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AKP'NİN 13 YILLIK İKTİDARINDA
UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM ORANI
YÜZDE 1833 ARTTI

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;
KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!

Ö ğretmenimiz

Dersim Şehitlerimizden Kenan Günyel’in Vasiyeti Üzerine, Eşi ve Yoldaşı Olan Seyhan
Günyel’in Cebeci’de Olan Mezarına, Kenan Günyel’in Mezarından Toprak Götürüldü.

KAHRAMAN AŞIKLARA...
Gökkubbeye yemin olsun

Geleceğe yemin olsun

Yeryüzüne yemin olsun

Bu ikisini birbirine bağlayan

Bu ikisinin arasında savaşan

Son yoldaş gözlerini kapamadan

Son yoldaş son nefesi vermeden

Durmayacağız o cenazeleri bulmadan

Vazgeçmeyeceğiz o büyük sevdadan

O kara yağız delikanlıyı

Kenan'dan geriye ne kaldıysa

Kömür gözlüsüne kavuşturacağız

Seyhan'ın külüne karıştıracağız

Ve ayakuçlarında kavga marşları

Ve başuçlarında sevda türküleri söylenecek...

yükselecek...

Halkın kahraman aşıklarıdır onlar

Kavganın sevdalı yoldaşlarıdır onlar

Biri dağlar başında Kenan'ım

Biri yangın içinde Seyhan'ım

Biri yangın içinde Seyhan'ım

Biri dağlar başında Kenan'ım

Diri diri yakılsalar da ölmezler

Paramparça edilseler de ölmezler

Yaşarlar

Yaşarlar

Gökkubbenin, yeryüzünün onurunda

Tarihin, geleceğin umudunda

Yaşayacaklar halkın ömrü boyunca...

Yaşayacaklar halkın ömrü boyunca...

Tarihe yemin olsun

(Ümit İlter)
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1- Uzlaşma, teslimiyettir.
2- Uzlaşmanın fikir babası; Kruşçev SBKP'sidir.
Emperyalistlerle barış içinde, bir arada yaşama
anlayışında ifadesini bulan revizyonist politikaya,
örgütümüz içinde izin vermeyeceğiz.
Yumuşatılmış emperyalizm, belirsizleştirilmiş devlet,
yumuşatılmış eleştiri, belirsizleştirilmiş devrimcilik
anlayışına izin vermeyeceğiz.
3- Uzlaşmazlık, devrimcilik-dünyayı değiştirme
iddiasıdır.
Bu iddia, düşmanı yok edene kadar savaşı
örgütlemeyi, büyütmeyi, gerekli kılar.
Bu iddia, içinde yaşadığımız koşulların var olan
durumun aşılmasıdır. Yani hayatın her alanında ve
her anında teslim olmama,
direnme geleneğine sahip olmaktır.
Devrimi istemek ve uzlaşmaz bir çizgiye
sahip olmaktır.
4- Uzlaşmazlık, P-C çizgisinin ideolojik gücündedir.
Emperyalizm ve oligarşi ile uzlaşmaz
bir mücadele çizgisi,
P-C tarihini yaratmıştır. P-C bu mücadele içinde,
eylem tarzı ile halka yaklaşımı, özgücüne güveni, örgüt
anlayışı ve düzeni ifade eden her şeyden kopuşu ile
DEVRİMCİ BİR TARZ oluşturmuştur.

içindekiler
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AKP'nin son 13 yıllık iktidarında
uyuşturucudan ölüm oranı yüzde
1833 arttı.

UYUŞTURUCUNUN
KARŞISINDA
HALK MECLİSLERİ VAR

6 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Örgüt bilinci “ben” değil
“biz” demektir
7 Biz Diyoruz ki: Uyuşturucu
AKP’nin teslim alma
politikalarından birisidir
8 Siz, bizi bitiremezsiniz; çünkü
biz halkız
10 Sloganlarımız-Geleneklerimiz

11 Özgür Tutsaklardan: Bütün
devrimci tutsaklara
çağrımızdır: Nuriye ve
Semih’in açlık direnişine
katılalım, büyütelim, yayalım
13 Reformist cephe,
Kılıçdaroğlu’nun etrafında
pervane..
15 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: YPG'nin Rakka'da
"büyük savaş"ı Amerika'nın
"kara ordusu" olmaktır;
"politika" değil, "taktik"
değil; bu bir saf değişikliğidir
19 Hem Marksist, hem Leninist,
hem komünist! Ve fakat;
Amerikan emperyalizminin,

halkları özgürleştirdiğini
söylüyor.
21 “Kahraman Asker” Hasan,
Yaptığı İşkenceleri
Devrimcilerin Karşısında
Savunamadı
23 Sorunlar-Çözümler: Kitle
çalışmasında emekten
kaçmak, apolitiklik, ikna
etmemek
24 10 Soruda: Di̇renme hakkı

27 Halk Meclisleri: Halk
Meclislerimiz, halkımızın
gelenek ve görenekleriyle
daha güçlüdür
29 Mahalleler: Evlatlarımızın
katili özel harekat dairesi,
kapatılmalıdır
31 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: İlkelerimiz
üstünlüğümüz, kurallarımız
gücümüzdür
32 Devrimci İşçi Hareketi:

34 Kamu Emekçileri Cephesi:
Geçmişiyle hesaplaşmayan
KESK, geleceğe doğru tek
bir adım atamaz...
37 Gençlik Federasyonu’ndan:
direnmemenin teorilerinin
üretildiği yerde, direnerek yol
açan, yol gösteren yine
“biz”olduk!
38 Liseliyiz Biz: Liseli gençliğin

ZULME VE
HAKSIZLIA KARI

DRENMEY ÖRETEN
NURYE GÜLMEN VE
SEMH ÖZAKÇA’NIN
YANINDA OLALIM!
Her Cuma Saat 19:30’da Kadıköy Süreyya Operası’nda
Nuriye ve Semih’in taleplerini
sahipleniyoruz...

kurtuluşu, sınavlarda değil
Bünyaminler'in, Sılalar'ın
yolunu sürmektedir
39 Ülkemizde Gençlik: Adalete aç
olanların sesi Dev-Genç’liler
Nuriye ve Semih’in yanında
40 Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın mühendisi Olcay Abalay,
direnişini kazandı!
41 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
Haksızlığa boyun eğmemek,
fillerin ezdiği karınca olmamak
için, sınıf bilincimize sahip
çıkalım!
42 Grup Yorum Halk Korosu Konseri
tüm engellemelere rağmen
Altınşehir’de yapıldı!
43 Akademisyenler ne yapacak?

45 Binlerce kişi Kadıköy’de “Nuriye
ve Semih’in talepleri kabul
edilsin” diyerek yürüdü
46 KHK ile işten atılan 5295
akademisyen, direnen 1 KEC'li
akademisyen işten atılan 101 bin
kamu emekçisidirenen 1 KEC'li
öğretmen
48 “Nuriye ve Semih ölmesin
çalışma hakları geri verilsin”

50 Avrupa’da Yürüyüş:
52 Avrupa’daki Biz:“Emperyalizme
54

ve faşizme karşı direnen bir tek
biz varız”
Yitirdiklerimiz:

AKP'NİN SON 13 YILLIK İKTİDARINDA UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM ORANI YÜZDE 1833 ARTTI

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;
KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR
Sorunları Yaratan Katil AKP İktidarı, Sorunlarımızı Çözemez!
Sevdiklerimizi korumak
istiyorsak onları devrim‐
cileştirmeliyiz ve örgüt‐
lemeliyiz.
Eğer uyuşturucu kulla‐
nımı ve madde bağımlılı‐
ğına bağlı ölümler son 13
yılda yüzde 1833 oranında
artmışsa, bu, DEVLET ELİY‐
LE YAPILAN BİR KATLİ‐
AMDIR.
Çocuklarımıza uyuştu‐
rucu vererek zenginleşen,
halkı uyuşturarak yönet‐
mek isteyen bu düzen,
katildir. 13 yılda yüzde
1833 oranında insanımı‐
zın ölümüne sebep olan
AKP iktidarına karşı en
büyük gücümüz, birlik ol‐
mamızdır.
Biz “bu pisliği ancak
devrim temizler” diyoruz.
Biz, örgütlenmeliyiz diyo‐
ruz; çünkü örgütlü bir halk
karşısında hiçbir güç du‐
ramaz. Sorunları yaratan
katil AKP iktidarı sorun‐
larımızı çözemez; Halk
Meclislerinde çözeceğiz
sorunlarımızı. Katil AKP
iktidarının tedavi merkez‐
lerinde, insanlarımız te‐
davi olamaz. Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Sa‐
vaş ve Kurtuluş merkez‐
lerimize getireceğiz tedavi
etmek için insanlarımı‐
zı...
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Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılıkla
Mücadele Günü dolayısıyla Meclis’e araştırma önergesi veren CHP Milletvekili Didem
Engin'in verdiği bilgilere göre: “2000’de
12, 2005’te %26 ve 2006’da 51 insanımız
madde bağımlılığı bağlantılı şekilde yaşamını
yitirdi. 2013’te 232 insanımız doğrudan,
416 insanımız ise dolaylı madde bağlantısı
sebebi ile hayatını kaybetmiştir. Yani 2000
ve 2013 yılları arasında doğrudan madde
bağımlılığına bağlı ölümler % 1833 oranında
artmıştır”. (Birgün, 24.6.2017)
AKP, çocuklarımızı uyuşturucu ile katlediyor. Eğer uyuşturucu kullanım yaşı 14'e
düşmüşse bunun adı "halk düşmanı devlet"tir.
Sorgulamayan ve soru sormayan bir gençlik
yetiştirmek düşman politikasıdır. Düzen, çocuklarımızı fuhuşa, kumara, uyuşturucuya
ve çeteleşmeye yönlendiriyor. Bir alternatif
yok düzende. Eğer uyuşturucuyla tanışma
yaşı 8 yılda 2 yaş düşüyorsa bunun adı "düşman politikası"dır. AKP iktidarı ve emperyalistler, bizi yozlaştırmak için ideolojik bir
mücadele veriyor.
Her açık bıraktığımız delikten saldırıyor
ve bizi kendi istediği gibi şekillendirmeye
çalışıyor.
Bize ait olan değerli ne varsa, hepsini
çürütmek istiyor. Eğer okullarımızın önlerinde
rahatlıkla bonzai satılabiliyorsa bunu "devlet
destekliyor"dur. Hepimiz görüyoruz çevremizde yerde yatan kendinden geçmiş insanlarımızı. Yüreklerimiz parçalanıyor ve bunların sorumlusu katil AKP iktidarıdır.
Ama yüreklerimizin parçalanması yetmez,
gençlerimizi, çocuklarımızı bu duruma düşüren düzene karşı mücadele etmeliyiz. Çocuklarımızı korumanın tek yolu budur.

Burjuvazinin %300 Kar İçin
İşlemeyeceği Bir Cinayet
Yoktur...
Kapitalist sistemdeki kâr oranının rolü üzerine, İngiliz sendikacı ve yayımcısı İ. J. Dunning,
Karl Marks’tan alıntı yaparak ısrarla şunu der:
"Güvenli bir yüzde 10 kâr ile her yerde çalışmaya razıdır; kesin yüzde 20, iştahını kabartır;

Okmeydanı
yüzde 50, küstahlaştırır, yüzde 100, bütün
insani yasaları ayaklar altına aldırır; yüzde
300 kâr ile, sahibini astırma olasılığı bile olsa,
işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı tehlike
yoktur." (K. Marks, Kapital, Birinci Cilt, s.
779, 67 nolu dipnot).
Çocuklarımıza uyuşturucu vererek zenginleşen, halkı uyuşturarak yönetmek isteyen
bu düzen katildir. 13 yılda yüzde 1833 insanımızın ölümüne sebep olan AKP iktidarına
karşı en büyük gücümüz birlik olmamızdır.
Biz bu pisliği ancak devrim temizler diyoruz.
Biz örgütlenmeliyiz diyoruz; çünkü örgütlü
bir halk karşısında hiç bir güç duramaz.
Sorunları yaratan katil AKP iktidarı sorunlarımızı
çözemez; halk meclislerinde çözeceğiz sorunlarımızı. Katil AKP iktidarının, tedavi merkezlerinde, insanlarımız tedavi olamaz. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
merkezlerimize getireceğiz tedavi etmek için
insanlarımızı. Düzen bize hiçbir şey veremez,
bütün sorunlarımızın ana kaynağı, var olan
düzendir çünkü. İdeolojik mücadeleyi kazanamazsak, siyasi zafere ulaşamayız. İdeolojik
olarak düzenden tamamıyla kopmalı ve sevdiklerimizi korumak için örgütlenip savaşmalıyız. Bütün halkımıza çağrımızdır; bu düzeni
yıkmak için Halk Meclislerinde örgütlenelim
ve sosyalizmi inşa edelim ki bu sorunların
hepsi ortadan kalksın. Çözüm, bu hasta düzene
karşı savaşmaktır, savaşmak için nedenlerimizi
büyütmektir, büyütmek için duygularımızı sınıf
kini ile beslemektir, hasta düzeni iyileştirecek
olan; bağımsızlık, demokrasi, demokratik halk
iktidarı ve sosyalizmdir.
SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN,
YARINLARIN BİZİM OLMASI İÇİN,

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

HALK İÇİN VATAN İÇİN,
BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN,
BU PİSLİĞİ TEMİZLEMEK
İÇİN,
YOKSULLUĞA SON VERMEK
İÇİN,
SÖMÜRÜYÜ BİTİRMEK İÇİN,
EMPERYALİSTLERDEN HE-

SAP SORMAK İÇİN,
ADALET İÇİN, YENİ İNSAN
İÇİN,
DEVRİMCİLİK YAPMAK BİR
ONURDUR!
Kardeşi kardeşe düşman eden
bu düzenin karşısında, devrimcilik
kardeşliği yüceltir, geliştirir. Milyon-

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi:
“Bugün bayram. En mutlu günlerimiz olmalı bayramlar.
Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın günü bayramlar.
Çünkü bayramlar zorlu günlerin sabırla, emekle, dayanışmayla
ve en önemlisi bedeller ödenerek aşılmasının kutlanmasıdır.
Zorlukların aşılıp mutlu günlere kavuşmanın kutlanmasıdır
bayramlar. Bunun içindir ki, bayramlarda ilk önce şehitlerimizi
ziyaret ederiz. Zorlu süreçleri aşmamızda en büyük bedelleri
ödeyenlerimizdir şehitlerimiz.
Bugün bayram. Ancak bu bayramı buruk karşılayan,
bayram sevinci yerine acılarını yüreklerine gömen nice insanımız, ailemiz var. Son birkaç yıldır salgın hastalık gibi
yayılan uyuşturucu kullanımı nedeniyle nice ailenin bayramı
zehir oldu. Sadece İstanbul’da bir milyondan fazla uyuşturucu
madde bağımlısı insanımız var. Uyuşturucu kullanımı bir
bataklık gibi insanlarımızı yutuyor.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi olarak, uyuşturucu bataklığını kuruttuğumuzda
bayram yapacağız bizler de. Bu amaçla mücadelemizi büyütmeye, halkımızı mücadelemize katmaya çabalıyoruz.
(....). Umutluyuz, kararlıyız, “Bu Bataklığı Kurutacağız!”
İşi, onuru için direnen Semih ile Nuriye ve aileleri de
bugün bayram sevincini yaşayamayanlardan. Direniş ise o
en güzel bayramları hep birlikte yaşayacağımız günlerin
müjdecisi. Haklı olanlar, direnenler kazanacak. Biz Kazanacağız! Bu inançla tüm halkımızın bayramını kutluyoruz.”

Devrimci Sanatımız
Tutuklamalara Rağmen Durmadı
İdil Halk Tiyatrosu, 23 Haziran’da Su Gösteri Sanatları
Merkezi’nde yapılan “Bedreddin” oyunu için çalışmalarını
devam ettirdi. Yapılan çalışmada, baştan sona dekorların
değişimi de dahil olmak üzere, prova yapıldı.
Ayrıca aynı gün Taksim’de tiyatronun duyuru çalışması
yapılarak, 25 adet bilet satıldı ve 6 afiş asılarak, halk tiyatro
oyununa çağrıldı.

ları aynı bayrak altında toplayarak
birleştiren, savaştıran ve kardeşçe
bir yaşam için geleceğe yürüten devrimdir, devrimci mücadeledir.
YENİ İNSANI YARATMALI
YENİ BİR HAYATI KURMALIYIZ!

Meclislerimizle Halkın Değerlerine,
İnançlarına, Sorunlarına Sahip Çıkıyoruz!
Okmeydanı Halk
Meclisi olarak her sene
geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar sofrası
programı, 21 Haziran'da
400 kişinin katılımıyla
yapıldı. Program sırasında bir Halk Meclisi
üyesi tarafından Nuriye
ve Semih için bilgilendirme ve duyarlılık çağrısı içeren bir açıklama okundu. Alkışlarla biten açıklamanın
ardından okunan ezan ile birlikte iftarlar açıldı.

Okmeydanı'nda Uyuturucu ile Anılan Sokaı
Birliimizin Gücüyle Temizliyoruz
Özel Okmeydanı Hastane sokağında uyuşturucuya
karşı sürdürülen 30 haftalık mücadele, 23 Haziran'da
iftar yemeğiyle taçlandırıldı. İftar sırasında uyuşturucuya
karşı verilen mücadelede gelinen nokta değerlendirildi.
İftar programına 40’a yakın ailemiz, yemek dolu tencerelerle katıldı.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Anadolu Parkı’mızı Yozlaşmanın Merkezi
Haline Getirmelerine İzin Vermeyeceğiz!
Okmeydanı Halk Meclisi, Anadolu Parkı’nın polis
baskınıyla devrimcilerden tecrit edilmesinin ardından,
26 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Geçtiğimiz aylarda devrimciler tarafından işletilen çay
ocağının polis tarafından dağıtılmasıyla birlikte Anadolu
Parkı da sahipsiz kaldı. Anadolu Parkı bir çöplük ve
yozlaşmanın merkezi haline getirildi... Devrimcilerin
parktan AKP’nin polisi tarafından tecrit edilmesiyle
birlikte ortaya çıkan tablodur bu… Bu tablonun son
bulması halkın elindedir… Sağa sola işeyen insanlar,
açık alkol tüketimi ise cabası… Okmeydanı Halkı
olarak eski parkımızı geri istiyoruz. Anadolu Parkı yeniden devrimcilerin denetimine girmelidir" denildi.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
1- Örgüt bilinci, emeği ve yaşamı
örgütlemektir. Sorumluluk duygusu
kazanmaktır. Örgütü sahiplenmek;
yaşamı, pratiği örgütlemektir. Nerede
olursak olalım tüm bedelleri göze
alıp görev ve sorumlulukları omuzlamaktır. Emekçiliğimizle, mütevazılığımızla herkese örnek olmaktır.
Her alana BİZ'i taşıyıp kolektivizmi
yaşatmaktır. Sahiplenmek, herkesin
değişip dönüşeceğine inanmaktır. Ve
herkese emek harcamaktır. Mütevazı
birer sıra neferi olmaktır.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

2- Ben değil, biz dediğimizde
birçok şey değişir. O zaman onun
işi, benim işim diye bir şey olmaz.
Bizim işimiz olur, bizim sorunumuz,
bizim eksiğimiz, bizim başarımız
olur. Her şeye biz olarak bakarız.
Böyle baktığımızda yapılması gereken
ortadaki işi bize birilerinin "yapın"
demesini beklemez. Kendimiz el atarız. O işi sahipleniriz. Ve işlerin yapılmasında hantallığı engelleriz.
3- Örgüt bilinci, örgütün ilke ve
kurallarına hem tabi olmaktır, hem
de bulunduğumuz yerde bunları yaşatmaktır. Örgüt bilinci, aynı zamanda
çelişkilerle, zaaf ve eksikliklerle sürekli çatışma halinde olmaktır. Bunu
yapmadan "yeni insan"ı yaratamayız.
Çünkü örgüt bilinci, örgüt ruhu her
şart altında örgütün çıkarını, yoldaşlarının güvenliğini sağlamaktır. Yaratılan geleneklere bir halka daha
eklemektir. Bencilliğe, bireyciliğe asla
izin vermemek ve her aşamada kolektivizmi ısrarla hayata geçirmektir.
4- Devrimci ruh, kişiyi dinamikleştirir, atılganlaştırır. Devrimci ruhun
olduğu yerde hantallığa, pasifliğe
yer yoktur. Orada var olanla yetinilmez. Hep daha fazla, hep daha fazlası
için uğraşılır. Memurlaşma işte bunun
önündeki en büyük engellerdendir.
Ortada iş durduğu halde birinin gelip
emir-talimat vermesi beklenir. Ortadaki işi görev bilip yapmak örgüt
bilincidir. Her Cepheli örgüt bilincine
sahip olmalıdır.
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Örgüt Bilinci “Ben” Deil,
“Biz” Demektir

5- Örgüt bilincine sahip olanlar
kendine ve örgütüne güvenir. Güven,
örgütlü umuttur. Güçtür. Kendine
güven böyle değilse boş bir güvendir.
Şişirilmiş egodur. İlk darbede patlar.
İlk rüzgarda uçar gider. Kendine güven, örgütlü irade değilse anlamsızdır.
Bencilliktir. Bu ise hiçbir şey yaratmaz. Örgütlü güven gücünü bilimden
alır, bilimseldir. Eylemden ders çıkarır.
Her eylemi değerlendirir. Sonuçlarını
derse dönüştürür. Eksikleri tespit
eder. Değişimleri gözler. Bir sonraki
adımın daha güçlü atılmasının zeminini hazırlar. Bu yöntem ise kendini
aşmadır. Örgütü güçlendirmedir.
6- Örgüt bilinci; bir hücrede tek
başına ya da meydanda binlerin içindeyken, masa başında yazı yazarken
ya da elde silah savaşırken her an
örgütü temsil ettiğimizi bilmek ve
buna uygun davranmaktır.

insan, yaşanan sorunların önce kaynağını bulur. Neden, niçin yaşandığını
bulup ortaya çıkarır, ona göre çözümler sunar. Sorunun kaynağını
bulmadan çözüm sunmaz. Sorunun
kaynağını bulmadan yapılan çözüm,
bir hastaya teşhis konulmadan rastgele
verilen ilaçlara benzer. Bu ise hastalığın tedavisi değil, hastalığın daha
da ilerlemesi demektir.
10- Tüm bu faaliyetler içerisinde
asla unutulmaması gereken önemli
bir nokta örgüt ruhunun, yani kolektivizmin, devrim arzusunun ve sınıf
kininin işe katılmasıdır. Bir işi yaparken moral, motivasyon ve coşku
ile yapmalıyız. Devrim isteğini, adalet
özlemini her işimize yansıtarak ve
bunu bireysel bir ruh ile "ben" mantığıyla değil, "biz" kültürünü ve iradesini geliştirerek yapmalıyız.

7- Örgüt bilinci; yaptığımız işte,
attığımız her adımda örgüte ve mücadeleye ne katabileceğimizin hesabını yaparak hareket etmektir. Sonunda "bugün örgüt için ne yaptım?"
sorusuna gönül rahatlığıyla cevap
verebilmektir. Bunun için kişisel başarılar, "aferin"ler almak için değil
kolektif başarıların esas olduğunu
hiç unutmamak gerekir. Asıl olan
örgüt ruhunun biçimlendirdiği; o çalışmada yer alanları bir adım daha ileri
götürdüğü çalışmadır. Başarının gerçek
anlamı budur.

11- Örgüt bilincinin oluşması, hayatın içinde eğitimden ilkelerin yaşamda canlı tutulmasına, kuralların
herkes için daima geçerli olarak aşındırılmadan uygulanmasına, ideolojik
mücadele dahil, düşmana karşı tutumumuzdaki netliği kadar çok boyutlu
bir şekilde oluşan bir kültür, bir ruh
hali, bir savaş tarzıyla akıllara kazınır
kalıcılaşır. Güven, savaşın ilkeleriyle,
kurallarıyla birleşirse zafere dönüşür.
Yoksa bir atımlık ömrümüz olur.
Onu da çoğu kez düşmanın bizde
bulduğu açıklarla kaybederiz.

8- Örgüt bilincine sahip olmak,
kadrolaşmak, kadrolaştırmak, alternatifini yaratmaktır. Bir iş yapılırken hemen o işi en iyi yapacak üç kişiye
görev vermek yerine, mutlaka o konuda
gelişebilecek ve sonrasında, bilen yoldaşların yerini alabilecek yoldaşlara
da yer verilir. Böylece her alanda kendi
alternatifimizi yetiştirirken bilgi birikim
ve deneyim aktarımını da sağlamış
oluruz. Örgütsel devamlılık böyle sağlanır. Örgüt bilinci böyle oluşur.
9- Örgüt bilinciyle hareket eden

12- Dayı’nın "Devrimcilik bir
ruh, bir coşku işidir" sözünü bilince
çıkarmak için, hiçbir şeye kayıtsız
kalmamak, çözümler üretmek, direnmek, statükolara hapsolmamak,
inanç ve değerlerimizden ödün vermeden kavgaya atılmak gerekir.
Savaşın kurmayı, devrimin hamalı
olmaktır.
Bize, ruh ve coşku katacak, bir
ömür boyu devrimciliğimizi büyütecek olan da bunlardır.

 Biz diyoruz ki;

UYUŞTURUCU AKP’NİN
TESLİM ALMA POLİTİKALARINDAN BİRİDİR!

 Biz diyoruz ki; uyuşturucu üretimini ve pazarlanıp dağıtılmasını organize eden, emperyalistlerdir. Nerede, nasıl üretileceği, nasıl işlenip hangi ülkeye hangi uyuşturucu
maddenin pazarlanacağı emperyalistler tarafından belirlenir. Ülkemizde ise en çok
uyuşturucu satışı ve uyuşturucudan ölüm AKP iktidarı süresince olmuştur.
Biz diyoruz ki; uyuşturucu, halkı ve halkın en dinamik tarafı olan gençliği hedefler.
Emperyalistler uyuşturucu ile dünya halklarını daha rahat, sorunsuz sömürebilmeyi
amaçlar. Bu nedenle “uyuşturucunun hedef kitlesi bu düzenden memnun olmayan
kesimlerdir.” Emperyalistler, uyuşturucu maddelerle halkları direnemez, karşı koyamaz,
savaşamaz hale getirmeye çalışırlar.
Biz diyoruz ki; uyuşturucu, yoksul mahallelerde gençliği uyuşturma, hak arama mücadelesinin önüne geçme, sınıf çelişkilerini törpüleme araçlarından birisidir. AKP, bunun
için çetelerle de içli dışlıdır. İhtiyaç duyduğunda çeteleri devrimcilerin üzerine ve halka
saldırtır. Aynı zamanda emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kar araçlarından birisidir.
Biz diyoruz ki; gençlik, emperyalistler ve yerli işbirlikçisi AKP tarafından başlı
başına uyuşturucu ile teslim alınması gereken kesim olarak görülmektedir. Üniversiteler
ve liselerden sonra ortaokullar ve hatta ilkokullar dahi uyuşturucu kullanımıyla anılmaktadır.
Gençliği işsiz-geleceksiz hale getiren emperyalistler, çaresizliklerinden uyuşturarak onları
birer uyuşturucu satıcısı haline getirmektedir.
Biz diyoruz ki; ülkemizde ve emperyalizmin boy gösterdiği ülkelerde, uyuşturucu
yasağı olması bir görüntüden ibarettir. Aslında uyuşturucu yasak değildir. Emperyalistler
ve işbirlikçileri uyuşturucuyu bizzat üretip pazarlamaktadırlar. Uyuşturucu ticareti, bir
devlet örgütlenmesi ve organizasyonudur. Polis, büyük uyuşturucu sevkiyatına korumalık
yapmaktadır. En tepeden en aşağıya kadar devlet, bu işin içindedir.
Biz diyoruz ki; Anadolu’nun yoksul mahallelerinde uyuşturucu satan, torbacıları organize
eden onları koruyup ranttan pay alan AKP’nin ahlaksız, yoz polisidir. Uyuşturucunun yasak
olması bir aldatmacadır. AKP’nin bu polisleri bazı zamanlar uyuşturucu operasyonları yapar
ve “uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele ediyoruz” görüntüsü vermeye çalışır. Bunun
nedeni, devrimcilerin uyuşturucuya karşı mücadelesi sonucu devletin zor durumda kalmasıdır,
yani polisin yaptığı bir çeşit göz boyama operasyonlarıdır.
Biz diyoruz ki; AKP, uyuşturucu silahıyla halkı çürütmeye çalışıyor. Bunun karşısında,
yenisömürge bir ülkede iktidar iddiası olan devrimci bir örgütün, uyuşturucuyla-yozlaşmayla
mücadeleyi önüne bir görev olarak koyması bir zorunluluktur. Devlet destekli uyuşturucu
çeteleri bu pisliğe karşı çıkan halkı katletmek için saldırmaktadır. Bu nedenle bulunduğumuz
her bölgede, mahallede halkla birlikte öz güvenliğimizi sağlayarak, devrimci şiddeti uygulayarak örgütlenmeler yaratılmalı. Ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş merkezlerini yaymalıyız.
Biz diyoruz ki; örgütlü bir halkın karşısında hiçbir güç duramaz. Hergün uyuşturucu
yüzünden yok olan insanlarımızın haberlerini alıyoruz. Bu nedenle, mahallelerimizde
uyuşturucuya, yozlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Gençlerimizi bu pisliğin içinden çekip alacağız.
Uyuşturucu bataklığını kurutacağız!
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SİZ BİZİ BİTİREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ..."
1996 Ölüm Orucu direnişinde şehit düşen İlginç Özkeskin yoldaşımızın kardeşiydi İnanç Özkeskin.
TAYAD'lıydı ve TAYAD'lı olmaktan
gurur duyar, büyük bir coşkuyla anlatırdı yaptıkları faaliyetleri.
Bir TAYAD'lı olarak dergi dağıtım
faaliyetlerini şöyle anlatıyordu İnanç:

ama asla "eski tüfek" olmayı yakıştırmadı kendisine. Köşesine
çekilip lafazanlık yapanlar vardır,
onlardan olmadı. Mücadelenin
yükünü çeken genç kadrolar hakkında atıp tutarak ahkam kesenlerden olmadı asla. Tam aksine
genç kadrolarla birlikte omuz
omuza çalışmaktan mutlu olurdu,
"... Biz TAYADLI'lar olarak dergi
onlardan öğrenir ve öğretirdi.
dağıtımına hep eğlenerek, şakalar
Yeri geldi Ankara'ya yürüdü
yaparak çıkıyoruz. Birbirimizle sürekli
omuz omuza, yeri geldi birlikte
diyalog halinde dergi dağıtıyoruz.
açlık grevi yaptı. İnanç, "ben esDergilerimizi bitirdiğimizde ufak kutkiyim, ben bilirim" yaklaşımı
içinde olmayı kendisine yakışlamalar yapıyoruz, bazen de oturup
tırmazdı. TAYAD ailesinin emekbir şeyler içerek sohbetler ediyoruz.
Bizim bu halimizi görünce bize ‘TA- çilerinden birisi olarak sıra neferiydi.
YADLI'lar kadar neşeli ve çoşkulu
Şöyle diyordu: "... Her birimiz
bir grup görmedik, bu kadar güzel
devrimci olmadan düzen saflarınbir grupla dergi dağıtırım’ diyenler
daydık ve çalışıyorduk. Ben örneğin
oldu."
muhasebeciydim. Mücadele içine girYaşı ellinin üzerindeydi ama tarih
dikçe devrimcileri ve mücadelenin
kadar delikanlı olanlardandı İnanç.
niçin verildigini kavradıkça mücaYüreği ve bilinci daima gençti. Çünkü
delemizi ve halkı tanıdıkça öğrendik
devrimciydi.
Sayı: 21
ve devrim mücadelesini sahiplendik.
İktisat Fakültesi mezunuydu, uzun
Yürüyüş
Ben devrimci olmadan önce halktan
yıllar muhasebecilik yapmıştı. Bir
2 Temmuz
kopuktum."
çocuğu
vardı.
İşinden
emekli
olmuştu
2017
Sonrasında ise kenİnanç'ın ifadesiyle söylersek;
disini şöye tanımlar
"... Bütün bu bağırış çağırışları aslın- İnanç: "... Devrim, üstün
değil, savaş
da korkularından. Çok korkuyorlar, insanların
içinde kendini geliştiren,
bir gün döktükleri halkın kanının he- eğiten ve öğrenen, kasabının sorulacağını biliyorlar. Yaptık- rarlı ve iradeli, düşmaları katliamların yanlarına kar kalma- nıyla uzlaşmayan halktan insanların eseridir.
yacağını biliyorlar, bize düşen bu he- Devrimi üstün insanlar
sap sorma gününü
yapmaz, halk yapar. Ben
yakınlaştırmak."Bir TAYAD'lı olarak de halktan biriyim."
İnanç bir TAYAD'lı
bir çok şehidimizin uğurlanmasında
olarak devrimcilik yapıgörev alan İnanç'ın bu sözleri, tarih- yordu. Neden devrimcisel gerçeğin ifadesidir. Eli kanlı halk lik yaptığına, yapılması
düşmanlarının halktan korkusu her gerektiğine ilişkin
şu sözleri bir
geçen gün büyüyor ve işte bu korkuy- İnanç'ın
cevaptır:
la, halka karşı topyekun savaş açmış
"... Ülkemizde en ufak
durumdalar. Yediden yetmişe hakkını bir demokratik hakkını
isteyen herkese saldırıyor, copluyor, arayanlara azgınca saldırıldığı, evine gelen poişkence yapıyor ve katlediyorlar. Ai- lislere galoş giy dediği
lesinin evinde, anne babasının gözle- için katledildiği, sokaklarda insanların kurşunrinin önünde İnanç’ı da katlettiler
lanarak katledildiği ko-
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şullarda devrimcilik yapmak, ahlak
ve vicdan meselesidir ve zorunluluktur."
Böyle bir ülkede devrimcilik yapmaktır onurlu kalmanın yolu. Umudun ve onurun başka bir yolu yoktur.
Bunu biliyordu İnanç. Çünkü düzenin
ne olduğunu görmüş, düzen içindeki
ilişkilerin nasıl olduğunu yaşamıştı.
Gözlerini kapatabilir miydi yaşananlara. Hayır olamazdı...
"... Halkımıza yapılan zulme, katliamlara, işkencelere karşı, yine yatağa
aç giren, sokaklarda kalan birçok
çocuk varken direnmemek, savaşmamak
namussuzluktur. Bizim namusumuz verdiğimiz sözümüzdür. Yoldaşlarımıza,
halkımıza ve vatanımıza verdiğimiz
devrim sözümüzdür."
İnanç, ülkemizin ve halkımızın
maruz bırakıldığı kanlı gerçeğe gözlerini kapatıp "bana ne" diyerek köşesine çekilmeyi kendisine yakıştırmadı. Bir adım öne çıktı. Evine gelen
polislere "galoş giy" dediği için katledilen Dilekler’e, sokaklarda kurşanlanan halktan insanlarımızın gerçeğine gözlerini kapatmadığı için
devrimcilik yapıyordu. Ve eli kanlı
faşist katiller, onu bir gece vakti ailesinin evinde, anne babasının gözlerinin önünde katlettiler.
İnanç'ı katlederek inancımızı döktükleri kanda boğacaklarını zanneden
soysuzlar yanılıyorlar. Biz bir gider
bin gelenleriz. İnançlar’ımızdan dökülen kanımız inancımızı daha bir

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

kızıllaştırır, öfkemizi daha bir keskinleştirir.
Bakın ne diyordu İnanç: "... Siz
bizi bitiremezsiniz çünkü biz halkız,
ama siz örgütlenen ve savaşan halklarımızdan nasıl kurtulacaksınız acaba."
Eli kanlı halk düşmanları hesap
vermekten kurtulamazlar. İnanç'ı katletmelerinin de hesabını verecekler.
Halktan insanların döktükleri her
damla kanın hesabını vermekten kurtulamayacaklar. 7'den 70'e örgütlenen
halkın kudretli elleri yakalarına yapışacaktır. Bu kadar zulmün, adaletsizliğin, haksızlığın hesabının soru-

lacak olması tarihin ve hayatın kanunudur. Kendi yazdıkları kanunların,
kendi yaptıkları saray sığınaklarının,
parayla çalıştırdıkları cellatların kendilerine koruma sağlayacağını düşünenler fena yanılıyorlar.
İnanç'ın ifadesiyle söylersek; "...
Bütün bu bağırış çağırışları aslında
korkularından. Çok korkuyorlar, bir
gün döktükleri halkın kanının hesabının sorulacağını biliyorlar. Yaptıkları katliamların yanlarına kar
kalmayacağını biliyorlar, bize düşen
bu hesap sorma gününü yakınlaştırmak. "Bir TAYAD'lı olarak birçok
şehidimizin uğurlanmasında görev

alan İnanç'ın bu sözleri, tarihsel gerçeğin ifadesidir. Eli kanlı halk düşmanlarının, halktan korkusu her geçen
gün büyüyor ve işte bu korkuyla,
halka karşı topyekün savaş açmış
durumdalar. Yediden yetmişe hakkını
isteyen herkese saldırıyor, copluyor,
işkence yapıyor ve katlediyorlar. Ailesinin evinde, anne babasının gözlerinin önünde İnanç’ı da katlettiler.
İnanç’ı katleden faşizmin soysuz
cellatlarına, onun sözleriyle karşılık
veriyoruz: "... Siz bizi bitiremezsiniz
çünkü biz halkız, ama siz örgütlenen
ve savaşan halklarımızdan nasıl kurtulacaksınız acaba..."

İŞÇİLERİN VE EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLENECEĞİ TEK YER MECLİSLERDİR
Ankara'daki EPSON Yayıncılık,
akademisyenlerin ve sendikacıların
katılımıyla "İşçi sınıfı mücadelesi ve
sendikalar" üzerine bir sempozyum
yapmayı düşünüyor. Bu çerçevede
de Halk Cephesi'yle görüşmek istiyorlar. Bu görüşmede, sempozyum
düzenlemeyi düşünenler, şunları söylüyorlar:
"Bu direniş (Nuriye ve Semih'in
direnişi kastediliyor) aslında KESK'i
yerle bir etti ve bunun sonunda memur
sendikalarının içinde devrimci bir
sendikayı artık kurmanız gerekir".
EPSON Yayıncılık’la yapılan görüşmede Nuriyeler'in direnişine ilişkin
ayrıca şöyle deniliyor:
"Şımarmayın ama çok güzel bir
eylem oldu ve tüm solu sürüklüyor
şu anda... tam da devrimci sendikaların yapması gereken bir şey ve siz
yapıyorsunuz."
Kimsenin niyetlerini tartışmayız.
İşçilerin, memurların mücadelesinin
daha ileriye taşınması isteğini taşıyor,
sempozyumu bu niyetle yapmak istiyor olabilirler.
Ancak; önerileri de, yaklaşımları
da yanlıştır.
Önerileri yanlış; Çünkü,

İşçilerin, memurların şu an önündeki adım, "devrimci bir işçi memur
sendikası kurmak" değildir.
Şu an görev KESK'i, DİSK'i diriltmeye çalışmak da değildir.
Bugün görev gerek Kamu emekçilerinin mücadelesinde, gerekse işçi
sınıfının mücadelesinde KESK ve
DİSK'in temsil ettiği uzlaşmacı, teslimiyetçi sendikal çizgiyi mahkum
etmek ve işçileri, memurları, artık
bir şey yapamaz hale gelen bu düzen
sendikalarından, patron sendikacılığından kurtarmaktır.
İşçileri, emekçileri satan patron
sendikacılarını tarihin çöp sepetine
atmaktır. Lami Özgenler'den, Kani
Bekolar'dan işçi sınıfını ve kamu
emekçilerini kurtarmaktır.
Bugün emekçilerin ihtiyacı, saldırılara karşı haklılık ve meşruluk
çizgisinde direnişleri örgütleyebilecek,
işçilerin, kamu emekçilerinin iradesini, yaratıcılığını ve direnme gücünü
ortaya çıkarabilecek örgütlenmelerdir.
Bu örgütlenmeler de MECLİSLER'dir.
İşçi meclislerinde, Kamu Emekçisi
Meclislerinde örgütlenerek, tüm emekçilere derin bir soluk aldırmaktır.

İşçiler de, kamu emekçileri de
kendi söz ve karar haklarını ancak
meclislerde hayata geçirebilirler.
***
Sempozyum düzenleyicilerinin
kullandığı üsluba gelince; "Şımarmayın ama güzel bir eylem oldu..."
demesi, küçük burjuvazinin kendini
beğenmişliğinden, ukalalığından, kendini her şeyin merkezinde görmesinden başka bir şey değildir. Sen bu
direnişin neresindesin ki, kalkıp böyle
tahliller yapıp, akıllar veriyorsun.
Bu nasıl bir kendini beğenmişliktir
ki, karşısında, Kızıldere'den bu yana
tarihiyle, gelenekleriyle, yarattığı değerlerle, şehitleri ile dosta düşmana
kendini kabul ettirmiş bir hareket olduğunu unutup, kendinden geçmiş
bir kendine hayranlık ve tarihe saygısız kavramlarla konuşmaktadır?
Nuriye'nin ve Semih'in direnişini
başından itibaren destekliyor olabilirsiniz, fakat bu, kimseye böyle bir
konuşma hakkı vermez.
Akıl vermeyin, tersine, direnenlerden öğrenmelisiniz.
Büyük direnişte aydınların içine
düştüğü durum, tüm aydınlar için
öğreticidir. Tarihten öğrenin!

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
Slogan; sözün kısa, özlü, çarpıcı olanıdır. İnsanlara
herhangi bir olaya ilişkin gerçekleri veya bizim herhangi bir konudaki politik tavrımızı, en kısa ve özlü
bir biçimde anlatmak içindir. Sloganlar kimliğimizdir.

*Grup Yorum, halkın 32 yıldır susmayan
sesidir. Avrupa'daki konser yasakları bu sesin
halkla buluşmasını engelleyemez.
-Israr ve Kararlılıkla Başaramayacağımız Hiçbir Şey
Yoktur!
-Halkın Sesi Hiçbir Yerde Susturulamaz!
-Yasaklarla Türkülemizi Susturamazsınız!
-Grup Yorum Kavgamızın Onurlu Sesidir!
-Ne Avrupa'da, Ne Türkiye'de Baskılarla Teslim Alamazsınız Bizi!
Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

*Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işi,
emeği ve onuru için direniyor. Direniş sürüyor,
direniş büyüyor.
- Açlığımız Büyüdükçe, Faşizmin Korkuları Büyüyor!
- Uzlaşmayı Değil, Direnişi Büyütelim!
- Haklarımız İçin Direnmekten Başka Bir Yol Yok!
- Köle Gibi Yaşamayacağız, Onurumuzla Direneceğiz!
- Direnenler Kazanır, Kazanacağız!

*İnanç Özkeskin, AKP'nin katil polisleri
tarafından katledildi. Katleden devlet,
katledilen halktır.
-Katliamları Yalanlarla Gizleyemezsiniz!
-Faşizmin Politikaları, Halkı Teslim Alamayacak!
-Katliamlar Bizi Kavgamızdan Vazgeçiremeyecek!
-Halkın Adaleti Soysuzlardan Hesap Soracak!
-Katliamlarınız Sınıf Kinimizi Büyütüyor!

*Uyuşturucuya karşı mücadele;
-Uyuşturucu Devlet Denetiminde Yayılır!
-Faşizm Halk Çocuklarını Zehirleyerek Teslim Alamaz!
- Çaresiz Değiliz, Çare Örgütlenmekte!
- Uyuşturucu Çürütür, Kendini Çürütme, Düzeni Çürüt!
- Bir Defadan da Olur, Uyuşturucu Ölümdür!
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Geleneklerimiz:
Gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta
eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın
tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım
gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar,
bilgi, töre ve davranışlardır. Gelenek, bizi
biz yapandır.

Direnme Geleneğimiz;
"Bir direniş geleneği yaratmalıyız. Bu direnişte bizim çoğumuz, belki de hepimiz ölebiliriz
ama gelecek kuşaklara bir direniş geleneği bırakırız" demişti Mahir Çayan. Bu gelenek tarihimizden bugüne dek kesintisiz sürdü. İki
seçeneğimiz vardır, ya düşmanın saldırlarına
boğun eğeceğiz ve teslim olacağız, ya da direneceğiz, canımız pahasına düşüncelerimizden
vazgeçmeyeceğiz. Pratikte defalarca doğrulanmıştır ki, direnmeyen çürür, savaşmayan
ölür.
Direnmek, halkımızın değerlerini savunmaktır.
Direnmek, geleneklerimizi sürdürmektir.
Direnmek, teslim olmamaktır.

Feda Geleneğimiz;
"Bir canım var, feda olsun halkıma vatanıma" diyebilmektir. Mahirler Kızıldere'de bedel
ödeyeceklerini biliyorlardı. ON'lar bu bedeli
ödemeye hazırdı. Kızıldere’de feda ruhu vardı
ve feda geleneği yaratıldı. Kızıldere’den beri,
hapishanelerde, sokaklarda, dağlarda, nerede
olursak olalım feda ruhu ile direniyor Cepheliler. Halk için, Vatan için, Devrim için “can
feda” diyor Cepheliler. Feda ruhu ile savaşmak,
zafere giden yolumuzdur.

Halka Zarar Vermeme
Geleneğimiz;
Kendi canımız pahasına yaratılan bir gelenek, halka zarar vermeme geleniğimizdir.
Bir Cepheli, hiçbir eylemde halka zarar vermez.
Sadece eylemlerimizde değil. Bulunduğumuz
her yerde, günlük yaşamımızda da karşımıza
çıkar. Kullandığımız eşyaları dikkatli kullanırız,
emanetlerimize gözümüz gibi bakarız. Halka
zarar vermeme geleniğimiz dost ve düşman
tarafından bilinmektedir. Bu geleneğimiz
halkın bize güvenmesini sağlıyor.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

BÜTÜN DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÇAĞRIMIZDIR:
NURİYE VE SEMİHLER'İN AÇLIK DİRENİŞİNE
KATILALIM, BÜYÜTELİM, YAYALIM...
zalim ve yalancıdır.

Ekmek Davası,
Direnme Hakkı ve
Özgürlük..
Özgür Tutsaklardan
Faşizmin yalanları standarttır, değişmezler. Direnişin zamanı, mekanı,
katılımcıları ve konusu değişebilir.
Faşizmin direniş karşısında söyleyebildiği yalan ve yaygara ise asla değişmez. Böyle olduğu içindir ki, Kenan Evrenlerin, Mehmet Ağar-Şevket
Kazanların, Hikmet Sami Türkler ile
Soysuz Süleymanların söyledikleri
yalanlar birbirisinin aynısı olur. Çünkü
söyleyebilecekleri “yeni” bir şeyleri
yoktur, olamaz.
Haklı ile haksız, zulüm ile direniş,
halk düşmanları ile halk güçleri karşı
karşıya geldiğinde zalimlerin yalan
söylemesi ve söyledikleri yalanların
da aynı olması haksızlığın alçaklık
kuralı sayılır.
Gerici-faşist AKP'nin Soysuzları
ne diyorlar Nuriye Gülmen ile Semih
Özakça'nın açlık direnişi için, malum:
"Yiyorlar..."
Bu yalanı, 1984 Ölüm orucu direnişimiz karşısında söylediler. 4
şehit verdik... Bu yalanı 1996 Ölüm
Orucu Direnişimiz karşısında söylediler. 12 şehit verdik... Bu yalanı
2000-2007 arasındaki Büyük Direnişimiz karşısında söylediler. 122
şehit verdik... Ve yine söylüyorlar...
Nerede bir haklılık ve haklılığın
dışa vurumu olan meşruluğun şekillendirdiği bir direniş görseler hep aynı
yalanı söylüyorlar. Çünkü direnme
hakkı karşısında aciz durumdadırlar.
Ellerinden zulüm ve yalan dışında
başka bir şey gelmez. Halk düşmanları

Kanla yazılan halkların tarihi göstermiştir ki, direnme hakkı,
Büyük İnsanlık için vazgeçilmezdir.
Ki o büyüklüğü sağlayan direnme hakkıdır. Tarihten direnme hakkını çıkartırsanız, ortada tarih diye bir şey de
kalmazdı.
Zora, zorbalığa boyun eğmemektir
direnme hakkı.
Hakkından vazgeçmemektir.
Hakkını savunmak için direnişe
geçme hakkı demektir.
Direnme hakkı, onurunuzla, emeğinizle, düşüncelerinizle yani kendiniz
olarak var olma hakkınızdır. Vazgeçilmezliği buradadır. Direnme hakkından vazgeçerseniz, artık kendiniz
olarak kalamazsınız. Sizi bambaşka
bir şeye çevirirler. Kendilerine kul,
köle ederler. Böyle olduğu içindir
ki, hakkını savunamayan haysiyetini
de yitirir denilmiştir.
Direnme hakkı ile özgürlük arasındaki ilişki doğrudandır. Direnme
hakkınızı ne kadar savunursanız o
kadar özgürleşirsiniz. Böyle olduğu
içindir ki, dünyanın en özgür insanları
direnenlerdir. Spartaküsler'den sahabe
Ebu Zer'e, Pir Sultan'dan Bedreddin'lere, Paris Komünarları'ndan Boby
Sands'lere, Kızıldere'den 122’lere
böyledir bu...
Ve bugün, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça dünyanın en özgür insanları arasındadır. Çünkü, direnme
haklarını savunuyorlar.
"Ekmek davası" deyince akan sular
durur. Ekmek kutsaldır çünkü. Yerde
görülünce kaldırıp yüksek bir yere konur. Ayak altında ezilmesine izin ve-

rilmez. Ekmeği kutsallaştıran emektir,
emekçiliktir. Halklar bu gerçeği geleneksel, dini, folklorik, mitolojik olarak
değişik biçimlerde ifade etmişlerdir.
Halkların bu sezgisel yaklaşımı Komünist Manifesto'dan bu yana bilimsel
temellerine oturtulmuştur. Manifesto
bize "ekmek davası'nın tarihselliğini
bilimsel olarak anlatır.
Nuriye, Semih ve direnen kamu
emekçileri de "ekmek davası" için direniyorlar. Direnişleri kutsaldır. Para,
çıkar, rant, yağma, talan dışında hiçbir
kutsalı olmayan gerici-faşist AKP'nin
soysuzları Nuriye ve Semih şahsında
ekmek davasına saldırdılar. Saldırıya
uğrayan bu ülkede yaşayan bütün
emekçilerin ekmeği ve geleceğidir.
Gerici-faşist AKP, Nuriye ve Semihlerin "ekmek davası"nı önce görmezden gelip yok saydı. Sonra saldırarak yok edip emekçileri sindirmek
istedi. İşte tam da bu noktada yani
ekmek davasının yok edilmeye çalışıldığı yerde, hayatın kanunu olarak,
"direnme hakkı"nı kullanmanın kaçınılmazlığı açığa çıktı. Ve ekmek
davası ile direnme hakkı iç içe geçip
bütünleşti.
Tarihsel bir gerçeklik, yaşanan bu
örnekte de kendisini yeniden somutladı.
O da şudur ki, direnme hakkını kuşanmadan ekmek davanızı savunamazsınız.
Bakın, binlerce, onbinlerce kamu emekçisi KHK saldırısı ile işlerinden atılıp
ekmekleri çalınmış durumda... Ama
Direnme Hakkını kuşanamadıkları için
ekmek davalarını bile savunamaz durumdadırlar. Nuriye ve Semih'i "sıradışı"
kılan aslında tarihin "sıradanlığı" içinde
davranabilmeleridir. Bir diğer ifadeyse
ekmek davası ile direnme hakkını bütünleştirmiş olmalarıdır. Herkesin bildiği
gibi, Nuriye ve Semih halkların direniş
geleneğinin gereğini yapıyorlar.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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Nuriye ve Semih
Haklılıkları Kadar Çok
Ve Güçlüler...
Nuriye ve Semih, artık birer Özgür Tutsak'tır. Tecrit hücrelerinde
direnişlerini dünya halklarıyla omuz
omuza sürdürerek büyütmeye devam
ediyorlar. Yalnız ve güçsüz değiller.
Haklılıkları kadar, halklar kadar,
onurları kadar çok ve güçlüler.
Nuriye ve Semihler, direnişleriyle
halk düşmanı AKP'nin OHAL adı
altındaki saldırısına karşı ekmek davasının nasıl savunulacağını, direnme
hakkının nasıl kuşanılacağını tarihe
yazarak daha şimdiden zaferlerini
ilan etmiş durumdadırlar.
Moral güç ve moral üstünlük
Nuriye, Semih, Esra ve Yüksel Caddesi'nde her gün direnen emekçilerdedir. Gerici-faşist soysuzların saldırısının pervasızlık şiddeti bu nedenledir. Herkesi susturup sindiririz,
çaresizlik aşılarız, boyun eğdiririz

zannettiler. Ama yanıldılar. İlk günler
hatırlansın; tek başına ince bir dal
gibi dikildi karşılarına Nuriye. Kırarız
zannettiler. Yanıldılar. O ince dalın
kökleri tarihimizin içinde olduğu
için zulmün rüzgarı yerinden söküp
çaresizlik çukuruna savuramadı onu.
Şimdi o ince dal öyle bir çoğaldı ki
dünyanın her yanında filizlenen bir
orman oldu.
Halk ile halk düşmanlarının, gerici-faşist AKP ile halk güçlerinin
arasında süren amansız bir ekmek
davasıdır bu. İrade çatışmasının
odağı Yüksel Direnişi'dir. Nuriye ve
Semih ise açlık greviyle direnişin
bayraktarı oldukları için tutsak alındılar. Direnişlerini tutsaklık koşullarında da savunuyorlar. Direnme
haklarından vazgeçmiyorlar. Halklarımızın onurunu savunup umudunu
büyütüyorlar.
Bizler de hapishanelerde bulunan
bütün Özgür Tutsaklar olarak Nuriye

ve Semih'in direnişleri şahsında
emekçilerin kutsal ekmek davasını,
onurlu direnme hakkını savunuyoruz.
Bu amaçla, Özgür Tutsaklar olarak
bulunduğumuz bütün hapishanelerde
bir haftalık AÇLIK GREVİ eylemine
başlıyoruz. İlaç kullanan, hasta, tedavisi süren arkadaşlarımız bu eylemin dışında kalacaklardır.
BÜTÜN DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÇAĞRIMIZDIR;
BULUNDUĞUMUZ HER HAPİSHANEDE, HEP BİRLİKTE NURİYE VE SEMİH'LERİN 110
GÜNÜ GEÇEN AÇLIK DİRENİŞLERİNE BİR HAFTALIK AÇLIK
GREVİMİZLE KATILALIM. DİRENİŞİ BÜYÜTELİM, YAYALIM...
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!..
Zafer Direnen Emekçilerin Olacak!...
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!...
Halkız Haklıyız Kazanacağız!..

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

İnanç Özkeskin İçin 7 Yemeği
Şehitlerimizin Acısını İçimize Gömüp Kinimizi
Büyütecek ve Katillerden Hesap Soracağız!
Çayan Mahallesi'nde
Halk Çay Bahçesi'nde
21 Haziran'da bir araya
gelen TAYAD’lı Aileler
ailelerin katılımıyla, polisler tarafından evinde
katledilen şehit İnanç
Özkeskin'in 7 yemeği
ve anmasını yaptı.
Anma, İnanç ve İlginç
Özkeskin huzurunda tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başladı. TAYAD’lı Aileler, adına bir kişi konuşma
yaparken bir başka TAYAD'lı da şiir okudu. Sonrasında
yemeğe geçildi. Anıların anlatıldığı anma, aileye tekrar
başsağlığı dilenmesiyle bitirildi.
Özgür Tutsak Filiz Gencer'in Talepleri Kabul Edilsin
TAYAD'lı Aileler talepleri için 25 gündür açlık grevi
yapan Filiz Gencer ile ilgili 23 Haziran'da bir açıklama
yaptı.
Açıklamada; "1993 yılından beri cezaevinde olan ve
şu an tek kişilik hücrede tutulan siyasi tutsak Filiz
Gencer, 25 gündür açlık grevinde. Filiz Gencer’in talebi
yoldaşlarının bulunduğu hapishaneye sevk edilmek…
Bizi aç bırakan, bizi tecrit eden, bizi katleden faşizme
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karşı direneceğiz ve hesap soracağız….Tüm halkımızı
Filiz Gencer’e mektup yazmaya çağırıyoruz…" denildi
Dersim’de Anadolu Halk Festivali Yasaklanmasına Rağmen
Festival Çalışmaları Sürüyor
Festivalimizi Yaparak Değerlerimize Sahip Çıkmaya
Devam Edeceği"Seyit Rıza'dan Kemal Gün'e 7. Anadolu
Halk Festivali", 8-9 Temmuz'da Dersim Hozat Cumhuriyet
Meydanı'nda Grup Yorum ve Erdoğan Emir'in konseri,
Halkın Mühendis Mimarlarının ve Halkın Hukuk Bürosu'nun gerçekleştireceği panellerle yapılacak festival
valilik tarafından yasaklandı.
Sanata, kültüre, inançlara düşman işbirlikçi AKP,
festivalleri yasaklayarak devrimcilerin halkla olan bağını
keseceğini sanıyorsa yanılıyor. Halkın yanında halkla
birlikte değerlere sahip çıkmaya devam edilecektir.

Yasağa Rağmen Çalışmalar Sürüyor
Dersim'de Festival için yapılan çalışmalarda 22 Haziran'da Hozat’a bağlı köylerin çoğuna festival afişleri
asıldı ve halk, festivale çağrıldı.
27 Haziran’da yapılan çalışmalarda ise Dersim merkezde Sanat Sokağı’nda esnaflara bildiri dağıtıldı, 40
esnaf gezildi. Kafelerde oturanlara festival anlatıldı.
bildiri dağıtıldı. Çalışmanın devamında Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan kafelerde bildiri dağıtıldı. Toplam 400
bildiri dağıtıldı. Ovacık’ta yapılan çalışmalarda 300
bildiri halka ulaştırıldı ve 150 afiş asıldı. Hozat’ta ise
400 bildiri dağıtıldı.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Reformist Cephe Kılıçdaroğlu'nun Etrafında Pervane

REFORMİZM ÖNCÜSÜNÜ BULDU
CHP'nin, CHP Milletvekili Enis
Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine
başlattığı "Adalet Yürüyüşü", solun
birçok kesimi için, uzun zamandır
içine düştükleri çaresizlikten, eylemsizlikten "kurtuluş" aracı oldu.
Hergün reformist cepheden birileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında boy
gösteriyor.
Solun bir çok kesimi, "ışığa koşan
kelebekler" misali, Kılıçdaroğlu'nun
yanına koşuyor.
Reformizm, öncüsünü buldu: CHP
ve Kılıçdaroğlu.
ÖDP Genel Başkanı Alper Taş
onun yanında.
Halkevleri Genel Başkanı Oya
Ersoy, Kılıçdaroğlu'nun yanıbaşında
poz veriyor.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
Kılıçdaroğlu'yla birlikte yolları adımlamaktan gayet mutlu görünüyor.
TMMOB orada. KESK orada.
HDP "geç de olsa doğru" diyerek
kervana katılıyor. HDK ve HDP bileşenleri, “birleşik bir mücadele" için
katılıyorlar yürüyüşe.
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, Kılıçdaroğlu'yla omuz omuza
tarihe, tarihi bir resim veriyorlar.
Aynı gün, BirGün yazarı Doğan
Tılıç da, eski MHP milletvekili Hasan
Basri Coşkun da, Kılıçdaroğlu'na
eşlik ediyorlar.
SODAP, yürüyüşü destekliyor.

Kılıçdaroğlu ve Oya Ersoy

ESP, “Maltepeye kadar olmasın"
diyerek yürüyüşe katılalım, diyor.
"Hayır Meclisleri" orada.
Kısacası, bilcümle reformizm
orada...

Sosyalist, Komünist,
Devrimci Sıfatlı Güçlerle
CHP'yi Bir Araya
Getiren Nedir?
Eğer, taşıdığınız sıfata uygun
olmayan bir iş yapıyorsanız, ya o
sıfatı değiştirirsiniz; ya da yaptığınız
işi doğru göstermek için, gerçekleri
çarpıtır, teoriyi eğip bükersiniz.
Reformizm de ikincisini yapıyor.
CHP'nin kuyruğuna takılmayı
haklı ve doğru gösterebilmek için,
"CHP'nin eski CHP olarak görülemeyeceği"nden "yürüyüşün ön açıcılığına" kadar bir çok tahlil yapılıyor.
Kılıçdaroğlu'yla birlikte poz vermekte en heveslilerden biri olan Halkevciler Sendika.org sitesinde şöyle
yazıyorlar örneğin:
"... devletin kurucu partisi
CHP’nin grup toplantısını TBMM
dışına taşıması dahi yeterince kuvvetli
bir politik mesaj. CHP yarın kendisine
yönelik şüpheleri haklı çıkaracak bir
geri manevra yapsa bile değişmeyecek
bir durum bu. ... Kılıçdaroğlu, artık
'Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur'
diyor ve bu eylemiyle, Saray gölgesindeki TBMM’nin işlevsizleştiğini
hem kabul hem ilan ediyor."
Neredeyse CHP'nin düzenden koptuğunu söyleyecekler.
Devam ediyor Sendika.org:
"Kılıçdaroğlu’nun yoluna mesafeli durup başka yollara çıkmak isteyenler için dahi ön
açıcı bir eylem söz konusu."
Mesela SODAP da diyor ki;
"Şurası çok açık, bütün handikaplarına rağmen Adalet Yürüyüşü faşizme karşı mücadele
noktasında önemli olanaklar

Kılıçdaroğlu ve Kani Beko

yaratabilir."
Kelimeleri değişse de, reformist
cephenin tahlillerinin özü özeti budur.
Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin kendi
damgasını bastığı ve kimseye de
kendini ifade etme hakkı vermediği
bu yürüyüşü, reformizm "ÖN AÇICI
bir eylem" olarak tanımlıyor. "Faşizme karşı mücadelede olanaklar
yaratabilir" diyor.
Önünüzü açan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, o açılan yoldan devrimci
bir yola varılmayacağı kesindir.
Klavuzu CHP ve Kılıçdaroğlu
olanın varacağı tek yer; düzenin bataklığıdır.
Faşizme karşı mücadeleye gelince;
ancak kendi gücüne güvenmeyenler,
faşizme karşı mücadelede bedel ödemekten kaçanlar, faşizme karşı kendilerine CHP gibi bir müttefik bulabilirler. Türkiye tarihini bilen herkesin
bildiği gerçek, faşizme karşı mücadele
CHP ile verilemez.
Kamu Emekçileri Cephesi'nin Nuriye ve Semih'in direnişi başta olmak
üzere, birçok yerde örgütlediği direnişlerde "faşizme karşı mücadelede
bir olanak" görmeyenler, CHP şemsiyesi altına sığınmakta böyle bir
olanak görüyorlarsa, faşizme karşı
mücadele diye bir dertleri yok demektir.
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Reformizm Yerini Buluyor
CHP'de sınıfsal, ideolojik ve politik olarak bir değişiklik yoktur.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Kim tersini iddia ederse kendini veya
halkı aldatmış olur.
CHP, oligarşi içi çatışmada, tutuklamaların CHP milletvekillerine
uzandığı noktada, sorunun kendisi
için varlık-yokluk sorunu noktasına
geldiğini görüp, karşı bir tavır geliştirmiştir.
Halk Cephesi'nin kamu emekçilerine yönelik saldırılara karşı tüm
ülkeye yayılan bir direnişi gerçekleştirdiği koşullarda, CHP milletvekilinin tutuklanması karşısında tavırsız
kalmasını kimseye açıklayamazdı
zaten. Ama asıl sorun, CHP'nin oligarşi içi çatışmada bu saldırıyı püskürtmemesi halinde, saldırının daha
da tırmandırılacağını görmesidir.
Burada bir "ön açma" yoktur.
Ancak reformist solun katılımıyla,
kitlelerin düzene, CHP'ye yedeklenmesi vardır.
Reformizm, CHP'nin kuyruğunu
takılmıştır. Çünkü, reformist bir çizgide bile olsa, kendi başına bağımsız
bir direniş, bir muhalefet örgütleyebilecek güç ve dinamizmini kaybetmiştir.
İşte HDP, başkanları dahil, onlarca
milletvekili tutuklanmasına, yüze yakın belediye başkanı ve eşbaşkanı
tutuklanmasına rağmen, tek bir direniş
örgütleyememiştir.
ÖDP'si, EMEP'i, ESP'si, referandumda AKP'nin açık hilesine karşı,
esip gürlemelerine rağmen, birkaç
günlük kendiliğinden gösterilerin dışında, bir protestoyu bile örgütleyememişlerdir. Yüzbine yakın kamu
emekçisi işten atılırken, kamu emekçileri sendikalarının yönetiminde olan
ÖDP, BDP, EMEP ve diğer reformistler, tek bir direniş örgütleyememişlerdir.

Kılıçdaroğlu ve Selma Gürkan
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Reformizmin takatı kalmamıştır.
CHP'nin kim olduğunu, devletçiliğini, katliamcılığını, şovenizmini hepsi iyi bilir. Ama bütün
bunlara rağmen, CHP'ye ilişkin
kendi tesbitlerini de unutup Kılıçdaroğlu'nun yanına koşmaları, işte
bu tükenmişliğin sonucudur.

Adalet İçin Mücadele
Edecekseniz
Yanlış Yerdesiniz
Yönünüz Düzenin Bataklığı
İse, Yolunuz Açık Olsun;
Doğru Yerdesiniz
EMEP Genel Başkanı "Adalet
yürüyüşü sahiplenilmeli" buyuruyor.
ESP'den Figen Yüksekdağ, Kılıçdaroğlu’na: "Mesele Maltepe öncesi
ve ötesi, dilerim son durağı Maltepe
olmaz" diyor. Ne kadar ciddi ve derin
bir siyasal itiraz.”
Adalet mücadelesi, faşizme karşı
mücadeledir. Düzen güçleriyle birlikte
değil, düzene karşı güçlerle sürdürülür.
Adalet için mücadele, herkesin
uzun zamandır tanık olduğu gibi,
Halk Cephesi'nin gündemindeki bir
mücadeledir. Bu mücadeleyi mühürlenen dernekleri açarak, işten atılmalara karşı tek tek direnişleri örgütleyerek, tüm yasaklara, mevzilerimizi, meşruluğumuzu savunarak,
katledilip cenazeleri verilmeyen gerillaların cenazelerine sahip çıkarak,
hasta tutsaklarımızı düşmanın insafına
bırakmayarak, hapishanelerde direnişi
örgütleyerek ve bunun da bedellerini
ödeyerek sürdürüyoruz.
Sur, Cizre Katliamı’nı destekleyen
bu CHP yönetimi değil mi? HDP
bunu unuttu mu? Daha dün OHAL
ilan edilmesine oylarıyla onay
veren bu CHP yönetimi değil
mi? Yüzbini aşkın kamu emekçininin işten atılmasını gündemi
yapmayan bu CHP değil mi?
KESK bunun farkında değil
mi? 19 Aralık Katliamı’ndan
bugüne hiçbirini unutmuyoruz.
"Teröre karşı mücadele" diye
devrimcilerin katledilmesini
onaylayan bu CHP yönetimi
değil mi? DİSK Genel Başkanı

Kılıçdaroğlu ve Alper Taş

Kani Beko, İşçi kıyımı yapan, taşeronlaştırma yapan belediyeler içinde
CHP'nin belediyeleri olduğunu bilmiyor mu?
Hiç kuşku yok ki, CHP'nin kuyruğuna takılan tüm reformist, oportünist güçler bunları biliyor. Ancak
sorun bir tercih sorunudur. Böylelikle,
düzeniçileşmekte, bir adım daha ileriye atılmaktadır. Elbette rota CHP'ye
doğru olduğunda, "ileriye" doğru atılan her adım, aslında bataklığa doğru
bir adımdır.
Bu nedenle yazımızı Lenin'in Ne
Yapmalı'daki şu sözleriyle bitiriyoruz:
"Özgürce benimsediğimiz bir kararla, düşmanla savaşmak amacıyla,
daha başında kendimizi tek başına
bir grup olarak ayırdığımız için ve
UZLAŞMA yolu yerine MÜCADELE yolunu seçmiş olduğumuz için,
bizi suçlayan kimselerin bulunduğu
yakınımızdaki bataklığa çekilmemek
amacıyla birleşmiş bulunuyoruz. Ve
şimdi aramızdan bazıları şöyle bağırmaya başlıyorlar:
“gelin bataklığa gidelim! (...)
Evet beyler! istediğiniz yere, hatta
bataklığa bile gitmekte özgürsünüz.
Aslında bize göre sizin gerçek yeriniz
bataklıktır, oraya ulaşmanız için size
her türlü yardımı yapmaya da hazırız.
Yeter ki ellerimizi bırakın, yakamıza
yapışmayın ve o büyük özgürlük sözcüğünü kirletmeyin, çünkü biz de dilediğimiz yere gitmekte "özgürüz"
(Lenin, Ne Yapmalı, sf. 7)
Son bir ek yapıyoruz: Adalet sözcüğünü de kirletmeyin.
Ya düzenin bataklığına gitmekten
vazgeçin, ya da CHP'nin kuyruğuna
takılırken üzerinizde taşıdığınız, özgürlük, emekçi, sosyalist, komünist
gibi sıfatları da bırakın artık, daha
fazla kirletmeyin!

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
YPG'nin Rakka'da "Büyük Savaş"ı
Amerika'nın "Kara Ordusu" Olmaktır;
"Politika" Değil, "Taktik" Değil;
BU BİR SAF DEĞİŞİKLİĞİDİR!
Nereden Nereye?
- PKK, ARGK, ERNK'dan; Kurtuluş Cephesi, Kurtuluş Ordusu'ndan... Amerikan
Emperyalizminin "Kara Ordusu" Olmaya...
- Yurdu Beş Parçaya Bölünmüş Bir Halkı Temsil Etme İddiasından Ülkeleri
Parçalayıp Paylaşan Emperyalistlerin Masasında Yer Almaya...
- "Bir Parça Özgür Vatan" İçin Savaşmaktan; Özgürlüğün, Bağımsızlığın Baş
Düşmanı Adına Savaşmaya...
Kürt milliyetçi hareket, Suriye'de
Amerikan emperyalizmiyle işbirliği
politikasını, her gün biraz daha ileriye
götürerek, Amerika'nın kara ordusu
olma noktasına gelmiştir.
Kürt milliyetçi hareketin, Amerika'nın kara gücü olma süreci, ideolojik,
politik boyutlarıyla, emperyalizmi
karşı safta görmekten çıkmasıyla başlamış, Kürt sorununun emperyalizmin
müdahalesiyle çözmeyi savunmaya
başlamasıyla da gelişmiştir.
Bu yılın başından itibaren ise bu
işbirliği askeri planda, Amerika'nın
kara gücü olmaya dönüşmüştür.
Bu noktaya adım adım gelindi?
Amerika'nın Suriye'deki askeri
planları doğrultusunda, Mart ayının
sonlarına doğru, Rakka'ya yönelik
operasyon başlatıldı:
"SDG savaşçıları, 22 Mart 2017’de
ilk kez Uluslararası Koalisyon’un
desteğiyle Fırat Nehri’nin diğer tarafında bulunan Tebqa’nın batısına havadan indirme yaptı." (Yeni Özgür
Politika)
"Uluslararası Koalisyon" KİM?
Cevap: EMPERYALİZM!

Haziran başında ise, Rakka'ya yönelik harekat aşamasına geçildi.
"BÜYÜK SAVAŞ BAŞLADI"
7 Haziran 2017 tarihli Özgür Politika’nın manşetinde böyle yazıyordu.
KİMİN Büyük Savaşı?
KİM ADINA Büyük Savaş?
Basında gün gün şu gelişmeler
yer aldı:
"YPG, Uluslararası Koalisyon
tarafından Rakka Bölgesi’ne havadan indirmeyle taşındı".
"YPG, Rakka'nın dış semtlerinde".
"YPG, Rakka'yı aşacak şekilde
güneye sarktı".

Sonra Nereye Peki?
Suriye'de Kim Ne Arıyor?
Suriye Halkının ve Meşru Güçlerinin Dışında, Hiçbir Gücün Suriye'de
Bulunması Meşru Değildir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri,
Suriye'deki varlıklarını haklı ve meşru
göstermek için, “IŞID'e karşı mücadele" gerekçesine sığınıyorlar. Bu gerekçe, hiçbir gücün Suriye'de bulunmasını haklı göstermez.

Kesin olan bir şey varsa, o da sorunun “IŞID'le mücadele" OLMADIĞIDIR. Sorun kesinlikle bu değildir.
Amerika, veya Rusya veya YPG, ya
da bir başkası, bunun böyle olduğunu
iddia ediyorsa, bilinmelidir ki, dünya
halklarını aldatmak istiyorlar.
Amerika'nın Suriye'deki varlığını
haklı ve meşru görmek, sadece ve
sadece EMPERYALİST BAKIŞ AÇISINDAN mümkündür.
Suriye'ye emperyalistler saldırıncaya kadar IŞID sorunu yoktu. IŞID'i
Suriye'ye kim soktu? Suriye devletini
saldırıp zayıflatarak İŞİD'in güç kazanmasını kim sağladı?
Bunda tek bir sorumlu vardır:
Amerika.
ABD'nin amacı, Amerikan imparatorluğunu bölgede ekonomik, siyasi,
askeri olarak hakim kılmaktır.
Amerikan emperyalizmi, hangi
hakla, hangi sıfatla Suriye'de bombalar
yağdırıyor? ABD'nin ve diğer emperyalistlerin ve onlarla "ittifak" halindeki güçlerin Suriye'deki varlıkları
ve savaşları meşru, haklı bir savaş
değildir. HAKSIZ ve GAYRİ-MEŞRU
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bir savaştır.

Halkı Aptal Yerine
Koymayın!
Amerika'nın Rakka
Sevgisinin Kaynağında,
Sadece Kan İçici
Emperyalist Tekellerin
Çıkarları Vardır!
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"Büyük savaş" kimin savaşıdır?
Bunu herkes biliyor. Bu savaş,
Amerika'nın savaşıdır.
RAKKA SAVAŞI İLE KÜRT
MİLLİYETÇİ HAREKET, AMERİKANIN "KARA GÜCÜ" OLMAKTAN ÇIKIP "KARA ORDUSU" OLMAYA GEÇMİŞTİR.
Rakka savaşı, Güney Kürdistan
dışında Amerika ile geliştirdikleri
işbirlikçiliğin, Ortadoğu'nun başka topraklarına yayılmasıdır.
Artık Amerika Ortadoğu'da istediği her yerde Kürt Milliyetçi
Hareketi koşturmaya, savaştırmaya başlamıştır.
Tonlarca silah, patlayıcı, zırhlı
araçlar... Bunlar Amerika tarafından Kürt Milliyetçi Harekete
verildi.

IŞİD, Rakka'yı 2014 yılında
ele geçirmiş ve Rakka'yı “fiili
başkenti” olarak ilan etmişti.
Amerika neden "Rakka'yı kurtarmak" istiyor?
Bir; bunu Rakka halkını kurtarmak için yapmadığını biliyoruz.
Amerika'nın Rakka'yı ele geçirmek istemesinin tek nedeni,
bölgedeki emperyalist tahakküm
planını hayata geçirmek için orayı
ele geçirmeyi zorunlu görmesidir.
İki; Amerika bunu doğrudan
kendi askeriyle yapmayıp, SDGYPG aracılığıyla yapıyor.
Peki, YPG'nin orada ne işi var?
Rakka bir "Kürt şehri" de değil.
Nüfusu ağırlıkla Arap olan bir şehirdir.
Amerika, neden YPG'ye ağır silahlar, tanklar, toplar veriyor, Amerikan
uçakları neden YPG askerlerini, hava
yoluyla taşıyor?
Eğer YPG, PKK, HDP, BDP, bize
kalkıp da Rakka operasyonunun Rakka'daki halkı kurtarmak için yapıldığını,
bunun IŞİD'e karşı bir mücadele ittifakı
olduğunu söylerlerse, BU, HALKLARLA ALAY ETMEKTİR.
Tüm dünyanın bildiğini gizleyemezsiniz.
Gözlerimizin önünde apaçık olan
şudur:
YPG, bölgede ABD'nin KARA
ORDUSU olmuştur.
Peki neden böyle bir işbirliği yapıyor, diye sorulabilir.
Cevabı şudur:
Artık bağımsızlık, özgürlük, ulusal
onur gibi hedefler ve kavramlar, geminin bordosundan aşağı atılmış;
Amerikan himayesinde bir Kürdistan hedeflenmektedir. Tıpkı Barzaniler gibi.
Kürt milliyetçileri, işbirlikçi bir
hareket olarak "güçlenmekte", "büyük
askeri güç" olmaktadırlar.

YPG Üstünde ABD
Şemsiyesi Bu Koruma
"Karşılıksız" Değildir
YPG, ABD tarafından silahlandırıldığı gibi, siyasi, askeri, ekonomik
olarak ABD tarafından koruma altına
alınmış durumdadır.
Şu anda Rusya ve Amerika arasında, dolaylı güçler aracılığıyla sürdürülen bir savaş süreci yaşanıyor.
Kürt milliyetçi hareket, bu saflaşmada
ABD tarafında yer alıyor.
Kürt milliyetçi hareket, Rusya'nın
Türkiye ile anlaşıp Jadin Köyü’ne saldırarak SDG'ye saldırdığını söylüyor.
SDG'ye saldıran Suriye uçağı, ABD
tarafından düşürülüyor. Bir gazetecinin
deyimiyle, "Amerika bu misillemeyle
YPG'ye dokunanı yakarım" diyor.
Türkiye oligarşisi, ABD'nin YPG'yi
silahlandırmasına karşı, "bu nasıl müttefiklik" diye sızlanıyor. Ama ABD
bunu dikkate bile almıyor; YPG'yle
ortak operasyonlarını sürdürüyor.
Sorunun özü şudur: ABD, Suriye'de
kendi siyasi ekonomik askeri imparatorluğunu kurmak istiyor; saldırı onun
için başlatıldı zaten.
Amerika'nın bölgede askeri ve si-

yasi egemenliğini büyütmek istemesi
karşısında, Rusya ve bölgede söz sahibi olmak isteyen diğer ülkeler arasında çelişkiler ve çatışmalar ortaya
çıkıyor.
Soru şudur:
Kürt milliyetçi hareket, egemen
sınıflar arası bu çatışmada neden bir
taraftır? Neden dünya halklarının katilinin bölgede kendi düzenini kurmaya
çalıştığı yerde onun silahıyla, eğitimiyle, bayraklarıyla dolaşıyor.
Neden ABD'nin koruması altındadır?
Neden Amerikalı komutanlardan
durmadan övgüler alıyor?
Bu soruların cevapları, halkların
katili ABD'nin kurduğu PLANLARDA KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN
ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLMASINDADIR. YPG bu emperyalist planın
bir parçasıdır, aracıdır, saldırı gücüdür.
İdeolojik bağımsızlığı olmayan,
kendi özgücüne güvenmeyen,
milliyetçilik çıkmazında kalmakta
ısrar eden her güç, çözümsüzlüğe ve
sonunda emperyalistlerin kara gücü
olmaya mahkumdur.

İşbirlikçilikle Böyle Aleni
Övünebilmek
Kürt Halkının Bağımsızlığı,
Özgürlüğü İçin Verilen
Şehitleri Çiğnemektir
Kürt milliyetçiliği, çok hızlı bir
şekilde, Amerikan işbirlikçiliğiyle övünür hale gelmiştir:
Kendi yayın organlarında yer alan
şu habere bakın: "Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada
da QSD’nin başarıları hatırlatılarak,
Reqa’nın özgürleştirilmesine dair güven yinelendi.
QSD’nin DAİŞ’i sözde başkenti
Reqa’dan sökmek için hücum başlattığını belirten Koalisyon, “QSD cesaretle ... Tebqa ve Kuzeybatı Suriye’deki sayısız şehir ve köyün kurtarılmasında rüştünü ispat eden bir
güç” dedi. (7 Haziran 2017, Özgür
Politika)
Koalisyon KİM? başta Amerika,
Almanya olmak üzere, emperyalistler.
Evet, bir "rüşt" ispatı var; ancak
bu Kürt gerillaların cesareti, savaşçılığı

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

değil, Kürt milliyetçi hareketin işbirlikçilik rüştünün ispatıdır.
Emperyalizme "rüştünü" İspatlamakla, ona güven vermekle övünen
bir Kürt Milliyetçiliği var artık.
Böyle olunca, artık emperyalistlerin
tüm suçlarına ve yöntemlerine ortak
olmanın yolu açılmıştır.
Rusya yetkilileri, "Demokratik Suriye
Güçleri'nin (SDG) IŞİD'le anlaştığını,
IŞİD'cilerin bu bölgelerden çatışmaya
girmeden çekildiğini" iddia ettiler.
Rus komutanı, YPG IŞİD'le anlaştı
diyor...
Kürt milliyetçi hareket buna bir
cevap vermelidir.
Kürt milliyetçi hareket, böyle bir
şey yapmış olabilir mi? Somut bilgimiz
yok. Ama tarihi bilgimiz var.
Emperyalistler, özel olarak da
Amerikan emperyalizmi, bu tür şeyleri
çok yapmıştır ve yine yapabilir.
Amerika'yla işbirliği yapan biri
de mantıki olarak, siyasi ve askeri
olarak bunları yapabilir.
İşbirlikçilik böyle bir şeydir zaten.
İşbirliğine gireni, EMPERYALİZMİN suç ortağı yapar.

Gerçeği Görmek İçin,
Temel Kavramlara
Geri Dönelim
Tüm kavramlar unutulmuş veya
reddedilmiştir.
Emperyalizm kimdir, halk kimdir?
Sömürü nedir, sömürgecilik nedir?
Nasıl olur?
Tekeller ne yapar, nasıl hükmeder?
Vatanseverlik nedir, yurtseverlik nedir?
Demokratlık, ilericilik nedir?
Polis kimdir? Devlet kimdir, rolü
nedir?
Her şey alt üst olmuş, tersine
dönmüştür.
Bugün Amerika'ya "rüştünü ispat
etmiş olmakla" övünen Kürt milliyetçi
hareketin yola çıkarken, kurduğu örgütlenmelerin isimlerini hatırlayalım.
Muhtemeldir ki, kendileri de unut-

muştur bu isimleri ve anlamlarını.
Biz hatırlatalım. PKK, ERNK, ARGK
ne demekti mesela?
PKK; yani Kürdistan İşçi Partisi...
ERNK; yani Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi... ARGK; yani Kürdistan
Halk Kurtuluş Ordusu..
Ve YPG-SDG; yani Amerika'nın
Kara Ordusu.
Nereden nereye; cevabı ortada.
Kavramlara, sıfatlara bakmaya devam edelim.
- YPG kim, ve ne demek?
YPG, PKK çizgisinin Suriye'deki
örgütlenmesi olan Kürt Demokratik
Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadıdır.
YPG ise, "Halk Koruma Birlikleri"
demek.
Yani karşımızdaki güç, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin Halk Koruma Birliği'dir.
Soru önümüzdedir: YPG, Rakka'da
hangi Kürt halkını korumaya gidiyor?
- YPG'nin ana gücü oluşturduğu
ittifakın adı ise, SDG; yani Suriye
Demokratik Güçleri.
Bu tanıma göre, SDG'nin Suriye'de
demokrasiyi istemesi gerekiyor.
SDG'nin ittifakları kim?
Amerika, Almanya ve diğer emperyalistler.
Emperyalizmin müdahale ederek
demokrasi getirdiği bir ülke var mı?
2000'den bu yana müdahale edilen
ülkelere bakalım?
Irak?
Libya?
Hangisine demokrasi geldi?
Hangisinde halka özgürlük, refah,
mutluluk, huzur geldi?
Amerika ve müttefiklerinin bu ülkelerde gerçekleştirdiği "kurtarma
operasyonları"nın bedeli; MİLYONLARCA İNSANIN KATLEDİLMESİ,
BU ÜLKELERİN YAĞMALANMASI, kadınlarına çocuklarına tecavüz
edilmesi, halkın açlığa, susuzluğa,
mülteciliğe mahkum edilmesidir.
YPG ve bütün olarak Kürt milli-

yetçi hareket, ve onlarla birlikte olmaya devam eden sol güçler; kimle,
nasıl bir ittifak içinde olduklarını
TEKRAR VE TEKRAR DÜŞÜNMELİDİRLER.

Amerika'nın
"Büyük Savaşı"nın
Küçük Askerleri Olmayın!
"Büyük savaş" kimin savaşıdır?
Bunu herkes biliyor. Bu savaş, Amerika'nın savaşıdır.
RAKKA SAVAŞI İLE KÜRT
MİLLİYETÇİ HAREKET, AMERİKANIN "KARA GÜCÜ" OLMAKTAN ÇIKIP "KARA ORDUSU" OLMAYA GEÇMİŞTİR.
Rakka savaşı, Güney Kürdistan
dışında Amerika ile geliştirdikleri işbirlikçiliğin, Ortadoğu'nun başka topraklarına yayılmasıdır.
Artık Amerika, Ortadoğu'da istediği
her yerde Kürt milliyetçi hareketi koşturmaya, savaştırmaya başlamıştır.
Tonlarca silah, patlayıcı, zırhlı
araçlar... Bunlar Amerika tarafından
Kürt Milliyetçi Harekete verildi.
Gazeteler yazdı: "Silahlar ve araçlar
120 tırla geldi"...
-120 TIR silah, ABD'nin çıkarları
içindir.
-120 tır silah, işbirliğinin perçinleşmesidir.
-120 tır silah, emperyalizme bağımlılıktır.
-120 tır silah, Kürt halkının bağımsızlık talebini inkar etmektir.
-120 tır silah, halktan kopmaktır.
-120 tır silah, ulusal bağımsızlık
için dökülen kanı çiğnemektir.
Amerika, neden kendi askerlerini
savaştırmıyor da, YPG'yi ve bölgedeki
diğer bazı güçleri kullanıyor.
Birinci neden; yeni-sömürgeciliğin
mantığının devamıdır; işgalci bir güç
olarak halkın karşısında olmak yerine,
saldırılarını, askeri operasyonlarını işbirlikçilere, “yerel” güçlere yaptırıyor.
İkinci neden; herkesin bildiği gibi, halkımızın Kore Savaşı’ndan bildiği gibi,
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sömürge ülke halklarının evlatlarını
kullanmak, Amerika için daha ucuza
mal olur. Her biri onlarca dolara mal
olan Amerikan askerleri yerine, "23
sentlik askerler" lazımdı Amerika'ya.
O da bulundu.
YPG bu "göreve" talip oldu.

YPG "Paylaşanların"
Masasında!
Kürdistan İsrail mi Olacak?
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Tarihi açıdan çok çarpıcıdır; ülkesi
5 parçaya bölünmüş, emperyalist ve
işbirlikçi güçler arasında parçalanıp
paylaşılmış bir halkın çocukları, şimdi
PAYLAŞANLARIN ASKERİ yapılıyor.
Parçalanmış bir ülkeden doğan ve
siyasi varlık nedeni, ülkesinin parçalanmışlığı olan bir örgüt; şimdi PAYLAŞANLARIN masasında, paylaşanların safında yer alıyor.
Yazık.
Utanç verici.
Kendi toprağına haksızlık.
Kendi halkına karşı sorumsuzluk.
Amerika silah veriyor. Amerika
eğitim veriyor. Amerika "İŞİD'le mücadele" adı altında başka halklara
saldırtıyor.
BU, AMERİKA'NIN KARA
GÜCÜ OLMAKTAN ÇIKIP KARA
ORDUSU OLMAYA BAŞLAMAK-

TIR. DAHASI ADINA "KÜRDİSTAN" DEDİKLERİ YENİ BİR İSRAİL DEVLETİNİN ADIMLARIDIR.
Özgür Politika'nın adına BÜYÜK
SAVAŞ dediği de tüm bu politikaların
ideolojik ayağıdır.
Bu büyük savaş Amerikalıların
savaşıdır.
Amerikan işbirlikçiliği “Büyük
Savaş” denilerek, “IŞID'den temizleme" adı altında meşrulaştırılamaz.
"Büyük Savaş"ta asıl soru, kimin
tarafında olunduğudur. Bu savaş, halkın savaşı değildir. Bu savaşta Kürt
halkının ve hiçbir halkın yararına
hiçbir şey yoktur. Bu savaşa "Büyük
Savaş" demek halklara yapılmış bir
başka ideolojik saldırıdır.

Kürt Milliyetçi Harekete
Çağrımızdır:
Bu Bir Saf Değiştirmedir;
Bu Yoldan Dönün!
Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü
İbrahim Kalın tarafından 22 Haziran'da yapılan açıklamada bakın ne
deniyor: “İdlib Bölgesi’nde ağırlıklı
olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında
ağırlıklı olarak Rusya ve Iran, Güneyde Deraa Bölgesi’nde Ürdün’ün
ve Amerikalılar’ın yer alacağı bir
mekanizma üzerinde çalışılıyor."

Bu apaçık bir PAYLAŞIM savaşıdır. Emperyalizme boyun eğmeyen,
emperyalist tekellerin, IMF'nin, NATO'nun istediği gibi cirit atamadığı
bir ülkenin emperyalist askeri saldırıyla zayıfatılması, yıkılması, parçalanması ve emperyalistler tarafından
ele geçirilmesidir. Suriye'de kimin
kimle savaştığının "belli olmadığı"
savaşın asıl esası budur. Bütün saflar
da buna göre belirlenmektedir.
Kürt milliyetçi hareket, Amerika
ile işbirliğine devam ettiği sürece Ortadoğu halklarına karşı suç işleyecektir. Bundan hemen vazgeçmelidirler.
Kürt halkı, mazlum, mağdur, ezilen, sömürgeleştirilen bir halktır.
Kürt halkının geleceği, Amerika'nın 23 sentlik askeri olmak değildir;
Kürt halkı, Ortadoğu topraklarında,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
zafer kazanmış muzaffer bir halk olarak yaşamalıdır ve öyle yaşayacaktır.
Kürt halkının tarihi ve geleceği,
buna hizmet etmeyen tüm politikaları
mahkum edip lanetleyecektir.
Adınızı, lanetlenecek olanların, tarihin mahkum ettiklerinin ve edeceklerinin yanına değil; haklı, meşru ve
kazanacak olanların yanına, anti-emperyalist, anti-oligarşik halk kurtuluş
savaşının MUZAFFERLERİNİN yanına yazdırın.

Amerika’ya Karşı Savaşma Nedenlerimizin Başında; Onun, Dünyanın Her Yerinde
İdeolojik, Siyasi, Ekonomik ve Askeri Hegamonyasını Kurmak İstemesi Geliyor:
- Dünya nüfusunun sadece % 6'sına sahip,
- Dünyanın toplam gelirlerinin % 50'sine sahiptir.
- 2016 yılı itibariyle dünyada silahlanmaya
harcanan para 900 milyar dolar; bunun 596
milyar doları Amerika'ya ait.
- 2016 yılı Amerikan askeri harcamaları: 596
milyar dolar. (Bütün dünyadaki askeri harcamaların yarısından fazlası.)
- Dünya ülkelerinin;
. 157'sinde Amerikan askerleri var
. 63 ülkede Amerikan üssü ve askerleri var
- 11 Eylülden sonra 7 ülkede 13 yeni Amerikan
üssü daha açtı ve,
- Son olarak Suriye'nin Rojava Bölgesi’nde
açılan 7 yeni üs bunlara eklendi.
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- Amerikan Savunma Bakanlığı’nın raporuna
göre, dünyanın 130'a yakın ülkesinde 702 tane
Amerikan askeri varlığı yada üssü bulunmaktadır.
- Ayrıca ABD içinde de 6000 üsse sahiptir.
- Rakamlarla ABD Askeri Sanayi 845.441 adet
Savunma Bakanlığı’na ait bina mevcuttur.
- En fazla askeri harcama yapan 25 ülkenin
bütçesi ABD'nin askeri harcamalar bütçesine eşittir.
- ABD bütçesinde ikinci sırayı alan eğitim
bütçesi 45 milyar dolarken, savunma bütçesi 596
milyar dolardır.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Hem Marksist, Hem Leninist, Hem Komünist!
Ve Fakat;
Amerikan Emperyalizminin Halkları Özgürleştirdiğini Söylüyor

BU TEORİK SEFALET,BU İDEOLOJİK TESLİMİYET,
DAHA NE KADAR DİBE VURABİLİR?
Etha'nın (Etkin Haber Ajansı'nın)
sayfalarında yayınlanan bir yazı, ESP
çizgisinin, YPG'nin Amerikan işbirlikçiliğine nasıl baktığını gösteriyor.
İbrahim Güney imzalı bu yazı,
"Şekillenen Ortadoğu Kemiksizleşen
Türkiye" başlığını taşıyor.
"Kemiksizleşen" kim gerçekte?
ESP çizgisi, kendini "Marksist,
Leninist, Komünist" olarak tanımlar.
Devrimcilerin omurgası, Marksizm-Leninizmdir.
Devrimcilerin omurgası, anti-emperyalizm, anti-faşizmdir.
Devrimcilerin omurgası, dost düşman ayrımındadır.
Bunlar karıştığında, omurgasızlaşma başlamış demektir.
***
Yazının başında "omurgalı" bir
tespit yapıyor İbrahim Güney.
"Doların yeşili, petrolün karası
her türlü inançtan daha değerli, bu
çürümüş, kokuşmuş diktatörlükler ve
emperyalistler için."
Evet böyledir.
Fakat devamında, sanki bunu yazan
kendisi değilmiş gibi devam ediyor:
"Rakka'nın özgürleştirilmesi hamlesini Demokratik Suriye Güçleri
(DSG) ile birlikte yürüten ABD, Türkiye'nin, Suriye'nin ve Rusya'nın bölgedeki egemenlik yönelimleri önüne
set çekmiş oldu.
(...) Rakka'nın özgürleştirilmesi
hamlesinde Suriye ordusunun DSG'ye
saldırısına karşılık rejim uçağının
düşürülmesi, ABD ile YPG'nin askeri
işbirliğinin bir dönem daha devam
edeceğini göstermektedir."
"Rakka'nın özgürleştirilmesi"?
ESP'ye göre normal!!!
"ABD ile YPG'nin askeri işbirliği!"
ESP'ye göre bu da normal!!!

Kimin Silahıyla Kimi
Özgürleştiriyorsunuz?
Amerikan silahıyla, Amerika'nın
koruması altında özgürlük ha?!
Dünya tarihini yeniden mi yazıyorsunuz?
Halklara karşı işlediği suçlar kitaplara sığmayan Amerikan emperyalizmi, "özgürleştirici", "kurtarıcı";
öyle mi?
Ve siz bunu "Marksist, Leninist,
Komünist" olarak söylüyorsunuz, öyle
mi?
Amerikan emperyalizminin silahlarıyla halkların özgürleştirildiğini,
Amerikan emperyalizmiyle askeri
işbiriğini, yani onun askeri olmayı
normal gören hiçbir siyasi hareketin
ve kişinin, "Marksizmle, Leninizmle,
Komünizmle" bir ilgisi olamaz.
ESP, Rusya’nın, Kürt milliyetçilerine kendilerinden yana taraf olmayı
dayattığını, Kürt milliyetçilerinin ABD
ile birlikte hareket ettiğini, bunlar
gayet normalmiş gibi anlatıyor.
"Şekillenen Ortadoğu" dediklerinde
kendileri de Amerikan işbirlikçiliğiyle
birlikte "bir güç olarak" ortaya çıkmaya çalışıyor.
Bulunduğunuz yer emperyalizmin
kanlı çöplüğüdür.
***
Devam ediyor Güney:
"AKP ve sömürgeci faşist diktatörlük, Kürt halkının elde ettiği kazanımları ortadan kaldırmayı kendi
varoluşsal nedeni olarak görmektedir.
Zaten Kürt halkının elde ettiği ve
edeceği kazanımlar, sömürgeci diktatörlüğü bundan dolayı varoluşsal
krizle karşı karşıya bırakacak ve sonunu hazırlayacaktır."
Amerikan emperyalizminin kara ordusu olmayı kabul etmek, Türkiye oli-

garşisinin sonunu getirecek, öyle mi?
Ne güzel?
Bırakın artık mücadele etmeyi falan.
Devrime de gerek yok zaten bu
durumda.
PKK, Amerika'nın kara ordusu
olacak, bu işbirliğine karşı çıkan Türkiye oligarşisi de yıkılacak!
Devrimcilerin "devrimin yolu" olarak Sovyetik Ayaklanma mı, Klasik
Halk Savaşı mı, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi mi, diye tartışmaları
vardır.
ESP sorunu çözmüş.
Kürt halkının - Amerikan emperyalizminin askeri olarak- sağlayacağı
kazanımlar, Türkiye oligarşik diktatörlüğünü "varoluşsal krize sokup sonunu getirecektir".
O zaman bu tahlilin sahiplerinin
atacağı tek bir slogan var:
"Yaşasın Amerika’yla işbirliği!"
"Yaşasın Amerikan işbirliğinin kazanımları!"
Bulunduğunuz yer, emperyalizmle
işbirlikçiliğin omuz başıdır.
Ya oradan çıkarsınız, ya da adınızı,
Amerika’nın 23 sentlik askeri olmayı
onaylayıp, alkışlayanların arasına yazarsınız.
Amerikan emperyalizmiyle ASKERİ İŞBİRLİĞİ, hangi gerekçeyle
ve hangi biçimde olursa olsun, savunulamaz, onaylanamaz, mazur ve
meşru görülemez.
Hele hele bu, Marksistlik, Leninistlik, Komünistlik adına HİÇ YAPILAMAZ.
Bu yanlıştan dönmezse, ESP için,
yarın çok geç olacaktır.
(Ve elbette bu söylediğimiz, Kürt
milliyetçiliğiyle ittifak içinde olup,
Amerika'yla işbirliğine onay veren
tüm siyasi güçler için geçerlidir.)
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Sorunların Kaynağı Çözüm Olamaz!
ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ GASP EDENLER, ÖZGÜRLÜK GETİRMEZ!

Amerikan Bayraklarının Dalgalandığı Yerde, Hiçbir Halk Özgür Olamaz...

Kürt Milliyetçi Hareket, Amerika’nın Kara Ordusu Olmuştur!

Amerikalı Komutanların Önünde Tören Yapan Gerillalar, Bir Halkın Özgürlüğü
İçin Savaşamazlar!

“Kahraman Asker” Hasan Yaptığı İşkenceleri Devrimcilerin Karşısında Savunamadı:

“Er Hasan Ayağa Kalk! Kalk Kalk Sen, Er Hasan!
Ayağa Kalkkk, Sen, Hadi Ayağa Kalkk!”
Geçtiğimiz hafta, İstanbul Anadolu
Adliyesi’nde devrimcilerin yargılandığı
bir dava vardı.
"Gazi Davası" adıyla bilinen ve 3
gün süren duruşmalar sonucunda 11
devrimci tahliye oldu.
Mahkemenin görülmeye başlandığı
ilk gün, duruşmaya öğlen arası verildiğinde tutsaklar salondan çıkarılırken
aileler ile el sallayıp selamlaştılar.
Bir tutsak, dışarıya çıkarıldıkları
bu esnada çocuğunun elini tuttu. Bunu
gören jandarma hayhuy ederek tutsaklara gözdağı vermeye çalıştı. Devrimci tutsaklar askerin bu tavrı üzerine
"biz senin askerin değiliz, bizimle
düzgün konuş" diyerek uyardılar.
Mahkeme heyetinin ve avukatların
salonu boşaltmasını ve ortamın sakinliğini fırsat bilen askerler arkada kalan
tutsaklara saldırarak onları çıkarmaya
çalıştılar. "İşkence yapmayın" diye tepki
gösteren avukatlara aldırış etmeden tutsakları ite-kaka hücrelere attılar.
Bu saldırının ardından, elleri kelepçeli tutsaklara saldıran askerler
"şöyle vurdum-böyle vurdum" diye
övünerek yaptıkları kahramanlıkları
anlatmaktadırlar.
Fakat bu "kahraman askerler" bilmezler ki adaletin gözleri her yerdedir.
Öğlen arası bittikten sonra duruşma
tekrar başladı. İlk olarak avukatlar
söz alarak mahkeme heyetine öğlen
arasında tutsaklara yapılan saldırı ve
işkenceyi anlatmak istediler.
Mahkeme heyeti ise bu saldırının
duruşma sırasında olmadığından dava
ile ilgisi olmadığını ama isterlerse ayrıca suç duyurusunda bulunabileceklerini söyleyerek avukatların konuşmasını engellemek istedi.
Avukatların, müvekkillerine yönelik
saldırının peşini bırakmamaları ve
ısrar etmeleri üzerine heyet; "bir kişi
konuşsun o zaman" dedi.
Halkın avukatları; "Gözlerimizin

önünde müvekkilimize saldırıldı, işkence yapıldı, yerlerde sürüklendi ve
bunlar mahkeme salonu içerisinde,
kameraların önünde gerçekleşti, buna
kayıtsız kalınamaz, bu olaydan mahkemeniz de sorumludur..." diyerek
tepki gösterdi.
Kamera kayıtlarını isteyen halkın
avukatları, saldıran jandarmaların canlı
teşhisinin yapılmasını ve mahkemece
suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.
Ancak işkencenin hukuki ayağını
oluşturan mahkeme heyeti bunların
hepsini reddetti. Halkın evlatlarına
işkence eden, evlerinde kurşuna dizen
katilleri koruyan da zaten bu mahkemeler değil mi? Daha farklı bir tavır
almaları beklenemezdi elbette.

Er Hasan Ayağa Kalk!
Kalk Kalk Sen,
Er Hasan Ayağa Kalkkk!
Devrimci tutsaklara işkence yapan
askerlerin kendi aralarındaki konuşmalarına tanık olan ve bu işkencecileri
teşhis eden bir avukat ise;
"Er Hasan Ayağa Kalk...
Kalk Kalk Sen. Er Hasan Ayağa
Kalk... Hadi, anlat şimdi nasıl işkence
yaptığınızı. Bu adam az önce övünerek
anlatıyordu yaptığı işkenceleri. Hadi,
yine anlat... Yaptığınız işkencelerin
hesapsız kalacağını mı sanıyorsunuz!.."
diyerek işkenceci askeri teşhir etti.
Ne olduğunu bile anlayamayan işkenceci asker ise suçluluk psikolojisiyle ayağa kalktı.
Bütün gözler işkenceciye çevrilmiş,
yüzündeki korkuyu izliyordu. Az önce
tutsaklara saldıran, yaptığı işkenceyle
övünen kendisi değildi. "Kahraman
Mehmetçik" devrimcilerin karşısında
küçülmüş, üniformasının içinde kaybolmuştu adeta.
Halkın avukatları, devrimcileri sa-

vunmanın onuru ve meşruluğuyla işkencecilerden hesap soruyordu.
Düzen sınırlarına hapsolmayan, demokrasicilik oyunlarını bozan halkın
avukatları için, devrimcileri savunmanın
yeri ve sınırı yoktu. Faşizmin mahkemelerinde adaletsizliklere karşı adil
olmayı, hesap sormayı öğretiyordu.
Direnmenin onuru, mazlumların
ahıydı hesap soran. Devrimcileri savunmanın, işkenceci katillere karşı
halkların haklı mücadelesinin yanında
olmanın inancıydı hesap soran.
Suçlu ayağa kalk! Kalktı ayağa
işkenceci Er Hasan!
Şaşkınlığını üzerinden atan Mahkeme Başkanı, ayağa kalkan Er Hasan'a dönerek "Kalkma oğlum, niye
kalkıyorsun? Otur yerine!" diyerek
çaresizce uyarıyordu.
Mahkeme başkanı; işkencecilerden
hesap soran halkın avukatlarına "şov
yapmayın" diyerek sözünü kesmeye
çalışıyor, susmayan avukatları mahkemeden atmakla tehdit ediyordu.
İşkenceyi ve işkenceciyi savunan
mahkeme başkanı, halkın avukatlarının
tepkisi karşısında "ben bir şey görmedim" diyerek kendini savunmaya
çalışsa da tutunacak bir dalı yoktu.
İki irade çarpışıyordu mahkeme salonunda; bir yanda işkenceci katiller
öte yanda devrimciler. Bir yanda faşizmin
adaleti öte yanda devrimci adalet.. Devrimci irade üstünlüğü ele geçirmişti.
İşkenceci Er Hasan’ı dışarı çıkardı
komutanları. Üç gün boyunca bir daha
da tutsaklara yönelik bir saldırıda bulunmaya cesaret edemediler.
Devrimci adalet galip geldi; faşizmin
saldırılarına boyun eğilmedi, Er Hasan
nezdinde işkenceciler teşhir edildi.
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Koskoca Halk Meclisi
Üç gün boyunca süren mahkemelerde devrimci mücadelenin meşruluğu
savunuluyordu. Devrimciler, bir kez

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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daha yargılanan değil yargılayan olma
geleneğini sürdürdüler.
Faşizmin temsilcileri haksızdı, gayri-meşru idi. Halk için mücadele eden,
bedelleri göze alan, uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı mücadele eden, halkı
birleştiren, örgütleyen devrimciler aylardır hukuksuzca hapishenede tutuluyorlardı.
Devrimcilerin haklılığı ve meşruluğu, halk düşmanlarının hukuksuzluğu
ve gayrı-meşruluğu şu diyaloglardan
da anlaşılacaktır:
"Kırmızı Karakol'a Gidin;
Onlar Çözer"
Savunmalar sırasında Halk Meclisi
çalışanlarından tutuksuz yargılanan biri,
11 yıldır uyuşturucu içtiğini devrimcilerle tanıştıktan sonra uyuşturucu kullanmayı bıraktığını, bunu da devrimciler
sayesinde başardığını söyledi.
Tutuksuz yargılanan bu kişi "Halk
Meclisi sorumlusu" olmakla suçlanıyordu. Bu suçlamaya "Koskoca Halk
Meclisi benim gibi bir adama mı kalmış"

diyerek cevap veren Halk Meclisi çalışanının verdiği bu ifade üzerine Savcı
"Halk Meclisini tarif ederken “koskoca
Halk Meclisi”diyerek neyi kastediyorsun?
Bu mecliste kimleri tanıyorsun, niye
böyle dedin?" diye sordu.
Bunun üzerine "Valla hakim bey
eskiden bizim yolumuz, suyumuz, elektriğimiz yoktu hepsini bu Halk Meclisi
yaptı. Onun için dedim." diyen Halk
Meclisi çalışanına Savcı tekrar "Bir şey
olduğunda neden devletin yetkili kurumlarına değil de Halk Meclisine gidiyorsunuz" diye sordu.
"Karakola gidenlere de 'biz çözemeyiz, şu aşağıda kırmızı karakol var,
oraya gidin. Onlar çözerler' deyip karakoldakiler bizi Halk Meclisine yönlendiriyorlardı" diye anlatıyordu tutuksuz sanık. Halkın kendi meşru örgütlenmelerini savunmaları karşısında
çaresizdi faşizmin yargısı. Halkın örgütlenmesinden, kendi kendini yönetmesinden korkuyorlardı.
Çaresizlik içinde, psikolojik üstünlüğü

kaybeden Mahkeme başkanı "delil"leri
saymaya devam ediyor: "Molotoflar
oldu mu şişelere doldu mu? Sabancının
beynine mermi yollamışlar..." diye devam
ederek mahallelilerin söylediği marşı
bir kez de kendisi okuyarak ve yine defalarca "sen umudun adı DHKP-C demişşin, doğru mu? şeklinde sorular sorarak DHKP-C propagandası yapmaya
başlamıştı. Devrimci tutsaklar ise mahkeme heyetinin düştüğü durumdan bir
hayli memnun kalmışlardı.
Tutsaklar, savunmaların tamamında
mahalleyi, mahalledeki polisin halka
düşmanlığını, katliamcı yüzünü örnekler vererek anlattılar. Uyuşturucuya
karşı, çetelere karşı, IŞID'e karşı, yozlaşmaya karşı tüm Gazi halkının birlikte
hareket ettiğini söylediler. Gazi’nin
devrimci bir mahalle olduğunu, onun
için devletin saldırdığını söylediler.
Faşizmin saldırılarına karşı direnmenin hak olduğunu, örgütlenmenin
meşru olduğunu savunan 11 devrimci
tahliye oldu.

Özel Harekat Birlikleri
Adı Verilen
Katliam Çeteleri Lağvedilsin!

24 Temmuz 2015’te Günay Özarslan, Bağcılar’da kaldığı evde bir gece
yarısı özel harekât polisleri tarafından
15 kurşunla katledildi. Günay Özarslan’ın katilleri cezalandırılmadı.
18 Ekim 2015’te Dilek Doğan, Küçükarmutlu’da bir gece yarısı evini
basan özel harekat polislerine “galoş
giyin” dediği için Yüksel Moğultay
tarafından katledildi. Katiller, “canlı
bomba şüphesiyle vuruldu” diyerek
yalan söylediler. Tüm kamera görüntüleri apaçık ortada olmasına rağmen
katil Yüksel Moğultay, göstermelik
bir ceza aldı.
6 Mayıs 2017’de Sıla Abalay, Küçükçekmece’de kaldığı evde özel harekat
polisleri tarafından katledildi. Katiller,
hemen ardından 18 yaşındaki Sıla için
basına “DHKP-C’nin üst düzey sorumlusu ölü ele geçirildi” yalanlarını
servis ettirdi, katliam delillerinin üstünü
örtmek için evi mühürledi.
13 Haziran 2017’de TAYAD çalışanı
İnanç Özkeskin, Kadıköy’de annebabası ile birlikte 37 yıldır oturduğu
evine gece yarısı giren özel harekat
polisleri tarafından katledildi. Katiller,
İnanç Özkeskin’in 80 yaşındaki annesini,
91 yaşındaki Alzheimer hastası babasını
darp edip, dipçikle vurdu. İnanç Öz-

keskin için de “Süleyman Soylu’ya suikast yapacaktı”, “hücre evinde ölü ele
geçirildi” yalanlarını basın aracılığıyla
yaymaya çalıştılar. Katliamlarını örtmek
için evi mühürlediler.
Bu ölüm mangalarının suçları bunlarla da sınırlı değil. Gecenin bir yarısı
evlerimizi, kurumlarımızı, derneklerimizi basanlar, işkenceyle gözaltına
alanlar, sokak ortasında katledenler,
Sur’u, Cizre’yi, Silopi’yi harabeye çevirenler, toplu katliamlar yapan da
onlar. Bu katliam çetesini aklamak
için yakın zamanda ismi “Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında
Görev Yapan Personel” olarak değiştirildi. Tıpkı 19 Aralık Katliamı’na
“Hayata Dönüş Operasyonu” dedikleri
gibi… Bu pervasızlığı yaratan; “polisimiz destan yazdı” diyen Recep Tayyip
Erdoğan’dır, AKP iktidarıdır. Bu pervasızlığı yaratan; AKP eliyle tamamen
paçavraya çevrilmiş, işlevsiz hale getirilmiş, burjuva muhalefeti bile adalet
için sokaklara çıkarmış adaletsiz “yargı” sistemidir. Bu pervasızlığı yaratan;
halkın tüm kesimlerinin sessizliği, sinmişliğidir. Buna engel olmak için,
özel harekat birlikleri adı verilen ölüm
mangalarının kaldırılması, lağvedilmesi
için mücadeleyi yükseltelim.”..

Halkın Mühendis Mimarları (HMM)
23 Haziran’da, Özel Harekat Polisleri’nin
yaptığı katliamlarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kısaca şöyle dediler:
“Ülkemizde faşizm giderek daha
da azgınlaşıyor, halka daha vahşice
saldırıyor. Bu saldırıları en pervasız
şekilde gerçekleştiren bir katiller ordusu
var. Özel harekât adı verilen; insanlıktan çıkmış, adam öldürmek için birbirleriyle yarışan, işkence yapmaktan
zevk alan, artık insan demeye bile insanın dilinin varmadığı halk düşmanlarından oluşmuş bir ordu bu. 90’lı
yıllarda da özellikle Kürt halkına yönelik yapmadıkları işkence, katliam,
zulüm kalmayan bu çete, bugün ülkemizin dört bir yanında 7’den 70’e halkımızı katlediyor. Diğer taraftan faşizmin “adalet”i, evlatlarımızı katledenleri cezalandırmıyor, tutuklamıyor;
hatta ödüllendiriyor.
21 Kasım 2004’te Uğur Kaymaz
ve babası Ahmet Kaymaz, Mardin Kızıltepe’de evinin önünde özel harekat
polislerinin açtığı ateş sonucunda katledildi. 12 yaşındaki çocuğa 13 kurşun
sıkan katiller yargılanmadı.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Kitle çalışmasında emekten kaçmak,
apolitiklik, ikna etmemek
ÇÖZÜM: Kitle çalışmasında, halka, ideolojik
neden ve sonuçları kavratmak
Kitle çalışmasında düşülen yanlışlarda birisi, herhangi
bir eylemimize ya da toplantımıza, herhangi bir etkinliğimize
halkı çağırırken, onu ikna etmeye çalışmadan, salt bir çağrı
ile yetinme yanlışıdır.
Yanlıştır. Çünkü, bir insanı bir yere çağırıyorsak, o
insana en azından, neden oraya gelmesi gerektiğini anlatmamız
gerekir.
Bir insandan daha fazlası geldiği bir eylem ya da
toplantıda, faşizmin saldırısına uğrayarak bedel ödeme
riskini de göze almasını istiyorsak, o zaman ona neden
bedel ödemeyi göze alması gerektiğini anlatmamız, kavratmamız gerekir. Yani kişiyi, o işi yapmaya, o eyleme
katılmaya, o toplantıya katılmaya ikna etmeliyiz.
İkna etmek ne demektir?
İkna etmek, insanın ruhunu örgütlemektir, ona güven
vermek, onu bir gerçeğe inandırmak demektir.
İkna etmek, kişinin, devrimci olandan, haklı olandan yana
tercih yapmasını ve adım atmasını sağlamak demektir.
Neden ikna etmeliyiz?
Çünkü, tüm halkın kendiliğinden tüm gerçekleri gördüğünü düşünmek, doğru ve gerçekçi değildir. Halk, deneyimleriyle, tarih bilinciyle kimi gerçeklerin farkındadır ama
bir bütün olarak tüm siyasal, ekonomik, kültürel, ideolojik
gerçeklerin farkındadır, diyemeyiz.
Halka gerçekleri göstermek için onları ikna etmeliyiz.
Onyıllardır dinlemek zorunda bırakıldığı burjuva ideolojisinin
yalan ve demagojilerine karşı gerçekleri görmesini sağlamak
için onları ikna etmeliyiz. Düzenin ideolojik etkisinden
halkı kurtarmak için ikna etmeliyiz.
Nasıl ikna edeceğiz?
Halkı ikna edebilmek için, önce kendimiz ikna olmalıyız.
Örneğin, uyuşturucuya karşı oturma eylemlerimiz için kitle
çalışması mı yapacağız:
Ülkemizde uyuşturucu satışının yaygınlığı konusunda
bilgi sahibi olmalıyız. Bunu halka anlatabilmeliyiz.
Uyuşturucu sorunu ile devletin bağlantılarını bilmeliyiz,
devletin uyuşturucu işini bizzat yaptığını, örgütlediğini,
uyuşturucu sorunumuzu çözmeyeceğini anlatabilmeliyiz.
Uyuşturucuya karşı mücadeleyi, halk olarak kendi özgücümüzle yürütmemiz gerektiğini anlatabilmeliyiz.
Bir uyuşturucuyla savaş merkezi kurarak, uyuşturucu
hastalarımızı kendimizin tedavi edebileceğimizi anlatacağız.
Tüm bunları yapabilmek için, kendi bilgimizin yeterli
olması gerekir.
Halka, yaşanan sorunların sistemle bağlantısını, ideolojik

nedenlerini ve sonuçlarını anlatabilmeli, kavratabilmeliyiz.
Peki bilgilerimizi nasıl yeterli hale getireceğiz?
Bunun için, öncelikle yaptığımız işi ciddiye almalıyız.
Kendimizin bile gereken önemi vermedğimiz bir konuda,
halkı ikna etmemiz de mümkün olmaz. Eğer bir eylemi
ciddiye alıyorsak, onun başarılı bir şekilde örgütlenmesi
için gerekeni de yaparız. Örneğin, uyuşturucu konusunda,
kitle çalışması yapacak arkadaşlarımızla bir toplantı yapıp,
kitle çalışmasından önce onları kitle çalışmasına gideceekleri
konularda bilgilendirebiliriz.
Kısa bir bilgilendirme, çalışma yapılacak konuda bir eğitim
çalışması bile, çalışmaya giden arkadaşlarımızın ikna güçlerini
önemli ölçüde arttıracak, halka, gittikleri konuda öncelikle
kendilerinin bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır.
Kendine güven de ikna etmedeki en önemli faktörlerden
biridir. Kendimize güvenimizi sağlayacak olan da o konuda
edineceğimiz bilgilerdir. Yani kendimizi eğitmektir.
İknanın diğer bir yanı ise duygusal iknadır.
Duygusal olarak ikna etmek, halka, sadece bazı bilgileri
vermekle yetinmemektir, halkı, kendisine harcayacağımız
emekle, verdiğimiz değerle, dilimiz, üslubumuzla, mücadelenin, devrimciliğin zorunluluğunu kavratarak ikna etmektir.
Yani, halkın vicdanını örgütlemektir.
İnsanları ikna ederken nelere dikkat etmeliyiz?
İkna etmek için önce dinleyeceğiz. Karşısındakinin konuşmasına izin vermeden sürekli konuşmak, anlatmak, ikna
etmek demek değildir. Dinlemek ve anlamak, ikna etmenin
ilk ayağıdır. Ne düşündüğünü ve neden öyle düşündüğünü Sayı: 21
anlamadan, anlattığımız şeyler, genel geçer bilgileri söyle- Yürüyüş
mekten öteye geçmez. Karşımızdakinin ihtiyacını görmeden 2 Temmuz
2017
yaptığımız konuşmaların ikna ediciliği de zayıf olacaktır.
Halkın düşüncelerini öğrenmek, kafasındaki çelişkileri
bilmek, ikna etmek için de temel hareket noktalarımızı belirleyebilmemizi sağlayacaktır.
Üslubumuz sert ve karşıdakini azarlar, ondan hesap
sorar gibi olmamalıdır. Anlattıklarımızı kavratma mantığıyla
yaklaşmalıyız. İkna etmeye çalıştığımız kişinin ihtiyacına
cevap verecek cümleler bulmalıyız. Anlatacaklarımız vurucu
olmalı, karşımızdakileri derinden sarsmalı, yani gerçekleri
yüzüne çarpmalı ve ona kendini sorgulatmalıdır.
Neyi, nerede ve nasıl anlatacağımızı iyi düşünmeliyiz.
Doğru yer ve zamanda, doğru kişilere anlatmalıyız. Bilgiler
bazen ters tepki yaratabilir. Ve bu, sonraki yöntemimiz ve
anlatacaklarımız için engelleyici bir durum yaratabilir. O
yüzden her şeyi ölçüp biçerek konuşmalıyız. Karşımızdaki
kişi, anlattıklarımıza hazır olmalı.
Sonuç olarak;
Halkı, sadece bir yerlere çağırma alışkanlığımızı bırakacağız.
Halka emek harcayacağız. Halkı, neyi, neden yapması gerektiği
konusunda ikna edeceğiz, nasıl yapabileceğini kavratacağız.
İkna etmek, halka değer vermektir.
İkna etmekte esas olan, kendimize güven ve cesarettir.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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SORUDA

DİRENME HAKKI

lanarak.

2- Meşru Olmayan,
Meşruluk Bilinci
Olmayan
Direnebilir Mi?

Ezilen, sömürülen, adaletsiz bırakılan herkesin, tüm
Bilgi Tarihten, bilimden,
halkların,
sömürüye ve zulme
önderlerimizden, geleneklerimizden
direnme hakkı vardır. Buna
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
inanmak meşruluk bilincidir.
Tarihsel ve sınıfsal olarak
1- Direnme Hakkı
haklı olmaktan ileri gelen bir bilinçtir
Dendiğinde Ne Anlamalıyız? bu. Meşruluk bilinci, zulme karşı her
Direnmek kelimesinin sözlük anlamı; yolla direnmeyi ve savaşmayı da meş"herhangi bir düşüncede, bir istekte rulaştırır. Zulüm düzenini ortadan kalveya bir durumda karşı koymak, ayak dırmak için silahlanmaktan, silahlı her
diremek, inat etmek, ısrar etmek"tir. tür eylemden en pasif direnişe kadar
Toplumbilim açısından anlamı "bir her türlü direniş ve savaş yönteminin
hakkı elde etmek için, toplumsal bir meşru olduğuna inanılmadan direnilemez.
Bu noktada, yasal olan ile meşru
kümenin, bir başka toplumsal kümeye
ya da bir kimseye topluca karşı koy- olanın ayrımını iyi bilmek gerekir. Yasal
ması"dır. Sınıflar mücadelesi açısından olan sınıflar üstü değildir. Yasalar egemen
ise, ezilen sınıfların, egemenlere karşı sınıfların çıkarlarını korumak üzere
yürüttüğü mücadele ve bu mücadelede oluşturulmuşlardır. Ancak meşruluk,
Sayı: 21
ısrarıdır. Sınıfların ortaya çıkmasıyla egemenlerin değil; halkın itici gücüdür.
birlikte direnme hakkı da ortaya çıkmıştır. Bunun için düzenin yasalarının sınırları
Yürüyüş
Çünkü direnme hakkı, ezilenlerin yaşam değil; halkın tarihsel ve siyasal haklılığı
2 Temmuz
2017
hakkı başta olmak üzere, hak, adalet, belirler direnme hakkını. Halkın direnme
onur, eşitlik gibi en önemli değerlerini hakkından daha güçlü bir yasa, kural
savunmasıdır. Yani direnme hakkı, halk- yoktur yeryüzünde.
ların hayatta kalma koşulu ve zorunlu- 3- Oportünist ve Reformist
luğudur. Çünkü sınıfların varlığı, baskı,
Anlayışlar, Direnme Hakkına
zor, sömürünün de kaynağıdır.
Direnme hakkı; 1789 Fransız Dev- Nasıl Bakarlar?
Gerçeklerin apaçık ortada olması,
rimi’nin formülleştirdiği İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde "Her siyasal halk saflarında olmak, direnmek için
topluluğun amacı, insanın doğal ve yeterli değildir. Düşmanın ideolojik
vazgeçilmez haklarının korunmasıdır. ve fiziki saldırılarına karşı koyacak
Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik net bir M-L ideolojiye, vatan ve halk
ve baskıya karşı direnme hakkıdır" sevgisine, tarihin birikimine değer ve
diye yer alır. Ancak bu, burjuvazinin geleneklere sahip olmayanlar, direniş
bize bahşettiği bir hak değil, bizzat kaçkınlığı yapmanın bir yolunu da
tarih içinde direnerek, kan dökerek, bulurlar. Hatta bunu teorize ederler.
savaşarak kazanılmış ve egemenlerin Ülkemiz solunda sıkça karşılaştığımız
de kabul etmek zorunda kaldığı bir bir durumdur.
Reformizm, zaten kendini yasal sıhaktır. Emperyalist demokrasilerin bugün halklara bahşettikleri, propagan- nırlar içinde hapsetmiş ve halkın çıkardasını yaptıkları ne varsa, hepsi halk- larının gerisine düşmüştür. Oportünizm
ların direnme haklarını kullanarak ka- ise meşruluk zemininden uzaklaşmış,
zandıklarıdır. Egemenlerin halklara emperyalizme “emperyalizm” diyemez
verdiği hiçbir şey yoktur. Halklar ken- duruma gelmiştir. Kürt milliyetçileri bu
dilerinin olan her şeyi direnerek geri konuda artık dost-düşman kavramlarını
almışlardır, almaya da devam edecek- birbirine karıştırır olmuştur. Faydacı
lerdir. Elbette direnme haklarını kul- yaklaşımın olduğu yerde direnme hakkı
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da kullanılamaz. Direnme hakkını kullanmak her şeyden önce dost ve düşman
cephelerinde net olmayı gerektirir. Direnme hakkını "ama, fakat" demeden
kullanmak ve kullananı desteklemek
zorunludur. Aksi, halk ve düşman saflarını karıştırmaya yol açar. Nitekim
Çavuşesku'dan Saddam'a, Esad'a, Kaddafi'ye emperyalizme karşı direnenlerin
yanında değil karşısında yer alınır. Halkların vatan savunmasına, sosyalizm savunmasına değil emperyalizmin imparatorluk saldırılarına destek verilir. Ki
son 30 yılı özellikle ülkemiz solu açısından böyle tarif etmek zorundayız.
Halkların direnme hakkını kullanmasına
"ama, fakat" diyerek destek olmamışlardır.

4- Direnme Hakkı İdeolojik
Bir Silah mıdır?
Direnme hakkı, ideolojik bir silahtır.
Direnme hakkı, bugün emperyalizmin
ve faşizmin dünya halklarına bağımsız,
özgür, sömürüsüz bir yaşam tanımak
istememesi karşısında halkın kendi
iktidarına yürüme kararlılığıdır. Direnme hakkını kullanmakta ısrar edenler fiziki imhayı göze alarak savaşırlar.
Direnme hakkını kullananlara kimse
boyun eğdiremez. Direnme hakkını
kullanmaktan vazgeçmeyenleri tarih
sahnesinden kimse silemez. Bunun
için emperyalizm ve faşizm halklara
direnme hakkını kullandırtmamak ama-

Sınıflar mücadelesi açısından
ise ezilen sınıfların egemenlere
karşı yürüttüğü mücadele ve
bu mücadelede ısrarıdır. Sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte direnme hakkı da ortaya
çıkmıştır. Çünkü direnme hakkı ezilenlerin yaşam hakkı başta olmak üzere, hak, adalet,
onur, eşitlik gibi en önemli değerlerini savunmasıdır. Yani
direnme hakkı halkların hayatta kalma koşulu ve zorunluluğudur. Çünkü sınıfların
varlığı baskı, zor, sömürünün
de kaynağıdır.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Evet, direnenler her zaman kazanırlar. Her
zaman somut, maddi kazanımlar elde etmeyebilirler. Ancak direnenler ideolojik, siyasi
olarak her zaman kazanırlar ve direnme haklarını kullanmakta ısrar ettikçe de bu kazanımlar askeri bir kazanıma da, bir iktidar
kazanımına da dönüşür.

cıyla onlarca politika ve
saldırı örgütlüyor. Kendisine başkaldırma hakkı
bile tanımak istemiyor.
Mesele emperyalizm açısından sadece halkları
baskı ve zor ile sindirmek, susturmak değildir,
halkları bir daha kendisine karşı koyamaz hale getirmektir.
Bunun yolu da halkların direnme hakkını kullanacak tarihsel bilinçten, meşruluktan ve kendi kaderini belirleme
iradesinden uzaklaştırılmasıdır. Eğer
halkların zulme, baskıya, sömürüye
karşı direnme hakkı yoksa, zaten diğer
hiçbir hakkın da hükmü yoktur.

5- Direnme Hakkının
Tarihsel Gelişimi Nasıldır?
Köleci feodal ve kapitalist toplumlarda, yani sınıflı toplumlarda egemen
sömürücü sınıflara karşı ezilenlerin
sürekli mücadeleleri olmuştur. Baskının, zulmün olduğu her yerde ezilenlerde içten içe direniş ve isyan arzusu oluşur. Köle efendisine diş biler,
maraba toprak ağasına, işçi patrona...
Çünkü birinin çıkarına olan diğerinin
zararınadır. Gücü elinde bulunduran
egemenler, her zaman baskı ve zorla
itaat ettirmeye çalışır, kendinden olmayanı ezer. Efendi köleye verdiği
yemeği, ağa köylüye sağladığı sefil
yaşamı, işveren işçiye ödediği ücreti
lütuf sayar. Kendisine minnet duyulmasını ister. Oysa ezilenlere verilenler
onun emeğinin kat kat altındadır. Ezilenlerden çalınanları almak için zulmedene, adaletsiz olana karşı koymaya
cesaret edenler ezilenlerin onur, gurur
kaynağı olur, örnek alınırlar.
Spartaküsler isyan bayrağını açtığında
kölelerin özgürlük ruhunu kamçıladılar.
Bruno, Ortaçağ karanlığını kendi bedeninden yükselen ateşle aydınlattı.
Grevlerde, fabrika işgallerinde
emekçiler katledilmeyi göze alarak
direndi, ayaklandılar. Sütçü İmamlar,
Şahinbeyler, Kubilaylar, Nene Hatun-

lar… hepsi ama hepsi emperyalist işgale karşı kurtuluş savaşı yürüttü, direnme hakkını kullandı. Ülkemiz ve
dünya halklarının tarihi böyle sayısız
direniş örneğiyle doludur.

6- Direnenler Her Zaman
Kazanırlar mı?
Evet, direnenler her zaman kazanırlar. Her zaman somut, maddi kazanımlar elde etmeyebilirler. Ancak
direnenler; ideolojik, siyasi olarak her
zaman kazanırlar ve direnme haklarını
kullanmakta ısrar ettikçe de bu kazanımlar askeri bir kazanıma da, bir iktidar kazanımına da dönüşür.
Bazen tarihsel ve siyasal koşullar
gereği, fiziken gücü yetmez kazanmaya, nihai zafere ulaşamaz. Ancak
davadan vazgeçilmediği sürece, bu
bir yenilgi olarak adlandırılamaz. Faşizme karşı irili-ufaklı her direniş, bir
zaferdir. Kızıldere'de Mahirler katledildi ama emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele engellenemedi. Aksine,
teslim olmama geleneği büyüdü. Sabolar “teslim ol” çağrılarına "siz bizim
teslim olduğumuzu nerede gördünüz"
derken halkların binyıllardır kullandığı
direnme hakkını savunuyordu düşmanlarının karşısında. Ve bugün
“OHAL koşullarında direnilemez” diyenlere bir başına kalınsa da direnme
hakkını kullanmakta ısrar edenlerin
önünde hiçbir gücün duramayacağını
gösterdi Nuriyeler. İşlerinden atılmalarıyla sonuçlanan hak gaspı, bugün
asıl olarak direnme haklarını kullandıkları için ve bu hakkı kullandırtmamak üzere yapılan bir saldırıya dönüşmüştür. Ancak Nuriyeler, direnme

haklarını ölüm bedeli kullanmakta ısrar ettikleri için son
sözü de onlar söyleyeceklerdir.

7- Halkımız, Direnme
Hakkına Nasıl Bakıyor?

Dadaloğlu’nun “ferman padişahınsa dağlar bizimdir” sözü
direnme hakkını ifade eden güzel
bir sözdür. Osmanlı’nın adaletsizliğine
isyan eden dağların yolunu tutmuştur.
Tütünde sömürüyü kabul etmeyenler
rejime karşı kaçağa çıkmış, onbinlerce
insan böyle katledilmiştir. Sayısız ayaklanma yaşanmış, zalimin zulmüne “gayrı
yeter" denmiştir.
Maraşlar, Çorumlar, Madımaklar…
Alevi ve Kürt halkına yönelik kıyımlar
yapılmış ancak direniş ruhunu köreltememiştir. Her direniş geleceğe mirastır. Ve sonraki direnişlere esin kaynağı olur. Tarihsel alt-üst oluşlar, devrimler böyle böyle zafere dönüşür.
Haziran Ayaklanması yakın tarihimizdeki bir örnektir “Derya dediğin /
uyur uyur uyanır” dizeleri gibi direnme
hakkını sürekli kullanmıştır Anadolu
halkları. Bazen namusuna, onuruna
yönelik bir saldırıda, bazen sömürüye
karşı, bazen vatanın işgaline karşı.
Ama hep ayaklanmalar, hep direnişler
diyarı olmuştur Anadolu. Baskının olduğu yerde direnmenin meşruluğuyla
dağlara da çıkmış, yüzyıla yayılan
ayaklanmalar da yapmıştır. “Anadolu
İhtilali Parti-Cephe İle Sürüyor” sloganı
topraklarımızda halklarımızın direnme
hakkını nasıl kullandığının geçmişini
de geleceğini de özetler.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

8- Direnmeden Onurlu Bir
Yaşam Sürdürülebilir mi?
Hayır, sürdürülemez. Düzen, insanı
sürekli geri adım atmaya, iradesizleşmeye, onursuz, ahlaksız, değer ve geleneklerden uzak bir yaşama boyun
eğmeye, açlığa, yoksulluğa, emeğinin
gasp edilmesine sessiz kalmaya zorlar.
Bir yandan da beyinlere bütün bu zulüm ve sömürünün kaynağının direniş

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017
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olduğunu, direnilmezse zulüm ve sömürünün de olmayacağını işler. Elbette
zulüm ve sömürünün kaynağı kapitalizm ve faşizmdir. Bunlar ortadan
kalkmadıkça, zulüm ve sömürü de
sürecektir. Ortadan kaldırmanın yolu
ise hiç vazgeçmeden, ölüm pahasına
direnmektir. Ses çıkarmamak, ses çıkaranların yanında olmamak, gözlerini
kapamak daha büyük baskı ve hak
gasplarının nedenidir. Düşünelim ki,
üzerimize yıkılan bir binanın önüne
örülen bir duvardır direniş, binanın
altında kalmamızı önler. Ama bina
üzerimize yıkılacak korkusuyla duvarı
örmemek, kafamızı öne eğip beklemek
ölüm demektir. Tarih tanıktır, 1984'te
hapishanelerde ölümüne direnmeseydik
gençlikten memurlara, işçilere tek bir
ses çıkmazdı 12 Eylül faşizmi karşısında. Eğer 1990'larda karşı-devrimci
saldırılar yükselmişken, sosyalizmin
ölümü ilan edilmişken; orak-çekiçli
bayrağı dalgalandırmasaydık, halk
düşmanlarının beyninde patlamasaydık,
2000-2007 Büyük Direnişi’nde, yedi
yıl 122 kez direnme hakkımızı gasp
ettirmemek için ölmeseydik, bugün
OHAL karşısında direnen tek kişi de
kalmazdı. Direnme hakkını savunmak
için direnmek zorunda olduğumuz bir
süreçte ve ülkedeyiz. Tüm hakların
kaynağı direnme hakkı yok edildiğinde
geriye tek bir hak kalmayacaktır. Bunun için faşizm ülkemizde direnme
hakkını kullanmamızı engellemek için
pervasızca saldırırken, emperyalizm
dünya halklarının direnme hakkını
"terörizm" demagojileriyle yok etmeye
çalışıyor.
Mantıksız, amaçsız, hedefsiz değil
elbette her gün iki-üç bazen bir kişiye
saldırmaları Yüksel'de. İnsan Hakları
Anıtı'nı çevirip çiçek atılmasını bile
engellemeleri bilinçli ve hedefli bir politikanın ürünü. Bu politika direnme
hakkını kullandırtmamak, yıldırarak bu
hakkın kullanımından vazgeçirmektir.
Böylece haklarımızla, özgürlüklerimizle
bizi diri diri mezara gömmektir.
Susunca, direnmeyince var olanı
koruyacağını düşünmek, başta reformizmin tarihsel yanılgısı, bugün ise
bilinçli politikasıdır. Bugün varolan,
zaten direnenlerin koruduklarıdır. Direnenler kalmayınca o var olanlar da

bir bir geri alınacaktır. Ancak bugün
direnmekten geçtik, direnenin yanında
olmayan, yarın tek başına kalınca ne
yapabilecektir?

9- Direnme Hakkını
İdeolojik Olarak Hedef Alan
Düşünce ve Sloganlar
Nelerdir?
Direnme hakkı, varlık koşulumuz,
yaşam zeminimizdir dedik. Bu sadece
savaşan bir örgütün değil, bu tüm bir
halkın gerçeğidir. Emperyalizm ve faşizm koşullarında tüm halklar direnme
hakkını kullandığı oranda geleceklerini
kazanabilirler. Bunun için ideolojik
düzeyde onlarca saldırı örgütlüyor emperyalizm ve faşizm. En başta "terörizm" demagojisiyle beyinler dumura
uğratılıyor. İşgal altındaki halkların işgalciye karşı meşru direnişi terörizm
denilerek gayri-meşrulaştırılıyor. Savaşan örgütler "barış" safsatalarıyla direnme haklarını kullanmaktan vazgeçirilmeye çalışılıyor. Oysa halkların
kaderini belirlemek için direnme haklarını kullanmamaları kaderlerini düşmanlarının eline teslim etmeleri demektir. Barış aldatıcı bir kavram, bir
süreçtir. Zalimle mazlumun, işgalciyle
işgal edilenin barışı, zulmün galibiyetidir. Mağlubiyet, direnme hakkının
kullanılmasından vazgeçiş, halkların
iradesini emperyalizme ve faşizme teslim etmeleridir. Bu nedenle emperyalizmin ve faşizmin ve onların halk saflarındaki propagandistleri olan reformist,
oportünist anlayışların bayrak edindikleri
her slogana, her düşünceye karşı uyanık
olmak zorundayız. Barış denilerek Kürt
halkının direnme hakkından vazgeçmesini örgütlemek, "silahlar sussun"
diyerek, "savaşa hayır" diyerek halkların
düşmanlarına boyun eğmesini öğütlemek, ancak emperyalizme ve faşizme
hizmet eder. Direnme hakkını yok eder
ve halkları çaresizliğe mahkum eder.

10- Direnmeyen Çürür mü?
Direnme Hakkını
Savunmayan Ölür mü?
Evet, direnmeyen çürür. Direnme
hakkını savunmayan, saldırılar karşısında direnmeyen ne demokrat olabilir,
ne devrimci, ne de başka bir hakkı sa-

vunabilir, siyasi bir ölüye dönüşür. Direnme hakkı kutsal ve yok edilemez
bir hak ise, bu hakkın savunusu için
kendisini ortaya koymayanlar önce
ideolojik ve siyasi olarak ve peşi sıra
da fiili olarak yok olur. Şu açık ki, bugüne kadar ne kadar kazanılmış hak
varsa tüm bunlar ancak direnme hakkıyla kazanılmıştır. Direnme hakkı savunulmadan, direnme hakkının saldırı
altında olduğu bugünlerde bu hak uğruna dövüşmeden yaşamak, ayakta kalmak, siyaset yapmak, halkların kurtuluş
mücadelesini örgütlemek, halkın iktidarı
için örgütlenmek mümkün değildir.
Emperyalizm ve faşizm koşullarında direnilerek kazanılanlar, ancak
direnilerek korunabilirler. Bunu akıldan
çıkarmayacağız. Ve direnme hakkını
savunmak için ölmek zorunda olunan
bir ülkede yaşıyorsak, kendimizi korumak dahi çürümeye döner, unutmayacağız. Artık kendini koruma değil,
kendini ölümüne savunma dönemindeyiz. Dünya kurulalı beri hiçbir zalim
direnme hakkını yok edememiştir. Yasalar da çıkar, direnenler kurşunlara
da dizilir, hapislere de atılır ama direnişler yok edilemez. Aslolan direniştir,
direnişçiler bayrağı elden ele taşırlar.
Bunun için direnmenin ve direnme
hakkını savunmanın halkların var olma
yolu olduğu kadar tarihsel bir onur
olduğunu da akıldan çıkarmayacağız.

Tarih tanıktır, 1984'te hapishanelerde ölümüne direnmeseydik gençlikten memurlara, işçilere tek bir ses çıkmazdı 12 Eylül faşizmi karşısında. Eğer 1990'larda karşıdevrimci saldırılar yükselmişken, sosyalizmin ölümü ilan
edilmişken orak-çekiçli bayrağı
dalgalandırmasaydık, halk düşmanlarının beyninde patlamasaydık, 2000 büyük direnişinde
yedi yıl 122 kez direnme hakkımızı gaspettirmemek için ölmeseydik bugün OHAL karşısında direnen tek kişi de kalmazdı.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Halk Meclislerimiz,
Halkımızın Gelenek ve Değerleriyle
Daha Güçlüdür!
Faşizm, halkın dini duygularını,
milli duygularını kullanarak yönetir.
Halkın çıkarı, bir avuç zenginin iktidarında, onların kurduğu faşist sistemde
değildir. Halkın çıkarına olan halk iktidarıdır.
Fakat, faşizm, halkın dini duygularını, milli duygularını sömürerek
halkı faşist düzene bağlamaya çalışır.
Devrimcilerin halkın değerlerine bakışı,
faşist düzenden kökten farklıdır.
Biz, halkın değerlerini sahiplenip,
ileri taşırken, geri değer yargılarından,
halkı adım adım kurtarmaya çalışırız.
Bayramlara da böyle bakıyoruz.
Bayramlarımızın çoğu, çıkışı dinsel
temelde olsa da tarihsel süreç içinde,
sosyal bir paylaşıma dönmüştür. Bu
nedenle de halkın yaşamında olumlu
işlevleri vardır.

Örneğin dargınların barıştırılması, bayramlarda hemen herkesin biraraya gelerek bayramlaşması, yardıma ihtiyacı olanların gözetilmesi, kestiği kurbanın hemen çevreye dağıtılması olumlu değerlerdir.
Kapitalizmin, toplumu atomlarına
kadar böldüğü; bireyciliği, bencilliği
körüklediği günümüzde, bu türden değerler, sahiplenilmesi gereken değerler
arasındadır.
Burada temel bir fark koymak gerekiyor; bizim, bayramları sahiplenme
anlayışımızla, faşizmin, AKP gibi din
tüccarlarının bayramlarımızı sahiplenme anlayışı arasında dağlar kadar fark
vardır.
AKP iktidarının, halkın değerleriyle
ilgisi yoktur. AKP; ülkemizi ve halkımızın
emeğini, emperyalist tekellere satan bir
uşaktır, işbirlikçidir. Halkın açlığıyla,
yoksulluğu onları ilgilendirmez, tersine
kendi varlıkları halkın yoksulluğunun

temel nedenlerindendir. Emperyalist tekellerle birlikte halkı iliklerine kadar
sömüren asalak bir varlıktır.
AKP iktidarı da pek çok yerde iftar
sofraları kuruyor. Bir avuç zengin azınlık
olarak kurdukları sofraların halkın yaşamıyla, halkın güç ve olanaklarıyla
ilgisi yoktur. Her türlü lüks tüketim
vardır o sofralarda. Halkın sofrası, en
iyi haliyle bir iki çeşit yemek bulunan
kıt olanaklarla kurulan sofralardır.
Faşizm, dini öğretileri sistemin ihtiyaçları çerçevesinde yorumlayarak,
halkın inançlarını, halkı bu faşist düzene
boyun eğdirmek için kullanır.
Bizim bayramları sahiplenmemiz,
halkın değerlerini sahiplendiğimiz içindir.
Halkın, olumlu ve yararlı değerlerini
sahiplenirken, tersine halka zarar veren
geleneklere karşı da halkı bilinçlendirme
çalışması yürütürüz. Geri olanı, zararlı
olanı sahiplenemeyiz, kullanmayız.
Sayı: 21

Haftanın Çat Kapı
Atasözü:
Gündemi
Yarım hekim candan eder,
Çat Kapı; Her Eve Girmektir
Yarım hoca dinden eder
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, eşi ve annesi 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 direnişinin

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?
Direnişimizi zafere ulaştırarak

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

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!

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Okmeydanı, Gazi Mahallesi,
Bağcılar, Altınşehir’de
İftar Sofraları Kurduk

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Yaşlılar sık sık "bayramların tadı
kalmadı" diye, eski bayramlara özlemlerini ifade ederler.
Bu söz kapitalizmin bayramları
yozlaştırmasına gösterilen tepkidir.
Kapitalizm halkın yararına olana düşmandır. Bayramlarımız da, halkın birliğini, dayanışmasını güçlendirdiği
için kapitalizmin yozlaştırmayı hedeflediği değerlerimiz arasındadır.
Biz, kurduğumuz iftar sofralarımızda, halkımızın olumlu değerlerini
büyütmeyi amaçladık.
Okmeydanı’nda, 21 Haziran tarihinde, Okmeydanı Halk Meclisi olarak verdiğimiz Geleneksel İftar Sofrası
Etkinliği’mize 400 kişi katıldı. Etkinlik
sırasında bir Halk Meclisi üyesi tarafından, açlık grevinin 110’lu günlerinde
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bilgilendirme yapıldı, duyarlılık
çağrısı içeren bir açıklama okundu.
Alkışlarla biten açıklamanın ardından,
okunan ezan ile birlikte iftarlar açıldı.
Bağcılar’da, Halk Meclisi Girişimi
Bağcılar, Yeni Mahalle Yürüyüş Yolu’nda 400 kişilik iftar yemeği verdi.
Organizasyonu halk tarafından çok

beğenilen yemekte, Halk
Meclisi adına “iftarımıza
hoş geldiniz” pankartı açıldı.
Altınşehir Halk Meclisi
Girişimi de, Altınşehir’in
Bayramtepe-Filistin Mahallesi’nde 14 Haziran Çarşamba günü Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça adına iftar
yemeği verdi. İftardan önce
mahallede yapılan sesli çağrıda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişinden
ve tutuklanmalarından söz
edilerek, Altınşehir Halk
Meclisi Girişimi olarak onlar
adına iftar verildiği anlatıldı.
İftar, sokakta kurulan sofrada ve evlere iftar yemekleri dağıtılarak gerçekleştirildi. İftar sonrası semaver
yakılarak çay içilip sohbet edildi.
Gazi Mahallesi’nde ise, Gazi
Halk Meclisi’nin verdiği iftar yemeği,
polisin baskı ve tacizlerine rağmen
gerçekleştirildi.
Halk Meclisi’nin halkın değerlerini
sahiplenmesinden rahatsız olan AKP
faşizmi, gönderdiği polis çeteleriyle
halkı taciz etti, iftar yemeğine, halkın

Okmeydanı

Altınşehir
değerlerine saygısız faşist polisler kitlenin çevresinde akreplerle, urallarla
tur attı, korna çaldılar. Ancak halkı
korkutmayı başaramadılar.
Halk Meclisi çalışanları, sokakta
verilen yemek için sokağı temizledi
ve hazırlıklara başladılar. Pankartları
asıp, projektör kuruldu. Gazi Halk
Meclisi’nin verdiği yemeğe 600 kişi
katıldı.

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

CHP, halkın adalet talebine karşı duyarsızlığını sürdüremedi. Çünkü, artık AKP faşizmi, CHP milletvekilini tutuklayacak kadar ileri gitti.
CHP sessiz kalamadı, çünkü, Nuriye ve Semih’in oturma
eylemleri, açlık grevi direnişi, direnme tavrını halka maletti,
direnmenin meşruluğunu kabul ettirdi. Baskılar, adaletsizlikler
karşısında direnmeyenlerin, halkın karşısına çıkabilecek
yüzleri kalmadı.
CHP, Cephe’nin açtığı yoldan yürümek zorunda hissetti
kendini.
Reformistler, oportünistler de peşlerine takılmış yürüyorlar.
Oysa solun, halkın direnişine önderlik etmesi gerekmez
mi? Hayır, onlar, halkın direnişine önderlik etmek bir yana,
CHP’nin bile kuyruğuna takılarak hareket ediyorlar.
CHP’den kendilerine önderlik etmesini istiyorlar.
CHP, bugün adaletsizlikleri protesto ettiğini söyleyerek
yürüyor, ama biz, CHP gibi düzen partilerinin karakterini
biliriz, yarın bu yürüyüşlerini sistemi güçlendirmek için
kullanırlar. Reformizm, oportünizm de birlikte düzen partisi
CHP’nin peşinden yürümeye devam ederler.
Burjuva partilerinin peşine takılarak sol olamazsınız.
Sol olmak için, halkın direnişlerine, mücadelesine önderlik
etmelisiniz.

Faşist teröre karşı yöntemimiz, silahlı mücadeledir.
Emperyalizm, oligarşi, devrimci hareketlere yani halklara silah bıraktırmak istiyor.
Neden?
Çünkü, biliyorlar ki, halkların tek kurtuluşu, halk tarafından sağlanabilir ve kendilerinin çürümüş düzenlerinin
sonu ancak silahlanmış halk tarafından getirilebilir. Bu
sonu engellemek için silah bıraktırmak istiyorlar. O halde,
biz daha fazla silahlı mücadelede ısrar etmeli, daha fazla silahlanmalıyız.
Çünkü, faşizme karşı başka bir mücadele biçimi ile
sonuç almak mümkün değildir.
Evlerimize kadar girip evlatlarımızı katleden faşizmle,
sadece demokratik yöntemlerle mücadele etmek mümkün
değildir.
Sokaklara çıkmanın bile yasak sayıldığı, milletvekillerinin bile konuşmalarının tutuklama gerekçesi yapıldığı
bir yerde, silahlı mücadeleden başka bir yol yoktur.
Hedeflerimiz, amaçlarımız, kendilerine uygun yöntem
ve araçları da yaratıyor. Hedefimiz, faşizme ve emperyalizme
karşı bağımsızlık, demokrasi ve halkın iktidarı ise, bunun
tek yolu silahlı mücadeledir. Bu mücadelenin örgütlendiği
ve örgütleneceği alanlar uzak değil, en başta kendi mahallelerimizdir.
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Evlatlarımızın Katili
Özel Harekat Dairesi
Kapatılmalıdır

Mahallelerimizde, elinde silah, yüzünde kar maskeleri, Akreplerle, Urallarla dolaşan, işkenceci, katiller sürüsü
ile birlikte yaşamayacağız.
Bunun için evlatlarımızın katili Özel
Harekat birliklerinin dağıtılması için
tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz.
Dilek’in katledilme görüntülerini
getirin gözlerinizin önüne, katil polis
Yüksel Moğultay, çekip kurşunluyor
Dilek’i; annesinin, babasının, kardeşlerinin önünde. Geliyorlar, bir grup
faşist katil sürüsü katledip gidiyorlar.
Eşkiya gibi de değil, eşkiyaların bir
ahlakı vardır, bunlar bütün olarak ahlaksızlar, korkaklar, halktan duydukları
korkuyla, evlerimizin içinde, gözlerimizin önünde sarılıyorlar tetiğe. Acıya
gömüyorlar ailelerimizi ve çıkıp, halktan
korumak için kat kat güvenlik önlemi
aldıkları katliam üslerine dönüyorlar.
İnanç Özkeskin’in annesini, babasını getirin gözlerinizin önüne. Bir

odaya zorla sokup İnanç’ın
anne babasını, sonra kurşunluyorlar İnanç’ı.
Yalın, çıplak bir sınıf kiniyle katlediyorlar. Yalın çıplak bir halk düşmanlığıyla
katlediyorlar.
Berkin Elvan’ı hatırlayın, sokakta
hedef alıyorlar ve kurşunla, daha 14
yaşında, çocuklarımızı katlediyorlar.
Bu katiller sürüsünün varlığını kabul etmemeliyiz. Meşru kabul etmemeliyiz.

Faşizm, Bu Katiller
Sürüsünü Meşrulaştırmak
İstiyor, Biz, Bu Katiller
Sürüsünün Gayrı Meşru
Olduğunu Haykırmalıyız
Öncelikle, mahallelerimizde bu
katiller sürüsünün dolaşmasını kabullenmemeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak bile protesto edebiliriz. Bu katillerin varlığını meşru kabul etmediğimizi haykırabiliriz.
Başta Özel Harekat birliklerinin
katlettiği gençlerimizin aileleri, bir
kampanya olarak ele alınması gereken

bu sorunumuzun çözümü için organize
olabilir ve harekete geçebilirler.
Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk, Günay Özarslan, Uğur Kurt, Berkin Elvan, İnanç Özkeskin, hemen tümünün
aileleri de yeni Dilekler, yeni Berkinler
katledilmesin dediler. Bunun için mahkeme kapılarına gittiler. Bunun için
adalet çığlığını büyüttüler.
Bu çığlık, bugün faşizmin katliam
ekibi Özel Harekat birliklerinin kapatılması için yükseltilmeli.
Mahkemelere giderek suç duyurularında bulunmalıyız. Mahkemelerden
adalet beklediğimiz için değil, mahkemelere, suçluları cezalandırmaları için
baskı yapmak amacıyla, mahkemelerin
adaletsizliklerini halka teşhir etmek
amacıyla bunu yapmalıyız.
Faşizmin katliamlarını teşhir edip,
halkın, bu katliamları daha canlı olarak
görebilmeleri, kavrayabilmeleri için
bunu yapmalıyız.

Öncelikle İnanmalıyız
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Öncelikle mücadele ederek, Özel
Harekat birliklerinin kapatılmasını,
değilse, en azından eskisi gibi rahat
katliam yapmasını engelleyebilece-

çözüm

ız Her Mahallede Sağlık Komiteleri Kurabiliriz
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Yoksul mahallelerimizde ciddi sağlık sorunlarımız vardır. Muayene,
tedavi, ilaç ücretlerinin, yoksul bir ailenin gelirlerini kat be kat aşan
so oru süz miktarlarda olduğunu biliyoruz. Tek başına bir ailenin ciddi sağlık problemleri ile
s m
kendi gücüyle başa çıkabilmesi mümkün olmamaktadır. Ya insanlarımızı çoğunlukla
k
ü
ı
z
l
ö
doktor
yüzü bile görmeden çekiyorlar sağlık sorunlarını, ya da teşhis edilip tedavi edilemeyen
ğ ç
a
S
sorunlarla bir ömür boyu birlikte yaşamaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
Peki, halk olarak, sağlık sorunlarımızı nasıl çözeceğiz?
Sağlık Komiteleri kurabiliriz. Her mahallede sağlık komiteleri kurarak, mahalle halkının asgari düzeyde sağlık
hizmeti almasını sağlayabiliriz. Gönüllü doktorları, hastaneleri harekete geçirebiliriz. Kendi doktorlarımızı,
sağlıkçılarımızı örgütleyebilir, organize edebiliriz. Büyük maddi olanakları gerektiren sağlık sorunları için,
halkın dayanışmasını örgütleyebiliriz.
Esas olan, sorunlarımızın çözümü için örgütlenmektir. Örgütlü bir halkın tüm sorunlarını çözebilmesinin
önünde bir engel yoktur. Örgütlü bir mahalle halkının, kendi kliniklerini, hastanelerini kurması bile
hayal değil, hayata geçirilebilecek, hatta hayata geçirilmesi gerekli bir hedeftir. Burada temel
sorun, örgütlenmektir. Örgütlenmenin adımlarından biri olarak, sağlık
komitelerimizi kurabiliriz. Halk olarak biraraya gelmeli, sağlık
sorunlarımıza çözüm aramalıyız, bunun için
komitelerimizi kurarak
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ğimize inanmalıyız.
ve mücadele etmek olacaktır.
Katiller sürüsünü teşhir ederek,
Mahallelerimizde Katillere
faşizmin katliam politikasını teşhir
Geçit Yok
ederek bunu başarabiliriz.
Önemli olan, yaşadığımız sorunlar
Mahallelerimizi savunmak, sadece
Hasan Ferit Gedik’in cenaze töreni
karşısında çözümsüz kalmamaktır. Posilahlı güçlerimizin sorumluluğu delitikasız kalmamaktır.
ğildir. Silahlı silahsız tüm gücümüzle
larına, pankartlara, megafonlu ajitas“Şimdi biz ne yapacağız?” diye
mahallelerimizi savunmalıyız.
yon-propaganda faaliyetine, imza topsormalı ve cevap verebilmeliyiz.
Mahallelerimizi savunmak, öncelikle,
lamaya kadar mücadelenin bütün biHedefimiz, bu katliamların meşhaklı taleplerimizi halkın genel talebi
çimlerini kullanarak, faşizmin katlirulaştırılmasını engellemek olmalıdır.
haline getirmektir. Bunun için yoğun
amlarına tavır almaktır.
Faşist AKP iktidarı, devletin tüm olabir kitle çalışması yapmak gerekir. Manaklarını kullanarak, halka karşı elinhallelerimizi savunmak için kapı kapı
Katledilen Evlatlarımızın
deki tüm güçleri silahlandırıyor. Bunun
dolaşarak, mahalle halkının faşist AKP
Gözleri Üzerimizdedir
için özel yasalar çıkarıyor.
iktidarının katliamcı politikaları, maKatledilen evlatlarımız, mahalle
Faşizm, halka karşı silahlı güçlerini
hallelerimize saldırılarının nedenleri,
halkı olarak hepimizin evlatlarıdır.
organize ederek ve yeni katliam yabugün birimizin evladını alan kurşunların,
Bizim mahallemizde büyüdüler, kendi
saları çıkararak hazırlanırken, biz de
bugün karşı çıkmazsak yarın bir başkaevlatlarımızla birlikte oynadılar, birlikte
buna karşı politika üretmeliyiz.
sının evladığını, belki kendilerinin eveğlendiler, birlikte direndiler, birlikte
Bu politikalarımızdan biri, faşizmin
ladını alacağını halka anlatmak, bilinçatıştılar. Zor günlerimizde yardımıkatiller sürüsünün karşısına, halkın silahlı
çlendirmek ve örgütlemektir.
mıza koştular. Biz, tüm mahalle halkı
savunma güçleriyle,Mmahallelerin ŞaMahallelerimizi savunmak, korsan
olarak bir aile idik, onları bu ailemizin
hanlarıyla çıkmak ise, diğer bir yanı da
gösterilerden, panellere, duvar yazıiçinden aldılar.
katil Özel Harekat birliklerinin dağıtılOnların hesabını sormalıyız. Onması kampanyası olacaktır.
Devrimci
Kişilik:
ların katillerini mahallelerimizden
Kampanyamızın
atmalıyız.
Devrimci kişilik, ilkeli, kurallı, disiplinlidir. “Nerede olursak
amacı da bu çerçeGözleri üzerimizdedir evolalım, yaşamı ve mücadeleyi… disipline etmek zorundayız.
vede, faşizmin katlatlarımızın, o gözleri utanliamlarına karşı biDisiplinli yaşamı olmayanların, örgütlü ilişkileri de
dırmamalıyız.
linçlenmek, örgütlenmek
disiplinli olmaz.” (Dayı)

Eğitim: “Her şeyi öğrenebiliriz. Kendimizi ge-

Ajitasyon - Propaganda:

liştirebiliriz. Bu yetenek bizde var. Çünkü; devrimcilik
öğrenmeyi, öğrenerek başlar. Biz devrimciler,
hayatın içinde öğrenir ve öğrendiklerimizi eğitim
ile zenginleştiririz. Bilgi en büyük zenginliğimizdir.
Öğrenmek en büyük zenginliğimizdir bizim.” (Dayı)
Devrimci eğitimin temeli, öğrenmeyi öğrenmektir.
Her şeyi bilemeyiz. Bir insan, tüm zamanını okumaya, öğrenmeye ayırsa bile her şeyi bilemez. Ama
bir devrimci, neyi nasıl öğreneceğini bilir. Yani öğrenmenin yöntemini bilir.
Bir devrimci, öğrenilemeyecek hiçbir şeyin olmadığını bilir. Bir devrimci, ihtiyaç duyduğu her
şeyi araştırıp öğrenebilir.
Öğrenmek için, diyalektik ve materyalist yöntemi
kullanır.
Soru sorar, cevaplar arar. 5N1K yöntemini, öğrenmenin temel yöntemlerinden birisi olarak kullanır.
Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, Nasıl, Kim sorularını
sorar ve bu sorularına cevaplar bulur.
Bir devrimci, ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyi öğrenmeden bırakmaz. Bilir ki, her şeyin, her olayın
maddi bir nedeni vardır ve biz, her şeyi maddi nedenleriyle birlikte öğrenebiliriz. Doğada bilinemez
hiçbir şey yoktur.

Birleşmiş Milletlerin 26 Haziran tarihli raporuna göre, dünya
üzerinde 29,5 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı. Resmi kayıtlardan
çok çok daha fazlasının olduğunu varsayabiliriz.
Aynı rapora göre Türkiye ise, uyuşturucu ölümlerinde,
Avrupa ülkeleri arasında birinci sırayı alıyor. 2015 yılı
verilerine göre, 580 kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldü.
Yani AKP iktidarı ve uyuşturucu mafyası tarafından katledildiler.
Raporda, emperyalist sistemin, dünya çapında halkları
zehirlediği anlatılmış oluyor.
Uyuşturucu kartelleri, dünyayı bir ağ gibi sarıyor, gencecik
yaşlarında halk çocuklarını zehirleyerek, milyar dolarları
kasalarına indiriyorlar.
Diğer yandan emperyalizmin yeni sömürgesi ülkemiz, Avrupa’da uyuşturucu ölümlerinde ilk sırayı alıyor. Neden?
Çünkü, aç ve yoksul bırakılmış halkların gelecek umutları
da, yaşam sevinçleri de, yaşamlarının anlamı da yok ediliyor.
Bunun sonucu olarak milyonlar, uyuşturucu zehrini içerek
ölüme gidiyor.
Emperyalizm nedir? Halkların umutlarının yok edilmesidir.
Kapitalizm nedir? Gencecik çocukların uyuşturucu ile zehirlenmesi ve katledilmesidir.
Bu onursuzluğa, halklar olarak mahkum olmamalıyız, bu
mafya düzenini yıkmaktır tek çözümümüz.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

İlkelerimiz Üstünlüğümüz
Kurallarımız Gücümüzdür...
lemler yapmayı, pratiği başarıyla örgütlemeyi sağlar.
Emperyalizm ve
oligarşi, savaşı kendi
kurallarıyla sürdürüyor. Yasalar çıkarıyor. Yeri geldiğinde,
çıkardığı yasaları çiğniyor. Halka
karşı savaşta açık-gizli örgütlenmeler
kuruyor. Polisiyle, askeriyle, MİT’iyle,
kontrgerilla örgütlenmeleriyle, iktidarını korumak için tüm birikimini
ve gücünü kullanıyor. Böyle bir düşmana karşı zaferi kazanmanın yolu,
ilkeli, kurallı, disiplinli ve tavizsiz
bir savaş yürütmektir.
Kural hataları yapmak, düşmana
açık vermek anlamına gelir.
Bu, hem bir eylemi örgütlememizi
engelleyebilir, hem de eylem sonrasında düşmana verdiğimiz açıklarla,
kısa sürede darbe yememize, örgütsel
yara almamıza neden olabilir.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
İlkelerimiz üstünlüğümüz, kurallarımız gücümüzdür...
İlkelerimiz yol gösterir, kurallarımız hayat kurtarır.
Mahallelerimizin Şahanları halktır, o mahalle halkının çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınları, erkekleridir.
Savaşı, ilke ve kurallara uyarak
sürdüren Mahallelerin Şahanları,
bulundukları mahallenin halkı olma
avantajlarını da kullanarak, yenilmez
bir güç olurlar.
Devrimciliğimizi korumak ve savaşı çok daha uzun süre sürdürebilmek
için, kurallı ve ilkeli olmak zorundayız.
Bir örgütün ilke ve kuralları olmak
zorundadır.
İLKE; devrimciliğimizi korumak,
KURAL; savaşı sürdürmek içindir.
Bir işi yaparken, önce onun İLKESEL yanına bakarız. Ölçümüz budur. Karar verirken, o işin ilkelerimize
uygun olup olmadığını esas alırız.
Tersi, yani ilkesizlik, yozlaşmaya neden olur. İlkesizlik, bizi, inandığımız
değerlere, devrimcilik amaçlarımıza
aykırı davranmaya götürür ki, giderek
devrimci kişiliğimiz dejenere olmaya,
yozlaşmaya başlayacaktır.
Başlangıçta, devrimci hedeflerimize ulaşmak için, ilkelerimizden
taviz vermeye başlar görünürüz, ama
bir süre sonra bakarız ki, tersine ilkesizliklerimiz, bizi devrimci amaçlarımızdan uzaklaştırmıştır.
Bu nedenle, ilkelerimiz, devrimciliğimizi korur diyoruz.
Kurallarımız ise, sürdürdüğümüz
savaştan sonuç almayı, başarılı ey-

Nedir Savaşımızın
Kuralları?
Kurallar; yüzlerce yıllık sınıf savaşlarının ve 47 yıllık pratiğimizin
ürünüdürler.
Yani bir yerde kurallarımız, bedellerini ödediğimiz birikimimiz, deneyimlerimizdir. Kiminde bedelini
tutsaklıklarla, kiminde şehitliklerle
ödemişizdir. O halde, bu kurallarımıza
harfiyen uymak, kendi tarihimize,
ödediğimiz bedellere de saygımızdır.
Bu kurallara uymak, savaşı savaş
içinde öğrenmek, öğrendiklerimizi
hayata geçirerek zafere yürümektir.
Herkes kendi deneyimini yaşamak
zorunda değildir! Yaşamamalıdır. Kendi deneyimi demek, yaşadığımız deneyimlerden öğrenmemek, bunun sonucu olarak, bedeli tüm halka, tüm
devrime ödetmektir.
Kurallar, amaçlarımızdan bağımsız
değildir. Devrim amacımıza, faşizme

karşı savaş amacımıza uygun olarak
şekillenir kurallarımız ve bu savaşı
kazanmamızı amaçlar.
Tersine kuralsızlık ise, savaşı baştan kaybetmeye razı olmak demektir.
Düşmana, hiç hak etmediği bir zaferi,
kendi ellerimizle sunmak demektir.
Kural ve ilkelerimize özen gösterirken, bu savaş gerçeğiyle hareket
etmeliyiz.
Kurallar, dışımızdaki birileri tarafından bize dayatılan şeyler değildir.
Tersine, gönüllü olarak sürdürdüğümüz savaşımızın, kendimiz için, yoldaşlarımız için, halk ve devrim için
uyulması gereken zorunluluklarıdır.
Kurallar, herkesin uyması içindir.
Kuralları kendi dışında gören anlayışlara da rastlanabilmektedir. Yanlıştır,
kurallar bizler içindir. Yönetici, komutan, savaşçı, taraftar ayrımı yapmadan, savaşın içinde olan hepimiz
içindir.
Bir yanlış bakış açısı da kuralları
bir kez ihlal etmenin önemli olmadığını düşünmektir. Yanlıştır, tersine,
çoğunlukla ilk kural ihlali, son kural
ihlalimiz olur. Bu nedenle kurallar
"her defasında" uyulmak içindir.
Cepheli, kuralların gerekliliğini,
gereksizliğini, olup olmamasını tartışmaz. O kuralları, yalnızca özünü,
mantığını kavramak için tartışır.
Sonuç olarak;
İlkelerimiz üstünlüğümüz
Kurallarımız gücümüzdür...
Fiziken, teknik olanakları ile, askeri
gücüyle bizden kat kat üstün bir düşmana karşı savaşıyoruz.
Bu savaşta bizim üstünlüğümüz
ise ilkelerimizdir. İlkelerimiz, düşmanın sahip olamayacağı, bizim kendimizi, halkı örgütlemekte en büyük
üstünlüğümüzdür. Düşman, ilkelerimiz
karşısında çaresizdir.
Kurallarımız ise gücümüzdür.
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Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube’ye Sesleniyoruz:
İşçi ve Devrimci Düşmanlığından Vazgeçin!
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Bir süredir İşçi Meclislerini, dolaylı
olarak da Devrimci İşçi Hareketi’ni
utangaçça eleştiren Genel-İş Sendikası
1 No’lu Şubesi, şimdi de açıktan işçi
düşmanlığı yapıyor.
Günlerdir Yüksel Caddesi’nde, onuru ve ekmeği için eylem yapan Nuriye
GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA eylemlerine destek veren ve oradan gözaltına alınan Armağan ÖZBAŞ ve Haydar BAŞKÖY’ü disipline verdi. Disiplin
Kurulu’nun yazısı şu şekildedir:
"Şube Disiplin Kurulu’muza gelen,
hakkınızdaki ‘Sendikanın amaç ve ilkelerine, bütünlüğüne ve çıkarlarına
aykırı’ bir biçimde sosyal medyada
ve üyelerimizin içinde ‘asılsız ve kötü
niyetli karalamalarınız’ iddiası hakkında 29.06.2017 tarihi mesai bitimine
kadar yazılı savunmanızı şubemize
vermeniz gerekmektedir."
20.06.2017 tarihli, İshak TEMİZ/
Genel-İş Sendikası Ankara 1 No’lu
Şube Disiplin Kurulu Başkanı adıyla
gönderilen yazının her yeri, bize çürümüş düzeni hatırlatıyor.
Yani onuru için direnenlere destek
verdiği için savunma yapmaları isteniyor Armağan ÖZBAŞ ve Haydar
BAŞKÖY'den. Neden? Çünkü Genel-İş Sendikası’nın politikalarını eleştirmiş. Ölümün eşiğinde olan Nuriye
ve Semih’i; sendika sahiplenmemiş,
onlar sahiplenmişler.
Grev oylamasında, işçileri “greve
hayır” demeye zorlayan sendikayı
eleştirmişler. Sahi sendikaların görevi,
patronlar lehine, işçilere grev kararlarına hayır dedirtmek midir?
Türkiye’de binlerce insan tutuklandı
katil AKP iktidara geldiğinden bu yana.
Neden? Çünkü saray soytarısını eleştirdiği için. Siz Genel-İş Sendikası’nın
bunlardan bir farkınız olmalı değil mi?
Bizce olmalı. Siz bir sendikasınız. Hem
de Türkiye devrimci işçilerinin kanı
ve canı pahasına kurulmuş bir sendika.

LIĞI YAPMAK OLMAMALIDIR. Sınıfının çıkarına göre eylemler örgütlemek olmalıdır. Ama bir yıl içinde Genel-İş Sendikası Kürdistan’da binlerce
üyesi KHK’lar ile işten atılmış olmasına
rağmen hiçbir eylem yapmamıştır.
Genel-İş Sendikası, tam tersi; toplu
sözleşmeye oturduğu işyerlerinde toplu
sözleşme zamanı geldiğinde, işçilere
grev oylaması yaptırmış, ama grev kararının greve evet yönünde değil de
hayır yönünde olmasını sağlamıştır. Armağan ÖZBAŞ ile Haydar BAŞKÖY
de bu durumu eleştiren işçilerdir.
Aynı işçiler Ankara Taşeron İşçi
Meclislerinde de çalışmaktadır. Genelİş Sendikası’nın 1 Nolu Şubesi’nin hazmedemediği çalışma da budur. Genelİş Sendikası’nın 1 No’lu Şubesi linççi
bir şubedir. Elinde devrimci kanı vardır.
DİSK’in önünde oturma eylemi yapan
Oya BAYDAK’ı desteklediği için Oğuz
MEŞE adlı devrimcinin ilk kanını döken
sendikacıların bir kısmı bu şubeden
gelmiştir. Oğuz MEŞE’nin son kanını
da katil devlet dökmüştür. Oğuz MEŞE,
devrim şehididir. Genel-İş Sendikası’nın
önünde direnen Oya BAYDAK’ın eylemine destek verdiği için İlhan KAYA’yı
linç eden Ozan Ergün DOĞAN, tescilli
bir işçi düşmanıdır.
Şimdi tekrar soruyoruz Genel-İş
Sendikası’na; binlerce işçi işten atılırken hiçbir sesi çıkmayan ve işten
atılanlar ile eylem yapmayan bir sen-

O nedenle bir farkınız olmalı. Bu adı
sürekli kirletmekten vazgeçmelisiniz.
Bir sendikanın görevi "üyeleri kendisini
eleştirdi" diye, üyelikten atmak veya
onu disipline vermek olmamalı.
Genel-İş Sendikası’na soruyoruz;
Sizin ilke ve kurallarınız nedir?
Bu sendikanın görevi, işçileri ve
işini kaybedenleri savunmak değil de
polise ihbar etmek ve yine işi ve
onuru için direnenleri sahiplenenleri
cezalandırmak mı? Nuriye ve Semih,
bugün, 108 gündür açlık grevinde.
Siz hiçbir üyeniz için 1 gün aç
kaldınız mı? Nedir sizin amaç ve ilkeleriniz? Sizin sendikanızın çıkarı
nerededir? Armağan ve Haydar’ın savunmalarını alarak hangi çıkarınızı
koruyacaksınız?
Bugün işçilerin ve sendikalarının
çıkarı devrimdedir. Düzende değil.
Sendikalar bir sınıf örgütüdür. Yani
sendikalar, ya patron sendikasıdır, ya
da işçi sendikası olmak zorundadır.
Olamıyor ise sınıfına ihanet ediyor
demektir. Bir işçi sendikası, işçilerinin
hakkını savunmuyor da sadece susuyor
ise veya tam tersi patronların istediği
gibi davranıyor ise, o zaman bu sendikacılara işçi sendikacıları değil patron sendikacısı denir.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın
görevi de üyelerini savunmak, var olan
haklarını daha
ileri taşımak
o l m a l ı d ı r.
AKP HERGÜN, O VAR
OLAN HAKLARA SALDIRIRKEN
YAN GELİP
YAT M A K
VE
İŞÇİ
Oya Baydak ve DİH’lilere linç saldırısına katılanlar
DÜŞMANarasında Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube de vardı

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

dikacının, ilkelerden bahsetmesi ve üyelerini
disipline vermesi sizce adil midir? Anladık,
eleştiriye tahammülünüz yok.
Düzen sendikacılığı yapmaktan vazgeçin.
İşçiler, sizlerin yüzünden sendikalara kötü
gözle bakıyor. Örgütlü olduğunuz işyerlerinde
işçiler patrondan çok, sizden korkuyor. Bu
sizce normal olabilir ama bizce normal değil.
Armağan ÖZBAŞ ve Haydar BAŞKÖY üyelikten atılır ise onların yanında olacağız.
Onları yalnız bırakmayacağız. Şimdiden
bunu ilan ediyoruz. Sendikal hak, kimsenin
elinden alınamaz. Buna izin vermeyeceğiz.
Hep yanlarında olacağız.
Genel-İş Sendikası’na sesleniyoruz. Şubeleriniz, işçi düşmanlığından vazgeçmelidir. Faşizm koşullarında işçiyi satmak ve
yargılamak, sizleri düzenin çöplüğüne götürür. Tarih bunu da kaydediyor sayfalarına,
mutlaka hesap sorar.

DİH'li Kimdir?
Yoldaşlık ilişkilerimizde ilkemiz
birbirimizi ikna etmektir.
*İkna etmek nedir?
Önce inanmaktır.
Sonra inandırmaktır.
*İkna etmemizin önündeki engeller:
meşruluk bilinci
çekinme
önyargılar
ikna edememe baskılanması ile hareket
etmek.
*Neden ikna etmeliyiz?
meşruluğumuzu kavratmak
adım attırmak
bizi tanıtmak
statülerimizi kırmak
insanları devrimcileştirmek için.
*Nasıl ikna edeceğiz?
Israr edeceğiz
ikna edeceğimiz insanı tanıyacağız
kararlı, net olacağız karşımızdakine
bunu yansıtacağız
kafasını açacağız
güven vereceğiz
liberal olmayacağız.

İŞÇİ OKULU
KURAL:
Her komite toplantısından önce
eğitim yapmalıyız.

* Her sorunun mutlaka devrimci
bir çözümü vardır.
***
* Yoğunlaşmak, soru sormaktır.
1- Nasıl düşünür?
2- Nasıl yaşar?
3- Nasıl çalışır?
4- Nasıl savaşır?

* 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,
SIRADANLAŞMAKTIR.

Kıssadan Hisse
Adalet ve Ceza
Siz, bir “Kuş” ile “Derviş”in hikayesini bilir misiniz?
Bir gün yaralı bir kuş Hz. Süleyman’a gelerek, kanadını bir dervişin
kırdığını söyler.
Hz. Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtır.
Ve ona sorar;
“Bu kuş senden şikayetçi, neden
kanadını kırdın?”
Derviş kendini savunur;
“Sultanım, ben bu kuşu avlamak
istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar
gittim, yine kaçmadı. Ben de bana
teslim olacağını düşünerek üzerine
atladım. Tam yakalayacağım sırada
kaçmaya çalıştı, o esnada kanadı kırıldı.”
Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa
döner ve der ki;
“Bak, bu adam da haklı. Sen niye
kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin.

Sıradanlaşmak, ÇÜRÜMEDİR.
Çürüme, YOZLAŞMAKTIR.
***
* Herkes eğitilebilir.
Herkes örgütlenebilir.
Herkes savaştırılabilir.

DEVRİMCİ İŞÇİ KİMDİR?
Devrimci işçi, işçi sınıfının ideolojisi ile donanmış olan, kendi sınıfının
çıkarlarını, bulunduğu her koşulda
savunan, bu çıkarlar uğruna bedeller
ödeme-ödettirme bilincine sahip, patronlar (burjuvazi) ile uzlaşmaz sınıf
çelişkilerine sahiptir.
Devrimci işçi, ezen ve ezilen sınıf
savaşında, patronlar (burjuvazi) karşısında işçilerin (proletaryanın) öncülüğünü üstlenen, işçi sınıfını, taban
örgütlenmeleri başta olmak üzere
(işçi komiteleri, meclisleri vb. isimler
altında) sendikalarda, derneklerde örgütlenen işçilere sınıf bilincini, iktidar
hedefini taşıyandır.
Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun?”
Kuş kendini savunur.
“Efendim, ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı
olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez,
bunlar Allah’tan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım.”
Hz. Süleyman, bu savunmayı doğru bulur ve kısasın yerine getirilmesini
ister.
“Kuş haklı, hemen dervişin kolunu
kırın” diye emreder.
Kuş o anda;
“Efendim, sakın öyle bir şey yaptırmayın” diyerek öne atılır.
“Neden” diye sorar Hz. Süleyman.
Kuş sebebini şöyle açıklar:
“Efendim, dervişin kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi
yapar... Siz en iyisi mi, bunun üzerindeki derviş hırkasını çıkartın. Çıkartın ki, benim gibi kuşlar bundan
sonra aldanmasın.”
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Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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KESK, 9. Genel Kurulu'nda Neyi Tartışacak?

GEÇMİŞİYLE HESAPLAŞMAYAN KESK,
GELECEĞE DOĞRU TEK BİR ADIM ATAMAZ...
KESK, Yolun Sonuna Gelmiştir! KESK, Neden ve Nasıl Bitmiştir?
Neden Düzen Sendikası Olmuştur?
KESK Yöneticileri, Neden Düzen Sendikacılığını Tercih Etmiştir?
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Tüm bu soruların cevabı, KESK
yönetimine çöreklenen reformizmin
ideolojik tercihlerindedir.
KESK'in, bin bir emekle, nasıl bedeller ödenerek nasıl kurulduğunu
kamu emekçileri iyi bilir.
1980'li yıllar, yüzbinlerce kamu
emekçisinin, faşist cunta tarafından
tam bir örgütsüzlüğe mahkum edildiği
yıllardır. Ne sendikaları, ne başka bir
örgütlülükleri yoktur kamu emekçilerinin. Örgütlenmeleri de YASAKTIR.
1980'lerin sonlarına doğru, iki elin
parmaklarını geçmeyen kamu emekçisinin göğüs göğüse verdikleri mücadele sonucunda, sendika hakkı önce
fiilen kazanıldı. Kamu emekçileri,
dernekler, sendikalar kurdular. Devlet
engellemeye çalıştı. Kamu emekçileri
vazgeçmediler ve devlete geri adım
attırarak, sendika hakkını yasal olarak
da kazandılar.
Devrimci memurların öncülüğünde
1990 Ağustos ve Eylül aylarında;
KAM-SEN, BEM-SEN, SAĞLIKSEN kuruldu.
"Memur" dediğin "devletin adamı"
idi; devlet “otur” deyince oturur,
“kalk” deyince kalkardı. 657 zinciriyle,
sımsıkı bağlanmıştı.
Bu nedenle, devrimci kamu emekçileri, sendikalaşmayı gündeme getirdiklerinde, iki itiraz çıkmıştı önlerine:
"Memur kitlesi hazır değil", "devlet
bunu kabul etmez."
İkisi de aşıldı. “Olmaz” denen olmuştu. “Başarılmaz” denen başarılmıştı.
Bir yandan devletle mücadele edilirken, bir yandan da sendika hakkı
fiilen kazanıldıktan sonra ortaya çıkan
reformizmle mücadele ediliyordu.
Devrimci Memur Hareketi,“direniş” dedikçe, reformizm "şimdi zamanı değil" dedi, devrimciler “meşruluk” temelinde militan mücadele
dedikçe, onlar "kitle hazır değil" di-

yorlardı. Kısacası, tüm ileri adımları
geriye çekmeye çalışan reformistlere
ve oportünistlere karşı kıyasıya bir
ideolojik mücadele verildi.
Denilebilir ki tüm kamu emekçisi
sendikalarının, konfederasyonunun
kurulabilmesinde, mücadelenin önünü
kesmek için akla hayale gelmeyecek
gerekçeler üreten bu uzlaşmacı, icazetçi anlayışlara karşı verilen ideolojik
mücadelenin büyük önemi vardır.
Grevli toplu sözleşmeli sendikal
hakkı doğrultusunda sürdürülen mücadelelerin bir sonucu olarak 1995'te
kurulan KESK (Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu), kurulduğu günden başlayarak, mücadeleyi
hep geriye çeken bir çizgi izledi.

Emekçiler İçin Çekim
Merkezi Olmaktan, Çürüme
ve Tükenişe
Bedeller ödenerek, devrimci kamu
emekçilerinin önderliğinde, cüret ve
fedakarlıkla kurulan sendikalar,
1990'ların başlarında kamu emekçileri
için bir umut ve alternatif olmuştur.
Kamu emekçilerinin tarihindeki en
kitlesel sendikalar ve en kitlesel eylemler, böyle ortaya çıktı.
1990'ların ortalarından itibaren ise,
başta KESK olmak üzere, her işkolundaki sendikalarda, reformistlerin
"ittifaklarıyla" devrimciler etkisizleştirilip, reformist, uzlaşmacı sendikal
anlayış yönetimlere çöreklendi.
ÖDP'den EMEP'e, Kürt milliyetçiliğine
kadar uzanan geniş reformist ittifak,
KESK'i, kendi uzlaşmacı politikalarının, bir yandan "parlamentoculuğun",
bir yandan da "barış" politikalarının
parçası haline getirdiler. Bu ise, KESK
için bitişin başlangıcıdır.
Kamu emekçilerinin haklarını savunmak ve geliştirmek, kamu emekçileri içinde kitle çalışması yapmak,
bunlar unutuldu.
Reformizm, her kritik dönemeçte,

düzenle uzlaşmayı tercih edecekti.
1995'teki kurultayına MHP'yi çağırarak
başlayan düzenle uzlaşma politikaları,
KESK'e çöreklenen reformizmin ilk
icraatlerinden biriydi.
1995 Martı’nda, Gazi Katliamı döneminde KESK yönetiminin aldığı
tavır, uzlaşmacılığın vardığı ve varabileceği boyutları çok çarpıcı biçimde
ortaya koydu.
KESK; kamu emekçilerinin hakları
için, 18 Mart 1995 günü ülke çapında
eylem kararı almıştı. 12 Mart'taki
Gazi Katliamı üzerine KESK,"sağduyu" adına bu eylem kararını iptal
etti.
Eylemi, Gazi Katliamı’nı da protesto eden bir içerikle yapmak yerine,
"sağduyu" çağrısıyla devleti, oligarşiyi
rahatlatan bir tavır takındı.
Sonraki tüm yıllar boyunca da,
KESK yönetiminin; halkı, kamu emekçilerini, devrimcileri ortada bırakan
onlarca kararı oldu.
Örneğin; 1 Mayıslar'da hep oligarşinin iznini ve icazetini esas aldı.
Devrimci politikanın yanında yer almadı.
Örneğin; KESK yönetimi, haklar
için Ankara Kızılay'da direniş kararı
aldı. 4 Mart 1998'de binlerce kamu
emekçisi Kızılay'a toplandı, direndi.
Devlet saldırdı. Emekçiler direndi.
Direniş 5 Mart’ta da devam edecekti.
KARAR BÖYLEYDİ. Ama o gece
reformist KESK yönetimi, direnişi
bitirme kararı aldı. Ertesi gün, direnen
kamu emekçileri Kızılay'da yalnız,
yönetimsiz bırakıldılar.
Örneğin; Türkiye'nin en büyük hapishaneler saldırısı karşısında, 19-22
Aralık 2000 Katliamı’nda da KESK
ortada yoktur.
Hapishanelerden 122 tabut çıkarken, KESK yönetimi, sanki bu olanlar,
kendi ülkelerinde olmuyormuş gibidirler.
Kamu emekçilerinin haklarına yö-
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nelik saldırılarda da tavrı farklı değildir
KESK yönetiminin. Yıllardır hak
gaspları karşısında yasak savmacı eylemler dışında tek bir direniş ve mücadele çizgisi geliştirmedi. Geriye
doğru gidin, KESK'in kendi özgücüyle
örgütlediği bir tek direniş ve zafer
göremeyeceksiniz yıllardır.
İşte böyle böyle bitti KESK.
Şimdi, kitlesini kaybetmiş, politik
bir yönü olmayan, gelişmelere göre
ordan oraya savrulan, KENDİ BAŞINA BİR EYLEM ÖRGÜTLEME
KAPASİTESİNİ BİLE KAYBETMİŞ
bir KESK vardır ortada.
REFORMİZM, KESK'i politik
olarak çürütmüş, örgütsel olarak bitirmiştir.
KESK'in tam teslimiyeti ise Devrimci Memur Hareketi'nin tasfiyesi
ile tamamlanmış, böylelikle uzlaşmacılığın, teslimiyetçiliğin önü tamamen açılmıştır.
Artık KESK'in bütün politikaları,
oligarşik devletin, Avrupa emperyalizminin dümen suyuna göre şekillenmiş, devletle aralarına duvar örmek
yerine devrimci kamu emekçileri ile
aralarına duvar örmüşlerdir ve her
geçen gün de bu duvarın boyunu yükseltmişlerdir.
Bugün, KHK'larla yüzbini aşkın
kamu emekçisinin işten atılmasına
karşı bir DİRENİŞ ÖRGÜTLEMEMELERİ, bunun sonucudur.
Bir direniş örgütlemedikleri gibi
iki kamu emekçisi, Nuriye ve Semih'in
direnişine sahip çıkmamalarının nedeni
de buradadır.
Devrimci politikalardan, devrimci
kamu emekçilerinden korkuyor ve
KAÇIYORLAR. Bu korku öylesine
güçlü ki, onların beyinlerini o kadar
teslim almış durumda ki, Nuriye ve
Semih için günlerce tek bir satır açıklama yapmamışlar, onlarla yanyana
görünmemek için direnişi ziyaret etmemişler, KESK yöneticileri Nuriye
ve Semih'in direnişi ile karşılaşmamak
için Ankara'daki KESK binasına gidiş

geliş YOLLARINI DEĞİŞTİRMİŞLERDİR.
Direnişçilerden, Yüksel'de direnenlerden kaçabilirler, ama ÇÜRÜMÜŞ, BİTMİŞ, TÜKENMİŞ KESK
GERÇEĞİNDEN KAÇAMAZLAR.
YA CENAZEYİ KALDIRMA
KARARI ALACAKSINIZ.
YA MUHASEBE YAPIP, ÇÜRÜYENİ VE ÇÜRÜTENİ MAHKUM
EDECEKSİNİZ!
6 Temmuz günü, KESK, 9. Genel
Kurulu'nu yapacak.
Genel kurullar, devrimci bir sendika
için politikaların konuşulduğu, eleştiri-özeleştirilerin yapıldığı, yeni politikaların tartışıldığı, üretildiği yerlerdir.
Ama KESK kurultayları, genel
kurulları ise bunun tersine olmuştur.
Delege hesaplarının, yönetime kimin
gireceğini belirlemek için yapılan
kulis ve pazarlıkların yapıldığı, devrimci sendikacıların yönetime girmesinin engellenmesi için her türlü ayak
oyunlarının yapıldığı, ne politika üretmede, ne örgütsel kararlarda kitlenin
yönetime kesinlikle katılmadığı kurultaylar olmuştur.
Tek bir devrimci politikanın hayat
bulmaması için tüm reformist, oportünistler ve Kürt milliyetçileri bir
araya gelmişlerdir.
İşte eserleri ortadadır.
Eldeki KESK budur.
Bu KESK, artık kamu emekçileri
için bir alternatif değildir.
KESK yönetimi, bu haliyle, bir
muhasebe, özeleştiri yapmaktan fersah
fersah uzaktır. Tersine, ÖDP'si, EMEP'i
BDP'siyle KESK'i yöneten reformizm,
bugün, dünden daha uzlaşmacı, daha
teslimiyetçidir.
Bu durumda kamu emekçileri ne
yapmalıdır?
KEC olarak biz ne yapacağız, nasıl
bir politika izleyeceğiz?
Nuriye ve Semihler’in direnişi ile
bir kez daha gördük ki, KEC, politik
ve ideolojik olarak kamu emekçilerinin
tek öncüsüdür. İşten atılan yüzbin

kamu emekçisinin ve halen çalışmaya
devam edebilen kamu emekçilerinin,
ekonomik, demokratik, siyasi tüm
halkları, ancak KEC'in politikalarıyla
korunabilir ve yeni haklar da ancak
böyle kazanılabilir.

Alternatifimiz
Kamu Emekçileri Meclisi
ve Cephesi'dir
KEC olarak bizler, bugün tüm
kamu emekçilerine,
Kamu Emekçileri Meclisleri'nde
ÖRGÜTLENMEYİ,
Kamu Emekçileri Cephesi'nde
BİRLEŞMEYİ öneriyoruz.
Çünkü;
kamu emekçilerinin örgütlenmesini,
söz ve karar sahibi olmasını savunan
ve uygulayan tek örgütleme biçimi,
kamu emekçilerinin meclisleridir.
Bugün Nuriye ve Semih'in direnişlerini örgütleyen ve büyüten ve bu
direnişi ülkeye yayan, Yüksel direnişini sürdüren, halkımızın ve dünya
halklarının gündemine sokan, bu anlayışımızdır.
Bu direniş, başından itibaren direnişi destekleyenlerle birlikte örgütlenmiştir. Direnişi sahiplenenler, direnişin içinde neleri yapacaklarına da
karar vermişlerdir.
Birlike tartışılmış, direniş birlikte
yönetilmiştir.
Bu anlayışı, bütün kamu emekçilerinin gündemine taşımalıyız.
Gittiğimiz her işyerinde, Nuriye
ve Semih olmalıyız.
Onlar nasıl direnişe başladılar,
adım adım direnişi halkla birlikte büyüttülerse, biz de bunu işyeri işyeri,
meclisleri örgütlüyerek yapmalıyız.
Kamu emekçilerinin ekonomik,
demokratik, siyasi haklarının kazanılması buradan geçiyor. Bütün
KEC'liler, kendilerini bir Nuriye, bir
Semih olarak görmelidir.
KEC, bir tek kamu emekçisini,
sendikasız, örgütsüz, meclissiz bırakmamanın adıdır.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Nuriye Gülmen’den Mektup Var

“Milyonlarca çocuğun geceleri
yatağa aç girdiği, milyonlarca
insanın adalete aç olduğu bir
dünyada, bizim açlığımız nedir
ki?”

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

“Bugün 21 Haziran. Açlık grevimizin 105.
günündeyiz. Pazar günü, açlığın 109. gününde
Ramazan Bayramı’nı kutlayacak Müslüman
halklar…
Ben de ailemden ve sevdiklerimden ayrı
ilk bayramımı idrak edeceğim. Bu, aynı zamanda açlıkla geçen ilk bayramım olacak.
Milyonlarca çocuğun geceleri yatağa aç
girdiği, milyonlarca insanın adalete aç olduğu
bir dünyada bizim açlığımız nedir ki? Mesele
yemeksiz kalmaksa, karın açlığıysa, çocukların
bayramlara aç uyandığı bir dünyada, açlığımızın
adını ağzımıza almayız. Ama bugün, açlığımızın
ifade ettiği şey karın açlığından çok daha fazlasıdır. 21. yüzyılda, emperyalizmin bedelini
tüm dünya halklarına ödettiği, içinden geçmekte
olduğumuz krizinde; adalete, ekmeğe ve onura
aç milyonların sesi olma iddiasındadır bizim
çekmekte olduğumuz açlık.
Bu bayram, kutlayacağımız en güzel bayram
olmayacak. En güzelini, halkların adalete doyduğu yarınlarda kutlayacağız. Ama bunu da
elimizdekilerle kutlamayı bileceğiz.
Onurumuzla yaşamanın kıvancıyla kutlayacağız gelmekte olan bayramı. Bin yıllardır
süregelen ekmeğini onuruyla kazanma savaşının
“iyi dövüşçüleri” olarak coşkuyla kutlayacağız
sizinle aynı gökyüzünün altında.
109. günkü açlığımız, bayram sabahlarına
aç uyanan dünya çocukları için olacak.
Tüm Müslüman dünya halklarının Ramazan
Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Umutla...”

ŞİİR:

Çıkmak İçin Bu Karanlıktan
Zorbanın tuzağındasın! Aç, bitkin, yaralı...
Katilin, sinsice izliyor seni
kurbanı olarak iştahının!
Vahşet ve acımasızlık: Bu onun karakteri...
Ve sen tutsaksın, kanlı bir oyuncak gibi ellerinde,
sarıldığını sanarak yaralarının...
Susuyorsun, sustukça derinleşiyor yaran,
iyileştiğini sansan da!
Acısından hınç sağmayan bir halkın yaraları nasıl iyileşir?
Susmanı istiyor efendiler! Susmanın körelmek, esaret,
teslimiyet olduğunu bilerek... Bu zalimin besini
bırak artık efendinin tasından tıkınmayı bir yana
sesini bul bağrındaki yaranın!
Kıvılcımın kendinsin, kendi kolların.
Bağır bağırabildiğin kadar! Korkma!
Halk ancak bağırdığınca var!
Kendi nefesinle silahlan, kendi sesinle
yırt at barbarın sana sabırdan dokuduğu küflü kefeni!
Unutma: kında duran onur paslanır!
Sana ayaklanıp, acılarının hesabını sormak,
sana işleyen, ışıldayan cesaret,
sana Spartaküs’ün kardeşi olmak, sana çığlar, çağlayanlar,
kalbinde bilenen çığlık, var gücünle gürüldemek yakışır...
Nihat BEHRAM

KEC’li Kimdir?
1980’lerin sonlarından bu yana, tüm direniş, örgütlenme ve mücadele mirasını omuzlayıp yarına taşıyandır.
Bu mirasın gücüyle ve zenginliği ile Kamu Emekçileri
Meclisi’ni örgütleyendir.
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DİRENMEMENİN TEORİLERİNİN ÜRETİLDİĞİ YERDE
DİRENEREK YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN YİNE “BİZ”OLDUK!
15 Haziran'dan beri ülkenin ilk gündemlerinden biri,
CHP'nin düzenlediği “Adalet” Yürüyüşü. CHP milletvekili
Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul Maltepe
Hapishanesi önüne kadar adım adım yürüyüş başlatacaklarını
açıkladı.
Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin Güvenpark'ta yaptıkları basın
açıklamasının ardından başlayan yürüyüşleri, bugün 15.
gününde. Sloganlardan taşınan dövizlere, yürüyüşçülerin
üzerlerine giydikleri tişörte kadar her materyalle adalet taleplerini dile getiriyorlar. Yürüyüş kararından, yapılış
biçimine kadar her şeyde, devrimcilerin etkisi bariz bir
biçimde görülüyor.
Burada önemli nokta, ülkemizdeki herkesin adalete
olan açlığıdır. Ve şunu da belirtmek isteriz ki faşizme karşı
savaşta YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN
"BİZ"iz.
Bu büyük iddianın ete kemiğe bürünmüş halini, bugün
faşizme karşı direnen tüm insanlarda görmekteyiz. CHP'lilerin
yapmış olduğu yürüyüş de BİZ'im direnme geleneklerimizden
beslenmektedir. Ve görüyoruz ki direnmekten başka çare
yoktur.
Faşizmin yönetememe krizi büyüdükçe baskısı artmakta,
baskı arttıkça direniş büyümektedir. 1970'lerde Mahir Çayanlar’la başlayan, emperyalizme ve faşizme karşı direnme
geleneği, hapishanelerden kırlara, demokratik kurumlardan
sokaklara kadar güçlü bir anti-faşist damar ve hak alma
bilinci gerektirir. Faşizme karşı en ufak bir hak talebinde
bulunmak bile, bedel ödemeyi göze almayı da gerektirir.
Meşruluk ve bedel ödeme kararlılığı olmadan hiçbir şey
yapılamaz.
Parasız eğitim için direnmek,
Parasız eğitim isterken, yaşının yarısı kadar tutsaklığa
mahkum edilen yoldaşımız için direnmek,
Berkin Elvan'ın katillerinin cezalandırılması için direnmek,
Kıdem tazminatı için direnmek,
İşimizi geri almak için direnmek,
Hapishanelerde kitap alabilme, sohbet hakkı için direnmek,
Beslenme, sağlık, barınma hakkımız için direnmek,
Düşünce ve örgütlenme hakkımız için direnmek,
Direnme hakkımız için direnmek,
Emperyalizme karşı “Bağımsız Türkiye” talebiyle di-

renmek...
Bu
liste
daha da uzar gider. Çünkü direnmek ve zaferler kazanmak, bir DevGenç geleneğidir. Halkın her
kesiminin sorunlarında ve
direnişlerinde
omuz omuza
olmak, bir Dev-Genç geleneğidir.
Ve bu gelenek, faşizmin saldırısı altındaki tüm halka,
dalga dalga yayılmaktadır. 110'lu günlerinde hapishanede
direnen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan açlık
grevlerini ve alanı koruma mücadelesini düşünelim. Yüksel
Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önüne konulan bariyerleri
her gün aşmak-aşmaya çalışmak; bu ısrar KIZILDERE'de
Sayı: 21
başlamıştır.
İki sınıf vardır; proletarya ve burjuvazi. CHP hangi sınıfta, Yürüyüş
kime hizmet etmektedir? CHP'ye bile Adalet için yollara 2 Temmuz
2017
düşme cüreti veren, Cephe politikalarıdır. CHP, halkın AKP'ye
olan öfkesini, Haziran Ayaklanması’nın ve OHAL'e karşı
direnen kamu emekçilerinin halkta yarattığı umut ve kitlesellik
üzerinden halka “umut” olmaya çalışmaktadır.
Elbette bu “umut”, halkın yükselen öfkesini düzen içine
çekmekte, Adalet talebini sandığa hapsetmeye çalışmaktadır.
Oysa ADALET, ne sandığa ne parlamentoya sığmayacak
kadar büyük bir taleptir. ADALET; ancak adil bir üretim ve
paylaşım sistemde yani DEVRİM ile mümkündür.
Bu gerçeği çok iyi bilen reformist, oportünist sol ve
Kürt milliyetçileri şimdi de CHP'nin kuyruğunda, sözümona
AKP'ye karşı olan kesimleri kucaklıyorlar. Oysa onlar da
kendi teslimiyetçiliklerini, direnmemelerini meşrulaştırmaya
çalışıyorlar.
Ne CHP, ne de düzeniçi politikalar ile, halkı aldatmakla
sonuç alınamaz; adil bir düzen sağlanamaz.
Direnecek ve kazanacak; ancak olan BİZİZ. Kazandıracak
olan, yarattığımız değerler ışığında ilmek ilmek yarattığımız
halk örgütlülüklerimizdir. Geleneklerimiz bugün yol açıyo,r
yol gösteriyor. Değerlerimize sahip çıkacak, halka, faşizme
karşı mücadelede yol gösteren olmaya devam edeceğiz.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

LİSELİ GENÇLİĞİN KURTULUŞU, SINAVLARDA DEĞİL
BÜNYAMİNLER'İN, SILALAR'IN YOLUNU SÜRMEKTEDİR
Ülkemiz nüfusunun %16,4’ ü yani 13 milyona yakını
Onlara göre başarı, gençliğin anti-bilimsel eğitim ve yoz
gençlerden oluşuyor. Bu veri, gençliğin en dinamik kesimi
bir kültür ile çizdikleri sınırlarda kalmasıdır. Bunca çabaları
olan 15-24 yaş arası gençliği kapsıyor. Dünyadaki birçok
yetmeyince, sıra zora gelir. Anti-bilimsel eğitim ve dayattıkları
ülkeden daha fazla genç nüfusumuz var. Bu rakamları neden
yoz kültür ile “etkisizleştiremedikleri” gençliği; gözaltı,
veriyoruz? Sayısal olarak da ne kadar çok olduğumuzu
işkence, tutuklama, yani zor ile bastırmanın her yolunu kullagörelim diye. Gençlik, bir ülke için büyük bir güçtür, bu güç
narak, kendilerine karşı bir “tehdit” olmaktan çıkarmak isterörgütlendiğinde, tek bir kanala aktığında
ler.
başarılamayacak şey kalmaz.
Gençlik, onlara göre sürekli kontrol alİşte bu büyük güç, düzendeki haksıztında tutulması gerekir. Ancak unuttukları
lıklara, adaletsizliklere karşı adalet, özgürlük
bir şey var. Bu topraklar, her süreçte, egetalebiyle harekete geçerse egemenler açımenlerin her türlü saldırısına baş kaldırmış
sından tehlikeli bir güç olur. Özellikle genyiğitlerle doludur. Kimi zaman bu yiğitler

Çürümenin
içinde
çliğin yozlaştırılmasının, “potansiyel suçlu”
kılıç kuşanmış, Osmanlı’ya kafa tutmuş,
olarak görülmesinin temelinde, egemenlerin büyümek istemiyoruz.
kimi zaman silah kuşanmış, zulme karşı
korkusu vardır. Bu yüzden yıllardır sistemli  Uyuşturucu bataklığında dağları mesken tutmuş, kimi zaman eline
olarak ülkemiz gençliği, gerici ve bilimsel
taşını sapanını almış, düzenin adaletsizliğinin
büyümek istemiyoruz.
olmayan eğitim ile şekillendirilmeye çalıkarşısında durmuş, kimi zaman Bünyamin
şılıyor. Niteliği giderek düşürülen eğitim  Üniversite kapılarında
Kılıç olmuş, zulmün en dorukta olduğu zasistemi, rakamlarla bile saklanamayacak
man, genç yaşında umudu kuşanmış Dağadaletsizlik istemiyoruz.
düzeye geldi. Son YGS sonuçları açıklanlarda Şahan olmuş.
dığında, halk çocuklarına neyin reva gö-  Büyüdüğümüzde işsizlik
Anadolu toprakları, her zorlu süreçte,
bataklığında boğulmak
rüldüğü ortaya çıktı. YGS souçlarına göre;
her baskının karşısında direnen yiğit gençlere
istemiyoruz
sınava giren yaklaşık 2 milyon 165 bin
şahit olmuştur. İsyanlar, ayaklanmalar, genadaydan 2 milyonu, temel matematik sıçliğin dinamizmiyle büyümüştür. Gençlik,
 Bunun için, demokratik halkın en direngen ve dinamik kesimidir.
navında ortalama sadece 5 net yapabilmiş.
bir lise istiyoruz.
2016’da üç yüz binden fazla öğrenci 0
Başeğmeyen, uzlaşmayan, doğru gördüğü
doğru yaparken, bu sene dört yüz binden  Demokratik bir lise için, amaçların ardından kararlılıkla gitmekten
fazla öğrenci 0 çekmiş.
özgür, bağımsız bir ülke is- vazgeçmeyen bir özelliğe sahiptir. Oligarşi,
Bu durumda bizim şaşıracağımız bir
bu gerçeği bildiği için, gençliğin bu özeltiyoruz.
şey yoktur; çünkü düzen eğitimi, tam olarak
liklerini yok etmek, mücadelesini durdurmak
bunu yapmak istiyor. Okullarda bilimsel  Bunun için, bu yaşta,
için, bilimsellikten uzak, gerici, faşist eğitim
eğitim verilmiyor, sorgulama yasak araşve uygulamalarla gençliği durdurmak istiyor.
BU
KAVGADA
tırmak yasak, soru sormak bile yasak. YaKorkusu, milyonları bulan bu gençliğin örBİZ DE VARIZ!
pılan son değişiklikle, müfredattaki biyoloji
gütlenmesidir.
ders sayısı azaltılıp yerine din dersi eklendi.
Düzenin en büyük korkusu, ayakkabı
Yeni sömürge ülkemizin, kendi düzeninin
kutularında sakladıkları halkın alınterinin,
ihtiyacına dönük eleman yetiştiren eğitim
saraylarda şatafat içinde yaşayarak bizden
çalınan geleceğimizin, adaletsizliğin, yoksistemi içinde, öğrencilerini bir nebze olsun
sulluğun hesabını soracak olmamızdır. Gençkendi çabalarıyla aydınlatmaya çalışan  Liseliyiz biz... Genciz,
devrimci, ilerici öğretmenler de okullardan
çok genç... Ama yürekleri- lik gelecektir! Geleceğimizin kaderini biz
belirleyeceğiz. Geleceğimiz; sınavlarda, düatıldı. Ders kitapları, her sene iktidarın pomiz büyük.
zen eğitiminde, düzenin içi boş yoz kültülitikalarına göre ters yüz ediliyor. Okul diErken
olgunlaşıyoruz
biz.
ründe değil; Bünyaminler'in, Sılalar'ın yüsiplin yönetmelikleri, tam olarak sıkı yönetim
Bu ülke, bu düzen erken
rüdüğü yollardadır. Söz olsun; ülkemizin
mahkemelerine dönüştürüldü. Nerede sorbüyümek zorunda
onurlu halkına geleceğimize sahip çıkma
gulayan, öğrenmeye çalışan gençler görseler,
onuru bizimdir, Liseli Dev-Gençlilerindir,
anında “terörist” deyip okuldan uzaklaştıbırakıyor bizi.
Dev-Genç’lilerindir. Örgütleneceğiz, savarıyor ya da eğitim hayatlarına son veriyorlar.
şacağız, savaştıracağız. Mücadele edecek,
Yani bu sınav sonuçları, halk çocuklarının  İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
zulme boyun eğmeyecek, mağdur değil,
değil, tam da düzenin eğitim politikasının
geleceğin kavgasında ön saflarda olacağız!
başarısızlığının resmidir.
BİZ DE VARIZ!

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Ülkemizde Gençlik
Adalete Aç Olanların Sesi Dev-Genç’liler,
Nuriye ve Semih’in Yanında
Dev-Genç'liler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın sesini her alana taşımaya devam ediyor. Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça, sadece kendileri
için değil gençliğin özgür bir yarın
yaşaması için de mücadele ediyor. Bu
sorumlulukla Nuriye ve Semih hocanın
sesini duymayan kulak, görmeyen göz
kalmayacak... Dev-Genç'lilerin İstanbul'da ve Anadolu'da yaptıkları çalışmalardan derlediğimiz haberleri yayınlıyoruz...
ANKARA
Dev-Genç’liler 23 Haziran’da Bahçelievler Bölgesi’nde; işi, emeği ve
adalet için direnen Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için sticker çalışması
yaptı. Yapılan çalışmada birçok yerde
Nuriye ve Semih’in sesi duyurulmuş
oldu.
SAMSUN
Dev-Genç’liler 20 Haziran’da birçok yere Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için sticker çalışması yaptı.
Sticker yapıştırmalarının üzerinde “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Talepleri Kabul Edilsin! Halk Cephesi”
yazısı yer alıyordu. 100 adet sticker
yapıştırılarak, açlığın ve adaletin sesi
halkımıza ulaştırıldı. Ayrıca yoldaşlık
dayanışması sağlanarak, Özgür Tutsaklara toplu mektup yazıldı.
İSTANBUL
Kadıköy: Dev-Genç’liler Kadıköy’de 22 Haziran’da Kadıköy’de Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. 5 saat
süren çalışmada birçok insanla tanışıp
gündeme dair sohbet eden Dev-Genç’liler, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi direnişlerinin 106.
günü olduğunu hatırlatarak direnişleri
büyütmek gerektiğine vurgu yaptılar.
Ayrıca dağıtım sırasında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin
kabul edilmesi için, bir gün sonra 23
Haziran 2017 günü Kadıköy’de
19.30’da Süreyya Operası önünden

Hatay'da “Erdinç Sabunları”
adıyla doğal zeytinyağlı defne
sabunu atölyemizi kurup, üretime başladık.

Tekellere Karşı
Gücümüzü Birleştirelim,
Birlikte Üretelim,
Birlikte Tüketelim!

başlayacak yürüyüşe de çağrı yapıldı.
Çalışmada 60 dergi halka ulaştırıldı.
Okmeydanı: Dev-Genç’liler 22
Haziran’da Okmeydanı’nda duvar yazılaması yaptılar. Duvara, “Sıla Abalay
Ölümsüzdür-Dev-Genç” sloganı yazıldı.
Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
21 Haziran’da Örnektepe Mahallesi’nde
yazılama yaptılar. Yapılan yazılamada
duvara “Katliamcı Özel Hareket Birlikleri Dağıtılsın, Katleden Devlettir
Katledilen Halktır Katilleri Açıklayın
Katilleri Bulacağız.” yazıldı.

Duyuru
Armutlu Haber Gazetesi’nin
12. sayısı 22 Haziran’da Çıktı
12. Sayıda şu başlıklı yazılar yer alıyor:
1- Halk Toplantısı Yapıldı, Ortak Kararlar Alındı!
2- Yıkımlara Karşı Oturma Eylemi
17. Haftasında da Devam Etti
3- Sur’da Yıkımlar Başladı
4- Tayyip Erdoğan Talimatı Verdi:
YIKIN
5- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği: 2
Temmuz Sivas Katliamı’nda Sivas’tayız
6- Sizden Gelenler
7- Semih ve Nuriye’ye Destek Olalım
8- Bayram Mesajı

Kapitalizm; halk için pahalılık,
zam, kriz, enflasyon, yoksulluk, yaşamsal ürünlere ulaşamama, yaşam
standartlarının kötüleşmesi demektir.
Kapitalizmin alternatifi devrim
ve sosyalizmdir demiştik. Halkımızın
kurtuluşu için başka bir alternatif
yok.
Halk olarak bugünden gücümüzü
birleştirerek, bir yandan kendi gücümüzün, yaratıcılığımızın farkına
varır, bir yandan örgütlülüğümüzü
geliştirebiliriz. Bu düşünceyle Hatay'da da "Erdinç Sabunları" adıyla
doğal zeytinyağlı defne sabunu atölyemizi kurup üretime başladık. Kısa
sürede büyük bir emek ve özveriyle,
kolektif bir çalışma ile imal ettiğimiz
kaliteli sabunlarımızla halkımızın
güvenini o kadar hızlı kazandık ki,
halkımızdan gelen öneri, talep ve
destekle Hatay’a özgü geleneksel
lezzetlerden reçel çeşitleri ve kömbe
adlı kuru pastalarımızın da üretimine
başladık.
Egemen üretim biçimi kapitalizmin, daha fazla kar elde etmek amacıyla sömürüp talan ettiği kaynaklarımızla üretip, halka fahiş fiyatlara
sattığı temel tüketim ürünlerimizi
“Tekellere Karşı Gücümüzü Birleştirelim, Birlikte Üretelim, Birlikte
Tüketelim” şiarıyla üreterek, halkımıza uygun fiyatla ulaştırıyoruz.
Bizler; Sosyalist üretim ilkeleriyle,
üretimden gelen gücümüzü kolektif
bir havuzda birleştirerek, örgütlenip
kooperatifleşerek, hem dayanışmamızı büyütecek ve hem de ihtiyaçlarımızı karşılayacağız!

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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HALKIN MÜHENDİSİ OLCAY ABALAY,
İŞKENCELERE VE HAK GASPLARINA KARŞI
BAŞLATTIĞI AÇLIK GREVİ DİRENİŞİNİ
KAZANDI!

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

40

Halkın mühendisi Olcay Abalay,
su türbini projesinin tanıtımı için
gittiği Dersim Hozat’tan dönerken,
12 Mart günü gözaltına alınmış, 17
Mart’ta ise tutuklanıp Silivri 6 No’lu
L Tipi Hapishanesi’ne götürülmüştü.
Silivri Hapishanesi’nde kalan diğer
Özgür Tutsaklarla birlikte sürekli
OHAL gerekçe gösterilerek hak gasplarına maruz kaldıkları için hapishane
idaresini protesto ediyorlardı. Bundan
kaynaklı sürekli işkenceye maruz kalıyorlardı. Haziran ayının başında işkenceci gardiyanlar tarafından ters
kelepçeli ve ayakları bağlı olarak
“süngerli oda” adı verilen hücreye
atılmışlar, ardından da tek kişilik hücrelere konulmuşlardı. Kendilerine “A
Takımı” diyen faşist gardiyanlar tarafından, kırmaya yönelik uygulanan
el ve ayak bükme işkenceleri nedeniyle
bileklerinde morluklar ve yaralar oluşmuştu. Bunun ardından süresiz açlık
grevine başlamışlardı. 10 Haziran’da,
Olcay Abalay’ın da aralarında bulunduğu açlık grevinde olan tüm tutsaklar,
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’ne sevk edildiler. Silivri’de gasp
edilen tüm haklarını Tekirdağ’da kazandılar ve açlık grevini bitirdiler;
direnerek zaferi kazandılar.
Olcay, Silivri Hapishanesi’nde ya-

şadıkları işkenceleri ve sonraki süreci
kısaca şöyle özetliyor:
“Silivri’de son dönemde biraz hareketli günler yaşıyorduk. Önce Pazartesi günü Hüseyin, Caner, Rıdvan,
Salih ve Fuat’ı sürgün sevk diye hücrelerinden alıp götürdüler. Onlardan
gelen sesler hiç de iyi değildir. Bizim
elimiz kolumuz bağlı, kilitli kapılar
arkasında yoldaşlarımızın iniltilerini
dinliyorduk. Daha sonra sürgün olmadığını, arkadaşlarımızı tekli hücrelere koyduklarını öğrendik. Sonra
bizi zorla onlardan boşalan hücrelere
yerleştirdiler ertesi gün. Yeni hücrede
iki saat geçirmeden bizi aldılar. Duyduğumuz sesler bu defa bizden çıkıyordu. İki saat ters kelepçeli, ayaklarımızdan bağlı bir şekilde süngerli
odada bekletildik. Yanımda yoldaşım
bayıldı ve yan hücredeki süngerliden
de sesler kesildi bir zaman sonra.
Sonra hepimizi yarı baygın bir şekilde
alıp ben ve Ferdi’yi tekli hücreye attılar. Ayakkabı, kitap, mektuplarımız
verilmiyordu. Tabii ki ne süngerli
odaları, ne de hücreleri yıldırabildi
bizi. Ve yine pes eden onlar oldu.
Bizi parça parça ayırmak ellerindeki
son kozdu, işe yaramadığını çok çabuk
anladılar. Çaresizliklerinden bizi cumartesi günü sürmek zorunda kaldılar.
Hücrelerine, baskılarına karşı direndik...” Halk için mühendislik mimarlık;
ülkemizdeki adaletsizliklere sessiz
kalmamaktır. İçeride veya dışarıda;
baskılara, işkencelere, gasp edilen
haklarımıza karşı direnmek, gerektiğinde de açlığa yatmaktır.
Halkın mühendisi Olcay Abalay,
zulme karşı direnerek kazanacağına
duyduğu inancı tarihten öğrenmiştir.
Bu tarih, insanlığın onurlu tarihidir.
Spartaküs’lerden Bruno’lara, zulme
boyun eğmemenin tarihidir.
Halkın mühendisi Olcay Abalay,
zulme karşı direnerek kazanacağına
duyduğu inancı mühendis-mimar şehitlerinden öğrenmiştir. Düşmana
“Varsa cesaretiniz gelin” diye haykıran
Eda Yüksel’den, inançları uğruna dü-

şüp de teslim olmayan İsmet Erdoğan’dan, Ömer Coşkunırmak’tan, Susurlukçu çetelere karşı halkın çıkarlarını savunmaktan bir adım bile geri
atmayan Hasan Balıkçı’dan öğrenmiştir.
Halkın mühendisi Olcay Abalay,
zulme karşı direnerek kazanacağına
duyduğu inancı günümüzden öğrenmiştir. 100’lü günlerinde açlıklarıyla
adalet arayan, faşizmi rezil rüsva eden
Nuriye Gülmen’den, Semih Özakça’dan;
evlatlarının kemiklerini bulmak için 90
gün boyunca açlığa yatan 70 yaşındaki
Kemal Gün’den öğrenmiştir.
Ve halkın mühendisi Olcay Abalay,
bu direnişiyle tüm mühendis ve mimarlara da zulmün karşısında direnişin
olduğunu ve direnerek kazanılacağını
öğretmiştir. 1987’den bu yana sürdürdüğümüz, alnımızın teri kadar temiz olan halk için mühendislik mimarlık tarihimize onurlu bir sayfa
daha eklemiştir Olcay Abalay.
Halk için mühendislik mimarlık çalışmalarımız; bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelemizin bir parçasıdır.
Halk için mühendislik-mimarlık yapmak
için teknik araç-gereçlere sahip olmak
gerekir; ama asıl sahip olmamız gereken
iki şey vardır:
-Haklı olduğumuza ve kazanacağımıza dair sonsuz bir inançla dolu
bir beyin
-Halk ve vatan sevgisiyle dolu bir
yürek
Dört duvar arasına hapsedilmişsek,
teknik hiçbir araç-gerece sahip olamasak
bile, bu yürek ve bilinçle kendimizi
faşizme karşı direnişin bir dinamosuna
veya insanların yüreğine saçılan umut
ışığına dönüştürebiliriz. İşte halk için
mühendislik-mimarlık budur...
YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN
ZAFER!
OLCAY ABALAY SERBEST
BIRAKILSIN!
MÜHENDİSİZ MİMARIZ,
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEMEK, FİLLERİN EZDİĞİ
KARINCA OLMAMAK İÇİN SINIF BİLİNCİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

Bir çocuk nasıl ki, ailesinin öğrettikleriyle Türk,
Kürt, Laz, Çerkes, Ermeni olduğunu biliyor ve kavrıyorsa...
Nasıl ki, bu bilinçle, ait olduğu milliyetin kültürüyle bütünleşiyorsa... Sınıf bilinci de kişinin ait olduğu ekonomik
yapıyı bilmesi demektir. Kendisinin hangi sınıfta yer aldığını bilmesidir.
Bunu öğrenmenin çok basit bir yolu vardır; çünkü
sadece 2 sınıf vardır: Yani biz ya burjuvaziyle ya da proleterya ile aynı tarafta, aynı sınıftayız.
Ait olduğumuz sınıfı bilirsek eğer, o sınıfın bilincine
sahip olmaya başlarız. Araştırır, öğrenir, okur ve öğreniriz.
Nasıl ki, bir Kürt için Kürtçe öğrenmek çok doğal ve
olması gerekense, proleteryanın safında yer alan bir
emekçi için de kendi sınıfının ideolojisini bilmek çok
doğaldır. Hatta zorunluluktur. Neden?
Çünkü burjuvazi, bizim kendimizin hangi sınıfa ait
olduğumuz bilincine ulaşmamızı engeller. Sınıf farklarını,
sınıf çelişkilerini çarpıtır, göstermemeye, görünenlerin
de kader-alınyazısı-nasip-kısmet-şans olarak algılanmasını
sağlamaya çalışır.
Neden?
Çünkü iki sınıf var ve bu iki sınıftan birisi tüm zenginliklere sahipken, diğeri değil. Birisi diğerinin emeğini
çalıyor ve bunun üzerinden zenginleşiyor. Yani iki sınıf
arasında çok temel farklar var. Ve bir Kürt nasıl çıkıp da
ben Lazım diyemezse, bir emekçi de çıkıp, ben burjuvayım
diyemez. Burjuvazinin niteliklerine sahip olamaz. Küçükburjuvazi gibi arada kalan kesimler olsa da bunlar da
öz itibariyle halk dediğimiz tüm ezilenlerin safındadır.
Burjuvaziye yaranma çalışmaları nafile bir çabadır;
önünde sonunda burjuvazi tarafından kullanılırlar.
Sonuç olarak söylemek istersek eğer;
1- Hangi sınıfa ait olduğumuzu bilmeliyiz. Sınıfını
bilmeyenler, sınıfının değerlerine sahip çıkmayanlar aldatılırlar.
2- Hangi sınıftan olduğumuzu bilmek, bizim ne yaptığımızı, neden yaptığımızı bilmemizi gerektirir.
3- Sınıfını tanımayan bilmeyen bir insan aldanır,
kandırılır, bilinçsizce, sömürünün kurbanı olur.
4- Tarih, sınıflar savaşımıdır. Bu savaşta yenenler ve
yenilenler vardır. Sınıf bilincimiz olmazsa eğer, özünde
yenen mi yenilen mi olduğumuzu bile anlamayız.
5- Sınıf bilincimiz olmazsa eğer, ait olduğumuz sınıfın
haklarının da bilincinde olmayız. Ve bu bizim haklarımızın
çalınmasına sessiz kalmamız anlamına gelir.

Yaşar Kemal’in “Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı
Topal Karınca” isimli bir kitabı vardır. Bu kitapta, filler
ve karıncalar üzerinden sınıflar savaşımı anlatılır.
Güç ve haklılık arasındaki ilişkiyi anlatan kitapta,
fillerin güçlerine güvenerek karıncalara açtığı savaş anlatılıyor. Gücünü kendinden milyonlarca kez küçük karıncalar üzerinde denemek isteyen filler, karıncaları
kendi çıkarları için çalıştırırlar. Sonuçta karıncalar birleşir
ve haksızlığa boyun eğmeden filler sultanlığını devirirler.
İşte biz de hangi sınıfa ait olduğumuzu bilmezsek,
kendisini fil zanneden bir karınca oluruz. Ya da filler
için hizmet etmesi gerektiğini düşünen ve bunun için
canını dişine takan karıncanın yerine geçeriz.
Bir karar vermeliyiz. Biz kimiz? Hangi sınıftanız?
Karınca mı fil mi olacağız?
Karıncaysak eğer, fillerin egemenliğine neden izin
veriyoruz?
Karıncalar çok çalışkandır, kolektiftirler. Ortakça bir
yaşamları vardır. Bir zincir gibi düzenli çalışırlar. Eğer,
bilinçleri boşaltılırsa, akılları çalınırsa, emekleri çalınırsa
o zaman bunu mekanik olarak bir makina gibi yaparlar
ve emeklerinin nereye gittiğini bile görmezler. Uyuşturma
ve yozlaştırma da işte bu nedenle yapılır.
Sözün özü, biz halkız. Biz ezilenleriz. Biz, soyu yeryüzünden silinmek istenenleriz. Biz, zalimlerin tüm
işlerini yapanlarız. Biz, ürettiği kadar kazanamayanlarız.
Biz karınları ekmekle değil, yalanla doldurulanlarız. Ve
biz, bir ayağa kalkarsak eğer filleri tepetaklak edecek
güce sahip halkız. Ezenler bizi unutmasınlar, binlerce
yıldır sonlarını biz getirdik çünkü. Nasıl ki, kölecilik
düzeninde, feodalizmde zalimleri yendiysek bugünün
zalimlerini de yeneceğiz; düzenlerini yıkacağız. Tarih
şahittir ki, ezenlerin sonu ezilenlerin elinden olacaktır.
Bunun için sınıf bilincimize sıkı sıkı sarılalım!
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İlhami Karakoç, Kadıköy Belediyesi Önünde
Direnmeye Devam Ediyor!
Kadıköy Belediyesi tarafından hukuksuzca evi yıkılan ve
ekmeğini kazandığı tezgâhı gasp edilen İlhami Karakoç,
barınma hakkı ve çalışma hakkı için Kadıköy Belediyesi
önünde pankart açarak oturma eylemi yapmaya devam ediyor.
İlhami Karakoç, 21 Haziran'da saat 12.30 – 15.30
arasında Belediye önündeki oturma eylemine devam etti.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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Grup Yorum Halk Korosu Konseri
Tüm Engellemelere Rağmen Altınşehir’de Yapıldı!
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AKP faşizminin en saldırgan olduğu, basit bir lise konserinin dahi
keyfi şekilde yasaklandığı bu dönemde, Grup Yorum Halk Korosu
olarak 24 Haziran Cumartesi günü
konserimizi gerçekleştirdik.
Yaklaşık 2 yıldır Grup Yorum'un
neredeyse bütün konserleri yasaklı
ve çesitli gerekçelerle yasaklar sürüyor. Fakat biz aylar öncesinden
hazırlandığımız "Anadolu Tarihi İsyanlar Tarihidir" konulu konserimizi
tüm zorluklara ve baskılara rağmen
yaparak bu yasakları bir kez daha
deldik. Konserden birkaç hafta önce
kültür merkezimiz polis tarafından
basıldı ve her yeri talan edildi. Bizi
konsere hazırlayan Yorum elemanları
ve bir korocu arkadaşımız tutuklandı.
Konser için başvurduğumuz birçok
kültür merkezi bize salonlarını basit
bahanelerle vermedi. Ama biz vazgeçmedik, çünkü amacımız sanatın
sadece burjuvaların yapabileceği bir
şey olmadığını göstermek ve konserin
adında anlattığı gibi Anadolu'nun isyan dolu tarihini ve bu isyana öncülük
eden önderleri türkülerimizle halka
anlatmaktı. Konserimizi yoksul bir
mahalle olan ve kültür-sanat faaliyetlerine en çok ihtiyacı olan mahallelerden Altınşehir Mahallesi’nde
yapmaya karar verdik.
Konserimizi yaparken birçok
zorlukla karşılaştık. Ancak sorunlarımızı halkımızın desteğiyle çözmeyi
Grup Yorum'dan öğrenmistik. Konserimizin duyurusundan koromuzun
yemek ihtiyacına kadar her şeyde
halkmızdan destek aldık. Konserde
kullandığımız bağlamaları polis, baskın sırasında çalmıştı. Bağlamamız
yoktu, dostlarımızın dayanışmasıyla
bağlama ihtiyacımızı çözdük. Anadolu'dan konsere katılmak için gelecek korocularımızın yol parası sorununu, kitap satarak karşıladık. Anadolu illerindeki korocu arkadaşlarımız
bir hafta öncesinde çalışmaya geldiler.
Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız
ile bir hafta her gün 6 saat enstrüman
çalışmasının ardından bazı akşamlar
da iki saat uzaklıktaki Altınşehir'e

gidip 2 saatlik kitle çalışması yaptık.
Kitle çalışmasına tüm korocu arkadaşlarımız katıldı. Konser günü Altınşehir Mahallesi’nin esnaflarını dolaşarak ve onlara kendimizi tanıtarak
desteklerini istedik. Yemek ihtiyacımızı bu şekilde giderdik. Zaten Grup
Yorum'u tanıdıkları ve halkın sanatçıları olduğunu bildikleri için bizi
yani Yorum öğrencilerini de sahiplendiler. Grup Yorum'un bizlerle de
sınırlı olmadığını, halk olduğunu bir
kez daha bu sahiplenme ile gösterdik.
Konserimiz için yaklaşık 2000
davetiyeyi son güne kadar Altınşehir
Bölgesi’nde hep beraber dağıttık.
Konsere saatler kala halkın türkülerinden korkan faşizm de boş durmadı.
Son gün davetiye dağıtan birkaç arkadaşımızın önünü kesip GBT yapan
polisler slogan ve pankart istemediklerini yoksa konsere izin vermeyeceklerini söylediler. Konser saati
yaklaşırken de her Yorum konserinde
olduğu gibi zırhlı araçlarını, çeviklerini dizdiler kapının önüne. Amaçları
halka gözdağı verip konsere gelmesini
önlemek ve konserimizi yaptırmamaktı. Ancak biz bu durumlara alışık
olduğumuzdan konserimize başladık.
Daha ilk şarkı biter bitmez sivil polisler salona girip sorun çıkardılar.
Yine arkadaşlarımızın, halkın ve
salon sahibinin tepkisiyle salondan
çekilip gittiler ve konserimize devam
ettik. Sandılar ki tehditle, terörle istediğimiz her şeyi yaparız, her yere

gireriz. Ama öyle her istediklerini
yapamayacaklarını halkımız onlara
gösterdi. Grup Yorum korosu olarak
konserimizi vermiş olmanın ve bu
deneyimi yaşamış olmanın mutluluğu
içindeyiz. Her şeye rağmen güzel
bir konser geçirdik. Günlerce yaptığımız çalışmaların, emeğimizin karşılığını aldık sahnede. Elbette teknik
açıdan ufak aksaklıklar, sorunlar oldu
ancak yine her şeye rağmen yaptığımız bu konser hem kendine “sol”
diyenlere hem de faşizme bir cevap
oldu. Bu gibi konserlerin ve bu konserler için verdiğimiz emeğin, sonunda bizlere meydanlarda bizi dinleyen onbinler, yüzbinler hatta milyonlar olarak döneceğini biliyoruz.
Son olarak tekrar; "Grup Yorum
Halktır Susturulamaz" diyoruz.
Grup Yorum Halk Korosu

İstanbul İkitelli:
Propaganda Hakkımızı
Engelleyemeyeceksiniz!
İkitelli Halk Cephesi, 22 Haziran'da,
mahallede daha önceden yapılan duvar
yazılamalarının polis tarafından silinmesi üzerine, tekrar birçok duvara yazılama yaparak ısrar ve kararlılığını
bir kez daha gösterdi. Ayrıca çalışma
esnasında halka yazılamaların duvarlara yazılma nedeni ve önemi üzerine
bilgi verildi. Son olarak, “onların yandaş
medyası halkı boğuyor, bizim duvarlarımız ise halkın kendi matbaasıdır”
denilerek çalışma sonlandırıldı.

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Akademisyenler Ne Yapacak?
AİHM'DEN MEDET UMMAK MI?
NURİYE VE SEMİH OLMAK MI?
5295 akademisyen, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler’le işlerinden atıldılar.
Akademisyenlerin çalışma hakkı başta
olmak üzere, tüm haklarını ellerinden
alan bu kitlesel işten atma karşısında,
ne yazık ki bir direniş gelişmedi.
Geçen hafta, Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen 54 akademisyenin,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
(AİHM) başvurduğu açıklandı.
Ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Kerem Altıparmak ile Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr.
Yaman Akdeniz, barış akademisyenlerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru rehberi hazırladı.
Rehber daha önce AİHM’in işten
atılanlara “OHAL komisyonuna başvurulması” gerektiği kararına karşı
yeni bir başvuru formu örneğini öngörüyor.
Bu rehbere göre “Bu Suça Ortak
Olmayacağız metnini imzalayan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün
ihlal edildiğini; ihracın bir bütün olarak
devletin insan hakları ihlalini eleştirenlere yönelik baskısının son halkası
olduğunu; müdahalenin fiili saldırılar,
idari ve adli soruşturmalarla bir bütün
oluşturduğunu belirterek Barış için
Akademisyenler başvurularının diğer
ihraçlardan farklı olduğunu” iddia edi-

liyor.
Yani kısacası; AİHM yolunda ısrar
ediliyor. AİHM, çözüm olarak görülmek isteniyor.
İşini, ekmeğini kaybeden akademisyenlere soruyoruz: Bu mu direnme
yönteminiz?
Susmak, sinmek ya da AİHM'e
başvurmak?
Akademisyenlerin alternatifleri
bunlar olamaz.
Baskı, zulüm, adaletsizlik karşısında, haklarının gasp edilmesi karşısında susmak, sinmek, emekçilerin,
halkların aşağılanmasıdır. Onursuzluğa
sürüklenmesidir.
Haksızlığa direnemeyen insan, boyun eğen, celladına yalvaran insan,
en başta kendisine saygısını yitirir.
Aydın olmak gibi bir sıfatın ise, adını
bile anma hakkını kaybederler.
Tek mücadele yöntemi olarak
AİHM'e başvurmak da en az "susmak"
ve "sinmek" kadar kötü bir alternatiftir.
Çünkü AİHM'e başvurmak, bir şey
yapmamanın diğer adıdır.

AİHM KİMDİR?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
Avrupa Parlamentosu, Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri
tüm "uluslararası" kurumlar, emperyalist sistem açısından, birer "emniyet
supabı"dırlar. Kitleleri, sistem içinde

tutmanın araçlarıdır.
İnsanların, kendi ülkelerinde sorunlarına çözüm bulamayınca, adaletsiz
kalınca, direnişe, devrimci mücadeleye
yönelmesini engellemek için kullanılan
kurumlardır.
Zaman zaman kitle katliamlarında,
infazlarda, işkencelerde devletleri, hükümetleri "suçlu" bulup tazminata
hükmederler. Böylelikle hep insanların
"çözüm" için başvurdukları, adalet
bekledikleri bir yer olmaya devam
ederler.
Fakat hiçbiri emperyalizmin temel
politikalarını sorgulamaz, temel çıkarlarını tehlikeye atacak kararlar vermezler.
Şu tanım işin özetini verir: "AİHM,
'İnsan Hakları kabesi' değil, emperyalist
çıkarların perdesidir."
12 Temmuz 1991 Katliamı’nda
devleti suçlu bulan da AİHM'dir, 1922 Aralık Katliamı'nda devleti haklı
bulan da.
İrfan Ağdaş'ın katledilmesinde devleti tazminat ödemeye mahkum eden
de aynı AİHM'dir, F tiplerinde uygulanan tecriti normal bulan da, Öcalan'ın
kaçırılıp oligarşiye teslim edildiği
"uluslararası eşkiyalık"ı uluslararası
hukuka uygun bulan da aynı AİHM'dir.
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6
kadın diri diri yakılırken, Kürt halkının
yaşadığı ilçeler birbir haritadan silinirken, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
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Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde
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sini Türkiye devletini mahkum mu etti!

AİHM Zaten
Baştan Tavrını
Belli Etmiştir
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AİHM, KHK'larla atılanların başvurusuna dair
bir karar verdi zaten. O
kararda dedi ki; "OHAL
Komisyonu'na başvurun".
AİHM bu kararı verdiğinde, daha ortada
OHAL Komisyonu bile
yoktu. Halen de yok.
Açık değil mi; AİHM
sorunu daha kendisi ortada
olmayan, kurulacağı açıklanan bir komisyona havale edip geçiyor.
AİHM'in bu kararına
rağmen, hala çözümü
AİHM'de aramak nedir?
Bu zavallılık ve çaresizliktir.
Hayır, Türkiye'nin aydınları, akademisyenleri,
terslendikleri AİHM kapısında çözüm arayacak
kadar aciz ve çaresiz olamazlar.
AİHM'i çözüm olarak
görmek ve göstermek,
yanlışa yönlendirmektir.
AKP faşizmine karşı
ülke topraklarımızda direnelim, mücadele edelim.
Unutmayın, diyelim ki
AİHM, "işten atılan akademisyenleri işe geri alın"!
diye tavsiye kararı verdi.
AKP bu kararı dinlemeyecek ve o zaman ne yapacaksınız?
Yani bu topraklarda direnip AKP'ye diz çöktürmezseniz, hiçbir hakkınızı
alamazsınız.
İşin özü budur.
Nuriye ve Semih'in direnişlerini örnek alalım.
Onların yürüdüğü yolda
yürüyelim.
İşimizi, ekmeğimizi ve
onurumuzu kazanmak için
tek çözüm budur.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Sesi Olmaya,
Onları Sahiplenmeye Devam Ediyoruz

TALEPLERİ TALEPLERİMİZDİR, VAZGEÇMEYECEĞİZ
"Şimdi Nuriye ve Semih'in direnişini daha
fazla sahiplenme zamanıdır!"
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
açlık grevi direnişi İstanbul'da ve Anadolu'nun
birçok yerinde sahiplenilmeye devam ediyor.
Bu konuyla ilgili yapılan tüm çalışmaların
haberini yayınlıyoruz. Ve şunu diyoruz: "Hadi
şimdi Nuriye ve Semih'in direnişi daha fazla
sahiplenme zamanıdır."
TAYAD'lı Ailelerden Ankara'da,
Direnişçiler İçin Oturma Eylemi
Ankara’da TAYAD’lı Aileler Sakarya
Caddesi’nde Cumartesi günleri yaptıkları eyleme bu hafta da devam ettiler. 24 Haziran'da
yapılan eylemde “Nuriye Semih Yalnız Değildir”, “Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz”,
“Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Açıklama ve oturma eylemi 1 saat sürdü.
Eylemde Nuriye ve Semih tişörtleri giyildi.
Ankara'da Nuriye ve Semih İçin Yapılacak Dayanışma Programı Çalışması
Tuzluçayır’da yapılacak Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça ile dayanışma programı
için 21 Haziran'da Tuzluçayır, Natoyolu, Ege
Mahallesi, Misket Mahallesi, Mutlu Mahallesi’nde 500 tane afiş asıldı. Parklara ve
meydanlara 10 pankart asıldı ve 3000 davetiye
halka ulaştırıldı.
Avcılar'da Pankart Asıldı
Avcılar Şükrübey ve Denizköşkler’de 25
Haziran'da “Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in Talepleri Kabul Edilsin-Halk Cephesi”
imzalı pankart asıldı. Avcılar merkezde Halk
Cephelileri takip eden katiller, tacizlerine
rağmen pankart asmayı engelleyemediler.
Bahçelievler'de Kapı Çalışması Yapıldı,
Pankart Asıldı
Bahçelievler Yenibosna Tokat Mahallesi'nde Halk Cepheliler 21 Haziran’da kapı
kapı dolaşıp Nuriye ve Semih’i anlattı. AKP
iktidarın kendinden olmayan herkese yapmış
olduğu saldırıyı teşhir etti. Görüşme yapılan
ailelerden destek sözü alındı. Aynı zamanda
Şirinevler ve Yenibosna’daki üst geçitlere
“Nuriye Ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin-Halk Cephesi” imzalı pankart asıldı. 23
Haziran'da ise Bahçelievler’de bulunan üst
geçide asılan pankartta "Nuriye GülmenSemih Özakça’nın Talepleri Kabul Edilsin
Halk Cephesi" yazılıydı.

Samsun'da Nuriye ve Semih İçin
Ateş Yakıldı
Karadeniz Özgürlükler Derneği tarafından
Samsun Uğur Mumcu Parkı’nda 20 Haziran'da
Nuriye ve Semih için ateş yakılarak Nuriye
ve Semih’in yalnız olmadıklarına vurgu yapılmış, halka Nuriye ve Semih'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmiştir.
Mersin'de Sokak Müzisyenleri ve Sanatçılar,
Türkülerini Direnişçiler İçin Söylediler
Mersin Sokak Müzisyenleri ve sanatçılar
tarafından 23 Haziran'da Nuriye ve Semih’in
taleplerinin kabul edilmesi ve yaşam haklarının
elinden alınmaması için hep bir ağızdan türküler söylendi.
http://https://www.youtube.com/watch?v=
ckdGLgPOPMA&feature=youtu.be
Kızıl Maskeliler Grubundan Direnişçiler
için "DİREN" Klibi
Kızıl Maskeliler Grubu, işi, ekmeği, onuru
için direnen tüm emekçilere; açlık grevlerinin
yüzlü günlerindeki Nuriye ve Semih’le dayanışmak için "DİREN" şarkısını ve klibini
yayınladılar. Klibi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=
KYddYGgvmlE

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Binlerce Kişi Kadıköy’de “Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin” Diyerek Yürüdü

“Hepimiz İçin Direnen, Nuriye ve Semih’in Açlıklarını Paylaşacağız”
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevinin 107. günü olan 23 Haziran’da Kadıköy’de Demokratik Kitle Örgütleri destek yürüyüşü düzenledi. Çevredeki insanların da katılımıyla gerçekleşen
eylemde kitle “Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin” pankartı ile Kadıköy
Süreyya Operası önünde toplandı. “Nuriye
Semih’in talepleri kabul edilsin” ve “Nuriye Semih’e Özgürlük” dövizleri taşıyarak
zılgıt ve alkışlarla Khalkedon Meydanı’na
doğru yürüyüşe geçen kitle “Nuriye Ve
Semih Yalnız Değildir”, “KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız” sloganları attı.
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen
eylemde açıklamayı, Kamu Emekçileri
Sendikası (KESK) Üyesi Dursun Doğan
yaptı. Doğan, avukatların verdiği bilgilere
göre, her ikisinin kalp yetmezliği ile karşı
karşıya olduğunu ifade etti. Doğan, “B1
vitamini almakta yaşadıkları sorunlardan
kaynaklı unutkanlıklarının arttığı, algı ve

ifadeye dönük sorunların baş gösterdiği
,bir dizi sağlık kaybı mevcut” dedi. Doğan,
son olarak, Özakça ve Gülmen’in yaşam
ve direnme haklarının gasp edilmesine
izin vermeyeceklerini, dayanışmayı büyüteceklerini söyleyerek, “Nuriye ve Semih neden tutuklandı? Tüm direnen KHK
mağdurlarının, ‘işimi istiyorum’ talebini
açlıkla ölüm ile mi terbiye edeceksiniz?”
diye sordu. Ardından söz alan Özakça ve
Gülmen’in avukatı Behiç Aşçı ise, “Nuriye
ve Semih sadece kendileri için değil, hepimiz için direniyorlar. Biz de onların
avukatları olarak onların direnişlerine katılacağız. Onların direnişlerinin bir parçası
olacağız ve açlıklarını paylaşacağız” diyerek açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Eylem, yapılan konuşmalar ardından sloganlarla son buldu.
Bilindiği gibi, Demokratik Kitle Örgütleri, 16 Haziran’da “Açlık grevinin
100. gününde Nuriye ve Semihin talepleri

Devrimci İşçi Hareketi: Nuriye Gülmen ve Semih gözaltına alarak bu eylemi
Özakça’nın Talepleri Hemen Kabul Edilsin!
bitireceğim diye düşünüyorsa
Devrimci İşçi Hareketi Yüksel Caddesi'nde 231 gündür devam eden eyleme
polisin saldırmasıyla ilgili 27 Haziran'da
bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlara
değinildi: "(...) Katil polis Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Heykeline bırakılan
çiçekleri bile parçalıyor. Her gün insanları

yanıldığını iki mevsim boyu
aç kalan Nuriye ve Semih’e bakarak görebilir. Boyun eğmeyeceğiz. (...) Halkımızın en değerli günlerinden olan bayramda da hak arayan insanlarımızı sokaklarda sürükleyenleri tarih ve bu halk
hiç unutmayacak. Bayramda halk açlık
sınırında yaşarken saraylarda saltanat sü-

kabul edilsin” talebiyle İstanbul Kadıköy’deki Khalkedon Meydanı’na yürüdü.
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça'nın hapishane koşullarında
karşılaştıkları insan hakları ihlalleri ve
sistematik işkencenin, kaygılarını derinleştirdiğini söyleyen Demokratik Kitle
Örgütleri taleplerini 3 ana başlıkta sıraladılar: “Nuriye ve Semih serbest bırakılsın.
Nuriye ve Semih'in talepleri kabul edilsin.
İşimizi geri istiyoruz.”
Eylemde açıklama yapan ÇHD’den
Avukat Barkın Timtik, Nuriye ve Semih’in
durumunun ciddi bir aşamaya geldiğini
belirterek; “Nuriye’nin 27 kez gözaltına
alınmasına rağmen direnişi bırakmaması
vazgeçmemenin okulu oldu hepimiz için.
Ülkemiz ne yazık ki faşizmle yönetilen
bir ülke ve faşizme karşı halkın ortak
mücadelesini örgütlemekten başka bir
şansımız yok” dedi. Eyleme onlarca örgüt
katıldı.
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renleri unutmayacak. Bizim bayramımız
sizin o saltanatınız yerle bir olduğunda,
aç insanlar doyduğunda olacak. Nuriye
ve Semih başta olmak üzere tüm direnişçilerin, halkımızın ve işçilerin bayramını
kutluyoruz. Yataklarında aç çocukların
olmadığı, herkesin eşit haklara sahip olacağı bir dünyayı kurmak bizim ellerimizde.
Sarayları saltanatları birlikte yıkalım.
Yepyeni bir ülke kuralım."

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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KHK İLE İŞTEN ATILAN
5295 AKADEMİSYEN,
DİRENEN 1 KEC'li AKADEMİSYEN,
İŞTEN ATILAN 101 BİN KAMU EMEKÇİSİ,
DİRENEN 1 KEC'li ÖĞRETMEN...
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Yürüyüş
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2017
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OHAL'den bu güne kadar 22 genelge
çıkmış.
Bu genelgelerle işten atılan kamu
emekçilerinin sayısı 101 bin olarak açıklanıyor. Atılan kamu emekçilerinin 33
bin 99'u, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlerden oluşuyor. 5295'i
ise işlerinden atılan akademisyenler.
İşten atılan akademisyenler ve kamu
emekçileri içinde sadece 2 KEC'li direniyor.
Neden işlerinden atılan yüzbinlerce
kamu emekçisi, 5295 akademisyen sessiz?
Neden üyesi oldukları KESK'e bağlı
Eğitim-Sen sendikası sessiz?
Çünkü örgütsüzler.
Bu örgütsüzlüğün bir biçimi var olan
sendikal örgütlülüklerin dışında olmak,
dolayısıyla hiçbir şekilde örgütlü bir
faaliyetin içinde olmamaktır.
Diğeri ise örgütlü örgütsüzler.
Görünürde bir sendika var. Onlar
bir sendikaya üyeler, o sendikaya her
ay aidatlarını ödüyorlar. Görünürde üyeleri de olan bu sendikaların bir kısmı
gericilerin yönetimde olduğu sendikalardır.
Memur-Sen böyle bir sendikadır. Bu
sendika AKP iktidarının güdümünde,
onun siyasi görüşleri doğrultusunda hareket eden, adı sendika olan bir sendikadır. Varlık koşulunu bugünkü AKP
iktidarına borçlu olan bu sendikanın,
üye sayısı AKP iktidara geldiğinde 42
bindi; bugün 956 bin 32'ye ulaşmıştır.
Kuşkusuz işten atılan binlerce kamu
emekçisi içinde Memur-Sen üyeleri de
vardır. Ama bu sendika, AKP'nin politikalarına tabi olduğu için işten atılan
üyeleri için hiçbir şey yapmamıştır.
İşten atılan kamu emekçilerinin ağırlıklı bir kesimi ise KESK üyesi kamu
emekçisi ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
KESK'in OHAL'in ilan edildiği günden bugüne kadar Kanun Hükmünde
Kararname’lerle işten atılan üyelerinin
tekrar işe alınması için yaptığı sürekli,

istikrarlı, düzenli bir eylem olmamıştır.
Eylem yapmayan KESK, uzun süre işimizi, onurumuzu ve ekmeğimizi istiyoruz, diye eylem yapan Nuriye ve Semih'in eylemlerini de desteklemedi.
Günlerce direnen, her gün gözaltına alınan, işkence gören Nuriye ve Semih
için göstermelik destek açıklamalarının
ötesine geçen bir eylemleri olmadı. Nuriye ve Semih'in eylemlerinin ardından
Malatya'da, Düzce'de, İstanbul Cevahir
İş Merkezi önünde direnen kamu emekçilerini görmediler. AKP faşizmi Nuriye
ve Semih'in direnişinin kırılması için
fiziki, psikolojik her türlü baskıyı uygularken, KESK onların yanında olmamış, onlarla faşizme karşı omuz omuza
mücadele etmemiştir. KESK'in izlediği
politika hep ikircikli olmuştur. Yapmak
zorunda kaldıkları açıklamalarla, direnişçilerin yanında görünürken, bunun
bir adım ötesine geçip fiili olarak direnişi
sahiplenen, bir eylemleri ve politikaları
olmamıştır.
Neden?
Çünkü KESK'e yön veren ideoloji
reformist ve uzlaşmacı bir ideolojidir.
Tüm politikaları, eylemleri bu ideolojinin
üzerinden şekillendiği için düzenle, düzenin kurumları ile karşı karşıya gelmemek için elinden gelen çabayı gösterirler. OHAL kararnamelerinin iptal
edilmesi, yürürlükten kaldırılması için
mücadele etmek gibi bir politikaları olmamıştır. KESK yöneticilerinin devletle
karşı karşıya gelme, hak almak için
bedel ödeme gibi bir politikaları hiç olmamıştır.
İşten atılan 5295 akdemisyenin büyük
bir bölümü KESK'e bağlı Eğitim-Sen
sendikasına üyedirler. Bunların bir kısmı
işten atıldıkları gün okul bahçelerinde
açıklamalar yaptılar, tekrar geri döneceklerini söylediler, halaylar çektiler,
türküler söylediler, kendilerince sözler
verdiler. Gazi Üniversitesi'nde işten
atılan akademisyenler protesto eylemi
yaptılar, polis tarafından dövüldüler,
cübbelerinin üzerinde polis postalları

gezdi. Bir süre sonra eylemler de bitti.
Bir daha sesleri solukları çıkmadı...
Onları "işimizi, ekmeğimizi, onurumuzu
geri istiyoruz" diye eylem yaparken
gören olmadı.
Türkiye'nin akademisyenleri, aydınları işten atıldıktan sonra tek bir direniş
örgütlememişlerdir.
Aydın kimdir?
Halkına yol gösterendir. Adaletsizliğe,
zulme boyun eğmeyendir. Kendi hakları
için direnmeyenler, bu sıfatı hak edemezler, halka yol gösteremezler.
Onlar halkın aydını olamadıkları
gibi, kendi emeklerine dahi sahip çıkamamışlardır. Kendi haklarını AKP faşizmine karşı savunamamışlardır.
Yıllardır emek verdikleri üniversitelerinden atılmalarını sineye çekmelerinin sonucudur ki, direnen onurlu bir
aydın olma misyonunu yitirmişlerdir.
Bugün bu misyonu iki KEC'li üstlenmiştir.
Nuriye ve Semih üstlenmiştir.
İkisi de, yıllarca devletin zulmüne
uğrayıp, faşistlerin boy hedefi olup yılmayan, geri adım atmayan Rıfat Ilgazlar,
Bedreddin Cömertler gibi, aydın olma
misyonunu da üstlenerek, emekçilere
önder oldular.
Nuriye ve Semih onurları, işleri ve
emekleri için direnirken, gün gün bu
kavramların içlerini, açlıkları ile doldururken nasıl aydın olunacağını gösteriyorlar.
Aydın olmak,
halkının sahip çıkmaktır.
Aydın olmak,
halkına umut olmaktır.
Aydın olmak
halkına yol göstermekdir.
Aydın olmak,
açlığında bile çocukları düşünmek,
onların gelecekleri için bedel ödemeyi
göz olmaktır.
Aydın olmak,
onurlu olmaktır,
namuslu olmak
NURİYE SEMİH OLMAKTIR.

Adem Kızılçay, Nuriye ve Semih’in
Taleplerinin Kabul Edilmesi Için
Ankara’ya Yürüyor...

Ayhan Turan da Nuriye ve Semih’in
Taleplerinin Kabul Edilmesi için İzmir’den
Ankara’ya Bisikletle Gidiyor.
Bir Molada Adem Kızılçay ile Karşılaştılar.

İstanbul Abbasağa Parkı’nda Şair Selah Özakın,
Nuriye ve Semih’e Destek İçin
Oturma Eylemine Devam Ediyor...

İsmail Erdoğan, Nuriye ve Semih’e
Destek Vermek İçin Yaptığı
Açlık Grevine Devam Ediyor...

“Nuriye ve Semih Ölmesin, Çalışma Hakları Geri Verilsin”
Sanatçı, aydın ve yazarların Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yayınladıkları destek video, açıklama ve köşe yazılarından derlediğimiz haberi aşağıdaki gibi yayınlıyoruz. Ve “ölümlerine seyirci kalmayalım diyoruz.”
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İsveç Akademisyenler
Federasyonu:
İsveç Akademisyenler Federasyonu,
KHK’larla yapılan ihraçları eleştirerek,
işsiz bırakılan emekçi ve akademisyenlerin göreve iade edilmesini istedi.
67 bin akademisyenin üyesi olduğu
İsveç Akademisyenler Federasyonu
(SSR) Başkanı Heike Erkers, Türkiye’de
işten atılan emekçi ve akademisyenlerin
göreve iade edilmesini istedi ve AKP
Hükümetine uluslararası sözleşme ve
insan haklarına saygı göstermesi çağrısı
yaptı. Erkers, şöyle devam etti: “Bunların arasında akademisyenler, devlet
daireleri ve belediyelerdeki kamu çalışanları, öğretmenler, hukukçular, uzmanlar ve üniversite çalışanları var.
Yaklaşık 50 bin kişinin duruşmasız tutuklanması kabul edilemez” Medya
kuruluşlarının kapatılması ve gazetecilerin tutuklanmasını da kaygı verici
bulduklarını belirten Erkers, “Cezaevlerinde tutuklulara kötü muamele ve
işkence yapıldığını gösteren üzücü raporlar geliyor. Son yıllarda binlerce
sendikal aktivist aşağılandı, baskıya
uğradı, işten atıldı ve hatta cezaevlerine
atıldı” dedi. (Evrensel, 23Haziran)
Ö. Faruk Gergerlioğlu
(T24 ve Artı Gerçek Yazarı):
“Nuriye ve Semih geri dönüşümsüz
aşamaya giriyor onların ölümü, toplumun ölümü demektir, bu kadar duyarsız
olmamalıyız, hak etmemeliyiz..!”
Sanatçı ve Aydınlardan
111. Günde 111 İmzalı Çağrı:
Akın Bildal, Ataol Behramoğlu,
Atilla Dorsay, Edip Akbayram, Erdal
Erzincan, Grup Yorum, Gencay Gürsoy,
Levent Üzümcü, Müjde Ar, Müjdat
Gezen, Özgür Mumcu, Sevinç Erbulak’ın da aralarında olduğu 111 aydın
ve sanatçı tarafından, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın açlık grevinin
111. gününde gazetelere çağrı ilanı verildi. Soysuz Süleyman’nın Nuriye ve
Semih’e ses olan 111 aydının tehdit
edilmesinden sonra, Haldun Dormen
ve Mustafa Alabora metne imza attıklarını söyledi! Çağrıda şunu dile getir-
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diler:
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
OHAL Kararnamesi ile işten atılan
beşbin akademisyen, ellibin öğretmen
ve yüzellibin çalışandan yalnızca ikisi.
İşe geri dönme talebiyle açlık grevine
gittikleri için cezaevine atıldılar. 111
gündür açlar. NURİYE ve SEMİH
ÖLMESİN, ÇALIŞMA HAKLARI
GERİ VERİLSİN. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları
atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi
bunu gerektirir.”
Can Dündar:
“111 değil, 24 milyon “terörist”iz.
Talimatınızla hareket eden savcılarınıza,
hâkimlerinize güvenmiyoruz. Direnen
o 2 eğitimciye güvenimiz sonsuz.”
Yetkin Dikiciler:
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya
destek olmak amacıyla yayınladığı bir
video’da “Nuriye ve Semih Yaşasın”
dedi.
Sanatçılardan destek video mesajları:
Açlık grevinin 106. gününde, sanatçılar Füsun Demirel ve Halil
Ergün, hapishanede tutulan ve işlerine
iade talebiyle greve devam eden eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’ya destek olmak için, videolu
mesajlar yayımladı. Eğitimcilerin,
özgürlüklerine kavuşmaları ve işlerine iade talebinin yerine getirilmesini isteyen sanatçılar “Yetkililere
sesleniyoruz: Onlara şans verin,
onlara hayat verin” çağrısında bulundu.

decekler… Nuriye ve Semih’e ses ver,
ses ol!” yazılı fotoğrafını paylaşan Arman, şu çağrıyı yaptı: “Yazıktır, günahtır… İnsanları ölüme terk etmek
vicdansızlıktır!”
Fikret İlkiz:
“Açlık grevinin 110. gününde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
süresiz açlığına suskun kalan yargının
sessizliği trajedidir. Hâkimlerin sessizliğinden ve sorumluluklarından söz
edelim. Çünkü hem Gülmen ve hem
de Özakça “tutuklu” ve onları yargılayacak yargının gözü önünde iki insan
ölüme koşuyor!
(….) Artık adil yargılanma hakkı
sona ermiştir. Böyle bir geleceğin en
önemli kanıtı; Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın süresiz açlıklarına sessiz
kalan yargının içinde bulunduğu sessizliktir. Tükenmiş yargının sessizliğinde
süresiz açlığa yatmak suretiyle direniş
sürüyor… Herkes için

Hürriyet Yazarı Gazeteci
Ayşe Arman:
KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevinde 111’inci
günü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen
semih Özakça için paylaşımda
bulundu. Instagram hesabından
Gülmen ve Özakça’nın “Kalp
yetmezliği başlamış, ölüp gi-

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

ve Nuriye, Semih’in açlık grevi
için de saçmalamış ardından. Nerede yaşıyor acaba
Hülya Koçyiğit?
Bir yıldır bu ülke
OHAL ile yöneadalet isteyenler ve gerçekler yürüyor…
Bir dirhem bile olsa insan onurunu korumak için bu topraklarda gerçekler,
inadına volta atıyor…”
Enver Aysever:
Birgün yazarı Enver Aysever, 28 Haziran’da “ Zamanında Ölebilmek” adlı
köşe yazısında Nuriye ve Semih için şu
şekilde bahsetti:
“(….) Türkiye’nin “ifade özgürlüğü”
açısından en iyi günlerinde olduğunu
söylemiş Koçyiğit. Mahpusta olan gazetecilerin, mesleğinden dolayı değil,
terörist oldukları için ceza aldığını eklemiş

tiliyor. (….)
Hülya Koçyiğit kendini yaratan cumhuriyetin çöküşünü hızlandırdığının farkında mı acaba? Laiklik olmasa eğer,
kadının hali nice olurdu bu topraklarda
hiç düşünür mü? “Adalet” demenin suç
sayıldığı şu günlerde, Yüksel Caddesi’nde
tek kollu Veli Saçılık direnişini görmez,
bilmez mi? Ya iki genç eğitimcinin göz
göre göre ölüşüne diyeceği sadece bu
mudur?”
Ertuğrul Özkök:
Ertuğrul Özkök 28 Haziran’da Hür-

riyet’te yazdığı köşesinde Nuriye Ve Semih için şunları yazdı:
“(…)
‘O 111 İMZAYA KATILIYORUM’
Özkök köşesinde, “Nuriye ve Semih
ölmesin… Adalet bunu gerektirir… 111
sanatçı, yazar, milletvekili, aydın… İsteseniz zorla bir araya getiremeyeceğiniz
insanlar… Belki de yolları hiç kesişmemiş
kişiler… Şu mübarek bayramın son günü
bir araya gelmiş ve haykırıyor. KHK ile
atıldıkları işlerine geri dönmek için açlık
grevine giden akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın
görevine dönmek için başlattıkları açlık
grevine son vermeleri için işlerine iadesini
istiyor… Bold harflerle yazıyorum bu
çağrıyı… Bilelim ki bunlar suya yazılmış
yazılar değildir… Kalır…” ifadelerinde
bulundu.

Bakan Soylu Halkın Aydınlarını Tehdit Ediyor!
Kanlı Ellerinizi Aydınlarımızın Üzerinden Çekin!
27 Haziran’da Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan, 111 aydının
imza verdiği Nuriye ve Semih’in çalışma
hakkının geri verilmesi için yayınlanan
ilan üzerine, aynı gün içerisinde İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu nefret ve iftira
kusan bir açıklama yayınlamıştır. Kendisini, bakanlığı hariç hemen her konuyla
ilgili yalan ve iftira dolu açıklamalarıyla
iyi tanıdığımız Süleyman Soylu, bu kez
de aydınları hedef göstermiş, tehdit etmiştir.
“Neyin altına imza attığınızın farkında
mısınız?” diye soruyor Süleyman Soylu.
Bu aydınların neye imza attıklarını
bilecek kadar birikimli, açık fikirli olduklarını elbette biliyoruz. Ancak Süleyman Soylu da suçlarını iyi biliyor olmalı ki suçunu tehditle, iftirayla, hedef
göstermeyle bastırmaya çalışıyor. İmza
veren aydınları savcılara, hakimlere güvenmemekle suçlarken, sadece yasalarla
değil toplumun aklıyla da alay ediyor.
AKP’nin kendi yargısını, polisini, itini

mitini oluşturduğunu dünya biliyor.
Hangi yasadan hangi hukuktan bahsediyorlar?
Halkın yüreğinde bilincinde tertemiz
olan, kendi adli kurumlarının kayıtlarında
temiz olduğu belgelerle kanıtlanmış olan
Nuriye ve Semih’i örgüt üyesi ilan etmek
Süleyman Soylu’nun görevi midir? Kişilerin suçları ispatlanana dek masum
olduklarını söyleyen yasalar, mesele bu
halkın emekçileri olunca hiçe sayılabiliyor. Süleyman Soylu’nun iddiaları yasalardan üstün olabiliyor mu? Hiçbir
kanıta ihtiyaç duymadan kişileri terörist
ilan ederken bu ülkenin savcıları, hakimleri ne iş yapmaktadır, buna neden
engel olmuyorlar? Soylu, alenen tehdit
ediyor, hedef gösteriyor. Kendi yasalarında bunlar suçtur. Fikirlerini söyleyen
aydınlar tehdit ediliyor ve bununla ilgili
hiçbir işlem uygulanmıyorsa, yargı kime
hizmet ediyor, halka mı yoksa talimatı
veren iktidara mı?
Süleyman Soylu aydınları ve gaze-

teleri hedef göstererek mafya gibi hareket
etmekte, suçlarını örtmek adına yeni
suçlar işlemektedir. Bu ülkenin adaletten
yana olan tüm kesimleri Süleyman Soylu’nun bu tavırlarına karşı suç duyurusunda bulunmalı, aydınlarını sahiplenmelidir. Dayanışmak suç değildir. İşi
,emeği, onuru için 111 gündür hücre
hücre eriyen Nuriye ve Semih’in sesine
ses olmak isteyenleri tehdit etmek suçtur.
Soylu suç işliyor.
Bizler de Kamu Emekçileri Cepheliler
olarak, Nuriye ve Semih’e güvendiğimizi,
onlara kefil olduğumuzu ve mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez
daha yineliyoruz. Onları sahiplenen aydınlarımızın yanındayız. Adaletten yana
tavır aldıkları, Nuriye ve Semih’e ses
oldukları için tehdide, hedef gösterilmeye
maruz bırakılan aydınlarımızı yalnız bırakmayacağız.
Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın!
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Kamu Emekçileri Cephesi

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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Avrupa’da
 Londra’da Nuriye ve Semih için
Faşist Türkiye Elçiliği Önünde
Protesto
23 Haziran Cuma günü, “işimizi geri
istiyoruz” diyen, açlıklarının 107. gününde
olan Nuriye ve Semih için faşist Türkiye
elçiliği önündeydik. Pankartımız ve kızıl
bayraklarımızla, dilimizde sloganlarımızla
adalet isteğimizi haykırdık.
Nuriye ve Semih’in fotoğraflarının
basıldığı tişörtleri giyerek onların direnişini
ve faşizmin adaletsizliğini bir kez daha
gösterdik. İngilizce bildirilerin dağıtıldığı
protestoya 6 kişi atıldı.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

 Londra’da Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’ya Destek Protestosu
Yapıldı
25 Haziran Pazar günü açlık grevinde
olan akademisyen Nuriye Gülmen ve
öğretmen Semih Özakça için Londra’nın
Woodgreen bölgesinde protesto düzenlendi. Bölgede bulunan insanlara Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça hakkında bilgi
verildi ve direniş anlatıldı.
Yarım saat süren protesto, marşlar ve
halaylarla bitirildi.
 Londra’da Haftalık Halk
Toplantılarımızla Nuriye ve Semih’i
Desteklemeye Devam Ediyoruz
Ülke ve dünya gündeminden haberdar
olmak, yaşanan saldırılara karşı durmak
ve direnişlere bulunduğumuz yerde omuz
vererek onların bir parçası olmak amaçlı
,birlikteliğimizi sürdürüyoruz.
Bayramın ilk günü olmasından dolayı,
bayramlarımızın geleneksel anlam ve
önemine, halklarımızın değerlerine ilişkin
bir konuşma yapıldı. Nuriye ve Semih’in
adalete olan açlığı, aslında tertemiz duygu
ve inançla oruç tutan halklarımızın orucuyla karıştığı söylendi. Asıl bayramları
,ülkemiz bağımsız ve insanlarımızın özgür
olduğu sosyalist sistemde doyasıya yaşayacağımız vurgusu yapıldı.
24 kişinin katıldığı halk toplantısı sonucunda, bu yıl ki Geleneksel Anadolu
Halk Sofrası Pikniği’nin 16 Temmuz’da
yapılmasına karar verilerek, pikniğe çağrılar yapıldı.
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Berlin

Nuriye ve Semih*e Avrupa’dan Destek!
 Ulm’de Nuriye ve Semih ile
Dayanışma Eylemi Yapıldı
23.06.2017 tarihinde saat 18.00’da
Ulm çarşı merkezinde Nuriye gülmen,
Semih Özakça ve Meşale Tolu’nun serbest
bırakılması için eylem düzenlendi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eylem esnasında
kısa bir süre faşistler eylemi provoke etmeye çalıştı. Faşistler tokatlanıp ağızlarının
payı verildikten sonra, eylem, yapılan
konuşmaların ardından iradi şekilde sona
erdirildi.
Almanya’nın Bielefeld şehrinde Grup
Yorum ve TAYAD standı açıldı. Uluslararası Eğitim Merkezi ( İBZ)’inin düzenlediği “Göçmenler için açık kapı”
isimli sokak festivalinde Grup Yorum
için bilgilendirme standı açıldı.
 Almanya Essen’de Nuriye ve
Semih İçin Stant Açıldı
Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça
açlıklarının 107. gününde.
Onlar işlerini, emeklerini, geleceklerini,
ekmeklerini geri istiyorlar. Kanun Hükmünde Kararnamey’le işlerinden sokağa
atılan binlerce kamu emekçisiydiler onlar.
İşlerini, onurlarını, emeklerini, ekmeklerini
geri almak için aylar önce Yüksel’de
oturmaya başladılar.
Bizde Essen Halk Cephesi olarak bugün Willi-Brand Platz Meydanı’nda stadımızı açtık.
“Nuriye-Semih Yalnız Değildir Anadolu Federasyonu” imzalı pankartımızı
standa açtık. Almanca ve Türkçe hazırlanmış Almanya Anadolu Federasyonu
imzalı bildirilerimizi dağıttık. Grup Yorum’un türkülerini, marşlarını dinledik.
Megafonla bildirileri Türkçe ve Almanca
okuduk. Almanya Anadolu Federasyonu’nun hazırlamış olduğu Almanca ve
Türkçe bildirileri okuduktan sonra saat
17.00’da eylemimizi bitirdik.
 Almanya EKA’da Kahvaltı Yapıldı
Bugün Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi’nde (EKA) 10 kişiyle kahvaltımızı

yaptık. Kahvaltımızı yaparken bir taraftan
da yaşadığımız semtlerde karşılaştığımız
ırkçılık anlatıldı. Yaşadığı şehirde oğlunun,
kızının okulda, otobüste, belediyede nasıl
ırkçılıkla karşılaştığı anlatıldı. Belediyelerde, İş-İşçi bulma kurumlarında Almanya`ya gelmiş göçmenlere hangi ulustan olursa olsun ırkçılık yapıldığı, Alman
değilse bürokratik işlerinde her zaman
ikinci sıraya itildiği anlatıldı. Daha sonra
Ankara`da direnen Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için “onlar bizim için direniyorlar, okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz açlıklarının 109. günündeler, vücutlarını taşıyamıyorlar, her gün Yüksel`de
direniş var, biz ne yapabiliriz? Nasıl
destek verebiliriz? Faks çekebiliriz, mektup yazabiliriz, destek açlık grevi yapabiliriz, stant açabiliriz, bildiri dağıtabiliriz,
imza toplayabiliriz” önerileri yapıldı.

 Essen Kültür Merkezi’nden Destek
Açlık Grevi
Bugün 28 Haziran. Nuriye ve Semih
için Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi’nde
(EKA) yaptığımız destek açlık grevinin
ilk günü. Dün yapmaya başladığımız
pankartı bugün bitirdik. Pankartımızı
EKA’ya astık.
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık
koşullarının gözönüne alınarak serbest
bırakılma taleplerine red kararı vermiş.
“Sağlık durumlarını etkileyecek kötü bir
durumun olmadığına” karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Faşist bir kurum olan
Anayasa Mahkemesi Nuriye’nin ve Semih’in ölümüne, zorla müdahale işkencesiyle sakat kalmalarına karar vermiştir.
Verilen bu karar ülkemizi yöneten devletin,
hükümet kurumlarının nasıl bir yapıda
olduğunu gösteriyor. Faşizmde halk lehine
bir hukuk kuralı yoktur. 29 Haziran tarihinde de EKA destek açlık grevi direnişimize devam edeceğiz denildi.
 Zürih’te Destek Açlık Grevi
Çadırının 26.Günü

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Londra

Zürih

İsviçre’nin Zürih şehrinde bugün açlık grevinin 110. gününde
olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın taleplerinin kabul
edilmesi için kurmuş olduğumuz
çadırımızın 26 günündeyiz. Çadırımızda Nuriye ve Semih’in
yalnız olmadıklarını ve onların
sesine soluk olduğumuzu bir kez
daha haykırıyoruz denildi.

 Stuttgart Türkiye
Konsolosluğu önünde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için
eylem
23 Haziran Cuma günü
Nuriye ve Semih’in taleplerinin
kabul edilmesi yönünde sloganlar atıldı. Konsolosluk önünde
bekleyenlere yönelik konuşmalar yapıldı. Ana muhalefet partisinin bile sokaklarda adalet aramasının AKP faşizminin geldiği
son nokta olduğu anlatıldı.
5 kişinin yer aldığı eylemi
konsolosluk binasından pencerelere çıkarak izlediler. Bir saat
süren eylem sloganlarla bitirildi.
 Berlin’de Türk
Büyükelçiliği Önünde Eylem
Açlık grevinde yüzlü günleri
geride bırakan Yüksel direnişi,
Berlin’de, elçilik önündeki eylemle bir kez daha selamlandı.

Berlin Halk Cephesi tarafından, 26 Haziran Pazartesi günü
Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği önünde Yüksel direnişine
destek eylemi yapıldı. Saat
15.00’da başlayan eylemde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın
dövizleri ile “Nuriye Gülmen Semih Özakça Yalnız Değildir” pankartı açıldı. Almanca dövizlerin
de açıldığı eylemde “Nuriye Semih Yalnız değildir, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Onurumuzdur, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça Serbest Bırakılsın, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça İşe
Geri Alınsın, Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız, Direne Direne Kazanacağız” sloganları hiç susmadı.
Grup Yorum ezgilerinin de dinletildiği eylemde coşku hakimdi.
Almanca-Türkçe yapılan konuşmalarda Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın son durumuna da değinilerek bu yapılanın işkence olduğu vurgulandı.Yüksel Caddesi’nin faşist AKP’ye değil, direnen
emekçilere ait olduğu vurgulanan
konuşmalarda, barikatların işe yaramayacağı ifade edildi.
Yirmi kişinin katıldığı eylemde. Saat 17.00’a kadar süren iki
saatlik eylem, sloganlarla bitirildi.

Londra’da Dev-Gençliler Gençlik Pikniği Düzenledi
Sabah erken saatlerde dernekte buluşup oradan
hep birlikte piknik alanına geçildi.
Piknik alanında ilk önce gençlerle tanışıldı, kahvaltı
yapıldı, oyunlar oynandı ve sonra Dev-Genç’in faaliyetleri anlatıldı.
Avrupa’da günden güne artan ırkçı saldırılar
anlatıldı. Avrupa’da yaşanan yozlaşmaya karşı DevGenç’lilerin verdiği mücadele anlatıldı. Ayrıca Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişi anlatıldı ve
açlık grevinin kritik noktasında oldukları için 23
Haziran Cuma günü faşist Türkiye elçiliğinin önünde
düzenleyeceğimiz protestoya gençler çağırıldı. Ve
protestonun önemi ve ciddiyeti anlatıldı. Bütün gençlere
Dev-Genç saflarında örgütlenmek için çağrı yapıldı
ve bundan sonra yapılacak faaliyetler anlatıldı.
Konuşmalardan sonra yemek yendi, türküler söylendi ve tekrardan oyunlar oynandı. Sabah 12:00’da
başlayan pikniğimize 23 kişi katıldı ve piknik 19.00’da
sona erdi.
Mannheim Halk Cephelilerden Başsağlığı Ziyareti…
Mannheim Halk Cepheliler olarak 24 Haziran Cumartesi günü, Darmstad’ta yaşayan ve geçtiğimiz
günlerde babasını kaybeden bir ablamıza başsağlığı
ziyaretinde bulunduk. Beş kişinin katıldığı ve yaklaşık
olarak iki saat süren başsağlığı ziyaretinde, aile ile
dayanışma gösterilerek ihtiyaçlarının olup olmadığı
soruldu. Gücümüz birliğimizdir diyor; cenazede, hastanede, düğünde insanlarımızı yalnız bırakmayıp acılarına, sevinçlerine, kederlerine ortak olmaya çalışıyoruz
denildi.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Grup Yorum Gönüllüleri Her Yerde…
Grup Yorum Gönüllüleri olarak Fulda’daki festivalimizin gerçekleştirilmesinde ve sahiplenilmesinde
katkılarını hiç esirgemeyen Freidenker Derneği’nin
ve derneğin yöneticilerinden olan sevgili Alman dostumuz Willi’nin daveti üzerine Pfalz Ormanları’nın
derinliklerinde düzenlenen kampa katıldık. Koblenz
yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan ve doğanın
bahşettiği güzellikler ile dolu kamp alanında bir gece
konaklayan dört Grup Yorum Gönüllüsü, burada yoğun
bir ilgi ile karşılandılar. Willi ile birlikte sahneye
davet edilen bir Grup Yorum Gönüllüsü Grup Yorum
hakkında genel bilgileri aktardı. Grup Yorum isminin
geçmesi ile birlikte kopan alkışlar ile buna pek de
gerek olmadığı, aşağı yukarı herkesin Grup Yorum’u
ve mücadelesini bildiği tekrar görülmüş olundu. Sık
sık alkışlar ile desteklenen konuşmadan sonra ise ikili
olarak devam eden sohbetler gecenin ilerleyen saatlerine
kadar devam etti.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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AVRUPA’dakiBİZ

“Emperyalizme ve Faşizme Karşı Direnen Bir Tek Biz Varız”
Direnen ve Savaşan Olmanın Bilinciyle, Örgütleyeceğiz Mücadeleyi

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

Amerikan emperyalizmi, yoldaşlarımızın başına ödül koyarken, "imha edilmeli" kararları alırken, Alman emperyalizmi de konserlerimizi yasaklıyor, en
demokratik, hatta yasal çalışmalarımızı
kendi yasalarını da çiğneyerek engelliyor,
bu çalışmalara dayanarak devrimcileri
gözaltına alıp, tutukluyor.
Bu nedenledir ki, Avrupa'da yaptığımız
her çalışmada emperyalizme karşı dişediş
bir çatışma yürütüyoruz. Onlar yasaklıyorlar, biz mücadele ederek yasaklarını
aşıyoruz. Mücadelemizin meşruluğunu,
haklılığını kabul ettiriyoruz.
Bir konser çalışmasında da, hapishanelerde de devrimci kimliğimizi korumak için baskılara karşı açlık grevlerinde de bu geçerlidir.
Emperyalizm yasaklarken, sıradan
bir konser yasaklamıyor, Türkiye halklarına karşı yürüttüğü, Marksizm-Leninizm’e karşı yürüttüğü savaşın bir parçası
olarak ele alıyor.
Biz de direnirken, bu direnişlerimizde
irili ufaklı zaferler kazanırken, aynı bakış
açısı ile ele alıyoruz. Her eylemimizde
emperyalizme karşı savaşımızı büyütürken, örgütlenmemizi güçlendirirken, emperyalizme de bir darbe vuruyoruz.
Küçük büyük, yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı bu savaş gerçeğimize uygun
olarak ele almalıyız.

"Emperyalizme ve
Faşizme Karşı Direnen
Bir Tek Biz Varız"
Emperyalizmin krizi büyüdükçe
saldırganlığı artmaktadır. Her 5 dakikada
160 çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğü
bir dünyada, emperyalist işgallerde yüzbinler katledilirken, milyonlar zorla göç
ettirilirken, onbinlerce insan yollarda can
verirken, dünyanın pek çok ülkesinde
sol örgütler emperyalizm önünde biat
ediyor, teslimiyet, tasfiye ve uzlaşma
politikalarının sonucu olarak yokoluyorlar.
21. yüzyılın dünyasında, MarksistLeninist ilkeler doğrultusunda, sömürü
sona ermedikçe, halkların haklı savaşının
sona ermeyeceği tarihsel gerçeğini haykırıyoruz. Bunun için 'bütün oklar üze-
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rimize yağarken' de tarihsel ve siyasal
haklılığımızla savaşımızı büyütüyoruz.
Bu ne demektir?
- En başta, sıradanlığı reddetmektir.
Burjuvazinin yarattığı ve dayattığı yoz
kültürün karşısında devrimci kültürü hakim kılmaktır. Geri olanla asla uzlaşmamaktır.
- Düşüncede, yaşamda, çalışmada,
her anımızda bencil, zayıf, çaresiz değil;
ideolojimizin verdiği güvenle örgütlü,
kolektif, umutlu ve sorun çözen olmaktır.
- Cepheli olmak ülkemiz ve dünya
halklarının umudunu temsil ettiğimizi
bilerek hareket etmektir.
- Politik olmaktır. Politik olmak; sorunları halk ve devrim lehine çözmektir.
- Beynimizi dinamik tutmaktır. Günlük
haber-gazete takibi yapmak, yayınlarımızı
MUTLAKA düzenli okumak, diğer solun
gündeminden haberdar olmaktır.
- Bir şey yapmadan önce; halk için,
devrim için ne yararı var ne zararı var
diye düşünmektir.
- Bulunduğu her ortamda örnek olmak,
düzenin yaratmaya çalıştığı kişiliğin
dışına çıkarak Yeni İnsan'a ulaşmaya çalışmaktır.
- Çevresine karşı duyarlı olmak, insanların sorunlarıyla ilgilenmek, çözümler
bulmaktır.
- Her koşulda birbirimizi sahiplenerek
- Herhangi bir gelişmede yorum yapmadan soru sorarak, anlamaya çalışarak...
- Yaşadığımız ülkelerde emperyalist
sistemin sömürgecilikle sunduğu daha
rahat koşullara baktığımızda, ülkemizdeki
yoksulluğu hatırlamalıyız. Burada, halkların ağzına çaldıkları bir parmak balın,
bizden çaldıkları alınterimiz, sömürdükleri
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz olduğunu bilmek ve anlatmalıyız.
- İyi kötü bir işimiz, bir arabamız,
hatta evimiz... olabilir. Bu, bizim ezilen
ve horlanan olduğumuz, “kara kafalı”
olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Çocuklarımıza yapılan ayrımcılığın, haksızlığın önüne geçmeye yetmiyor. O
halde burada da kendi haklarımızı almak
için daha çok örgütlenmek, en yakınımızdan başlayarak çevremizi de örgüt-

lemek gerektiğinin bilincinde olmak demektir.
Yaşadığımız emperyalist ülkelerde
de pek çok sorun yaşıyoruz. Gençlerimizin
önemli bir kısmının uyuşturucu, kumar,
çetecilik, yozluk batağında olduğunu biliyoruz. Bu bataklığın içinde intihara sürüklenen, intiharı çözüm gibi gören gençlerimizin sayısı da az değildir. Bakın
Avrupa'nın hapishanelerine, hapishaneleri
büyük çoğunlukla göçmen ülke halklarıyla
doludur. Bu göçmen halkın, gençlerimizin
sürüklendikleri bataklığın da göstergelerindendir.
Peki, tüm bunlara ne ile direneceğiz?
Anadolu kültürüyle direneceğiz.
Devrimci ideolojimizle, anti-emperyalist, anti-faşist kimliğimizle direnebiliriz.
Başka bir direnme zemini yoktur.
Bunu çevremize bakarak da açıklıkla
görebiliriz.
Bunun için, bu değerleri taşıyan, taşımamızı sağlayan örgütümüzü sahiplenmeliyiz.
Örgütümüz bizim evimiz, her zorlukta
altına sığındığımız çatımız, mutluluklarımızı çoğalttığımız sıcak yuvamızdır.
Örgüt; uzakta değil, yaşamımızın
içindedir. Örgüt, kurumlarımız, yoldaşlarımız, derneğimize gelen ailelerimiz,
halkımızdır. Birlikte dergi dağıttığımız,
konser bileti sattığımız, birlikte eylemlere
gittiğimiz, birlikte kahvaltı sofralarına
oturduğumuz, pikniklere gittiğimiz, kitle
çalışmasına gittiğimiz, bildiri dağıttığımız
büyük ailemizin bütün fertleridir. Bu büyük ailemizin fertleri arasındaki ilişkilerdeki özen, itina, sahiplenme örgütü
sahiplenmektir.
Örgüt halktır. Halkımızı sahiplenmek
örgütlemek, örgütü sahiplenmektir.

Temiz, Dürüst, Ahlaklı,
Onurlu Bir Yaşam;
Ancak Devrimci Saflarda
Mümkündür.
Onurdan, Erdemden, Dürüstlükten Yana Olan Herkes Devrimcilik Yapmalıdır!

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

Herbirimiz siyasi ya da ekonomik nedenlerle memleketlerimizden kopup geldik. El kapılarında emeğimizle, en
ağır işlerde çalışıyoruz. Üstelik emperyalizmin ırkçılık, ayırımcılık ve yozlaştırma saldırısına karşı dik durmaya çalışıyoruz. Onlar bizi köksüz-soysuz sopsuz bırakmak istiyor.
Bizse kendi kültürümüze ve kimliğimize daha sıkı sarılacağız,
başka türlü hayatta kalma şansımız yoktur.
Anadolu kültürümüz ve Cepheli kimliğimizden asla taviz
vermemeli, çocuklarımıza da sağlam bir kişilik kazandırmak
için küçük yaşta bunları öğretmeye başlamalıyız. İnsanı,
çevresel koşullar yani aile, okul, arkadaş, okudukları,
gördükleri şekillendirir. Emperyalizmin göbeğinde yaşayıp
da 'Benim çocuğum yapmaz' demek en hafif haliyle saflıktır.
Hiçbir şey niyetlerle açıklanamaz. İlerici-demokrat-Alevi
ve çok iyi ailelerin çocuklarının bağımlı olmasını ya da
IŞİD'e katılmasını başka türlü açıklayamayız.
Aileler çocuklarının iyi bir kültür alması için kurumlarımıza
getirir, yaşı biraz ilerleyince de bizden uzak tutmak için her
şeyi yapmaya başlar. Yani devrimci kültürü alsın; ama devrimcilik yapmasın ister. Böyle düşünenler, devrimci kültürle
düzen içinde yaşanabileceği gibi bir yanılgı içindedir. Oysa
evladını seven her anne-baba çocuğunu devrimcilerle olmaya
teşvik etmelidir. Çocuklarımızı düzenin pisliğinden korumanın
başka yolu yoktur; çünkü ARA YOL YOKTUR!
ÖRGÜTÜ SAHİPLENMEK; YOLDAŞINI, KURUMUNU, HALKI SAHİPLENMEKTİR. İş üretmez, kendimizi
eğitmez, okumazsak dedikodu üretiriz.
İDEOLOJİK OLARAK GÜÇLENMELİ, SINIFSAL
BAKMALIYIZ.

Nasıl Örgütlü Davranırız?
- Kitle çalışması yapacağız (Ev ziyareti, konser çalışması,
Alevi dernekleri, yöre dernekleri, camilerle vb ilişkileri iyi
tutmaktır. Kitlenin olduğu her yerde politikalarımızın ve çalışmalarımızın propagandasını yapmaktır).
- Kendimizi ve çevremizi eğiteceğiz. Eğitim ve okuma
grupları oluşturacağız. İlkemiz, “Bilmediğini öğren bildiğini
öğret” olacak.
- Dedikodu yapmayacağız, yapılmasına izin vermeyeceğiz,
dedikodu yapana tavır alacağız.
- Her şeyin odağına “ben'i” değil “BİZ'i” koyacağız.
Aksi takdirde ilişkiler yıpranır. Rekabetçilik, küskünlükler,
didişmeler başlar. Bu da apolitikliğin yarattığı bir sonuçtur,
izin vermeyeceğiz.
Sonuç olarak; bizler Umudun Oğulları ve Kızları, Kadınları
ve Erkekleri, çocukları olarak misyonumuza uygun davranacağız. Her yerde ideolojimizin taşıyıcısı ve koruyucusu
olacağız. 47 yıllık tarihimiz, deneyimimiz, birikimlerimiz
kısacası ideolojimiz dışında sığınacak hiçbir limanımız
yoktur. Bizi, emperyalist saldırganlık ve hegemonyadan koruyacak olan tek güç örgütümüzdür.

 NRW Dev-Genç’liler Avrupa Dev-Genç Kurultayı
İçin Biraraya Geldi
NRW Dev-Genç’liler, 15-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Dev-Genç Kurultayı için 26 Haziranda
biraraya geldi. Bir arkadaşımızın bahçesinde hep birlikte yemek
yenildi ve kurultay hakkında sohbet edildi.

 Avusturya Neunkirchen’de Dev-Genç’liler Buluştu
Avusturya’nın Neunkirchen kentinde Avrupa Dev-Genç’liler
25 Haziran tarihinde biraraya geldiler. Hep birlikte oyunlar oynanarak eğlenceli bir gün geçirildi. Ardından 15-16 Temmuz
tarihinde gerçekleşecek olan Avrupa Dev-Genç Kurultayı hakkında sohbet edildi.

 Avusturya Halk Meclisi Hasta Ziyareti
Gerçekleştirdi!
Avusturya Viyana’da bir süredir kanser tedavisi gören
Serdar Duru, Avusturya Neunkırchen Halk Meclisi tarafından
ziyaret edildi.
Ziyarete Halk Meclisinden yaklaşık 30 kişilik bir grupla,
Grup Yorum’dan Özgür Gültekin ve Sena da katıldı. Neşeli
sohbetlerin ardından, hepbirlikte şarkılar söylendi.
Hastanenin bahçesinde yapılan ziyareti, hastaneye hasta ziyaretine gelen Avusturyalılar, ilgi ve hayretle izlediler. Ziyaretçilerin sevgi dolu bakışları arasında söylenen şarkılarla ziyaret
bitirildi.
Neunkırchen Halk Meclisinin yaptığı hasta ziyareti, hem
tedavi gören Serdar Duru için, hem de ziyarete gidenler için
dostluk ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.
Halk Meclislerinin dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiği,
Avrupa`da en çok da buna ihtiyacımız olduğu, meclis üyesi bir
kişi tarafından belirtildi.

Sayı: 21

Yürüyüş
2 Temmuz
2017

 Belçika’da Futbol Turnuvası Düzenlendi
Charleroi Alevi Kültür Merkezi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği geleneksel dernekler arası dostluk-dayanışma futbol
turnuvasına davet edilen sekiz dernek içinde bizde Belçika
Anadolu spor olarak yerimizi aldık. Geçen yıl ile birlikte bu
sene de turnuvaya ikinci defa davet edilen futbol takımımız,
açlık grevinin 109.gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın resimlerini taşıyan formalarla maçlarını oynayarak
yeşil sahadan direnişin sesine ses verdi turnuva boyunca.
Turnuvada OHAL’e Karşı Mücadele Komitesi de stant
açarak Nuriye ve Semih’in resimlerinin olduğu tişörtleri
turnuvaya katılanlara ulaştırarak, 28 Haziran Çarşamba günü
saat 16:00’ da Bruxelles Türkiye Konsolosluğu önünde yapılacak
eyleme, katılım çağrısı yaptı.

Dergimizin 21. sayısının yayınlandığı 2 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 116. 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 41. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 132. gününde

KARŞISINDA HALK MECLİSLERİ VAR!
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“... Baskının, işkencenin, sömürünün ve katliamların sürdüğü
bir ülkede tarafsızlık diye bir şey olamaz. Bu düzende herkes
şöyle ya da böyle taraf olmak durumundadır. Ben de sömürülen
emekçi halkımın yanında ve saflarındayım. Sömürüsüz, sınıfsız
bir düzen kurmak için mücadele ediyorum. Mücadele ettiğim
için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim için savaşmayı anlıyorum.” Nihat Şahin

10 Temmuz - 16 Temmuz
Buluthan KANGALGİL,
Fintöz DİKME:
12 Temmuz 1991’de, İstanbul’da gerçekleştirilen katliam operasyonunun devamında, 14 Temmuz günü AnBuluthan Kangalgil
Fintöz Dikme kara’da bulundukları üs, polis
tarafından kuşatıldı ve çatışarak şehit düştüler. SDB üyesiydiler.
Sevgi ERDOĞAN:
1956 doğumluydu. Devrimciliğe sempatisi,
Mahirlerle başladı ve o günden itibaren, 25
yılının her anı, mücadele içinde, örgütlülük
içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 yılda,
işkencelerden, hapishanelerden geçti, sayısız
Sevgi Erdoğan görevler üstlendi. Son üstlendiği görev,
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler saldırısında, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak
saldırının önünde barikat olmaktı. 14 Temmuz 2001’de, 12
Temmuz’da katledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm yıldönümünden iki gün sonra şehit düştü.

Bahattin İşcan

Rıza Güneşer

Bahattin İŞCAN:
Devrim ve sosyalizm için mücadelenin
saflarına katıldı. Mücadelenin bedelini, 12
Eylül sonrasında işkence ve tutsaklıkla ödedi.
12 Eylül sonrasının hapishane direnişinde
onurlu bir mücadele verdi. Tahliye olduktan
sonra, 16 Temmuz 1988'de, çalıştığı işyerinde
elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Rıza GÜNEŞER:
1965 Maraş doğumludur. İstanbul Anadolu
Yakası emekçilerinin mücadelesinde yer aldı.
1992’de Halkın Gücü gazetesinde çalışmaya
başladı. 14 Temmuz 1993’te İstanbul İkitelli
Parseller’de darbeci kontra çetesi tarafından
pusu kurularak katledildi.

Ali ERTÜRK,
Emine TUNÇAL,
Gülizar ŞİMŞEK,
Hasan Hüseyin ONAT,
Hanım GÜL
1996’da hapishanelerdeki
ölüm orucu sürecinEmine Tunçal
Gülizar Şimşek
Ali Ertürk
de, 15 Temmuz 1996’da
direnen tutsakları desteklemek amacıyla,
İstanbul Gültepe merkezindeki düzen
kurumlarına karşı gerçekleştirilen baskından sonra geri çekilirken Telsizler
Mahallesi’nde bir evde kuşatıldılar. Hapishanelerde ölüm orucunda bulunan
H. Hüseyin Onat
Hanım Gül
yoldaşları gibi son nefeslerine kadar
direnerek şehit düştüler. (Hanım Gül,
evin sahibiydi, kuşatmada polis tarafından vuruldu ve kaldırıldığı
hastanede 22 Temmuz’da yine polis tarafından katledildi.)
Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. Lise yıllarında DLMK (Demokratik Lise için Mücadele Komiteleri) ve
Halkevi faaliyetlerinde yer aldı. 1996’da halkın adaletini uygulamak
için SPB’li oldu. Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç Köyü’ndendi.
Köyüne gelen gerillalar aracılığıyla tanıştı devrimcilerle. Çalışmak
için geldiği İstanbul'da kavganın neferi oldu.
Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur. Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç'li oldu. Önce Ankara Dev-Genç komitesinde,
sonra bölgede görevler aldı. 1996’da bir SPB’liydi. Ali, 1975 Tokat
Zile doğumludur. 1995 yılında Muharrem Karakuş şehit düştüğünde
o bir savaşçı oldu. Israrla ekiplerinin adının Muharrem Karakuş
olmasını istemişti. Hanım Gül, o en zor günlerde dahi Parti-Cephe'ye
kapısını açan bir yiğit Anadolu kadınıydı.

İsmail AKARÇEŞME,
Nurten DEMİR:
14 Temmuz 1992’de İstanbul Kasımpaşa’da üslerinin kuş atılması
karşısında çatışarak şehit düştüler.
İkisi de SDB üyesiydiler.
İsmail Akarçeşme

İskender EROĞLU:
15 Temmuz 2001’de Almanya Dortmund’da Devrimci hareketin faaliyetleri
içinde yeralırken hastalığı sonucu aramızdan
ayrıldı.
Kemal Aygül
İskender Eroğlu

Nurten Demir
Kemal AYGÜL:
Malatyalı'ydı. Örgütlü mücadeleye 1989’da
Yenibosna’da başladı. Cüretiyle, militanlığıyla
yoldaşlarının güvenini kazandı. Oligarşiye, faşistlere
karşı, Devrimci Sol Halk Milisleri’nde yer aldı.
16 Temmuz 1993’te İstanbul Şirinevler’de, polis
tarafından sokak ortasında kurşunlanarak katledildi.

‘84’te Ölüm Orucu direnişinin hazırlıkları sürerken
gönüllülerden biriydi. Tutsaklığı sona erdiğinde
tereddütsüz mücadeleye koştu. Devrimci İşçi Hareketi sorumluluğunu üstlendi. Bu görevini sürdürürken şehit düştü.
Zeynep Eda BERK: 1964 doğumludur. Devİbrahim İlçi
İbrahim Erdoğan
Cavit Özkaya
Hasan Eliuygun
Bilal Karakaya
rimci yaşamı, öğrenci gençliğin akademik–demokratik mücadelesi içerisinde başladı. İTÜ
İnşaat Fakültesi’nde Dev-Genç’li olarak çalıştı.
Öğrenimini yarıda bırakarak, profesyonel devrimciliğe adımını attı. Ardından SDB komutanlarının kullandığı bir askeri büronun kurumlaşmasında görev aldı.
Yücel ŞİMŞEK: 1967 doğumludur. 12 Eylül
Nazmi Türkcan
Niyazi Aydın
Ömer Coşkunırmak
Yücel Şimşek
Zeynep Eda Berk
sonrası gelişen devrimci gençlik hareketi içerisinde
yetişti. İTÜ gençliğinin önderlerinden biri oldu. Okulu bi12 Temmuz Şehitleri:
tirdikten sonra İnşaat Mühendisleri Odası’nda devrimci
Bilal Karakaya, Cavit Özkaya, Hasan Eliuygun,
faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgüt kuryeliği görevini
İbrahim Erdoğan, İbrahim İlçi, Nazmi Türkcan,
üstlendi. Yücel’in en büyük isteği, Devrimci Sol’un silahlı
Niyazi Aydın, Ömer Coşkunırmak, Yücel Şimşek,
savaşçısı olmaktı. Bu özlemine kavuşmadı belki ama bir
Zeynep Eda Berk:
Devrimci Sol savaşçısı gibi şehit düştü.
İstanbul’un Nişantaşı, Balmumcu, Yeni Levent ve
Ömer COŞKUNIRMAK: 1960 doğumludur. 12 Eylül
Dikilitaş semtlerindeki üslerde bulunan 10 Devrimci Sol
sonrası gelişen gençlik hareketi içinde yetişen devrimcilerden
önder kadro ve savaşçısı, oligarşinin ölüm mangaları tarabiriydi. Okul sonrası, mühendis odalarında devrimci faalifından kuşatıldılar. Oligarşi, Türkiye’yi ziyaret edecek olan
yetlerini sürdürdü. 1989 yazında yeraltı yaşamına geçti.
ABD Başkanı Bush’a, Devrimci Sol’a karşı kazanılmış bir
Büro örgütlenmesi ve çeşitli teknik konuların geliştirilmesinde
zafer armağan etmek istiyordu. Kuşatılan üslerdeki Devrimci
sorumluluk aldı.
Solcular, heveslerini kursaklarında bıraktı onların. Kurşunları,
Bilal KARAKAYA: 1962 doğumludur. ’80 öncesinde
bombaları marşlarıyla, sloganlarıyla karşılayan Devrimci
anti-faşist mücadeleye katıldı. Cunta döneminde tutsak
Sol’cular, öldüler yenilmediler. 12 Temmuz1991’de ölümdüştü. 12 Eylül zindanlarında direndi. Tahliye olduğunda
süzleştiler.
yeri, yine mücadele oldu. Bir devrim emekçisiydi. Yıllarca
Niyazi AYDIN: Devrimci Sol’un kuruluşunda, önder
her türlü sosyal yaşamdan uzak bir atölyede bombalarla
kadrolardan biri olarak yer aldı. Katledildiğinde, Merkez
yatıp kalktı, onları hazırladı, taşıdı. Şehit düşünceye kadar
Komite üyesiydi. 1950 Dersim doğumlu. ‘70’li yılların
bir Devrimci Sol’cu gibi yaşadı ve öyle ölümsüzleşti.
başında katıldı mücadeleye. İstanbul’da İYÖKD yöneticiliği
Cavit ÖZKAYA: 1958 doğumludur. 1975’de üniversiteyi
yaptı. 12 Eylül’den hemen sonra, mücadelenin en zor kookuduğu İstanbul’da, Dev-Genç saflarında örgütlü mücaşullarında Devrimci Sol Merkez Komitesi’ndeydi. 1981
deleye katıldı. Beyazıt Dev-Genç örgütlenmesinde sorumKasım’ında tutsak düştü. İşkencedeki direnişçi tavrı örnekti.
luluklar üstlendi. Daha sonra Karadeniz Bölgesi’nde gö1985’te tutsaklığı sona erdiğinde hareketi yeniden torevlendirildi. Cuntaya karşı mücadelede yine İstanbul’daydı.
parlayan, mücadeleyi ayağa kaldıranlardan biri olarak gör’83 başlarında tutsak düştü. ’84 Ölüm Orucu Direnişi’nde
evine devam etti. Devrime adanmış 20 yılda, örnek ve
ikinci ekipte görev aldı. ‘88’de tahliye olduktan sonra
önder oldu.
SDB’lerin yeniden oluşturulmasında büyük emeği geçti.
İbrahim ERDOĞAN: 1950 Sivas doğumlu. 1969’da
Askeri Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü.
THKP-C’nin işçi kesimindeki bir sempatizanı olarak müHasan ELİUYGUN: 1962 doğumlu. Devrimci mücacadeleye katıldı. 12 Mart sonrasında yılgınlara, inkarcılara
deleye lise yıllarında katıldı. ‘81’de tutsak düştü. 8 yıl
karşı çıkıp, THKP-C potansiyelini toparlamaya çalışanlardan
sonra dışarı çıktığında, yeri yine mücadele oldu. ‘88’de bir
biriydi. Devrimci Sol’un kuruluşuyla birlikte, Devrimci
kamulaştırma eyleminde yine tutsak düştü. 1990’da özİşçi Hareketi’nin yaratılmasında görev aldı. 12 Eylül songürlüğüne kavuştuğunda Akdeniz Bölge Komitesi’ne atandı.
rasında tutsak düştü. 1984 Ölüm Orucu eyleminin birinci
Daha sonra Askeri Komite Üyesi ve bir komutan olarak
ekibinde yer alarak, 75 gün süren kahramanlığın yaratıcımücadelesini sürdürdü.
larından biri oldu. ‘90’da gerçekleştirilen bir firar eyleminde
Nazmi TÜRKCAN: 1964 doğumludur. Liseli Devözgürlüğüne kavuştuktan sonra, Kır Gerillası Sorumluluğu’na
Genç içerisinde kısa sürede gelişti. 12 Eylül sonrasında
atandı. Kıra gitme hazırlıkları sırasında, 12 Temmuz’da
tutsak düştüğünde işkencehanelerden zaferle çıkmasını
şehit düştü.
bildi. ‘83’te tutsaklığı sona erdiğinde İstanbul devrimci
İbrahim İLÇİ: 1957 doğumludur. 1974’den itibaren,
gençliğinin örgütlenmesinde aktif görevler aldı. ‘88’de
gençliğin akademik-demokratik mücadelesinin ön saflarında
tekrar tutsak düştü. 1990’da tahliye olduktan sonra, önce
yer aldı. Temmuz ‘77’de, Beşiktaş’ta bir faşist odağın daEge Bölgesi’nde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri
ğıtılması eyleminde tutsak düştü. Kaldığı hapishanelerde,
Komite Adayı ve ardından komite üyesi oldu.
hep direnişin içinde yer aldı. Sürgünden sürgüne gönderildi.

Melek SERİN:
15 Temmuz 2012’de Atina’da kaldığı evde intihar ederek hayatına
son veren Melek Serin 28 Haziran 1978'de Çorum- Alaca-Çikhasan
Köyü’nde doğdu. 2001 yılında Yurt-Kur'da memur olarak çalıştı. 2003
yılında gerillaya yönelik bir operasyonda tutuklandı. Çorum, Ulucanlar,
Uşak, Sincan hapishanelerinde toplam 5 yıl tutsaklık yaşadı. Tutsaklığı
bittiğinde; tereddütsüz örgütlü mücadeleye devam etti. Melek Serin
Melek Serin
bir devrim emekçisiydi. Bu emekçiliğini yurtdışında da sürdürdü.
Mücadelesini sürdürdüğü Atina’da içine düştüğü çıkmazlar sonunda, iç düşmanına
yenik düşerek; 15 Temmuz 2012 günü yaşamına son verdi.

Anıları Mirasımız

Hüseyin AKSOY:
14 Temmuz
1979’da İstanbul’da
“Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa ve
İşsizliğe Karşı MüHüseyin Aksoy cadele” kampanyasında bildiri dağıtırken jandarmalar tarafından vurularak
katledildi.

yere ararlar. Böyle bir yorgunluk yabancıdır ona. Zerresini bile
taşımaz. Çevresini aydınlatan o mum ışığından daha aydınlıktır
Sevgi ablanın yüzü. Çünkü o Sevgi’dir. Katışıksız, arı-duru bir
Uşak Hapishanesi’nden Bir Yoldaşı
Sevgi. Sevgisinin güzelliği, gücüdür yüzünü aydınlatan... Kimi
Sevgi Erdoğan’ı Anlatıyor
insanlar vardır sevdiği bir yakınını kaybedince dünyası kararır,
ayağa kalkacak derman bulamaz kendinde. Ya Sevgi Abla?...
Acının rengi beyaz...
Temmuz Anadolu’nun ücra köylerinde hasat zamanı, umut Sayısını bilen var mıdır kaç dostunu, kaç can yoldaşını geride
zamanıdır. Bir de Temmuz Sevgi’dir. Hem de can-ı gönülden. bıraktığının... O yürüdükçe düşer toprağa Hatice Alankuşlar,
Dupduru, yıllarca devrim yatağından akan bir sevgi, bizim Sev- Hatice Özenler, Apolar, Haydarlar... Yüklenip onların özlemlerini,
hayallerini, umutlarını devam eder yoluna. Sevdasını, kavgasını
gi’miz. Haktan, halktan, doğrudan şaşmayan bir sevgidir o.
paylaştığı eşi İbrahim Erdoğan ve 11 yoldaşı kurşunlarla delik
Temmuzlu günlerdeyiz.
Uyanıyorum bir Temmuz şafağında. Bir yerlerden “tak tak deşik edilir de yüzünde bir tek gözyaşı göremez bakanlar. Sevtak” sesi geliyor kulağıma. Uyku mahmurluğuyla sesin nereden diklerini kaybetmenin öfkesidir gözyaşlarına engel olan. Ne
geldiğini anlamaya çalışırken bir başka “tak tak” sesine gidiyor hayat biter ne zulme karşı kavgası. Böyle kaç sevdiği insanın
aklım. Birden sabahın sessizliğini bozmaktan korkan bu sesin mezar başında sol kolu gökyüzüne kalkık yenisi için derman
bana ne kadar huzur verdiğini anlıyorum. Kimbilir kaç sabah bu bulmuştur. Gidenler güçlendirir Sevgi Abla’nın bileğini, omuzlarını.
sesle uyanmışımdır. Kaç yıl oldu bu sesi duymayalı. İki hafta Vefadır Sevgi abla. Taşır onları kendisiyle birlikte kavganın o
sonra tam iki yıl olacak. İki yılın hasreti bir damla gözyaşı olup cephesinden bu cephesine.
Peki hiç ağlamaz mı Sevgi abla? Ağlar hem de hüngür
dökülür yanaklarıma. Böylesi anlarda en ufak bir şey bile
hüngür
ağlar. Nisan yağmurları gibi toprağa bereket olurken
hasretine yandıklarımızı alır getirir ya başucumuza. Gerçekten
duydum mu o sesi, yoksa duymak mı istedim bilmiyorum ama o Sabolar, Sevgi ablanın gözyaşları toprağa akar ardınca. Ve
ağlama diyenleri susturur. “Susun” der “Ben biliyorum kimi
sesin yankısı hala kulaklarımda...
Omuzlarına dökülen, siyahı hemen hemen kalmamış düz saç- kaybettiğimi...”
Sabo dendi mi, önderimizin adı geçti mi Sevgi ablanın
larıyla, incecik uzun boyuyla şafak sökerken koğuşu bir boydan
gözlerine bakın. O gözler neleri
bir boya geçerdi “tak tak tak”... Bastoneleri anlatmaz ki... Evet evet Sevgi
nunun sesiydi bu. Ses çıkarmamaya “Dünya dönüyor
abla hiç konuşmasın, gözleri anlatır
çalışsa da ister istemez beton zemine Emperyalizm halkları sömürüyor
o büyük sevdaya olan bağlılığını,
değen baston çıkarıyordu o sesi, “tak tak Dünya dönüyor
sevgisini. Her insan yüreğindeki
tak”. Saat ya 05.30 ya da 06.30’dur. Sosyalizm için ölüm orucunda yiğitler
Daha geç değil... Uykusu hafif olanlar Açlıkla halkların kurtuluş türküsünü söylüyor her şeyi gözlerine taşıyabilir mi
bilmiyorum ama Sevgi abla taşıuyanır bu sese. Bilir ki Sevgi abla kalk- Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet
mıştı.
mıştır. Kalkışına uyanan biriyle gözgöze Kavgaya ediyor davet
O, mum ışığında çalışırken bagelirse “daha değil, yat” anlamına gelen Hadi kalk ayağa silkelen yürek
zen
düşünürdüm, yüzünde acının
bir el hareketi yapar. Koğuş henüz ka- Hadi kalk ayağa kükreyerek
tek bir çizgisi bile yok diye. Sanki
ranlıktır. Ama koğuşun en dipteki yata- ya özgür vatan ya ölüm derken yiğitler
her şey saçlarına vurmuş. Simsiyah
ğından bir ışık yayılır. Yatağının üstündeki
Halaya halaylar katmak gerek
ve tokalara sığmayan o gür saçları
duvardan tarihin o şaşmaz yolunu ayDurma çalsın davullar, zurnalar
azalmış, beyazlamış, kısalmış. Ama
dınlatan, gösteren portre salınır. Altında
Çocuklara mutlu bir dünyanın
hala her şafak özenle taranır,küçük
koca bir tarihin hem tanığı hem yazıcılaHalklara gerek sömürüsüz emek
bir tokayla arkadan tutturulur. Acının
rından biri olan Sevgi abla mum ışığında
Kırmızı allaştırırken yüzleri
rengi hep siyah mı olur... Sevgi
çalışır.
Ülkede bayrağımız dalgalandı
ablada beyaz olmuş diye düşünürüm
Çok uzun bir yoldan yürüyüp gelmiş
estirdi gönüller”
hep. 30 yıllık tarihin acıları, seburaya, öyle çok badire atlatmış, öyle
Sevgi Erdoğan
vinçleri saç tellerinde yol almış
çok engeller aşmış ki... Bunu bilip de
(16.01.2001, 83. gün, saat 18.00)
gibi.
yüzünde yol yorgunluğu arayanlar boş

“İnsanın belini kıramayan darbeler onu güçlendirir”
diye bir söz vardır ya. Bu sözdeki gibidir Sevgi ablanın
yaşamı... İhanetler görmüş Sevgi abla, kalleşlikler, işkencelerin bin türlüsünü yaşamış ama hiç bükülmemiş
beli. Kavgada 25 yılını hep güçlenerek yürümüş. 45
yaşın 25 yılı her koşul altında Anadolu’nun yoksul
halklarına umudu taşıyarak geçmiş. Umudun savaşçısıydı
O. Birkaç zorluk karşısında yalpalayan, engellerle karşılaşınca tökezleyen, umutsuzluğa kapılanlara inat güçlü,
dimdik ayakta durmanın, umutlu olmanın kapısını gösterirdi adeta... Bunca yaşanmışlıktan sonra nasıl kesintisiz
yürüdüğünü anlamak isteyenlere bir resmini bulup
yüzüne bakmalarını öneririm. Mutlu ve huzurlu bir
gülüş bulacaklar baktıkları resimde. Devrim için çalışmanın
onurunu, çıkarsız sevmenin, sevilmenin, sevdikleri
uğruna ölebilme kararlılığını taşımanın mutluluğunu
bulacaklar orada.
“Yaşamak da güzeldir, idealler uğruna ölmek de”
diyor Sevgi abla gülen gözleriyle. İdeal ne? Emperyalizme
karşı savaşmak, devrimi gerçekleştirmek, halkların kurtuluşunu sağlamak! Bunlar dışında bir ideal yok Sevgi
ablanın yaşamında.
Düzene ait hiçbir şeyin düşüncelerine, yaşamına yön
vermesine izin vermez. Günlük yaşamında el attığı her
iş, baktığı her resim, okuduğu her kitap, tartıştığı her
konu, TV’de izlediği her program devrime hizmet eder.
Ufku geniştir Sevgi ablanın. Birbiriyle ilgisiz gibi
görünen konuları devrimci yaşamın akışı içinde birleştirir,
üretkenliğe döker. Nerede olursa olsun yenilikler onu
heyecanlandırır.
Açlığının 100’lü günlerinde dahi eksik ve zaaflarla
mücadeleye vurgu yapar. “... Küçük burjuva bir ülkede
yaşıyoruz. Bir yandan eksik ve zaaflara karşı da savaş
içinde olmalıyız. Hoşunuza gitmeyecek belki, bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Hayır yoldaşlar! Hayır! Ölüme
meydan okuyup da sonra er meydanını terk edenleri hiç
mi görmedik, duymadık. Hep onlar mı inançsızdı?
Hayır, bizlerin, çevremizdekilerin de uyanık olması,
gözlemci ve tartışan, tartıştıran olması gerekiyor...”
“Ve devrimcilik en karanlık günlerde bilinmeyen
viraja ilk yürüyen olmaktır esas.” 25 yıllık kavga deneyiminden çıkardığı bir sonuçtur bu. O karanlık günlerde
bilinmeyen virajlara yürürken ideallerine bağlı kaldığı
için kavgasını omuzladığı, sevdiklerine karşı vefalı
olduğu için, bir devrimci olarak sorumluluklarını unutmadığı için o virajları başı dik geçip gitmiştir.
2000 Ölüm Orucu Destanı’nda yol alırken de bilinmez
virajları aynı inanç, aynı kararlılık, aynı sorumlulukla
geçer Sevgi abla...
“Tak tak tak”... Geçiyor Sevgi abla gözlerimin
önünden. Bu defa boydan boya geçtiği koğuş değil, 30
yıllık tarihten gelip, bu tarihin önemli bir virajını geçip
mutlu ve huzurlu varıyor sevdiğinin yanına.
Temmuzlu günlerdeyiz. Ayrılıkların ve kavuşmaların
mevsimindeyiz. Bu sabah sevginin, iradenin, inancın,
kararlılığın sesiyle buluştum, bu sabah acının rengini
beyazda gördüm. Anladım ki Sevgi ablanın saçlarının
akı sevgidenmiş...

Bayramda Şehitlerimiz ve
Halkımızla Birlikteydik
Halk Cepheliler bulunduklaı bölgelerde Ramazan Bayramı
nedeniyle başta devrim şehitlerini, şehit ve tutsak ailelerini ziyaret
etti. Yapılan ziyaretlerden derlediklerimiz şunlardır:
Yürüyüş Dergisi Emekçileri:
25 Haziran'da, Ramazan Bayramı’nın 1. gününde, Yürüyüş dergisi
çalışanları, şehitlerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ettiler. Sabahın
erken saatlerinde yapılan toplu bayramlaşmanın ardından, öncelikle,
Gazi Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitleri ziyaret edildi. Burada tek
tek gezilen mezarlarda, devrim şehitlerinin sevdikleri türküleri ve
marşları söylendi, mezar temizlikleri yapıldı, mezarlar çiçeklerle
süslendi. Yapılan anma etkinliğinden sonra, ailelerle birlikte toplu
şekilde Nurtepe’ye geçilip, Dersim’de katledilen Çayan ve Murat
Gün’ün babaları Kemal amcanın ziyaretine gidildi. Çay bahçesinde
yapılan ziyarette, toplu bayramlaşma yapıldı, Kemal amca ile genel
direniş üzerine konuşuldu.
Ailelerle birlikte Onur Polat’ın ailesini ziyaret etmek için, Sarıgazi’ye
doğru yola çıkıldı. Onur ve şehit düşen diğer kardeşi Umut’un
özgeçmişini anlatan babaları Ali amca ile sohbet edildikten sonra, hep
birlikte Onur’un mezarına gidildi. Burada Onur’un mezar temizliği
yapılıp, Onur’un sevdiği türküler söylendi.
Ardından geçtiğimiz günlerde evinde ailesinin gözleri önünde
AKP’nin katil polisleri tarafından katledilen TAYAD’lı İnanç Özkeskin’in
mezarını ziyaret etmek için Karacaahmet Mezarlığı’na gidildi. Mezarlık
ziyareti sırasında İnanç Özkeskin’i yakından tanıyanlar O’nu anlattılar.
Burada mezar temizliğinin ardından, mezarlığa çiçekler bırakıldı. Anma
ve ziyaret, “Bize Ölüm Yok” marşı okunarak sona erdirildi.
İstanbul Gazi: Halk Cephesi, bayramın 1. günü hep birlikteydi.
Bayram sabahı yapılan kahvaltının ardından, yaşlısı, genci, çocuğu her
yaştan insanla sıraya girilerek bayramlaşıldı. Tabii bayramların olmazsa
olmazı bayram harçlığı ana gündem konusu oldu. Ardından kalabalık
bir grupla Gazi Mezarlığı’na gidildi. İlk olarak devrimci önder Dursun
Karataş’ın (Dayı) mezarı başında anma yapıldı. Devrim şehitleri adına
yapılan saygı duruşunun ardından; “zaferin şehitlerimizle kazanılacağını
ve her daim şehitlerimizin bizim en değerlilerimiz olduğunu” anlatan
kısa bir konuşmadan sonra şiir okunup “Bize Ölüm Yok” marşı
söylenerek anma bitirildi. Ardından Gazi Mezarlığı’ndaki bütün devrim
şehitlerinin mezarları ziyaret edildi ve karanfiller bırakıldı.
Mezar anmasının ardından mahallede bürosu bulunan Yürüyüş dergisinde bayramlaşmaya geçildi. Ardından Halk Cephelilerden bir grup,
Çayan Mahallesi’nde kalan DHKC Gerilla şehitleri Çayan ve Murat
Gün’ün babası Kemal amcayı ziyaret etti. Program dahilinde bütün
şehit ve tutsak ailelerini ziyaret için komiteler kuruldu.
Elbette bayramda da düşman takibi normal günlerde olduğu gibi
devam ettirdi. Halk Cepheliler, takibi şu şekilde anlattılar: “Sabah
erken saatlerden itibaren AKP faşizminin tetikçisi katil polisler, her
adımımızı takip etti. Kahvaltı yapacağımız yerin çevresinde dolaştılar.
Tam karşıda bir akrebi sürekli beklettiler. Mezarlığa gidiş ve dönüşte 2
metre arkamızdan gelerek sürekli taciz ettiler. Bütün bu yaptıkları Gazi
halkının kahvaltıya gelmesini, tam karşılarında neşe içinde bayramlaşmalarını, mezarlığa gitmelerini, anma ve ziyaretlerini engelleyemedi.
Halk, artık onlardan korkmuyor. Şimdi korkma sırası AKP’nin katil
köpeklerinde. Korkularını yenmiş bir halkın öfkesi karşısında hiçbir
güç duramaz. Onları mahallemizden söküp atmamız da yakındır.”
İstanbul Bahçelievler: Halk Cepheliler bayramın ilk günü şehit aileleriyle Yenibosna Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitlerinin mezarlarını
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ziyaret edip mezarları temizleyerek kızıl flamayla süslediler.
Mezar başında yapılan anmada,
saygı duruşunun ardından “Bize
Ölüm Yok” marşı okundu. Anmanın ardından mahallede bulunan şehit aileleri ziyaret edildi
ve mahallede esnaf ziyaret edilip
bayramları kutlandı. Ayrıca, Pazar Pazarı’na “Halkımızın Ramazan Bayramı Kutlu Olsun”
yazılı pankart asılarak halkın
bayramı kutlandı.
Tekirdağ: Halk Cepheliler
,bayram ziyaretleri kapsamında
devrim şehitleri Bilgehan Karpat, Cengiz Çalıkoparan ve Birtan Altunbaş’ın mezarlarını
ailelerini ziyaret ettiler. Bayramlaşmanın ve ziyaretin ardından Birtan Altunbaş’ın köyünde kitle çalışması yapıldı
ve halka 7 Yürüyüş dergisi, 7
Tavır Dergisi ulaştırıldı.
Mersin: Halk Cepheliler
bayramın birinci günü, Kazanlı’da esnaf ve mahalle halkıyla
bayramlaştı. Ayrıca köyde bulunan tutsak ve şehit aileleri
ziyaret edildi. Yine köyde vefat
eden Yürüyüş dergisi okuru
olan İbrahim Turaç’ın ailesine
taziyeye gidildi. Ziyaretlerin
ardından köy mezarlığında bulunan Bedii Cengiz’in mezarı
ziyaret edilip, temizliği yapıldı.
İkinci gün ise Tarsus Musalla’da
şehit aileleriyle bayramlaşıldı
ve devrim şehitleri Kemal Askeri ve Altan Berdan Kerimgiller’in mezarları ziyaret edildi.
Üçüncü gün ise Mersin merkezde esnaflar ve Yürüyüş dergisi okurlarıyla bayramlaşıldı.
Bayram ziyaretlerinde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevi üzerine bilgi verildi.
Hatay: TAYAD’lı Aileler
26 ve 27 Haziran’da tutsak ve
şehit ailelerini ziyaret etti. Yapılan ziyarette gündem üzerine
sohbetler edildi. Sohbette; Özgür
Tutsakların aylardır süre gelen
direnişleri anlatıldı. Bu direniş
sonucunda ise bazı hapishane-

lerde kazanımların olduğunu,
bazı hapishanelerde ise hak ihlallerinin halen devam ettiği,
bu hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ailelerin; evlatlarının direnişleri ile ilgili kamuoyu oluşturması ve tutsakların sesi soluğu olunması gerektiği üzerine sohbetler edildi.
Bir diğer yakıcı konu ise
Nuriye ve Semih’ in açlık grevleriydi. Açlık grevlerinin sürdüğünü ve Nuriye ile Semih’in
tedavisi olmayan sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldıklarını, bu sağlık problemlerinin
daha da ileri bir dereceye ulaşmadan, haklarının verilmesi gerektiği dile getirildi. Bunun üzerine aileler; “bizim diyarlara
bayram zaten gelmiyordu, şimdi
ise daha da bir ağır geçiyor.
Bizim diyarlara bayram Nuriye
ve Semih adalete kavuştuğu
gün gelecek. Bunun üzerine
adaklar adadık, dilek tuttuk”
dediler. Nuriye ve Semih’in yaşaması için herkesin bir şeyler
yapması gerektiği üzerinde durulmasını istediler.
Ölüm Orucu Şehidi Yusuf
Kutlu’nun annesi, Zarife Kutlu’nun yakın zamanda ağır bir
ameliyat geçirdiğini, bundan
dolayı bizi hasta yatağında kabul
etmek zorunda kaldığını, ama
buna rağmen sağlığının iyiye
gittiğini, ziyaretimizin moral
kaynağı olduğunu dile getirdi.
Ailelere, Evvel Temmuz
Halk Festivali üzerine de bilgi
verildi. Bu yıl Halk Cephesi’nin
festivali dört güne yaydığını,
üç günü köylerde; Tekebaşı,
Çöğürlü ve Samandağ Sahili’nde panellerle zenginleştirileceğini duyurdu. Panele, Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nden, İdil Kültür Merkezi’nden konuklar olacağı, 15
Temmuz'da ise Grup Yorum’un
sahne alacağı haber verilip, festivale davet edildiler.

Gazi

Hatay

Tekirdağ

Adaletin Sağlandığı Gün, İşte O Gün
Halkların Bayramı Olacak
Dergimizin 25 Haziran’da yayınladığı Ramazan Bayramı
mesajını yayınlıyoruz;
Yürüyüş Dergisi:
“Faşizmin yoğun baskı ve saldırıları altında bedel ödeyen
halklarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Emperyalistlerin ve işbirlikçi AKP’nin kirli oyunlarıyla çocuk, yaşlı
genç, katledilen, aç bırakılan insanlarımızın çoğaldığı bu
çürümüş düzeni, yeni baştan inşa etme özlemiyle umudu
büyütmeye devam ediyoruz.
Tek kurtuluş yolumuzu aydınlatan başta şehitlerimiz
olmak üzere, tüm Özgür Tutsaklarımız ve dağda, şehirde
savaşanlarımıza selam olsun!
Mahirler’den öğrendiğimiz teslim olmama geleneği ile
halklar arasında düşmanlık, cehalet, umutsuzluk yayan ve
savaşlar açan bu çürümüş düzende adaleti sağlayacağız!
Nice gelecek bayramlarda, nice onurlu direnişlerimizi büyüteceğimiz; devrimcilik yaşamımızı, umudumuzu tüm
dünyaya yayacağımız inancıyla; yürekten ve içten tüm halkımızın bayramını kutlarız…”

UYUŞTURUCUNUN ARKASINDA AKP;

