 gün. Lütfen sessiz kalmayın,
duyarsız kalmayın, kalp yetmezliği
başladı, ölüyorlar gün be gün.
Bülent Emrah Parlak
Nuriye ve Semih...
İşlerini kaybettiler. Açlık grevindeler
Cezaevine atıldılar.
100 gün.
Onur,
şeref,
haysiyet.
Aydın ve Sanatçılardan Çağrı:
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) öncülüğünde biraraya
gelenaydın ve sanatçılarGülmen ve

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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zandı, şimdi sadece taleplerinin yerine
getirilmesini istiyorlar” diye konuştu.
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Özakça’nındurumuna dikkat çekmek
amacıyla İstanbul Tabip Odası’nda
basın toplantısı düzenledi. Toplantıya,
Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi
Sultan Özakça, HDP Milletvekili
Filiz Kerestecioğlu, sanatçı Edip Akbayram, oyuncu İlyas Salman’ın da
aralarında olduğu çok sayıda aydın,
sanatçı, siyasetçi ve insan hakları
savunucusu katıldı.
Toplantıda konuşan TİHV Genel
Sekreteri Metin Bakkalcı, Gülmen ve
Özakça’nın onurlarıyla direndiklerini
belirterek, yaşananların birinci sorumlusunun hükümet olduğuna vurgu
yaptı. Çözüm girişimlerinin hükümet
kanadında sonuçsuz kaldığını belirten
Bakkalcı, şöyle konuştu:

Hükümeti temsil eden heyetler ile
çözüm yapılması için girişimlerde bulunduk. Herkesin bildiği bu olayda
ses bile vermediler. Biz ise ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Onları yaşatmak
için elimizden geleni yapacağız.
Toplantıda konuşan Fatoş Güney
ise; “Bu zulme sessiz kalarak mum
gibi eriyip gitmelerini seyredemeyiz.
Onları Azrail’in pençesinden kurtarmak zorundayız” dedi.
Esra Özakça da hapishanedeki eşi
Semih Özakça’nın “Yüksel Caddesi’ndeki direnişin büyümesinden korkuyorlar. Yüksel Caddesi kazanılır ise
ihraç edilen emekçiler kazanmış olacak” ifadelerini içeren ses kaydını
dinletti. Özakça, “Aslında onlar ka-

Uluslararası Politik Psikoloji
Araştırmacıları:
Uluslar Arası Politik Psikoloji
Araştırmacıları kurultayında araştırmacılar, video yayınlayarak Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın yayında olduklarını söylediler. Video’daki mesajları şu şekildedir: “ 102 gündür açlık grevindeler. 26 gündür tutuklular. Sağlık durumları kritik aşamayı çoktan geçti. Politik Psikolojide
çalışan araştırmacılar olarak Nuriye
ve Semih’e Özgürlük istiyor. İşlerine
geri alınmayı talep ediyorlar, taleplerinin destekçisiyiz. Nuriye ve Semih’e özgürlük.”
Ozan Emekçi, Pınar Aydınlar:
Pınar Aydınlar ve Ozan Emekçi,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevinin 100. gününde yayınladıkları video’da şunları söylediler:
“Bizler bugün türkülerimizi ve sevdiğimiz şarkılarımızı Nuriye ve Semih
öğretmenimiz için, açlık grevinde
olan Nuriye ve Semih öğretmenimiz
için değerli büyüğümüz abimiz Ozan
Emekçi ile söylüyoruz. Selam olsun
Kırmızıgül yaşatanlara”

Şişli Belediyesi Önünde
15-16 Haziran Anması
DİRENİŞLER PATRONLARIN KORKUSU
İstanbul Şişli İşçi Meclisi, 16 Haziran'da, İstanbul
Şişli Belediyesi önünde 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi
Direnişi'nin anmasını yaptı. Anmada, Büyük Direnişin
yanısıra, Şişli Belediyesi'nin Kent-Yol firmasında çalışan
işçilerin ihale süreci ve kıdem tazminatının gasp edilmesi
sorunu da dile getirildi. Anmada "Kent-Yol İşçisi Satılık
Değildir" diyen işçiler, Kent-Yol şirket ihalesinin takipçisi
olduklarını vurguladılar.
Şişli Belediyesi’nin şirketi olan Kent-Yol'da çalışan
işçiler, bir süredir ihalenin aynı şirkete verilmeyeceği
kaygısı ile yaşamaktadırlar. Temmuz'da yapılacak olan
şirket ihalesi, Kent-Yol’a verilmezse işçiler birçok
haklarını kaybedecekler. Şişli İşçi Meclisi, ihale sürecini
yakından takip etmektedir.
Son olarak anmada “Özelleştirme Bahane Rant
Şahane” denilerek belediye başkanı ve yöneticiler protesto
edildi.
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Kurultayımızı Gün Gün
Emekle Örgütledik
Devrimci İşçi Hareketi, 16 Haziran’da Ankara
Yüksel Caddesi’nde, Kızılay ve ODTÜ’de kurultaya
çağrı için 150 adet afiş astı. Kıdem tazminatının gasp
edilmesi gibi bir saldırı altında olan işçi sınıfının mücadeleye çağrıldığı kurultaya herkes davet edildi.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
- Adaletsizliğe İsyandır Açlığımız!
- Sabo'nun Kızlarını Teslim Alamayacak Halk Düşmanları!
- Açlığımızla Yeneceğiz Faşizmi!
- Açlık Grevi Direnişlerimizle, İdeolojimizi Tok Tutuyoruz!
- Kemal Amcanın Zaferi, Gerilla'nın
Meşruluğudur!
- Adalet Açlığımızdadır!
- Faşizmi Açlığımızla Vuruyoruz!
-Emperyalizmin Hedefi Olmak Onurdur!
- Ekmek ve Adalet Kavgamız, Halkı
Kahramanlaştırıyor!
- Biz Aç Kalıyoruz, Faşizm Zayıflıyor!
- Sibel'den Sıla'ya, Direniyor, Savaşıyoruz!
- ABD'nın Terör Listeleri, Halklardan
Korkusundandır!
Öldürmekle
Bitiremezsiniz,
İnanç'ımız Büyüyor!
- Açlığımızla Tarih Yazmaya Devam
Ediyoruz!
- Bedel Ödeme Sırası Size Geldiğinde,
Kıyamet Kopacak!
- Faşizmin Kanlı Ellerini Bir Bir Kıracağız!
- Açlığımızla Harmanlıyoruz Direniş
Ateşini!
- Direnişimiz Kök Salıyor Halkın Bağrında!
- Açlığımızla Halkın Umudunu Besliyoruz!
- Açlığın Koynunda Yürüyoruz Zulmün Üstüne Üstüne!

Geleneklerimiz:
- Teslim olmama geleneği
- Direnme geleneği
- Söylediğini yapma, yaptığını savunma
geleneği
- Feda geleneği
- Eylem anında halka zarar vermeme
geleneği
- Eleştri-özeleştri yapabilme cüretimiz
- İdeolojik bağımsızlığımız, ideolojk
netliğimiz
- Şehitlerimize bağlılığımız
- Sıra neferi olma geleneğimiz
- İddialı olma geleneğimiz
- Bedel ödeme ve bedel ödetme geleneğimiz
- Eldeki olanaklara göre savaşma geleneğimiz
- Savaşı sadece halkın katkıları ile sürdürme geleneğimiz
- İşkencede direnme geleneğimiz
- Şehitlerimize sahip çıkma geleneği
- Şehitlerimizin hesabını sorma geleneğimiz
- Açlık grevi direnişleri geleneğimiz
- Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz
için geleneğimiz
- İlke ve kuralları olma geleneğimiz
- Halkı savaştırma geleneğimiz
- Sahiplenme geleneğimiz; tutsakları
sahiplenme, şehitlerimizi sahiplenme,
- Direniş geleneğimiz; Açlık grevleri,
ölüm oruçları, çatışmalarda teslim olmama,
- Dayanışma geleneğimiz; doğumda,
hastalıkta, tutsaklıkta, düğünde ve cenazelerdeki dayanışma geleneklerimiz...
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!

21

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr

4+3

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
KURGULAR-YORUMLARLA HAREKET ETMEMELİ,
SOMUT DURUMUN SOMUT TAHLİLİNİ YAPMALIYIZ

ŞARLMAYN:
“Kaşını kaldırdı, demek ki bana inanmıyor...”, “Geçmiş
Saksonların, ileri medeniyetin ve en temiz soyun
olsun demedi, demek ki beni sevmiyor.”, “Az konuşuyor,
düşmanıydı.
demek ki aklı burada değil”...
Fransız ansiklopedisinden:
Bu ve benzeri onlarca, yüzlerce cümle geçebilir insan
ŞARLMAYN:
aklından. Bunlar, burjuva ideolojisi olan idealizmin soOrtaçağın en büyük adamıdır.
nuçlarıdır. İdealizm beynimizi hasta
"Diyalektik materyalizm insana Her yanda sonu yenmekle biten
ettiği için, düşüncelerimiz sınıfsal
bir yığın kavgalara girişmiş, imdeğildir.
dünyayı olduğu gibi görmeyi
Bize doğru görünen, başkasına
öğretir. Diyalektik... Bir eşyada, paratorluğun ayrı ayrı soylarını
birleştirmek için çalışmıştır.
yanlış görünebilir. Peki kim haklı?
olayda var olan zıtlıkların çözümü
Bundan yüzyıllarca önce ölen
Kim doğru?
Kişisel bilgi ile değil somut du- yolu ile meydana gelen değişim, bir imparator için iki ulusun iki
ansiklopedisi bu kadar ayrı dürumun somut tahlili ile hareket etgelişim. Diyalektik... Var olan
yazdıktan sonra, günlük
meliyiz. Bilgiye ulaşmanın yolu
çelişkiler ve çelişkilerin aşılması şünceler
işler için, bilgi, milgi örtüsü aldeney ve gözlemdir. Denemeli...
yoluyla gerçekleşen evrim."
tında yutturulmak istenenlere
Gözlemlemeli ve doğanın, bilimin
gel de inan.”
yasalarına ulaşmalıyız. O zaman
Bir sorun yaşarken, öncelikle
Bu yazı üzerine şunları sorgerçeğin kişiden kişiye değişmedi- elimizdeki malzemeyi olduğu gibi
malıyız: Şarlmayn gerçekte kimğini göreceğiz.
görmeliyiz. Kurgu yapmadan,
dir? Biz bu soruya cevap verKonumuzla ilgili olarak Nazım
çarpıtmadan. Durumu doğru
meyeceğiz ama sorularımızla
Hikmet’in bir yazısını aktarıyoruz:
“Gel de İnan”
tespit edersek ancak çözümü de yönlendirmek istiyoruz:
Şarlmayn kimdir? Kime hizAnsiklopedik sözlükler vardır.
bulabiliriz.
met etmiştir? Kimin safındadır,
Bunları her dilde çıkarırlar. Gençler
hangi sınıftandır? Zalimin mi mazlumun mu yanındadır?
bu kitapları okuyacaklardır da birçok anlamlar, tanınmış
Ne yapmıştır, kimin için yapmıştır, nasıl yapmıştır?
adamlar hakkında bir düşünce elde edeceklerdir. Oysaki
İşte gerçeğe ulaşmanın yolu, kişisel bilgi ile hareket
bu kitapların çoğu yazıldığı devrin ve onu yazanın o
etmek değil; bilimsel bilgiye ulaşmaktır. Bunun yolu da
anlam, o adam için beslediği özel düşüncelerden başka bir
deney ve gözlemdir. Bilimler buna dayanırlar. Biz de
nesne değildir. İşte örnek diye, suya sabuna pek de dokunbıkmadan usanmadan denemeli, denemelerimizden somaması gerek olan bir adam için Alman ve Fransız ansiknuçları çıkartıp süzmeli ve asla doğru düşünmekten vazlopedilerinin yazdıklarından bir iki sözü aşağıya geçiriyorum:
geçmemeliyiz.
Alman ansiklopedisinden:

Ortadoğu’da Yayınlanan

İleri Dergisinin
3. Sayısı Çıktı
Ortadoğu’da çıkan Türkiye’de,
dünyada ve Ortadoğu’da yaşanan
gelişmeleri anlatan İleri dergisinin
3. sayısı Haziran ayında yayınlandı.
Bu dergiyi çıkarmaktaki amaç Türkiye’de, dünyada ve Ortadoğu’da
yaşanan gelişmeleri Türkiye Halk
Cephesi’nin nasıl değerlendirdiğini
Arap halkına ulaştırmaktır. Emperyalizme karşı mücadelede direnenlerin yanında yer aldığını, burada
yaşanan emperyalist saldırılara ve
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halkların katledilmesine karşı Türkiye’de yapılan dayanışma eylemlerini, konserleri, panelleri aktarıp
gerçeğin Arap halklarına ulaşmasını
sağlamaktır.
Bu sayıda yer alan konu başlıkları
şunlardır:
- DHKC Basın Bürosu'nun AKP
Genel Başkanlığı'na ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Karşı Yapılan
Eylem İle İlgili Açıklaması
-Anti-emperyalist Cephe’nin Suriye ve Lübnan’da Yaptığı Dayanışma
Amaçlı Ziyaret ve Gezilerinin Değerlendirmesi
-İdil Kültür Merkezi'ne Yapılan
Baskın ve Grup Yorum Üyelerinin

Tutuklanmasıyla İlgili Yazı
-Kürt Milliyetçilerinin Amerika
İle İlişkisi
-Türkiye’de Yapılacak Referandumla İlgili Değerlendirme
-Suriye Devleti'nin İşbirlikçi Katillere Karşı Kazandığı Halep Zaferi
-İşbirlikçilerin Şam Adliyesi'ne
Yaptığı Bombalı Saldırı
-İşbirlikçilerin Şam kırsalı Cobar’dan Şam Merkezini Ele Geçirmek İçin Yaptığı Son Saldırı Girişimi
ve Suriye Ordusunun Zaferi
-Tarihten Şeyh Bedreddin Ayaklanması
-Zafer Yolunda Kitabının Arapça
Diline Çevirisinin Tanıtımı

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Oportünizme ve Reformizme Karşı Uyanık
Olmamak
ÇÖZÜM: Sınıf ve tarih bilinci
Bizim ülkemizde reformizm, oportünizm nasıl bir işleve
sahiptir?
Birincisi, faşizme karşı hak ve özgürlükler için mücadelede
yoklar. Direnişlerde, mevzi kazanmak için mücadelede
yoklar. Ama yeri geldiğinde ortaya çıkarlar.
Ne zaman?
Direniş büyüyüp, halka ulaşmış, halkı etkileyip, hareketlendirmişse ortaya çıkarlar. Direnişi bitirme, hedefinden
saptırma, yozlaştırma rolleriyle ortaya çıkarlar.
İşte burada sorun, reformizmin, opotünizmin bu tutumuna
karşı uyanık olmak, tarih bilinciyle hareket etmek, reformizmin
hangi demagojilerle ortaya çıkarsa çıksın, sınıfsal karakterinin
gereği olanı yerine getireceğini bilmektir.
Böyle bakmak, bilimsel düşünmek, bilimsel tahlil etmektir.
Neden böyle düşünüyoruz?
Çünkü, tarih biliyoruz.
Reformizmin, oportünizmin tarihini biliyoruz.
Cunta yılları sonrasında, devrimci hareket, 1 Mayıslar’da
Taksim Meydanı’nı kazanmak için mücadele ederken,
şehitler verirken, reformizm, oportünizm yoktur.
Devrimci hareket, gençlik mücadelesini yükseltip, militanlaştırmak için politika üretirken; reformizm, oportünizm
bu politikanın karşısında, devrimci hareketi tecrit ederek etkisizleştirmek için politika üretmiştir. Yani ürettikleri politika,
objektif olarak karşı-devrime hizmet eden politikadır.
1984 Ölüm Orucu direnişleriyle, faşist cuntanın, hapishanelerde devrimcileri teslim alma politikasına direnilirken;
reformizm, oportünizm, direnişe saldıran durumdadır. Faşizmin direnişe düşmanlığı ve direnişi kırma politikasında
ortaklaşmıştır.
1996 Ölüm Orucu direnişinde oportünizmin önemli bir
kısmı, rekabetçi bir politika içinde, direnişi büyütmek yerine,
direnişi zayıflatan politika izlemiştir. Reformizm direnişi büyütmek yerine “direnişi bitirin” açıklamaları yapmıştır.
2000-2007 Ölüm Orucu direnişi sürecinde; “farkımızı
koyduk iyi oldu”, “Cepte keklik mi sandınız?”, “Aynı mahalleden değiliz” cümleleriyle, direnişe açıkça düşmanlık
yapmış, direnişin karşısında çok net olarak yer almıştır.
Bunlar kimi örneklerdir. Bunun gibi çokça örnek sayabiliriz. Çünkü, bu hareketlerin tüm pratiklerine, benzer
tavırlar damgasını vurmuştur. Yani, karakteristik özellikleri
durumundadır.
Devrimci haraket saflarında, küçük burjuvazinin, karşı

devrimcileşerek örgütlediği darbe karşısında, hemen tüm
oportünist, reformist, Kürt milliyetçi gruplar, devrimci hareket
karşısında birleşerek, karşı devrimin tasfiye saldırısının
yanında yerlerini almışlardır. Hem de öyle bir iki açıklama
ile değil, aktif olarak yer almışlar, karşı devrimci saflarda
canla başla devrimci hareketi tasfiye için çalışmışlardır.
O halde, karakteristik özelliklerine uygun olarak davranmaya devam edeceklerdir. Devam ediyorlar.
İnsan Hakları Derneği (İHD), bu reformist kesim içinde,
özel olarak adını anmayı gerektiren bir kurumdur. İHD’nin
tarihinde, devrimci saflara, faşist devlet tarafından sokulmuş
bir ajanın (Şimel Aydın) cezalandırılması karşısında İHD
açıklama yaparak, faşist devlete, devrimcileri hedef olarak
göstermiştir.
İHD, ABD Türkiye Büyükelçisi’ni, genel kuruluna
çağırmıştır. Dünyanın en büyük emperyalist gücü, dünya
halklarının başdüşmanı Amerika’yı, genel kuruluna çağıran
bir kurumun siyasal tavrı nedir? Hak savunuculuğu olmadığı
açıktır. Emperyalist ABD’nin yanında hak savunuculuğu
olmaz, hak ve özgürlük savunucuları, dünyanın her yerindeki
hak ve özgürlük düşmanlığının baş sorumlusu ABD’ye
karşı, ancak savaşarak hak ve özgürlük savunuculuğunda
samimi olduklarını gösterebilirler. İHD, bu yanıyla yalancıdır.
O, dünya halklarına karşı işlediği suçlar, sayfalara, kitaplara
sığdırılamayacak ABD’nin yanındadır.
İHD, devrimci avukatları, faşist devlete “örgüt üyesi”
diye ihbar eden bir kurumdur.
Emperyalizmin sömürü ve işgaline karşı bağımsızlık
için savaşan devrimcilerin, halkın iktidarı için savaşan
devrimcilerin yanında bir an bile bulunmazlar. Ama devrime
ihanet etmiş, karşı devrimci saflara geçmiş, devrime zarar
vermiş kim varsa, hemen onların yanında yerlerini alırlar.
Tercihleri ve safları nettir bu yanıyla.
Şimdi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, direnişleriyle,
halkı harekete geçirdiler, faşizme karşı mücadelenin merkezi
haline geldiler.
Reformizm ortaya çıktı.
Sanılmasın ki, sadece bu direnişin kazanımlarından yararlanmak için ortaya çıktılar. Hayır! Aynı zamanda, kendilerini
direniş saflarında gibi göstererek, direnişin zafere ulaşmadan
bitirilmesi için çalışmak amacıyla ortaya çıktılar.
Neye dayanarak söylüyoruz bunu?
İHD’nin kimliğine, politikalarına, karakteristik özelliklerine, ideolojisine, tarihine bakarak söylüyoruz bunları.
İHD ve reformizm gerçeğini görmek için, tarihe bakmak
gerekir. İHD ve reformizm gerçeğini görmek için, küçük
burjuva ideolojisini çözümlemek, sınıf bilinciyle hareket
etmek gerekir.
Bunun için önderimiz demiştir ki, “Ne olursa olsun,
reformizmin, oportünizmin yaptıklarını unutmayacaksınız.”
Yani sınıf bilincine ve tarih bilincine sahip olacaksınız.
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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10

SORUDA

Yani fedayı, vatan sevgisini, halka sadakati, yoğun
bir emeği, sınırsız bir çabayı, sarsılmaz bir adalet
ölçüsünü... vb. gerektirir.
Bu olmadan, bir devrim
programının zafere ulaşması da mümkün değildir.
Ve tabi zaferi ancak;
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
modern olanın ilkel
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
olanla, güçlü olanın güçsüz olanla, bir avuç asalak
ve emperyalistin mil1-) Zafer Nedir?
yonlar
olan
halkla
yenilebileceğini
Kelime anlamı olarak; herhangi
bilenler
kazanabilir.
bir rekabette üstünlük, birçok emek

ZAFER VE
ZAFERİ KAZANMAK
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ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, utku olarak
tarif edilir sözlüklerde. Askeri bir
başarı olarak da tanımlanan zafer,
stratejik bir galibiyet olarak kabul
edilir.
Sınıfsal anlamıyla zafer, stratejik
hedefe yönelik atılmış irili-ufaklı her
adımdır. Stratejik hedef; halkın iktidarı,
sosyalizmdir. Bunun için, halkın iktidarına giden yolda, halkın yararına,
devrimin yararına her politika, her
taktik, her direniş, her bildiri, her eylem, her gösteri, her süreç zafer olarak
tanımlanır. Bizim yazımızın konusu
da devrim mücadelesi, bir halk savaşı
sürecinde ve sonucunda kazanılacak
zaferlerdir. Yani emperyalizme ve faşizme karşı kazanılacak zaferlerdir.

2-) Zafer Nasıl Kazanılır?
Emperyalizm ve işgal koşullarında,
emperyalizme karşı zafer kazanabilmek,
her şeyden önce ideolojiyle ilgilidir.
Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip
olmak, emperyalist dünyada halk savaşını zafere götürmenin ilk koşuludur.
Çünkü M-L ideoloji; emperyalizme
karşı bağımsızlığı, faşizme karşı demokrasiyi, kapitalizme karşı sosyalizmi
yaratmanın rotasıdır. Bu rotaya sahip
olmadan, zaferler kazanmak ve nihai
zafere ulaşmak mümkün değildir. Bu
da demektir ki; devrime gidecek bir
programı olanlar, halk iktidarına ulaşma
yolunu çizenler zaferler kazanabilir.
Yetmez, tek başına program sorunu
da değildir. Tek başına bir programa
sahip olmak da zaferler kazanmaya yetmez. Zafer, bir değerler ve gelenekler
sistemi, bir ruhsal birlik de gerektirir.
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3-) Küçük Zaferler
Önemsiz midir?
Hayır! Zafer, tekil bir olay değildir.
Zafer, bir süreçtir. Küçük küçük ya da
dönem dönem zaferler, birbirine yuvarlanan bir kartopu misali eklenip kocaman bir yumağa dönüşür ve düşmanını
yerle bir eder. Zafer bir süreç ise, bu
süreci ören her olay, her an, her eylem,
her dakika bir zaferdir. Her anı, her
süreci bir zafere dönüştürmek, umutsuzluğun, halkların üzerine bir karabasan
gibi çökertilmeye çalışıldığı bu dönemde
çok önemlidir. Savaş, halkın savaşıdır
ve zafere inanmayan bir halk, savaşını
sürdüremez. Bu savaş uğruna bedel
ödeyemez, bu savaşın gerektirdiği fedakarlığı ve yaratıcılığı gösteremez.
Günlük, küçük zaferler, hayatın içindeki
zaferler, halkın nihai zafere inancını
yaratır, pekiştirir ve onunla arasında
kopmaz bağlar oluşturur. Bu açıdan
halkın, gençlerimizin uyuşturucu ile
yozlaştırılmasına karşı Hasan Ferit Gedik isimli merkezlerimiz, bu açıdan
yaşlılarımızın, canları, sağlıkları bize
emanet insanlarımızın bakımı için açılmış "Vefa Ev"lerimiz, halk fırınlarımız,
rüzgar tribünlerimiz birer zaferdir. Halk
Meclisleri’mizle, halkımızın kendi kendini yönetmeye başlaması, kentsel dönüşüme karşı gecekondularımızı savunmamız, milislerimizle düşmanı mahallelerimize sokmamamız, sayısız güvenlik duvarını aşarak AKP'nin, emniyetin, bakanlıkların beynine vurmamız... bunların hepsi birer zaferdir. Ve
her biri, halkın üzerindeki umutsuzluk
toprağını silkerken, halkı, kendi savaşını
verir, zafere inanır kılar. OHAL karşı-

sında bir kişiyle başlayan direniş, yüzü
aşkın günde, yüzü aşkın kez gözaltına
alınıp yine de direnmeye devam eden
kamu emekçilerimiz, zaferlerimizdir
bizim. Bir cephe alanında, bir orduyu
yenmemişlerdir evet, ama onlar, beyinlerdeki düşman ordularını dize getirmeye başlamış, bunu başarmışlardır.
Zafer, bundan öte değildir.

4-) Tarihimizde
Kazandığımız Zaferlere
Örnekler Nelerdir?
THKP-C'den bugünlere, 50 yıla
yaklaşan tarihimizin her anı bir zaferdir.
Bu bir abartı değildir. Bu, tarihsel bir
gerçektir. Evet, bu elbette içinde çokça
yenilgiler barındıran da bir tarihtir.
Ama işte yenilgi nedir, zafer nedir?
Bu sorulara verilecek doğru cevaplar,
bizi, 50 yıllık tarihimizin her anının
bir zafer olduğuna götürecektir.
Bizim ilk zaferimiz THKP-C’nin 1
No’lu Bildirisi ile başlar. Bu bildiri,
ülkemizde zafere giden yolu, ilk kez
dosta-düşmana haykırdığımız andır.
Onlarca yılın emperyalizm ve faşizm
karşısında yenilgi demek olan reformist
ve revizyonist çizgisine, silahlı devrim
ilanıyla vurulmuş bir darbedir çünkü.
Bunun için THKP-C’nin ilanı ilk zaferimizdir. O günden bugüne, büyük-küçük onlarca zaferimizi, işte bu ilk zaferimize borçluyuz. İlk kuşatma, ilk

Tek başına bir programa sahip
olmak da zaferler kazanmaya yet‐
mez. Zafer, bir değerler ve gele‐
nekler sistemi, bir ruhsal birlik
de gerektirir. Yani fedayı, vatan
sevgisini, halka sadakati, yoğun
bir emeği, sınırsız bir çabayı, sar‐
sılmaz bir adalet ölçüsünü... vb.
gerektirir. Bu olmadan, bir devrim
programının zafere ulaşması da
mümkün değildir.
Ve tabi zaferi; ancak modern
olanın ilkel olanla, güçlü olanın
güçsüz olanla, bir avuç asalak
ve emperyalistin milyonlar olan
halkla yenilebileceğini bilenler
kazanabilir.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

direniş ve Cevahir'in şehitliği bir zaferdir.
Mahirler'in hapishaneden firarı bir zaferdir. Kızıldere'de "dönmeye değil,
ölmeye geldik" haykırışı, bu tarihin
manifestolaşan en büyük zaferidir ki
doğumyerimiz olmuştur. Ve peşisıra
Devrimci Sol'un kuruluşuna giden süreç,
Kocamustafapaşa Direnişi’nden 1977
1 Mayıs'ına, Gün Sazak'ın cezalandırılmasından Gültepe baskınına, her direniş, her eylem, her grev bir zaferdir.
Aslında şöyle özetleyebiliriz ki, düşmana
ideolojik, politik ve fiziki olarak teslim
olmadığımız her gün bir zaferdir bizim
için. 12 Eylül cuntasında, mültecilik
yerine cuntaya karşı savaşmayı seçmemiz ve bu uğurda, içeride ve dışarıda
yaptığımız tüm eylemler, direnişler,
devrimin onurunu savunmamız, tam
bağımsız Türkiye için önderliğimiz
dahil ölüme yatmamız bir zaferdir.
1986 sonrası gençlikte, işçilerde, memurlarda yeniden başkaldırıya önderlik
etmemiz zaferdir. 1989 1 Mayıs'ı, Mehmet Akif Dalcı'yı katleden polisi cezalandırmamız, 1990'lar boyunca yükselen
silahlı propaganda eylemliliklerimiz,
kır gerillasında tüm olumsuzluklara,
deneyimsizliklere rağmen ısrarımız,
emperyalizmin ve NATO'nun "ya teslimiyet ya ölüm" dayatmasına karşı
1996'da ve 2000 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nde ölümlere yatmamız bir
zaferdir. Hasta tutsaklarımızı sahiplenmemiz, Güler’den Mesude’ye, yoldaşlarımızın bir özgür nefesi için ömürlerimizi ortaya koymamız, mezarlarımızda
ot bitmeyecek kararlılığıyla mezarlı,
mezarsız ölülerimizi canımızdan öte
sahiplenmemiz, işte bunlar zaferdir.
Gençlik binasını onlarca kez basıp,
delik deşik etmelerine, asılı pankartlarla
kalleşçe savaşmalarına karşın, ‘tek başına bir Dev-Genç’li ne yapar’ deyip
ordularla savaşanlarımız zaferdir.
Leyla komutanların, yanmış sığınaklarına, yoldaşlarına geri dönüp silahlarını kuşanmaları, tarihimizin en
büyük zaferlerindendir. Çağlayan Adliyesi’nin beynini Şafaklar’la dağıtmamız
zaferdir bizim için. Her gün Yüksel

Caddesi’nde, gaz bombaları, işkenceler
altında yaratılan kararlılık ve ısrar... İşte
bunlar zaferdir. Nuriyeler, Semihler ve
Kemal amcalar, bugünün zaferleridir.
Evet, her anı zafer olan bir tarih
yazdık, yazıyoruz. Çünkü devrim düşümüzden vazgeçmiyoruz, çünkü bu
düşe ulaşmanın, silahlı mücadelede
ısrardan geçtiğini biliyoruz. Çünkü
yarını, Halk Meclisleri’mizle, HFG'lerimizle, rüzgar tribünlerimizle, halk
bahçelerimizle bugünden kuruyoruz.

5-) Neden Zaferi
Biz Kazanacağız?
Tarihsel olarak haklı olan biziz. Bir
yanda sömürü, adaletsizlik, zulüm, işgal,
ulusal onursuzluk, kültürel yozlaşma,
bireycilik, yalnızlaştırma, ahlaki çöküş...
Yani emperyalist-kapitalist sistem...
Diğer yanda eşitlik, adalet, bağımsızlık,
özgürlük, ulusal onur, kültürel özgürlük
ve çeşitlilik, dayanışma, kolektivizm,
halk ve vatan sevgisi, yüksek bir ahlak,
gelenek ve değerlerle örülü bir yaşam...
yani sosyalist yeni insan ve halkın iktidarı... Haklı olan biziz... Tarihin ve bilimin yasaları bizden yana... Halkın
çıkarı için savaşıyoruz. Kapitalizm, asalak, çürüyen bir sistemdir, eninde sonunda yok olacaktır. Onu yok edip sosyalizmi kuracak olan, biz ezilen halklarız.
Biz, emperyalizmin sömürü düzenini
yıkıp, halkların eşit ve özgür yaşayabileceği adaletli bir düzeni kuracağız. Sömüren asalaklar bir avuçken, biz dünya
halkları milyonlarız. Tarih ve bilim
diyor ki, birleşmiş ve örgütlü bir halkın
seli, tüm zulümleri ve karanlıkları sürer
ve tarihin çöplüğüne atar.
Yani diyebiliriz ki "Haklıyız Kazanacağız! Yetmez haklılığımız... Aynı
zamanda doğru bir ideoloji ile bu
ideolojiyi, doğru politikalar ve doğru
mücadele ve örgütlenme yöntemleriyle
hayata uygulayan bir önderlik gerekir.
Haklı olmak yetmez, bu haklılığı, zırh
gibi kuşanıp savaşmak gerekir kazanmak için. 50 yıla yaklaşan tarihimizde, düşmanın saldırıları karşısında

ürettiğimiz politikalar, yaptığımız direnişler, zaferi bizim kazanacağımızı
garantilemiştir. Doğru bir önderlikle,
en zayıf olunan anda, fiziken yok
olunan bir anda en büyük zaferlerin
kazanılabileceğini öğrendik, gördük,
sınadık. Bunun için zaferi biz kazanacağız. Dünyayı bir kez de Anadolu'dan sarsacağız!

6-) Zaferler Nasıl Kalıcı
Hale Getirilir?
Nasıl ki can pahasına kazandığımız
zaferlerimizi yok etmek için düşman
sürekli saldırıyor, biz de eylemlerimizi
süreklileştirip direneceğiz.
Şehidimiz Fatma Koyupınar’ın dediği gibi “... Eğer bir devrimci, zafer
coşkusunu hergün işinde, eyleminde
düşünmezse, hissetmezse, ne devrimciliği büyütür ne de kalıcı olabilir.
Hayatın her alanına ve anına zafer
coşkusunu taşımak, küçük büyük demeden faşizmin gasp ettiği her hakkımız için direnirsek zaferi kalıcı hale
getiririz…”, “… Biz, direnişleri direnişlere, zaferi zaferlere bağlayan
bir ailenin evlatlarıyız.”
Zafer, imkansız gibi görünen anlarda
dahi koşullara teslim olunmuyor, umutsuzluğa düşülmüyor, yüreklilik, cüret
kaybedilmiyor, yeniden denemekten,
yeni bir yol yapmaktan, yeni bir yol
bulmaktan vazgeçilmiyorsa kalıcı hale
getirilir. Tarihimiz de, önderliğimiz de
bu sözlerin ıspatı olmuştur. İdeolojik
sağlamlık ve netlik ile zaferler kalıcı
hale getirilir. Çünkü ideolojik olarak
sağlam olanlar, net olanlar "yenilgi
nedir, zafer ne" sorusuna "yenilgileri,
savaşma kararlılığımızla zafere dönüştüreceğiz" cevabını verirler. Savaşımız, politik muhtevalı bir savaştır ve
öyle anlar olur ki, fiziken yok olma
pahasına vuruşmak gerekir. İşte fiziken
yok oluş pahasına ideolojik olarak yaşamayı seçmek, zaferlerimizi kalıcı
hale getirir. Zaferlerimizi kalıcı hale,
ödediğimiz her bedeli bir örgütlenmeye
dönüştürmek, halka, devrime akacağı
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Bizim ilk zaferimiz, THKP‐C'nin
1 No’lu Bildirisi ile başlar. Bu bil‐
diri, ülkemizde zafere giden yolu
ilk kez dosta‐düşmana haykırdı‐
ğımız andır. Onlarca yılın emper‐
yalizm ve faşizm karşısında yenilgi
demek olan reformist ve reviz‐
yonist çizgisine, silahlı devrim ila‐
nıyla vurulmuş bir darbedir çünkü.
Bunun için THKP‐C’nin ilanı ilk
zaferimizdir. O günden bugüne,
büyük‐küçük onlarca zaferimizi,
işte bu ilk zaferimize borçluyuz.
İlk kuşatma, ilk direniş ve Ce‐
vahir’in şehitliği bir zaferdir.
kanallar yaratmak gerekir.

7-) Kim İçin
Zafer Kazanmalıyız?
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Halkımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, vatanımız için zafer
kazanmalıyız. Dünya halkları için zafer
kazanmalıyız. Ezilen, sömürülen, aç,
yoksul, evsiz, işsiz tüm halklarımız için
zafer kazanmalıyız. Geleceğimiz olan
çocuklarımız için zafer kazanmalıyız.
Çocuklarımızın aç kaldığı, dilenmek
zorunda kaldığı, yalınayak yürüyüp
yattığı sokaklarda emperyalizm rahatça
geziyor. Yıllarca acı çekmiş, zulüm
görmüş tüm dünya halkları, kendi yaşadıkları yerlerin güzelliklerini göremeyecek hale getirilirken, emperyalizm,
tüm dünya nimetlerinden yararlanıp,
oraları kullanılmaz hale getirip sömürüyor, sonra canice yok ediyor. İşte bu
güzellikleri, asalak emperyalistlerin
elinden alıp halkımıza sunmak için,
onlar için zaferi kazanmalıyız. Berkinler,
Aylan bebekler, Maraş’ta, Çorum’da,
Roboski’de katledilen çocuklarımız
için kazanmalıyız. Geceyarıları katledilen 18'inde Sılalar’ımız, TAYAD'lı
İnançlar’ımız için zafer kazanmalıyız.
Elbette savaşımız, halkımız içindir.
Vatanımızın bağımsızlığı içindir. Kazandığımız her zafer, özgür, bağımsız
bir Anadolu içindir. Kürt halkı, kendi
kaderini tayin hakkını özgürce kullansın, Anadolu'da onlarca halk bir
arada, özgürce, eşitçe yaşasın diyedir.
Elbette kazanacağımız her zafer onlar
içindir. Halkımız içindir.

8-) Zafer Kimindir?
Zafer, zulme karşı mücadele açısından, yaprağın dahi kımıldamadığı
diye tarif edilen, hareketin hemen hemen tüm kadro ve savaşçılarının tutsak
edildiği bir dönemde, Niyazi Aydın
gibi "ben varsam hareket vardır" diyenlerindir. Amerika, tüm dünyada
imparatorluğunu ilan etmişken, ulusal-sosyal kurtuluş mücadeleleri verenleri dize getirmiş, silahlarını toprağa
gömdürmüşken, emperyalizm dışında
bir kıble tanımıyorken; sapanla, sopayla, taşla, benzinle, kurşunla, nerde
düşman varsa orda savaşanlarındır.
Halkın onlarca sorunu önüne dağ gibi
yığılmışken, dünya çapında emperyalizme karşı savaşta onlarca sorun
ile boğulmaya çalışılıyorken "sorun
varsa çözüm vardır" diyebilenlerindir
zafer. Yani devrime inancını, devrime
giden yolun ancak silahla olacağı bilincini, yenilgiyi kabul etmedikçe yenilmeyeceği gerçeğini kılavuz edinenlerindir zafer.
Marksist-Leninist olmak, zafer kazanmanın şartı değildir belki. Değişik
ideolojik şekillenişe sahip olanlar da
emperyalizme, faşizme karşı dönem
dönem zaferler, hem de büyük zaferler
kazanabilirler. Ancak asıl zafer olan
bağımsız, özgür bir ülkeye ve sosyalizme ulaşmak, sadece Marksist-Leninist bir ideolojiyle yoluna devam
edenlerle mümkündür. Yenilgiler, bu
nedenle gelip geçicidir. Yenilgiyi kabul
etmeyen halklar ve önderlikler, defalarca katledilseler de, yok edilseler
de, işgal edilseler de yenilmezler. Bir
yerde yenilir, başka yerde kazanır
halk. Aslolan, direniş tohumları ekmektir. Yıllar, onyıllar sonra da olsa
onlar yeşerecektir. Aslolan direniştir,
direne direne kazanılır. Zaferler, direnişlerle, savaşlarla yaratılır. Ve zafer,
her daim hedeflerinden, ideallerinden,
ideolojik gücünden beslenen, bağımsız
ülke düşünü emeğiyle besleyen Cepheliler’in ve Anadolu halklarınındır.

9-) Yenilgilerden Zaferler
Nasıl Doğar?
Zafer ve yenilgi kelimelerine anlamını verecek olan, düşmanın iradesini
kabul edip etmemedir. Düşmanın iradesi kabul edilmedikçe, her sonuç bir

zaferdir. Eğer düşmanın, emperyalizmin ve faşizmin iradesini kabul etmiyorsan, her yenilgi bir zafer tohumudur.
Savaşta çarpışan iki iradedir. Hangi
irade teslim olmaz ise o, zaferi kazanacaktır. Haklılık burada devreye girer.
Tarihsel haklılık, iki iradeden; geleceği
savunan, hakkı-haklıyı, adaleti, sömürüsüz bir dünyayı savunanı zafere
taşır. Haklılığını, cüretin rüzgarlarıyla
estirenler zafere yürür. Ancak dayatmalara, baskılara boyun eğilirse, haklılıkla birlikte onur da, zafer de kaybedilir. Seyit Rızalar'ın "Dersim'e sefer
olur, zafer olmaz" sözünün anlamı da
budur. Sefer olur, yenilgi olur, imha
olur ama zafer olmaz. Zafer halkındır.
İşte 1938 seferinin ektiği tohumlar,
2017'de Kemal babanın direnişinde
boy atmadı mı? Ölümlerimizde, yok
oluşlarımızda, susuşlarımızda zafer
arayanlar aldanırlar. Yenilgilerimizde,
zalime karşı savaşımızı bitirdiğini,
sosyalizm düşünü öldürdüğünü, katlimizde, silahlı savaşı terk ettireceğini
düşünenler yanılırlar.
Zafer; yenilgilerden ancak savaşa
savaşa, direne direne, sosyalizmden,
silahlı savaştan vazgeçmeden doğabilir.
İşte bizim tarihimiz böyle bir tarihtir… Kanla yazmaya devam ediyoruz bu tarihi.

10-) “Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer” Sözü
Bize Neyi Anlatır?
Zafer, bize altın tepside sunulmayacak. Biz, onu diş ile tırnak ile; biz,
onu sevda ile düş ile alacağız. Biz,
zaferi, tırnakla söküp koparacağız.
Zaferler ancak emekle, kanla, feda ile
kazanılır. Zaferler; direnişle, savaşla
kazanılır. Bugünün tek gerçeği, emperyalizmin sonsuz, sınırsız saldırıları
ve onun karşısında gelecekten, halk
ve vatan sevgisi ile savaşmaktan, faşizmi silahla yıkıp, sosyalizmi kurmaktan vazgeçmeyenlerdir.
Geleceği bu gerçek yazıyor. Geleceği direnenler yazıyor. İşte iki açlık
grevi direnişçisi ve karşısında "koca"
devlet. Yalan, hile, zulüm, işkence ve
köklü bir devletin tüm olanaklarıyla
teslim alamadığı iki irade haykırıyor:
YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN ZAFER...

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Her eylemimiz bir kitle çalışmasıdır
Hep Halk İçin
Hep İleri
hep ileriye bakılmalıdır.”
Neden ‘hep ileri?’
Hiçbir şey, durduğu yerde
aynı şekilde kalmaz. Çünkü bilim
bize öğretiyor ki, her şey sürekli bir
hareket ve değişim içindedir. O halde,
uyuşturucuya karşı oturma eylemlerimiz
de sürekli bir değişim içindedir.
Biz, bu değişimin yönünü ileriye
çevirmezsek, bu durumda değişimin
yönü, gerilemeden yana olur.
Yani, ya ilerleyeceğiz ya gerileyeceğiz.

Hep halk için
Hep ileri
Bunun anlamı; devrimci mücadele
içinde, yaptığımız her eylemimiz, halkın
çıkarlarını savunmalıdır.
Örneğin; faşizm, mahallelerimizde
uyuşturucu çetelerini koruyor, örgütlüyor, destekliyor, gençlerimiz başta
olmak üzere mahalle halkını uyuşturucuyla zehirliyor.
Uyuşturucuya karşı mücadelemiz,
halkın en temel sorununu sahiplenmek
anlamına gelir. Halkı, en temel sorunlarının çözümü için örgütlüyoruz. Eyleme geçiriyoruz.
Ve bu eylemlerimizde ‘hep ileri’
demeliyiz.
Nedir ‘hep ileri’ demek?
Sürekli eylemlerimizi, pratiğimizi,
örgütleme çalışmamızı yenilemeliyiz.
Dün olduğumuz yerden bir adım, küçük
bir adım da olsa ileri atmalıyız.
İlerlememek ne demektir? İlerlememek, gerilemek demektir.
Stalin diyor ki;
“Politikada hata yapmamak için

‘Hep İleri’ Demek İçin
Eylemleri Zenginleştir
Uzun bir süredir mahallelerimizde
uyuşturucuya karşı oturma eylemleri,
devriyeler, kitle çalışması, halk toplantıları yapıyoruz.
Fakat bu eylemler, dönem dönem
rutin hale geliyor. Bir sonraki hafta,
bir önceki haftanın tekrarı halini alıyor.
Bunun anlamı nedir?
Bunun anlamı ‘hep ileri’ sloganını
hayata geçirmiyoruz demektir.
Yani her yaptığımız eylemde, eylem
biçimimizle, kitle çalışmamızla, bir
adım ileri atmamışız demektir.

Yani, bir sonraki haftada da bir önceki haftanın eyleme katılan kitlesi
kadar kitle ile eylemi yapmışsak, bu, o
bir haftalık pratik içinde, yeni bir insanı
eylemlerimize katamamışız demektir.
Eğer eylemi örgütlerken kitle çalışması yapmamışsak, o zaman yeni
insanlara eylemi ulaştırmamışız, anlatmamışız, propagandasını yapmamışız
demektir.
Yeni bir insanı, uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı mücadele konusunda
bilgilendirmemişiz, bilinçlendirmemişiz,
bunun için ileri bir adım atmamışız
demektir.
Eğer yaptığımız eylemin biçimlerine
yeni şeyler katmamışsak, örneğin, oturma eylemi ile başladığımız eyleme,
skeçler, konuşmalar, serbest kürsü,
şiir okumaları, duvar gazeteleri, duvar panoları gibi biçimler katmıyorsak,
eylemlerimiz rutin hale gelmiş, birbirini
tekrar eden hale gelmiş demektir.
Eğer her eylemde ileriye bir adım
Sayı: 20
atmamışsak, hedefimizden uzaklaşmışız
Yürüyüş
demektir. Her hafta atmamız gereken
adımları atmadığımızda, aradan aylar 25 Haziran
2017
geçer ve biz giderek hedefimizden aylarca mesafe uzakta kalırız.

Haftanın Çat Kapı
Atasözü:
Gündemi
Bağa bak üzüm olsun,
Çat Kapı, Her Eve Girmektir
yemeye yüzün olsun!
Çat Kapı, tüm halkı devrime katmaktır
Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!
- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişi 104. günü geride bıraktı, devam ediyor.
Semih’in annesi, eşi de açlık grevi
direnişindeler. Direnişlerinin 30. gününü geride bıraktılar.
Direnen halktır. Direnenler, faşizmin keyfi olarak halkı açlığa mahkum etmesine karşı, faşizmin zulmüne
karşı, halkın hak ve özgürlüklerini
savunuyorlar.
Biz, kimin yanında olacağız?
Eğer halksak, eğer bir avuç işbirlikçi tekelin uşağı değilsek, yerimiz,
tartışmasız bir şekilde Nuriye ve Semih’in, onların yakınlarının direni-

şinin yanı olmalıdır. Bunun için, Nuriye ve Semih’in direnişlerini büyütmeliyiz. Bulunduğumuz her yerde açlık grevleriyle, mektuplar yazarak,
balon uçurarak, kendi belirlediğimiz
biçimlerle bu direnişin yanında yer
almalıyız.
Nuriye ve Semih’in direnişinin zaferi için, bugün yapabileceğimiz herşeyi yapma zamanıdır.
Biz Anadolu halkı, Nuriye ve Semih
yoldaşlarımızı, faşizmin zindanlarından da, açlığın koynunda ilerledikleri
ölüm yürüyüşünden de çekip alacağız,
iddiasında bulunmalıyız.
Nasıl alacağız?

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!

Direnişimizi zafere ulaştırarak alacağız.
Nasıl zafer kazanacağız?
Bulunduğumuz her yeri direniş
alanına çevirerek, AKP faşizmini hareket edemez hale getirerek kazanacağız.
Nuriye ve Semih’in direnişi, bugün
ülkemizde faşizme karşı temel direniş
mevzisidir.
CHP’sinden, reformizmine sokağa
çıkma cüretlerini Nuriyeler’in direnişinin yarattığı meşruluk zemininden,
halkın duyarlılığından almışlardır.
Bu direniş, bizim, yani halkın direnişidir. Direnişimizi sahiplenelim.
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Hedefinden uzaklaşan eylemlerimizin halkı örgütlemesi,
eyleme başlarken belirlediğimiz hedeflere ulaşması olanaksız hale gelir.
Bu duruma düşmemek
için ne yapmalıyız?
Her eylemde bir adım daha
ileri atmalıyız, örneğin her
ayda bir, eylemlerimizde yeni
bir biçimi hayata geçirebiliriz.

Her Hafta Yeni Bir
Sokakta Oturabiliriz

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Uyuşturucuya karşı oturma
eylemlerimizi ve nöbetlerimizi,
her hafta bir başka sokakta
yapabiliriz örneğin.
Bu, nasıl ileri bir adım atmamızı sağlamış olacaktır?
Her hafta yeni bir sokakta
kitle çalışması yapmamızı sağlayacak, dolayısıyla da her hafta yeni bir kitleye gitmemizi,
uyuşturucu ve uyuşturucuyla
mücadeleyi anlatmış olacağız.
Her hafta bir başka sokakta
yapılacak eylem, her hafta bir
başka sokakta uyuşturucuya
karşı propaganda, her hafta bir
başka sokakta uyuşturucuya
karşı halkın sokaklara çıkma-

sını sağlayacaktır.
Her hafta aynı yerde ve
aynı kişilerin katılımı ile yapılan eylemlerin sınırlılığını
aşmış olacağız.
Her eylemimizde kitle çalışması yapmayı hedeflemeliyiz. Her eylemimiz, mücadelemizi bir adım ileri taşıyabilmeli.
Bunun için, her hafta kaç
evin kapısını çalacağız? Belirlemeliyiz. Hedeflerimiz olmalı.
Sonuç olarak;
Uyuşturucuya karşı oturma eylemlerimizi, birbirinin
tekrarı eylemler olmaktan
çıkarmalıyız. Her hafta bir
başka sokakta yapacağımız
eylemlerle, her hafta mahallemizin bir başka sokağında
uyuşturucuya karşı kitle çalışması ve ajitasyon-propaganda çalışması yapmış olacağız.
Fakat daha önemlisi, her
hafta halk için ve ‘hep ileri’
sloganımıza uygun hareket
etmiş ve belirlediğimiz hedeflere ilerlemiş olacağız.

YÜRÜYEN ADAM
...
Sesler geliyor derinden
kalbin uzak sahillerinden:
‐Nereye gidiyorsun yavrum benim nereye?
Dön sevgilim,
dön kardeşim,
dön evimin erkeği, dön geriye..
Yürüyor o
ıslıkla kızgın bir ölüm marşı çalarak.
Yürüyor o
gövdesi bir gemi gibi yükselerek, alçalarak.
Yürüyor adım adım
Yürüyor ağır ağır
yürüyor...
Kimbilir
belki bir daha sokmıyacak parmaklarını
dizi dibinde dikiş diken kardeşinin
sarı saçlarına,
ve belki bir daha altında yatıp
güneşe giden yeşil bir yola bakar gibi
bakmıyacak gürgen saçlarına..
Yürüyor o, yürüyor.
Açık geniş adımlarla arşınlıyor yolları.
Ağır iki balyoz gibi sallanıyor kolları.
Kıllı göğsü bir kalkan gibi kabarık..
İşitmiyor artık
hep aynı tahta masanın başında akşamlıyan
hasta topal dostların
kalbe karanfil ruhu gibi damlıyan sözlerini
Çıplak
iki bıçak gibi çekmiş yüzünde gözlerini
yürüyor, düşmana doğru.
YÜRÜYOR ADIM ADIM
YÜRÜYOR AĞIR AĞIR
YÜRÜYOR...
NAZIM HİKMET

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Faşist AKP iktidarı, mahallelerimize yıkım politikaları ile
saldırıyor.
Yıkım politikalarına karşı iki politika:
Birincisi; bizim politikamızdır, halkı yıkımlara karşı örgütlemek
ve faşizmin, gecekondularımızı yıkarak rant yerleri haline getirmesine, mahallelerimizdeki örgütlülüklerimizi dağıtmasına
karşı direnmek.
İkincisi; reformizmin, oportünizmin politikasıdır. Gerçekte
politikasızlıktır. Faşizmin yıkım saldırılarına karşı direnişi örgütlemek yerine, halkı yıkımlara ikna ederken, yıkımın koşullarını
sözde iyileştirme politikası ile hareket ederler.
İki politika, birbirinden temelden farklıdır.
Birinde halka ve mücadeleye güven, direnişlerle faşizmin saldırılarını geriletme inancı vardır. Bu düşünce, bilimsel düşüncedir.
Tarih bilinci taşır. Tarihimizde, faşizmin yıkım saldırılarını, halkın
örgütlü direnişleriyle püskürttüğümüzün çok sayıda örneği vardır.
İkincisi güvensiz, inançsızdır. Hepsinden önce de kendine
güvensiz, şekilsizdir.
Birincide iktidar bilinci vardır, iktidar bilinci nedeniyle
faşizmle uzlaşmaya çalışmaz. Bilir ki, faşizmle uzlaşmak, faşizmin
karşısında geri adım atmak, giderek teslimiyete varır.
Reformizm ise daha baştan faşizme teslim olmuştur.

Uyuşturucu, mahallelerimizdeki temel sorunlarımızdan birisidir.
Uyuşturucu sorununa karşı mücadelede temel
araçlarımızdan birisi, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezleri’dir.
Peki, HFG merkezlerini nasıl kuracağız?
HFG merkezlerinin ihtiyaç olmadığı mahallemiz
yoktur. Tüm mahallelerimizde de HFG merkezlerine
ihtiyaç vardır.
HFG merkezlerimizin kurulması ve işlevli hale
getirilmesi için, halk toplantılarını yöntem olarak
kullanabiliriz. Burada temel nokta, halkın sorunlarını
devrimciler mi çözecek? Nasıl çözecek? Devrimcilerin
misyonu, halkın sorunlarını, halkı katmadan çözmek
olamaz. Bu bir çözüm de değildir. Halkın sorunlarının
çözümü, örgütlü bir güç haline gelmesidir. Halkı,
sorunlarının çözümü için örgütlemek, biraraya getirmek, devrimcilerin misyonu ancak bu olmalıdır.
Halk biraraya gelir, kendi HFG merkezlerini örgütlemek için harekete geçerse, hem bu merkezleri
kurabilir, hem de bu merkezleri faşizme karşı savunabilir, sorunlarını çözerek, işlevli hale getirebilir.

28

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Milyonların Faşizme
Öfkesi Var Mahallelerde

Örgütleyeceğiz!
“İnanç Özkeskin’in katledilmesinin
gerekçesi olarak ileri sürülen; ‘Süleyman Soylu’ya suikast girişimi’ iddiası
ise bu ülkede önüne geçilmeyecek bir
gerçeğin korkusundan başka bir şey
değildir. Gerçek şudur:
Süleyman Soylu denen aşağılık
halk düşmanını cezalandırmak için
yanıp tutuşan on binlerce halk çocuğu
vardır. Süleyman Soylu’yu bir kaşık
suda boğmak isteyen onbinlerce acılı
ana vardır. Yarın güneşin doğacağı
ne kadar kesin bir gerçeklikse bu da o
derece gerçek bir durumdur. Süleyman
Soylu da Özdemir Sabancı’nın, Mehmet
Topaç’ın, Nihat Erim’in kaderini paylaşacaktır.
Mesele bunu engellemekse, bunu
engellemek için bütün bir halkı katletmeleri gerekecektir. Ve bütün bir halkı
katlederek bitiremezler.”
İnanç Özkeskin’in, faşist polis ta-

rafından katledilmesi üzerine,
Armutlu Halk Cephesi’nin
bu açıklaması, bir gerçeği çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir.
Mahallelerimizde, faşist AKP
iktidarından, faşist Süleyman
Soylu gibi katillerden hesap sormak
için yanıp tutuşan onbinlerce halk çocuğu vardır.
Süleyman Soylu’nun emriyle mahallelerimize, evlerimize giren katiller
sürüsü, açık katliamlar yapıyorlar. Devrimcileri katlederek, hedef alarak halka
gözdağı veriyorlar.
Gazi Mahallesi’nde Barış Kerem,
Oğuzhan Erkul örneğinde olduğu
gibi, gençlerimizi katlediyorlar. Herkes
emin olabilir ki, her bir katliamda geride, hesap sormak için yanıp tutuşan
onbinlerce yürek bırakıyorlar.
Geride, acılı analar, kardeşler, arkadaşlar, yoldaşlar bırakıyorlar.
Sık sık bir bölgeye binlerce polis
yığıp, araçları arıyorlar, kimlik kontrolleri yapıyorlar. Halkın yaşamını alt
üst ediyor, işkence yapıyor, katlediyorlar. Yani, mahallelerimizde, sokak-

larda sadece devrimcileri değil, devrimcilik yapmayan halkı da sistem için
potansiyel tehdit olarak görüp, sindirmek için zulmediyorlar.
Sözde ‘uyuşturucu operasyonları’
adı altında mahallelerde terör estiriyor,
yaptıkları şovlarla korkuyu egemen
kılmaya çalışıyorlar.
Polislerin, uyuşturucu bahanesiyle
yaptıkları operasyonların tümü göstermelik, halkı aldatmaya yöneliktir. Uyuşturucu, AKP’nin polislerinin denetiminde satılır. AKP’nin faşist mafya
çeteleri için yapılan bir operasyon yoktur. Uyuşturucu da halka terör estirmek
için devletin, kendini meşrulaştırmak
için kullandığı bir malzemedir.
Değilse, faşist devletin uyuşturucuyla savaşmak, mücadele etmek için
bir programı da politikası da yoktur.
Bu ihmal de değil, devletin tercihidir. Sayı: 20
Tersine, uyuşturucu bağımlılarını Yürüyüş
tedavi ettiğimiz HFG Uyuşturucuyla 25 Haziran
2017
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’miz, faşist
devletin saldırdığı ilk kurumlardan olmuştur.
Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturu-

çözüm;
; zi
n mi k
ru ri a

Derneklerimizi sahiplenmeli,
çalışır hale getirmeliyiz.

AKP iktidarında, hedef alınan kurumlarımızdan biri de derneklerimiz oldu.
Mahallelerde, derneklerimizin kapılarına, AKP’nin faşist polisleri tarafından kilit
vuruldu. Kimi derneklerimiz oldu ki, defalarca kilit vuruldu, defalarca kilitleri kırarak
açtık derneklerimizi. Derneklerimizin duvarları kırıldı, içleri harabeye çevrilerek, eşyalarımız
talan edilerek kullanılmaz hale getirildi. Yeniden yaparak kullanmaya başladık.
Neden? Çünkü, derneklerimiz üzerinden AKP faşizmi bir irade savaşı yürüttü. Mahallelerdeki örgütlenme
araçlarımızı, devrimci mevzilerimizi etkisizleştirmeye çalıştı. Başaramadı.
Fakat, bu savaşı yeterince ciddi veriyor muyuz? Derneklerimize, o mahalle halkının gelmesi için gereken çalışmayı
yapıyor muyuz?
Bu soruya cevap verebilmek için ‘ne yapabiliriz?’ diye sormamız gerekir.
Birincisi; halkın, derneklere gelmesini sağlamak için, halkın, faşizmin baskılarından yılmamasını sağlamak
için, sürekli bir kitle çalışması yapabiliriz. Sürekli halkın içinde, kendi kurumlarını sahiplenmeleri
gerektiğini, sahiplenmenin, bu kurumlarımıza gidip gelmek olduğunu anlatabiliriz.
İkincisi; bu kurumlarımızı, çalışan kurumlar haline getirmeliyiz. Faşizmin baskılarına,
polis terörüne boyun eğmeden, kurumlarımızda; folklorundan saz kursuna, şiir
yarışmalarından tiyatrosuna, sportif faaliyetlere, çeşitli sosyalkültürel çalışmalara kadar örgütleyebiliriz.
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cuya karşı mücadele eden halkın üzerine, mafya çeteleri aracığıyla kurşun
sıkan da bu devlettir.
Mahallelerimize, adına ‘terör operasyonu, uyuşturucu operasyonu, asayiş uygulamaları’ ya da başka bir
isim, ne ad verirlerse versinler, yaptıkları, halka gözdağı vermektir. Faşist
devletin silahlı güçlerini mahallelerimize sokarak, “bu devlete karşı mücadele edilemez” izlenimi oluşturmak
istemektedirler.
Faşizmin bu politikası başarılı oluyor mu?
Faşizmin, bu baskılarla halkta bir
korku atmosferi oluşturduğundan söz
edilebilir. Ama tek doğru bu değildir.
Aynı zamanda mahallelerde büyük
bir öfkenin birikmesine de neden oluyorlar.
İşte mahallelerimizde biriken savaş
potansiyelinin dinamikleri buralardadır.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Görevimiz; düzenden kopmuş
olan onbinleri örgütlemek ve savaştırmaktır.

gütleyebiliriz. Çünkü, bu devrimci
dinamikleri bir tek biz görebiliriz.
Çünkü, o mahalleler, daha kuruluşundan itibaren direnişlerle, mücadele ile var oldular. O mahalleler,
faşizme karşı dişe diş bir savaşla
ayakta kaldılar. Tüm bu direnişlerinde, halkın yanında, halkın mücadelesine önderlik eden Cephe vardı.
Bu potansiyeli ancak biz örgütleyebiliriz. Çünkü, o mahallelerin her
karışında bizim emeğimiz var. Gazi
Mahallesi’nde, Çayan'da, Küçük Armutlu'da, Okmeydanı’nda, 1 Mayıs'ta,
Sarıgazi'de, Bağcılar'da, Ege Mahallesi’nde, Çiğli'de, Mamak'ta... bizim
emeğimiz var. Bizim ödediğimiz bedeller var. O mahallelerde, kuruluşundan, faşizme karşı direnişlerine,
halkla bütünleşmiş bir direniş geleneğimiz var.
Bu potansiyeli, milislerimizde örgütlemeliyiz.
Bu potansiyeli, legal-illegal örgütlenmelerimizde örgütlemeliyiz.

Görevimiz nedir?
Devrimci Kişilik:
Bu dinamikleri örgütlemek,
Devrimcilik, tek başına kalınsa da “ben vardevrim için savaşan askeri bir
sam
örgüt vardır” diyerek, bulunduğu alanda
güç, devrimi örgütleyen politik
devrimi örgütleyen, savaştıran kişiliktir.
bir güç haline getirmektir.
Bu potansiyeli ancak biz ör-

Bu potansiyeli, halk meclislerinde
örgütlemeliyiz.
Örgütlemek için önce, düzenden
kopmuş, düzene öfkeli milyonları
görmeliyiz.
Örgütlemek için, Cephe’nin politikalarından etkilenerek, devrimcilik
kararı almış olan devrimcileri harekete
geçiren, örgütleyen yöneticilik anlayışını değil, halka emek harcayarak,
halkı günlük yaşamıyla, pratiğiyle,
çalışma tarzıyla, düşünce tarzıyla etkileyen ve örgütleyen yöneticilik tarzını benimsemeliyiz.
Sonuç olarak;
Faşizme karşı bedellerle büyüttüğümüz bir savaş yürütüyoruz.
Bu savaşı kazanmak için, yapmamız gereken en temel şey; halkı
örgütlemek ve savaştırmaktır.
Bilmeliyiz ki, faşizme karşı
mücadeleyi kazanmak için tek
yolumuz vardır, o da halkı örgütlemektir.

Eğitim: Eğitimin yöntemlerinden biri birebir ilişki kurmak, Ajitasyon-Propaganda:
kişiliği tanımak ve kişiliği, kendi iç dinamiklerine dayanarak
dönüştürmektir.
Eğitim, tek düze, herkese aynı şeylerin anlatılması ile hedeflediğimiz sonuca ulaşmaz.
Eğitim, tek tek kişilerin bilinçlerinde değişim, dönüşüm
yaratmak, kişiliklerin dönüştürülmesidir. Bunun için kişiye,
bilginin nasıl verildiği de hangi bilginin verildiği kadar önemlidir.
Devrim için savaşa gelen insanlarımız, tek tip değildir.
Evet, ortak özellikleri devrim için mücadele etmektir. Ama
yetişme koşulları farklı farklıdır, kişiliklerinin oluşmasında
önemli payı olan, doğup büyüdükleri topraklar ayrı ayrıdır.
Yetiştikleri, ailelerinin yetiştikleri bölgelere göre aldıkları
kültür birbirinden farklıdır.
Kimisi Alevi kökenli, kimisi Sünni kökenlidir.
O halde her bir devrimcinin eğitimi de kendi kişilik
özellikleri, kültürel özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.
O halde, önce eğitim çalışması yapacağımız yoldaşımızı,
sözünü ettiğimiz özellikleriyle, düşünce tarzıyla tanımalı, eğitimimizin sonuçlarını adım adım takip etmeli, hedeflediğimiz
sonuca ulaşmalıyız.
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‘Merdiven altında üretilerek binlerce genci ölüme sürükleyen sentetik uyuşturucu bonzai, sakız parasına, 3-5
liraya temin edilebiliyor.’
Evet, haber tam olarak böyle.
Uyuşturucu, sakız gibi satılabilir hale getirilmiştir. Neden?
Neden, sokaklarımızda bir sakız parasına zehir satılıyor.
Neden, faşist AKP iktidarı, fiyatını 3-5 liraya kadar düşürdüğü
uyuşturucu ile gençlerimizi, daha 12-13 yaşındaki çocuklarımızı zehirletiyor. Bunun en önemli nedeni, AKP faşizminin
de diğer faşist düzenlerin de halkı zehirleyerek uyuşturması
ve etkisizleştirmesidir. Bunun, bir devlet politikası olarak
kullanılmasıdır.
3 kuruşa satılan bu uyuşturucularla da uyuşturucu
mafyası, mafya devlet para kazanıyor. Ama bundan daha
belirleyici hedefleri var. Halkı zehirlemek, gençleri zehirleyerek, devrimci dinamiklerini, bilinçlerini öldürmek, birer
canlı ceset haline getirmektir.
Emperyalist sistem, iktidarda kalmak için, 3 kuruş kar
için milyonları değil, on milyonları, yüz milyonları, milyarları
katliamlarla yok etmekten, zehirleyerek öldürmekten çekinmeyecek bir sistemdir. Bu sisteme karşı savaşmalıyız.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Faşist AKP’ye Cevabımız:

Silahlı Savaşı Daha Da
Büyüteceğiz!

Emperyalizm, faşizm ne diyorsa, tersini
yapmayı öğütlüyor.
AKP faşizmi, katliamlarla bizi sindirmek,
devrim stratejimizi sorgulatmak, karamsarlık tohumları ekmek mi istiyor? Tersine,
silahlı mücadeleye dört elle sarılacağız.
Bileceğiz ki, faşizmin silahlı mücadele
korkusu, Anadolu halkının da tek kurtuluş
yoludur.
Bizim ideolojimiz, faşizmin tüm terörüne rağmen, bizlere devrimi büyütebilecek iç dinamikleri sağlıyor.
Bizim ideolojimiz, her koşulda iktidar
için mücadele perspektifinden bir milim
bile sapmadan yürümeyi öğretiyor.
İddiamız, aynı zamanda tarihimize
dayanıyor.
Kızıldere’den Çiftehavuzlar’a, 1984
Ölüm Orucu direnişinden, 1996, 20002007 Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ne,
kırlarda, şehirlerde, kuşatıldığımız üslerimizdeki direnişlerimizde teslim olmama
geleneğimize dayanıyor.
Bu iddiamız, emperyalizmin teslim
alma politikalarını yerle bir eden pratiğimize, politikalarımıza dayanıyor.
Bu iddiamız, Dersim’de, İstanbul’da
kahramanlık destanları yazarak, savaşın
zorlu koşullarına teslim olmayan gerilla
pratiğini hayata geçiren şehitlerimize dayanıyor.
Bu iddiamız, faşizmin, herkesi sindirdiği koşullarda, açlık grevine bedenlerini yatırarak direnen, Dersim’de evlatlarının bedenlerini almak için bedenini
açlık direnişine yatıran, direniş kültürümüze, halk gerçeğimize dayanıyor.
Bu iddiamızı, tüm halkımızı Mahallelerimizin Şahanları saflarında örgütlü
hale getirme bakış açısıyla hareket ederek
somutlamalı, pratiğe geçirmeliyiz.
İnanç'ın katledilmesine, her mahallede
yeni bir Mahallenin Şahanları ekibi kurarak cevap vermeliyiz.

İnanç’ın katledilmesine, her Mahallenin
Şahanları ekibimizin, düşmana vuruş kapasitesini büyüterek cevap vermeliyiz.
İnanç’ın katledilmesine cevabımızı,
Mahallelerin Şahanları ekiplerimizin düşmana öfkesini, kinini daha fazla büyüterek,
bileyerek cevap vermeliyiz.
Faşizmin mesajı katliamdır.
Bizim mesajımız, faşizme öfkeli onbinleri, silahlı mücadele saflarında örgütlemek olmalıdır.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
AKP faşizmi, İnanç Özkeskin’i
evinde katletti. İki kurşun kalbine sıkılmış, bir kurşun şahdamarına.
Faşizm, katlederek ayakta kalmaya
çalışır.
Faşizm, tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en katliamcı ve saldırgan kesiminin açık baskıcı, kan dökücü diktatörlüğüdür.
Faşizmin meşruluğu yoktur.
Faşizm, halk düşmanıdır. Haksızdır.
Bunun için, halkın gönüllüğü ve onayıyla değil, halk üzerinde kurduğu baskı
ve terörle iktidar olur.
Bunun için, halka gözdağı vermek,
halkı korkutmak ister.
Sılalar’ı, İnançlar’ı katlederken amacı
da gözdağı mesajı vermektir. “Yaşatmam”
diyor faşizm,
Biz diyoruz ki, savaşın kanla yürüdüğünü biliyoruz, faşist katliamlarınız, bizim savaşımızı engelleyemez,
durduramaz.
Silahlı mücadelede ısrar ediyoruz.
Bugüne kadar yürüttüğümüz silahlı mücadele, bir başlangıç sayılabilir ancak.
Silahlı mücadeleyi, ülkemizin dağlarında
ve şehirlerinde çok daha ileri boyutlarda
örgütleyecek, savaşı halklaştıracak, halkı
savaştıracağız.

Neye Dayanıyor
Bu İddiamız:
Bu iddiamızı, herşeyden önce ideolojimize dayandırıyoruz.
Biz; tüm dünya, emperyalizm karşısında boyun eğse, biat etse bile teslim
olmayacak, biat etmeyecek bir ideolojinin
sahibiyiz.
Marksist-Leninist ideolojimiz, bize,
her koşulda emperyalizmin karşısında
durmayı öğretiyor.

Halkımız için atar yüreklerimiz
Onun için bükülmez bileklerimiz
burası bize vatan
emek alınteri can
savunuruz hayatı hiç durmadan
çıkarız barikata
umudun bayrağıyla
alnımızda yıldızlı bere
bu mahalle bizim
and olsun ki sizlere
geçit yok katillere
vur
vur
vur
vur
vur
vur

vur
vur
vur
vur
vur
vur

devrim için
cephe için
halkım için
katillere / vur vur cellatlara
çetelere
vur vur

Gazi'de düşene dövüşene bin selam!
Armutlu'da düşene dövüşene bin selam!
hayatı örgütlüyor halk meclisleri
katillerin peşinde halk milisleri
Silahlanmış halkız biz mahallenin şahanları
Faşizme dur diyen halk çocukları
Çıkarız barikata
Umudun bayrağıyla
Alnımızda yıldızlı bere
Bu mahalle bizim
And olsun ki sizlere
Geçit yok katillere
vur
vur
vur
vur
vur
vur

vur
vur
vur
vur
vur
vur

devrim için
Cephe için
halkım için
katillere / vur vur cellatlara
çetelere
vur vur!

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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Devrimci İşçi Hareketi, 2. Kurultayını Yaptı

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017
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Kurultay, Devrimci İşçi Hareketi’nin şehitleri başta olmak üzere tüm
devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından açılış konuşması ile
başladı.
17-18 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Kurultayı’nda
birçok konu görüşüldü. Devrimci İşçi
Hareketi’nin tarihinin de anlatıldığı
kurultayda, desteklediği direnişler ve
kazanımları anlatıldı. Kazova direnişinin anlatıldığı bölümde, tarihi ve
bugün neleri yapmayı hedeflediği, dinleyiciler ile paylaşıldı. Kazova belgeselinin de izlendiği bölümün ardından
meclislere geçildi.
İşçi Meclisleri’nin nasıl işlemesi
gerektiğinin anlatıldığı bölümde, ‘meclis nedir? Tüzüğü ve delegelerin nasıl
oluşması gerektiği’nin anlatıldığı bölüm, Belgin Aydın’ın ODTÜ Emekçi
Meclisi örgütlenmesi hakkındaki deneyimlerini aktarması ile devam etti.
Belgin Aydın, Genel-İş Sendikası’na
üye olma kararı alan meclis örgütlenmesini, sendikanın nasıl bölüp parçaladığını anlattı. Patron sendikacılarının,
işçileri bölüp parçaladığı bir ortamda,
işçilerin örgütlenmesi için öz örgütlülükleri olan meclislerde bir araya gelmesi gerektiğine değindi. “Sendika
olmadan toplu sözleşme imzalayamazsınız diyenlere inanmayın. Biz,
patron sendikası Genel-İş Sendikası’na
üye olmadan, meclis olarak tüm sorunlarımızı çözüyorduk. Toplu olarak
patronun karşısına dikildiğimizde o,
bizim kararlılığımızı görüyor ve sorunlarımızı çözüyorduk. Ama sendikaya
üye olduktan sonra ise sendika, bizi
yasal sınırların içine hapsederek patronlara hizmet etti.” dedi.
Düzce PTT İşçi Meclisi’nin de
kendi deneyimlerini anlattığı bölümün
ardından ‘taşeron işçilik nedir?’ diye
devam eden kurultayda, Nadide Özdemir, taşeron işçilik ile ilgili bilgiler
aktardı.

İkinci bölüm ise Kınık maden işçilerinin direnişlerini anlatan KINIK belgeseli ile başladı. Belgesel sonunda
ise Kınık maden işçilerinden, direnen
Volkan Çetin ve Gökhan Ayaydın ile
birlikte onlara destek olan devrimcilerin
tutsak olduğu anlatıldı. 11 Ekim 2017’de
görülecek olan mahkemeye herkesi davet ettikten sonra kürsüye, geçmiş direnişçilerden Türkan Albayrak ve bugün
Yüksel Caddesi’nde direnen Acun Karadağ, deneyimlerini ve bugünü anlatmak
üzere davet edildiler.
Acun Karadağ; Nuriye Gülmen’in
ve kendisinin eylemlerinin nasıl başladığını anlatarak başladığı konuşmasında, asla direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Eyleme başlamadan
önce, sendikalı oldukları için önce
sendika ile konuştuklarını ve sendikanın, eylemlerini desteklemediğini,
Lami Özgen’in KHK ile işten atılanlar
ile ilgili bir soruya verdiği yanıtın,
daha sonra nasıl tutum alacağının
kanıtı olduğunu anlattı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
açlık grevlerinin 102. günündeler. Devrimci İşçi Hareketi, bu kurultayını, başta
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak
üzere, Acun Karadağ, Alev Şahin,
Nazife Onay da dahil tüm KHK’lara
karşı direnen Kamu Emekçileri Cepheliler’e atfetmiştir.
Acun Karadağ ve Türkan Albayrak
direnişlerinin anlatımından sonra, kıdem
tazminatının fona devredilmesi sonucunda işçilerin neleri kaybedeceğinin
anlatıldığı bölüme geçildi. Bu bölümde
ise Nadide Özdemir, kıdem tazminatının
ne olduğunu ve işçiler için ne ifade
etmesi gerektiğini anlattı.
Kıdem tazminatının fona devredilmesi
sonucunda patronların, kıdem tazminatı
yükünden kurtulacağını ve işten atılan
bir kişinin 10 yılını doldurmadan kıdem
tazminatı alamayacağını vurguladı. “Eskiden işçi kaçak da çalıştırılsa mahkemeye başvurduğunda kıdem tazminatını

alıyordu ancak yeni yasa ile alamayacak.”, “fon devlet tarafından kullanılacak
ve batarsa, işçi yine fondan hak kazansa
da bir şey alamayacak. Patron da kıdem
tazminatından sorumlu olmadığına göre
işçi, bunun üstüne bir bardak su içecek”.
dedi. “İşçinin bir tek kurtuluşu var, o da
direnerek kıdem tazminatına sahip çıkmaktır” diye sözünü bitiren Nadide Özdemir’in ardından video ile DİH tarihi
aktarıldı.
Tarihinde tutsakları ve şehitlerinin
de olduğuna değinen DİH adına konuşma yapan Semiha Eyilik ise en son
şehitlerinden Oğuz Meşe’nin anısı önünde saygı ile eğildiklerini söyledi. Bir
kişinin neler yapabileceğine, Oğuz Meşe’nin eyleminin örnek olması gerektiğine değindikten sonra ise DİH’in
kim olduğunu ise “biz kimiz, ne istiyoruz, nasıl başaracağız” diyerek aktardı.
Devrimci İşçi Hareketi’nin sınıf mücadelesini sadece ekonomik temelli ele
almadığını üç temelde ele aldığını aktardı. Faşizm ile yönetilen ülkelerde,
kazanılan hakların korunmasının mümkün olamayacağına değinen Eyilik, işçilerin haklarının ancak kendi iktidarları
ile korunabileceğine değindi. Devrimci
İşçi Hareketi’nin, ekonomik demokratik
ve politik olarak yürüttüğü sınıf mücadelesinin nihai hedefinin işçi sınıfının
iktidarı olduğunun altı çizildi.
Kurultayın sonunda ise kıdem tazminatının gaspına karşılık, nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin konuşulduğu kurultay, 2 yıl sonra 3. Kurultay’da buluşmak üzere sonlandırıldı.
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15-16 Haziran'ın Işığı
Nuriyeler’in Direnişinde
Yanmaya Devam Ediyor
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 47. yıldönümünde, DİSK, Kadıköy'de bir eylem yaptı.
Eylemde DİSK'lilerin taşıdığı pankartta şöyle yazıyordu:
"15-16 Haziran'ın Işığında
Kıdem Tazminatımıza Sahip Çıkıyoruz".
Eylemde yapılan açıklamada da DİSK yöneticileri,
"15-16 Haziran ruhuna ihiyacımız var" diyorlardı.
Şurası açık ki, bu eylem, DİSK açısından "Dostlar
alışverişte görsün" misali yapılan bir eylemdir.
Birincisi; kıdem tazminatının gaspı, yıllardır gündemde.
Ve DİSK, yıllardır bu konuda, arada bir yasak savma
kabilinden eylemler dışında, direniş doğrultusunda kılını
kıpırdatmış değil.
İkincisi; 15-16 Haziran'ın ışığı ile DİSK reformizminin
karanlığı, bir araya gelebilir mi?
DİSK, kıdem tazminatına sahip çıkacağını söylüyor.
Bunu yapabilir mi gerçekten?
Kendileri buna inanıyor mu?
15-16 Haziran nedir?
15-16 Haziran, şalterleri indirip meydanlara çıkmaktır.
15-16 Haziran, barikatlardır.
Direniştir ve çatışmadır.
Bedeller ödemek, şehitler vermektir.
Hükümetin, polisin koyduğu hiçbir yasağı dinlemeksizin, kendi meşruluğu ile hareket etmektir.
Kapatılan köprüleri aşmak, fabrikalardan, kondulardan,
üniversitlerden gelip birleşmektir.
DİSK, bu ruhun, bu pratiğin neresindedir?
Siz unutmuş olabirsiniz ama biz unutmuyoruz.
DİSK'li işçiler, 15-16 Haziran’da fabrikaları boşaltıp
yolları keserken, barikatlar kurup Dev-Genç'lilerle omuz
omuza çatışırken, DİSK'in reformist yöneticileri, yani
sizin o günkü yöneticileriniz, "sağduyu" çağrısı yapıyor,
radyolardan anons yaparak, direnişin bitirilmesini istiyorlardı.
Sonraki hiçbir DİSK yönetimi, bu direnişteki DİSK
uzlaşmacılığının hesaplaşmasını yapmamıştır.
Böyle olduğu için de DİSK'in çizgisinde hep uzlaşmacılık, icazetçilik, reformizm hakim olmuştur.
15-16 Haziran ruhu, uzlaşmacılık değildir.
İcazetiçilik değildir. Hakların, direnerek, barikatlarda
savaşarak korunmasıdır.
Evet, kıdem tazminatları ve tüm diğer işçi hakları
konusunda, AKP faşizmine geri adım attırabiliriz.
Nasıl attırabiliriz?

Türkan Albayrak direnişi
Cevabı, 15-16 Haziran Direnişi’ndedir.
Cevabı 1990-91 Zonguldak direnişinde, 3 Ocak 1991
Genel Grevi’ndedir.
Cevabı Netaş, Migros, Paşabahçe cam işçilerinin direnişlerindedir.
Cevabı, Türkan Albayrak, Cansel Malatyalı, Erkan
Munarlar’ın direnişlerindedir, Kazova işgalindedir.
Kemal Gün'ün direnişindedir. Hasan Ferit'in, Günay
Özarslan'ın cenazelerini almak için yapılan direnişlerdedir.
Güler Zereler'i, Mesude Pehlivanlar'ı tahliye ettiren
ısrar ve kararlıktadır.
DİSK yönetimi, 15-16 Haziran'ın ışığından gidecekse,
o ışık, bugün devrimcilerin önderliğindeki direnişlerde
yanmaya devam eden ışıktır. 15-16 Haziran ruhu, Nuriyeler'in, Semihler'in direnişindedir. Peki DİSK, bu
direnişin neresindedir?
15-16 Haziran ruhuna sahip çıkmak, sözle değil, eylemle olur. DİSK ve tüm DİSK'li işçiler, bu ruha sahip
çıkacaklarsa, ilk adım olarak, süren direnişlerin yanında
ve içinde olmalıdırlar.
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“Bedenimizi Tutsak Edebilirsiniz
Ama Düüncelerimizi Asla”
Ankara’da işçi Nazım Kayır, 103 gündür açlık grevinde olan Nuriye ve Semih’in açlığına ses vermek
için açlık grevinde.
Nazım Kayır, Nuriye ve Semih’in açlık grevine
destek vermek için başlattığı 10 günlük destek açlık
grevinin 3. gününde. Aylardır KHK ile işten atılan ve
ekmeği ve onuru için direnen, Yüksel Caddesi’nde.
eylem yapan Kamu Emekçileri Cepheliler’e, faşist
AKP her gün saldırıyor. İstiyorlar ki Nuriye ve Semih
sahiplenilmesin. Oysa bu halk, adalet ve onur için mücadele edenleri bağrına basar.
Nazım Kayır da onların sesine ses vermek ve
“KHK’lar kaldırılsın Nuriye ve Semih’in talepleri kabul
edilsin” diye 10 günlük açlık grevinde. Açlığı hep
birlikte paylaşalım.

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Nuriye ve Semih’e, Yoldaşları ve Dostlarından Mektup

“Sizi tutukladılar ama sizin direnişinizin yarattığı
etkinin korkusunu hala üzerlerinden atamadılar”
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Sevgili Nuriye ve Semih,
Bugün, sizlerin büyük yürüyüşe
başladığınız 7 Kasım’dan bugüne Açlık
Grevi 103., Yüksel Direnişi 223., Tutukluluk
27. gün oldu. AKP faşizmi, OHAL ilan edip tüm halka
karşı açıktan savaşa başlarken, sizler kapı kapı gezdiniz.
Herkesi direnişe ortak edebilmenin kaygısını yaşadınız.
“Bir olursak daha kolay sonuç alırız” dediniz. Haklıydınız
da. Ancak herkesin direnmeye
gücü yoktu. Birilerinin öne çıkması, bozkırı tutuşturacak kıvılcımı ilk çakan olması gerekiyordu. Herkesin sustuğu yerde, birinin çıkıp bu adaletsizliği haykırması, milyonları sarsacak depremi yaratması gerekiyordu.
Kapılar bir bir yüzünüze kapandı. Kimse çıkıp da sizinle
yürümek, sizinle birlikte emeğimiz, onurumuz için direnelim
demedi. Üyesi olduğunuz KESK
dahi 200 binden fazla üyesi varken, direnmenin değil direnmemenin teorisini yapıyordu. Korku,
yılgınlık, teslimiyet rüzgârı alabildiğine esiyordu ülkenin dört
bir yanından.
Herkes susarsa hayat susardı.
Boy atmazdı içimizi ışıtan güzellikler. Meydanlarda emekçilerin gür sesi değil, faşizmin naraları yankılanırdı. Günlerimiz
geceye döner, umutlar kayardı
sönen yıldızlar gibi. Faşizmin
kanlı postal sesleriyle çınlardı
kulaklarımız.
İşte böylesi günlerde tek başına çıktın Yüksel Caddesinde
yer alan İnsanlık Anıtı önüne. O anıtta İnsan Hakları Beyannamesi’nin okunması resmedilmişti. Ve şimdi o emekçilerin, OHAL faşizmi ile gasp edilen hakları için ilk
bildiriyi okuma görevini üstlenmiştin Nuriye… Saldırdılar
sana. Ve sonraki günlerde de saldırdılar. Onlar saldırdıkça
sen tam tersine daha da güçlendin. Sana yapılan işkenceler,
eziyetler, hakaretler, senin yüreğini daha da bileyledi. Ve
her gözaltından sonra o anıtın önüne gelip, daha bir gür
haykırdın haksızlığın sesini. Senin sesine ses oldu Malatya,
Düzce, İstanbul, Bodrum…
Size bakıp da “böyle direniş mi olur” diyenler, burun
kıvıranlar, her gün biraz daha utandılar. Siz, bozkırı tutuşturan ilk kıvılcımı çaktınız ki o ateşin düştüğü yürekler
her geçen gün arttı. Onlar, yüzler, binler oldunuz. Ateş
daha da büyüyecekti ki AKP faşizmi, çareyi sizi tutuklamakta

buldu. Ama o ateş bozkıra düştü bir kez. Bir daha da
hiçbir güç söndüremez. O ateş, halkın yüreğinde yanıyor
artık.
Sizi tutukladılar ama Yüksel Caddesi’nde her gün sizin
sesinizi haykırmamızı engelleyemediler. Her gün öğlen
ve akşam saatlerinde yine orada olmaya devam ediyoruz.
Üzerimizde envai çeşit gaz deniyorlar. Neredeyse denemedik
tek bir gaz çeşidi bırakmadılar. Ve fakat biz, hala en güçlü
nefeslerle sizden devraldığımız direnişi soluyoruz. Ciğerlerimiz, sizden
devraldığımız direnişle dolu.
Sizler şimdi tutsaksınız. Bizler
dışarıdayız. Ve sizin yokluğunuzu
aratmıyoruz. Ta ki talepleriniz kabul
edilene, sizi oradan alana ve zafer
türkümüzü hep birlikte söyleyene
kadar da Yüksel’de ve her yerde
sizin sesinizi haykırmaya devam
edeceğiz. Yedisinden yetmişine kadar
tüm halkımıza sizi anlatıyoruz.
Dün açlık grevinizin 102. günüydü. Yine anıta gittik ve polis
saldırdı. Şöyle diyordu Nazife Onay,
“Anıtı çiçeksiz bırakmayacağız ve
biz bu yoldan dönmeyeceğiz.”
Biz bu yoldan dönmeyeceğiz.
Dönmeyeceğimizin belgesi oldu çiçeklerimiz. Artık çiçeklerimizden
dahi korkuyorlar. Sanki Yüksel Caddesi’ne giren her çiçek, Nuriye ve
Semih’e geliyormuş gibi korkuyorlar.
Sizi tutukladılar ama sizin direnişinizin yarattığı etkinin korkusunu
hala üzerlerinden atamadılar. Boşluğunuz söz konusu olmadı. Acun
Karadağ, Nazife Onay, Esra, Sultan,
Nazan, Abidin ve daha adlarını sayamayacağımız onlarca
yoldaşımız, her gün o anıtın önüne gidip hançerleri yırtılırcasına sizden devraldıkları direnişin sesini haykırmaya
devam ediyorlar.
Dün konserimiz vardı. Sizin sevdiğiniz türküleri okudu
sanatçı dostlarımız. Sizin kavganızın ateşini dillendirdi
halkımızın şairleri. Ve biz, bir kez daha haykırdık, sizi bırakana ve işinize geri dönmeniz sağlanana kadar bu yoldan
dönmeyeceğimizi.
Sizin sesinizi haykırdıkça, sizin direnişinizin bir parçası
olanlarda her gün artıyor.
“Nuriye ve Semih özgürlüklerine kavuşana ve işe geri
dönene kadar mavi giymeye devam ediyoruz.
#RengimMavi”
Gazeteciler, sanatçılar, sizler için video hazırlayıp yayınlıyorlar.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Şenlik Değil Direniş
KESK İstanbul Şubeler Platformu, 17 Haziran
2017 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde
"KHK'larla işten atılan üyeleri ile dayanışma" gecesi
düzenledi.

KESK, En Büyük Kıyımın Yaşandığı
Süreçte Sessiz Kalmıştır

Üniversitelerde sizin için pankart
asanlar gözaltına alınsa da yine
“Nuriye ve Semih yalnız değildir”
pankartlarının açılmasını engelleyemiyorlar.
ÇÜNKÜ DİRENİŞ BÜYÜYECEK, DİRENENLER KAZANACAK!
Tarihsel ve ideolojik olarak haklı
olan bizleriz. Sizler de bu haklılığınıza güvenip, herkes bir tarafa
sinmişken, işinden atılan yüzbinden
fazla kişi sesini dahi çıkaramazken,
meydanlara çıkıp direnişi başlattınız.
Bu direniş zaferle noktalanacak.
Bunu, tarihimizden biliyoruz. İşte
sizin açlığınızı paylaşan Esra ve
Sultan bugün açlık grevinin 28.
günündeler.
Ve dünya
Ve hayat
Ve gelecek güzel günler aşkına,
sizin direnişinizle gösterdiğiniz yolda yürüyoruz. Haykır hançerin yırtılırcasına, dediniz bize. Ve biz
doğrulup, çelik başlı mızrak gibi
savrulacağız hayatı kahreden düşmanın bağrına. Yeni hayatı kuracak
olan yekpare yürek olmuş halkımızla, sizin direnişinizi zaferle taçlandıracağız. Che demiş ya “imkansız biraz zaman alır” diye. Biliyoruz zaman dar. O nedenle daha
çok koşacağız sizler için. Ve sizler
içeride bizler dışarıda olsak da
zafer takının altından birlikte geçeceğiz.
SİZLERİ SEVİYORUZ!

OHAL ile başlayan bu saldırı sürecinde, kamu
emekçileri, Türkiye tarihinin en büyük kıyımını yaşadı.
Ne 12 Mart Askeri Muhtırası’nda, ne 12 Eylül
Askeri Faşist Cuntası'nda böyle bir kıyım yaşanmadı.
Peki bu büyük kıyım karşısında KESK ne yaptı? Dayanışma Şenliği düzenleyen
İstanbul Şubeler Platformu ne yaptı?
İhraç edilen binlerce KESK üyesi için ne yaptı?
İhraç edilen 5295 akademisyen için ne yaptı?
Bu kıyımdan en çok etkilenen sendikalardan biri olan Eğitim-Sen ne yaptı?
Cevabı koca bir hiçtir.
Ne bir direniş programı yaptılar, ne ciddi bir direniş çağrısında bulundular ne
de bir direniş örgütleme çabası içinde oldular.
Kamu emekçilerinin bugün ihtiyacı olan, emekçilerin ekonomik sorunlarını
çözmeyecek, geçici, yüzeysel "dayanışma"lar değildir.
İhtiyaç, "ekonomik dayanışma" değil, direniş için birleşmedir.
Ekonomik sorunun çözümü de direnişten geçmektedir.

İhtiyaç, Şenlik Değil, Direniştir
Evet, binlerce, onbinlerce kamu emekçisi, her şehirde, her bölgede direnişler
örgütlemek için bir araya gelmeli.
Şu soruyu her sendika, her kamu emekçisi kendi içinde sormalı ve cevabını
bulmalı:
Neden KEC'lilerin dışında bir direniş yok?
"Kitle korkuyor" diye bir gerekçe olamaz.
Bu gerekçe, dün geçerli değildi, bugün hiç geçerli değil.
Dün kamu emekçilerinde "işini kaybetme" korkusu vardı, ama bugün
kaybedecek iş de kalmadı.
Esas sorun, KESK'in uzlaşmacılığı ve teslimiyetçiliğidir.
KEC, doğru politika belirleyerek Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde direnişler
örgütledi.
Kamu emekçilerinin direnebileceğini ve direndiğini herkes gördü.
Türkiye'nin dört bir tarafında direnen KEC'li kamu emekçileridir.
KESK, aylar sonra artık hiçbirşey yapmamasını, hiçbir kimseye açıklayamaz
hale geldiğinde, bir iki oturma eylemi ile sokaklara çıkmıştır.
Direnmek bu değildir. Var olan durumu kurtarmak için, direniyormuş gibi görünmek, kamu emekçilerinin çıkarlarını koruyacak bir politika değildir.
Direniş, önce doğru bir politika; ikinci olarak da bir ruh ve coşku işidir.
Eğer ideolojiniz, baştan aşağı uzlaşmacılıkla, icazetçilikle şekillenmişse,
oradan, kamu emekçilerinin haklarını almak için sonuna kadar sürdürülecek bir
direniş çıkmaz. KESK'in tarihi, başlayıp bitmeyen, yarım kalan, uzlaşılan
eylemlerle doludur.
Çözüm; Kamu Emekçileri Cephesi’nde birleşmek ve direnmektir.
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Nuriye Gülmen’den Mektup
“ Nedir ki kuşatma gülüm
Bir dirhem bir karanlık”
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Açlık grevi eylemi 100. gününe giren Nuriye Gülmen
hapishaneden gönderdiği mektubunda, sağlık durumuna
ilişkin bilgiler paylaşarak, hapishane idaresinin fotoğraf
çektirme yasağına karşılık, hücresinin resmini çizdi.
Mektubun ilk sayfasının üst kısmında, Kütahya’da
direnen kadınların resmini kopya kağıdı ile çizdiğini
aktaran Gülmen, mektubunun ilk sayfasında şu şiir dizelerine yer verdi:
“Nedir ki kuşatma gülüm
Bir dirhem bir karanlık
Bir gram demir ve duvar
Üç beş çelik çekirdek gerekçeli
Geçersiz yasalar olup olacağı hepsi bu
(.....)
UMUT BU SABAH DA BİZİMLEYDİ
Bugün açlık grevinin 95., tutsaklığın 19. günü yine
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nden, C-1 hücresinden
demir, beton ve duvarların arasından açlığın koynundan;
Gülbeyaz ve Seval hanımefendilerin refakatinden bildiriyorum efendim: Umut bu sabah da bizimleydi.
(....)
Burası benim yattığım hücre, sizin için çizdim.
(Umarım fotoğraf halinde görünür) Geçen hafta yazdığım
mektupta fotoğraf meselesine son anda değinmiştim.
Fotoğraf çekilmemize engel oluyorlar. Ben de fotoğraf
gönderemiyorsak resimde mi çizemiyoruz, dedim ve
yukarıdaki şaheseri yaptım. Çok tatlı oldu bence,
eksikleri var ama. Kıyafet dolabını çizemedim bir onun
altındaki rafları. Daha çok ayrıntıları çalıştım. İşte
kalbimin içinde kimin olduğu gibi tatlı küçük ayrıntıları.
Çarşamba'ya daha uzun yazacağım.
AĞRILARIM ŞİDDETLENDİ VE ARTTI
Dün kolumda ve boynumda çok şiddetli bir ağrı
başladı. Yazı yazmak çok yoruyor. Bırakmak durumunda
kaldım.
İddianame geldi, Çarşamba postasına ayrıntılı yazarım. Faks ve mektuplarınız geldi, Merve mektubunu
aldım. Yazabilecek miyim bilmiyorum ama sen bana
yine yaz olur mu. Fotoğraf gönder, çizimlerine bayıldım
ve elbette seni özledim. Pınar’cım faksın gelmedi, mektubunu aldım, yenisini bekliyorum. O kadar hasretle
bekledim ki mektubunu, yenisi için çok bekletme.
Sağlık durumumdan bahsedip bitireyim. Ağrılarım
çok şiddetlendi ve arttı. Bacaklarımda ve kollarımda karıncalanma, iğne batması ve seyirme başladı. Hücre
içinde tekerlekli sandalye istedik, verdiler. 5-10 dakika
havalandırmaya güneşe çıkıyorum.
Aynı gökyüzünün altından umut ve hasretle
(......)”

Kıssadan Hisse;
Dürüstlük
Bir kasabada, her gün hava kararınca, insanlar, maymuncuklarını ve fenerlerini yanlarına alır, komşularının
evlerini soymaya giderlermiş.
Fakat, gün doğarken geri döndükleri her seferinde,
kendi evlerini de soyulmuş durumda bulurlarmış. Ama
ülkede kimse kaybetmezmiş, çünkü herkes birbirinden
çalarmış.
Bir gün, nasıl olmuşsa, dürüst bir adam ortaya çıkmış.
Geceleri, diğerleri gibi çantasını, fenerini alıp hırsızlığa
çıkmaktansa, evinde kalıp çalışmayı tercih edermiş bu
adam. Hırsızlar da onun evinin önüne geldiklerinde, içeride
ışık yandığını görünce döner giderlermiş. Fakat bu durum
böyle bir süre devam edince, ahali ona kızmaya başlamış:
“Çalmadan yaşamak senin tercihin, ama başkalarını
engellemeye hakkın yok” demişler.
Bunun üzerine dürüst adam, geceleri ışığını söndürüp
dışarı çıkmaya başlamış. Her gece, hırsızlık yapmadan
orada burada dolaşır durur, sonunda yatmaya evine dönermiş.
Fakat her döndüğünde evini soyulmuş bulurmuş. Sonuçta
bir haftadan daha az bir sürede, yiyecek içecek hiç bir şeyi
kalmamış ve memleketini terk etmek zorunda kalmış.
Kasabada, hırsızlıkta ustalaşıp giderek zenginleşenler,
kendileri için soygun yapmak üzere maaşlı hırsızlar tutmaya
başlamışlar. Zamanla, zengin-fakir ayrımı çoğalmış. Zenginler, mallarını korumak için bekçiler tutmuşlar, hapishaneler
kurmuşlar. Kendi mallarının çalınmasını da yasa dışı ilan
etmişler! Ancak yoksulların mallarını çalmak hala serbestmiş!
Bir süre geçtikten sonra, artık kimse soymaktan ŞİİR
ve soyulmaktan söz etmez
YÜRÜMEK...
olmuş.
yürümek;
Çünkü, yoksulların çoğu
yürümeyenleri arkasında
ya açlıktan ölmüş ya da bo sokaklar gibi bırakarak,
oraları terk edip gitmişler.
havaları boydan boya yarıp
Zenginler ve maaşlı soy- ikiye
guncular ise, ortada soyakaranlıın gözüne bakarak
cakları kimse kalmadığın- yürümek..
dan, servetlerini yavaş yavaş
yürümek;
yitirmeye başlamışlar.
dost omuzbalarını
Sonunda zenginler, omuzlarının yanında duyup,
eski düzeni yeniden sağkelleni orta yere
lamak için oraları ilk terk
yüreini yumruklarının içine
eden dürüst adamı başa koyup yürümek ...
getirmeye karar vermişler.
yürümek;
Sora sora nerede yaşadıyolunda pusuya
ğını öğrenmişler. Evine
gittiklerinde, kapıda yazılı yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bir kağıt görmüşler. Kabilerek
yürümek ...
ğıtta şunlar yazıyormuş:
yürümek;
“Bir insan, sadece düyürekten gülerekten
rüst olduğu için aranıyoryürümek ...
sa, her şey için çok geç
(NAZIM HKMET)
olmuş demektir...”

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA’NIN TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
"Nedir ki kuşatma gülüm
Bir dirhem bir karanlık
Bir gram demir ve duvar
Üç beş çelik çekirdek gerekçeli
Geçersiz yasalar olup olacağı hepsi bu
Oysa umut gülüm
Sonu başı görünmeyen bir deryadır
Damarlardan toprağa boşalan
Betimsiz bir kuvvettir direnç
Uçsuz bucaksız ovalar kadar geniş
Yolumuz, 100 gün önce açlıkla kesişti. Bir gecede bizi
ekmeksiz bırakanlara, bizi açlıkla terbiye etmeye çalışanlara
karşı, açlığı bir silaha çevirdik; onu, ekmeğimizi ve
onurumuzu savunmanın sessiz çığlığına dönüştürdük ve
açlık grevine başladık." (Nuriye Gülmen)
Bu açlık ki tüm kamu emekçilerinin umudu, geleceği.
Bu açlık ki zafere giden yolun yolcusu...
Nuriye ve Semih; iki emekçi, iki direnişçi. OHAL
ilanından sonra 200 bin kamu emekçisi işlerinden edilmesine
rağmen "OHAL koşullarındayız, bir şey yapamayız" derken,
onlar, OHAL ilanından sonra çıkartılan KHK’larla, işlerinden
atılmasıyla birleştirdiler tüm halkı. İşleri, onuru, ekmeği,
öğrencileri için bedenlerini açlığa yatırdılar. Çünkü faşizm
tüm yolları tıkadı.
OHAL bahanesiyle, yapılan eylemlere, yürüyüşlere saldırdılar. Darbe girişimini bahane ederek, devrimci, demokrat
insanların evlerini bastılar, işkencelerle gözaltına alıp, tutukladılar. Binlerce kamu emekçisinin işlerine, bir gecede,
bir kalemde son verdiler.
Nuriye ve Semih’ in açlık grevleri 76. gününde devam
ederken, bir gece evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınıp,
gerçek dışı iddialarla tutuklandılar. Tutuklanmalarının ardından,
bir direniş mevzisi haline gelen Yüksel Caddesi’ndeki İnsan
Hakları Anıtını dahi ablukaya aldılar, sokakların girişlerini
tuttular. Anıtın çevresinde olan esnafları tehdit edip, gazlar
attılar. Çünkü faşizm, halktan, halkın desteğinden, direnişin
büyümesinden korkuyor. Bu yüzden korkak ve çaresizdir. Bu
yüzden saldırı, gözaltı, tutuklama politikasını uyguladılar.
Gözaltılarla, tutuklamalarla direnişi bitirebilirler mi?
Elbette hayır. Direnişin başlama sebebi; işlerinin, onurunun,
ekmeğinin, onca yıllık emeklerinin haksızca ellerinden alınmasıdır. Direnişe saldırarak direnişi bitiremezler.
Direniş, tüm dünyaya yayılıp, devam ediyor. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın talepleri kabul edilene kadar

devam edecektir.
Nuriye ve Semih,
ölümü göze alarak
başladılar açlık grevine. "Kralın sofrasında soytarı olacağıma, halkın kavgasında eşkiya olurum." (Yılmaz Güney) Bu bilinçle direniyorlar.
Direniş, zaferin
büyüsüdür. Tarihimiz öğretiyor ki; zulüm varsa zalimin
zulmüne karşı direnenler de vardır. Direniş varsa, orada
zafer vardır. Her zaman söylemeye devam edeceğimiz gibi,
direnmekten başka yol yoktur. Defalarca söyledik, defalarca
yazdık, dediğimizi yaptık, yaptığımızı savunduk. Kuşlar
uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz direnmeyi unutmayacağız!
Nuriye ve Semih, açlık grevlerinin 107. gününde. Bizler
Sayı: 20
her yerde, Nuriye ve Semih’ in sesi, soluğu olacağız. Çünkü
Yürüyüş
Nuriye ve Semih’in sesi soluğu biziz. 4 duvar arasında beden25 Haziran
lerinin erimesine izin vermek istemiyorsak ne yapacağız?
2017
Gördüğümüz herkese, her yerde Nuriye ve Semih’i
anlatacağız. Aklımızdan bir an dahi çıkartmayacağız. Bedenimizdeki acıyı unutabilir miyiz? Elbette hayır. Nuriye
ve Semih’e saldıranları, tutuklayanları unutacak mıyız?
Unutmayacağız! Bunun için direnmeliyiz. Bütün sokaklar,
bütün meydanlar bizimdir, bunu unutmayacağız.
Taksim de bizimdir, Yüksel de bizimdir! Vatanımızın
bütün meydanları, sokakları, dağları, her karış toprağı
bizimdir. Ve her karış toprağa direnişi taşıma iddiasıyla
hareket etmeliyiz.
Her gün “Nuriye ve Semih hocalarımızın taleplerinin
kabul edilmesi için ne yaptım” diye kendimizi sorgulayacak,
bir adım daha öne çıkacağız. Faşizm, bir bütün halinde,
polisi ve medyasıyla saldırıyor. Bu yüzden tüm halkla
birlikte, faşizme karşı omuz omuza olacağız. Herkesi bulunduğu yerde direnişin parçası olmaya çağırıyoruz.
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
NURİYE GÜLMEN ve SEMİH ÖZAKÇA'NIN TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!
SELAM OLSUN; İŞİ, ONURU, EKMEĞİ İÇİN DİRENEN KAMU EMEKÇİLERİNE!

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

LİSELİ DEV-GENÇ'Lİ, TATİLDE DE HALKA,
MÜCADELEYE YARARLI OLMAK İÇİN ÇALIŞANDIR
Yaşadığımız düzen, biz gençleri; yoz, uyuşuk, tembel,
mizi kendimize, çevremize, sevdiklerimize, halklarımıza
yararlı hale getirmeliyiz.
bireyci bir yaşama mahkum etmeye çalışıyor. Biliyor ki
Dev-Genç'li, “halk ve devrim için
gençlik dinamiktir, çabuk kavrar, hızlı
ne yararı-ne zararı var” diye düşünendir.
hareket eder. Yani düzenin yozlaştırma
Yaz tatillerimize de böyle bakmalıyız.
politikası için genç kitleler kaçırılmaz
Kendimizin her yıl örgütlediği kamplara
bir fırsattır. Çünkü aynı zamanda öfkelidir,
sadece katılmak değil, bulunduğumuz
gözü karadır, bağlıdır ve vatanseverdir.
Biz; her şey ideolojiktir deriz. İdeoloji,
yerde çalışmasını yapıp insan katmakla
yaşam biçimidir ve faşizm yaşam biçi-  Çürümenin içinde
da yükümlü hissetmeliyiz.
mimize saldırır. Buna, yememiz içmeÖrgütlediğimiz kampları, çevremize
büyümek istemiyoruz.
mizden, okuduğumuz izlediğimizden,
ve devrime yararlı hale getirecek şekilde
yapacağımız kampa kadar her şeyi yön-  Uyuşturucu bataklığınyapmaya çalışıyoruz. Kolektif, disiplinlendirmek, kendine çevirmek ister.
da büyümek istemiyoruz. kural çerçevesi içerisinde, yatış kalkışımızdan izlediğimiz filmlere, turnuvalardan
Peki, Düzenin Nasıl Bir
 Üniversite kapılarında
kültürel etkinliklere, yaptığımız diğer çaadaletsizlik istemiyoruz.
Kamp Anlayışı Vardır?
lışmalara kadar her alanda ortak hareket
ediyoruz. Yani kamp süresince yaşamı
Düzen içerisinde tatil veya kamp de Büyüdüğümüzde işsizlik beraber örgütlüyoruz. Yoldaşlık sevgisini,
nildiğinde, hemen herkesin aklına yemebataklığında boğulmak
moral gücünü her daim ayakta tutup, ileiçme-uyuma ya da imkanı olanlar için
istemiyoruz
tişim ve dayanışma ile öğrenip üretiyodeniz kıyısına gidip güneş altında yatmak
ruz.
gelir. Bu durumun böyle olmasında, dü-  Bunun için, demokratik
Kamp dışında tatilimizi nasıl geçirezenin topluma uyguladığı, tüketim odaklı,
bir lise istiyoruz.
ceğiz?
Arkadaşlarımızla örgütlenip mabencilliği, tembelliği öğreten durum söz
hallelerimize,
festivallerin hazırlıklarına
konusudur. Bu da daha çok gençlik üze-  Demokratik bir lise için,
katılmak
için
gidebiliriz.
En yakınımızda
rinde oynanan bir oyundur.
özgür, bağımsız bir ülke
nerede, hangi etkinlik var, öğrenip dahil
Kendi kültüründen, değerlerinden uzakistiyoruz.
olabiliriz.
laştırıp, emperyalizmin yaydığı popülist
Mahallelerimize gidip, orada şehit
kültüre yöneltmektedir. Tatil, kamp, eğlence  Bunun için, bu yaşta,
mezarlarını ve aileleri ziyaret edebiliriz.
anlayışını, sadece yozlaşma üzerinden
BU KAVGADA
Merkezi kurumlarımızda ihtiyaç vardır
değil, kendi karını sağlamak için de yapar.
BİZ DE VARIZ!
diye düşünüp gidebilir, yapılacak işler
Lüks otellerde konaklama, kafe-bar içinde
için gönüllü olabiliriz. Veya arkadaşlaalkol ve uyuşturucu tüketimini özendirir
rımızı alıp memleketimize-köyümüze
ve yaygınlaştırır. İnsanları, dış dünyadan
gidebilir, Dev-Genç’liler olarak köylülerin
ayıran iletişim-sohbet kopukluğu ile yalsorunlarıyla ilgilenebiliriz. Köylerde ainızlaştırmaya çabalar.
lelerimize, tarla-bağ işlerinde, hayvanBiz, Düzenin Dayattığının
larını gütmede yardımcı olabilir veya

Liseliyiz
biz...
Genciz,
köyün ihtiyacı olan çeşme, su kanalı
Dışında Bir Tatil Anlayışını
çok
genç...
Ama
yüreklerivb. işleri halledebiliriz.
Hayata Geçiriyoruz
Sonuç olarak; liseliler, özü gereği
miz
büyük.
Bizler, yoz kültür yerine halkın küldurağan değil atılgandır. Düzen, yozErken
olgunlaşıyoruz
biz.
türünü, bireyci yaşam yerine kolektivizmi
laştırma üzerinden her ne kadar çürütBu ülke, bu düzen erken
örgütleyen bir gençlik istiyoruz. Her
meye çalışsa da başarılı olmasına izin
büyümek zorunda
sene düzenlediğimiz yaz kamplarımız
vermeyeceğiz. Gencecik insanlarımızın
ile bunu, daha çok gençle tanışıp yaybırakıyor bizi.
yüzünü, kendi özüne-kültürüne, sevgiye,
gınlaştırıyoruz.
paylaşıma, emeğe dönmesini sağlayaTatil demek, sadece “yiyip içip yan  İşte bu yüzden,
cağız. Düzenin aşağıladığı, yok saydığı
BU KAVGADA
gelip yatmak ya da yalnız kalıp kafa
gençlerle çoğalalım, üretelim, kavgamızı
dinlemek” demek değildir. Bizler, tatiliBİZ DE VARIZ!
DEV-GENÇ saflarında büyütelim!

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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Ülkemizde Gençlik
Dev-Genç: AKP’nin Ölüm Mangası Özel Harekat
Birliği'nden Hesap Soracağız!
AKP faşizminin saldırıları artarak
devam ediyor. Katliamlarla, işçi cinayetleriyle, uyuşturucuyla, açlıkla,
yoksullukla ölen insanlarımızın olmadığı tek bir gün yok. Bunlar da
yetmiyormuş gibi her gün yeni bir
katliam haberiyle uyanıyoruz güne.
Yönetememe krizi derinleşen AKP
iktidarı, halkın artan memnuniyetsizliğini bastırmak için her gün yeni
bir katliama başvuruyor. Sadece son
2 ayda Sıla Abalay, Kemal Kurkut,
İnanç Özkeskin, Barış Kerem, Oğuzhan Erkul ve Silopi’de katledilen
Furkan ve Muhammed başta olmak
üzere birçok insan katledildi.
Katliamlarla halka gözdağı veren
AKP iktidarı, böylece can çekişen ömrünü uzatma peşinde. Faşist düzenini
de, ömrünü uzatma görevini de kendisinin en sadık bekçisi “Özel Harekat
Birliği”ne vermiş durumda. 1983 yılında kurulan bu katliamcı birlik kurulduğu günden beri onbinlerce insanı
katletti. Yüzlerinde maske, ellerinde
uzun namlulu silahlarla gece evlerin
kapılarını kırarak evlere baskın yapan
bu katiller, katlettikleri halk çocukları
başına onbinlerce lirayla mükafatlandırılıyorlar. AKP iktidarı katillerini korumak için elinden gelen ne varsa fazlasıyla yapıyor, katliamlarını gizliyor.
Kimse onlara ses çıkarmayacak,
düzenin böyle sürüp gideceğini düşünüyor. Fakat unuttukları bir şey
var. Biz, 80 milyon halkız!
Bizlere özel harekat birlikleriniz,
tankınız, topunuz vız gelir.
Gazi Mahallesi’nde şehidimiz Günay Özarslan’ın cenazesi için gerçekleştirdiğimiz 80 saatlik direnişe
bakın.
Katliamcı Özel Harekat Birlikleri
başta olmak üzere tüm zırhlı araçlarıyla halka saldırdılar. Halkın örgütlü
gücü ve yaratıcılığı karşısında 80
saatin sonunda defolup gittiler.
İşte şimdi daha güçlü bir iddiayla

gelerek yaptığınız tüm katliamların
hesabını sizden soracağız, katlettiğiniz
tüm halk çocuklarının kanını ellerinizde bırakmayacağız. Sizi de, birliğinizi de yerle bir edeceğiz, katillerden
hesap soracağız!
Dev-Genç / 20 Haziran 2017

Berkin İçin Adalet, Şafaklar
ve Bahtiyarlar'la Gelecek!
Berkin Elvan AKP’nin Katil
Polisleri Tarafından Vurulmasının
4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
İstanbul Dev-Genç’liler 16 Haziran’da Berkin Elvan’ı mezarı başında andı. Saygı duruşuyla başlayan
anma, Dev-Genç’in açıklamasıyla
ve ardından şiirlerin okunup, türkülerin söylenmesiyle devam etti.
Berkin'in mezarı başında DevGenç adına yapılan konuşmada şöyle
denildi:
“(…) Berkin 4 yıl önce Okmeydanı
sokaklarında dolaşan bir çocuktu.
Umudun çocuklarındandı. Umut dolu,
yaşam dolu, yarınların güzellikleriyle
dolu halaylara duruyordu Berkin. Aynı
Şafak abisinin, Bahtiyar abisinin de
bu umut dolu halaylara katıldığı gibi.
İyi olan, güzel olan her şeye düşman,
halka düşman olanların ellerindeki silahtan çıkan kapsülün Berkin’i bulmasının ardından tam 4 sene geçti.
Katillerse hala dışarıda ellerini kollarını
sallayarak dolaşıyor. Yalnızca davanın
açılması dahi yılları buldu.
İşte bu ülkede “adalet” kavramının
karşılığı bu kadardır. Bu “adalet”
egemenlerin haktan hukuktan ne anladıklarını gösteriyor. Oysa halkın
adaleti bambaşkadır. Halkımız 14’ündeki Berkin’in katillerinin yargılandığı
düzmece mahkemelere “adalet” demez. Halkın adaleti her an her yerde
tecelli edebilecek çetin bir adalettir.
Bu adalet Berkin’in de katıldığı umut
dolu halaylardadır!”

Yapılan konuşmalarda, daha birkaç
gün önce evinde, annesinin dizinin
dibinde katledilen İnanç Özkeskin’e
ve daha önce benzer şekilde katledilen
halk çocuklarına da değinilerek; bu
katliamlarda yapılan demagojilerin
halkta karşılık bulmadığına, halkın
bu yalanları gayet iyi bildiğine ve bu
saldırıların halkın haklı mücadelesini
asla engelleyemeyeceğine de değinildi.
Mezarın yıkanarak temizlenmesinin
ve “Berkin Elvan Ölümsüzdür! DevGenç” yazılı pankartın mezar başına
asılmasının ardından, 3 Dev-Genç’linin
katıldığı anma sonlandırıldı.

"Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!"
Kampanyası
Dev-Genç'liler: Hak Gasplarına,
Katliamlara ve Baskılara
Direnmeye Devam Ediyoruz
Kadıköy Dev-Genç'liler 20 Haziran'da bölgede kitle çalışması yaptı.
Yapılan çalışma kapsamında DevGenç'liler halkla Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın 110 güne yakın bir
süredir açlık grevinde oldukları ve bu
direnişin yayılarak Anadolu'nun dört
bir yanında yeni direnişler yarattığı,
bu direnişler sonucunda AKP'nin yaymaya çalıştığı korkunun her gün biraz
daha parçalandığı belirtildi.
Ayrıca bölgede bulunan esnafa
ve halka, AKP’nin katil polislerinin
Gençlik Federasyonu binasına keyfi
bir şekilde yaptığı baskınlar ve bu
baskınlara karşı başlatılan "DevGenç’i Bitiremezsiniz!" kampanyası
anlatıldı.
"Dev-Genç'i Bitiremezsiniz!"
kampanyasının bildirilerinden 60
adet dağıtıldı ve kampanya ile ilgili
50 adet pullama ve 10 afiş asıldı.
Son olarak 40 Yürüyüş dergisi dağıtıldı ve merkezi bir noktaya, 12 Haziran'da evinde katledilen TAYAD'lı
İnanç Özkeskin için "İnanç Özkeskin
Ölümsüzdür! Dev-Genç" imzalı pankart asıldı.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Özgür Tutsaklardan

BİZİM SILA...

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Sıla Abalay yoldaşımız Berkin'in
hesabını sorulmasını istediği için tutsak alınan bir Dev-Genç’li olarak
geldi hapishaneye. Berkin'den bir
kaç yaş büyüktü ancak. Daha 16'sındaydı tutsak alındığında.
Boyun eğdirebiliriz diye, 16 yaşındaki Sıla'yı tecrit ettiler. Diğer
Özgür Tutsakların yanına vermediler.
Tecrit altında tek başına tutup, korkutarak sindirebileceklerinin hesabını
yaptılar. Bütün bu kuşatma ve saldırılara karşı Özgür Tutsak bilinciyle
direndi Sıla Abalay.
Nedir Özgür Tutsak bilinci? İki
kelime ile özetlenebilir aslında: Özgür
Tutsak bilinci demek, onurunu korumaktır. Onurunu korumak, düşünceni ve değerlerini, yani devrimciliğini
savunmaktır. Savundu Sıla, tutsak
alınmasına sebep olan düşünce ve
değerlerini. 16'sında bir Dev-Gençli
olarak çürüyen emperyalizmin köhne
tecrit politikasının karşısına geçti.
Faşizme geçit vermedi beynini
teslim alması için. Halk düşmanlarına
coşkusunu ezdirmedi. Ve direnerek
geriletti tecriti. Yoldaşlarıyla kucaklaştığında zafer bir kez daha direnişin
oldu.

Bizim Sıla Direndi, Emperyalizm Yenildi...
Emperyalizm ve işbirlikçileri tecritin
kör duvarlarını Anadolu İhtilali'nin
geleceğini tasfiye etmek için inşa etmişlerdi. Öyle ki tecrit ettikleri devrimcilere burada düşünce değişikliği
dayatarak teslim alacaklardı. Kirli hesapları buydu. Ancak Büyük Direni-



şimiz'in halayı, türküsü, destanı... yani
öğreticiliğiyle yetişen Sıla'lar bu hesabı
ezip geçmesini bildiler. Tek başına tutulduklarında bile yalnız kalmadılar.
Fidanları, İbilileri ve Berrinleri yanıbaşlarında buldular. Canan ve Zehralar
ile birlikte direndiler. 19 yaşındaki
Canan, 16'sındaki Sıla'ya "diren" diyordu. Duyuyordu bu sesi Sıla, yüreğinin içinde duyuyordu. Bakırköy Hapishanesi’nin duvarları tanıktır Sıla'nın
direnişine. Sesine, soluğuna, gülüşlerine, "Yoldaşlar" diye seslenmesine
tanıktır tarih...
Emperyalizmin tecrit politikası,
teslimiyet saldırısı Sıla Abalay'a boyun
eğdiremedi. Solduramadılar onun güneşli gülüşü. Bizim Sıla'nın tebessümleri, tanıyan yoldaşlarının bildiği
gibi, güneşlidir. Ve hapishanenin alçak
duvarları Sıla'nın güneşli gülüşüne
yılgınlığın gölgesini düşüremedi.
Emperyalizmin hesabı şuydu:
Yeni-sömürge ülkelerin keskin çelişkileri bir bütün olarak mücadelenin
yok edilmesine izin vermez. Halktan
insanlar ve özellikle gençlik kesimleri,
zulüm ve sömürüye bir biçimiyle
karşı çıkıp mücadele ederler. Bunların
karşı çıkış sebepleri nesnel olarak
yok edilemese bile, tutsak alınıp
tecrit içinde düşünce değişikliği dayatmasına tabii tutularak her biri sindirilebilir. Tecrit-teslimiyet politikasının özü budur. Kaldı ki, emperyalistler bu politikayı uygulayıp sonuç
alarak nice devrimci hareketi tasfiye

etmiştir. 16'sında Sıla mı direnebilecek
yani?
Ama direndi. Anadolu'nun çocuğu,
halkın devrimci gençliği, devrimin
geleceği olan 16 yaşındaki Sılalar
emperyalizmin bu kirli politikasını
boşa çıkartmasını bildiler. Çünkü
Büyük Direnişimiz'i kuşanıp 122'lerle
silahlanmışlardı. Böyle olduğu içindir
ki, emperyalizmin işbirlikçisi AKP
faşizmi Sıla Abalay'ı tutsaklık koşullarında ezip teslim alamadı.
Direndi Sıla, güneşli gülüşünü büyütüp daha bir güzelleştirerek direnmeyi
başardı. Yenilen emperyalizm oldu. Ki
emperyalistler tarihleri boyunca inanmış
insan iradesini kırmayı başaramamışlardır. Ne Stalingrad önlerinde ne Sierra
Maestra'da ne Vietnam cangıllarında
ne de Kızıldere'de... Elindeki silahı
atıp teslim olan devrimciler görememiştir karşısında. Elbette böyleleri de
çıkmıştır, örneğin ellerindeki silahları
atıp faşizme teslim olan 24 MKP gerillası gibi. Ve fakat, onlara devrimci
denemez. Büyük Direnişi terk edenlerin
vardığı sonuçtur bu. Büyük Direniş
ise olanca uzlaşmazlığı ile 16'sında
direnişçi, 18'inde kahramanları yaratmaya devam etmektedir.

Hüseyin Cevahir'den Sıla
Abalay'a Teslim Olmama
Geleneğimiz Kanla
Yazılmaktadır Hayata...
"Bizim Sıla" diyorduk Ona. Yol-

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

daşımız, kardeşimiz, çocuğumuz, sorumlumuz, komutanımızdı Bizim
Sıla.
Faşizm, daha 16'sında tutsak alarak
onu hayata küstürmek istedi. Başaramadıkça acizleşti. Defalarca gözaltına alındı. Hepsinden de onurla
çıktı. Nelerle karşılaşıp nasıl tavırlar
aldığını coşkuyla, ağız dolusu anlatmasına tanıktır yoldaşları. Sıla'yı asla
teslim alamadılar. Bir direnişten, bir
güneşli gülüşünden, bir de umutlu
güzel rüyalar görmekten vazgeçmedi
Bizim Sıla. Şehitlerimizi görürdü rüyalarında, yoldaşlarıyla mücadele
içinde imkansız denilenleri nasıl başardıklarını görür ve bütün bu rüyalarını, en hakikatli haliyle yani görülesi bir coşkuyla anlatırdı.
Dergide yayınlanan "Kiraz Çiçekleri" yazısında da rüyalarından
bahsetmiş zaten.
Bu yazısının bir yerinde şöyle
demiş Bizim Sıla:
"... Hep şehitlerimizi görürdüm
rüyamda ve sabahları kalkmak istemez tekrar tekrar hayal ederdim gördüklerimi." (Yürüyüş, 21 Mayıs 2017)
"... Vurulduğumu hayal ediyorum,
düşmanın beyninde en büyük zararı
vererek orada vurulup düşüyorum.
Son nefesimi verirken, en çok acı
çektiğim anda, biri elimi tutuyor.
Gözlerimi açıyorum, Şafak abi..."
Elif Sultan'dan Bünyamin'e, Şafaklar'dan Sıla'ya... İşte bu kuşağın
devrimciliğinin mayasında Büyük Direnişimiz vardır. Yenilmezlikleri bundandır. Fedakarlıklarının, yaratıcılıklarının, cüretlerinin sınırsızlığı Büyük
Direnişimiz'den almıştır kaynağını.
Söz konusu olan Anadolu İhtilali'nin geleceğidir. Tecrit kuşatmasına,
teslimiyet saldırısına, tasfiyecilik dayatmasına karşı işte bu gelecek savunularak esas olarak Sılalar’ın devrimciliği kazanılmıştır.
Bizim Sıla aynı yazısında Dersim
Kır Gerilla Şehidimiz Mahir Bektaş
ile ilgili bir anısını da aktarır:

Her şeyden önce bir DevGenç’liydi bizim Sıla. Ve söz
konusu Sıla olduğunda aslında
başka bir niteleme sıfatına da
gerek yoktur. Sıla bir DevGenç'lidir... Ve Sıla için bunu
söylemek yeterlidir.
Dev-Genç’li olmak emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmenin coşkusuyla hep
ileri atılmaktır. Atılım'ı bir
ruh hali olarak içselleştirmektir. Engel tanımamak, aşıp
geçmenin bir yolunu bulmaktır Dev-Genç’li olmak. Yeri
geldi mi, tek başına örgüt olmayı başarmaktır. Halk ve
vatan sevgisinin ışığıyla hayatı
aydınlatabilmektir. Ve kuşatılınca Ulaş olmasını bilmektir.
Sıla'nın gülüşü de Ulaş gibiydi,
güneşe benzerdi. Bizim Sıla,
gülünce hayata umudun ışıltısı
inerdi.
"... Benim sabırlı emekçi Mahir
abim nasıl dalga geçiyordu benimle,
"majezik" diyemiyorum diye. Gülünce
daha da kırmızı olurdu o güzel yüzü.
Şafak abi şehit düştüğünde ağladığımız
için çok kızmıştı ve demişti ki; Şafak’a
da bu yakışırdı, böyle ölmek yakışırdı,
niye üzülüyorsunuz, devrimciliği bırakmadı, hain olmadı..."
Cevahir'den bu yana işte böyle
ölmek yakışır bizimkilere. Direne
direne, vuruşa vuruşa çatışarak ölümsüzleşmek yakışır. Ve Hüseyin Cevahir'den Sıla Abalay'a teslim olmama
geleneğimiz kanla yazılmaktadır hayata.

Toprağa Düşen Kiraz Çiçeklerini Kuşanıyoruz...
Delikanlı bir tarihti Sıla Abalay.
Ya da tarihin delikanlı hali diyebiliriz.
Kanla yazılmış bir tarih, ki bu tarihe

kimi zaman gelenek deniyor. Bu yanıyla, tarihe kanla yazılan bir geleneğin 18 yaşında delikanlısıydı Bizim
Sıla'mız.
Her şeyden önce bir Dev-Gençli'ydi
bizim Sıla. Ve sözkonusu Sıla olduğunda aslında başka bir niteleme sıfatına da gerek yoktur. Sıla bir DevGenç'lidir... Ve Sıla için bunu söylemek yeterlidir.
Dev-Genç’li olmak emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele etmenin
coşkusuyla hep ileri atılmaktır. Atılım'ı bir ruh hali olarak içselleştirmektir. Engel tanımamak, aşıp geçmenin bir yolunu bulmaktır DevGenç’li olmak. Yeri geldi mi, tek
başına örgüt olmayı başarmaktır.
Halk ve vatan sevgisinin ışığıyla hayatı aydınlatabilmektir. Ve kuşatılınca
Ulaş olmasını bilmektir. Sıla'nın gülüşü de Ulaş gibiydi, güneşe benzerdi.
Bizim Sıla, gülünce hayata umudun
ışıltısı inerdi.
"Kiraz Çiçekleri" başlıklı yazısını
şöyle bitirmiş Bizim Sıla:
"... Ne kadar çok seviyoruz birbirimizi değil mi? Sevgi ölümü nasıl
da yeniyor. Bu sevgi ve bize sevdiklerimizin yokluğunu yaşatan düşmana
öfkemiz var olduğu sürece bizler tıpkı
şehitlerimiz gibi en güzel oldukları
anda toprağa düşen kiraz çiçekleri
üzerinde, yıldızların altında omuz
omuz oturup türküler söylemeye devam edeceğiz. Bu yüzden bizim için
öldü demesinler, kiraz çiçekleri toprağa düştü desinler..."
Sevgili Sıla,
Tutsaklık koşullarında şehitlerimiz
nasıl karşılanır, bilirsin. İşte öyle
karşıladık senin haberini de... Sıktık
yumruğumuzu ve kahramanlığına selama durduk. "Ölümsüzdür" diye bin
selam gönderdik sana. Ve dediğin
gibi "öldü" demiyoruz, "kiraz çiçekleri
toprağa düştü" diyoruz. Ve toprağa
düşen kiraz çiçeklerini kuşanarak
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
üzerine yürümeye devam ediyoruz.
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Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!



Boran Yayınları Yeni Kitabı
“Elif Şafak Bahtiyar Biz De Sizi Seviyoruz” Yayınlandı
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Bazen tek bir eylem için birçok değişik
planlamayı yapmak ve hayata geçirmek,
eylemi örgütleyebilmek için başka eylemler gerçekleştirmek gerekiyor. Tüm
bunları yapabilmek ve sonuç alabilmek
için tabi ki sosyalizme inanç, halk ve
vatan sevgisi gerekiyor. Çok derin bir
şekilde halk ve vatan sevgisi taşınmadan,
günümüz koşullarında silahlı mücadele
yürütebilmek imkansızdır. Halk ve vatan
sevgisi, sınıf kini ve tarih bilincidir. Sınıf
kini ve tarih bilinci silahlı mücadele yürütebilmenin zorunlu koşullarıdır. Neden?
Vatan tek başına bir toprak parçası değildir.
Vatan sevgisine sahip olabilmek için, o
topraklar üzerinde yaşayan halkların tarihini, yaşam şartlarını, kültürlerini, geleneklerini, isyanlarını bilmek gerekir.
Toprak, üzerinde yaşayan halklar ve o
halkların gelenekleri, kültürleri ve değerleriyle vatan olur. Tüm bunlar ise belli
bir tarihsel şekillenme içinde, bir birikimle
oluşurlar. Tarih bilinci, bu tarihsel şekillenmeyi bilmek ve anlamaktır.
Halkı sevmenin maddi karşılığı ise
sınıf kinidir. Sınıf kini, sömüren egemen
sınıflara karşı, sömürülen milyarlarca
halkın çıkarlarını savunmak ve bu çıkarlar
için savaşmaktır. Emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşılmadan halk sevgisinden, sınıf kininden söz edilemez. Aynı
zamanda sosyalistlikten, yurtseverlikten
de söz edilemez. 1996 dünyanın ilk kadın
Ölüm Orucu şehidi olan Ayçe İdil Erkmen’in “yaşamış sayılmaz zaten yurdu
için ölmesini bilmeyen” sözleri, yurtseverlik duygusunun vatan için savaşmakla
özdeş olduğunu anlatır. Bugün ülkemizde,
emperyalizme ve faşizme karşı tek kurşun
sıkmayan, tek bir taş atmayan, tek bir direniş örgütlemeyen; emperyalizmle işbirliği yapan, faşizmin politikalarına alet
olan kimi kesimler, yurtseverlikten söz
ediyorlar ve Cephe’nin adalet eylemlerine
saldırıyorlar. Peki, yurtseverliğin karşılığı
nedir? Ülkemizin zenginlikleri emperyalistler tarafından talan edilirken yurtseverliğin göstergesi nedir? OHAL ile
halk üzerinde baskı kurulurken, halk çocukları sokaklarda katledilirken, adaletsizlik almış başını giderken halk sevgisinin
göstergesi nedir? Halkı ve vatanını sevenler
kimler? Faşizme karşı tek bir direniş sergilemeyenler, halkı faşizmin saldırılarıyla

baş başa bırakanlar, tek bir kurşun sıkmayanlar devrimcilik adına konuşma
hakkına sahip olamazlar. Bilinçli ya
da bilinçsiz burjuva politikası yapmaktadırlar. Onlar burjuvazinin dümen suyunda yürümeye devam etsinler, Cephe
savaşmaya, kitlelerin adalet beklentisini
yerine getirmeye devam edecektir. Cephe’nin silahlı eylemlerinin günümüz
açısından tarihsel bir önemi vardır. Bugün
bütün dünyada, ideolojik ve siyasi önderliğini emperyalizmin yürüttüğü uzlaşma, tasfiye ve teslimiyet politikalarının
giderek daha fazla kesimi etkisi altına
aldığı bir süreçte, Marksist-Leninist ideoloji ile yürütülen silahlı mücadele anlayışı,
tüm dünya devrimi açısından büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde bu onurlu ve
soylu görev, Cephe savaşçılarının omuzlarındadır. Cephe savaşçılarının gerçekleştirdiği her eylem, emperyalizmin beyinleri fethetme, teslim alma politikalarına
vurulan önemli bir darbedir. Bu tarihsel
ve siyasal görev, sosyalizmin prestiji olmasının ötesinde anlama sahiptir. Sosyalist
değerlerin, ilkelerin ve geleneklerin yaşatılıyor olması, emperyalizmle dünya
halkları arasındaki savaşımın geleceğinin
belirlenmesi açısından büyük bir öneme
sahiptir. Emperyalizm dünyanın tek hakimi
olduğunu ve sosyalizmin kesin olarak
yenildiğini iddia ederken gelişen silahlı
mücadele, emperyalizmin bu demagojilerine vurulan büyük bir darbedir ve tek
tek her eylem tarihsel ve siyasal olarak
yol açıcı işleve sahiptir. Parti-Cephe’nin
yol yapan, yol açan, yol gösteren olmasının, elbette ki silahlı eylem tarzında da
yansımaları olacaktır. Silahlı eylem, Parti-Cephe tarzında, sürecin önünü açan,
halk kitlelerine gidilmesi, yürünmesi gerekeni gösteren, her türlü zorluğu aşarak
darbeler vurmasıyla, olmaz denilen koşullarda yol yapan bir tarza bürünmüştür.
Bu tarz; Elif, Şafak, Bahtiyar, Leyla,
Mahir, Oğuz ve Bilgehanlar’la yaratılan
bir tarzdır. Anadolu ihtilali Parti-Cephe’yle
sürmektedir. Bu bir savaştır. Emperyalizmle işbirlikçileri ve halklarımız arasındaki bir savaştır. Bu savaşın öncüleri
Kızıldere’den günümüze Parti-Cepheliler’dir. Çünkü Parti-Cephe’nin ideolojisi
Marksizm-Leninizm’in Anadolu halkının
tarihiyle, kültür ve gelenekleriyle bilimsel

kaynaşmasından oluşur. Her şeyin
temeli de burasıdır. Mücadele anlayışının,
silahlı eylem tarzının, halka ve kendine
güvenin, sosyalizme inancın, emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmamanın…
Her şeyin kaynağında bu ideolojik bütünlük, halk ve vatan sevgisi vardır.
Elif, Şafak, Bahtiyar’la somutlanan
“Biz de Sizi Seviyoruz” sahiplenmesi,
Parti-Cephe’nin yürüttüğü bağımsızlık
savaşının halk kitlelerindeki karşılığıdır.
Bu, silahlı mücadeledeki Parti-Cephe tarzının somutluğu, doğruluğudur ve geleceği
belirleyen de bu tarz olacaktır.
Elif, Şafak, Bahtiyar nezdinde Leylalar’ımıza, Mahirler’imize, Oğuzlar’ımıza, Bilgehanlar’ımıza tekrar sesleniyoruz:
BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ! SİZİN
GİBİ YAŞAYACAK, SİZİN GİBİ SAVAŞACAĞIZ! DÜŞLEDİĞİNİZ BAĞIMSIZ-DEMOKRATİK-SOSYALİST
BİR ÜLKEYİ HALKLARIMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ!
Unutursak, toprak suya küssün
Ağaç yeşile
Yeryüzü güneşe
dağlar buluta,
deniz suya insan soluğa küssün…
Ömrümüz bizi yok saysın...
Unutmayacağız.
Unutturmayacağız sizi…

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Direni㶆lerin Belirledi侃i Gündemimize 佲li㶆kin 佲nternette Yayınlanan Mesajlar...

Umudumuzun Gündeminden
Bizim Anadolumuz
Sana saygı
sana sevgi
adın gibi sahip çıkacağız
inancına.
***
Halkın Sesi TV
Selam olsun
Emperyalizme ve faşizme diz
çöktürenlere, umudun türkülerini
söyleyenlere!
En güzel türkeleri direnenler söyler
Almanya Fulda
***
Bizim Anadolumuz
ölümden söz etmeyin artık
yeter!
bir noktayı koyalım o sayfaya
ölümü öğrendik
o bizi
biz onu
iyi tanıyoruz artık
öldürmekten söz edin!
***
Acun Karadağ
Dünyada ses getiren açlık grevinin sesini bastırmak için CHP milletvekilini tutukladılar. Milletvekili
yine çıkar ama Nuriye ve Semih
ölüyor.
***
Alev Şahin
400 imzayı daha teslim ettim.
100 günde veren 3722 kişiye teşekkürü bir vefa borcu sayarım. Siz
var olun emi elleriniz dert görmesin.
***
Bizim Anadolumuz
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Mücadele Merkezi’nden arkadaşlar
Kemal babayı ziyarete geldiler.
***
Bizim Anadolumuz

Nuriye Semih Direniyor
Açlık grevinin 101. gününde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için şair Ataol Behramoğlu 1 günlük
açlık grevi kararı aldı.
***
Bizim Anadolumuz
Gece uykusundan uyandırıp, katlettiniz soysuzun katilleri. Bir gözünüz açık uyuyorsunuz korkudan,
korkun korkacaksınız.
***
Bizim Anadolumuz
Anti-emperyalist Cephe-İtalya
Nuriye ve Semih için Toscano
ve Venedik'ten dayanışma.
***
Bizim Anaodolumuz
LeMan
100 gün ölümcül kritik eşik, bir
şeyler yapmalı
selam olsun "ruhunu açlıkla doyuranlara!"
***
Halkın Sesi TV
16 Haziran Cuma günü Avcılar
üst geçidine
"BAŞ VERİR BAŞ EĞMEYİZ
İNANÇ ÖZKESKİN"
imzalı pankart asıldı.
***
Bizim Anadolumuz
Esra Özakça ve Sultan Özakça'nın açlığı, bugün 24. gününde.
Bir eş, bir anne, bir yoldaş adalet
istiyor!
***
Kızıl Cephe
Tüm Türkiye'ye adalet için yürümeyi öğretenlere: Selam olsun
size!
***
Semih-Esra Özakça
100. güne dair mesajlarınız yağıyor. Herkese teşekkür ediyoruz.
Sizleri çok seviyoruz. Biz halkız,

biz kazanacağız!
***
Bizim Anadolumuz
Oğlunun cenazesini almak için
90 gün açlık grevi yapan Kemal
Gün'den Gülmen ve Özakça için
çağrı: Yalnız bırakmayın.
***
Bizim Anadolumuz
çok çarpıştık
geldiler
ve gittiler
kanlı izler bırakarak
geldiler ve gittiler
yüreğimizi zapt edemediler!
***
Bizim Anadolumuz
görüşeceğiz elbette
büyük insanlığın
hasretinin sonsuz yolunda
adımı olup yürüyüşün
***
Bizim Anadolumuz
Zaferin sırrı; direnmek direnmek
direnmek!
Zaferin sırrı; birleşmek ve savaşmaktır!
Hayatın ve kavganın sırrına vakıfız: ZAFER BİZİM OLACAK!
***
Bizim Anadolumuz
Uzlaşmacılığın, teslimiyetin, işbirlikçiliğinin her türünün meşrulaştırıldığı "hakim güçler" karşısında
boyun eğip onların dümen suyuna
girmenin teorileştirildiği bir dünyada,
Nuriyeler, Semihler, Acunlar, Nazifeler, Malatya, Düzce'de direnen
Kamu Emekçileri direnme çizgisini
temsil ediyor.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Hayatın
Öğrettikleri
Şehidimiz Ali Yıldız’ın cenazesinin
toplu mezarlardan alınması için Süresiz
Açlık Grevi çadırı açılmıştı. Daha sonrasında ise Ölüm Orucu’na dönüşmüştü.
Bir yandan Ali Yıldız için çalışmalar
yapıyorduk. Diğer yandan ise ilki olacak
olan Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor
Konseri için örgütlenme çalışması yapıyorduk. İkisi de Dersim için ilk olacaktı. Ve bu iki önemli çalışmanın Dersim’e iyi geleceğini biliyorduk. Çadır
eyleminin ayrı bir programı vardı. Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor Konseri’nin
ise ayrı. Günlük, haftalık, aylık programımız vardı. Bu programı büyükçe
bir kağıda yazıp derneğimizin duvarına
asmıştık. Hem biz hem de halkımız
görüyordu ne yapacağımızı. Gideceğimiz ilçeler, ne kadar bildiri, afiş, pankart

Israrın ve Emeğin Aşamayacağı Şey Yoktur

“Nereye gitsem sizi görüyorum.
Bu bildiriyi kaç kere aldım?”
asacağımız… hepsi belliydi.
Yoğun bir çalışmaya başladık.
Hedefler koymuş, programlar çıkarmıştık. Bunların hayat bulması için
pratiğimize uygulamamız, halkımıza
gitmemiz gerekiyordu. Biz de bunu
yaptık. Kah Ölüm Orucu çadırının
önünde bildiri dağıttık, kah mahallelerde
afişe çıktık. Kah sesli ajitasyonlar yaptık,
kah pankartlar astık. Dergimizle, sattığımız kalemimizle, çakmağımızla gittik.
Gitmediğimiz mahalle, çalmadığımız
kapı kalmadı.
Yalnız Dersim merkezde çalışmadık.
Tüm ilçeleri gezdik. Öyle ki bildirilerimizi aynı insana defalarca verdik.
Aynı yerde değil farklı farklı yerlerde
üstelik. Yurtdışından Dersim’e, memleketlerine gelen halkımızdan biri “Ovacık’a gidiyorum siz, merkezde siz, Pertek’te siz, Hozat’ta siz! Nereye gitsem

sizi görüyorum. Bu bildiriyi kaç kere
aldım?” demişti. Önce kızıyor sandım.
Ama hayır, kızmıyordu. Aksine hayretini
dile getiriyordu. Belki kaç kere aldı o
bildiriyi. Bunu sağlayan, halkımızın
hayrete kapılmasına neden olan emeğimiz, ısrarımız ve cüretimizdir. Halkımıza defalarca gitmiştik. Ölüm Orucu
çadırını, Ali Yıldız’ı anlatmıştık. Sonra
Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor Konseri’mizi anlatmıştık.
Tüm bu emek ve ısrarın sonunda,
nasıl ki Che’nin yoldaşları yıllarca
Che’nin mezarını arayıp bulduysa, kendi
elleriyle çıkardıysa biz de Ali Yıldız’ın
cenazesini alacağız dedik ve aldık.
Şunu gördüm ve yaşadım; emeğin
ve ısrarın aşamayacağı engel, varamayacağı yer yoktur. Cüretli olup, gereken
emeği harcayıp ısrar edersek mutlaka
sonuç alırız.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

 Okmeydanı Halk Meclisi:
Fitre-Zekât Adı Altında
İnançlarımızın Kullanılmasına İzin Vermeyelim!
Halk Meclisi halkın dini duygularını istismar eden din bezirganlarının,
halkı kandırmasıyla ilgili 20 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada
şöyle denildi:
"Kendilerini çarşafla kamufle eden
bir grup kadın, herhangi bir camiiden
geldiğini söyleyerek insanlarımızı fitre-zekat adı altında kandırmaktadır.
Önce kandıracakları kişiye göre "fitre
getirdim" ya da "fitre almaya geldik"
diyerek evlere giren daha sonra ise
duygu istismarıyla eldeki değerli eşyalara ulaşarak insanları dolandırmaktadırlar. Bu en son Piyalepaşa
Mahallesi Kuzey sokakta yaşanmıştır.
Dini inanç ve duyguların istismarına
karşı çıkalım. Çocuklarımızın rızkını
inanç dolandırıcılarına yedirmeyelim."

 Okmeydanı Halk Meclisi;
"Sokaklarımızın
Uyuşturucu ile
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Anılmasına İzin
Vermeyeceğiz!"
Halk Meclisi, 6 Ağustos-6
Haziran 2017 tarihleri arasında
uyuşturucuya karşı yaptıkları
çalışma ve önlemleri içeren bir
açıklama yaptı. 20 Haziran'da
yapılan açıklamada şunlar dile
getirildi: "Okmeydanı Halk
Meclisi tarafından oluşturulmuş
uyuşturucuya karşı mücadele
ekipleri tarafından, onlarca torbacı suçüstü yakalanarak dövüldü. Yakalanan uyuşturucular
olay yerinde yakılarak imha
edildi. Yine çeşitli semtlerden uyuşturucu alışverişi
için gelen yüzlerce bağımlı,
ekipler tarafından durdurularak uyarıldı, HFG (Hasan Ferit Gedik) tedavi
İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, 21 Hamerkezi çözüm adresi olaziran'da Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda yaptığı
rak gösterildi. Sokaklarıiftar yemeği için aynı gün mahallede sesli
mızı uyuşturucu alışverişçağrı yaparak halkı iftar yemeğine davet etti.
lerinin adresi olmaktan çıÇalışma kapsamında mahalledeki kahvehakaracağız. Çocuklarımızın
neler dolaşılarak bildiri dağıtıldı, aynı zauyuşturucu bataklığına sapmanda mahallenin çeşitli yerlerine çağrı için
lanmasına izin vermeyeozalitler asıldı ve kuşlama yapıldı.
ceğiz."

Okmeydanı Halk
Meclisi'nden İftar Çağrısı

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

DUYDUNUZ MU?
SES OLDUNUZ MU?
NURİYE VE SEMİH
TÜM EZİLENLER ADINA
EKMEK VE ADALET
KAVGASINDA
İŞLERİNE GERİ
DÖNEBİLMEK İÇİN AÇLIKTA...
Gazi mahallesinde
Muharrem Tepe’sinde
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
büyük bir ateş yakıldı.

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin 'Dünyanın En Büyük Dilekçesi' Yazıldı

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

İstanbul Göztepe Özgürlük Parkı'nda
11 Haziran'da biraraya gelen halk, başta
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak
üzere gazeteciler, akademisyenler ve tüm
KHK mağdurları için “Dünyanın En
Büyük Dilekçesi”ni yazdı. Özgürlük Parkı'nda bulunan çim sahada yazılan dilekçe, bütün çim sahayı kaplayan beyaz
bezin üzerine yazıldı. Sivil toplum örgütlerinin destek verdiği çalışmaya katılım
yoğundu. Yapılan çalışmanın “dünyaya
duyurulacağı” hedeflenerek klip hazırlandı ve ileriki süreçlerde kamuoyuyla
paylaşılacağı belirtildi. Hazırlanması 8
saat süren dilekçede şu sözlere yer verildi:
"İlgili Makama,
Pek çok devlet memuru, gazeteci ve
akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden
uzun tutuklu yargı süreçlerine maruz
kalmaları ve açlık grevi yapan insanlara
bile reva görülen vicdan yaralayıcı,
insani değerlerden uzak uygulamalar
derhal son bulmalıdır.
Yargının bağımsızlığına, siyasi erklerin
iyi niyetlerine, adaletin tecil ve tesis edeceğine inanmak için, OHAL’in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını,
haksız ve hukuksuz yargı kararlarının
derhal gözden geçirilmesini ve sağlık
sorunu yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz."

Koç Üniversitesi Öğrencileri Mezuniyet
Törenlerinde Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’ya destek için pankart açtılar
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KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Nuriye ve Semih'in Direnişini Sahiplenmeye Devam Edeceğiz!
Edeceğiz

Saldırılarınız Bizi Yıldıramaz
Sadece Kinimizi Arttırır...
Arttırır
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişlerinin 200.,
açlık grevlerinin 100., gününde ve öncesinde İstanbul'da, Anadolu'da Halk Cephesi’ne bağlı kurumlar ve mahallelerde
destek eylemleri, açıklamaları ve açlık grevleri yapıldı. Ve
tüm faaliyetlerde sahiplenme çağrısı yapılıp Nuriye ve Semih'in
yaptığı direnişin tüm halk için yapıldığı ve bu direnişin zafere
ulaşması için herkesin bir şey yapması gerektiği vurgulandı.
Bu konuda yapılan tüm faaliyetleri aşağıda yayınlıyoruz:

Sevgi Erdoğan Vefa Evinde Destek Açlık Grevi
Nuriye ve Semih'in açlık grevlerinin 100. gününde TAYAD’lı
Aileler, Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nde bir günlük destek açlık
grevi yaptılar. Yapılan destek açlık grevine 4 kişi katıldı.

Yürüyüş Dergisi
Yürüyüş dergisi çalışanları tarafından, Süresiz Açlık
Grevinin 76. günündeyken tutuklanan akademisyen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya mektuplar yazıldı. SAG’nin
100. gününe dair gelişmeler ve hazırlıklara değinilen mektuplarda,
içeride dışarıda nerede olunursa olunsun, adalet arayışında
olan milyonların sesini kısmaya; yasaklarıyla, engellemeleriyle
ve her türlü kirli oyunlarıyla direnişçileri teslim almaya çalışan
faşizmin gücünün yetmeyeceği vurgulandı.
Yürüyüş dergisi, açıklamasında; "Şehitlerimizden kalan
direniş geleneği, şimdi Nuriye ve Semihler’le büyüyor…
Haksızlığa karşı direngen tavırlarıyla, mücadele etmesini bilen
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça onurumuzdur!" denildi.

Okmeydanı'nda Tencere Tava Çalındı
Okmeydanı Halk Meclisi tarafından örgütlenen Nuriye ve
Semih için ses çıkarma eylemi sürüyor. 8 ve 9 Haziran
tarihlerinde saat 21.00’da Dikilitaş Parkı’nda düzenlenen
eyleme 25 kişi katıldı. Nuriye ve Semih için çalınan düdükler
eşliğinde ajitasyonlar çekilerek çevredeki halka destek çağrıları
yapıldı, dilek fenerleri uçuruldu.
7 Haziran'da yapılan eylemde trafonun önüne Nuriye ve
Semih’e destek çağrılı bir afiş asılarak mumlar yakıldı. 15

kişinin katıldığı eylemde, “İşi, ekmeği, onuru için direnen
Nuriye ve Semih için sen de bir şey yap!” çağrısı yapıldı.
Eylem, çalınan düdükler eşliğinde yaklaşık yarım saat sürdü.

Altınşehir'de Direnişçiler İçin İftar Yemeği
Altınşehir’in Bayramtepe-Filistin Mahallesi’nde Halk
Meclisi Girişimi tarafından 14 Haziran'da Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça adına iftar yemeği verildi. İftardan önce
mahallede ajitasyon çekilerek iftara katılım çağrısı yapıldı.
Yapılan çağrılarda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişinden ve tutuklanmalarından bahsedilerek Altınşehir Halk
Meclisi Girişimi olarak onlar adına iftar verildiği anlatıldı.
İftara 50’nin üzerinde katılım oldu ve iftara katılamayanların
evlerine yemek dağıtıldı. İftar sonrası çay içilip sohbet edildi.

Bahçelievler'de Pankartlar
Asıldı, Çatkapı Yapıldı

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Halk Cepheliler tarafından
16 Haziran'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin 100. Günü olduğunu anlatan pankart asıldı. 20 Haziran'da
da Zafer Mahallesi, Kocasinan, Dereyolu, Mahmutbey Caddesi
ve Soğanlı Mahallesinde “Nuriye Gülmen-Semih Özakça Talepleri Kabul Edilsin-Halk Cephesi” yazılı pankartlar asıldı.
Bir sonraki gün ise Halk Cepheliler Yenibosna Tokat Mahallesinde kapı kapı dolaşıp Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
direnişini halka anlattılar. AKP iktidarın kendinden olmayan
herkese yaptığı saldırı teşhir edildi. Çalışma sonunda Şirinevler
ve Yenibosna üst geçitlerine “Nuriye Ve Semih Talepleri
Kabul Edilsin-Halk Cephesi” yazılı pankart asıldı.

Esenyurt'ta Pankart Asıldı
Esenyurt Halk Cephesi tarafından Depo Durağı’ndaki işlek
cadde üzerine “Semih Özakça- Nuriye Gülmen Talepleri
Kabul Edilsin!/ Halk Cephesi" yazılı pankart asıldı. Halk
Cephesi’nin eylemle ilgili açıklamasında: "Seslerine ses
oluncaya dek, talepleri kabul edilinceye dek susmayacağız!
Seslerini sokak sokak milyonlara ulaştıracağız!" denildi.

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in Aileleri: Diyalog Grubu Hakkında Açıklamamızdır
Hayati Bir Noktaya Gelmiş Direnişin Haklı ve Meşru Taleplerinin Yükseltilmesi Zamanıdır

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017
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14 Haziran 2017 tarihinde "Diyalog
Grubu" adına bir açıklama yapan Akın
Birdal, Ziya Halis, Ufuk Uras, Binnaz
Toprak’tan oluşan bir heyetin açıklamasını
okuduk.
Bizlerin de bu heyetten, açıklamalarının basında yer almasıyla birlikte haberimiz olduğunu belirtmek isteriz. Açıklamalarını okuduğumuzda gösterilen iyi
niyet ve çabalarının yanında hem teknik
hem içerik olarak Nuriye ve Semih’in
yürüttüğü mücadele süreci hakkında bilgi
sahibi olmadıklarını, konuyu ele aldıkları
yer itibarı ile de sürece yönelik olumsuz
sonuçlar doğurabileceğine olan kaygılarımızı Sayın Akın Birdal’a önce ilgileri
için teşekkür ederek ilettik.
Açıklamaları ve yürütülebilecek olası
görüşmelerin Nuriye ve Semih’in talepleri
doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini paylaşıp, açıklamalarını bu yönde değiştirmelerini talep ettik.
Nuriye ve Semih ile bugün yapılan
avukat görüşünde konu görüşülmüş ve
düşünceleri alınmıştır. Az önce öğrendiğimiz üzere teknik hatalar giderilmiş
ancak içerik kendi düşünceleri noktasında
değiştirilmemiştir. Bizler de kamuoyuna
bu duruma dair düşüncelerimizi aktarma
gerekliliği gördük.
Bizim, Nuriye ve Semih’in ailelerinin,
aydın, sanatçı, doktor, akademisyen ve
avukatlardan oluşan bir heyet çalışmamız

olmakla birlikte, heyetimiz Nuriye ve
Semih’in taleplerini görüşmek üzere randevu için bir başvuruda da bulunmuştur.
Diyalog grubunun açıklamalarından
anlaşıldığı kadarı ile oluşturdukları heyet,
Nuriye ve Semih’in açlık grevleri için
birkaç görüşme yapmak için başvuruda
bulunmuşlar. Başvuru içeriklerinde Nuriye
ve Semih’in OHAL Komisyonunda görüşülebilecek ilk konu olabilecekleri, bununla birlikte açlık grevini bırakabilecekleri talebi yer almaktadır.
Biz Nuriye ve Semih’in aileleri olarak
15 Mayıs 2017 tarihinde açlık grevinin
69. gününde saat 14.30’da Çankaya Köşkü’nde Nurettin Canikli ve Yasin Aktay
ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede tarafımıza Nuriye ve Semih’in
OHAL Komisyonu’nda ilk görüşülecek
konu olmaları talebi gelmiş, açlık grevini
bu şekilde sonlanması istenmişti. Bizler
bunu Nuriye ve Semih’e aktardığımızda
"Tam 70 gündür OHAL Komisyonu için
değil, işlerimiz için açız" cevabını almış
ve bunu iletmiştik. Bizlere diyalog içerisinde kalalım denmiş, ardından 6 gün
sonra evimize saldırılmış, Nuriye ve Semih hukuksuzca tutuklanmıştı. Komisyon
ve misyonu tartıştırılmıştı.
Bu taleplerle yapılacak yeni görüşmeler, sürecin 1 ay öncesinde yapılan
zaten tüketilmiş bir süreci işletecek, acil
ve hayati olan durumu yokuşa sürecektir.

Nuriye ve Semih de, tek taleplerinin
zaten ellerinden haksızca alınmış işleri
olduğunu, bunun dışında bir talepleri olmadığını ifade etmişlerdir.
Nuriye ve Semih’in aileleri olarak
dünya kamuoyunda dahi sahiplenilen
haklı taleplerini hükümet kanadına iletmek
isteyen yukarıda bahsettiğimiz kendi
oluşturduğumuz heyet dışında oluşturulan
grup ve çalışmaların bizler açısından
bağlayıcılığı bulunmadığını kamuoyu ile
paylaşır, artık hayati bir noktaya gelmiş
direnişin haklı ve meşru taleplerinin yükseltilmesinin bu direnişe katkı sağlayacağı
düşüncesindeyiz.
Elbette bu çabalar iyi niyet içeren
çalışmalar olmakla birlikte, Nuriye ve
Semih’e danışma gerekliliği görülmediği,
sürece ilişkin bilgi sahibi olunmadığı
için olumsuz sonuçlar doğurabileceği
endişesi ile birlikte bu sonuçların altından
kalkmanın çok daha zor ve vahim olduğu
düşüncesindeyiz. Kendilerine de ifade
ettiğimiz gibi iyi niyet ve çabaya teşekkür
eder, bu oluşumun başından temsiliyeti
olmadığı itibarı ile görüşme yapmalarının
bir anlam ifade etmediğini kamuoyu ile
paylaşırız.
Esra Özkan Özakça
Sultan Özakça
Beyza Gülmen
16.06. 2017

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Fulda'da Israr ve Kararlılıkla Başardık;
Coşkulu Halaylarımızla Miting-Festivalimizi Gerçekleştirdik

“MUTLAKA YAPACAĞIZ” DEDİK VE YAPTIK!
17 Haziran'da miting alanına geceboyu uyumadan hazırlık yapanlar
geldi ilkin. Ardından alanı kuracak
ekip hızla malzemeleri indirdiler ve
telaşlı bir çalışma başladı. Çünkü yaklaşık üç haftadır belediyenin daha
önce imzaladığı ve festival komitesinin
de imzasına sunduğu sözleşmeyi iptal
kararına karşı hem fiili hem ideolojik
mücadelemizin sonucu olarak Zaferimizi ilan etmiştik.

Evet Biz “Mutlaka
Yapacağız” Demiştik!
Yabancısı değildik yasakların. 2016
Kasım ayında Oberhausen Konserimizde vize engellerini aşarak gelebilen
dört arkadaşımızı havaalanında gözaltında tutup geri Türkiye'ye gönderen,
2017'de Gladbeck'te yapacağımız festivalimize binbir engel çıkarmalarından
biliyorduk.
Fulda Belediyesi Messe alanında
yapmak istediğimiz Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali'miz
için olumlu cevap vermiş, sözleşmeyi
imzalayarak göndermişti. Ve çalışmalara başladığımızdan birkaç gün
sonra tek taraflı fesih kararını bildirmişti. Gerekçe malum: Grup Yorum.
Hızla hukuki itirazımızı yaptık ve

Fulda belediyesi önünde bir basın
açıklaması ve gösteri ile ilan ettik:
Halklar Festivalimiz Engellenemez!
Fulda Belediyesi Şarkılarımızdan Neden Korkuyor? dedik. Ve ilan ettik,
"biz haklıyız ve meşruyuz! Grup Yorum şarkılarıyla bu festival hakkımızı
sonuna dek savunacağız ve mutlaka
gerçekleştireceğiz!"
İtiraz mahkemesi Belediye'nin iddialarını temel alarak festivalimizi
ancak Grup Yorum'suz yapabileceğimizi, Grup Yorum'a dair festivalde
hiçbir ürünün yer alamayacağını, bunu
kabul ettiğimizi ve nasıl gerçekleştireceğimizi ayrıntılı bildirmemizi belirten karar gönderdi. Bu karara da
derhal itiraz ettik. "Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!" dedik. Eylemlerimizle
Fulda meydanlarına indik.
Bir yandan tüm Avrupa'da festival
çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.
Belediyenin ucuz yalanlarını teşhir
ettik. Söyleşilerimizi, kitle çalışmalarımızı, sanatçı dostlarımızla görüşmelerimizi aynı kararlılıkla sürdürdük.
Belediye vazgeçeceğimizi düşünmüş olabilir. Tam tersine Fulda'ya ve
Fulda'lılara gerçekleri daha net anlatabilmek, Belediye'nin tutumunun antidemokratik niteliğini teşhir için tüm

kararlılığımızla çalıştık.
Ev ev gezdik, yalanlar-gerçekler
adını verdiğimiz bildirilerimizi ulaştırdık herkese. Belediye'nin festivalinin
olduğu alanlarda müzikli protestolar
gerçekleştirdik. Polis eylemlerimizi
de engellemeye kalkıştı, hatta Fulda
içinde Grup Yorum Gönüllüleri tişörtlerimizi giymeyi bile yasadışı ilan
etmeye kalkıştı. Geri adım atmadık,
kararlılığımızı koruduk.
17 Haziran günü için bu kez miting
başvurusu yaptık. Festivalimizi engellemeyi protesto edecek ve mitingimizde sanatçı dostlarımızla, konuşmacılarla Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı sesimizi yükseltecektik. Aynı
zamanda Grup Yorum yasağını teşhir
edecektik.
Mitingimize cevap geldi, öyle ki
Gladbeck'ten ders çıkarmış akıldaneleriyle Fulda Belediyesi yetkilileri bu
mitingin festivalin alternatifi olmaması
için özel önlemler almıştı. Yani miting
asla bir festival havasına sokulamayacaktı. Bunun için zamanı daraltarak,
sahne ve çadırlarımızı kurmamıza,
tüm Avrupa'dan gelecek binlerce insanımızın en temel ihtiyaçlarını karşılamamıza olanak bırakmayacak şekilde güdükleştirilmiş miting dayatı-
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lıyordu. Onlarca konuk sanatçı ve konuşmacı dostumuza birer kelimelik,
birer şarkılık yer dahi veremez olacaktık. Misafirlerimizin açlığını gideremeyecek, çocuklarımıza oyun
alanı kuramayacaktık.
Hayır dedik, bu kabul edilemez...
İzin verilen saate dek mitingimizi yapacak ama bitiminden hemen sonra
Fulda merkezinde 7 ayrı yerde protesto
gösterileri gerçekleştirecektik. Bunun
başvurusunu da yaptık. Ertesi gün çağırdı belediye yetkilileri.
Görüşmelerde çok açık ortaya çıktı
ki belediye yetkililerini yönlendiren
ve belirleyici olan anayasa koruma
elemanlarıdır. Miting sırasında insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için
hazırlayacağımız yiyecek stantlarına,
onca sanatçı dostumuzun ihtiyaçlarını
ve mitingin masraflarını bağış yoluyla
da karşılayamayacağımız dayatılıyordu. Oysa biz herşeyi halkımızın desteği
ve gücü ile gerçekleştiriyorduk. Son
görüşmede görüldü ki anayasa korumacı memurun olur dediği bağış toplama konusunda Belediye yetkilisi şaşırmış ve mola talep etmişti.
"Mitingin şartlarını esnetirsek bu
gösterileri yine de yapacak mısınız?"
İşte böyle soruldu... Mitingte Grup
Yorum, diğer tüm sanatçı ve konuşmacı
dostumuzla birlikte sahne alacak dedik. Çocuklarımıza bir oyun bahçesi
kuracağız, paneller yapacağız, stantlar
açacağız. Hepsine evet dediler. Sadece
ama sadece Çocuk oyun alanı kuramayacakmışız. Miting formatına aykırıymış! Dünyaya teşhir ediyoruz ki
miting alanlarına çocuklarıyla gelenler
için Alman yasaları çocuklarına oyun

alanı kurdurtmuyormuş!
Bütün bu esnemeler ve pazarlıklar
ne zaman netleşti? 16 Haziran günü
yani en başından ilan ettiğimiz festivalimizden bir gün önce! O dakikaya
kadar bir yandan da Grup Yorum sahnesi için müzikal hazırlıkları aksatmadan sürdürdü ekip. Hem eylemlerdeydiler, hem çalışmalarda. Gelenek
sürdürüldü.

İşte Meydandayız ve 4500
Yürek Grup Yorumlayız!
Sahnemiz, çadırlarımız elbirliğiyle
kuruldu. Elektriğin suyun var olduğu
yalanını söyleyerek tahsis ettikleri
alana koca bir tır kadar jeneratörü getirttik, 250 metre ötelerden suyu çektik,
aldık. Yakındaki stadyumun tuvaletlerini kullanabilirsiniz dedikleri yere
30 adet tuvaleti yerleştirdik.
Defalarca üzerinde dakika dakika
çalışarak değiştirmek zorunda olduğumuz programa son şeklini sabaha karşı
vermiştik. Hummalı bir çalışma ile her
şeyi hazır ettik. Ve otobüslerle Almanya'dan ve Avrupa'nın her yerinden insanlarımız gelmeye başladılar.
Programa festival komitesinden Alman dostumuz ve arkadaşımız, yaşananları özetleyen coşku ve kararlılık
dolu konuşmalarıyla kitleyi selamlayarak başladılar. Birbiri ardısıra konuk
konuşmacılarımız ve sanatçı dostlarımız
sahnede yerlerini aldılar. Grup Roj
Kürtçe ve Türkçe halaylarla kitleye
zafer coşkusunu tekrar yaşattılar. İranlı
dostumuz Bahram gitarıyla devrim şarkıları seslendirdi. Menestred Belçika'dan, otobüslerimizle, kitlemizle birlikte gelmişti. Fransızca şarkılarla şen-

lendirdi festivalimizi. Freidenker derneğinden Suriye Dayanışması grubu
temsilcisi müzisyen dostumuz sahne
aldı.
Festival çalışmalarımızda üç gün
bizimle birlikte kalan ve eylemlerimize
de destek veren Şilili dostumuz Nicolas
Miguela İspanyolca söyledi mücadele
dolu şarkılarını.
Erdoğan Emir, Türkiye'den selamlar
getirerek Zazaca ve Kürtçe seslendi
kitlemize. Zeynel Aba yasakları teşhir
eden ve direnişi yücelten konuşmasıyla
ve türküleriyle sergiledi dostluğunu.
Zynik ve Delirium, rapçi Alman
dostlarımız, bu yıl daha da şaşkındılar.
Her defasında daha coşkulu ve kararlı
bir kalabalığa seslendiklerini söylediler.
Hem coştular hem coşturdular.
Konuşmacı konuklarımız az değildi.
Çalışmalarımız boyunca yanımızda
olan Yabancılar Meclisi Başkanı Kerim
abimiz haklılığın bilinciyle coşkuyla
seslendi kitleye. Fulda halkı adına yasaklara karşı direnci haykırdı.
Die Linke Federal Milletvekili Sabine Leidig, yine Die Linke, Eyalet
Milletvekili Marienne Schott, DKP
temsilcisi Klaus konuyu diplomatik
kanallara da taşıyacaklarını söylediler
ve halklar festivalimizi selamladılar.
Gefangenen İnfo'dan Wolfgang dostumuz vardı, Avrupa hapishanelerinde
tecrit ve direnişi anlattı. Yusuf Taş'ın
direnişini ve zaferini selamladı.
Türkiye'den, Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Didem Ünsal, ülkede
AKP faşizmine karşı ezilen halklarımızın umudunu büyüten direnişleri,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı,
evlatlarının kemiklerini alıp mezar
hakkını savunan ve 90 gün boyunca
açlık grevi yapan 70 yaşındaki Kemal
amcamızı anlattı.
Sonra aileler vardı. Kendileri mücadele içindeyken çocuklarını büyüten
ve o evlatlarıyla artık yoldaş olmuş
aileler. Evlatlarıyla birlikte çıktılar
kürsüye ve duygularını paylaştılar.
"Bir evlat büyütmelisin kavgada yiğit
olmalı! dediler. Kitlenin coşkulu alkışlarıyla karşılandılar.

Hangi Yasak, Şarkılara
Dur Diyebilir, Grup Yorum
Nasıl Susturulabilir?

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Grup Yorum sahne alacaktı. Herkesin merakı bu kez kaç kişiyle ve
nasıl bir Grup Yorum sahnesi olacağıydı. Anons yapıldı, Grup Yorumcular
sahneye çıktılar. Korosuyla ve müzisyenleriyle tam 22 Yorumcu sahnedeydi. "Gayrı Dur Durak Yok Yoldaşlar" diyerek Zafer Türküsü ile başladılar programlarına. Ancak direnenlerin, kararlı olanların ve sonuna kadar
ısrar edebilenlerin zafer kazanabileceğini anlattılar. Tüm süreç boyunca
verilen mücadelede kendilerini yalnız
bırakmayan tüm halka sevgilerini sundular ve "İsyan Olsun" şarkısına girdiler. Eski Grup Yorum solistlerinden
Özcan Şenver'i sahneye çağırdılar.
Kemal amcanın direnişini selamladılar
Dersim'de Doğan Güneş türküsüyle.
Nuriye ve Semih'e selam gönderdiler
Kızılcık Şerbeti'yle. Yusuf Taş'a ve
Avrupa hapishanelerinde tecrit koşullarında direnen Özgür Tutsakları hatırlattılar Özgürlük Tutkusu ile. Ve
18'inde vurulan Sıla'yı Selam Yoldaş
şarkısıyla çağırdılar yüreklerin ortasına.
Erdal Bayrakoğlu gelmişti ülkeden.
Karadeniz Yine Yelin Savrulur dedi.
Ve "Demokrasi havarisi kesilenleri
gördük, görüyoruz, aslolanı siz söylediniz, Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Ötesi yok!" diyerek çoşkulu
horonlara daldırdı kitleyi.
Ben dağım-Çîya Ez im türküsü
girdi, ardından Hey Göklere Duman
Durmuş Dağlar'a geçilecekti. Nuray
Erdem-Taner Tanrıverdi Grup Yorum'un eski solistleri, daim dostları
olarak sahnede yerlerini aldılar.
Umudun Çocukları sabırsızlardı.
Geldiler sahneye, Dayı'larından öğrendikleri dizeleri rap yaptılar önce.
Sonra Berkin abilerine seslendiler
Uyan diye... Kitlenin en çok duygulandığı anlardı çocukların gösterisi.
Soluk soluğa melodisi girerken Efkan Şeşen sahnede yerini aldı. Söyledi
faşizan baskılara karşı öfkesini, Grup
Yorum'un tarihsel önemini ve sustu-

rulamazlığını.
Kendi şarkılarını
Yorum ile birlikte söyledi.
Grup Yorum
yeni albüm çalışmasından şarkılara da yer verdi konserde. İlle
Kavga dedi akıp
gelen ezgiyle. Ve
Mahallenin Şahanlarının sesini yansıttı sahneye.
Akıllarda kalan "vur vur" nakaratına
tüm kitle katıldı. Bir daha dediler. Bir
daha çalındı söylendi.
Bu şarkının provalarından çekimler
yapıp yayınlandıktan sonra görüşmelerde polis yetkilileri festival komitesine "Vur Vur" adlı şarkı yer almasın,
diye uyarmışlar. Ve şarkı söylendikten
birkaç dakika sonra yine telefonla
"size bu şarkının söylenmemesini iletmiştik, neden söylendi?" diye sormuşlar. Kime vur vur demiş şarkı?
Cellatlara, Katillere, Çetelere... Kim
için evet halk için. Bu türkçe bilen
polislerden birini çok rahatsız etmiş
olmalı. Siz ne derseniz deyin, işte
Grup Yorumseverler, işte halk, ısrarla
tekrar tekrar söylüyorlar birlikte.
Ve halaylara duruldu binlerle. Sonra
Cemo ile yine dağlar selamlandı. Ve
festivalin ve konserin sonuna gelindiğinde tüm konuk sanatçılar sahneye
davet edildi. Çav Bella önce Almanca,
sonra Fransızca, İspanyolca, Lazca
ve Türkçe söylendi.

Kusurlarımız
Bize Öğretmen, İnancımız
Rehber Olacak!
Tüm süreç boyunca bize olanaklarını seferber eden, evlerini, sofralarını,
sevgilerini paylaşan güzel yürekli Fuldalılar’a yürekler dolusu şükranlarımızı
sunduk. Unutulmaz dostlukları yarınlara da taşıyacak olmanın sevinci daim
olacak.
Engellemeler ve son günlere kadar

süren mücadeleyle değişen gelişmeler
nedeniyle programı sürekli değiştirmek
zorunda olmamızın yarattığı kimi aksaklıklar da olmadı değil. Festivalimiz
normal koşullarda olabilseydi Suavi
dostumuz orkestrasıyla gelecek ve sevenleriyle buluşacaktı. Mitinge dönüşünce orkestrayla program yapabilmesi koşulları ortadan kalktı. Bu
kez yeni bir düzenlemeyle Grup Yorum
sahnesinde yer alacak şekilde gelebilmesi için çalışıldı. Ve düzenlemeler
iletişim sorunları da eklenip son ana
kalınca, destek mesajıyla katılabildi.
Gençlik, bir mizansenle programa
hazırlanmıştı, bu da aksadı. İngiltere'den katılacak Grup Nisan'a yine
iletişim ve program düzenlemede yaşanan sıkıntılar nedeniyle yer verilemedi. Grup Yorum sahnesine davet
edildi. Belçika'dan gelen dostumuz
programını Namestred ile birlikte yapmak durumunda kaldı.
Festival Komitesi olarak tüm aksaklıklardan dolayı önce sanatçı ve
konuklarımızdan, sonra tüm katılımcılardan özür diliyoruz.
Bize omuz omuza olmanın ve direnerek zafer coşkusuyla festivalimizi
gerçekleştirebilme duygusunu yaşatan
tüm dostlarımıza Grup Yorumseverlere,
halkımıza binlerce teşekkür...
Çocuklarımıza borcumuzdur, dünyayı onların özgürce oynayabilecekleri
oyun bahçesine çevireceğiz!
Bir kez daha bilince çıkardık ki
YALNIZCA DİRENENLER ZAFER
KAZANABİLİR!
FESTİVAL KOMİTESİ
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Avrupa’da
Berlin’de Grup Yorum Söyleşisi Yapıldı!
17 Haziran’da Fulda’da düzenlenecek olan festivale ilişkin olarak, Berlin Dersimliler Cemaati’nde
bir söyleşi düzenlendi.
13 Haziran Salı günü saat 18.00’da düzenlenen söyleşiye ilgi yoğundu. Cemaat üyelerinin yoğunlukta
olduğu söyleşi festivalin amaçlarını anlatan, örgütlenme çağrısı
yapan bir sinevizyonla başladı.
Sinevizyonun ardından Grup Yorum ve mücadelesinin
özetlendiği bir konuşma yapıldı. Dersim Cemaati adına da
yapılan konuşmayla Yorum ve direnenlere destek çağrısı yapılarak konsere katılınacağı vurgulandı.
Festivale dair konuşmayla devam eden konuşmada Avrupa’da, özellikle de Almanya’da bilinçli olarak arttırılan ırkçılık
ve yozlaşmaya değinildi. Buna karşı şimdiye kadar düzenlenen
festivaller ve karşılaşılan engellerden bahsedildi.
Grup Yorum’un gitarına, Berlin’de yeni kurulmuş olan
Grup Diren üyeleri eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen
ezgilerle halaya duruldu. 70 kişinin katıldığı söyleşi halaylarla
sonlandırıldı.

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
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Grup YORUM Gönüllülerinden Fulda’da Eylem
Fulda Belediyesi’nin bütün engelleme çalışmalarına karşı
cevabımız daha fazla çalışmak ve daha fazla insanımızı yeni
miting alanına taşımak olacak.
Festival çalışmalarımız son günlerinde hızlanarak devam
ederken bir yandan da Fulda Belediyesi’ni teşhir ve protesto
eden eylemlerimiz de sürüyor. Bu eylemlerden sonuncusu da
Uniplatz’da saat 16.00’da gerçekleştirildi.
Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, coşkulu sloganların
atıldığı eyleme Fuldalılar’ın ilgisi yine yoğundu. Birçok
insanın bildiri aldığı ve ne olduğunu anlamak için sorular
sorduğu eylemde; Fuldalılar’a gerçekler anlatılarak Fulda Belediyesi’nin yalanları ortaya serildi.
Eylem saat 17.00’da sona ermesine rağmen alanda uzun
sohbetler devam etti.
Almanya Fulda’da Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Şenliği
Başladı
Tüm engellemelere rağmen, şu anda ırkçılığa ve yozlaşmaya
karşı halklar şenliği yapıldı. Açılış konuşmasını festival komitesinin bir temsilcisi ve Freidenker Başkanı yaptı.
Tüm Avrupa’dan gelen misafirler, katılımcılar büyük bir
coşkuyla konuşmacılarını ve müzik gruplarını izliyor. Tüm
engelleme çabalarına rağmen çok geniş bir katılım sağlandı.
Grup Yorum’dan önce Zyrik ve Delirium, Zeynel Aba,
Grup Roj, Menestred ve Freidenker’den bir sanatçı sahne
aldı.
MLPD’nin temsilcisi, Av. Didem Ünsal, Fulda Yabancılar
Meclisi Başkanı Kerim Demir, Die Linke Milletvekili Sabine
Leidig birer konuşma yaptı.
Avrupa Halk Cephesi adına çıkan temsilci Halk Meclislerinde
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örgütlenmeye çağırdı. Akabinde devrimci aileler çıktı. Bu
ailenin bir mensubu olan Bergün Varan bir şiir okudu ve
ailesinin kendisini devrimcilere, emin ellere teslim ettiğini
söyledi.
Alanda farklı çadırlar kuruldu. Çocuk çadırı ve sağlık
çadırı dışında Grup Yorum, Gençlik ve diğer temsilcilerin
çadırı vardı.
Londra’da Festivale Hazırlık Sürüyor
15 Haziran Perşembe günü İngiltere’nin başkenti Londra’da
Dev-Gençliler, 17 Haziran’da Fulda’da olacak Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali için bildiri ve bilet dağıtımı
yaptı. Ayrıca afiş ve pullamalar asıldı. Londra’nın pek çok
mahallesinde gençlerle sohbet edilerek Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Halklar festivali anlatıldı ve duvarlar, otobüs durakları,
direkler Grup Yorum afişleri ile donatıldı. 3 saat süren çalışmaya
2 Dev-Genç’li katıldı.
Grup Yorum’un Fulda’da yapacağı festivale hazırlık son
haftasında coşkuyla devam ediyor.
Yerel radyo programları ve yerel gazeteler de (Olay
Gazetesi) ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı tavırlarını ve yerlerini
belirleyerek, Grup Yorum’a desteklerini sundular.
Ayrıca gençlik, aile ve esnaf komitelerinin çalışmaları sürerken Edmonton ve Enfield mahallelerinde kahvehane konuşmaları yapıldı. Esnaflarımızın dükkanlarına posterler asıldı,
pullama yapıldı ve halklarımıza festival biletleri ulaştırıldı.

Avusturya Neunkirchen’de
4. Kültürler Arası Yaz Festivali
Bu sene Neunkirchen Halk Meclisi tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan kültürlerarası yaz festivali
için yapılan hazırlıkların sonuna gelindi.
Kültürler arası yaz festivali 24 Haziran’da saat
11.00 ile 21.00 arasında olacak. Zengin festival programında çocuklar için ayrı oyun alanları hazırlanıyor.
Çocukların oyun alanında şişme oyun yataklarının
yanı sıra çarpışan arabalar da var.
Festivalin programı geniş tutuldu. Şarkılarıyla festivale coşku katacak olan Grup Yorum’un yanı sıra,
programda Grup Zaman, Halk müziği sanatçısı Gülistan Keleş gibi sanatçılarla birlikte, Sırp halk dansları
topluluğu, Wiener Neustadt Alevi derneği saz ekibi ve
davul zurna grubu var. Yapılacak olan festivalin
girişleri ücretsiz.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

İsviçre

Selanik

Nuriye ve Semih İçin Destek Eylemleri!
Hamburg: Türkiye’de çıkarılan
KHK’larla işten çıkarılan eğitimcilerden
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevlerinde 100. gün doldu. Sağlıklarında ciddi sorunların başladığı ve kritik
dönemi aştıkları günlerde devlet hala
umursamazlığına devam ediyor. Aylardır
Ankara Yüksel Caddesi’nde direnen emekçilere ses vermek ve direnişlerini desteklemek amaçlı 3 haftadır her gün Hamburg
Altona semtinde bilgilendirme standı açılmaya devam ediyor. 16 Haziran Cuma
günü de açlık grevinin 100. gününde Nuriye ve Semih’in bir an önce taleplerinin
kabul edilmesi ve serbest bırakılmaları
için destek eylemi gerçekleştirildi. 20 kişinin katıldığı ve yüzlerce el ilanının dağıtıldığı destek eyleminde çok sayıda
insan katılım sundu ve bilgilendirildi.
İsviçre: Halk Cephesi olarak 1 Haziran
2017 tarihinde başlatmış olduğumuz süresiz dönüşümlü Açlık Grevi çadırımız,
misafirlerimiz, dostlarımız ve yabancı ziyaretçilerimizin katılımı ve gün içerisinde
bildiri dağıtımıyla ve gelen misafirlerimize
bilgilendirme amaçlı sohbetlerimizle devam etmektedir.

Dayanışma Çadırının 20. Günü:
İsviçre Zürich’te dayanışma çadırının 20.

gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin kabul edilmesi için
destek açlık grevi çadırımız devam ediyor.
Çadırımızda bizi ziyaret etmek ve bir çayımızı paylaşmak isteyen dostlarımızı
bekliyoruz.
İsviçre TAYAD Komitesi: İsviçre’nin
Zurich şehrinde, Türkiye Konsolosluğu
önünde 19 Haziran pazartesi günü, İnanç
Özkeskin’in katledilmesi protesto edildi.
AKP’nin katil polisleri bir halk çocuğunu
daha anne ve babasının gözü önünde katletti. 13 Haziran 2017’de İstanbul’da gece
yarısı İnanç Özkeskin’in evi basılarak
katledildi. 6 Mayıs’ta 18 yaşındaki Sıla
Abalay, bugün TAYAD’lı İnanç Özkeskin.
Halk ile faşizm arasında süren bu savaşta
korkuları büyüyen AKP çareyi “devrimcileri infaz etmekte buluyor.” Korku rüzgârını yaymaya çalışıyor. 32 yıllık TAYAD’ın tarihinde Gülsüman’lar, Şenaylar,
Dev-Genç’li Canan ve Zehra kardeşler
var. İnanç Özkeskinler var. Bizi katledebilirsiniz ama yok edemezsiniz. Çünkü
bu halk sizin gibi zalimleri, katilleri iyi
tanır. “Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.”
denildi. Polisin konsolosluk önünde aldığı
yoğun güvenlik önlemi vardı. Yapılan
konuşmadan sonra saygı duruşu yapıldı.

İnanç Özkeskin’in fotoğraflarının ve pankartın olduğu eylem 20 dakika sürdü.
Atılan sloganlarla eylem iradi olarak bitirildi.

Selanik Türkiye Konsolosluğu’nda
Yine Protesto: Nuriye ve Semih Yalnız
Değildir!
Her türlü bedeli göze alıp faşizmin
OHAL karanlığını parçalayan Nuriye ve
Semih’in 100. gününe giren açlık greviyle
dayanışma, faşist Türkiye devletini protesto
için 16 Haziran günü, saat 12:00’da, Selanik Türkiye Konsolosluğunda bir eylem
gerçekleştirildi.
Halk Cepheliler’in çağrısı ile gerçekleştirilen eylemde olağanüstü polis yoğunluğu vardı. Tam eylem sahamızda 5
otobüs çevik kuvvet polisi vardı. Yine de
eylem gerçekleştirildi.
Dayanışma Komitesi imzası ile açılan
pankartta “100. Günde Eğitimcilerin Açlık
Grevi Sürüyor! Açlık Grevcileri Hemen
Serbest Bırakılsın ve Talepleri Kabul
Edilsin” yazıyordu. 2 adet Nuriye ve Semih’in resimlerinin olduğu ve YunancaTürkçe yalnız olmadıklarını yazan dövizler
bulunuyordu. 1 saat sürdürülen eylem
boyunca sloganlar atıldı. Eylem boyunca
150 bildiri dağıtıldı.

Londra’da Pazar Kahvaltısı ve
Halk Toplantıları Devam Ediyor

Selanik’te Katil Netanyahu’nun Selanik Ziyareti’ni Protesto Yürüyüşü

Bu haftaki toplantımızın konusu Grup Yorum’un Almanya Fulda’da
yaptığı festivaldi. Festivale gidenler nasıl coşkuyla uğurlandıysa aynı
coşkuyla karşılandılar. Erkenden kahvaltı hazırlığı yapıldı. Alman
emperyalizminin yasaklarını hiçe saymanın onuru vardı herkesin yüzünde.
Hep birlikte kahvaltı yapıldı ve gidenler yaşadıkları coşkuyu anlattılar.
Festival eksiğiyle güzellikleriyle konuşuldu. İlk defa giden aileler ne
kadar etkilendiklerini ve tekrar gitmek istediklerini, Grup Yorum’u desteklemekten ve onları dinlemekten gurur duyduklarını belirttiler. İlk defa
Grup Yorum konserine giden bir genç kızımız çok duygulandığını, orada
çok şey öğrendiğini, özellikle Nuriye Gülmen-Semih Özakça’yı tanımak
ve onların direnişini anlamaktan çok memnun olduğunu, okula da onların
fotoğraflarının basılmış olduğu tişörtüyle gidip arkadaşlarına anlatacağını
söyledi. 32 kişi katıldı.

Amerikan uşağı katil İsrail devletinin başbakanı
Netanyahu’nun, diğer emperyalist işbirlikçisi Yunan
devleti ile görüşmeleri nedeniyle Selanik’i ziyareti,
bir yürüyüşle protesto edildi.
15 Haziran’da, akşam saatlerinde gerçekleştirilen
yürüyüşe yaklaşık 600 kişi katıldı. Halk Cepheliler’in
de katıldığı yürüyüş, büyük coşku ve öfkeyle gerçekleştirildi. Halk Cepheliler, 16 Haziran’da 100.
gününde olacak Nuriye ve Semih’in açlık greviyle
dayanışma eylemi için hazırladıkları 200 adet çağrı
bildirisini kitleye dağıtırken, yürüyüşün Amerikan
Konsolosluğu’na varmasıyla birlikte hazırladıkları
2 metrelik Amerikan İsrail bayrağını yaktılar.

ASLA UZLAŞMAYACAĞIZ!
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AVRUPA’dakiBİZ

YASAKLARA BOYUN EĞMEDİK,
DİRENDİK, KAZANDIK!
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Almanya devleti, geçtiğimiz yıl
Gladbeck şehrinde yapılan Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek Festivali
sonrasında bir genelge yayınlıyor.
"Grup Yorum, DHKP/C'nin müzik
grubudur. Ona hizmet ediyor... Her
sene, bu vakitler size başvuruda bulunacaklar, buna göre uyanık olun,
izin vermeyin..." uyarılarının yer aldığı bu genelgeyi; nüfusu 5 bin kişiyi
aşan tüm şehirlere gönderiyor.
Bununla yetinmiyor, faşist AKP'ye
demokrasicilik dersi veren emperyalist Almanya, kendi ülkesinde halkın türkülerini yasaklamaya kalkıyor.
Yetmiyor, Grup Yorum'un ambleminin bulunduğu tişörtleri yasaklıyor. Kendi iç çelişkileri nedeniyle
birbirleriyle kavga ediyor görünen
Türkiye oligarşisinin temsilcileri ile
emperyalist Almanya'nın temsilcileri
halklara, haklara ve özgürlüklere yönelik saldırılarda aynı noktada buluşabiliyor.
Türkiye'nin Ankarası’nda direnen
kamu emekçisi Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın resimlerinin olduğu
tişörtler, Almanya'nın Fulda şehrinde
ise Grup Yorum tişörtleri yasaklanıyor!
Hayır, ne zulmün başkenti Ankara'da ne de emperyalist Almanya'nın
Fuldası’nda baskılarınıza boyun eğmiyoruz.
Yasaklarınıza boyun eğmeyeceğiz!
17 Haziran'da Fulda'da yapılacak
Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali'ni
yasaklayarak boyun eğeceğimizi düşündüler.
Yukarıda belirttiğimiz genelge
çerçevesinde, önce Halk Festivali'mizi
yasakladılar. Sonra da, bu yasağa
boyun eğmeyeceğimizi bildiklerinden
olsa gerek; oturma eylemi, protesto
gösterisi vb. her türlü etkinliği, gösteriyi yasakladılar. Para cezalarıyla
yıldırmak istediler.
Ne gariptir ki aynı günlerde Türkiye oligarşisi de, 70 yaşında Der-

sim'de direnen, DHKC gerillalarının
babası Kemal amcamızı, kestiği para
cezalarıyla yıldırmaya çalışıyordu.
Avrupa'nın göbeğinde, Cepheliler’in eylemleriyle emperyalistlerin
demokrasi maskeleri bir bir düşüyordu. Yusuf Taş, Almanya'nın tecrit
hapishanelerinde teslim alınmak isteniyordu. Dışarıda, halkların türkülerine yasak getirerek kültürlerini,
gelenekleri ve geleceklerini yok
etmek istiyorlardı.
Buna izin veremezdik, vermedik;
Yusuf Taş, Özgür Tutsaklık geleneğini
emperyalizmin hücrelerine taşıdı, direndi ve kazandı.
Avrupa Halk Cepheliler onlarca
eylem, etkinlik ve gösteriyle, işgal
ve zincirlemelerle direnenleri sahiplendi. Dersim'in Seyit Rıza Parkı'ndan,
Ankara'nın Yüksel Caddesi'nden, İstanbul'dan, Gebze'den... Anadolu'ya
ve tüm dünyaya yayılan direniş seslerine Avrupa’da yaşayan göçmenlerin, direnen Cepheliler'in sesini
kattı.

Yasaklarınızı Tanımıyoruz!
Alman devleti, hiçbir koşulda festivalin yapılmasına izin vermeyeceğini söylüyordu. Bu yasağı, gayrımeşruluğu tanımadığımız için tüm
çalışmalarımıza devam ettik. Panellerimizi, dinletilerimizi yaptık. Pikniklerden düğünlere kadar hemen
her yerde halkımızla buluşmaya, festivalimizi ve Alman devletinin saldırılarını anlatmaya devam ettik.
Biz, "yasak"lanan tişörtlerimizle,
yasaklamaya çalıştıkları türkülerimizle festival çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. Kararlılığımız
karşısında miting izni vermek zorunda
kaldılar. Tükürdüğünü yalayan onlar
oldu. Bir kez daha biz kazandık.
"Tamam, miting izni verdik ama
onların bu mitingi festivale çevirmelerine izin vermeyeceğiz" diyerek
saldırılarını sürdürmeye devam ettiler.
Festival alanında kuracağımız satış

stantlarından çocuk oyun alanlarına
kadar, yapacağımız etkinlikleri engellemeye çalıştılar. Bağış kutusu
koymamıza bile müdahale edip, maddi olarak çözümsüz bırakmak istediler.
Elektriği, suyu keserek yasaklarla
başaramadıklarını fiili engellemelerle,
yaptırımlarla yapmaya çalıştılar.
Başaramadılar; halkın yaratıcılığı
karşısında kiralık beyinler çaresizdi.
Kapitalizmin bencil, çürümüş, yoz
kültürü karşısında Anadolu halklarının
devrimciler öncülüğünde örgütledikleri büyük dayanışmayla aştık tüm
sorunlarımızı. Ne yasakları kar etti
ne de fiili engellemeleri.
Hayır, icazetle almadık. "İzni"
direnerek kazandık, var olan haklarımıza sahip çıktık.
Bir kez daha kazanan biz olduk.
Binlerce kişinin oluşturduğu halklar
korosuyla söyledik türkülerimizi.
Omuz omuza çektik zafer halaylarımızı, coşkuyla haykırdık umut dolu
sloganlarımızı...
Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer...
İstedik, inandık ve yaptık. Emek
verdik, sonuç aldık; bulunduğumuz
cepheden mütevazi bir zafer kazandık.
Avrupa Halk Cepheliler olarak şimdi
bu zaferi büyütme zamanıdır.
Zaferi büyütmek, pratiği örgütlemektir. Halkın ve hayatın içinde
somut bir güç haline gelmektir.
Zaferi büyütmek, emperyalizmin
cenderesinde ezilen, yozlaştırılan,
yabancılaştırılan göçmen halklarımıza
devrimci politikalarımızı götürebilmektir.
Zaferi büyütmek, ideolojimize,
örgütümüze, yoldaşlarımıza sahip
çıkmaktır. Direnenleri sahiplenenlere
adım attırmaktır.
Sahiplenmeyi örgütleyelim, dayanışmayı büyütelim. Göçmen halklarımızı birleştirelim. Halk Meclislerinde örgütleyelim. Örgütlenirsek
büyürüz, direnirsek umut oluruz,
ayakta kalırız.

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Direndiğimiz ve boyun eğmediğimiz için kazandık festivalimizi.
Evet, ancak direnenler kazanabilir.
70 yaşındaki Kemal babamız, direndiği için kazandı. Yusuf Taş, direnerek korudu onurunu. Şehir şehir,
köy köy dolaştık. Onlarca seminer
yaptık, binlerce afiş, on binlerce
bildiri dağıttık. Yüzlerce Grup Yorum
gönüllüsü festival çalışması yaptı.
Şunu biliyoruz; başta Almanya
olmak üzere Avrupa'nın hemen birçok
ülkesinde Grup Yorum konserleri
artık bir irade savaşına dönüşmüştür.
Ne bugünkü festivalimiz ne de bundan sonra yapacaklarımız asla sadece
bir konser olmayacak. İki ayrı sınıfın,
iki ayrı ideolojinin, iki iddianın çarpışmasına sahne olacak. Anadolu
halkları ve ezilen dünya halkları
adına bu meydanda biz varız. Halklara
savaş açanlar, türkülerini, festivallerini
yasaklayanlar ise kan emici asalaklardır.
"Emperyalizme ve faşizme karşı
direnen bir tek biz varız" söylemi
öylesine söylenmiş bir söz değildir.
İçini iddiamızla, inancımızla, uzlaşmazlığımızla, tarihsel ve siyasal haklılığımızla dolduruyoruz. Bu iddiayı
büyütmek için bulunduğumuz her
yerde daha çok örgütlenelim. Halklarımızı, çocuklarımızı emperyalizmin
insafına terk etmeyelim.
Binlerce insanımız gece-gündüz
demeden koşturdu, emek harcadı,

festival çalışmalarına katıldı. Emeği
geçen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz.
"Hiçbir emek boşa gitmez" denir.
Evet, doğrudur ama yetmez. Çünkü
örgütsüz emek boşa kürek çekmektir.
Nedir emek? Kendimizi ve çevremizi
değiştirme, geliştirme çabasıdır. Bir
hedef ve programla hareket edilir,
emek verilirse işte o zaman emeklerimiz boşa gitmez. İnsan emek verdiği
şeyi savunur. Halk hiçbir emeği göz
ardı etmez.
Şimdi bu emeklerimize sahip çıkma zamanıdır. Emeklerimizi birleştirelim, terimiz terimize karışsın. Bulunduğumuz şehirlerde kendi örgütlülüklerimizi kuralım. Avrupa'da,
kendimizi ifade edebileceğimiz, sorunlarımıza çözüm arayacağımız yerler Halk Meclisleridir.

Ne Yapacağız,
Nasıl Yapacağız?
Avrupa'da örgütlü olduğumuz tüm
şehirlerde; dışarıya, sokaklara, meydanlara çıkalım, halkımızla buluşalım.
Kendimizi anlatalım. Direnişlerimizi,
zaferlerimizi, ne düşündüğümüzü,
niçin mücadele ettiğimizi anlatalım.
Somut adımlar atalım. Festival
çalışmaları süresince yüzlerce gönüllü
ile tanıştık.
Çalışma yaptığımız bölgelerde
ve kattığımız insanlarla komiteler
kuralım; kurduğumuz her komiteyle

en az bir iş örgütleyip, hedefler koyalım, programlar çıkartalım.
Gerek festival çalışmalarında gerekse festivale katılan kitle oranlarında, büyük bir gençlik potansiyeli
olduğu görülmektedir. Emperyalizmin
yoz kültürüne, Avrupa solunun çürümüşlüğüne karşı Dev-genç öncülüğünde dinamik, militan, coşkulu
bir gençlik örgütlenmesi yaratmayı
hedef koyalım.
Sınırlı sayıda düzenlediğimiz etkinliklerle yetinmeyelim; kahvaltılarda, pikniklerde, düğünlerde, doğumlarda ve ölümlerde biraraya gelelim. Bizi en iyi biz anlarız.
Emperyalist-kapitalist sistemde
hiçbir hakkın garantisi yoktur. Bedel
ödeyerek kazandığın bir hak, yarın
pekala gasp edilip, yok sayılabilir.
Bu yüzden, hak ve özgürlüklerimize
sahip çıkmanın, korumanın, geliştirmenin tek yolu örgütlenmek ve
mücadele etmektir. Bu "demokrasinin
beşiği" olmakla övünen Avrupa'da
da böyledir.
Yönünü Anadolu'ya, yüzümüzü
halka, yüreğini kavgaya, bilincini
iktidara, öfkeni düşmana çevir. Halk
için, hep ileri!
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Halk Cephesinden
Rotterdam’da
İnanç Özkeskin İçin Eylem
AKP faşizminin 13 Haziran Salı
günü katlettiği İnanç Özkeskin için
Hollanda Halk Cephesi, 14 Haziran
ÇARŞAMBA günü Rotterdam Türkiye Konsolosluğu önünde eylem
yaptı.
“İnanç Özkeskin Ölümsüzdür”
ve “İnanç’ın Katili AKP Faşizmi”
dövizlerinin tutulduğu eylemde, şehidimizin katledilmesini protesto
eden sloganlar atıldı ve açıklama
okundu.

Dergimizin 20. sayısının yayınlandığı 25 Haziran 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 109. günündeler
*KEC- Nazife Onay direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı
*Malatya’da direnen KEC’liler direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar
*Sultan ve Esra Özakça açlık grevi direnişinin 34. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 118. gününde
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"Kaldığımız yerden devam edeceğiz, mücadeleyi geri çekersek yok oluruz." Niyazi Aydın

3 Temmuz - 9 Temmuz
M. Gökhan ÖZOCAK:
19 Aralık Katliamı’ndan sadece 5 gün önce
alnına kızıl bandını takan bir direnişçiydi. Katliama, sonra da iktidarın tahliye rüşvetine karşı,
dışarıda da alnındaki kızıl bandı çıkarmayarak
cevap veren direnişçilerin, ilk şehitlerinden
Gökhan Özocak oldu. 29 Mayıs 1960 İzmir doğumlu Gökhan,
Bornova Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı yıllarda
devrimci mücadeleye ilk adımlarını attı. Dev-Genç içinde yer
aldı. İzmir’de Devrimci Sol’un ilk örgütleyicilerindendi.
1979’da, Ödemiş ve Mamak Hapishaneleri’nde bir süre tutsak
kaldı. Çıktıktan sonra, İzmir’de gençlik alanında, politik ve
askeri sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül Cuntası’nın gelişinden
kısa süre sonra, tutsak düştü. ‘86’da tahliye olduktan bir süre
sonra Devrimci İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti.
1993’te yeniden tutsak düştü. 12 Eylül yıllarından tanıdığı
Buca Hapishanesi’ndeydi yine. Ve yeniden direniş saflarındaydı.
4 Temmuz 2001’de direniş bayrağını taşıyarak ölümsüzleşti.
Ali KOÇ:
12 Şubat 1971’de Zonguldak’ta
doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç saflarına katıldı. Zonguldak’ta maden
ocaklarında çalıştı ve İşçi Hareketi
gazetesi temsilciliği yaptı. 1995’te
Ali Koç
tutsak düştü. 19 Aralık katliamını
Bartın Hapishanesi’nde yaşadı. Sincan F Tipi’nde
8 Temmuz 2001’de, 2. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi
olarak ölümsüzleşti.
Kim İl SUNG:
“Emperyalizm ile komünizm arasındaki savaş, halkların özgürlüğüne kadar sürecektir.”
15 Nisan 1912’de Pyongyang’da doğdu. 1931’de Komünist Partisi’ne katılarak, Japon işgaline karşı Halk OrduKim İl Sung
su’nu örgütledi. 1945’te savaşın
zefere ulaşmasından sonra, Komünist Partisi Genel
Sekreterliği ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin başbakanlığı görevini üstlendi. Kore devriminin teorik ve pratik önderi olarak, 8 Temmuz
1994’te ölümsüzleşti.

İsmail KARAMAN:
Malatya Akçadağ Kepez Köyü’nde 24 Haziran
1977’de doğan İsmail Karaman yoldaşımız,
Fırat Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutanıydı.
İlkokul öğrenimini yaptıktan sonra geldikleri
İstanbul’da çalışmak zorunda kaldı. Konfeksiyonlarda
tekstil işçisi olarak çalıştı. Devrimci
İsmail Karaman
hareketle, 1996 Ölüm Orucu Direnişi döneminde
tanıştı. Mahalli alanda çalışmalar yürüttü. 19 Aralık’ta, ölüm
oruçlarında katledilen yoldaşlarının hesabını sormak için
öfkeyle, büyük bir kinle kuşandı silahını. Hesap sordu katiller
sürüsünden. Katliamlarının karşılıksız kalmayacağını, oligarşinin
şiddetine karşı halkın da devrimci şiddetinin olduğunu gösterdi.
İsmail Karaman yoldaşımız 6 Temmuz 2001’de, İstanbul
Avcılar-Firuzköy’de ölüm mangaları tarafından katledildi.

Osman Korkmaz

Uğur Korkmaz

Osman KORKMAZ,
Uğur KORKMAZ:
Osman 1959, Uğur 1960 doğumluydu. Uğur ve Osman, DevGenç’in Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri’nde savaşçıydılar. 7 Temmuz 1980’de Sirkeci’de polisle çıkan çatışmada şehit

düştüler.
Metin TOPAL:
8 Temmuz 1989’da Samandıra’da faşist mafya tarafından
katledildi.

Metin Topal

Aziz Nesin

Ahmet Köksal

Rıfat Ilgaz

Ahmet
KÖKSAL:
6 Temmuz
1988’de Hollanda’da faşistler
tarafından vurularak katledildi.

Aziz NESİN, Rıfat ILGAZ:
Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995... Ülkemiz
aydınlarındandı; kitap imzalamak için gittiği
Çeşme’de, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993... Ülkemizin
onurlu aydınlarındandı. 83 yaşında hayata
veda etti.

Alişer ve Zarife:
9 Temmuz 1937. Devletin, 2 Ocak
1936’da yürürlüğe soktuğu “Tunceli Kanunu” ile başlattığı, Dersim’i teslim alma
saldırısına karşı ayaklanmanın önderlerindendi. Ayaklanmaya karşı devletin başlattığı
saldırıda, onbinlerce Dersimli katledilirken,
Alişer ve Zarife
ayaklanmanın önderlerinden olan Alişer
ve karısı Zarife de hainler tarafından öldürüldüler.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı
İsmail Karaman'ı anlatıyor:
“Bir insanı devrimcileştirmenin mutluluğunu doyasıya
yaşardı.”
İsmail'i, Yenibosna'da devrimci faaliyet yürütürken tanımıştım. Öncesinde de her kitlesel gösteride, her eylemde gördüğüm bir yüz olması nedeniyle, sanki onlarca yıldır tanıyormuşum gibiydi. Bunda, onun samimi ve karşısındakinde saygınlık uyandıran kişiliğinin de etkisi vardı.
O'nun sorumluluk yaptığı dönemde, Yenibosna'da yapılması
gereken hiçbir işin ortada kaldığına tanık olmadım. Dergilerini
gider alır, tek başına da olsa dağıtır, kahvelere, evlere,
işyerlerine koştururdu. Örgütlenecek bir gösteride, eylemde
en küçük işten, en fazla sorumluluk isteyen işe kadar hepsine
gönüllü olur, yapardı. Onunla birlikte bir hareketlilik yaratmıştık
bölgede.
Yeni insanlara, gençlere yol göstermek, örgütlemek için
büyük bir çaba gösterirdi. Ve en önemlisi, bundan büyük bir
zevk alırdı. Bir insanı devrimci yapmanın, bu düzenin
pisliğinden kurtarmış olmanın mutluluğunu, her konuşmamızda
gözlerinin içi gülerek anlatırdı.
Militan kişiliğini, ilk kez ve net olarak gördüğüm bir olay,
Ege şehitleri için, Erhan'ımız (Yılmaz), Mehmet'imiz (Yıldırım)
için İstanbul'un değişik semtlerinde, aynı anda korsan gösteriler
yapıldı. Yenibosna'da yapılacak korsan gösterinin sorumlusu
İsmail'di. Gösteriyi yaptıkları, yolları molotoflarla ateşleyip,
Ege şehitlerinin kahramanlıklarını selamladıkları sırada, işgüzar
bir resmi polis silahını çekmiş, onlara doğrultup ateş etmeye
başlamıştı. Ama yanılmıştı. Çünkü orada İsmail vardı. Güvenlik
için sadece onda bulunan silahını hemen çekerek bu işgüzar
polise doğrulttu. Korkutacağını düşünerek müdahale etmeye
çalışan polis korkmuş, arkasına bile bakmadan kaçmıştı.
Bu ve buna benzer onlarca örnek, yoldaşlarının ona
güveninin artmasına, İsmail varsa ben de varım demesine
neden olmuştur.
1 Mayıs Mahallesi’nde kuşatılan bir evden, bir kişinin çatışarak kuşatmayı yarıp çıktığını duyduğumda, ilk aklıma
gelen insanlardan biri İsmail olmuştu. Tam da ona yakışır bir
şeydi. Tereddüt etmezdi bu gibi durumlarda. Savaşçılık kişiliğiydi. Zorluklar, sorunlar hiçbir şey ona engel değildi.
Gittiği ilişkilerde, halka karşı ya da sorumluları ile konuşurken, onun saygısını açık olarak görebilirdiniz. Yenibosna
halkına onu ilk sorduğunuzda "ha, şu efendi çocuk mu?”
cevabını alırdınız.
Birçok zorluk, olanaksızlık yaşadığına tanık olduk, ama
hiçbir zaman bu durumdan yakındığını kimse görmemiştir.
Devrimciliğin onurlu bir iş olduğu kadar zorlukları da olduğunun
bilincindedir ve devrimcilik tercihini ilk yaptığında, bu
zorluklara da hazırdı zaten.
Eminim ki, Yenibosna gençliği, şimdi onun öğrettiklerini,
onun bıraktığı mirası sahiplenmesini bilecektir.
And olsun ki, anısını yaşatacak ve özlemi olan Türkiye'yi
yaratacağız.

‐ Ölmez Zaferde Çoğalan‐
Nöbetçi çaldı borazanı
"Vakit geldi"
Şimdi hücum zamanı
Kanımızı yıkayacağız kavgayla
ve gözlerde
yüreklerde aynı şafak
Şimdi ölüme koşup
yarışma sırasındayız
Çelik çeliğe vuracak
yürekler ateş halayına
Kimse geride kalmasın
yoksa gözü yaşlı kalacak analarımızın
yolculuğun en görkemlisidir bu
Açlığın en özleneni
Acılar hiçbir zaman böyle sevindirmedi
Ölüm geliyor, ölümlerimiz.
Zafer kuşu dönüyor başımızı döndürerek
vuruyor çağlayan sesleri kayalara
Zafer geliyor, halaylar çekiliyor
Bir ateş etrafı, dostça, yiğitçe gülüşmelerdeyiz.
Kimimiz bir pankarta isim düşürmüşüz
Kimimiz avuçlar patlayıncaya kadar
Coşkun alkışlardayız
kimse şaşırmasın
Biz biliyoruz.
Dünyayı ayağa kaldırdık
Ölümü yeni yaşama bağladık
Ve bunun içindir işte
böyle coşkuncadır devrimcinin ölümü
Zafer günü
bunun için biz
hiç mi hiç ağlamadık
düşenlerimizin ardından
Çünkü
Ölmez zaferde çoğalan
(25.02.2001 BUCA/ YBK- 7)

İstanbul Şehit Aileleri Meclisi:

"Şehitlerimizi
Unutturmayacağız"
İstanbul Şehit Aileleri Meclisi, 1999 yılında
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na düzenledikleri eylemin ardından şehit düşen halk
kurtuluş savaşçıları Sadık Mamati ve Selçuk
Akgün için, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi’nde, ayrıca 12 Haziran’da Kadıköy’de
katledilen TAYAD’lı İnanç Özkeskin için Armutlu Mahallesi’nde helva dağıtımı yaptı.

İnanç, Yoldaşları Tarafından Selamlandı
Avcılar: Halk Cephesi 16 Haziran’da, Avcılar Üst
Geçidi’ne “Baş Veririz Baş Eğmeyiz İnanç Özkeskin
Ölümsüzdür! Halk Cephesi” yazılı pankart asarak
İnanç'ı selamladı.
Çayan: Halk Cepheliler 15 Haziran’da, AKP’nin
ölüm mangaları tarafından katledilen TAYAD’lı yoldaşları
için mahallenin birçok yerine “İnanç Özkeskin Ölümsüzdür!” yazılamaları yaptı.
İstanbul Gülsuyu: Cephe Milisleri 18 Haziran’da,
katil sürüsü tarafından katledilen İnanç Özkeskin için
mahallede “İnanç Özkeskin Ölümsüzdür! Özel Harekatçı
Katillerden Hesap Soracağız! Cephe” imzalı yazılamalar
yaptı.

Bağcılar Halk Cephesi:
Katledilen İnsanlarımızın
Hesabını Soracağız!
“Adalet, Halk Savaşçılarının
Ellerinde!”

Sayı: 20

Yürüyüş
25 Haziran
2017
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AKP’nin katil polisleri 12 Haziran
gecesi İstanbul Kadıköy’de evinde ailesiyle birlikte yaşayan TAYAD’lı İnanç
Özkeskin’i katletti. Katliam üzerine
İstanbul Bağcılar Halk Cephesi 15 Haziran’da yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi:
“… Korkaktılar, İnanç’ımızı vururken yine o korkuyla vurdular. Biliyorlar
çünkü teslim alınmaz bir yürek, teslim
alınamaz bir bilinci vardı İnanç abimizin. O da kardeşinden almıştı bu
cüreti, şimdi bize düşen görev ise onların bıraktığı bayrağı devrime taşımak.
Dün Sıla'yı vuran, dün Dilek’i, Yılmaz’ı
vuran halk düşmanları, bugün İnanç
Özkeskin’i katlettiler. Halkı ve devrimcileri katletme politikalarıyla yıldırmaya çalışıyorlar. Hayır, başaramayacaklar. Yönetememe kriziniz içinde
bizi katliamlarla teslim alamayacaksınız.
Bütün halk düşmanlarına sesleniyoruz: Hepiniz bir gün katlettiğiniz
halk çocuklarının hesabını sormak için
kurduğumuz halk mahkemelerinde ve
halk savaşçılarının elleriyle cezanızı
çekeceksiniz, hiç kuşkunuz olmasın.
Halkın adaleti sizi er ya da geç beyninizden vuracak. O zaman halkın akan
coşkun selini durduramayacaksınız!
Adalet, Halk Savaşçılarının Ellerinde!”

Kenan Günyel'in Mezarından
Seyhan Doğan'ın Mezarına Toprak
İstanbul Şehit
Aileleri Meclisi,
Dersim Gerilla şehidi Kenan Günyel’in vasiyeti üzerine, mezarından alınan toprak, eşi ve
yoldaşı olan Seyhan
Doğan’ın İstanbul
Cebeci’deki mezarına götürüldü ve
Seyhan'ın mezarı
başında anma yapıldı. Anmada ilk olarak anılarına saygı
duruşuna duruldu.
Saygı duruşunun ardından şiir okundu ve son olarak “Bize Ölüm Yok”
marşı okunarak anma sonlandırıldı.
*
Ayrıca ölüm yıldönümü olan İpek Yücel’in ve yine aynı mezarlıkta
bulunan Büyük Direniş şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.
Son olarak Gazi Mezarlığı’nda bulunan ve ölüm yıldönümü olan
Mehmet Eroğlu ve diğer devrim şehitlerinin mezarları ziyaret edilerek
anmalar sonlandırıldı.

Duyuru
Mezarlarımızda Ot
Bitmeyecek
Bayram öncesi,
tüm mezarlarımızın
bakımının yapılmasını
düzenleyelim. Mezar
ziyaretleri yapalım.
TAYAD’lı Aileler

KATLEDEN DEVLET, KATLEDİLEN HALKTIR!

Ö ğretmenimiz
- Devrimcilik, dünyayı değiştirme iddiasıdır.
Bu iddia, düşmanını yok edene kadar savaşı,
örgütlemeyi gerekli kılar. Yani, hayatın her
alanında ve her anında teslim olmama, direnme
geleneğine sahip olmaktır. Devrimi istemek,
uzlaşmaz bir çizgiye sahip olmaktır.
Düzeni değiştirme iradesi ve güvenine sahip
olmayanlar, değiştiremedikleriyle uzlaşırlar.
Ya değiştireceğiz, ya uzlaşacağız.
-Uzlaşmazlık, Savaşma ve Kazanma Azmidir.
Uzlaşmanın küçüğü büyüğü, önemlisi önemsizi
yoktur. Küçük uzlaşmalar büyük uzlaşmalara,
düzenin şu ya da bu parçasıyla uzlaşma düzenin
kendisiyle uzlaşmaya, önemsiz bir uzlaşma
vahim sonuçlara yolaçan bir uzlaşmaya
her an dönüşebilir.
Uzlaşma, esasında ve nihayetinde teslimiyettir.
Ve biz diyoruz ki…
BİR ÇOK ŞEY BELİRSİZ BİLE OLSA,
KESİN OLAN TEK BİR ŞEY VARDIR:
SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ!

Alman Emperyalizminin Tüm Engellemelerine Rağmen Gerçekleştirdik

Festival Hakkımızı Sonuna Kadar Savunduk

yuruyus.biz@gmail.com

Mutlaka Yapacağız Dedik ve Yaptık
Çünkü Biz Haklıyız ve Meşruyuz!

www.yuruyus-info.org

Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halk Festivalimizi

