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Bir savaşçı, düşmanı tanıdığı ölçüde ve
ona duyduğu nefret kadar savaşır.
Ya tam savaşılır ya da imha olunur.
Savaş, ciddi bir iştir ve düşmanın şakası
olmadığı açıktır. Oysa biz, düşmanın tam
kalbine nişanlanmış öfke ve kinle dolu
silahlar ve bu silahları iyi kullanan
savaşçılar olmalıyız.
Düşmanını yeterince tanımayanlar,
sınıf kiniyle hareket etmeyenler, uzlaşma
ve ihanetin kapılarını sıkıca kapayamazlar.
Düşmanı iyi tanımayanlar, düşmanın iktidar
bilinci ve kiniyle hareket edemezler.
İyi tanıyanlar, emperyalistler karşısında
suçlu duruma düşmezler.
Yaptıklarını, her yerde, her koşulda
savunacak inanç ve kararlılık, sindirilmiş
bir sınıf kini ve öfkesi gerektirir.

içindekiler
4 Adalet dilenerek değil direnerek
kazanılır. Bırakın çağrısı
yapmak, AKP faşizmine güç
vermektir. Adalet dilencisi
değil, adalet savaşçısıyız

ADALET DİLENCİSİ DEĞİL,
ADALET SAVAŞÇISIYIZ!
8 “Bırakın” çağrıları yapmak zorla
müdahaleye, katliama
çağrıdır.19 Aralık’tan ders
almayıp hala bu çağrıyı
yapanların ellerine, zulmün
kanı bulaşır!
10 Nuriye ve Semih’e bırakın
çağrısı yapan Selahattin
Demirtaş’a; Teslimiyetçiliği
ve tasfiyeciliği bırakın
12 Devrimciliğin Köşe
Taşları:Devrimciliğimizi
ölümsüzleştirmek, ömür
boyu devrimci kalmak için
okumalıyız
13 Esra Özakça’dan açlık grevi
direnişine yapılan bırakma
çağrılarına dair
14 Esra Özakça’dan katliam
çağrılarına zorunlu açıklama
15 Aydın ve sanatçılardan destek
mesajları
18 Nuriye ve Semih’in eriyen
bedenlerinin yükünü

kaldırabilecek misiniz?
Hepimiz birer Nuriye ve
Semihiz, bizleri
susturamazsınız!
19 7’den 70’e direniyoruz her
yerde!
21 Yoldaşları İnanç Özkeskin’i
anlatıyor
23 Sorunlar-Çözümler: Stratejik
hedeften kopmak
24 10 Soruda: Politika üretmek

37 Gençlik Federasyonu’ndan: DevGenç’lilik, her an disiplinli ve
ilkeli yaşamaktır. Her anımızı
böyle değerlendirmeli, eğitimi
süreklileştirmeliyiz

38

Genç’liler kararsız kalmamalı,
adaletli olmalıdır

39 Ülkemizde Gençlik: İşi, ekmeği,
onuru için bedenlerini açlığa
yatıranlar, Anadolu halklarının
umududur

27 Halk Meclisleri: Faşizm haklı
direnişi halktan tecrit
edemedi. 2000 kişi Nuriye ve
Semih için açlık grevi yaptı
29 Mahalleler: Bütün yoksul
mahalleler bizim olacak
31 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Savaşta
dinamizm ve inisiyatif
32 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnişler örgütler
34 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK yönetiminin,
uzlaşmacı ve icazetçi
politikalarına karşı, ideolojik
mücadeleyi yükseltelim
36 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: Dünyayı
değiştirmenin sırrını
biliyoruz. Bu sırrı kulaktan
kulağa, evden eve yayacağız

Liseliyiz Biz: Liseli Dev-

40 Halkın Hukuk Bürosu:
Mafyacılık faaliyetleri, esas
olarak sömürü, yağma, talan
düzeni olan kapitalizmden doğar
ve beslenir

44 Halkın Hukuk Bürosu, devrimci
avukatlık pratiğidir

46 Kendi ideolojisine, özgücüne ve
halkına güvenmeyenler için
uzlaşmak kaçınılmazdır

52
55

Avrupa’da Yürüyüş
Avrupa’daki Biz: Saldırılar,
Alman emperyalizmi - AKP
faşizmiyle yapılıyor

56 Yitirdiklerimiz
58 Küçükarmutlu’da destek açlık grevi

MEHMET AMCAMIZ,
KÜÇÜKARMUTLUDA,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI...
MEHMET AMCAMIZIN YANINDA OLALIM,
ONA DESTEK VERELİM...
TEL. İRTİBAT: 0553 169 14 78

Adalet Dilenerek Değil, Direnerek Kazanılır
Bırakın Çağrısı Yapmak, AKP Faşizmine Güç Vermektir

ADALET DİLENCİSİ DEĞİL,
ADALET SAVAŞÇISIYIZ!
Adaletsizliğe karşı adalet
için direniyoruz.
Adalet, uğruna savaşarak,
uğruna gerektiğinde canını
vererek kazanılabilir.
Hal böyleyken, az sayıda
da olsa, bazı kesimlerden
Nuriye ve Semih'e yönelik
"bırakın" çağrıları yapılıyor.
Soru 1: Peki bıraksınlar
ne yapsınlar?
Soru 2: Yüzbini aşkın
kamu emekçisi, işe geri dön‐
mek için ne yapsınlar, onlara
ne öneriyorsunuz?
Bırakın çağrıları yapan‐
larda, bu iki sorunun da CE‐
VABI YOKTUR.
2000 Ekiminde başlayan
Büyük Direniş, 60'lı günlere
doğru gelirken, bugünkün‐
den daha geniş bir kesim
"bırakın" çağrıları yapmaya
başlamıştı.
Bu "hümanist", bu "du‐
yarlı" çağrıların gerçekte
KATLİAMA ÇAĞRI anlamına
geldiğini söyledik.
Türkiye gerçeğini, faşizm
gerçeğini bilmeyenler, bu
sözlerimizi abartılı buldular.
19 Aralık sabahı, tüm dün‐
ya, tüm halkımız, tüm ay‐
dınlarımız, ne eksik, ne fazla,
bu sözlerin gerçeğin ifadesi
olduğunu gördüler.
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AKP faşizmi, direnişleriyle, tüm halka
OHAL'e karşı direnme gücü ve cesareti
veren, birçok kesimi harekete geçiren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı F tipi
hapishanelerin tek kişilik, loş hücrelerine
attığında, artık iş işten geçmişti.
Direniş, her tarafta duyulmuş ve yayılmıştı; direnişin haklılığı ve meşruluğu,
artık gerici kesimler tarafından bile kabul
edilir noktaya gelmişti. AKP yandaşı basın
yayın organlarında, AKP içinde, direnişin
MEŞRULUĞU, taleplerinin HAKLILIĞI,
kendini kabul ettirmişti.
Nuriye ve Semih, 1,5 aydır F Tipi hapishanelerin karanlığındalar.
Fakat karanlık olan yalnız hücreler değil;
karanlık tüm vatanı kaplayan bir karanlıktır.
Bir Arap atasözü der ki;
"Adaletsiz bir memleket, güneşsiz bir
dünyaya benzer."
Ülkemizi kaplayan, adaletsizliğin karanlığıdır.
Fakat mutlak bir karanlık değildir bu.
Her direniş, karanlığı yırtan bir ateş, adalet
için her eylem, karanlığı yaran bir şimşek
gibidir.
Mutlak bir karanlık yok ülkemizde.
Çünkü hep direnişler oldu ve halen de
var. Ülkemizin birçok yerinde tek tek direniş ateşleri yanıyor.
Bu ateşin en güçlülerinden biri, Nuriye
ve Semih'in direnişinin ateşidir.
Bu ateş yayılıyor. Bu ateş güç ve
cesaret veriyor. Bu ateş harekete geçiriyor.
Kamu emekçileri, Yüksel'den Düzce'ye,
İstanbul'dan Malatya'ya direniyorlar. Binlerce yürek olup Kadıköy'de, Taksim'de
Nuriye ve Semih'in resimleriyle yürüyorlar.
Bir gün içinde iki bin insan, onlarla destek
açlık grevi yapıyor. İki bin yürek, onların
ateşine kendi direniş ateşlerini katıyorlar
ve elbet, daha da yırtılıyor ülkemizin
üstünü kaplayan karanlık.
Nuriye ve Semih'in direnişle güzelleşen
gülüşleri, bir bayrak gibi şimdi halkımızın
elinde. Afişlerde, pankartlarda, tişörtlerde
karanlığı aydınlatan bir ışık gibi parlıyorlar.

Bu ne ajitatif bir deyiş, ne "şairane"
bir sözdür; bu tamamen siyasal bir tesbittir.
Bugün o hale gelmiştir ki, iki insan
yüzü, direnişin, mücadelenin haklılığının
ve meşruluğunun aynasıdır.

Adalet İçin Direnmekten Başka
Başvuracağımız Bir Yer,
Güveneceğimiz Bir Güç Yoktur
Adaletsizliğe karşı adalet için direniyoruz.
Adalet, uğruna savaşarak, uğruna gerektiğinde canını vererek kazanılabilir.
Hal böyleyken, az sayıda da olsa, bazı
kesimlerden Nuriye ve Semih'e yönelik
"bırakın" çağrıları yapılıyor.
Soru 1: Peki bıraksınlar ne yapsınlar?
Soru 2: Yüzbini aşkın kamu emekçisi,
işe geri dönmek için ne yapsınlar, onlara
ne öneriyorsunuz?
Bırakın çağrıları yapanlarda, bu iki
sorunun da CEVABI YOKTUR.
Bırakın.
O kadar.
Peki bırakınca ne olacak?
Bırakın deyip, başka bir şey önermemenin tek anlamı şudur; direnmeyin,
OHAL'e, KHK'lara, işsizliğe, açlığa, onursuzluğa BOYUN EĞİN.
Bu bırakın "çağrılarını" yapanların
çoğu
"demokrat"tır,
"ilerici"dir,
"hümanist"tir. Bu nedenle eleştirilerimiz
karşısında "ama biz teslim olun demiyoruz"
diyeceklerdir.
Doğrudur, "teslim olun" veya "boyun
eğin" diye bu iki kelimeyi söylemiyorsunuz.
Ama söylediğinizin tek anlamı budur.
Fiili sonucu budur.
Eğer, yüzbin emekçinin işten atılmasına
karşı bir direniş biçimi önermiyorsanız,
teslim olun diyorsunuzdur.
"Komisyona başvurun, mahkemeye
başvurun, AİHM’e başvurun, parlamentoda
soru önergesi verilsin..." diyecekseniz,
yine teslim olun diyorsunuz demektir.

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

Direnmek, Emektir, Sabırdır,
Politik Kararlılıktır,
Uzlaşmazlıktır ve
Bedel Ödemektir
Semih ve Nuriye'ye direnişi bitirin
çağrısı yapanlar, işte bunlara sahip
olmadıkları için, hiçbir alternatif önerileri olmadığı halde, bırakın diyorlar.
Bırakın çağrıcılarının, adalet mücadelesi için ödeyeceği en küçük bir
bedel yoktur.
Ama BEDELSİZ BİR MÜCADELE DE YOKTUR.

Adalet'e Açılan Yol,
CHP Kuyrukçuluğu
Değildir
Adaletsizlik karşısında, kendisi bir
direniş örgütlemeyen, iktidarla doğrudan
mücadeleye girişemeyen reformizm,
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle kendi "çözümünü" buldu. Pasifizmini, teslimiyetçiliğini, HİÇBİR ŞEY YAPMAMASINI, Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılarak örtbas etmek isteyen reformizm,
adalet için YANLIŞ YERDEDİR.
"CHP nihayet" sokağa çıktı" deniyor.
Doğru. Günlerdir yürüyor CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu.
Peki neden şimdi?
Yürüyüşün niteliğini doğru tespit
etmek için bu soruyu sormak gerekir.
Neden bu ülkede binlerce kaybın,
onbini aşkın faili meçhulün yaşandığı
yıllar boyunca, sokağa çıkmadı CHP?
Neden, 1 Mayıslarda insanlarımız
katledildiğinde çıkmadı?
Neden, ülkemizin dört bir yanında
linç saldırıları yapılırken çıkmadı?
Neden, bir gecede Türkiye'nin 21
hapishanesine operasyon düzenlenip
28 insan katledildiğinde çıkmadı?
Neden Türkiye oligarşisi, Irak'ta,
Libya'da, Suriye'de emperyalizm adına
operasyonlar yaparken çıkmadı?
Neden Sur'da, Cizre'de, aylarca sokağa çıkma yasağı ilan edilip binlerce
insanımız katledilirken çıkmadı?

Kadıköy
Polis Küçükarmutlu'da, Gazi'de,
Okmeydanı'nda gençlerimizi, halktan
insanlarımızı katlederken neden çıkmadı?
Çıkmadı.
ÇÜNKÜ;
Birincisi, CHP, devletin uyguladığı
bu politikaların, katliamların çoğunun
açık savunucusudur.
Yani CHP, bu ülkedeki adaletsizliğin temel sorumlularından ve dayanaklarından biridir.
İkincisi, CHP, onyıllardır, düzen
için muhalefeti, parlamento kürsüsüne
hapsetmiştir. Burjuva muhalefet olarak
yürüyüş, miting gibi tüm "kitlesel",
"halkın içinde olacağı" muhalefet ve
mücadele biçimlerini terk etmiştir.
CHP'nin muhalefeti yıllardır "haftalık
meclis grup toplantılarındaki konuşmalar”dan ibarettir.
Bu elbette bilinçli bir tercih, bilinçli
bir politikadır.
Bu, halkı politikadan uzaklaştırma
politikasıdır. Halka, "siz siyaseti, parlamentodaki partilere ve milletvekilerine bırakın!" demektir. Bu ise, 12
Eylül 1980 faşist cuntasından itibaren
uygulanmaya başlanan apolitikleştirme
politikasının devamıdır.
Sokağa çıkan, işte bu CHP'dir.
Kendi milletvekilleri tutuklanana
kadar ülkedeki tüm baskı ve zulümlere,
faşist devletin zayıflamaması için göz
yumanların adalet talebi, halk için değil, KENDİLERİ içindir.
AKP faşizmine karşı olan, iktidarın

uygulamalarından dolayı mağdur ve
gayri-memnun durumunda olan, fakat
öte yandan meşruluğu, düzen içi güçlerde
gören geniş bir kesim, bu yürüyüşe katılmıştır. Katılmış ve kendi cephesinden
adalet talebine sahip çıkmışlardır.
Fakat geniş bir kitlenin katılmış
olması, yürüyüşün siyasi niteliğini değiştirmez.
CHP'yi sokağa çıkaran, yıllardır ağzına almadığı "adalet" kavramını bayraklaştırmasına yol açan, AKP'nin baskıları, komploları sonucunda, CHP'nin
de burjuva muhalefet olarak varlık
yokluk noktasına gelmiş olmasıdır.
Şu son bir yıl içinde bu ülkede yaşanmadık haksızlık, hukuksuzluk kalmamıştır. Hapishaneler dolup taşarken,
işkenceler, hem meydanlarda, hem şubelerde, yeniden alenileşip yaygınlaşırken, başka muhalif parlamanterler
tutuklanırken, yüzbini aşkın kamu emekçisi ve akademisyen atılırken, yüzlerce
gazeteci tutuklanırken sıradan açıklamaların dışında bir muhalefet göstermeyen CHP, sıranın kendi milletvekiline
gelmesi karşısında, sokağa çıkmaktan
başka yapacak bir şey bulamamıştır.
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Düzen İçi Güçlerin
"Adalet" İçin Güvendikleri
Tüm Dağlar, Yıkılmıştır
- CHP gibi devletçi partilerin,
- Parlamenterizme demir atan reformistlerin,
- Bu kesimlerin yönetimindeki tüm

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde

ADALET DİLENCİSİ DEĞİL ADALET SAVAŞÇISIYIZ!
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"insan hakları" kuruluşlarının,
- Aydınların önemli bir çoğunluğunun haksızlıklar, hukuksuzluklar
karşısında bize çözüm olarak gösterdikleri üç adres vardır:
1- Parlamento
2- Yargı
3- Avrupa Birliği
Bugün üçü de, düzen içi güçlerin
bile "çözüm adresi" olarak gösteremeyeceği bir haldedir.
Parlamento, Cumhurbaşkanlığı'yla
var olan göstermelik bazı işlevlerini
de kaybetmiş, düzen içi muhalefeti etkisizleştirmiştir.
Yargı, faşizmin daha çok cunta dönemlerinde görülen bir biçimde, doğrudan yürütmeye bağlanmış, yürütmenin emir ve talimatlarıyla hareket etmektedir; cuntanın yerini AKP almıştır.
Düzenin kendi yasaları da büyük ölçüde
yürürlükte değildir. Avrupa Birliği,
AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gibi kurumlar ise, AKP faşizminin baskıları karşısında yıllardır
artık rapor bile yayınlamayı bırakmış,
AKP faşizmiyle tam bir uzlaşma halindedirler. Son olarak KHK'larla işten
atılanların başvurularına verdiği cevap,
kimsenin Avrupa'dan adalet ve çözüm
beklemeyeceğinin kanıtı olmuştur.
İşte bu koşullarda, artık daha fazla
geriye gidebileceği bir yer kalmayan
CHP, zorunlu olarak fiili muhalefete
geçmiştir. CHP milletvekilinin tutuklanmasından sonra, sıranın ötekilere,
ve hatta yöneticilerine gelmeyeceğinin
garantisi yoktur.
CHP bu düzenin savunucusudur,
bu düzene karşı savaşamaz, bu düzeni
savunanlar, bu devletin tüm faşist politikalarını savunanlar, adalet için mücadele edemezler.
Şurası tarihsel ve sosyal olarak kesindir: ADALETSİZ DÜZENİ, ADALETSİZLİĞİ EN ÇOK YAŞAYANLAR YIKACAK.
Adalet mücadelesi, işte bu yüzden,
haksızlığa, zulme uğrayan halkın mücadelesidir.

Adalet İçin Dilenmeyeceğiz
Direneceğiz
AKP İktidarı, direniş karşısında
güçsüzdür.
Direnişi, sürekli saldırı, gözaltı ve
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işkencelerle kırabileceğini sandı.
Yanıldı. Tutuklayarak bitirebileceği hesabını yaptı. Yanıldı.
Önce "gizli
gizli yiyorlar",
diye, en pespaye
yalana başvurarak,
ardından "ama onlar örgüt üyesi" diyerek, direnişi tecrit edip boğma hesabı
yaptılar. Hesapları tutmadı.
Şimdi bir yandan koyu bir sansür
uyguluyorlar. Direnişin yarattığı baskıdan kaçamayıp en üst düzeyde, Başbakan, Cumhurbaşkanı düzeyinde direnişe karşı saldırıya geçiyorlar. Fakat
etkisiz kalıyor.
Direnişe kara çalmak için bile olsa,
direnişin varlığından, hala sürüyor olmasından söz etmek, onları vuruyor.
İktidarın güçsüzlüğü burada.
O halde bu direnişi sonucuna ulaştırmak için, direnişi daha yaymaktan ve
güçlendirmekten başka bir yol yoktur.

Bırakın Çağrılarını Değil,
Direnin, Direnelim
Çağrılarını Yükseltelim
"Defalarca söylediler bunu Semih
ve Nuriye'ye. Neden diye sordular Nuriye
ve Semih. Neden bırakalım? İşimizi
aldık mı, onurumuzu aldık mı?"
Bırakın çağrılarının somut cevabı,
direnişçilerin bu sözlerindedir.
Tarihi unutmamak önemlidir;
2000 Ekiminde başlayan Büyük
Direniş, 60'lı günlere doğru gelirken,
bugünkünden daha geniş bir kesim
"bırakın" çağrıları yapmaya başlamıştı.
Bu "hümanist", bu "duyarlı" çağrıların gerçekte KATLİAMA ÇAĞRI
anlamına geldiğini söyledik.
Türkiye gerçeğini, faşizm gerçeğini
bilmeyenler, bu sözlerimizi abartılı
buldular.
19 Aralık sabahı, tüm dünya, tüm
halkımız, tüm aydınlarımız, ne eksik,
ne fazla, bu sözlerin gerçeğin ifadesi
olduğunu gördüler.
Yine direnişin ilerleyen günlerinde
aydınların bir kısmı da, katliamcı Adalet
Bakanı H. Sami Türk'ün ağzından direnişe, devrimcilere, devrimci örgüte sal-

Ankara
dırıp, direnişi anlamaktan uzak kaldılar.
Aydınlarımızla tam 7 yıl, yoğun
bir ideolojik mücadele sürdürüldü.
Boran yayınlarından çıkan 2 ciltlik
Aydınlarla Tartışmalar bu mücadelenin
belgeleridir. Tarihsel belgelerdir. Öğreticidir.
Bugün eğer Işıl Özgentürk, Aydın
Engin gibiler, kirli beyinleriyle kendilerine pek taraftar bulamıyorlarsa,
bu mücadelenin sonucudur.
Ve bugün eğer, bu kadar tarihi tecrübeye rağmen, "bırakın" çağrılarının nasıl
katliam anlamına geldiği fiilen yaşanmış
ve kanıtlanmış olmasına rağmen, bazılarının hala aynı şeyi yapmaları, tarihten
öğrenme kapasiteleri olmadığını, belki
de yıllardır bu ülkede kimin ne dediğine,
ne yazdığına dair bilimsel bir merak
duymayıp, okumadıklarını gösterir.
Işıl Özgentürk, bir deri bir kemik
kalmış ölüm orucu direnişçisi Sevgi
Erdoğan'ın elini tutmuş, gözlerinin
içine bakmış. Ne güzel.
Peki ne gördün o gözlerin içinde?
Orada DİRENMEKTEN BAŞKA
BİR ŞEY YOKTUR.

Bu, Adalet İsteğinin ve
Direnişin Gücüdür
"Liberta Nuriye E Semih" yazıyor
dünyanın bir köşesinde.
“Ruhunu açlıkla doyuranlar, bir gülüşle yeşertir umutları." yazılı bir döviz
taşıyor bir üniversiteli.
Bursa İnegöl'de bir çay bahçesinde
üç kişi bir masaya oturmuş, ve yanıbaşlarındaki ağacın üstüne "Nuriye ve
Semih için Açlık grevindeyiz" yazılı
bir kağıt asmışlar.
İstanbul Çayan Mahallesi’nde bir
başka çay bayçesi... Masalarda oturanlar, çay içmiyor, açlıklarını içiyorlar.
Ve tıpkı İnegöl'deki gibi, ağaçta asılı
bir yazı: "Nuriye ve Semih'in talepleri
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kabul edilsin."
İstanbul Küçükarmutlu'da bir tören:
bir 1996 Ölüm orucu gazisi, 21 yıl
sonra, yeniden açlığa yatıyor; bu kez
Nuriye ve Semih için.
Bir başka resim geliyor karşımıza:
Soysuz birinin, Nuriye ve Semih için
ilan veren 111 aydına, "siz kimi desteklediğinizin farkında mısınız?" diye tehditler yağdırmasına, ilanın üstüne "FARKINDAYIM... YİNE İMZA ATIYORUM" diye cevap veren Defne Halman'ın
resmi.
Çanakkale'nin bir köyünde, ağaçların
altında ellerinde "Nuriye ve Semih Yalnız
Değildir" yazılı bir dövizle direnişi selamlıyor iki insanımız.
İzmir'de iki liseli, coşkularıyla iki
kağıdı yazıp resim çektiriyorlar: "Nuriye
ve Semih Yaşasın" yazıyor bir liselinin
dövizinde. Siz yaşayın çocuklar, siz
çok yaşayın. Ve siz var olduğunuz sürece, umudu kim öldürebilir?
Bir anne, sol koluyla muhtemelen 34 aylık olan bebeğini kucaklamış; sağ
koluyla ise "Nuriye ve Semih'in talepleri
kabul edilsin" dövizini tutarak yürüyor.
Nuriye için yürüdüğü kadar, kucağındaki çocuğu için yürüyor.
Tuzla'da iki genç, evlerinin bahçesinde, iki günlük açlık grevindeler...

Adalet İçin!
Adalet mücadelesi sıradan bir mücadele değil. Çünkü adaletsizlik sıradan
bir "hak ihlali" meselesi değil.
Ne demiştik en başta: "Adaletsiz
bir ülke, güneşsiz bir ülkeye benzer".
Şimdi işte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gündüzü gecesi olmayan kapkaranlık bir ülke.
Sofrasında her öğün eti olanlar, her
yıl tatile gidenler, yakınları arasında
tutsak olmayanlar, işkencelerden, katliamlardan habersiz olanlar, hiçbir zaman aç, işsiz kalmayanlar, kirayı ödeyememenin, pazara çıkamamanın ne
olduğunu bilmeyenler, bu karanlığı
görmez, hissetmezler.
Adaletsizlik her yürekte, her beyinde
onulmaz izler bırakan bir duygudur.

İşte bunun için şehitlerimiz adalet
mücadelesini en net kelimelerle anlatmışlardır:
"Yoldaşlarım, bizi sömürenlerden,
aç-yoksul bırakanlardan, işsiz bırakanlardan, evlerimizi yıkmak isteyenlerden,
vatanımızı emperyalistlere parsel parsel
satanlardan, halkımızı iliklerine kadar
sömürenlerden, sağlıksız, eğitimsiz bırakanlardan hesap soracağız. Halkımızı
adaletsiz bırakmayacağız. Adaleti biz
sağlayacağız.
Biriken öfkemiz ve
kinimiz var düşmana, sabrımız sonsuz
değil. Bu öfke ve kinimizle, bizi diri diri
yakanlardan, katledenlerden hesap soracağız. 122 yoldaşımızın hesabını soracak, Dayımızın vasiyetini yerine getireceğiz." (İbrahim Çuhadar)
“Bize bu dayanılmaz acıları yaşatanlardan, halkımızı onbinlerle katledenlerden, cenazelerimize bile hayvan
leşi muamelesi yapanlardan hesap soracağız." (Hüsamettin Ciner)
SONUÇ OLARAK
1- ADALETSİZ DÜZENİ, ADALETSİZLİĞİ EN ÇOK YAŞAYANLAR YIKACAK. En güçlü direnişleri
de biz, adaletsizliğe uğrayanlar gerçekleştiriyor ve hep böyle olacaktır.
2- Bir halk deyişi, şöyle diyor:
"Bir memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır."
AKP faşizmi, yıkılacaktır. Oligarşik
diktatörlük yıkılacaktır.
Çünkü adaletsizdir.
Başka bir neden göstermeye gerek
yoktur.
3-Hayatın her alanında, her anında
DİLENMEYİ değil, DİRENMEYİ ÖRGÜTLEYELİM.
Son söz;
“Nerede olursan ol,
içerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne cellâdın.
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile.”

İkitelli'de Işık Söndürme,
Tencere Tava Eylemi ve
Sivas Anması Yapıldı
İkitelli Halk Meclisi, 1 Temmuz'da
1. Sokak Bölgesi Atatürk Mahallesi’nde
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için,
50 adet “İşimizi Geri İstiyoruz” yazılı
pullama yapıştırdı.
Bir sonraki gün ise saat 20.30 –
21.00 arasında Nuriye ve Semih için
Cemevi Bölgesi, 1. Sokak, Perşembe
Pazarı bölgelerinde ışık söndürme ve
ses çıkartma eylemlerinin çalışması
yapıldı. Ajitasyonlarla halka Nuriye
ve Semih anlatıldı. Sloganlarla sokak
sokak kapı kapı çalışma yapılan bu
eyleme halk ışık söndürerek, tencere
tava çalarak destek verdi.
Bunun yanında İkitelli Beşkat (1.
Sokak) bölgesinden sokaklarda 30 kişiyle
beraber Nuriyelerin sesine ses olmak
için yürüyüş yapıldı. Ayrıca 2 Temmuz
Sivas Katliamı’nın unutulmaması gerektiğini anlatan Halk Meclisi üyeleri,
bu katliamları devlet destekli, İslamcı
gerici zihniyetin yaptığını vurgulayarak
sloganlar eşliğinde 1. Sokak’ta ajitasyonlarla Sivas Katliamı şehitleri anıldı.
3 Temmuz'da Halk Meclisi tarafından 1. Sokak ve Beşkat bölgesinde
ses çıkarma ve ışık söndürme eylemleri
devam etti. Bu ışık söndürme ve ses
çıkarma eylemlerinin her akşam yapılacağı belirtildikten sonra, eylem iradi
olarak sonlandırıldı.
Aynı gün içerisinde akşam 5. Sokak
ve Beşkat’ta bulunan kahvelere girilerek
halka Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişleri anlatılarak “Ölmelerine İzin Vermeyelim, Her Akşam
Saat 21’de Işık Söndürme Eylemine
Katılalım –İkitelli Halk Meclisi” yazılı
kart dağıtımı yapıldı.
- 5 Temmuz'da ise saat 13.30-15.30
arasında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için 250 adet kart dağıtımı yapıldı. 1.
Sokak ve Karanfil Sokak'ta ise kapı çalışmasında direniş hakkında sohbet edildi.
Her akşam mahallenin sokaklarında ışık
söndürme, tencere tava çalma, ses çıkartma
eylemi yapılacağı halka anlatıldı.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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"BIRAKIN" ÇAĞRILARI, ZORLA MÜDAHALEYE, KATLİAMA ÇAĞRIDIR!
19 ARALIK'TAN DERS ALMAYIP HALA BU ÇAĞRIYI YAPANLARIN ELLERİNE
ZULMÜN KANI BULAŞIR!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
açlık grevinin 100'lü günlere ulaşmasıyla,
bir yandan destek ve sahiplenme eylemleri büyüyüp, yaygınlaşırken, bir
yandan da, mücadelenin yükseldiği her
aşamada ortaya çıkan "uzlaştırmacılar,
yumuşatıcılar, arabulucular" ortaya çıkıp,
Nuriye ve Semih'e "bırakın" çağrısı
yapmaya başladılar.
1- ÇAĞRI YAPILACAK TEK
YER, AKP'DİR!
Nuriye, Semih, işten atıldılar. İşkenceye çekildiler. Tutuklandılar. Direniyorlar.
İşten atan, işkence yapan, tutuklayan
bellidir; o halde bir çağrı yapılacaksa,
kime yapılacağı da bellidir.
AKP'ye "çözün", "haklı meşru talepleri kabul edin" çağrısı yapın.
Ve bu çağrının kabul edilmesi için,
yapabileceğiniz her türlü eylemi yapın.
Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

2- "BIRAKIN" ÇAĞRILARI,
HÜMANİSTLİK DEĞİLDİR!
"Bırakın" çağrıları yapanlar, çok iyi
niyetli, çok hümanist olduklarını düşünüyor olabilirler. Onların duyguları değil,
söylediklerinin ve yaptıklarının siyasi
işlevi belirleyicidir. Bu ülkede yaşayan
her yazar, her aydın, her politikacı, direnenleri vazgeçirmeye yönelik her girişimin, DEVLETİ GÜÇLENDİRECEĞİNİ VE ONA CESARET VERECEĞİNİ BİLİR. VE BİLMELİDİR.
Bilmiyorsanız, sizin ülke gerçeğini
bilmemenizin, cehaletinizin bedelini,
insanlar ölümleriyle, sakatlıklarıyla ödüyorlar.
Kimse, direnişi bırakın çağrılarını
"hümanizm" kılıfıyla sunamaz.
Kimse, Semih'i annesinden, eşinden
daha çok seviyor olamaz. Onlar sevgilerini, 40'lı günlere gelen açlıklarıyla
da kanıtlıyorlar.
“Bırakın” demek doğrudan AKP faşizmini güçlendirmektir.
“Bırakın” demek direnmenin ekmek
ve adalet kavgası olduğunu anlamamaktır.
3- "BIRAKIN" ÇAĞRILARI,
HÜMANİSTLİK DEĞİL, ONLARI
KATLETMEYE DAVETTİR!
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19 Aralık 2000 öncesi, öüm orucu
direnişçilerine yönelik bırakın çağrılarının
"katliama davet" olduğunu belirtmiştik.
Bırakın çağrısı yapanlar, devletin katliamını meşrulaştıracak zemini oluşturdular. Devlete güç ve cesaret verdiler.
Devlet, o zeminde katliam yaptı.
Bugün de bırakın diyenler, Nuriye
ve Semih'in direniş taleplerinin kabul
edilmemesi için, devlete zemin sunuyorlar.
Direniş cephesini zayıflatıp, AKP
faşizmini güçlendirerek, direnişin kazanmasına değil, kazanmamasına hizmet
ediyorlar.
Tablo şudur:
Nuriye ve Semih, siperlerin en önünde düşmanla göğüs göğüse bir çarpışma
içindedirler.
Dostlarının, direnişçileri en ön siperlerde yalnız bıraktığını gören düşmanın, onları katletmekte daha cüretli
davranacağı kesindir.
Bıraktıkları an, siperden geriye doğru
yürümeye başladıkları an, sırtlarından
vurulacakları kesindir.
"Bırakın" diyenler, bunu mu istiyorsunuz?
4- ÖRGÜT DÜŞMANLIĞI VE
DİRENİŞ DÜŞMANLIĞI, ÖZGENTÜRK'ÜN, ENGİN'İN GÖZLERİNİ
KÖR ETMİŞTİR
İlk bırakın çağrılarından birini direniş
65. günündeyken Birgün'den Ünal Özmen yazdı. Bu tür durumlarda, reformizmin, uzlaşmacılığın, direnmemenin
teorisini yapanların en klasik söylemleriyle "bırakın" çağrısı yaptı.
"Açlık grevi vicdanı olana karşı direnmedir..." deyip, “AKP'nin vicdanı
yok, eylem hedefine ulaştı, bırakın...”
diye devam ediyordu.
100'lü günlerde ise, Kılıçdaroğlu,
Selahattin Demirtaş, peş peşe bırakın
çağrısı yaptılar.
Ardısıra, yazarlardan örneğin, Hikmet
Çetinkaya, Emre Kongar, Bülent Utku,
Aydın Engin, Işıl Özgentürk "bırakın"
çağrısı yaptılar.
Hepsi üzerinde tek tek durmayacağız.
Son ikincisi (Engin ve Özgentürk), bu

çağrıyı, "ölmesinler" isteğinin dışında,
örgüt ve direniş düşmanlığıyla dolu bir
çağrıya dönüştürdüler. Özgentürk nezdinde, bu kafa yapısına söyleyeceklerimiz
var.
Işıl Özgentürk, bir bölümü gazetede,
bir bölümü Facebook sayfasında şunları
söyledi:
"Siz hiç ölüm orucunun sonlarına
gelmiş birini kucakladınız mı? Ben kucakladım, 2001 yılında ölen Sevgi Erdoğan'ı kucakladım. Armutlu’da bir
ölüm evinde. Bedeni bir çocuk bedeniydi
ve o güzel siyah saçları tüm bedenini
kaplıyordu.
Sarıldık ve bana dedi ki, ölmeyeceğim
değil mi Işıl? başımı salladım sadece
ve o gün bu güzelim insanlara ölüm
orucu emrini veren kendisi Avrupa'da
keyif çalan örgüt başına lanet okudum.
Ölümü güzelleyen, yücelten tüm şiirlerden, sözlerden, sloganlardan nefret
ettim. Ve Sevgi öldü.
... Şimdi Nuriye ve Semih ölümün
eşiğinde, bu zamandan sonra kararlarından vazgeçmezler, ama bilinç yittiğinde ailelerin tıbbi yardım isteme hakkı
doğar. Anneler size sesleniyorum, bu
hakkı kullanın. Kimse çocuklarınıza yaşam hakkı tanıdığız için, sizi suçlamaz."
Semih'in ölmemesi için aylardır canlarını dişlerine takmış, hastalıklarına
rağmen, kendileri de açlık grevine yatmış
bir anne ve eşe, akıl veriyor.
Sen Semih'i onlardan çok mu seviyor,
çok mu düşünüyorsun?
Sen gerçekten bu halkı, eğrisi doğrusuyla direnen bu güzel insanları, sevebilir misin? Onlar için veya başka birileri için tırnağını feda edebilir misin?
Hiç sanmıyoruz. Burjuvazinin pespaye ideolojileriyle beynini doldurmuş
birinin, bunu yapabilmesi mümkün değildir.
"Avrupa'da keyif çatan örgüt başları"ymış.
Burjuvazinin salyalı ağızlarından her
gün duyuyoruz bu sözleri. Ağzınıza
aynı sözleri yakıştırıyorsanız, bizim diyeceğimiz bir şey yok.
Bu nasıl bir beyin kirliliğidir ki, iki
insanın haklı, meşru direnişini bile kendi
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gerçeği içinde göremiyor. Burjuvazinin
"örgüt, örgüt şefleri, ölüm severler, militanları ölüme gönderip kendileri Avrupalarda keyf çatan liderler" demagojisi
o kadar kafasını doldurmuş ki, orada
aydın olmaya dair tek bir düşünceye yer
kalmamış.
Düşün Işıl Özgentürk, burjuvazinin
köpekleri bile bu direnişe senin gibi bu
tür sözlerle saldırmadı. Bir tek soysuz
Süleyman Soylu hariç.
Kendini onun yanına yazdırdın. Aferin.
Bugüne kadar şu veya bu ölçüde taşıdığın ilericiliğine, demokratlığına yazık!
O kadar dengeni kaybetmiş, o kadar
halka, direnişe, faşizme yabançılaşmışsın
ki, bir de "zorla tıbbi müdahale çağrısı
yapıyorsun. Sen, kendi iradeleri dışında
müdahale edilmiş ve sakat bırakılmış,
"yarı ölü" haline getirilmiş bir ölüm
orucu gazisinin elini tuttun mu hiç? Göz-

lerine baktın mı?
Müdahale ile sakat bırakılan, Wernicke
korsakof olan, yürüyemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzlerce insan,
yıllardır nasıl yaşıyorlar, biliyor musun?
Bilmezsin. Bilsen bu çağrıyı yapmazsın çünkü.

Nuriye ve Semih'in Açlığını
Paylaşıyoruz

lerinden ihraç edilen, direnen tüm
emekçilerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz."

İstanbul'da gecekondu mahallelerinde ve demokratik kurumlarda, 30
Haziran'da Nuriye ve Semih için destek
açlık grevleri yapıldı.

Yürüyüş Dergisi Bürosu'nda
Açlık Grevi: Yürüyüş dergisi çalışanları ve okurları, 30 Haziran'da süresiz açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için, destek
açlık grevi yaptı. Yürüyüş dergisi tarafından bu eylemle ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
"AKP’nin, direnişi kırmaya yönelik
her türlü baskı, saldırı, tutuklama politikalarını etkisizleştiren direnme geleneğimiz gösteriyor ki, halkın örgütlü
gücüyle başarılamayacak hiçbir şey
yoktur. Nuriye ve Semih’in tutuklanmaları, Yüksel Caddesi’ndeki direnişi
bitiremedi; AKP faşizmi saldırdıkça
gidenlerin yerini yenileri dolduruyor,
umudu büyütüyoruz. Bizler de Nuriye
ve Semih’in serbest bırakılması, işlerine
iade edilmesi taleplerini destekliyor;,iş-

5- "BIRAKIN" DİYENLER,
ÇÖZÜMÜNÜZ NE, ÇARENİZ
NE?
"Bırakın" diyenlere soruyoruz:
"Şu ana kadar kamudaki görevinden
hukuksuz yere işinden atıldığı için 40
kişi intihar etti."
Ne diyorsunuz bunlar için?
Çözümünüz ne, çareniz ne?
İşten atılan birinin evinde neler yaşandığını biliyor musunuz veya tahmin
edebiliyor musunuz?
Tuzu kuru olanlar, o evde yaşanacak
kira derdini, o hafta pazara çıkamamayı,

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde
Açlık Grevi:
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi çalışanları
30 Haziran'da Nuriye ve Semih'in serbest bırakılması ve işe geri alınması
için 1 günlük açlık grevi yaptı.

Avcılar'da Açlık Grevi:
Avcılar Parseller Mahallesi'nde 30
Haziran'da Nuriye ve Semih için dayanışma açlık grevi yapıldı. Avcılar
Halk Cephesi'nin açlık greviyle ilgili
yaptığı açıklamada şunlara değindi:
" 114 gündür açlık grevindeler. Talepleri sadece işlerine geri dönebilmek.
Nuriye ve Semih’in talepleri derhal
yerine getirilmeli. Bizler de Nuriye
ve Semih için bir günlük destek açlık
grevindeyiz. Tüm halkımızdan olduğu
yerde açlık grevine destek vermelerini
istiyoruz."

Küçükarmutlu'da Açlık Grevi:

çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamamayı,
bilmezler. Ev kavgalarını bilmezler.
İşsizlik varsa, yoksulluk vardır, hatta
açlık vardır; işsizliğin, yoksulluğun olduğu
bir evde, kavgalar başlar, bencillikler
başlar, düzen bu hale getirmiştir insanları.
Ne olacak peki?
İntiharlara intiharlar eklenecek.
Ve siz köşenizde "bırakın" diye yazmaya devam edeceksiniz.
İŞTEN ATILAN 100 bini aşkın kamu
emekçisine öneriniz ne?
DİRENEN iki emekçiye öneriniz ne,
direnişi bırakıp ne yapsınlar?
Bir öneriniz yoksa, ya var gücünüzle
direnenlere destek olun; ya da susun;
"bırakın" diyerek Semihler'in, Nuriyeler'in
düşmanına güç ve cesaret vermeyin.
6-"BIRAKIN" DEMEK, DİRENMEYİN, TESLİM OLUN, BOYUN
EĞİN DEMEKTİR; ÖZÜ BUDUR.
Gülmen ve Semih Özakça'nın açlığını
ve direnişini paylaşmak için 1 günlük
destek açlık grevi yaptı. Yaptıkları
açıklamada Nuriye ve Semih'i yalnız
bırakmayacaklarını, direnişlerini her
alana taşıyacaklarını söylediler.

Bahçelievler'de Açlık Grevi:
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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Nuriye ve Semih için bir günlük destek
açlık grevi yapıldı. Halk Cepheliler
tarafından açlık grevinde olunduğunu
yazan pankart asıldıktan sonra, esnaflar
dolaşılarak, açlık grevine katılma çağrısı yapıldı. Birçok esnaf destek verip
açlık grevine başladı.
Çayan'da Açlık Grevi: Çayan
Halk Cephesi'nin 30 Haziran'da destek
için yaptığı bir günlük açlık grevi için
Çayan Halk Bahçesine "Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin", "Açlık
Grevindeyiz" yazılı dövizler asıldı.
İkitelli'de Açlık Grevi: İkitelli
Halk Cephesi 30 Haziran'da Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için 1 günlük
destek açlık grevi yaptı.

Armutlu halkı 30 Haziran’da Nuriye

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Nuriye ve Semih'e "Bırakın" Çağrısı Yapan Selahattin Demirtaş'a:

TESLİMİYETÇİLİĞİ VE TASFİYECİLİĞİ BIRAKIN!
*TESLİM OLABİLİRSİNİZ
Bizi Teslimiyetinize Ortak Edemeyeceksiniz
*KENDİNİZİ TASFİYE EDEBİLİRSİNİZ
SOLU TASFİYE EDEBİLİRSİNİZ
Bizi Tasfiye Edemeyeceksiniz!
*KENDİNİZ DİRENMEYEBİLİRSİNİZ
HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'ya bir mektup yazıp
açlık grevini bırakmalarını isteyerek,
"bırakıncılar" kervanına dahil oldu.
29 Haziran tarihli gazetelerde yer
alan Demirtaş'ın mektubunda şöyle deniyor: "Milyonların iradesini temsil
eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık
grevini sonlandırmanızı rica ediyorum."
Sayı: 22

Yürüyüş
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1- Bu mektubun amacı, Nuriye
ve Semih'i "kurtarmak" değildir.
Böyle bir mektubun henüz Nuriyeler'in eline ulaşmadan basına servis
edilmesi, bu "bırak" isteğinde bir
"dostluk"tan fazlasının olduğunu gösteriyor.
Nedir o fazlası?
Gerçekte bu "bırakın" çağrısı, aynı
zamanda, AKP'ye, devlete, bir mesajdır.
"Bakın biz ne kadar uyumluyuz, sizi
zor durumda bırakmak istemiyoruz, biz
meseleleri hep konuşarak çözmekten
yanayız" deniyor egemen sınıflara.
Doğrusu da bu.
Bugün HDP'nin uzlaşmacı, teslimiyetçi bir parti olduğu, kendi başkanlarının, milletvekillerinin tutuklanmasına rağmen, tek bir tavır almamaları, tek bir direniş yapmamalarından da bellidir.
AKP'ye şirin gözükmek için kendinize yapılan baskıları, zulümleri,
adaletsizlikleri sineye çekebilirsiniz.
Ama AKP'ye şirin gözükmek için AÇLIĞIN KOYNUNDA, ÖLÜMÜN KIYISINDA SÜREN BİR DİRENİŞİ
KULLANAMAZSINIZ.
Buna izin vermiyoruz.

2- Bu mektupta bir "dostluk"
da görmüyoruz.
Dostluk, mazlumla zalim karşı karşıya geldiğinde, işten atılanla atan
karşı karşıya geldiğinde, zulmedenle
direnen karşı karşıya geldiğinde, KOŞULSUZ direnenden yana olmaktır.
DOST öyle yapar.
Nuriye ve Semih, açlık grevinin
100'lü günlerine gelinceye kadar bu
"dost"un aklına bir tek günlük bir destek
açlık grevi yapmak niye gelmedi acaba?
Bu "dost", iradesini temsil ettiği
iddiasındaki o 'milyonlar'a 'Nuriye ve
Semih'i destekleyin ki, bu haklı meşru
mücardele başarıya ulaşsın, destekleyin
ki, Nuriye ve Semih ölüm sınırına
hiç gelmesin' diye bir çağrıyı niye
yapmadı?
3- “Milyonların iradesini temsil
eden bir siyasetçi dostunuz”şeklinde
kendinizi tanıtıyorsunuz.
Madem ki milyonların temsilcisi
olduğunuz iddiasındasınız, o halde bu
milyonları direnişe sevk etmelisiniz.
Örneğin bu milyonları neden Sincan
Hapishanesi’nin önüne yığmıyorsunuz?
Ya da bu “milyonlarla” bir günlük
de olsa destek açlık grevi örgütlemiyorsunuz?
Sözünü ettiğiniz binler, milyonlar
adına direnişi değil de “bırakın” demeyi tercih ediyorsunuz.
4- Demirtaş'ın "Bırakın" Çağrısı,
Nuriyeler'e Değil, AKP Faşizmine,
Devlete Hizmet Eder.
Ne kişisel olarak, ne HDP olarak,
direniş için HİÇBİR ŞEY yapmadınız.

Direnişin zaferi için HİÇBİR ŞEY
yapmadınız.
Şimdi direniş geniş kitleleri harekete geçirmişken, AKP iktidarını sıkıştırmışken, BIRAKIN çağrısı yapıyorsunuz.
Peki tam bu noktada yapılan bu
çağrı kime hizmet eder?
Direnenlere hizmet etmediği kesin.
İşinden atılan yüzbini aşkın kamu
emekçisine hizmet etmediği kesin.
OHAL'le sindirilmeye çalışılan
Türk ve Kürt halkına etmediği kesin.
Bu çağrıyla devleti cüretlendiriyor,
güçlendiriyorsunuz. Direniş saflarının
gücünü zayıflatıyorsunuz.
Bu çağrı, sadece ve sadece AKP
faşizmine hizmet eden, ona güç veren
bir çağrıdır ve bir "siyasetçi"nin bunu
bilmemesi mümkün değildir.
5- Tutsaklıkta Direnmeyenlerin
Hücrelerde Direnenlere "Bırakın"
Çağrısı Yapması, Ahlaki Değildir.
F tipi hapishaneler, her türlü baskının, işkencenin hüküm sürdüğü hapishanelerdir.
Tutsaklar, aylardır birçok biçimde
direnişteler.
HDP milletvekilleri ise, bu direnişlerin dışındalar. Selahattin Demirtaş,
gelişen bir açlık grevine katılacağını
açıklamıştı, ama aynı gün her ne olduysa, başladığı gibi bitti açlık grevi.
Hapishanede sanat, edebiyat yapıyor Demirtaş. Yapsın. Ama bakın
buna nasıl bir rol yüklüyor?
"Bizi tutuklayarak topluma yaymak
istedikleri korkuyu kırabilmek için sanata, edebiyata özellikle ağırlık verdim." (15 Haziran 2017, Cumhuriyet)

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

Demek ki AKP faşizminin yaymak
istediği korku böyle kırılıyormuş.
Demek ki, hapishanelerde bugüne
kadar ölümüne direnenler, boşuna direnmiş. Diyarbakır'da dörtler boşuna
tutuşturmuş kendilerini. 1984'te, 1996'da
ve 2000-2007'de ölüm oruçlarında boşuna ölmüşler. Sanata, edebiyata ağırlık
vererek de kırabilirlerdi korkuyu.
Demirtaş'ın saz çalması, sanata
yönelmesi, bazı çevrelerde çok "şirin"
bulunabilir; biz öyle bakmayız. Saza,
söze bir diyeceğimiz yok. Ama saz
çalmayı, gerçek direnişlerin yerine
koyamazsınız; hücrenizde "sanat" yaparken, ölümüne direnenlere "bırakın"
çağrısı yapamazsınız.
6- DEMİRTAŞ'A ÇAĞRIMIZ:
SOLU, DİRENENLERİ DÜZENE
ÇEKME GÖREVİNİ ÜSTLENMEYİN! BU MİSYONDA, BUGÜN
İÇİN BURJUVAZİNİN ÖVGÜSÜNÜ ALIRSINIZ, AMA YARINA,
TARİHİN VE HALKLARIN LANETLEYECEĞİ BİR ROL KALIR.
Demirtaş bir gün açlık grevi yapamadı. Açlık grevleri, ölüm oruçları

oyun değil, halkın faşizme karşı silahıdır. Siz bu silahı oyuncak tabancaya
çevirdiniz. Kürt milliyetçiliğinin elinde
bu silahı etkisizleştirdiniz.
Bu eylem halkın ve devrimcilerin
elinde, size rağmen etkili bir silah olmaya devam ediyor.
Bu bırakın çağrıları masum ve "insancıl" değildir. Son derece hesaplı
ve düşmancadır.
Hesap, tasfiyedir.
Hesap, "devlete güven verme",
"AKP'ye şirin gözükme"dir.
KCK yöneticilerinden Cemil Bayık,
halkı nasıl kontrol altında tutmaya
çalıştıklarını, BBC muhabirine verdiği
bir röportajda şöyle anlatıyordu:
“Eğer biz çatışmadan yana olsaydık şimdiye kadar dokuz kez tek taraflı
ateşkes ilan etmezdik. Yine eğer biz
savaşta ısrarcı olsaydık biz Kürt halkını, Türkiye solunu, bütün muhalif
güçleri HDP çatısı altında biraraya
getirmeye çalışmazdık ve bunları parlamentoya taşımazdık. Biz Türkiye’nin
bütün sorunlarını parlamentoya taşıdık. Parlamentoda sorunları gündemleştirmek, çözmek istedik. Türkiye yıl-

Ankara Mamak'ta Nuriye ve Semih İçin
Ses Çıkarma Eylemi Yapıldı
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 112. gününde
28 Haziran'da saat 21.00’da Mamak Feyzullah Çınar Parkı'nda ses çıkarma
eylemi yapıldı.
Ses çıkarma eylemi öncesinde parktaki insanlara ve yakınlardaki evlere
gidilip Nuriye ve Semih’in durumları anlatıldı ve eyleme destek çağrısı
yapıldı.
“Nuriye Semih Yalnız Değildir” ve “Nuriye Semih Onurumuzdur” sloganlarıyla sonlandırılan eyleme, parktaki ve evlerdeki halktan 30 kişi
katıldı.

Ankara TAYAD'lı Aileler Oturma Eylemi Yaptı
TAYAD’lı Aileler Ankara Sakarya Caddesi’nde her hafta cumartesi günü
saat 13.00 – 14.00 arasında yaptıkları basın açıklaması ve oturma eylemini bu
hafta da 1 Temmuz'da yaptılar. Nuriye ve Semih’in açlık grevi direnişlerinin
115. gününde yapılan açıklamada, direnişin haklılığı ve AKP’nin zulmü
vurgulandı. Basın açıklamasının ardından 1 saatlik oturma eylemi yapıldı.
Eylemde Nuriye ve Semih’in tişörtleri giyildi. Ankara TAYAD’lı Aileler
ayrıca Nuriye ve Semih için yapılan 1 günlük toplu açlık grevine de katıldılar.

lardır Kürtlerle, solla uğraşıyor ama
bir türlü sonuç alamadı. Ama önder
Apo, PKK, bütün bu güçleri, onların
yasa dışı dedikleri bütün bu güçleri
parlamentoya çekti. Bütün sorunları
parlamentoya taşıdı ve parlamentoda
sorunları tartışmak, çözmek istedi.”
(BBC Türkçe 30.11.2015)
Nuriye ve Semih'e "bırakın" çağrısı
yapan mantık, Türkiye solunu, parlamentarizme çekmekle övünen bu kafanın devamıdır.
Demirtaş da, KHK'ya karşı direnişi
bitirip "diyalog kanallarına taşıyan"
politikacı olarak yazılmak istiyor olabilir tarihe. Yazıldı bile.
Bununla burjuvazinin övgüsünü
alabilir; ama bu çağrı bizim tarihimize
TESLİMİYETÇİLİĞİN VE TASFİYECİLİĞİN ÇAĞRISI olarak geçti.
Demirtaş'a son söz olarak hatırlatmak isteriz;
Tarih ve halkımız karşısında onurlu
ve gurur verici olan, teslimiyet ve
tasfiye çağrıcısı olmak değil, direniş
çağrıcısı olmak ve DİRENMEKTİR.

Devrimci Tutsak Filiz Gencer'i
Yalnız Bırakmayacağız!
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TAYAD'lı Aileler tarafından 28 Haziran'da Çayan Mahallesi'nde, kaldığı hapishanedeki baskılara karşı hakları için
açlık grevinde olan, Filiz Gencer'in direnişini anlatan 5 adet ozalit asıldı.

Avcılar'd a Nuriye ve Semih çin
Kapı Çalıması ve Dergi Daıtımı
Avcılar Firuzköy'de 3 Temmuz'da kapı çalışması
yapıldı ve esnaflar dolaşıldı. Çalınan kapılarda,
halkın ilgisi yoğundu. Birçok kişi Nuriye ve Semih’in durumunu sordu. Nuriye ve Semih için
neler yapılması gerektiği üzerine sohbet edildikten
sonra halk Kadıköy'de cuma günleri yapılan yürüyüşe davet edildi. Evine davet eden ailelerle de
kısa süre oturulup, sohbet edildi. 2 Halk Cephelinin
yaptığı çalışmada ayrıca 119 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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DEVRİMCİLİĞİN
KÖŞE TAŞLARI
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1-Her güne başladığımızda alfabeyi
yeni öğrenen bir öğrenci, her akşam
yatarken onlarca yılın deneyini sırtlanmış
bir bilge olmak için, okumalıyız.
2-Okumanın önemi aynı zamanda
devrimciliğimizin devamlılığı için
hayatidir. Okumayan bir devrimci
araştırmıyor, sorgulamıyor, öğrenmiyor demektir. Hayat ve mücadele bizden çözümler beklerken, okumamak,
halkın ve devrimin sorunlarına karşı
kayıtsız kalmak demektir. Çözüm
üretmeyen bir devrimci, nehirde sürüklenen taş gibidir. Oysa okumak,
nehrin kendisi olma yolunda önemli
bir faaliyettir.
3-Okumayan, öğrenmeyen bir devrimci, bildikleriyle yetiniyor demektir.
Bildikleriyle yetinen biri önce "cepten
yemeye" başlar, ardından gelişimi
durur, kendini yenileyemez ve gerileme, düzene dönme kaçınılmaz olur.
4-Kitap okumamanın gerekçeleri
olarak "yoğunluk" ve "zaman bulamıyorum" deriz. Bizler devrimciyiz
ve zamanımızın her anı yoğun geçecektir. 24 saatimizi devrimciliğe ayırmamız gerektiğini söylüyoruz. Peki,
bu 24 saatin kaç saatini verimsiz işlerde harcıyoruz. Eğer kitap okumaya
zaman bulamıyorsak, öncelikle zamanı
nasıl kullandığımızı sorgulamalıyız.
Dönüp kendimize bakmalıyız. Ve hayatımızı programlamalıyız.
5-Kitap okumak dönemsel, geçici
ya da belli bir sürece özgü bir faaliyet
midir? Tabiki değildir. Öğrenme ve
bilgi edinme süreci sonsuzdur. Ne
kadar öğrenirsek öğrenelim, bilmediğimiz ve öğrenmemiz gereken yeni
bilgiler olacaktır. Mücadelenin birçok
sorunuyla karşılaşacağız, yeni süreçler
olacak ve yeni ihtiyaçlar doğacaktır.
Bu nedenle okuma, öğrenme sürekli
bir faaliyettir.
6-Kitap okumak "boş vakitlerde"
yapılacak bir iş ya da "hobi" değildir.
Böyle ele alınan okuma işinde düzenlilik ve devamlılık yoktur. Düzenli
ve sürekli okumanın olmadığı yerde
bir devrimci körelir, coşkusunu ve
inancını kaybeder. İddiasını yitirir.

Devrimciliğimizi Ölümsüzleştirmek,
Ömür Boyu Devrimci Kalmak İçin

Okumalıyız!

7-Gelişi güzel okumamalıyız. İhtiyacımıza göre bir okuma programı
olmalıdır. Özel ilgi alanlarımız olabilir
ya da sevdiğimiz konuları okumak
isteyebiliriz. Ancak bunlardan daha
öncelikli olan şey, devrimin ve mücadelenin ihtiyaçlarıdır. Kendi ihtiyaçlarımız, bulunduğumuz alanın ihtiyaçları ve sürecin ihtiyaçları çerçevesinde bir program çıkarmalıyız.
Programlı okumak, eksik, yanlış
ve gereksiz bilgi edinmemizi önlerken
kısa sürede bilgi birikimimizi arttıracaktır.
8-Okuma konusunda, kitap tercihinde seçici davranacağız. Aksi durumda
"kafamız çöp tenekesine döner." Egemenlerin istediği de budur zaten.
9-Ne okuyacağız? Sorusuna vereceğimiz cevap devrim mücadelesini
büyütecek, geliştirecek her şeyi okumalıyız. Bunun için önce kendi ülkemiz
tarihini, parti tarihimizi, kendi yayınlarımızı, şehitlerimizin hayatlarını öğrenmeliyiz. Ardından dünya devrimci
mücadele deneylerini, tarih, felsefe,
politik ekonomi vb. gibi temel konuları
okumak, devrimciliğimizi bilimsel temellere oturtmak için Marksizmi-Leninizmi kesinlikle öğrenmeliyiz.
10-Okuduğumuz kitaplar halk ve
vatan sevgimizi büyütmeli; savaş ve
savaşan
insan
gerçekliğini
öğretmeli,;yaratıcılığımızı deney ve
tecrübelerimizi geliştirmeli; insanı ve
hayatı daha iyi tanımamızı sağlamalı
ve umudumuzu, coşkumuzu artırmalı
moral aşılamalıdır.
11-Okumalı ve okutmalıyız. Çünkü
emperyalizm halkı bilgisiz, cahil bırakarak sömürü ve zulmünü kat be
kat arttırmaktadır. Halkın bu durumları
sorgulamasını istememektir. İşte bizler
halkın sorgulamasını istiyorsak, bu
sömürü düzenini yıkmak istiyorsak,
halkın okumasını sağlayacağız.
12-Okurken yanımızda mutlaka
not defteri ve kalem olmalıdır. Kitapta
önemli bulduğumuz bir söz, bir fikir
ya da bize faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir alıntıyı not almalıyız.
Not alırken uzun uzun notlar almak

yerine alıntı yapacağımız bölümün
ana fikrini kendi dilimizde not almak
ve buna kendi yorumumuzu da katmak
daha pratik ve faydalı bir yöntemdir.
13- Kitap bittikten sonra, kitabın
değerlendirmesini mutlaka yapmalıyız.
Bunu yaptığımızda okuduklarımız
kalıcılaşacaktır. Kitap değerlendirmesinden sonra çıkardığımız sonucu,
aldığımız notları pratiğimizle değerlendirmeliyiz.
14-Çin Devriminin önderi Mao
ile sözümüzü bitiriyoruz: “Düşmanımız, bildiklerimizle yetinme anlayışıdır.
Kendimize karşı tutumumuz, doymak
bilmeden öğrenmek; başkasına karşı
tutumumuz ise bıkmadan, usanmadan
öğretmek olmalıdır."

Hakikat Savaı
dil Halk Tiyatrosu'yla
Gelecek Nesillere Aktarılıyor
İdil Halk Tiyatrosu 23 Haziran’da
İstanbul Aksaray Su Gösteri Sanatları
Sahnesi’nde, “Bedrettin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor” oyununu sahneledi.
Oyun öncesi İHT adına kısa bir konuşma yapıldı. Konuşmada; devrimci
sanata yönelik baskılar, tutuklanan oyuncular, OHAL sürecinin baskıları anlatıldı.
Konuşmaların ardından, oyun başladı
ve verilen ara ile yaklaşık 2 buçuk saat
sürdü. Oyunu yaklaşık 50 kişi seyretti.
Katılım beklenenin altındaydı, çünkü
aynı gün Kadıköy’de eylem olması ve
oyunun çalışmasının dar bir süre içerisinde yeterli düzeyde yapılamaması bu
sonuca yol açmıştı. Oyunun ardından,
oyuncular ve seyirciler arasında sohbetler
yapıldı.
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Esra Özakça:
Açlığın Koynunda Hasretle Geçirdiğimiz Bayram Kutlaması ve Açlık
Grevi Direnişine Yapılan Bırakma Çağrılarına Dair:
“ Oysa her gün, yeniden yeniden halkımızla kurduğumuz bağı, dalga dalga
büyütüyoruz. Milyonların yüreklerini yüreğimizde hissediyoruz. Tecrit zindanlarında
Nuriye ve Semih bir an dahi umutsuzluğa kapılmıyor. Biz haklılığımızdan
aldığımız güçle, dünya halklarının, Anadolu halkının uzattığı elle besleniyoYüksel Caddesi’ndeki abluka ve
direniş devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde şöyle bir olay yaşandı: Polis
direnişçilerin dibinde olmasına rağmen metrelerce öteye gaz bombası
atıyor. Kafeleri gaza boğuyor. Tabi
durumdan esnaf şikayetçi. Biz de diyoruz
ki, 200 gün burada oturduk, kimseye bir zararımız olmadı. Yapılan
polisin provokasyonudur. Sonra biri içtenlikle
şöyle diyor. 'Sizin haklı
olduğunuzu, sizin yanlış
yapmadığınızı biz de
biliyoruz. Ama polise
gidip buradan gidin demek bize zor geliyor,
size eylemi şöyle yapın
böyle yapın demek ise
daha kolay;’ işte durumun özeti.
Herkes Nuriye ve
Semih'in sonuna kadar
haklı olduğunu, işlerine
iade edilmeleri gerektiğini, yüzbinlerin aynı
haksızlığa uğradıklarını
ve Nuriye ve Semih'in
onların sesi olduklarını
biliyor. Tüm yüreğiyle
inanıyor. İnandığı bu şey
için belki bir adım daha öne çıkması
gerekiyor. Ya da bu düşündüğünü
sesli ifade etmesi gerekiyor. Nuriye
ve Semih'e dokunmamış, elini tutmamış, haklılığını sesli ifade edemeyenler ise “siz bırakın”a getiriyor
lafı. Defalarca söylediler bunu Semih
ve Nuriye'ye. Neden diye sordular
Nuriye ve Semih. Neden bırakalım?

İşimizi aldık mı, onurumuzu aldık
mı? Elbette açlık grevinin sonlanmasını bizler, aileleri kadar kimse
isteyemez. Yukarıda verdiğim esnaf
örneği gibi iktidara ‘niye vermiyorsun
işlerini kardeşim’ diyemeyip Semih

ve Nuriye'ye çağrı yapanlar maalesef
bu uzlaşmaz çelişkinin diğer yanında
kalıyorlar. İpe onlardan taraf asılıyorlar. Nuriye ve Semih'in başına
her ne getirilmek isteniyorsa, onu
tutmuş oluyorlar. İyi niyetle söylenmiş
bu tür öneriler tarihin bize gösterdiği
gibi, cehennem yoluna gidiyor. Maalesef cehennemin yolu iyi niyet taş-

larıyla döşeniyor.
Peki bizler, Nuriye ve Semih neden bu kadar ümitliyiz? Biz zıtların
savaşında hangi taraf beslenirse o
tarafın kazanacağını biliyoruz. Tutuklamasına, basınına, talimatlı yargısına karşın iktidar
beslenemiyor. Yarım
saat bakanları yalan
söylüyor, köşe yazarlarını arayıp uyarıyor
fakat beslenemiyor.
Oysa her gün, yeniden
yeniden halkımızla kurduğumuz bağı, dalga
dalga büyütüyoruz.
Milyonların yüreklerini
yüreğimizde hissediyoruz. Tecrit zindanlarında Nuriye ve Semih bir an dahi umutsuzluğa kapılmıyor. Biz
haklılığımızdan aldığımız güçle, dünya halklarının, Anadolu halkının uzattığı elle besleniyoruz. Anadolu'nun
bir köyünden, Viyana
Üniversitelerine “Nuriye ve Semih İşe Geri
Alınsın” yazıyor halklar. Bu çelişki en iyi
beslenen yanla; Nuriye
ve Semih'in haklı talebini haykıran
milyonlarla çözülecek. Milyonlar bu
haklı talebi yükseltecek. Hep birlikte
bunu biliyoruz. Ve canı gönülden
inanıyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz ve diyoruz ki; Biz haklıyız.
Biz Kazanacağız.
Esra Özakça
25 Haziran 2017

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Esra Özkan Özakça'dan Katliam Çağrılarına Zorunlu Açıklama!
Esra Özakça’dan Işıl Özgentürk’e Cevap:

“Biz Onlara Daha Fazla Zarar Gelmeden Derhal Haklı Taleplerinin
Yerine Getirilmesi İçin Ne Yaparız Diye Düşünüyor, Ona Çabalıyoruz”
“Ailelere çağrı yapıp telefonu yüzümüze kapatan "aydın"a soruyoruz: Ölüm sınırına
gelecek aşama sizin mi umurumuzda? Nuriye ve Semih'in bu aşamaya gelmesine asla
müsade etmeyeceğiz. Kimse onların su gibi berrak bilinçlerinin kapandığını göremeyecek.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

"Tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm tehdit ve
karalama kampanyaları
arasında 111 onurlu aydın
Nuriye ve Semih'in çalışma hakkının iade edilmesi için haykırıp imza
atıyor. Bunun karşılığı ise
gecikmiyor; bakanlıkça
tehdit oluyor. İmza metninden yeni haberi olan
aydınlar ise, yapılan tehdite boyun eğmeyerek
yeni imzalarla cevap veriyorlar.
Büyük onur duyuyoruz. Öte yandan ise "bırakın" çağrıları yetmiyor,
iktidara akıl verir gibi
"zorla müdahale" çağrısına varan açıklamalar yapılıyor. Bugün bu söylemlere yanıt vermek zorunluluk oldu. Her şeyden önce Nuriye
ve Semih’in yaşamasını en çok bizler
istiyoruz.
Aileleri, dostları ve sevenleri. Kendileri de işlerine döndüğü anda açlık
grevi eylemini bitireceklerini söylüyorlar. Dün annemle birlikte, evvelsi
gün internette gördüğümüz zorla müdahale çağrısı yapan 'aydın' ımızı üzüntülerimizi iletmek ve bu açıklamanın
aslında neye denk düştüğünü anlatmak
için aradık. Sözlerimizi dahi bitirme-

mize müsaade etmeden, telefonu yüzümüze kapattı. Çok hassas ya aydınımız! Eşinin, oğlunun 112 gündür
eriyen bedenini izleyen iki kadından
daha hassas!
Nuriye ve Semih haklı, biliyor.
Ama elini taşın altına koymak da istemiyor. İktidara dönüp verin bunların
işini demiyor, diyemiyor! Çünkü kolay
olan Nuriye ve Semih'e saldırın demek.
Bir yandan ölüm oruçlarından dem
vuruyor ama zorla müdahale çığırtkanlığı yapıyor! Bir cinayet girişimi

olan zorla müdahalenin ne demek olduğunu bilmiyor mu?
Tekrar hatırlatalım eşim Semih
ve akademisyen Nuriye ölüm
orucunda değil açlık grevindeler. Bu eylemi ölmek için
değil işlerini geri almak için
yapıyorlar. Tarih Nuriye ve
Semih' e sahip çıkanları bir
yana koyacak, bu korkunç
çağrıyı yapanları bir yana...
Ailelere çağrı yapıp, telefonu
yüzümüze kapatan "aydın"a
soruyoruz, ölüm sınırına gelecek aşama sizin mi umurunuzda? Nuriye ve Semih'in
bu aşamaya gelmesine asla
müsade etmeyeceğiz.
Kimse onların su gibi berrak bilinçlerinin kapandığını
göremeyecek. Bir kez daha
ifade edelim, Nuriye ve Semih
derhal işe iade edilsin. Açlık
grevi de son bulsun.
Biz onlara daha fazla zarar gelmeden,
derhal haklı taleplerinin yerine getirilmesi
için ne yaparız diye düşünüyor, ona çabalıyoruz. Gerçekleşmesi çok basit taleplerini hep birlikte dile getirip, duymaz
kulaklara ulaştırıyoruz. Nuriye ve Semih’i düşünmek bu talebi haykırmaktır.
Aksi başkalarının işine yarayacaktır.
Sevgiler."
29 Haziran 2017
Esra Özkan Özakça

Acun Karadağ ve Veli Saçılık Soruyor:
-Annemi yerde sürükleyen ve bana
plastik mermi sıkan polisler hakkında
ne gibi işlemler yaptınız?
-İnsan Hakları Heykeli’nin suçu
nedir?
-Nuriye ve Semih açlık grevinde
yemek yiyorsa, neden cezaevinde fotoğraf çekilmesi yasaklanıyor, dok-
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torlarla görüşmesine izin verilmiyor?
-Bizi işimizden, ekmeğimizden etmek için elinizde ne gibi deliller var?
Bize savunma hakkı tanımadan neden
işten attınız?
-Nuriye ve Semih, 115 gündür açlık grevindeler, vicdanınız rahat mı?

Bunu halka açıklayın, “ölsünler” diyebiliyor musunuz?
-Neden ilk günlerde değil de açlık
grevinin 75. gününde tutukladınız?
Defalarca gözaltına alındılar ama
tutuklanmadılar. O gün mü terörist
oldular?

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

Aydın ve Sanatçıların Destek Mesajları

Nuriye ve Semih’in Adalet Çığlığına Kulak Verelim
Katledilmelerine El Birliğiyle Engel Olalım
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya aydın sanatçı, akademisyen, yazarlardan destek gelmeye devam ediyor. AKP’nin 111 imzaya karşı hazımsızlığı histeriye dönüştü. Tehditle,
dayanışma ve sahiplenmeyi engelleyeceklerini sanıyorlardı. Ama dayanışma dünya genelinde devam ediyor.
Şimdi AKP iktidarına daha fazla baskı
yapma, adalet isteğini büyütme zamanıdır. Nuriye ve Semih’in ölmelerine izin vermeyelim. Haklı taleplerini
her alanda haykıralım. Aydın, sanatçı,
akademisyen ve yazarlardan gelen
destek mesaj ve yazılardan derlediklerimiz aşağıdaki gibi, yayınlıyoruz.

Yunanlı Ünlü Besteci Mikis
Theodorakis:
KHK ile atıldıkları mesleklerine geri
dönmek içi 116 gündür açlık grevinde
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis
Theodorakis, iktidarı harekete geçmesi
için bir çağrı yaptı. Ünlü sanatçı Mikis
Theodorakis, Zülfü Livaneli aracılığıyla
yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın hayatlarını kurtarılması için harekete geç-

meye davet ediyorum. Bu iki eğitim
insanı kaybettikleri işlerini geri alma
mücadelesinde, hukukun üstünlüğüne
uygun muameleyi hak ediyorlar. Ölümün, yaşamı yenmesine izin vermeyelim.” (Artı Gerçek-2 Temmuz)

Tiyatrocu Ferhan Şensoy:
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy,
KHK’yla işlerinden atılan ve 30 Haziran’da açlık grevinde 114’üncü güne
giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için bir mesaj yayınladı. Mesaj’da
şunları dile getirdi: “Nuriye ve Semih’e
yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa isyan
ediyorum. Tezelden işlerine geri dönmelerini istiyorum ve herkesin bunu
istemesini istiyorum.”

Birleşik Kralık’ta Bulunan
Üniversite ve
Kolej Sendikası (UCU):
Sevgili Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça; Birleşik Krallık’ta bulunan Üniversite ve Kolej Sendikasının (UCU)
100 binlerce üyesi adına, adalet arayışınız
ve cesaretli mücadelenizle dayanışmada
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Türk otoritelerinin, derhal şartsız
sizleri ve diğer barış içinde protesto
yapan insanları serbest bırakmalarını
talep ediyoruz. Ayrıca Türk otoritelerinin
keyfi, haksız yere işten çıkarılan öğretmen, akademisyen ve kamu sektörü
çalışanları derhal işe almalarını talep
ediyoruz. Son kongremizde Barış Akademisyenleri, Eğitim-Sen üyeleri yoldaşlarımızın da olduğu Türkiye’de eğitim emekçilerine desteğimizi dile getirdik. Emin olun ki yalnız değilsiniz.

Aydın ve Sanatçıların
Nuriye ve Semih’e Destek İçin
111 İmzası Binlere Ulaştı
Anti‐Emperyalist Cephe’den
Nuriye ve Semih’e destek

Aydın ve sanatçıların Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin

Uluslararası Pen Başkanı
Jennifer Clement
111. gününde 111 imzayla serbest bırakılmalarını ve işlerine geri dönmeleri
için hükümete çağrı metni yayınlamış
ve bu çağrı gazetelere ilan verilmişti.
Bu çağrıdan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imza atanları tehdit etmişti.
Bunun üzerine çağrıya imza atan aydın
ve sanatçı sayısı binlere vardı. İmza
atan isimlerin bazıları şunlardır.
-Amerikalı Oscarlı Yönetmen Rande Haines
-İran asıllı Fransız yönetmen Sepideh Farsi
-Sinemaseverlerin ‘Çakal’, ‘Sadakatsizler’ filmlerinden tanıdığı Fransız
sinema yıldızı Mathilda May
-Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Ayşe
Lebriz Berkem
-Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Nur
Sürer
-Uluslararası Pen Başkanı Jennifer
Clement
-Uluslararası Pen Kulübü Başkan
Yardımcısı, Romancı, Aktör Moris
Farhi
- Avrupalı Hukukçular Derneği
Başkan’ı Bill Bowring
- Tiyatrocular Onur Buldu ve Onur
Atilla
- Yazar-yayıncı Mine Soysal
-Gazeteci Ceyda Karan
- Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji
bölümünde Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Biz, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın
bu insanca, kahramanca direnişlerinin, kamuyu
aydınlatarak, işlerini yitirmiş
binlerce kamu
emekçisinin sözcüsü olarak başarıya ulaştığı kanısındayız. Fakat
eylemlerini sona
İtalya’dan bir destek pankartı erdirmek ya da
sürdürmek, kuş-Türkiye’nin ilk Nöropsikoloğu
kusuz ki yine kendi özgür iradeleriyle
Prof. Öğet Öktem Tanör
verecekleri bir karardır.
- Noam Chomsky
Yöneticileri, yetkilileri ise bir kez
daha
uyarıyoruz: Bu eşitsiz savaşımda
Sanatçılar Girişimi:
inatlaşmadan vazgeçin. Nuriye Gülmen
Türkiye ve Dünya Kamuoyuna
ve Semih Özakça’yı yaşama döndürecek
Acil Çağrı
adımı atmakta daha fazla gecikmeyin.
Hiçbir yasal gerekçe gösterilmeksizin
Bir çağrımız da dünya kamuoyuna,
Olağanüstü Hal kapsamında Kanun
barışçıl ve insancıl kişilere, kuruluşlara,
Hükmünde Kararnamelerle görevlerine
örgütlere ve devletleredir. Nuriye ve
son verilen binlerce kamu görevlisi araSemih’in ölmemesi için Türkiye’deki
sında bulunan, akademisyen Nuriye
yetkilileri evrensel insan haklarına,
Gülmen ve öğretmen Semih Özakça,
hukuk ve vicdan ölçülerine uymaya
görevlerine dönmek amacıyla başlatçağırmak ve sonuç almak için çaba
tıkları açlık grevinin bugünkü aşamagöstermek yasal bir hak ve görevdir.
sında bilinç yitimine, ölüm sınırına gelCinayete el birliğiyle engel olalım.
miş bulunmaktadırlar.
Bu iki genç eğitimcinin ölüm sınırına
dayanmış olan eylemlerinden vazgeçmeleri için, durumlarının yeniden değerlendirilerek görevlerine iade edilebilecekleri yönünde yetkililerce tek bir
vicdani, akılcı, umut verici cümle söylenmesi belki yeterli olabilecekken,
tam tersine tutuklanmaları ve bu yönde
kaygılarını belirten seçkin aydın ve sanatçıların İçişleri Bakanınca tehdit edilmeleri dehşet verici, umut kırıcıdır.
Hukuk ve adalet uğruna yaşamlarını
ortaya koyarak bu eylemi başlatıp sürdürmekte olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu artan bir
kaygıyla an be an izlemekte ve hızla
yaklaşan trajediye engel olamayışın
derin acısını duymaktayız.
Ölümleri, sadece kendileri ve yakınları bakımından telafi edilemez bir
kayıp olmanın yanı sıra, vicdan sahibi
dünya kamuoyu önünde de ülkemizin
zaten bozulmuş olan imajında yeni
ve derin bir yara daha açacaktır.
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Tayfun Atay (Cumhuriyet
Köşe Yazarı):
Tayfun Atay “Devlet aklı ve ölüm
orucu” adında 30 Haziran’da yazdığı
köşe yazısında şunlara yer verdi:
(…) Türkiye’de “ölüm orucu” dendiğinde karşımıza böyle çıkan tablo,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
artık göz göre göre trajik bir “son”a
yaklaştıkları açlık grevine “resmi” refleksi de;
Bu refleksin insanlık adına bu eyleme kulak verilmesi çağrısında bulunan toplum kesimlerine sergilediği
tavrı da açıklamaya imkân veriyor.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bir
örgüt adına bu eyleme başlamadılar.
Yukarıda özetlediğimiz üzere, cezaevlerinde propaganda yapma veya birtakım uygulamaları protesto etme yolunda böyle bir eyleme yönelenler
,zaten örgütsel aidiyetlerini hiç sakınmaksızın dışa vuruyorlar. Gülmen ve

Özakça, OHAL sürecinde KHK ile
işten atılan iki eğitimci olarak, işlerine
geri dönme talebiyle gittiler açlık grevine…
Gel gelelim “devlet aklı”, belli ki
açlık grevi dendiğinde “yasadışı sol
örgüt”, “terör” ve “cezaevi” yankısına
yatkın olduğu için, bambaşka bir bağlamda ve “sokakta” kendisini gösteren,
kamuoyunda da ses getirmeye başlayan
eylemi, kendi yerleşik algısına uyarlı
mecrada “cezaevi”ne çekmeyi tercih
etti!..
Nuriye ve Semih, yıllarca bu ülkenin resmi eğitim kurumlarında çalışmış iki eğitimci aidiyetiyle karşımıza
çıktılar.
(…) Ne zaman ki KHK ile işten
atılıp kendileriyle birlikte on binlerce
eğitimcinin mağduriyetlerine dikkat
çekmek üzere açlık grevine başladılar,
devlet, onları anlama yerine suçlama
yolunda “ölüm orucu” denince aklına
ne geliyorsa ona göre bir izlek oluşturdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
tam da bu izlek doğrultusunda Nuriye
ve Semih için devlete belki de “son”
kez seslenip uyarıda bulunmaya çalışan
111 imzacıyı tehdit etti. “DHKP/C
terör örgütünün talimatlarına eksiksiz
uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler” olmakla
itham etti onları. “Neyin altına imza
attığınızın farkında mısınız” diye de
sordu.
115 gündür açlık greviyle ölmeye
yatmış iki insanın canı için;
İnsanlık onurumuz ve namusumuz
için; ama en önemlisi demokratik hukuk devleti olmanın gereğini size hatırlatmak için imza attık!..
Peki, siz nasıl bir tweet attığınızın
farkında mısınız?
“Onlar insan değil, terörist, bırakalım ölsünler” mi yani?..
Öyle mi?!

Ayşe Düzkan (Artı Gerçek
Yazarı):
Ayşe Düzkan 2 Temmuz’da yazdığı
“Müdahale” adlı köşe yazısında Nuriye
ve Semih için şunları söyledi:
(…)Nuriye içeriden çok güzel mektuplar yazıyor. her okuduğum satırda
ona olan sevgim ve saygım canlanıyor;
onu ve yol arkadaşı Semih’i kaybet-
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İkisinde de büyük
kilo kaybı olduğunu
ve kalıcı hasarların
başladığını öğreniyoruz. Bilinçlerinin kapanma ihtimali de var.
Bu durumda ortaya
nasıl sonuçlar çıkar?
1991 yılında Malta’da
toplanan 43. Dünya
Tıp Kongresi’nde kabul edilen açlık grevcileri üzerine deklarasyon, bu konuda hekimlerin sorumluluklarını ele alıyor. Tam
metnini internette buNuriye ve Semih için destek imzası veren
labileceğiniz deklarassanatçılardan Defne Halman’dan sanatçıları
yonunun 3. ve 4. madtehdit eden Süleyman Soylu’ya Cevap
delerinde şöyle deniliyor:
memiz ihtimali içimi yakıyor. Bir yandan
3-Açlık grevinde olan kişiyle hekim
da bizim onlara karşı duygularımızın
arasında bir hekim hasta ilişkisi vardır;
yakınlarınınkiyle kıyaslanamayacağı
hekim herhangi bir hastasıyla girdiği
açık. Biz bir üzülüyorsak onlar bin üzüilişkide olduğu gibi, uygulamasını önelüyordur. Ama Nuriye ve Semih’i üstüne
riler ya da tedavi yoluyla yapabilir.
titrediğimiz iki kardeşten ötesindeki anBu ilişki, hasta bazı tedavi ve müdalamı, çok haklı bir mücadeleyi başlatmış
haleleri kabul etmese de sürebilir. Bir
olmaları. Ve talepleri çok açık; işlerine
hekim açlık grevcisinin bakımını üstgeri dönmek. Yani yaşamayı tabii ki islendiği andan itibaren o kişi hekimin
tiyorlar, ama talepleri bu değil.

Analar, Direnişi Taçlandıran,
Zafere Götürenlerdir
TAYAD'lı Ana'dan
Adalet Bakanı'na Mektup
Antakya TAYAD’lı Hayat Ana (Uçucu), işi, emeği, onurları için açlık grevi
direnişinde olan akademisyen Nuriye
Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 5 Temmuz’da dilekçe yolladı. Hayat Ana gönderdiği dilekçede şu sözlere yer verdi;
“Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ;
Hatay-Antakya’da ikamet etmekteyim. Adım Hayat Uçucu. Ben bir anneyim, size daha önce de birkaç defa
yazmıştım. Şimdi ise yazmamın sebebi
malumunuz hapishanelerin ağır tecrit
koşulları altında tutulan akademisyen

Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça’nın işlerinden ihraç edildikleri için
Süresiz Açlık Grevi’ne başlamışlardır.
Bugün 118. günündeler. Bu gençler
günden güne eriyip yitiyorlar, sağlıkları
kötü duruma gelmiştir. Her an her şey
olabilir. Ben bir anne olarak ve eminim
benim gibi yüzlerce, binlerce anne
yüreği kanıyor, içleri yanıyor, yediğimiz
lokma boğazımızdan geçmiyor bizi boğuyor. Nuriye’nin, Semih’in annelerini
düşündükçe, evlatları gözleri önünde
eriyip bitiyor ve bir şey yapamıyorlar.
Siz bunların acılarını, öfkelerini biliyor
musunuz? Çocuklarını bu yaşa getirene
kadar, meslek sahibi edene kadar ne
kadar çok çile çekmişlerdir. Semih’in
eşi Esra Özakça da ve daha birçok kişi
destek amaçlı açlık grevindeler.

hastası olur. Bu durumda hasta-hekim
ilişkisindeki tüm uygulama ve sorumluluklar, karşılıklı güven ve gizlilik
de dahil olmak üzere geçerlidir.
4-Müdahale etmek ya da etmemek
konusundaki son karar -temel çıkarları
hastanın iyiliği olmayan- üçüncü tarafların müdahalesi olmaksızın hekimine bırakılmalıdır. Gerektiğinde hekim, hastaya açıkça, onun (hastanın)
tedaviyi reddetme, koma durumunda,
yapay beslenme ve ölüm riski gibi
kararını kendisinin onaylayıp onaylamadığını belirtmelidir. Eğer hekim
hastanın reddetme kararını onaylamıyorsa, onun başka bir hekim tarafından
takip edilmesini sağlamalıdır.
Bu iki madde, Nuriye ve Semih’in
tıbbi destek konusunda kendilerine dışarıda bakan hekimler konusunda neden
ısrarlı olduklarını çok açık bir biçimde
gösteriyor. Ama en az bunun kadar
önemli bir nokta daha var: Açlık grevcisinin, bilincinin kapanması halinde
de tedaviyi reddetme kararını onaylamayan hekim onu başka bir meslektaşına
devretmeli. Yani eğer Nuriye ve Semih’in hekimleri, onların bilinçlerinin
kapanması halinde müdahale ederlerse,
tıp etiğini çiğnemiş olacaklar.
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Sayın Bakan, bu Süresiz Açlık Grevi
görüyorsunuz Ölüm Orucu’na dönüşüyor.
Bu yangın daha fazla büyümeden
her tarafa sıçramadan, 2000 yılındaki
gibi kayıplar yaşamadan akademisyen
Nuriye Gülmen’i ve eğitimci öğretmen
Semih Özakça’nın ve günlerdir Yüksel
Caddesi’nde nöbet tutan, her gün yerde
sürüklenen biber gazına boğulan insanları görmenizi ve bir an önce bir
çözüm yolu bulmanızı, bu insanları işlerine iade etmenizi önemle talep ediyorum. Dini açıdan ve vicdani olarak
insan canı her şeyden değerlidir. Çocuklarımızı; Nuriye ve Semih’i ölüme
mahkum etmeyin, taleplerini yerine getirin."

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Nuriye ve Semih’in Eriyen Bedenlerinin Yükünü Kaldırabilecek misiniz?

Hepimiz Birer Nuriye ve Semih’iz, Bizleri Susturamazsınız!
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KHK ile ihraç edilen ve halen
tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın açlık grevlerinin
114. gününde (30 Haziran’da) destek
eylemleri her hafta yeni katılımlarla,
daha kararlı ve coşkuyla sürüyor.
Aralarında Halk Cephesi, Çağdaş
Hukukçular Derneği, İnsan Hakları
Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu üyelerinin de olduğu onlarca demokratik
kurum ve örgütlenmeden oluşan, saat
19.30’da “Nuriye ve Semih’in Talepleri
Kabul Edilsin” sloganıyla biraraya
geldi. “Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Grubu” adı altında biraraya
gelen kitle Süreyya Operası önünde
buluştu. Ellerinde Nuriye ve Semih’in

resimlerinin olduğu döviz ve pankartlar taşıyan kitle "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" ve "Nuriye
ve Semih Onurumuzdur" sloganlarıyla Kalkedon Meydanı’na yürüdü. Burada okunan basın açıklamasında Semih Özakça’nın durumu hakkında bilgi verildi. Semih Özakça’nın eklem ve kas
ağrılarının arttığı, kulaklarında
tıkanma ve boğazında yanma olduğu belirtildi.
Okunan basın açıklamasında “’İşimizi geri istiyoruz’ talebiyle günlerce
her türlü hak arama yolunu deneyen
Nuriye ve Semih’in yaşam haklarının,
direnme haklarının gasp edilmesine
izin vermeyeceğiz” denildi. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatlarının, Nuriye ve Semih
ile dayanışma için 1 haftalık
açlık grevine başladıkları aktarıldı. Açıklamanın sonunda
gelecek hafta Cuma günü,
Nuriye ve Semih’in 121. gününde tekrar aynı yerde buluşma çağrısı yapıldı.
Direnişlerini kararlılıkla
ve kazanacaklarına olan inançla sürdüren Nuriye ve Semih’in sağlık durumu, her

KEC: Dayanışmak Suç Değildir!
Gözaltına Alınanlar
Derhal Serbest Bırakılsın!
Kamu Emekçileri Cephesi Ankara'da Nuriye ve
Semih için yapılmak istenen açıklamaya polisin saldırısı
ve dayanışmak amacıyla gelen kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, 30 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"AKP’nin katil polisleri, bugün Ankara’da, Nuriye ve
Semih için yapılmak istenen basın açıklamasına saldırıp,
11 kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. İnsanları bir gecede
işsiz, aç bırak, sonra, işine sahip çıktığı için hapse at ve
kimse ses çıkarmasın, öyle mi? AKP, kendine dikensiz gül
bahçesi istiyordu ama olmadı. Nuriye ve Semih, kendilerine
yapılan haksızlığa boyun eğmeyerek, direnmeyi tercih
ettiler. Bugün açlıklarının 114. gününde, hücre hücre adaletsizliğe karşı eriyorlar, ama teslim olmuyorlar. Talepleri
o kadar haklı ki milyonlar ses verdi direnişlerine, açlıklarına
ortak oldular. AKP’nin tüm saldırılarına anti-propagandasına
rağmen, tertemiz direnişlerine leke süremediler, çünkü
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geçen gün daha kritik bir aşamaya
girerken, faşist AKP iktidarı taleplere
karşı sessizliğini koruyup, saldırılarını
arttırmaya devam ediyor. Semih
Özakça’nın eşi Esra Özakça 5 Temmuz’da basının sorularına verdiği
cevapta Nuriye ve Semih’in son durumuyla ilgili şunları söyledi: “Semih’in böbrek sıkıntıları başladı. Görüşe tekerlekli sandalyeyle gelmiş,
ancak üzülmemizi istemediği için
bizim görebileceğimiz noktaya gelince ayağa kalkmış. Nuriye’de de
benzer sorunlar var. Artık hiç yürüyemiyor. Açlık grevine başladıklarında Nuriye 59, Semih 86 kiloydu.
Şu an Nuriye 44, Semih 61 kilo geliyor.”

haklılardı. İşte yapılan her saldırı, bu haklılıklarına olan
tahammülsüzlüklerindendir. O yüzden bugün Ankara’da
bir araya gelen insanlara azgınca saldırıp gözaltına aldılar.
Ama boşuna. Artık ne yaparlarsa yapsınlar, Nuriye ve Semih’in haklı davaları, milyonların yüreğinde ve bilincinde."

Duyuru
İstanbul Küçükarmutlu'da halkın emeğiyle çıkartılan
"Armutlu Haber Gazetesi"nin özel sayısı, duvar gazetesi
biçiminde direnen kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için yayınlandı.
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7'DEN 70'E DİRENİYORUZ HER YERDE!
"Yayılıyordu dalga dalga
yararak yoz karanlığı
Dimdikti başları
yiğit yoldaşların
Güler kızıl karanfiller içinde..."
12 Eylül faşist cuntasının saldırılarına
karşı ölümlere yatarak, dört kızıl karanfilimizle, faşizmin 45 milyon halkı
teslim alamayacağını göstermiştik.
Tarihin gördüğü en uzun açlık grevi
ve ölüm orucu eylemlerini Anadolu
topraklarında 2000-2007 yıllarında yarattık. 7 yıl boyunca süren Büyük Direniş
de devrimci irade ve yaratıcılığın hiçbir
engel tanımadığını, zaferin diş ile tırnakla, can ve kan ile sökülüp kazanıldığını tüm dünyaya ilan ettik.
Büyük Direnişimizle; yılgınlığı,
ihanetleri, inançsızlığı, sansürü, reformizmin- oportünizmin dayatmalarını
yerle bir etmiş, emperyalizmin, oligarşinin, kuşatmasını parçalayarak 122
canımız pahasına kilitlendiğimiz zaferi
halklarımıza armağan etmiştik.
Faşist AKP, OHAL yasalarıyla,
KHK'larla halkları teslim almaya çalışıyor. Hayır, buna izin vermeyeceğiz;
Faşist AKP 80 milyon halkı teslim
alamaz!
Direnenlerden ve direnişlerden öğrendik: hiçbir hak bedel ödemeyi göze
almadan kazanılmazdı.
Nuriye ve Semih'in işleri, ekmekleri
ve gelecekleri ellerinden alınmıştı.

Yüzbinlerce insanın işlerinden el
çektirildiği, gözaltına alındığı, tutuklandığı, kimsenin bir şey yapamadığı
bir süreçte, KEC'li Kamu Emekçileri
Nuriye ve Semih sokaklara çıktı, direnişe başladı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
işleri ve ekmekleri için bedelleri göze
aldı. Defalarca gözaltına alındı, işkence
gördü ama asla vazgeçmedi.
İşten atılan 5295 Akademisyen
içinden İKİ KEC'li, SEMİH ve NURİYE direndi.
Direniş; faşizmin korkulu rüyasıdır.
Uykularını kaçırır işbirlikçi tekellerin,
eli kanlı katillerin. Bu yüzden direnenleri
yok etmek, teslim almak ister.
Teslim olmadı Nuriye ve Semih,
direndi.
OHAL KHK'sıyla ihraç edilen,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
birlikte başladıkları direnişlerinin 76.
gününde tutuklandılar.
Faşist AKP, Nuriye ve Semih'i tutuklayarak, direnişi tecrit etmek, işleri,
ekmekleri, onurları ve gelecekleri için
direnmek isteyenlere gözdağı vermek
istiyordu. Ancak faşizmin saldırıları,
tutuklamaları da işe yaramadı.
Çünkü Nuriye ve Semih'in direnişleri tüm Anadolu’ya, tüm dünyaya
yayılmış, umut olmuştu. Nuriye ve
Semih'in sesleri şimdi her yerde!

Nuriye GÜLMEN ve Semih
ÖZAKÇA'ya Destek İçin
Halk Cepheliler
Süresiz Açlık Grevinde!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişlerine destek olmak için
Halk Cepheliler, 1 Temmuz'da Süresiz
Açlık Grevine (SAG) başladılar.
Halkın avukatları, Dev-Genç’liler,
mahalleliler, halkın mimar mühendisleri, KEC'liler, işçiler... Direnmenin
onuruyla Semih ve Nuriye'nin yanında,
açlığı paylaştılar.
BİR GÜN İÇİNDE, 2 BİNİN
ÜZERİNDE İNSANIN KATILDIĞI
AÇLIK GREVLERİ, faşizmin saldırılarına karşı güçlü bir sahiplenme
ve meydan okumaydı.
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7'den 70'e, Her Yerde
Direniyoruz...
Mehmet Amca 70 yaşını çoktan
aşmış bir devrimcidir. Cepheli olmanın
coşkusu ve onuruyla her daim bir direnişçidir. O, 1996 yılında yapılan
ölüm orucu direnişimizin gazisi, TAYAD'ın emektarı ve Halk Cephesi'nin
Mehmet amcasıdır.
Şimdi, Semih ve Nuriye'nin direnişine destek olmak için kuşandığı
alın bandıyla bedenini açlığa yatırdı.
Mehmet amca Cephe tarihi kadar
eski, Cephe tarihi kadar köklüdür.

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Çünkü Mehmet Amca halktır.
Tıpkı çocuklarının mezar hakkı
için, Cephe gerillalarını sahiplenmek
için 90 gün boyunca direnen ve kazanan Kemal Amcamız gibi.
Onlar direnen Anadolu'nun yaşayan, teslim olmayan tarihidir. Onların
kökleri derindedir, Baba İshaklar’dan
Bedredinler’e, Mahirler'den Dayılar'dan bugünlere uzanır.
Her koşulda direnen uzlaşmayan
bir gelenektir onlar.
Dün, iki oğlunu toprağa veren, 70
yaşındaki Kemal amca dikildi faşizmin

karşısına.
Bugün 70'ini aşmış Mehmet amca
dikiliyor karşılarına. Abbas Ağa'da
oturan, Ankara yollarında yürüyen,
İsmail Erdoğan gibi çalıştığı işyerinin
mutfağında, evinde, işyerinde, derneklerinde, okullarında açlık grevi
yapan, direnenlerin yanında yer alan
halka, kimsenin gücü yetmez.
Faşizm, direnenler karşısında yenilmeye mahkumdur; çünkü Semih ve
Nuriye direniyor. Semih ve Nuriye’nin
yoldaşları direniyor; 70 yaşını aşmış
Mehmet Amca direniyor. İlginç ve

İnanç’ın kucağına aldığı fotoğrafıyla,
onların umudunu ve inancını, özlemlerini,
kinini ve öfkesini kuşanarak direniyor.
Ömrü direnişlerde, faşizme karşı
mücadelede geçen Mehmet amcalarla
yeneceğiz faşizmi. 14’ünde Berkinler’le, 18’inde Sılalar’la yeneceğiz.
70'inin aşmış Mehmet amca, Halkın
Avukatı Behiç Aşçı, TAYAD'lı Yıldız
ana, Dev-Genç’li Sıla'nın yoldaşları,
Gazi, Okmeydanı, Çayan, Armutlu,
İkitelli, Bağcılar, Mamak, Batıkent,
İzmir, Adana... Anadolu direniyor. Zaferin adı direnmektir.

Nuriye ve Semih'le Dayanışma Konseri İzlenimleri:
Herkes Nuriye ve Semih’le atan yüreklerini alıp gelmişti.
Sesimiz duvarları aşıp, Nuriye ve Semih’e ulaştı!
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Geçtiğimiz günlerde dayanışma
konserimizi gerçekleştirdik. Sizlerle
konser sürecini paylaşmak isteriz.
Nuriye ve Semih’in hayaliydi konser
yapmak. Binler olup, hep birlikte türküler, marşlar söyleyip, omuz omuza
halay çekme hayalini kurduk. Bu hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun
borcuydu. Bu hayallerini onlarla birlikte de gerçekleştireceğiz elbette.
Ama istedik ki onların açlıkların 102.
gününde, açlıklarına ses verelim.
Böylelikle konser maceramız başladı. Aslında konserimizi önce Ankara'da, ODTÜ Vişnelik’te yapmak
istedik. Vişnelik, yer için bir kurumun
başvurması gerektiğini söyledi. Birkaç
kurum aracı olacağı sözünü vermesine
rağmen sonrasında geri çekildi. Ve
biz de daha fazla zaman kaybetmeden
alternatif yer bulma çabasına girdik.
Çankaya Belediyesi’ne ait Ahmet
Taner Kışlalı Spor Salonu için görüşmeye gittik, yer talep ettik. Ama
bize yer vermek istemediler. Defalarca
kapılarına gitmemiz sonucunda ancak
perşembe sabahı evet cevabını verdiler.
İki seçeneğimiz vardı ya sonraki haftaya erteleyecektik ya da 3 gün içinde
konser yapacaktık. Belki normal bir
zamanda olsaydı zamanın önemi olmayabilirdi ama işin içinde yüzlü
günleri geçmiş açlık grevleriyle Nuriye’miz ve Semih’imiz vardı. Bizim
için 7 gün 1 hafta belki rakamdı, ama
Nuriye ve Semih’in hücre hücre eriyen

bedenleriydi. Ve onlar için bu konseri
yapma kararı aldık.
Yüksel direnişine destek olan,
emek harcayan dostlarımızla kafa kafaya verdik. Çok az insanla, çok iş
yapmak zorundaydık. Konserin bütün
işinde emeği olan, küçük iş büyük
demeden gecelerini gündüzlerine katan
dostlarımızla kollarımızı sıvadık. Hızlandırılmış bir konser olacaktı belki
ama, her koşulda yapmalıydık. Yerin
net olmaması konsere destek verecek
sanatçı dostlarımıza ulaşmada engel
oldu. Ve konsere üç gün kala koşullarını zorlayarak zaman yaratan sanatçılarımız Nuriye ve Semih’in sesine
ses olmak için geldiler. Varolsunlar…
Halk Cepheliler, KEC'liler ve dostlarımız, Nuriye ve Semih için gecesini
gündüzüne kattı. Çok heyecanlıydık,
konserin her anını Nuriye ve Semih’e
anlatacaktık. Birçok imkansızlıklar,
sorunlara rağmen konserimizi 700
kişiyle gerçekleştirdik. Her anı dayanışma, her anı eylem olan bir konser
geçirdik. Yüksel direnişçileri, yüzlerce
insanın önünde bir kez daha direnişi
haykırdılar, zafer çağrısı yaptılar.
Düzce’de ekmeği, onuru için direnen
Mimar Alev Şahin dayanışma gecemizde de yalnız bırakmadı bizleri.
Mehmet Özer güzel sunumuyla, şiirleriyle konserin coşkusuna coşku
kattı. Sanatçı dostlarımız Hüsnü Arkan,
Hüseyin Turan ve Grup Tersname şarkılarıyla, türküleriyle, direnişe dair

güzel temennileriyle desteklerini sundular. Kamu
Emekçileri Cephesi adına
söz alan öğretmen arkadaşımız, süreci ve direnişi
anlattı. Yerel sanatçı Yusuf Gül türküleriyle umudu haykırırken, destek olma
çağrısını yineledi. FOSEM’in hazırladığı
direniş belgeseli izlendi. Nuriye ve Semih’in gülen yüzleri konser salonunda
coşkuyla, sloganlarla karşılandı. Yüzlerce kişiyle halaylar kuruldu. Nuriye
ve Semih’in sesine ses olmak için
gelen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün de yalnız bırakmadılar.
Biliyorduk, kimse ünlü bir sanatçı
göreyim, biraz türkü dinleyeyim diye
gelmedi oraya. Herkes Nuriye ve Semih’le atan yüreklerini alıp gelmişti.
Nuriye ve Semih için oradaydı. Hep
birlikte söyledik türkülerimizi, hep birlikte kurduk halaylarımızı. Belki binler
olamadık ama yüzlerle de olsa hep birlikte tüm coşkumuzla haykırdık sloganlarımızı. Sesimizin duvarları aşıp
Nuriye ve Semih’e ulaştığını düşünüyoruz. Ayrı olsak da, aynı göğün altındaydık. Onlar da eşlik etmişlerdir türkülerimize, buna eminiz. İşte bu konserimizin örgütlenme hikayesi böyle.
Evet, yine konser yapacağız. Bu sefer
çok daha kalabalık olacak. Zafer halayları çekeceğiz hep birlikte. Bu inançla
tekrar konserimize gelen tüm direniş
dostlarımıza, bu gece bizi yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımıza teşekkür
ediyoruz. Yeni konserlerde, Nuriye ve
Semih’i aldığımız, zaferi kutladığımız
gecelerde buluşmak umuduyla…
Kamu Emekçileri Cephesi
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Yoldaşları İnanç Özkeskin’i Anlatıyor:

KISACASI YAŞATMAK İÇİN ÖLÜYORUZ..."
TAYAD'lı İnanç Özkeskin yoldaşımız tarihimizde '90 Atılımı öncesi
dönemde Kadıköy bölgesinde şehitlerimiz Olcay Uzun, Yasemin Cancı
ile demokratik faaliyet yürütüyordu.
O dönem yaşadığı ilk kitle çalışması
deneyimini yıllar sonra şöyle anlatıyordu:
"... 1980 Cuntası sonrası derneklerimizi kurmuş demokratik mücadeleyi yürütüyorduk. İlk mahalli alan
çalışmamızı yapacaktık, hiç birimizin
deneyimi yoktu. Ama artık derneklerimizde oturarak halkı örgütleyemeyeceğimizi biliyorduk, mahallelere
giderek halkın sorunlarını yerinde
görmek lazımdı. Yakacık tarafında
Kurfalı Mahallesi var. Oraya gittiğimizde oranın sosyo-ekonomik yapısını, kültürünü, hangi memleketten
insanların oturduğunu bilmiyorduk.
İlk önce kahvelere gittik, kendimizi
tanıttık ve onlarla sohbetlere başladık.
Günlük hayatlarından, mahallede
hangi sorunların olduğunu, hangi,
etnik kökenden olduklarını öğrendik.
Genelde Alevi ve Erzincanlılar’ın
ağırlıkta olduğu bir yerdi. Ve o zaman
oraya gelen belediye otobüsü yoktu.
Halk yanlış hatırlamıyorsam E-5'te
inip yürüyordu. Biz bu sorun doğrultusunda çalışma yapmaya karar
verdik. Artık halkta az çok bizi tanıyordu ve biz kampanyamıza başladık.
Bu doğrultuda kahve konuşmaları
yaptık, el ilanları dağıtık, bildiri dağıttık ve ev ev dolaşıp anlattık. Yaklaşık bir ay sonra, bu bir ayda toplanan imzalarla birlikte belediye
önüne yaklaşık -o dönem için iyi bir
sayı olan- 700 kişiyle yürüyüş gerçekleştirdik. Ve bu kampanyanın kazanımı olarak belediye Kurfalı’ya
otobüs koydu. İşte halkla birlikte,
doğru sorunları saptayıp doğru politikalarla halkımıza gidince başarıyoruz. Halkta sorunlarına sahip çıkıp,
örgütlenince ve mücadele edince

haklarını alabiliyorlar onu gördü ve
kendi güçlerinin farkına vardılar.
Benim ilk deneyimimin de böyle başarılı olması inancımızı ve kararlılığımızı arttırdı ve davamıza inancımızı
büyüttü."
Bu sürecin ardından İnanç bir
süre tutsaklık yaşadı. Ardından mücadeleden uzak düştü. Daha sonra
kendisine kahrederek anlattığı bir
süreç oldu bu dönem. Hep hayıflandı
mücadeleden ayrı düştüğü için. O
dönem, İktisat mezunu olduğu için
muhasebecilik yaptı. Evlendi, eşi de
avukattı, bir çocukları oldu. Kimilerine göre düzen içinde oldukça rahat
bir hayat sürdürme imkanları da
vardı. Ama İnanç'ı düzenin alçaklığı,
sömürüsü, zulmü ve düzen içi ilişkilerin çıkara dayalı olması giderek
boğmaya başlamıştı.
Düzen içinde böyle bir yaşam
sürdürüyor oluşundan hareketle kendisiyle hesaplaşıyor ve abisi İlginç'in
yüzüne bakamaz duruma geliyordu.
Şehit abisinin yüzü elbette İnanç'ın
yüreğiydi. Reformist partilere gidip
kendini kandırmak istemiyordu. Olacaksa yeniden Cepheli olacaktı. Ama
nasıl... Nereden başlamalıydı. Kendisiyle hesaplaşıyordu.
Haziran Ayaklanması'na yakın günlerde emekli oldu, ardından ayaklanma
günleri yaşanmaya başlandı. İşte o
günlerde İnanç yeniden Cephe saflarına
katıldı. Mutluluğu tarifsizdi. Abisine
verdiği sözün gereğini yapacaktı artık.
Geriye dönüp baktığında hayıflanıyordu
ama işte yeniden devrimci saflara katılmanın mutluluğunu, coşkusunu da
yaşıyordu. O günlerde en büyük endişesini saflara kabul edilip edilmemek
oluşturuyordu. Neyseki Büyük Ailemiz
içindeki yerini bulmuştu.
İnanç artık bir TAYAD'lıydı. Bunun gururu ve coşkusunu hep yaşadı.
Düzen içindeki ilişkilerin yüzeyselliğini, çıkara dayalı şekillendiğini

bildiği için Büyük Ailemiz içindeki
yoldaşlık bağının önemi ve güzelliğine sıkıca sahip çıkıyordu. Kendi
deyimiyle söylersek "yoldaş olun-

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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madan sosyalist olunmaz" diyordu
İnanç:
"...Kapitalist sömürüye dayanan
haksız düzenin değiştirme mücadelemizde yoldaşlık sevdamız olmadan
sosyalist olunmaz. Yoldaşımızı her
ne pahasına olursa olsun sahipleniriz,
koruruz. Yoldaşlık dünyadaki en güzel
duygudur."
Mücadeleden ayrı kaldığı zamanı
geri almak istercesine işlere atıldı
İnanç. Emekçiydi, gönüllüydü. Yürüyüşlere, açıklamalara, açlık grevlerine, direnişlere bir TAYAD'lı olarak
katıldı. Nerede ihtiyaç varsa orada
görev almaya aday oldu, bu açıdan
kendisini asla sınırlamadı. Öyle ki
Dersim'deki katliamı öğrendiğinde,
yaşı elliyi geçmiş olmasına rağmen
bunu bir engel olarak görmeden, gerillaya katılmak için gönüllüğünü
ifade edenlerden oldu. Devrim tercihi
netti. Zorluktan, zorbalıktan kaçan
birisi değildi. Zor olanın üstüne gider,
zorbalıkla hesaplaşırdı.
Faşizmin saldırı ve baskılarının,

ödenecek bedellerin farkındaydı.
Abisi şehit düşmüştü ve bir TAYAD'lı
olarak şehitlerimizi kucaklayıp toprağa verenler arasındaydı. Ödenebilecek bedelleri göze almıştı. Çünkü
bedelleri göze almadan devrimcilik
yapılamayacağını biliyordu.
Dersim'deki katliamın ardından
şöyle diyordu:
"... Tutsak düşebilir, şehit olabiliriz.
Bu bedelleri göze almadan devrimci
olamayız zaten. 7 Kasım'da Dersim'de
bombalanan sığınaktaki yoldaşlarımızdan Tuncel Ayaz evli ve çocukları
vardır. Harekete verdiği ve yazdığı
niçin gerilla olduğunu anlatan yazısında şunları söylüyor. Ailesine yazdığı notta da vardır. "Ben" der; "seni
ve çocuklarımı bırakıp dağlara çıktım.
Çünkü ben çocukların açlıktan ölmediği, okuma yaşlarındayken yoksulluktan yok pahasına çalıştırılmadıkları, çocuklarımızın ilkokul çağlarında devlet politikaları aracılığıyla
uyuşturucu bataklığına saplanmadıkları bir ülkede yaşamanız için sa-

vaşıyorum. Ülkemizin emperyalistlere
peşkeş çekilmediği, bir avuç işbirlikçinin tüm yoksul ve emekçi halkımızı sömürmediği bağımsız, sosyalist
bir ülkede yaşamanız için gerillaya
katıldım" demiştir. İşte bu her şeyi
anlatıyor. Çocuklarımıza güzel bir
gelecek ve bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir vatan bırakabilmek için,
kısacası yaşatmak için ölüyoruz.."
İnanç'ın vurguladığı gibi şehitlerimiz
yaşatmak için öldüler ve Cepheliler,
"güzel bir gelecek ve bağımsız, demokratik ve sosyalist bir vatan" için
ölümü göze alarak "Bize Ölüm Yok"
demektedirler. Kimi zaman İlginç gibi
ölüm orucunda, kimi zaman Tunceller
gibi dağlarda, kimi zaman Bilgehanlar
gibi halkın adaletini kuşanarak, kimi
zaman ailesinin evinde, anne babasının
gözlerinin önünde katledilen İnanç
gibi vurulup şehit düşüyoruz. Ama
asla boyun eğmiyoruz. Ve bugün eğilmeyen o boyunların, yarın halkın
hesap soran elleri olacağını adımız
gibi biliyoruz. Adımız İnanç bizim..

Bizim Anadolumuz
111 değil milyonların dünya halklarının imzasını bekliyoruz!
***
Halkın Sesi TV
Direnmek ruhumuza işlemiş.
Haydi sen de DİREN
***
Nuriye ve Semih'in sesi Avusturya Innsbruck'ta! İsterse dünyanın
bir ucunda olalım. İsterse tek kişi
olalım Yüksel ateşi sönmeyecek.
***
Halkın Sesi TV
Açlığı örgütlemek Ferhat
Tokluğa kapı açar
Açacağız
Hayatı örgütlemek Ferhat
Ölüme kafa tutar
Tutacağız.
***
Acun Karadağ
Adem Kızılçay İzmir'den Anka-

ra'ya Nuriye ve Semih için yürüyor...
***
Acun Karadağ
Ayhan Turan bir inşaat işçisi.
Bu resmi yanına alarak 25-28 Haziran arasında bisikletle Manisa'dan
Yüksel’e geldi. Biri ne yapabiliriz
mi dedi?
***
Defne Halman
Neyi imzaladığımı biliyorum.
Farkındayım, istediğiniz kadar tehdit
edin korkmuyorum, susmuyorum,
boyun eğmiyorum.
***
Politik Baykuş
"Bugünlerden geriye
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...!
***
Nazife Onay
Manisa Salihli'den Nuriye ve Se-

mih için bisikletle Ankara'ya gelen
Ayhan Turan "yol boyunca olumlu
tepkiler aldım."
***
Bizim Anadolumuz
Direnmenin yaşı yoktur... Direnmek yürek işidir. Mehmet amcamızla, Nuriye ve Semih'i omuz omuza mücadele ettiren bu coşkun yürektir.
***
Nuriye Gülmen
Uluslararası Pen Kulübü Başkan
Yardımcısı, romancı, aktör Moris
Farhi metnimizin imzacısı oldu!
Uluslararası dayanışma büyüyor!
***
Semih-Esra Özakça
Nuriye'nin kardeşi Beyza'ya ablası için dilek feneri uçurduğundan
kaldığı yurtta soruşturma başlatılmış.
Suç uydurmayın!
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Stratejik hedeften kopmak
ÇÖZÜM: Sınıf bilinci, tarih bilinci, iktidar
bilinci ve iddiamızı büyütmek, halkın iktidarını
kurmak için stratejik hedefe kilitlenmek
Stratejik hedeften kopmak, gerçekte iktidar mücadelesinden
kopmak demektir.
Nedir bizim stratejik hedefimiz?
Stratejik hedefimiz, anti-emperyalist ve anti-oligarşik
Demokratik Halk Devrimi’dir.
Yani, devrimle, ülkemizden emperyalizmi kovacağız, işbirlikçilerinin iktidarına son vereceğiz. Faşist düzeni yıkacağız.
Bu, stratejik hedefimizdir. Yani nedir bunun anlamı?
Bunun anlamı, biz ne yapıyorsak devrim için, Devrimci
Halk İktidarı için yapıyoruz demektir. Bunu, bir an bile olsun
aklımızdan çıkarmamak demektir.
Yani?
Yani, dergi dağıtıyorsak, bunun temel amacı, halkın iktidar
mücadelesini büyütmek; halkı, iktidar mücadelesinde bilinçlendirmek ve örgütlemektir.
Yani, bir kitle gösterisi örgütlüyorsak, bunun amacı, halkı,
iktidar mücadelesinde bilinçlendirmek ve örgütlemektir.
Yani, bir mahallede yıkım sorunu ile ilgileniyorsak, burada
temel amacımız, halkı örgütleyip, faşizm karşısında bir güç
haline getirmektir.
Yani, uyuşturucuya karşı mücadeleyi örgütlüyorsak, bunun
amacı, halkı, kendi sorunları etrafında örgütleyip, güç haline
getirmek ve halkın sorunlarının en köklü çözümüne, faşist
düzeni yıkıp, emperyalizmi ülkemizden kovup, halkın iktidarını
kurmaya yönlendirmektir.
Stratejik hedefimizi unutmamak, tüm mücadelemizi, iktidar
mücadelemize hizmet edecek şekilde ele almak demektir.
Stratejik hedefimize kilitlenmiş bir devrimci, tüm programını,
planlarını, çalışmalarını, bu stratejik hedefte ilerlemek için şekillendirir.
Örneğin bilir ki, bu stratejik hedefe ulaşmak için, yeni yeni
kadrolar yetiştirmelidir. O halde, günlük pratiğin içinde boğulup
kalmaz, tersine, günlük pratik işleri, Parti’ye yeni kadrolar kazandırmak, yeni kurumlaşmalar yaratmak, yeni yeni halk örgütlenmeleri oluşturmak, devrim saflarına yeni savaşçılar, taraftarlar, komutanlar, sempatizanlar kazandırmak için kullanır.
Stratejik hedefe kilitlenmiş bir devrimci, bir eylem örgütlerken,
eylemin kitle çalışmasını ihmal etmez. Bilir ki, stratejik hedefe
bizi yakınlaştıracak olan; eylemin halkı örgütlemesi, halka
ulaştırılması, halkı bilinçlendirmesidir. Bu nedenle, sadece
eylem yapmak için eylem örgütlemez, eylem örgütlerken, hedeflerini belirler ve bu eylemi, belirlediği hedeflere ulaşacak
şekilde programlar, denetler ve hayata geçmesini ve hedeflediği

sonuçlara ulaşmasını sağlar.
Tersinden ise, stratejik hedeften kopmuş bir devrimci için,
devrimciliğin anlamı dahi kalmamış demektir.
Stratejik hedeften kopmuş devrimci, yaşam amacından,
mücadele amacından kopmuş demektir. Amaçsızlaşır. Devrim
hedefinin yerini, hedefsiz, programsız çalışma alır. Devrim
hedefinden kopmuş bir devrimcilik tipi ortaya çıkar ki, bu,
devrimcilik değildir artık. Burada bir devrimcinin, daha çok
dış dinamiklerin zorlamasıyla, günlük mücadelenin pratiğinin
peşinden koşturma çabası kalmıştır. Böyle bir pratiğin, sonuç
alıcı olmayacağı açıktır.
Böylesi bir pratik, programsız ve disiplinsizdir.
Böylesi bir pratik, uzlaşmacıdır. Faşizmin yasaklarıyla
uzlaşır, adım atmaz. Faşizmin baskılarıyla uzlaşır, kitle çalışması
yapmaz. Halka güvenmez, halkı örgütlemez.
Böylesi bir pratik, kendi küçük burjuva dünyasıyla uzlaşır,
düzenle uzlaşır. Düzen alışkanlıklarıyla çatışmaz, çelişkilerini
devrim lehine çözmez.
Böylesi bir pratik, kendini eğitmez, geliştirmez.
Böylesi bir pratik, devrimin önündeki engelleri aşmaz.
İktidar iddiasının olmadığı yerde, devrimci hedeflerin kaybedildiği yerde, onun yerini, kişisel didişmeler, kişilerin kendini
yıpratması, kurumların kendini yıpratması, örgütlerin kendini
yıpratması alır.
İktidar iddiasının kaybedildiği yerde, devrim giderek kaybolmuş, düzen büyüyor demektir.
Nihayetinde, stratejik hedeften kopmuş bir devrimciliğin Sayı: 22
döneceği yer düzendir.
Çözüm, sınıf bilincimizi, tarih bilincimizi, iktidar bilincimizi Yürüyüş
9 Temmuz
geliştirmektir.
2017
Çözüm, iktidar iddiamızı büyütmek, halkın iktidarını kurmak
için devrime kilitlenmektir.
O halde çözüm, Kızıldere’dir.
Kızıldere bize der ki, halkın iktidarı hedefinden kopmayın.
Kızıldere bize der ki, faşizmle, emperyalizmle, koşullar ne
olursa olsun uzlaşmayın.
Kızıldere bize der ki, teslim olmazsak bedenlerimiz ölebilir,
ama ideolojimiz ölmez. İdeolojimizin yaşaması için, halkın
iktidar umudunu büyütmek için faşizme teslim olmayın.
Kızıldere yolunda yürüyen devrimcilik, yeni Kızıldereler’le
iktidar yürüyüşünü sürdürmüştür.
Kızıldereler’i, ölüm orucu direnişleriyle, Çiftehavuzlar direnişleriyle, kuşatmalarda teslimiyeti reddedip, kanlarıyla
duvara umudun adını işleyerek büyütmüştür.
Kızıldere yolundan ilerleyen devrimcilik, emperyalizmden,
faşizmden hesap soran, halka umut olan sayısız eylem örgütlemiştir.
Kızıldere yolundan ilerleyen devrimcilik, devrimin orak
çekiçli bayrağını her koşulda yükseklerde dalgalandıran, iktidar
hedefine yürürken, koşulların zorluklarına, engellere teslim
olmayan bir devrimcilik yaratmıştır. Çözüm, bu devrimciliği
büyütmektir.
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*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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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SORUDA

çıkaracak kadar politika
üreteceğiz, yetmez, halkı,
yeni bir iktidarı isteyecek,
bu iktidar için can bedeli
mücadele etmeye yöneltecek kadar politika üreteceğiz. Halkı, düşman
politikalarına aldanmayacak kadar politikleştirmek
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
için, halkı, kendi kendini
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
yönetir hale getirebilmek
için, günlük yaşamlarını,
gelecek
sosyalist düzenin de1-) Politika Üretmek Nedir?
ğerleriyle
örebilmek
için politika
Politika, genel olarak sorunları
çözmek için üretilen sistemli çözüm- üretmeliyiz. Yani politikayı, halkımız
lerin adıdır. Planlarımızı, yöntemle- üzerinde düşmanın iradesini zayıflatıp,
rimizi, hedeflerimizi ve bunlara nasıl devrimin iradesini güçlendirmek için
ulaşacağımızı içeren programımızdır, üreteceğiz. Devrim, kitlelerin eseriyse,
kitleleri devrime yöneltmektir poliyolumuzdur.
Politika üretmek, var olan sürece, tikanın amacı.

POLİTİKA ÜRETMEK
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gelişen ve değişen bir duruma, olaya
karşı mücadeleyi büyüten, kitleleri
örgütleyen, iktidarı hedefleyen düşünce ve eylemi üretmektir.
Sürece ve savaşın ihtiyaçlarına
uygun bir program çıkartabilmektir,
bunu uygulayabilmektir. Politika üretmek, düşmanın politikalarını boşa
çıkaracak politikaları önceden düşünüp planlamaktır.

2-) Neden Politika
Üretmeliyiz?
Elbette bugün iktidarı alabilmek
için, yarın iktidarda kalabilmek için
ve bu iktidarı koruyacak yeni bir
toplum yaratmak için politika üreteceğiz. İktidar mücadelesi, iki sınıfın,
iki ideolojinin çatışmasıdır. Bu çatışmada galip gelebilmek, halkı örgütlemeye, halkı politikleştirmeye,
halkı iktidar mücadelesine kanalize
etmeye bağlıdır. Burjuvazi, günün
24 saatinde kendi politikalarıyla şekillendiriyor halkı.
Halkın ruhunu, yaşamını, düşüncelerini, kendi çıkarları doğrultusunda
yönlendiriyor. Faşist devletin, emperyalizmin tüm olanaklarını kullanarak yapıyor bunu üstelik.
Böyle bir çatışmada galip gelmek,
düşmanın, halkın 24 saatini programladığı gerçeğinden hareket ederek,
bu gerçeği devrim lehine çevirme
iradesiyle mümkündür. Bu demektir
ki, düşmanın ürettiği politikaları boşa
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3-) Kimler Politika Üretir?
Politikayı burjuvazi üretir. Emperyalizm ve faşizm üretir. Ve emperyalizme ve faşizme karşı savaşanlar da politika üretirler. Burjuva
düzende politika yapmak, politika
üretmek, ayrı ve özel bir alan olarak
gösterilir. Bir meslek alanı gibi gösterilir. İşçi, memur, esnaf, köylü gibi
politikacı da bir meslek sahibidir.
Ancak daha özel, herkesin ulaşamayacağı bir alandır politika.
Halkın, politikacı dışındaki kesimleri, bu işe karışmamalıdır düşüncesi, halka mal edilmiş düşüncedir.
Bu yolla halk, hayatının her anını
şekillendiren politika ve politikacıdan
koparılmış, esasen kendi hayatına
yabancılaştırılmıştır.
Devrimciler ise, politikayı halkın
kendi geleceği, kendi yaşamı hakkında söz ve karar sahibi olması
olarak görürler. Halkın söz ve karar
hakkını kullanabilecek bir bilince
erişmesi, söz ve karar hakkını kullanacağı bir kurumlaşmaya kavuşması, bunun için örgütlenmesi önündeki tüm engelleri kaldırmak, bunun
için gereken tüm emeği harcamak,
devrimci politikanın en önemli ayağıdır. Bu ayağı güçlendirmek, elbette
devrimci kadroların politik üretkenliğine bağlıdır.

Üretkenliğe Sahip Oluruz?
Politika üretebilmek için, önce
doğru düşünmek ve doğru tahlil yapabilmek, süreci her yönüyle doğru
değerlendirebilmek gerekir. Bunun
için okuyup araştırmak, tartışmak,
gündemi takip etmek gerekir. Dünya
ve ülke gündemine hakim olmak,
kendi gündemimizi de belirlememizi
beraberinde getirecektir. Kendimiz,
düşman ve solun durumu politika
üretirken, bilgi sahibi olmamız gereken alanlardır. Tabi tüm bunlar bir
emek işidir. Emek harcamadan, politik
olarak üretken olunamaz. Politik üretkenliğe sahip olabilmek için, aynı
zamanda halkı, çalıştığımız alanı da
iyi tanımak gerekir. Halka ait şeylere
yabancı olmazsak, günlük yaşamından, örgütlenme sorunlarına kadar
her şeye vakıf olursak, politik olarak
üretken oluruz. Ama politika üretebilmek için, ideolojik olarak net
olmak gerekir. Örgüt bilincine sahip
olmak gerekir.

5-) Politikalarımızın
Sonuçları Nelerdir?
Politikalarımızın sonucu, örgütlenmektir. Düşmanın politikalarını
boşa çıkarmaktır. Moral üstünlüğünü
elde tutmaktır. Ürettiğimiz her politikanın sonucu, devrimin, halkın kazanmasıdır. Üretilen her doğru politika
önümüzü açar. Tarihimiz, bunun sayısız, zengin örnekleriyle doludur.
12 Eylül cuntası gelir, Hareketimiz
"cunta 45 milyon halkı teslim alamaz"

Politika, genel olarak, so‐
runları çözmek için üretilen
sistemli çözümlerin adıdır.
Planlarımızı, yöntemlerimizi,
hedeflerimizi ve bunlara nasıl
ulaşacağımızı içeren progra‐
mımızdır, yolumuzdur.
Politika üretmek, var olan
sürece, gelişen ve değişen bir
duruma, olaya karşı mücade‐
leyi büyüten, kitleleri örgüt‐
leyen, iktidarı hedefleyen dü‐
şünce ve eylemi üretmektir.

4-) Nasıl, Politik
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Devrimciler ise politikayı, halkın kendi geleceği,
der . Bu, elbette
kendi yaşamı hakkında söz ve karar sahibi olması halkla bağlarını kuran, düşherkesin Avrupa
manın ani ideolojik ve fiili
olarak görürler. Halkın söz ve karar hakkını kullanabilecek saldırılarında en hızlı şekyollarına dökülbir bilince erişmesi, söz ve karar hakkını kullanacağı liyle karşı politikalarla cedüğü bir süreçte
bir kurumlaşmaya kavuşması, bunun için örgütlenmesi vap veren olmalıdır.
savaş kararıdır,
halka sahip çıkönündeki tüm engelleri kaldırmak, bunun için gereken
7-) Politika
ma kararıdır, bu
tüm emeği harcamak devrimci politikanın en önemli
Üretemeyen
kararın bedeli,
ayağıdır. Bu ayağı güçlendirmek, elbette devrimci kad‐
ölüm dahil gani
Kadro Olabilir mi?
roların politik üretkenliğine bağlıdır.
gani ödenir ve soKadro, sürecin ihtiyanucu, 12 Eylül
cını karşılayandır. Süreç
karanlığını parboyutuyla politika üretmek, örgüt
,düşmanın bizi her gün sürekli kuçalayan işçi, memur, öğrenci direnbilincinin sonucudur.
şatma altına almaya çalıştığı, ideoişleridir. Tüm dünya Irak'a karşı bir
Politika üretmek, düşmana teslim
lojik, kültürel olarak teslim almaya
olmuşken, "Ne Sam Ne Saddam"
olmamaktır. Karşılık verilmeyen her
çalıştığı, direnme hakkımızı bile kulderken, Hareketimiz "Emperyalist
düşman politikası, düşmanın zaferidir.
landırtmamaya çalıştığı, bizi silahlı
Savaşa Hayır" komiteleriyle emperBizi geriletir, giderek düşmanın ideomücadeleden vazgeçirmek için katyalizmin karşısına dikilir.. .Çavuşesku
lojik yönlendirmesine sokar, bağımsız
liamlarına hız verdiği bir süreç.
nezdinde sosyalizmin onurunu, Sapolitika üretemez, hatta politika üreHalkın ihtiyacı, halkın yaşamını kobolar’ın orak çekiçli bayrağı dalgatemez, komada gün tüketir hale getirir.
laylaştıran ne varsa cezaya tabi tutlandırmasıyla sosyalizme inancı saSorun, sadece Hareketin politikalarını
tuğu, rüzgar tribünlerinden halk fıvunur… Büyük direniş ile "ya teslihayata geçirmek değildir.
rınlarına, halka hizmeti suç saydığı
miyet ya ölüm" dayatması karşısında
Elbette politikaları hayata geçibir süreç. Böyle bir süreçte, politik
ölüm pahası, silahlı savaş savunurecek kadrolar gerekir, ancak kadro
olarak dinamik ve üretken olmadan
lur.
genel politikaları hayata geçiren olve en önemlisi bir cürete sahip olVe onlarca yıl sonra, hala tüm
manın dışında, bu politikaları halka,
madan ayakta kalınamaz, kadro oludünyada tasfiye, teslimiyet ve uzlaşma
en isabetli yöntemlerle, biçimlerle
namaz. Durmak, bu süreçte ölümdür.
örgütlenirken, ürettiğimiz bu polititaşıyan, yeni politikalarla Hareketin
Tüm riskleriyle ileri atılmak ise belki
kaların sonucu, ideolojik sağlamölümüne ama bir yaşamdır.
lığımızın, sosyalizme tutkumuKadronun ayırt edici özelliği,
Durmak, bu süreçte ölümdür. Tüm
zun güçlenmesi, dünyada tek
siyasi
cüretle, tüm riskleri göze
riskleriyle ileri atılmak ise belki ölü‐
M-L örgüt olma onuruna sahip
alarak, düşman karşısında tavırsız
müne ama bir yaşamdır.
olmamızdır. Biz de politika ürekalmaması, hareketten bekleyen
tirken, tarihimizin bu zenginliKadronun ayırt edici özelliği, siyasi konumunda olmaması, sürekli
ğinden yararlanacağız.
cüretle, tüm riskleri göze alarak, düş‐ üretmesidir. Bu, sorumlu olmaktır,
man karşısında tavırsız kalmaması, sorumluluk almaktır, hatalardan
6-) Herkes Politika
hareketten bekleyen konumunda ol‐ korkmamak, büyük bir emek harÜretebilir mi?
maması, sürekli üretmesidir. Bu so‐ camaktır. Bu, kadro olmaktır. DaEvet, milyonlar politika üreyı'nın, 12 Eylül mahkemelerindeki
rumlu, olmaktır, sorumluluk almaktır, görüntüsü gibi, herkesin gördüğü
tebilir. Politika üretmeyi öğrenebilir. Politika üretebileceği örhatalardan korkmamak, büyük bir barikatı yıkması gibi. Var olanı
gütlenmeler, mekanizmalar kuemek harcamaktır. Bu, kadro olmak‐ bilen, gören, anlayan, anlatan derulduğunda bunu başarabilir.
tır. Dayı'nın, 12 Eylül mahkemele‐ ğil, var olana rağmen, ileri adım
Bu, devrim sürecinin, iktidara
rindeki görüntüsü gibi, herkesin gör‐ atan kadrodur.
giden yolun, onlarca yılın bir
düğü barikatı yıkması gibi. Var olanı 8-) Politika Üretmenin
birikimi, bir sonucu olacak. Anbilen, gören, anlayan, anlatan değil, Önündeki Engeller
cak devrimcilik yapanların politika üretmesi, bir varlık soruvar olana rağmen, ileri adım atan Nelerdir?
nudur. Yokluğu devrimciliğin
kadrodur.
Örgüt bilincine sahip olmasıradanlaşması, çürümesidir. Bu
mak, politika üretmenin önündeki
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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en büyük engeldir. Kim için, kimin
yararına ve bu işi yaparsam ne olur,
hangi boşluk doğar, bu işin siyasi
sonuçları nelerdir… gibi soruları soran; devrim için, devrimin yararına
olanı yapan, politika üretir. Sınıfının
çıkarları, örgütün çıkarları kadroyu
politika üretmeye yönlendirir.
Politika üretmek, Niyazı Aydın
gibi "ben varsam hareket var" diyebilmektir. Mutlaka görev verilmesini
beklemez, "bu senin işin" denilmesini
beklemez. Görür ve sorumlulukla
yola koyulur, kolları sıvar, işe koyulur.
Yanlış yapar, eksik yapar ama örgüt
bilinciyle "ben varım" der ve siyasi
olarak kendini büyütür. Seyretmek
ölümdür. Durmak ölümdür.
Yanlış ve eksik, deneyimdir, birikimdir, güçtür. Bir sorunu; karar
almadan, bu kararın gereklerini örgütlemeden örgütün kucağına atmak,
sorumluluktan kaçmaktır. Bencilliktir.
Bir sorunlar yumağından "ben
çözmüyorum, siz çözün" diyerek
kurtulmaktır. "Ben örgütüm" diyen
kadro, bunu yapmaz.
Geçmişin bilgi ve deneyimleri,
ilke ve kurallar ona yol gösterir. ve
o da cüretle öne atılır. Ancak, kitlelerin
nabzını tutmayan, onlara politikalarımızı, sorunlarımızı tartıştırmayan,
çözümünü birlikte örgütlemeyen, bu
doğrultuda sistematik bir çalışma
kültürü yaratmayan kadro, örgüt bilincinden de uzaklaşır, apolitikleşir.

mamıştır. Ancak bu süreç, bizim kitleselleşebilmemiz için, önümüzü açtığımız bir süreç olmuştur.
Asıl mesele de budur. Politikanın
doğruluğu ve başarısı burada gizlidir.
Ölüm orucu direnişçileri de ayrıca
politikanın sahibi ve yeni politikalarla
onu besleyen olmuşlardır. Direnme
hakkımızı elimizden almaya çalıştıkları her politikaya karşı politika
üretmişlerdir. Operasyon tehdidine
"kendilerini yakma" uyarısıyla cevap
vermişlerdir. Zorla müdahalelere direnişle, iradeyle, ölüme koşarak cevap
vermişlerdir.
Kolektif mekanizmalarımızın dağıtılması, örgütlülüğümüzün yok edilmesi girişimine, F tipi hücrelerde
"top"larla, pek çok üretimle, komünlerini yaşatarak, örgütlülüklerini koruyarak cevap vermişlerdir.
Kısacası, sadece Hareketin genel
politikası değildir süreci zafere taşıyan, her hapishanede, her hastane
koğuşunda, her hücrede tek tek
her tutsağın ve direnişçinin ürettiği
politikalarla bütünleşen genel politikamız kazanmıştır.
Evet, F tipi hapishaneler yıkılmamıştır ,ancak F tipinin hedeflediği ne varsa yerle bir edilmiştir.
Sokaklarda onbinler, yüzbinler yürümemiştir ama onbinleri, yüzbinleri yürütecek kadrolar F tipi değirmende öğütülememiş, aksine
bilenerek çıkmışlardır.

9-) Her Doğru Politika
Kitleselleştirir,
Hep Zafer Kazandırır mı?

10-) Politika Üretenler ve
Uygulayanlar
Ayrı Olabilir mi?

Ürettiğimiz politikalar, her zaman
kitleselleşmeyle, zaferle sonuçlanmayabilir. Ama biliriz ki, siyasi,
zafer vazgeçmemektir, ideolojik olarak sapmamaktır. Bugün ideolojik
sağlamlık çok daha ön plandadır.
İdeolojiyi korumak için, ağır bedeller ödemek zorunda bırakıldığımız
bir süreçteyiz. Ve politika üretirken,
ön planda tutacağımız, ideolojik olarak sağlamlığımıza, netliğimize, ML
bilimine uygunluğudur. 2000 Büyük
Direnişi bu açıdan çarpıcıdır. Yedi
yıl boyunca direnilmiştir. Yedi yıl
boyunca ölünmüştür. Bu süreç, bizim
için kitleselleştiğimiz bir süreç ol-

Olamaz. Akıl da, ayaklar da
aynı bedenin birer parçasıdır. Aklı
ve ayakları birbirinden ayırmak,
vücudu felç etmek, giderek öldürmek demektir.
Politika üretiminden kopan kadro ve politikaya katılmaktan alıkonan bir halk, devrimden kopar.
Her düzeyde komitelerimizin ve
Halk Meclislerinin önemi de buradadır. Mahalle, işçi, memur, öğrenci....her alanda Halkın Meclislerinde halkın her kesimi, politika
üretir hale gelecek. Komitelerimizde, kolektivizm içinde kadrolarımız politika üretir hale gelecek.

Ve böylece, tepeden tırnağı örgütlü, tepeden tırnağa politik, tepeden
tırnağa üretken, tepeden tırnağa düşmana nefes aldırmayan, tepeden tırnağa düşmanın politikalarını boşa
çıkaran bir halk olacağız.
Düzen boşluk tanımıyor, emperyalizm, faşizm boşluk tanımıyor ve
her boşluktan bizi zayıflatıyor. Buna
izin vermemek için zaman yetirmeden, güçlü politikalar üreten, politika
üretecek mekanizmaları güçlendiren,
yoksa, kuran olmalıyız.
İktidara giden yolu böyle döşeyeceğiz. İktidara giden yola bir taş,
iki taş da biz koyacağız.

Örgüt bilincine sahip olma‐
mak, politika üretmenin önün‐
deki en büyük engeldir. Kim için,
kimin yararına ve bu işi yaparsam
ne olur, hangi boşluk doğar, bu
işin siyasi sonuçları nelerdir…
gibi soruları soran; devrim için,
devrimin yararına olanı yapan
politika üretir. Sınıfının çıkarları,
örgütün çıkarları kadroyu politika
üretmeye yönlendirir.
Politika üretmek, Niyazı Aydın
gibi "ben varsam hareket var"
diyebilmektir. Mutlaka görev ve‐
rilmesini beklemez, "bu senin
işin" denilmesini beklemez. Gö‐
rür ve sorumlulukla yola koyulur,
kolları sıvar, işe koyulur. Yanlış
yapar, eksik yapar ama örgüt
bilinciyle "ben varım" der ve si‐
yasi olarak kendini büyütür. Sey‐
retmek ölümdür.
Yanlış ve eksik, deneyimdir,
birikimdir, güçtür. Bir sorunu;
karar almadan, bu kararın ge‐
reklerini örgütlemeden örgütün
kucağına atmak, sorumluluktan
kaçmaktır. Bencilliktir.
Bir sorunlar yumağından "ben
çözmüyorum siz çözün" diyerek
kurtulmaktır. "Ben örgütüm" di‐
yen kadro, bunu yapmaz.
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Faşizm, Haklı Direnişi, Halktan Tecrit Edemedi
2000 Kişi, Nuriye ve Semih İçin Açlık Grevi Yaptı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişini desteklemek için,
2000 kişi, aynı gün açlık grevi eylemi
yaptılar.
Kim kimi tecrit ediyor bu durumda? AKP faşizmi, Nuriye ve Semih’in direnişini halktan tecrit ederek,
yalnızlaştırarak teslim almak için Nuriye ve Semih’i tutukladı.
Nuriye ve Semih’in direnişleri, çok
haklı ve meşru taleplerle süren direnişlerdi. Nuriye ve Semih, direnişlerini,
tutsaklıklarında da sürdürdüler.
Nuriye ve Semih’i tutsak ettiler, Semih’in eşi ve annesi direnişe başladılar.
Halkın gözü kulağı, Semih ve Nuriye’den gelen haberlerde oldu.
Semih ve Nuriye, direniş meydanının boş bırakılmamasını istediler.
Her gün Yüksel Caddesi’nde polis kuşatmasını kırmak için eylem yapıldı.
Gözaltılar, işkenceler, bu sahiplenmeyi
engelleyemedi.
Her eylem, Nuriye ve Semih’in
direnişiyle başladı.
CHP’nin, “adalet yürüyüşü” nde

Nuriye ve Semih vardı.
Madımak Katliamı’nın
yıldönümünde anma yürüyüşü
yapıldı, yürüyüşte Nuriye ve
Semih vardı.
Türkiye’nin sınırlarını aştı direniş,
dünyanın pek çok ülkesinde, Nuriye
ve Semih’in direnişlerini desteklemek
için direnişler yapıldı.
AB ve Birleşmiş Milletler emperyalist kurumları da, Nuriye ve Semih’in taleplerini sahiplenen ve taleplerinin kabul edilmesini isteyen
açıklama yaptılar. Açıklama yaptılar,
çünkü, direnişin, halklarda yarattığı
etkiyi kullanmak istediler. Halkın bu
boyutlarda sahiplendiği bir direnişi,
görmezden gelemediler.
Bu durum bize neyi gösterir?
Bu durum göstermiştir ki;

Halkın haklı mücadelesi
karşısında faşizm güçsüz ve
çaresizdir.
AKP iktidarı, Semih ve Nuriye’yi
tutsak ederek, halktan, dünyadan tecrit
etmek istedi. Ama tersi oldu, AKP,
kendi tecrit oldu. Öyle ki, AKP içinden
bile, Nuriye ve Semih’in eylemlerinin
haklılığını, tutuklamanın keyfi oldu-

ğunu ve haksızlığını yazanlar oldu.
AKP faşizmi, ne ülke içinde, ne
ülke dışında, Nuriye ve Semih’in taleplerini neden kabul etmediklerini
anlatamadı. Nuriye ve Semih’i neden
tutsak ettiklerini anlatamadı.
Terör demagojileri ile kimseyi etkilemeyi başaramadı.
AKP, kendisi tecrit oldu.
Faşist yüzü teşhir oldu.
Terör, darbe ve FETÖ demagojileri
ile asıl saldırı hedeflerine, halk güçlerini, devrimcileri aldıkları teşhir oldu.
Bu durum göstermiştir ki;

Halk, çok güçlü devrimci
dinamiklere sahiptir.
AKP faşizmi, OHAL yasası ile halk
üzerinde terör estirerek, Türkiye’yi
,yaprak kımıldamayan bir boyun eğmeye, teslimiyete mahkum etmek istedi. Başaramadı.
Devrimci politikalar nedeniyle başaramadı. Devrimci politikalarla direnen Kemal amcaların, Nuriye ve
Semihler’in eylemleri nedeniyle başaramadı.
Derneklerimizin kapılarına kilit
vurdu, kapılardaki kilitleri parçalayıp
derneklere giren, defalarca gözaltına

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Haftanın Çat Kapı
Atasözü:
Gündemi
İleri doğru gitmeyen
Çat Kapı; Her Eve Girmektir
gerilediğini bilmelidir
Çat Kapı; Tüm Halkı Devrime Katmaktır
Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!
- Nuriye ve Semih’in açlık grevi direnişleri, 120’li günlere geldi. Açlık
grevinin 111. gününde, 111 sanatçı ve
aydın imzasıyla bir çağrı yayınlandı:
“111. Günde, 111 İmzalı Çağrı” diyor
ki: “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.”
“Nuriye ve Semih ölmeyecek” diyebilmeliyiz.
Nasıl ölmeyecek?
Bizim sahiplenmemizle ölmeyecek.
2000 kişi, bir günde açlık grevi eylemi
yaparak sahiplendik Nuriye ve Semih’i.
Çok daha güçlü sahiplenmeliyiz.
Onbinler açlık grevi yaparak sahiplenmeliyiz.
Gördüğümüz herkese, tüm yakınlarımıza, Nuriye ve Semih’in haklı direnişlerini desteklemeleri gerektiğini
anlatarak sahiplenebiliriz.

Sahiplenmeyi büyütmek, “Nuriye ve
Semih’i, faşist, AKP iktidarına katlettirmeyeceğiz”, demenin tek yoludur.
- Yürüyüş dergimizi, başyazı başta
olmak üzere, okuyarak sahiplenmeliyiz.
Okutarak sahiplenmeliyiz.
Devrimin haberlerini, Yürüyüş dergimizden okuyarak sahiplenmeliyiz.
Yürüyüş dergisi okumak, faşizmin
yalanlarının yerine, gerçekleri koymak
demektir.
Yürüyüş dergisi okumak demek, burjuva ideolojisinin yerine, devrimin ideolojisini koymaktır.
Yürüyüş dergisi okumak demek, faşizme karşı saflaşmaktır.
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alınan, tutuklanan ama derneklerini
açmaktan vazgeçmeyen devrimci
irade, kararlılık karşısında, bedel
ödemeyi göze alan devrimciler
karşısında başaramadı.
Sokaklarda dergi dağıtımlarımızı engellemek için dergi dağıtımcılarımızı kurşunladı, gözaltına
alıp işkence yaptı, tutukladı, ama
kararlılıkla yaptığımız dergi dağıtımlarımızı engelleyemedi, halkımızın sahiplenmesi karşısında başaramadı.
Halkın direnişleri sahiplenen
devrimci dinamikleri karşısında
başaramadı.
Bu durum göstermiştir ki;

Yenilmez olan, halkın örgütlü gücüdür. Halkın örgütlü gücünü büyütmek, temel görevimizdir.
AKP iktidarı, Nuriye ve Semih’in direnişini sahiplenen, büyük
bir halk gücünü buldu karşısında.
Sayı: 22
Bu büyük halk gücünü faşizmin
Yürüyüş karşısına diken, halkın örgütlü gü9 Temmuz cüdür.
2017
Faşizm, halkı örgütsüz bırakmak
ister. Halkta, örgüt korkusu oluş-

turmak ister. Bu korkuyu
büyütmek için, örgütlü mücadele eden halka baskı uygular, halk üzerinde terör
estirir. Vermek istediği mesaj, “örgütlü hareket ederseniz, en ağır bedelleri
ödersiniz”dir. Bu mesajın
hedefi, korku oluşturmaktır.
Çünkü, faşizmin karşısındaki tek güç, örgütlü
halk gücüdür.
2000 kişinin yaptığı açlık grevi, bu örgütlü halk
gücünü göstermektedir.
Fakat, görevimiz, bu örgütlü halk gücünü büyütmektir, geliştirmektir.
Bunun için halkımızı,
Halk Meclislerinde örgütlemeliyiz.
Halk Meclislerimiz;
halkın, faşizme karşı direnişlerini örgütlemek içindir.
halkın, yoksulluğa karşı birlikte üretimini sağlamak içindir.
halkın, kendi sorunlarını kendisinin çözebilmesi içindir.
halkın, halk iktidarı için mücadele edebilmesi içindir.

Yürüyüş dergisi
Sevgi Erdoğan
Vefa evi

Okmeydanı

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

Son 13 yılda, uyuşturucu bağımlılığından ölüm sayısı
yüzde 1833 oranında arttı.
Burjuva ideolojisi bize; “uyuşturucu kullanın” der.
Devrimci ideoloji bize; “uyuşturucuyu bırakın, halkın
iktidarı için mücadele edin” der.
Burjuva ideolojisi bize; “sorunlarınla ilgilenme, çözüm
üretme, keyfine bak” diyor. Bir yandan bunu derken, diğer
yandan bize uyuşturucu veriyor. İlkokul önlerine kadar
uyuşturucu pazarının inmesi, devletin polislerinin gözleri
önünde uyuşturucu satılması bu nedenledir.
Burjuva ideolojisi, halk çocuklarının umutlarını yok
ediyor. Halk çocuklarına, gelecek için umutlu olmayı öğretmiyor, bunun olanaklarını sunmuyor, gelecek umutlarını
yok ediyor. Bununla uyuşturucuya yönlendiriyor.
Burjuva ideolojisi, TV’lerden, basından, eğitim sistemine
kadar, düzenin yoz kültür ve ahlakını veriyor. Uyuşturucuya,
maceraya özendiriyor, gençlerimizi yozlaşmanın bataklığına
sürüklüyor.
Bizi, burjuva ideolojisinin bu bataklığından kurtaracak
olan tek şey devrimci ideolojidir. Çünkü, devrimin ideolojisi
,halka umudu, kendi sorunlarının çözüm yollarını, bunun
için örgütlenmeyi anlatıyor. Halkı, kendi iktidarı için mücadeleye yönlendiriyor.

Son 13 yılda, uyuşturucu bağımlılığından ölüm sayısı
yüzde 1833 oranında arttı.
Bu sorunu, hangi yöntem ve araçlarla çözebiliriz?
Faşist AKP iktidarı diyor ki; “rehabilitasyon köyleri kurarak
uyuşturucu sorununu çözeceğiz.”
Yalan söylüyorlar AKP iktidarı, uyuşturucu sorununu çözemez. Amaçları, bir yandan uyuşturucuyla gençlerimizi zehirlerken, diğer yandan, toplumda bu çürümenin boyutlarının
görünmesini engellemek için uyuşturucu bağımlılarını, halkın
yaşamından soyutlamak ve tümüyle ölüme terk etmektir.
Uyuşturucu sorununu, bu sorunu yaratan faşist AKP
iktidarı çözemez, Halk Meclisleri çözer. Halk meclislerinde
örgütlenerek, gücümüzü birleştirerek biz çözeriz bu sorunları.
Biz, kendi gücümüzle ve emeğimizle örgütlediğimiz Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’mizde
tedavi olabiliriz, yakınlarımızı tedavi edebiliriz.
Bizim, bu düzenden hiçbir beklentimiz olamaz, bizim sorunlarımızın kaynağı düzendir çünkü. Biz, örgütlenerek, her
mahallemizde Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’mizi kurabiliriz.
Uyuşturucu sorunuyla, faşizmin yöntemleriyle mücadele edemeyiz. Geliştirdiğimiz kendi yöntem ve araçlarımızla çözebiliriz.
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Bütün Yoksul Mahalleler
Bizim Olacaktır

Bütün yoksul mahalleler bizimdir,
bizim olacaktır?
Neden?
Çünkü;
Halkımız için atar yüreklerimiz
Çünkü;
burası bize vatan
emek, alınteri, can
savunuruz hayatı hiç durmadan
çıkarız barikata
umudun bayrağıyla
alnımızda yıldızlı bere
bu mahalle bizim
Çünkü,
hayatı örgütlüyor Halk Meclisleri
katillerin peşinde Halk Milisleri
Silahlanmış halkız biz
Mahallenin Şahanları
Faşizme dur diyen halk çocukları
“Bütün mahalleler bizim olacak”
diyoruz. Neden bizim olacak?
Biz bir halk hareketiyiz.
Halk çocuklarıyız.
Halk kurtuluş savaşı yürütüyoruz.
Halkın iktidarını kuracağız.

Kimdir Halk?
Bir avuç işbirlikçi ve hain
dışında kalan, yani Koçlar,
Sabancılar, Ülkerler, Karamehmetler, Ağaoğlular gibi
bir avuç tekelci dışında kalan
herkes, halktır.
Çünkü, halk, mahallelerde yaşıyor.
Halkın en yoksulları, yoksul gecekondu
mahallelerimizde yaşıyor.
Çünkü, devrimin temel dinamikleridir mahalleler. Yoksul halkın yaşadığı alanlardır mahalleler.
Çünkü, faşist düzenle çelişkilerin
de, faşizme karşı mücadelenin de temel
alanlarıdır mahalleler.
Çünkü, o mahalleler, daha kuruluşundan itibaren direnişlerle, mücadele
ile varoldular. O mahalleler faşizme
karşı dişe diş bir savaşla ayakta kaldılar.
Faşizme karşı mücadele eden ve bedeller ödeyen bir halk yaşıyor o mahallelerde.
O mahalleler bizim olacak, çünkü,
o mahallelerin her karışında bizim
emeğimiz var. Gazi Mahallesi’nde,
Çayan'da, Küçükarmutlu'da, Okmeydanı'nda, 1 Mayıs'ta, Sarıgazi'de,
Bağcılar'da, Ege Mahallesi’nde, Çiğli'de, Mamak'ta... bizim emeğimiz
var. Bizim ödediğimiz bedeller var. O
mahallelerde, kuruluşundan, faşizme

karşı direnişlerine halkla bütünleşmiş
bir direniş geleneğimiz var.
Gecekonduların yapımında DevGenç var. Gecekonduların, düşmana
karşı savunulmasında Cephe var.
Bütün mahalleler bizim olacak;
Çünkü, o mahallelerde doğup büyümüş kadrolarla halk kurtuluş savaşımızı örgütleyen, geliştiren bir örgütüz
biz.
Çünkü, o mahallelerde doğup büyümüş, halk kurtuluş savaşımız içinde
şehit düşmüş onlarca şehidimiz var bizim.
Sadece Gazi Mahallesi’nden şehitlerimizin sayısı 28'dir. Yani Gazi
Mahallesi’nden halk kurtuluş savaşımıza katılıp, şehit düşmüş 28 Cephe
taraftarı, savaşçısı, komutanı vardır.
Bütün yoksul mahalleler bizim
olacak, çünkü;
Mahallelere ilişkin sadece bizim Sayı: 22
politikamız var.
Ne işçicilerin, ne köylücülerin, ne Yürüyüş
reformizmin, ne Kürt milliyetçiliğinin, 9 Temmuz
2017
mahalle halkını örgütlemeye ilişkin bir
politikası, bir programı yok. Devrim
stratejilerinde mahallelerin yeri yok.
Neden bütün mahalleler bizim
olacak?
Çünkü, bakın çoğu kadrolarımız,
savaşçılarımız mahallelerde büyümüş-

çözüm
Halk, ancak değerleriyle ve gelenekleriyle
yaşayabilir. Değerlerini ve geleneklerini terk eden bir halk,
a
r
kendi kafasına kurşun sıkmış olur.
so aşm
POLİS İŞBİRLİKÇİLERİNİ, MAHALLELERİMİZDE YAŞAYAMAZ HALE
zl GETİRMEK, GELENEKLERİMİZDENDİR. Polis işbirlikçiliği, açık kanıtlanmış olan kişileri,
o
y
kim olursa olsun, mahallelerimizde yaşayamaz hale getirmeliyiz. Böylesi bir alçaklığın
mahallelerimizde yaşamasına izin veremeyiz. İzin vermemeliyiz. Polis işbirlikçilerinin, oturduğumuz
yerlerde gelip oturması, yolda verdiği selamının alınması, kendisiyle aynı ortamlarda bulunmak, polis işbirlikçiliğini
meşru görmek anlamına gelir. Ki, bu çok açık ve büyük bir yozlaşmadır.
Polis, evlatlarımızın katilidir. Polis işbirlikçileri de bu katliamlardan sorumludurlar, katliamların suç ortaklarıdırlar.
Polisle işbirliği yapmak, bu nedenle de büyük bir suçtur. Halk olarak ne yapacağız? Yüzüne tükürmeli ve sokağa
çıkamaz hale getirmeliyiz. Halkın olduğu her yerden köşe bucak kaçar, saklanır hale getirmeliyiz.
Polis işbirlikçilerini, mahallemizde yaşayamaz hale getirmeliyiz ki, bu alçaklık cezasız kalmasın, bu
alçaklık, bizleri, çocuklarımızı yozlaştırmasın. Unutmayalım, polis işbirlikçileri, tüm halka
düşmandır. Polis işbirlikçileri, artık karşı saflarda, halk düşmanları saflarındadır.
Polis işbirlikçilerine selam verenler, onlarla konuşacak şeyi olanlar da
kendilerini şaibeli duruma düşürürler.

un
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Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

tür. Yani biz o mahallelerin içindeyiz,
mahalle halkının parçasıyız. Biz mahallelerin dışında bir güç değiliz,
ideolojimizle, politikalarımızla, fiziki
varlığımızla mahallelerdeyiz.
Neden bütün mahalleler bizim
olacak?
Örgütleyeceğiz ve bizim olacak.
Nasıl bizim olacak bütün mahalleler?
Tek yöntem, halkı örgütlemek ve
savaştırmaktır.
Soru şu:
Mahalleler, faşizmin işgalinde
mi olacak, bizim mi olacak? Bizim
yıkılmaz kalelerimiz mi olacak?
Faşizmle, mahallelerimizde yürüttüğümüz dişe diş çatışmada, biz
kazanarak mahalleleri bizim yapacağız.
Faşizm, uyuşturucuyla mı geliyor? Halkı dikeceğiz karşısına
Faşist terörüyle mi geliyor? Silahlanmış, örgütlenmiş halkı dikeceğiz karşısına.
Faşizmi; tüm kurumlarıyla, ekonomik, politik, militarist tüm güçleriyle mahallelerimizden söküp atarak,
mahalleleri, bizim mahallelerimiz

yapacağız.
Faşizmin kurumlarının yerine
,devrimin kurumlarını büyüterek,
mahallelerin tümünü bizim mahallelerimiz yapacağız.
Halk Meclislerimizle, faşizmin
mahallelerimizdeki yönetimini boşa
çıkararak, devrimcilerin önderliğinde
halkın kendi yönetim organlarını kuracağız.
Halk bahçelerimizle, halk fırın-

Devrimci Kişilik:
Halka öğretirken, aynı zamanda halktan öğrenmesini bilen
kişiliktir. Yani devrimci kişilik, halka üstten bakmaz, halkı küçümsemez,
halkın birikimini, gücünü küçümsemez. Devrimci kişilik, kendisinin
de halk olduğunu unutmayan kişiliktir.
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larımızla, HFG Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezleri’mizle, elektrik
trübinlerimizle yaşamı biz örgütleyerek, sorunlarımızı kendi örgütlenmelerimizle çözerek faşizmi mahallelerimizden kovacağız.
Barınma sorunumuzu kendi gücümüzle çözerek, faşizmi mahallelerimizden kovacağız.
Tüm sorunlarımızı, halk olarak
kendi komitelerimizle, komisyonlarımızla çözerek, faşizmi mahallelerimizden çıkarıp atacağız.
Ve tüm yoksul mahalleler bizim
olacak, yani devrimimizin, faşizme
karşı yıkılmaz kaleleri olacak.

Eğitim:

Ajitasyon Propaganda:

EĞİTİM ÜZERİNE 5 MADDE:
1- Eğitim, bir insanı yeniden yaratmaktır.
2- Bizim eğitemediğimiz kitleleri, burjuvazi
eğitir.
3- Burjuvazi, kendi ideolojisi çerçevesinde
kavramları çarpıtarak içini boşaltır, devrimcileri ve devrimci değerleri yok sayar.
4- Eğitim, burjuva ideolojisi ile kıyasıya
verilen mücadelenin en önemli ayağıdır.
5- Eğitimi ertelemek ve süreklileştirmemek, burjuvazi ile suç ortaklığı yapmaktır.

AKP ne diyor?
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevi yapmıyorlar, gizli gizli yiyorlar.
Adalet yürüyüşü yaptığını söyleyenler yürümüyorlar.
AKP faşizminin yalanları, demagojileri, artık günlük
faaliyetleri arasına girmiş durumda.
Neden? Çünkü, yalan, faşizmin en temel özelliklerinden biridir. Bu yalanlar, AKP faşizmine özgü değildir.
Bu yalanlar, faşizmin karakterinin bir sonucudur.
Faşizm, meşru değildir. Faşizm, suçludur. Bunun için,
halka yalan söylemek zorundadır.
Biz, yalancıların, her türlü suçlarını yalanla örtmeye
çalışan ahlaksızların yönettiği bir ülkede değil, halkın
yönettiği bir ülkede yaşamak istiyoruz.
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Savaşta Dinamizm
Ve İnisiyatif

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Savaşta dinamizm ve inisiyatif ne
demektir?
Savaşta dinamizm ve inisiyatif neden gereklidir?
Siyasi dinamizm;
Günde 10 sayfa kitap okumaktır.
Her gün, bir haber programını takip
etmektir.
Her gün, bir gazete ve köşe yazarı
okumaktır.
Her gün, Halkın Sesi TV sitesinden
haberleri takip etmektir.
Yani nedir siyasi dinamizm?
Halkın sorunlarına ilgili olmak, bu
sorunları haberlerden izleyerek ve
okuyarak takip etmek, bilgi sahibi olmaktır.
Kitap okuyarak, ideolojik birikimini
artırmak, kendini donatmaktır.
Devrimin sorunlarını, devrimci
ideoloji ile çözmektir.
Devrimin sorunlarını çözmek için,
politika üretmektir.
Yani, “ben şimdi ne yapacağım?
biz şimdi ne yapacağız?” sorularını
sormak ve bunlara cevap vermektir.
O halde soruyoruz?
Mahallelerimizin Şahanları olarak,
biz şimdi ne yapacağız?
Bu sorunun cevabı, izlediğimiz haberlerdedir.
Haberler diyor ki, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça, AKP iktidarı tarafından tutsak edildiler. Halktan tecrit
edilerek, üzerlerinde baskı kurularak,
direnişlerini bitirmeye zorlanıyorlar.
Dinamizm, bu sorun karşısında politika üretmek demektir. Biz şimdi bu
sorun karşısında ne yapacağız?
Mahallelerimizin Şahanları olarak,
faşizme, kendi cephemizden cevap
vereceğiz.

Halkı örgütleyeceğiz.
Halkın devrimci
dinamiklerini, silahlı
eylemlerini örgütle-

yeceğiz.
Peki bunu yapabilmek için neye
ihtiacımız vardır?
İnisiyatife ihtiyacımız var.
Nedir inisiyatif?
TDK Sözlüğü diyor ki;
İnisiyatif:
1. Öncecilik, üstünlük.
2. Gerekli kararları almayı bilen
kişinin niteliği. İnisiyatifi ele almak
(veya geçirmek) önceliğe, üstünlüğe
sahip olmak. İnisiyatifini kullanmak,
gerekli kararları öncelikle almak.”
Evet, inisiyatif koymak, savaşta
üstünlüğü ele geçirmek demektir.
Gerilla savaşının ustaları "Dinamizm, inisiyatif, hareketlilik, yeni durumlar karşısında hızlı karar verme”
sloganı gerilla taktiğini tamamıyla
özetler" demişlerdir.
O halde, Mahallelerimizin Şahanları
olarak, düşmanın politika geliştirmesine
izin vermeyen bir inisiyatif kullanma
gücü, ideolojik birikimi geliştireceğiz.
Peki, inisiyatifi hangi zeminde geliştireceğiz?
İnisiyatif geliştirmek demek, örgütsüz
hareket etmek demek değildir. Savaşın
önümüze çıkardığı sorunlara, çözüm
üretmek demektir. Bunu yaparken, sorunu sadece Parti’den gelecek emir ve
talimatları bekleyerek değil, kendimiz
düşünerek ve sürece ilişkin politikalar
ve taktikler çerçevesinde inisiyatif geliştirerek yapmak demektir.
Yani, faşizmin saldırıları ve Nuriyeler’in direnişini boğma çabası karşısında, halkın silahlı direnişini, pratiğini örgütlemek demektir.
Faşizmin saldırıları karşısında halkı
her alanda örgütlemek demektir.

Yani, inisiyatifimiz, hep halk için,
hep ileri diyen bir inisiyatif olacaktır.
“Devrimci inisiyatif ise, kitlelerin
eğitimi ve örgütlendirilmesi ile, nesnel
koşullar tarafından belirlenen evrim
veya devrim sürecinde, sınıflar mücadelesinin önümüze çıkardığı görevleri
yerine getirebilecek taktik, şiar ve mücadele biçimlerine sahip olabilmektir."
Yani, devrimci inisiyatif, Mahallelerimizin Şahanları örgütlenmesini büyütmeye hizmet etmelidir. Mahallelerimizin Şahanları örgütlenmelerimizin
yetkinleşmesine, eylem kapasitelerini
büyütmesine hizmet edebilmelidir.
O halde, dinamizm ve inisiyatif,
devrimin önümüze koyduğu soru
ve sorunları çözmek içindir.

Davet
Dörtnala gelip Uzak Asya'd an
Akdeniz’e bir kısrak baı gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, diler kenetli
ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!
Kapansın el kapıları bir daha
açılmasın
yok edin insanın insana kulluunu
Bu davet bizim!
Yaamak bir aaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeçesine
Bu hasret bizim!
Nazım Hikmet Ran
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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DİRENİŞLER ÖRGÜTLER
Halkın her kesiminin hakları için
direnmesi meşrudur. Kapitalizm; haksızlık, adaletsizlik üzerine kuruludur.
Bu nedenle hiç kimseye hakkını vermez. Bir hırsız, çaldığı malı geri verir
mi? Vermez. Bu düzenin sahipleri de
halktan çaldıklarını halka hiçbir zaman
geri vermezler. Bu nedenle "Hak verilmez alınır" sözü değerli ve önemlidir.
Gasp edilen hakkımızı, işimizi
nasıl geri alacağız? Oturduğumuz
yerden “işimizi verin” diyerek mi,
direnerek mi? Tabi ki direnerek. Direnişsiz, diyalogla haklarımızı alacağımızı düşenmek, demokrasi şalıyla
örtülen faşizmin farkında olmamak
demektir.

se
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Direnerek ve Örgütlenerek
Haklarımızı Kazanacağız
Taksim 1 Mayıs Alanı için verilen
mücadele, alana çıkmak için gösterilen direniş, işçi sınıfında direnme
ve örgütlenme bilinci yaratmıştır.
Sınıf bilincini ve sınıfsal öfkeyi büyütmüştür. Her sene Taksim'de 1
Mayıs’ı kutlamak için verilen mücadele, işçilerin, siyasi hareketlerin
birliğini, birlikte mücadelesini güçlendirmiştir, birlikte mücadele etmenin zemini, yaratmıştır.
Tarihe yazılan direnişler, her zaman hemen karşılığını vermeyebilir.
1984 yılında Metris Hapishanesi’nde
yaşanan ölüm orucu direnişi, 4 şehit
vererek siyasi zaferle sonuçlanmıştır.
Bu can bedeli süren direnişin devrimci
mücadele, etkisi yıllar sonra ortaya
çıkmıştır. Yine 12 Eylül faşizminden
sonra, ilk işçi direnişleri de gücünü
84 Ölüm Orucu direnişinden almıştır.
İşçi sınıfının tarihin hak alma mücadelesinin bir biçimi olarak açlık grevleri bu direniş sayesinde girmiştir.
2000 yılında başlayan, 7 yıl süren
Büyük Direnişin de devrimci mücadeleye etkisi, direniş bittikten sonra

olmuştur. 7 yıl göğüs göğüse süren
direniş, emperyalizmin "ya düşünce
değişikliği ya ölüm" tehdidini boşa
çıkarmıştır. Devletin tüm baskısına,
sansürüne, tecritine rağmen devam
eden ölüm orucu direnişi, halkla direnişçiler arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlamış, direnmeyenleri
çürütmüştür.
O gün devrimci hareket tarafından
söylenen, “direnmeyen çürür sözü”
tercihlerini direnmekten yana değilde
uzlaşmadan yana koyan siyasi hareketlerin, sendikaların, kurumların bir
bir çürüttüğünü göstermiştir. Devrimci
hareketi ise güçlendirmiş, feda ruhunun ete kemiği bürünmesini sağlamıştır.
Zonguldak maden işçilerinin direnişi de tüm halkı birleştiren, birlikte
mücadeleyi örgütleyen "Zonguldak
Türkiye’dir" dedirtecek kadar, halkın
aklını, yüreğini kazanan bir direniş
olmuştur. İşçilerle birlikte bütün Türkiye yürümüştür.
25 Kasım günü başlayan ve 78
gün süren Tekel direnişi de halkı bir
araya getiren bir direniş olmuştur.

Ankara'nın göbeğinde kurulan direniş
çadırı, halkın tüm kesimini bir araya
getirmiş, birlikte direnilmesini sağlamıştır.
Bütün sendikalar, siyasi hareketler,
halkın örgütsüz kesimleri, bu direnişle
bir araya gelmiş, 78 gün boyunca
birlikte mücadele etmişlerdir.
İşten atılmaların sıradanlaştırıldığı,
işçilerin sualsiz işten atıldıkları hiçbir
haklarının verilmediği bir ortamda
Kazova Direnişi, işçi mücadelesinde
bir ilki yaratmıştır. Türkiye sınıflar
mücadele tarihinde, çalıştığı fabrikayı
işgal ederek, patronsuz üretime başlayan ilk işyeri olarak tarihe geçmiştir.
Kazova Direnişi de halkın bütün kesimleri tarafından sahiplenilmiş, Kazova işçilerinin mücadelesi sahiplenilmiştir.
AKP faşizmi, OHAL ile birlikte,
emekçiler üzerindeki saldırıları arttırmış, bir gecede çıkartılan kararnamelerle 100 bin kamu emekçisi,
5295 akademisyen işten atılmıştır.
AKP faşizminin yarattığı korku ortamında direnişe geçen iki kamu
emekçisi, direnişleri ile OHAL, Kanun Hükmünde Kararname’lere karşı
direnişlerini sürdürüyorlar. Nuriye
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ve Semih'in direnişi de diğer
direnişler gibi, halkın tüm
kesimlerini, direnişin etrafında birleştirmiştir.
Sonuç olarak; direnişler,
halkı örgütler, halka umut
olur, gasp edilen hakların
kazanılmasını sağlar. Bedel
ödeyerek yarattığımız direnişler, bize bunu öğretiyor.
Devrimci İşçi Hareketi olarak da tarihimizin gösterdiği
bu yoldan yürüyerek, işçilerin
köle gibi çalıştırıldığı, kıdem
tazminatı gibi kazanılmış hakların gasp edilmek istendiği
koşullarda, yeni işçi direnişleri
yaratmanın öncülüğünü yapmalıyız. Sendikaların, solun
CHP’nin kuyrukçuluğunu
yaptığı yerde, biz yeni işçi
direnişlerinin örgütleyicisi olmalıyız. İşçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatının gasp edilmesine, örgütleyeceğimiz direnişlerle cevap
vermeliyiz. Devrimci İşçi Hareketi’nin direnişlerle dolu tarihine, yeni bir direniş ekleyelim.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

içinin el izi var
Yaba gibi olur
Irgat eli
Sert, yayvan
Yaba tutar da
Ondan
Orak, tırpan tutar
Dirgen tutar baka
Çelikleir iten
Ve salam kavrar
Benzer olur
çi eli de
Kürek tutar
Çekiç, keser tutar
Mala tutar

İşçi Okulu
DİH'li, eleştiri-özeleştiriyi, günlük yaşamının
bir parçası haline getirmelidir.
DİH'liler, nasıl eleştiri-özeleştiri yapmalıdır?
- Önce kendisine bakmalıdır ve özeleştiriye
açık olmalıdır.
- Kendi aralarındaki çelişkileri, sorunları,
anlaşmazlıkları; eleştiri -özeleştiri, ikna yöntemi
ile çözerler. Tarzımız, üslubumuz, asla kavga
eden tarzda olmamalıdır.
- Hatalarımızın özeleştirisini verirken, güçleneceğimizi unutmayacağız.
- Yöntem olarak;
Neyi, nasıl yapıyoruz, yapamadıklarımız
neler?
Neden yapamadık?
Nasıl yapacağız?
Hiçbir ayrıntının üstünden atlamadan hesaplaşmamızı yapmalıyız. Yapmazsak, kendimizi
tekrar ederiz.
Kendimizi tekrar, SIRADANLAŞMAKTIR.
Sıradanlaşmak, YOZLAŞMAKTIR.
YOZLAŞMAK, ÇÜRÜMEKTİR.
- Eleştirirken titiz, eleştiri alırken olgun
davranmalıyız. Eleştiri ve özeleştirinin, devrimci
bir silah olduğunu unutmayacağız.
-Sadece KENDİNİ DEĞİŞTİRENLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR. KENDİNİ DEĞİŞTİREMEYENLER KENDİLERİNİ DE DEĞİŞTİREMEZLER.
Balyoz tutar
Ve salam kavrar ki
Kerpeten misali
Sıkı sarar kolları
Ölümünedir
Gardalık
Arkadalık
Ki,
vururken kazmayı madene
Ölümün soluu
Hemen oradadır
nerken çekiç demire
Ölüm hemen yanlarındadır
Ve ondandır ki
Tabut tutar elleri

Kıssadan Hisse;
Yolun Kenarına,
Diken Eken Adam
Adamın biri, bir yolun kenarına
dikenler ekti. Dikenler büyüyüp
gelişince, yoldan geçenleri rahatsız
etmeye başladı. Gelip geçenler:
"Bu dikenleri sök, insanları rahatsız
etmesinler" demeye başladılar. Fakat adam bunları duyuyor, fakat
aldırmıyordu.
Birgün oradan geçen birisi :
"Mutlaka bu dikenleri sök." dedi.
Adam itiraz etmedi. "Evet mutlaka
birgün sökerim." dedi. Ha bire
yarın yarın dedikçe, dikenler büyüyüp kuvvetleniyordu. Oradan
geçen yolcu "Ey vaadinde durmayan adam, sök şu dikenleri, bu işi
sürüncemede bırakma." dedi.
Adam: "Babacığım, bir hayli
gün var, bugün olmazsa yarın, birgün
mutlaka bu işi yapacağım." dedi.
Sonunda yolcu "Sen, hep yarın
diyerek bu işi erteliyorsun, fakat
şunu bil ki, her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor, dikenleri sökecek olan sen ise güç kuvvet
kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor sense ihtiyarlıyorsun."

Arkada tabutu
Garda tabutu
Düüp hesaptan sayısı
Geçilir
“kaza”dır
Futboldan trafie
Hemen her yerde
Bir “terör” parmaı
vardır da
çi ölümü
“kaza”dır
Sabancı deil
Tayyip deil ya adları
Yüzbinlercesi ölürken
Üç kuruluk korunma
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Fazladır…
Ve doymaz karınları
Bir Allah’ın günü…
AÇTIR…
Öyleyse,
Silah tutar garda elleri
Silah
Bomba
Law
Vurulunca
Zulmün adaletsizlik sarayı
Açıkladılar;
“yaba gibi bir el izi var”
Yaba gibi bir el
Öpülesi…

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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KESK YÖNETİMİNİN, UZLAŞMACI VE İCAZETÇİ
POLİTİKALARINA KARŞI, İDEOLOJİK MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!
Biz Kimiz?
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Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?
Bir gecede, on binlerce kamu emekçisinin işten atılabildiği, OHAL koşullarında,
bir kararname ile yüzlerce derneğin kapatılabildiği,
düzen için muhalif güçlerin bile, tamamen hukuksuz bir
biçimde yıllarca hapsedilebildiği, infazların, işkencelerin,
hapishanelerde baskıların her gün arttığı bir ülkede yaşıyoruz.
Amacımız, burada bir ülke tahlili yapmak değil. Ama
şu iki noktayı kimse unutmamalı; emperyalizme bağımlı
ve faşizmle yönetilen bir ülkeyiz.
"Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?" sorusu, şu açıdan önemlidir.
Nasıl ki bir ay içinde iki bine yakın dernek, vakıf kapatılabilmişse, nasıl ki bir kaç hafta içinde yüz bini aşkın kamu
emekçisi işten atılabilmişse, yarın sendikalarımızın kapısına
da kilit vurulabilir.
O zaman ne yapacağız?
KESK ne yapacak?
KESK, on binlerce üyesi atıldığında ne yapabildiyse,
öyle bir saldırıda da onu yapacaktır. Yani, HİÇBİR ŞEY
yapamayacaktır.
Böyle bir ülkede, nasıl bir sendika olmalı?
Emperyalizme karşı olunmadan, ekonomik, demokratik
haklar savunulamaz.
AKP, faşist bir parti, emperyalizmin işbirlikçisidir.
Zaman zaman emperyalizm ile çelişkilerinin olması bu niteliğini değiştirmez. Emperyalizmin onayı ile "şeriatçı" ya
da “gerici” yasalar, uygulamalar da getirebilir.
"Şeriat” diye bir tehlikeye karşı önlem almak isteniyorsa,
onu da önlemenin tek yolu, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, kapitalizme karşı sosyalizm
mücadelesi vermektir.
KESK, nereden nereye geldi?
Avrupa emperyalizminin ve işbirlikçi oligarşilerin tüm
kapsamlı hak gasplarında, saldırılarında kullandıkları "sol",
“sosyal demokrat" partilerden medet ummak, tarihi unutmaktır.
Kendi gücüne güvenmeyip, bir düzen partisine sığınmaktır.
Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde, Lami Özgen'in, Kani Beko'nun ve tüm reformist partilerin yaptıkları budur.
KESK niye orada?
KESK, bağımsız bir mücadele çizgisi uygulayabilecek güç, dinamik ve siyasi cesaretten yoksundur artık.
20 yıl önce, diğer demokratik kitle örgütleri
ile, kendi başına grev örgütlerken, bugün bağımsız
bir yürüyüş bile örgütleyemez hale geldi.
KESK yönetimi, bunun hesabını veremez. Yüz
bin kamu emekçisinin işten atıldığı yerde, 100 kişi
ile basın açıklaması yapamaz haldedir. KESK
yönetimi bu soruya cevap veremeyeceği için tartışılmasını engellemek için elinden geleni yapmaktadır.
Ama KESK üyeleri, bu sorunun peşine düşmeli ve

KESK yönetiminden hesap sormalıdır.

KESK, Nasıl Bir Sendika?
Grevler ve sendikalar, tarih sahnesine çıktıkları günden
bu yana, emekçiler için birer okul olmuştur.
KESK, bu okulun kapısına kilit vurmuştur. Grev yapmak
tarihe karışmıştır. Kendi üyesini, sınıfsal bir bakış ile eğitmeyen, bilinçlendirmeyen bir sendikacılık hakim kılınmıştır.
Üye sayısının düşmesini "korkup sendikamızı terk ediyorlar",
"kitle korkuyor" diye açıklamak, KESK yöneticilerinin en
iyi bildiği mücadeleden kaçma yöntemidir.
AKP faşizminin tüm baskılarına, korkutmalarına rağmen,
200 bini aşkın kamu emekçisinin KESK'te kalması, ciddi
bir siyasi tercihtir. Ama KESK yönetimi, bu 200 bin kişiyi,
mücadeleye değil uzlaşmacılığa, icazetçiliğe yönlendirmiştir.
Çünkü kendisi uzlaşmacı ve icazetçidir.

Devlet ve AKP Sendikaları,
Kamu Emekçileri İçin Alternatif Değildir
AKP sendikacılığı, emekçiler için alternatif değildir.
AKP sendikaları, kamu emekçileri için "iş güvencesi" ve
"yükselme" vaat ederek örgütleniyor. AKP sendikalarının
dışındaki sendikalara üye olanlar, baskı altına alınıyor.
Emekçiler için burada sorun, sadece bir sendika tercihi değildir. AKP, baskı ve rüşvet ile kamu emekçilerini soygun
ve zulüm düzenine onay veren, OHAL'e, KHK'lara sesini
çıkartmayan bir duruma getirmek istiyor.
Haklarımızı Kimle ve Nasıl Savunacağız?
KEC kimdir?
Neyi savunuyoruz?
Anti-emperyalistiz. Anti-faşistiz.
Demokratik Kitle Örgütleri’nde, demokratik merkeziyetçilik ilkesini savunuruz.
Tüm kamu emekçilerine, meclisleri öneriyoruz.
Tüm kamu emekçilerine, Cephed’e birleşmeyi öneriyoruz.
Kamu emekçilerinin meclislerinde ve cephesinde örgütlenmek, söz ve karar sahibi olmaktır.
Birlikte düşünmek, birlikte karar almaktır, birlikte eylem
yapmaktır.
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Tüm kamu emekçilerini, bir
cephede birleştirmek, bizi daha
büyük bir güç haline getirecektir.
Kamu emekçilerinin mücadelesinin ve örgütlenmemesinin
nedenlerinden biri de her iş kolunun, sadece kendi sorunlarına
yönelmesi, ortak mücadelenin
unutulmasını beraberinde getirmiştir. Bu sendikaların her biri
ilerici, devrimci, demokrat sendikalar olmasına rağmen, bugün
‘her koyun kendi bacağından
asılır’ noktasına gelinmiştir.
Kamu Emekçileri Meclisi
ve Cephesi, bu durumu değiştirecek tek örgütlenme biçimidir.

KISSADAN HİSSE

“Önce Kendimi
Değiştirmeliydim”
Westminister Manastırı’nda bir mezar yazıtı:
"Genç ve hür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp
akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım.
Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak, sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe
benzemiyordu.
İyice yaşlandığımda, artık
son bir gayretle, sadece ailemi,
kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu da kabul ettiremedim.
Şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki,
önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak
ailemi de değiştirebilirdim.
Onlardan alacağım cesaret
ve ilhamla memleketimi daha
ileri götürebilirdim.
Kim bilir, belki dünyayı
bile değiştirebilirdim."

İdeolojik Mücadele Verilmeden
Siyasi Zafer Kazanılamaz
Üç çeşit ideolojik mücade var.
1- Düşman ile ideolojik mücadele; taraflardan birisi, diğerini yok edene kadar
sürer. Dil de, hedefler de buna göre seçilmelidir.
2- Dışımızdaki sol ile ideolojik mücadele,
BİRLİK-ELEŞTİRİ-BİRLİK temelinde ele
almalıyız.
3- Kendi içimizde ideolojik mücadele;
ESAS İKNA-EĞİTİM ÜZERİNE KURULU
OLMALIDIR.
Örneğin düzenin, insanlarımızın bilincinde yarattığı burjuva kültürü kalıntılarını
yok etmek, burjuva kültürünün, insanlarımız
üzerindeki her türlü etkisine, gevşekliğine,
aylaklığına, tembelliğine, küçük burjuva
disiplinsizliğine ve bireyciliğine, açgözlülüğüne ve kolektif çalışma konusundaki
sorumsuzluğuna karşı mücadele etmeliyiz.
Bunu nasıl yapacağız?
Oligarşi, her türlü kurumuyla, ideolojik,
kültürel kurumlarıyla, basınıyla, TV'leriyle,
eğitim kurumlarıyla, yoz dejenere ilişkileriyle,
yaratmış olduğu yaşam biçimleriyle, devrimcilerle arasında köprüler kurarak, onu bu köprülerden kendi düzenine çekmek ister. Biz,
bu köprüleri yıkmalıyız. Bu köprülerin üzerindeki insanları almalıyız bizim tarafa.

İdeolojik Mücadeleyi, Hayatın
Her Alanında Sürdürmeliyiz
Kamu Emekçileri Cephesi olarak,
KESK'in yöneticilerine karşı ideolojik mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz.
AKP faşizminin “akil adamı” Lami Özgen’e
karşı sürdürmeliyiz.
Bugün, Kamu Emekçileri Cephesi ile
AKP faşizmi arasında kıyasıya bir ideolojik
mücadele yaşanıyor. Bu mücadelenin bir
tarafında Nuriyeler ve Semihler, diğer tarafta
AKP faşizmi var.
Direniş, AKP faşizminin tüm saldırılarını
boşa çıkartarak, halkı birleştirmeyi ve mücadeleye katmayı başardı.
Diren,şin sesi, dünyanın her yerinden
duyuldu ve desteklendi.
Bu sesi KESK duymadı.
‘NEDEN’ diye sormalıyız.

Bulunduğumuz her yerde KESK’li yöneticilere şu soruyu sormalıyız:
Neden Nuriye ve Semih’in direnişini
görmezden geliyorsunuz?
Neden, direnişin sesini duymuyorsunuz?
Neden, direnişi sahiplenmiyorsunuz?
Neden, üyelerinizi, direnişi sahiplenmek
için eyleme çağırmıyorsunuz?
Neden, meydanlara çıkmıyorsunuz?
Neden, Meclis’in önünde oturma eylemi
yapmıyorsunuz?
Neden, AKP binalarının önünde açıklamalar yapmıyorsunuz?
Neden, kendi uzlaşmacı, icazetçi çizginizi, kamu emekçilerine dayatıyorsunuz?
Görmüyor musunuz!
Artık KESK diye, ciddiye alınan bir
sendika yok ortada. Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarken sessiz kalan, üyelerinin
haklarını savunmayan, savunamayan bir
KESK yönetimi var.
KESK, neden bu duruma gelmiştir?
KESK yöneticilerinden bunun hesabını
sormalıyız.

ŞİİR:
“(.....)
Meydanlarda kaybedilmişse hayat
Yitirildiği yerde bulunacak demektir
Ve meydanlara çıkılacaktır halaylarla
Çünkü hayatın nabzı meydanlarda atar...
Meydanları işgal altındaysa şehrin
Taşlar
Kitaplar
Şarkılar
Yürüyecektir
Ve meydana çıkacaktır
Yumruklar
Çünkü halkın kalbi
Meydanlarda çarpar
Şimdi
Meydanlarda çarpar
Şimdi
Meydanlarda büyüyorsa umut
Hayatın taarruz vakti
Gelmiştir
Ve meydana çıkılacaktır
Omuz omuza
Çünkü devrimin yolu
Hodri meydandan geçer...
(Ümit İlter)

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr

4+3

DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
DÜNYAYI DEĞİŞTİRMENİN SIRRINI BİLİYORUZ,
BU SIRRI, KULAKTAN KULAĞA, EVDEN EVE YAYACAĞIZ!

Burjuvazi ve proletarya, yani zenginlerle yoksullar;
ezenle ezilen; terlemeden zenginleşenlerle emekçiler
arasında uzlaşmaz bir düşmanlık vardır.
Burjuvazi, halkın emeğini sömürür, iliğini kurutur.
Yani halk çalışır, zenginler ise baskısını üzerinden eksik
etmediği halka, bir kene gibi yapışmış onun kanını emmektedir.
Bu nedenle iki sınıfın el ele
sıkıp, anlaşmaya varması, olasılık
dahilinde değildir.
Burjuvazi, bu nedenle halka yönelik geniş, derin bir savaş yürütür.
Soygun düzenini sürdürmek için
halkın aklını çalar.
Ve diğer yandan da halka karşı
örgütlenir.
MİT, polis, Jandarma Özel Harekat, karakollar, mahkemeler, adliyeler, kontrgerilla, ordu, Milli Güvenlik Kurumu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği,
Meclis, düzen partileri (AKP, CHP, MHP...)... Yani tüm
kurum ve kuruluşlarıyla burjuvazi örgütlüdür. Söz konusu
halk olduğunda, kendi içlerinde, ne kadar aç kurtlar gibi
birbirlerine de düşseler, birleşirler ve halka saldırırlar.
Aklımızı nasıl çalarlar?
Dünyayı değiştirmenin sırrını halktan saklayarak. Halk,
“Bu düzen değişmez, böyle gelmiş böyle gider” diye kaderciliğin pençesine atılarak... Oysa sır bulunmuştur. Hem
de yüzyıllar önce. Oysa burjuvazi, bizden bu sırrı saklar.

Sır nedir derseniz eğer, cevabımız FELSEFEDİR... Tabii
burjuvazinin değil, ait olduğumuzun sınıfın, yani proletaryanın felsefesidir.
Marx diyor ki; “Felsefe, devrim silahıdır!”
Bu silahımızı kuşanırsak eğer, devrim yapabiliriz.
Bu, gerçeğin farkında olan burjuvazi,
bizden bu sırrı saklar. TÜSİAD, 2002
yılında “Felsefe 2002” isimli bir kitap çıkartmıştı. Brigitte Bardot, Charlie Chaplin
gibi sanatçılara yer verilen kitapta, ismi
geçmeyen iki kişi vardı: Marks ve Engels!
Yani proletaryanın devrim silahını
yaratan, materyalizmi, tüm ezilen dünya
halklarına armağan eden iki isim...
Neden?
Çünkü Marks ve Engels, toplumlar
tarihini inceleyerek, eskiyen, çürüyen
düzenin yıkılabileceğini bilimsel olarak
açıklarlar. Halka, “BU DÜZEN DEĞİŞİR” düşüncesini bilimsel olarak kavratır. Diyalektik yöntemini, dünya halklarına sorun çözmenin en temel aracı
olarak armağan ettiler.
İşte bizden saklanan bu sırrı anlatmak için mücadele
ediyoruz.
“Sana bir sır söyleyeceğim
aç yüreğini!”
diyor ya şair... Biz de aynı dizelerle sesleniyoruz ve
ekliyoruz: Aklımızı çalmak isteyenlerin, bizden gizlediği
bu sırra erişmek için örgütlenelim. Bu sırra kulak verelim.

KAPİTALİZMDE
SADECE BURJUVAZİ
ÖRGÜTLÜDÜR.

SOSYALİZMDE İSE
TÜM HALK
ÖRGÜTLÜDÜR!

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Katletmekle Bitiremediniz
Ailelerimiz, Bugünün Direnişçisi
Yarının Savaşçısı Oldu
Direnişlerimiz, Faşizme Karşı Savaşımızdır
6 Kasım 2016’da Dersim’de katledilen ve ardından
kaybedilen DHKC gerillası Murat Gün’ün babası Kemal
Gün, kaybedilmeler karşısında, Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevi direnişine başladı. 90 günlük direnişin
ardından, oğlunun ve diğer DHKC gerillalarının, toprağa
karışmış kemiklerini alabildi.
Konuyla ilgili 29 Haziran’da İstanbul Gazi Şehitleri
Cemevi’nde, Kemal Gün’ün katılımıyla, direniş üzerine
seminer düzenlendi. Saat 20.00’da başlayan seminerde, ilk
olarak devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından Kemal Gün, Dersim’de 10 yoldaşıyla
birlikte şehit düşen oğlu Murat’ın cenazesini alabilmek
için verdiği mücadeleyi, 90 gün süren açlık grevini,
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yetkililerle yapılan
görüşmeleri, oyalama ve engelleme
çabalarını, ısrarlı bir
mücadele snucunda
onbirlerimizin katledildiği sığınağı
nasıl açtırdıklarını
ve sığınakta karşılaştıkları manzarayı
anlattı. Kemal amca sözlerini “Ben kendimi kazanmış saymıyorum. Nuriye ve Semih kazanmadan, ben de kazanmış
olmayacağım. Onlara destek olun” cümleleriyle bitirdi.
Kemal amcanın bitirdiği yerden söz devralınarak cuma
günü yapılacak destek açlık grevlerinin, cumartesi akşamı
Armutlu’da yapılacak basın açıklamasının ve pazar günü
İkitelli’de yapılacak yürüyüşün çağrıları yapılarak, 54
kişinin katıldığı seminer sonlandırıldı.

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ’LİLİK, HER AN DİSİPLİNLİ VE İLKELİ YAŞAMAKTIR!
HER ANIMIZI BÖYLE DEĞERLENDİRMELİ,
EĞİTİMİ SÜREKLİLEŞTİRMELİYİZ!
Okullar kapandı; ama öğrencilerin bir kısmı hala ders
çalışmak zorunda, kimi memleketinde, kimi bir işte çalışıp
para kazanmak zorunda, çok az bir kısmı ise tatil yapabiliyor.
Bu tabloda, Dev-Genç’liler olarak biz ne yapacağız?
Gençliğin olduğu her yerde olup, onları biraraya getirmeye çalışacağız. Anadolu'nun bir kentinde miyiz,
yapılacak çok fazla şey yokmuş gibi mi görünüyor?
Bizim olduğumuz her yerde, iradi bir program olmalıdır.
İlk yapacağımız, onları bir araya getirmektir.
Temel gündemimiz, elbette, kendimizin ve çevremizdekilerin eğitimi olmalı. Neden?
Çünkü eğitim, kapitalizmin bütün vahşiliğiyle bizi
ezmemesi için, sağlamca hayata hazırlanmaktır. Çünkü
eğitim, insanı disipline eder, insana her türlü işe karşı
özel bir yetenek kazandırır. Örgütlü bir anlayış geliştirip,
insanı terbiye eder.
Eğitim denince, genellikle masa başında, önünde kağıt-kalemle 2 saat hiç kalkmadan, bir konu hakkında bir
kişinin konuşup, diğerinin dinlemesi şeklinde algılanır.
Zorunlu kaldığımızda, bu tarz eğitimler de yapılabilir;
ancak bununla sınırlandırılamaz.
Biz, yaşamın aktığı her yerin eğitim mekanı olabileceğini söyleriz. Belirli bir konuda yapılan ayaküstü bir
sohbet, bir film, okunan bir şiir, anlatılan bir kıssadan
hisse, izlenen bir tiyatro, bir dergi yazısını toplu okumak...
Her yer ve her şey, eğitimin konusu ve biçimi olabilir.
Kimlerle, nasıl eğitim yapabiliriz?
Çevremizdeki bütün gençlerle yapabiliriz; kardeşimiz,
kuzenimiz, köylümüz, komşumuzla yapabiliriz. Sadece
gençlerle değil; annemiz, babamız, amcamız, teyzemiz,
mahalleden bir komşumuz vb. herkesle eğitim yapabiliriz.
Yeter ki kime, ne vermek istediğimiz kafamızda net olsun.

Dev‐Genç’lilerin yaptığı film gösterimlerinden birisi

Başka ne yapabiliriz?
Nuriye ve Semih hocalar için, her yerde eylemler ve
açlık grevleri yapılıyor. Yapılan bu eylemlere, toplu
olarak katılımı örgütleyebiliriz. Eylem yapılmayan
yerlerde yapılmasını örgütleyebilir, en yakınımızdan başlayarak bütün çevremizi seferber edebiliriz.
Geziler düzenleyebiliriz; İstanbul'da gecekondu mahalleleri, bulunduğumuz illerdeki şehit mezarlarımızı,
şehit veya tutsak ailelerimizi ziyaret edebiliriz. Yapılan
festivallere, etkinliklere toplu katılabiliriz.
Mahallemizde veya köyümüzde, toplu film izleme
örgütleyebiliriz. Okullardan, sendikalardan ya da çevremizden bir projektör makinası bulabilirsek, beyaz bir
bez gerip yazlık sinema yapabiliriz. Bunu yapamıyorsak,
bir evde, getirebildiğimiz kadar çok insanı biraraya
getirip, film izleyip üzerine konuşabiliriz.
Biraraya gelip toplu kitap okuyabiliriz, belli günler
ve saatler belirleyebilir, sırayla roman veya dergi okunabilir.
Sonuç olarak; eğitimi aksatmamamız, temel sorumluluğumuzdur. Kendini ve çevresini örgütlemeyi başaran
devrimciler, düşmanla büyük bir inanç bütünlüğü içinde
başa çıkabilir. Bu nedenle, bulunduğumuz her yerde,
herkesle, farklı araç ve biçimlerle eğitim yapabilmeli,
bilinçlerini yükseltmeyi amaçlamalıyız.
Ve elbette, eğitim ilkemizi unutmamalıyız; Bildiğini
Öğret, Bilmediğini Öğren! Yani öğretirken, öğrenen olmalıyız.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. 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 DEV-GENÇ’LİLER

KARARSIZ KALMAMALI, ADALETLİ OLMALIDIR!
Bazen kararlar almamız gerekir ve ne yapacağımızı
göre bir yere oturtmalıyız.
tam olarak bilemeyiz. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir;
Karar vermek, başarmanın yarısıdır. En kötü karar
çünkü bizim için kararsız kalarak hiçbir şey yapmamak
bile, kararsızlıktan iyidir deriz. Peki, kötü kararla yetinebilir
ölümdür.
miyiz? Yapılmayan, yetersiz yapılan her şey, düşmana
Örneğin bir kampanya düzenleyeğiz ve komite kurhizmet ediyordur. Aldığımız kararlar, bizi ya ileri taşır,
mamız gerekiyor. Kimleri komiteye
büyütür; ya da yanlıştır, zarar verici olur.
almalıyız, bir işi, şu kişiyle mi, yoksa
Mücadelenin büyümesi ve gelişmesi,
bu kişiyle mi yapmalıyız? Kitle çaalacağımız doğru kararların büyümesi ve
lışmasına, okullardan mı yoksa mabu kararlar çerçevesinde yarattığımız doğru
halle gençliğinden mi başlayacağız?
pratikle mümkündür.
Bildiriyi, afişi şu kadar mı, yoksa  Çürümenin içinde
Bazen karar vermekten korkan, sorumbu kadar mı bastıracağız?
luluk almak istemeyen arkadaşlarımız olur.
büyümek istemiyoruz.
İki kişi arasında yaşanan sorunu,
Deneyimsiz oldukları gerekçesiyle kendilerini
nasıl ve neye göre çözeceğiz?
 Uyuşturucu bataklığında geri çekerler; ancak unutmamalıyız ki deİnsanları değerlendirirken veya
neyimsizlik, cüretle aşılır.
büyümek istemiyoruz.
bir iş örgütlerken kıstaslarımız neler
Yeni bir durum karşısında karar alırken,

Üniversite
kapılarında
olacak, neye göre karar vereceğiz?
temel duygu, sahiplenmektir. Sorumluluk
adaletsizlik istemiyoruz.
Karar vermek, zorunluluktan doduymaktır. Böyle yaklaşanlar, ne kadar değan iradenin bilinçli eylemidir. Yani
neyimsiz ve yeni olsalar da görülmüştür ki
Sayı: 22
 Büyüdüğümüzde işsizlik
bir konu hakkında bilgi sahibi olsorunları çözüyorlar. Sahiplenen, yanlıştan
Yürüyüş
bataklığında boğulmak
madan karar veremeyiz. Her şeyden
korkmuyor. Düşünüyor ve ana halkayı ya9 Temmuz
istemiyoruz
önce
sorunu
kavramak
gerekir,
yoksa
kalayıp, doğru karar alıyor.
2017
karar veremeyiz. Kıstaslarımız neler  Bunun için, demokratik
Mücadele içinde çoğu zaman hızla
olacak?
karar almak, uygulamak gerekir. Fakat
bir lise istiyoruz.
İlke ve kurallarımızla düşünerek
bazen karar almada çekincelerimiz, korkarar vereceğiz. Bir kişiyi değer-  Demokratik bir lise için, kularımız, tereddütlerimiz oluyor. Karar
lendirirken:
özgür, bağımsız bir ülke is- almayı öğrenmek, devrimcinin öğrenmesi
- Nasıl yaşar?
gereken asli unsurlardandır.
tiyoruz.
- Nasıl düşünür?
Arkadaşlarımızın geri yanlarını tespit

Bunun
için,
bu
yaşta,
- Nasıl çalışır?
edip, ona göre bir program çıkarmalı, geri
Düşünceleri, pratiğine nasıl yanyanlarını ilerletmeyi amaçlamalı, bunun için
BU KAVGADA
sıyor, buna bakmalıyız. Biz, kimi
sürekli emek harcamaktan kaçınmamalıyız.
BİZ
DE
VARIZ!
sevmeli, kime görev ve sorumluluk
Ve mutlaka doğru düşünüp karar almalı, arvermeli, kimi öne çıkarmalı, kime
kadaşlarımızın doğru karar verebilmeleri
değer vermeliyiz? Bu konuda adaiçin doğru düşünmeyi öğretmeliyiz. Çünkü
letimizin ölçüsü ne olmalı?
biz, Dev-Genç'liyiz. Her Dev-Genç’li, cüretle
Elbette mücadeleye yararlı olanı,
karar alıp, uygulayabilmelidir.
önümüzü açanı, emekçi olanı, sahip-  Liseliyiz biz... Genciz,
leneni... Biz, her şeyin ideolojik olçok genç... Ama yürekleriduğuna inanırız. Bir insan coşkusuz
miz büyük.
mu, suratı mı asık, az ya da çok mu
Erken olgunlaşıyoruz biz.
konuşuyor, olayları subjektif mi deBu ülke, bu düzen erken
ğerlendiriyor, karşısındakine emek
büyümek zorunda
harcar mı, şikayetçi mi, öğrenmek ve
bırakıyor bizi.
öğretmek konusunda istekli mi vb.
Yani önce gözlemleyip vakıf ol- 
İşte bu yüzden,
malıyız. Sonra onu kendi kıstaslarıBU KAVGADA
mıza göre değerlendirmeli ve ona

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Bu Kavgada
Biz de Varız!

BİZ DE VARIZ!
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Ülkemizde Gençlik
Tehditlerinizle Bitiremezsiniz!
İzmir’de, 30 Haziran’da Liseli Dev-Genç’li Aleyna Bereketli "şafak operasyonu"nda gözaltına alındı. Bereketli, gözaltına
alındığı esnada ailesinin gözleri
önünde işkence gördü, ayrıca
öğlene kadar karakolda bekletildi,
ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki sorgusunun ardından
serbest bırakıldı.
"Nuriye ve Semih için
Uzatın Ellerinizi"
Dev-Genç’lilerin bulundukları bölgelerde, işi, emeği, onuru
için açlık grevi direnişinde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla yaptıkları
eylemler devam ediyor. Gençliğin, direnenler için yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz aşağıdadır:
İstanbul: Dev-Genç’liler 30
Haziran’da, Nuriye ve Semih’in
taleplerinin kabul edilmesi için
bir günlük destek açlık grevi
yaptı. Açlık grevini ziyaret edenlere direniş hakkında bilgi verildi.
Boğaziçi: Dev-Genç’liler 3
Temmuz’da İstanbul Boğaziçi
Üniversitesi’nde, işleri ve adaletin
sağlanması için açlık grevi direnişinde olan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için, üniversitenin birçok yerinde pullama
çalışması yaptı.
İzmir: Dev-Genç’liler 30
Haziran’da, Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için genel olarak
yapılan destek açlık grevi çağrılarına İzmir’den ses verdi. DevGenç’liler yaptıkları bir günlük
açlık grevi ile direnişin ortak
olduğunu ve herkesin omuzlaması gerektiğini göstermiş oldu.
Ankara: Dev-Genç’liler 3
Temmuz’da, akademiysen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih
Özakça için Dikmen bölgesinde
pullama çalışması yaptı.

İşi, Ekmeği, Onuru İçin Bedenlerini Açlığa Yatıranlar
Anadolu Halklarıın Umududur!
TAYAD’lı Mehmet amcamız “Nuriye ve
Semih’in talepleri kabul edilsin” şiarıyla
halkın onuruna sahip çıktı; süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bir
akademisyen ve bir öğretmen. Bu iki eğitimci
bugün Türkiye halklarına direnmeyi öğretiyor.
Yaklaşık 1 senedir ülkemiz OHAL ile yönetiliyor. Faşist AKP iktidarı, oligarşi içi çatışmaları fırsat bilerek, darbe girişimini bahane
gösterdi ve halka karşı bir savaş açtı. Bu
savaş, OHAL’de ilan edilen KHK’larla somutlanıyor.
Halka karşı açılan bu savaştan onbinlerce,
hatta yüzbinlerce kamu emekçisi de nasibini
aldı. Bugün, ülkemizde faşizmin dokunmadığı
hiç kimse, faşizmin varlığını hissettirmediği
tek bir alan dahi kalmamıştır. Halktan birinin
bizzat kendisi gözaltına alınmamış, işkence
görmemiş, ihraç edilmemiş, soruşturma geçirmemiş… Ya da faşizmin diğer saldırılarına
maruz kalmamış olsa da; mutlaka yakın
çevresinden biri bu saldırılara maruz kalmıştır.
Kendisi değilse bile dayıoğlu, halakızı, komşu
çocuğu, bakkalcı Mehmet amcası, sütçü İbrahim dayısı… Çevreden birileri bu saldırılarda zarar görmüştür. İşte bu yüzden, faşizmin saldırılarına en güzel cevabı veren
Nuriye ve Semih hoca bu halkın onurudur!
Halka karşı açılan savaşa, halkın savaşını
yükselterek cevap veriyoruz! Anadolu’daki
adalet talebinin somutlanmış hali, kemikleşmiş
hali bugün; hapishane duvarları arasına hapsedilmiş, bedenini açlığa yatırmış umut dolu
hayatlardır.
Bu umut dolu hayatlara bir yenisi daha

eklendi. 1 Temmuz 2017 günü bir umut
güneşi daha doğdu Anadolu topraklarında.
TAYAD’lı Mehmet amcamız “Nuriye ve
Semih’in talepleri kabul edilsin” şiarıyla
halkın onuruna sahip çıktı; süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladı. Nuriye ve Semih’in talebi; işlerinden hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ihraç edilen tüm devrimci-demokrat kamu emekçilerinin talebidir! Nuriye
ve Semih’in talebi; OHAL adı altında halka
karşı yürütülen savaşta; soruşturmasıyla, ihracıyla, gözaltısıyla, işkencesiyle, tutsaklığıyla,
katliamlarıyla bu savaşta faşizmin saldırılarıyla
zarar gören halkımızın talebidir! Nuriye ve
Semih’in talebi Anadolu halklarının talebidir!
Halka karşı saldırıların her geçen gün arttığı
böyle bir dönemde Nuriye ve Semih’in taleplerini sahiplenmek, halkı sahiplenmekle
eş değerdir. TAYAD’lı Mehmet amcamızın
yaptığı da budur.
Mehmet amcamız 1 Temmuz günü açlık
grevine girerken yaptığı konuşmada direnişi
sonuna kadar sürdüreceğine ve asla geri
adım atmayacağına and içti. Kızıldere’den
bugüne kadar gelen teslim olmama geleneği,
direniş geleneği bugün de 18’inde Sılalar’la
ve TAYAD’lı Mehmet amcamızla sürüyor.
Mehmet amca da Nuriye ve Semih gibi
halkın sesi, soluğu olmaya, bu yolda adalete
olan açlığını direnerek dile getirmeye karar
verdi. Mehmet amcanın direnişini selamlıyor,
mutlak zafere olan inancımızla halkımıza
adalet sözümüzü yineliyoruz! Zaferi direnerek,
tırnaklarımızla söküp koparacağız!
Direne Direne Kazanacağız!
Dev-Genç
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Mafyacılık Faaliyetleri, Esas Olarak Sömürü, Yağma,
Talan Düzeni Olan Kapitalizmden Doğar ve Beslenir

AKP UYUŞTURUCU VE YOZLAŞMANIN KAYNAĞIDIR.
DEVRİMCİLERİ EZEN, ÇETELERİ HİMAYE EDEN
YARGI POLİTİKASI SINIFLAR MÜCADELESİNİN BİR SONUCUDUR
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AKP iktidarı döneminde uyuşturucu görülmemiş boyutlarda işşizlik, açlık, Devletin "Rutin Dışı"
bağımlılığının ve yozlaşmanın her geçen yoksulluk yaratmıştır. Yoksulluğun,
İşlerini Yapan
gün arttığına dair istatistikler yayınla- işsizliğin ve adaletsizliğin bu kadar
nıyor. Uyuşturucudan ötürü sokak or- yaygın ve derin yaşandığı bir ülkede Örgütlenmeleri Adi Suç
tasına yığılmış gençlerin içler acısı gö- yozlaşma bir sonuçtur. Diğer bir sonuç Çeteleri, Mafya
rüntüleri haberlere yansıyor. AKP ya- ise halkın kitle eylemleri hayata geçirMafya, adi bir suç örgütüdür. Çek
lakaları bu durumu münferit vakalar mesi, düzenin böyle sürüp gidemeye- senet tahsilatı, uyuşturucu ve silah ti"AKP'nin uyuşturucu ile mücadelesi" ceğini göstermesidir. AKP'nin gördüğü careti, gasp, adam kaçırma, kara para
sonucu resmi olarak istatistiki bilgiler ve önlemeye çalıştığı tam da budur.. aklama, haraç, ihale alıp verme gibi
elde edilmesi gibi gerekçelerle açıkla- İşte bu nedenle adaletsizliklere karşı işleri silah, tehdit, adam öldürme, sasalar da, gerçek hiç de öyle değildir.
çıkanlar, direnenler, direnişlere önderlik katlama gibi yollarla gerçekleştiren orGeçtiğimiz hafta basına yansıyan edenler tutuklanır, kurumları basılır, ganize bir yapıdır. Ancak devletten baBM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele evinin içinde sokak ortasında katledi- ğımsız ya da devlete rağmen ya da
Dairesi’nin verilerine göre hazırlanmış lirler; uyuşturucu kaçakçılarının, mafyacı ‘devletin içine sızmış’ bir mafya öristatistiki veriler çok çarpıcıdır. Buna çetelerin, her türlü yolsuzun hırsızın gütlenmesi söz konusu olamaz.
göre;
önü açılır.
Devletin, yasal yollarla denetim al- Türkiye, sentetik uyuşturucu kultına alamadığı, devrimci mücadelenin
lanımı nedeniyle ölümler sıralamasında Devlet Mafya Çetelerine
geliştiği süreçlerde mücadeleyi bastırNeden İhtiyaç Duyar?
Avrupa'da birincidir.
mak için başvurduğu gayrimeşru yön- Türkiye'de 2016 yılında aşırı
temlerin başında suç örgütlerini
dozdan hayatını kaybedenlerin saBM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele kullanmak gelir. Mafya-devlet ilişyısı 611.
kisinin siyasi-ekonomik temelleri
Dairesi’nin verilerine göre hazırlanmış
- Sentetik uyuşturucular içerivardır ve mafyacılık faaliyetleri,
sinde ise ülkemizde en yaygın istatistiki veriler çok çarpıcıdır. Buna esas olarak sömürü, yağma, talan
göre;
kullanılan illet ise bonzai...
düzeni olan kapitalizmden doğar
- Türkiye, sentetik uyuşturucu kulla- ve beslenir. Mafyanın tarihsel ola- Kullanıcıların yüzde 49'u ilknımı nedeniyle ölümler sıralamasında rak ortaya çıkışı 1900’lerin başında
okul mezunu.
- Türkiye'deki kullanıcıların Avrupa'da birincidir.
emperyalist sistemle birlikte olyüzde 49.31’i işsiz, yüzde 2.26’sı
- Türkiye'de 2016 yılında aşırı dozdan muştur. Emperyalist tekellerin kriise öğrenci.
zinin ağırlaştığı süreçte, Amerikan
hayatını kaybedenlerin sayısı 611.
- Uyuşturucu ile Mücadele
- Sentetik uyuşturucular içerisinde ise işçi sınıfının direnişlerini bastırmak
Daire Başkanlığı’nın verilerine ülkemizde en yaygın kullanılan illet ise ve sendikaların dize getirilmesi
göre uyuşturucu kullanımı bir öniçin kullanılmışlardır. Bizim ülbonzai...
ceki yıla göre yüzde 28 artarken,
kemizde de mafya mevcut düzenin
- Kullanıcıların yüzde 49'u ilkokul
uyuşturucu-madde bağımlısı sayısı
adaletsizliğinin ortaya çıkarttığı
mezunu.
200 bine ulaştı.
bir yapıdır.
- Türkiye'deki kullanıcıların yüzde
- Uyuşturucu kullanma yaşı
Mafya, devletin “rutin dışına”
49.31’i işsiz, yüzde 2.26’sı ise öğrenci.
11'e kadar düşmüş durumda
çıkan işlerinde kullandığı suç ör- Uyuşturucu ile Mücadele Daire Baş- gütleridir. Mafyanın baktığı çek,
Peki ama neden? İçkiyi haram
sayan, sigara içmeyi hoş karşıla- kanlığı’nın verilerine göre uyuşturucu senet, uyuşturucu, fuhuş, kumar,
mayan İslam dinine uygun bir ya- kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 28 kara para aklama, haraç alma,
şam önerdiği iddiasında olan AKP artarken, uyuşturucu-madde bağımlısı ihale alma, verme işleri mafya
döneminde nasıl olur da bu denli sayısı 200 bine ulaştı.
çetelerine bizzat devlet tarafından
insan iradesini sakatlayan maddeler
- Uyuşturucu kullanma yaşı 11'e kadar verilmiştir. Bu durum iktidarın el
yaygınlaşır, önü açılır?
değiştirdiği ve egemenler arası
düşmüş durumda.
Çünkü AKP, Türkiye tarihinde
çatışmaların dışarı yansıdığı dö-
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nemlerde açığa çıkmıştır.
Açlık, yoksulluk, işsizlik, evsizlik,
eğitimsizlikle, baskı ve zulüm altında
yaşayan halkın, hak taleplerini bastırmak
ve halkı genel olarak sindirmek zorunda
olan devlet bazen resmi bazen de gayrı
resmi baskı ve zor araçları kullanmıştır.
Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, generallerinin, İçişleri ve Adalet bakanlarının
ağzından kimi zaman bu durum açıkça
ifade edilmiştir.
Eşitsizlik ve adaletsizlik var oldukça
sınıf mücadelesi ve dolayısıyla devletin
“rutin dışı” işleri olacaktır. Devlete
rağmen hiç kimse mafya işleri örgütleyemez. Çünkü devlet aygıtı, silahlanma tekelini ve asker polis, MİT,
özel harekat vs. isimler altında oluşturulmuş devasa bir orduyu bünyesinde
barındıran en büyük şiddet ve zor aygıtıdır.

AKP, Mafyaya ve Çetelere
Karşı Mücadele
Propagandasıyla
Mafya Çetelerini Kendi Denetimi Altına Aldı
AKP, iktidara geldikten kısa bir süre
sonra, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor”
diyerek birçok mafya ve çete liderine
operasyonlar düzenlendi. 2 Haziran 2006
tarihli hemen hemen bütün gazetelerde
“14 çete hakkında araştırma-soruşturma
yürütüldüğü” haberleri manşetlerden verildi.
AKP iktidarı, içlerinde 2 emniyet müdürü, 2 subay ve 2 astsubayın bulunduğu
Atabeyler, Sauna operasyonu, Bufalo
operasyonu, Sedat Peker’in tutuklanması,
Çakıcı’nın önce kaçırılıp sonra yurtdışından getirilmesi, Ergenekon gibi çok
sayıda çete, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu yaptı. 30’un üzerinde mafya ve
çete liderini tutuklattı.
AKP, bu operasyonların, mafyaya ve
çetelere karşı mücadele olduğu propagandası yaptı. Halkta “çeteler tutuklanıyor,
AKP faili meçhul cinayetleri çözüyor”
izlenimi yaratıldı. AKP’nin gerçek amacının, kendi iktidarını güçlendirmek,

AKP, bu yargı operasyonları ve tutuklamalarla denetim altına alamadığı
ya da denetimi dışına çıkan bütün çeteleri
hizaya getirip bünyesine katmıştır. “Mafyayı çökerttik, çeteleri bitirdik, Son 5
yılda yeraltı dünyası gündemden düştü.
Liderleri hapse giren suç örgütleri dağıldı” şeklindeki propagandalara rağmen,
mafya ve çetelerin gücünü büyük oranda
kırdıktan ve liderleriyle anlaşma sağladıktan sonra tutuklu mafya şefleri tahliye
edilmiştir.
Milliyet Gazetesi’nden Tolga Şardan
29 Aralık 2014 günlü haberinde; “Yasal
değişiklikler, infaz hesaplarına yönelik
düzenlemelerin de etkisiyle, Türkiye’nin
genelinde faaliyet gösteren 34 organize
suç örgütünün 22’sinin en önemli isimlerinin tahliye olduğunu” yazdı.
mafya ve çeteleri kontrol altına almak
ve denetimleri dışında bir şey yapamaz
hale getirmek olduğu, mafyanın hakimiyet
alanlarını kendi eline geçirerek kendi
mafya ve çetelerini kurmak olduğu sonraki
yıllarda anlaşıldı.
“Çeteleri bitirdik” diyen AKP'nin 15
yıllık iktidarında, rüşvet, yolsuzluk, altın
kaçakçılığı, arazi yağmacılığı, hazine
hortumculuğu yapan bakan ve bürokratlara
ve bunların en üst düzeyde sahiplenilip
üstünün kapatılmasına tanıklık ettik.
2009 yılında dönemin başbakanı R.
Tayyip Erdoğan her gittiği yerde: “Türkiye’de mafya çete ayağını çökerten bir
iktidarız biz. Çeteler, mafyalar bizim dönemimizde olması gereken yere gittiler’’,
“AK Parti, birileri gibi, çetelerin partisi,
çetelere kol kanat geren, çetelere avukatlık
yapan bir parti değildir. Görüyorsunuz
bazı partilerin rotasını çeteler, mafya belirliyor ama AK Parti’nin rotasını çeteler
değil millet çizmiştir” demagojileri yapmaya devam etmekteydi.
2011’in Kasım ayında, Emniyet Genel
Müdürlüğü, “çete” ve “çeksenet mafyası”
diye bilinen organize suç örgütleri konusunda hazırladığı raporda; “1990-2000’li
yıllarda çeksenet tahsilatından cinayete,
haraç almaktan adam kaçırmaya kadar
birçok suça karışan “mafya” ülke gün-

deminden düşürüldü. 2006 ile 2011
yılları arasında organize suç örgütlerine yönelik 829 operasyon
gerçekleştirildi. Gözaltına alınan
12 bin 722 çete üyesinden 5 bin
604’ü tutuklandı. Yapılan etkin mücadele sonucu ulusal ve bölgesel
bazda faaliyet gösteren organize
suç örgütleri bir bir çökertildi” denilmektedir.
Organize suç örgütlerine karşı
mücadelenin CMK’da sayılan tüm
“modern” soruşturma tedbirleri ile
yapıldığına vurgu yapılan raporda;
Alaattin Çakıcı, Sedat Peker, Sedat
Şahin, Yakup Kürşat Yılmaz, Yaşar
Öz, A.Tekin Baykal, Ayvaz Korkmaz, Erol Evcil, İsmail Hacı Süleymanoğlu, Süleyman Çakır, Gannemoğulları, Beşoklar ve Babatlar
gibi örgüt liderlerinin cezaevine konulduğu
ve bunların yerine yenilerinin oluşmasının
engellendiğini, artık organize suç örgütlerinin ulusal olmaktan çıkıp, bölgesel
hatta yerel hale getirilerek büyümelerinin
önlendiği" açıklanıyordu.
AKP, bu yargı operasyonları ve tutuklamalarla denetim altına alamadığı ya
da denetimi dışına çıkan bütün çeteleri
hizaya getirip bünyesine katmıştır. “Mafyayı çökerttik, çeteleri bitirdik. Son 5
yılda yeraltı dünyası gündemden düştü.
Liderleri hapse giren suç örgütleri dağıldı”
şeklindeki propagandalara rağmen, mafya
ve çetelerin gücünü büyük oranda kırdıktan
ve liderleriyle anlaşma sağladıktan sonra
tutuklu mafya şefleri tahliye edilmiştir.
Milliyet Gazetesi’nden Tolga Şardan
29 Aralık 2014 günlü haberinde; “Yasal
değişiklikler, infaz hesaplarına yönelik
düzenlemelerin de etkisiyle, Türkiye’nin
genelinde faaliyet gösteren 34 organize
suç örgütünün 22’sinin en önemli isimlerinin tahliye olduğunu” yazdı.
Bazen egemenler arası çatışmanın sonucu, bazen mafya düzeni içindeki rantın
paylaşımı nedeniyle ve bazen de denetim
dışına çıkmak isteyenleri tasfiye etmek
veya hizaya getirmek için ya da hakimiyetini güçlendirmek adına, devlet, zaman
zaman, mafyaya yönelik operasyonlar
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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yapar. Mafya şeflerini büyük gürültü ile
tutuklar, sessiz sedasız da tahliye eder.
Her ne vesile ile olursa olsun, birkaç
mafya liderinin tutuklanıp yargılanması
ya da gücünün kırılıp tasfiye edilmesi,
mafya ve çetelerle devletin işbirliğine
son vermeye, tasfiye etmeye yönelik
operasyonlar değildir. Trilyonluk mafya
piyasasında, parlamento, polis, ordu
içinde kurdukları ilişkilerle ekonomik
olarak büyük güç elde eden fakat buna
rağmen daha büyük pay isteyen, artık
denetlenemez duruma gelmiş olan mafya
ve çeteleri bir biçimiyle hizaya getirme,
disipline etme operasyonlarıdır bu operasyonlar.
Halkın ulusal ve sınıfsal taleplerine,
devrimcilere karşı oluşturulmuş herhangi
bir mafya ya da çete oluşumunun, doğrudan devletten açık talimat alıp almaması
önemli değildir. Kapitalist düzen; politikalarıyla, ideolojisiyle, kurumlarıyla,
yargısıyla, hükümetiyle, polisi ve MİT’iyle, genelkurmayıyla bunları üretmekte
ve korumaktadır. AKP iktidarı mafyanın
bütün alanlarına el atmıştır. Uyuşturucu,
kumar, fuhuş, çek-senet tahsilatı, arazi
mafyacılığı, haraç kesme ve tehdit, şantajcılık, şikecilik vb. mafyanın faaliyet
alanına giren bütün alanları kendi denetimine almıştır.

AKP Mafya İlişkisinin Açık
Örneği Sedat Peker
Çete lideri Sedat PEKER'dir. Çizdiği
yardımsever işadamı profili ile doğrudan
AKP iktidarının politikaları çerçevesinde
hareket etmesi ve hatta AKP'ye oy
istemek için "teröre lanet" mitingi yaptırılmasıdır.
Çete lideri, “Oluk oluk kan akacak”
" kanlarıyla duş alacağız" sözlerini kendi
etmemiş gibi ülkenin cumhurbaşkanıyla
çekilmiş fotoğraflarla birlikte "teröre
lanet" demagojisi ile AKP yalakalığı
yapmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde organize suçlarla ilgili raporda belirtildiği gibi "...örgütlerin lider ve yöneticileri, halk nezdinde sempati toplama
ve halk kahramanı imajını yansıtma
isteği taşımaktadırlar. Bu amaçla doğal
afetlerde zarar görenlere barınma ve yiyecek tedariki yapmak, öğrencilere burs
vermek, fakirlere yardım yapmak gibi
faaliyetlerde bulundukları görülmektedir.
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Her ne vesile ile olursa olsun, birkaç
mafya liderinin tutuklanıp yargılanması
ya da gücünün kırılıp tasfiye edilmesi,
mafya ve çetelerle devletin işbirliğine
son vermeye, tasfiye etmeye yönelik
operasyonlar değildir. Trilyonluk mafya
piyasasında, parlamento, polis, ordu
içinde kurdukları ilişkilerle ekonomik
olarak büyük güç elde eden, fakat buna
rağmen daha büyük pay isteyen, artık
denetlenemez duruma gelmiş olan mafya ve çeteleri bir biçimiyle hizaya getirme, disipline etme operasyonlarıdır
bu operasyonlar.
Organize suç örgütü liderleri, halk kahramanı veya iş adamı imajı vermek için
medyayı da bir araç olarak kullanmaktadırlar..."
Sedat PEKER, AKP döneminde tam
da bu raporda belirtildiği gibi, "yardımsever işadamı" olarak gösterilmiş, yılın
işadamı ödülleriyle meşrulaştırılmış, milliyetçi, muhafazakar siyasi söylemler
kullanmasına ve demagojiler yapmasına
izin verilerek, halka karşı savaşta bir
tehdit unsuru olarak kullanılmıştır.
Geçtiğimiz aylarda basına, Ağrı Diyadin AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı
Mehmet Akif Yardımcı, yanında bulunan
bir polis memuru ile birlikte 1 buçuk
milyon lira değerinde eroin taşırken ya-

kalandığı haberi yansıdı. Yine işadamı sıfatıyla aklanan AKP yandaşı olarak bilinen çok sayıda
uyuşturucu baronunun varlığı bilinmektedir.

Sonuç Olarak;

1- AKP döneminde uyuşturucu
ve yozlaşma önceki dönemlere
göre kat be kat artmıştır. Çünkü
AKP görülmemiş boyutlarda açlık,
yoksulluk, işsizlik ve adaletsizlik
yaratmıştır.
2- AKP, din kisvesi altında her
türlü ahlak ve insanlık dışı davranışı
kapatmakta, meşrulaştırmaktadır.
Din her türlü ahlaksızlığın örtüsü yapılmaktadır.
3- AKP'nin uyuşturucuya karşı yaptığı
büyük operasyonlar göstermeliktir ve
polisin halk üzerindeki baskı ve terörünü
artırmaya hizmet etmektedir. AKP'nin
yargı ve ceza politikası kısa süreli hapis
ve infaz politikalarıyla uyuşturucu kaçakçılığını, çeteciliği bir geçim kapısı
haline getirmiştir.
4- Halklar ne uyuşturucu ile uyutularak
ne de çetecilik gibi gayrı ahlaki, gayri
meşru işlerle yozlaştırılarak yönetilemeyecektir. Adaletsizliğin, yoksulluğun
halkta yarattığı öfkeyi büyütecek halkın
emeğiyle ve onuruyla yaşadığı bir dünyayı
mutlaka kuracağız.

Ankara Milli
Eğitim
Bakanlığı
Önünde Zincirli
Eylem
Milli Eğitim Bakanlığı önünde Nuriye ve
Semih’in açlığının 119.
gününde Nazife Onay
eylem yaptı. “Nuriye
ve Semih İşe Geri Alınsın” yazan döviziyle
MEB önüne kendini
zincirleyen Onay’a
önce güvenlik azgınca
saldırıp ardından da
gözaltına aldı. Nazife
Onay akşam serbest bırakıldı.
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Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Behiç Aşçı ve Zehra Özdemir,
Nuriye ve Semih İçin Bir Haftalık Destek Açlık Grevi Yaptılar
HALKIN HUKUK BÜROSU, DEVRİMCİ AVUKATLIK PRATİĞİDİR
Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve
Av. Zehra Özdemir, İstanbul Barosu’nda
bir haftalık açlık grevi yaptılar. İşe iade
edilmeleri için direnen, açlık grevi yapan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
taleplerinin kabul edilmesi içindi.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
AKP hükümeti tarafından KHK ile işten
çıkarılmışlardı. Onların işten çıkartılmalarının temeli olan OHAL ,AKP tarafından
2016 Temmuz ayında ilan edilmişti.
OHAL gerekçesi darbe girişimi ve bu
darbe girişimini tasfiye etme olarak açıklandı. Ama AKP kısa süre içinde devrimcileri, demokratları tasfiye etmeye
başladı. AKP emperyalizm ve tekeller
için Türkiye’yi dikensiz gül bahçesi
haline getirmek istiyordu. Fethullah
Gülen cemaatiyle birlikte beraber yıllarca
halka karşı baskı uygulamışken, şimdi
onlardan öğrendikleri taktiklerle halka
saldırılarını tırmandırdı. ÇHD, ÖHD,
MHD gibi hukuk kurumları kapatıldı.
Onlarca TV, Gazete, Ajans, dernek kapatıldı. İnternette koyu bir sansür uygulanmaya başlandı. On binlerce kamu
emekçisi işten atıldı.
“Koca” sendikalar, konfederasyonlar
hiçbir şey yapmadılar. Ve aslında da göründükleri kadar büyük ve güçlü olmadıklarını kanıtladılar. İşi, onuru için direnmek akademisyen Nuriye Gülmen’in
omuzlarında taçlandı. Daha sonra direnişe

Semih Özakça da katıldı. Ankara Yüksel
Caddesi’ndeki direniş, ilerleyen günlerde
açlık grevi eylemine döndü. Direniş halk
tarafından daha fazla sahiplenildi. Bu
iki direnişçi OHAL bulutunu dağıttı.
AKP, OHAL’de hiçbir şey yapılamayacağı propagandasını yapıyordu. Nuriye
ve Semih bunu dağıttı. AKP sahiplenmeyi
önlemek için iki direnişçiyi de tutukladı.
Ama açlık grevi hapishanede devam etti
ve ediyor.
Nuriye ve Semih açlık grevi eylemiyle
direnme haklarını kullanıyorlardı. Direnme hakkı meşru, yasal bir haktı. Onların avukatları olarak bizlerin de elbette
yapacakları vardı.
Halkın Hukuk Bürosu 1989 yılında
kurulmuş, Devrimci Mücadelede Avukatlar pratiğinden Mücadelede Devrimci
Avukatlar pratiğine geçmişti. Önce devrimcilerin avukatlığını yaparak mücadeleye başlayan Halkın Hukuk Bürosu
avukatları giderek devrimci avukatlığı
öğrenmeye başladılar. Öğrenmeye başladılar. Çünkü önlerinde bir pratik ve
deneyim yoktu. O günden bugüne devrimci avukatlık tartışmalarını aşa aşa
bugünlere geldiler. Halkın Hukuk Bürosu
hukuk ve avukatlık alanında önyargıları
yıkarak, tabuları yıkarak bugüne geldi.
Artık bugün avukattan devrimci olur
mu tartışması yapılmıyor bile. Çünkü
Halkın Hukuk Bürosu bu tartışmayı yıkmış geçmiştir.
Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Fuat Erdoğan
polis tarafından katledildi. 28 Eylül
1994’teki bu katliam
sadece HHB avukatlarını daha da biledi. Kinlendirdi.
Büromuz avukatları defalarca gözaltına alındı. Tutsak
edildi. Bürolarımız
defalarca basıldı, ta-

lan edildi.
HHB devrimci avukatlığın öğrenilmeye ve öğretilmeye çalışıldığı, devrimci
avukatların hukuk örgütlenmesidir. Büromuz avukatları mesleki bilgilerini sadece mahkeme salonlarında, “adalet”
saraylarında kullanmazlar. Ya da mücadelelerinin mesai saatleri yoktur. 24 saat
halkın ihtiyacı olduğunda yanlarında
olurlar. Olacaklardır. Grevlerde işçiler,
gecekondu yıkımlarında yoksul halk,
öğrenciler, köylüler her zaman direnişlerinde yanlarında HHB avukatlarını
gördüler. Görürler, çünkü, HHB avukatları
artık sadece avukat değil, esas olarak
devrim emekçisidir. Bir yandan duruşmalara girerken aynı anda da halkın her
kesiminin hak mücadelesinde oldular.
Olmaya da devam edecekler.
Çünkü onlar sosyalizme inanıyorlar.
Dünya halklarının tüm sorunlarının sosyalizmle çözüleceğini biliyorlar. Tarih
bunu defalarca kanıtlamıştır.
HHB avukatları pratiklerini de sosyalist ilkelerle, sosyalizmin ışığıyla yönlendirmeye çalışıyorlar. HHB avukatlarının sınırlarını yasalar değil meşrulukları
belirler. Bu nedenle örneğin Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için
açlık grevi eylemi yaptılar. Okmeydanı’nda gece – gündüz, soğuk – sıcak demeden açlık grevi yapıp direndiler.
Filmler çekip halkın sorunlarını, sanatın
dili ve gücüyle anlattılar. Ölüm orucu
eyleminde direnişçi olarak da yer aldılar.
Bugün de Nuriye ve Semih için açlık
grevi yapıyorlar. Talepleri Nuriye ve Semih’in işlerine iade edilmesi.
Bu HHB avukatları için sorumluluğun
yerine getirilmesi değil, yaşam biçimidir.
Her meslekten ve her kesimden devrimcinin olduğu gibi…
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde

ADALET DİLENCİSİ DEĞİL ADALET SAVAŞÇISIYIZ!
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Haklı Taleplerini Her Alana Taşıyoruz
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevi direnişi 120. günlere ulaşmak
üzere. İşbirlikçi AKP iktidarı sağır sultanı
oynuyor. Şimdi Nuriye ve Semih’in
sesini daha fazla duyurma zamanı. İşbirlikçi AKP iktidarının, direnişçileri
katletmelerine izin vermeyelim. Her insanın yapabileceği bir şey vardır. Bulunduğumuz her yerde, AKP parti binalarını arayalım. Nuriye ve Semih için
neler yapacaklarını soralım. Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, milletvekillerini arayarak baskı kuralım.
İstanbul ve Anadolu’da Nuriye ve
Semih için yapılan eylemler şunlardır:
İSTANBUL:
TAYAD'lı Aileler Abbas Ağa Parkındaki Oturma Eylemini Ziyaret Etti
TAYAD'lı Aileler tarafından 27 Haziran'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için Beşiktaş Abbas Ağa Parkı'nda yapılan
oturma eylemi ziyaret edildi ve Nuriye
ile Semih'in direnişi hakkında sohbet
edildi. 2 saat süren ziyaret, tekrar birarada
olma dileğiyle sonlandırıldı.
Gazi Halk Meclisi: Bayramın 3.
günü 28 Haziran'da, Nuriye ve Semih’in
açlıklarının 112. gününde Gazi Halk
Meclisi, oturma eylemi yaptı. Gazi Katliamı’nın en yoğun yaşandığı yerde saat
19.00’da “Nuriye Semih İşe Geri Alınsın”
dövizi açılarak Nuriye ve Semih için çiçekler bırakıldı. Yarım saat süren eylem,
sloganlarla sona erdi.
Devrimci İşçi Hareketi: "Nuriye ve
Semih’in Açlığını Paylaşıyoruz" diyerek avukatların başlattığı 1 haftalık açlık grevine Devrimci İşçi Hareketi de
destek verdi. DİH yaptığı açıklamada
şunlara değindi: "Nuriye ve Semih açlık
grevinin 115. gününde. Seslerine ses ol-
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mak, dışarıda onlara destek açlık grevleri yapan eşi Esra Özakça ise açlığın
40.gününde. Tüm işçiler ,emekçiler bu
çığlığa ses verelim."
1-2 Temmuz'da ise Çerkezköy’de
altı ayrı yere “Nuriye Semih Yalnız Değildir-DİH” imzalı yazılamalar yapıldı.
Küçük Armutlu: 3 Temmuz günü
öğle saatlerinde Armutlu Mahallesi 3.
bölgede Halk Cepheliler tarafından 30
Haziran’da afiş asılıp pullamalarla duvarlar donatıldı. El ilanları ile evler tek
tek gezilip, tüm halk, akşam saat
21.00’da tencere tava çalarak direnişe
destek vermeye çağırdı. Akşam saat
21.00 olunca mahallede halk tencere tavalar çalarak direnenlerin yanında olduklarını haykırdılar.
Tencere tava çalma eylemi sonrasında
ise Tepe Meydan’da Ankara’da yasaklanan
ateş yakma kararına karşı büyük bir ateş
yakılarak, ajitasyonlar çekilip, sloganlar
atıldı. Bir sonraki gün ise Tepe Meydan’da
oluşturulan "Semih ve Nuriye için sen
de bir şey yap!" köşesi halkın getirdiği
çiçeklerle donatıldı ve daha sonrasında
4. bölgede kapı çalışması yapılarak, halk
tencere tava çalmaya davet edilip, sokaklar
pullamalarla donatıldı.
Akşam saat 21.00'da başlayan tencere
tava eylemine halkın büyük çoğunluğu
tencere tava çalarak katıldı. Daha sonrasında ise trafo bölgesinde cadde trafiğe
kapatılıp yine büyük bir ateş yakılarak,
konuşmalar yapıldıktan sonra sloganlarla
eylem bitirildi.
Bağcılar: Bağcılar Halk Cephesi 29
Haziran’da Nuriye ve Semih için Yürüyüş
Yolu'na yazılama yaparken, 60 yere de
“Ölümlere Sessiz Kalma” yazılı pullamalardan yapıştırdı. Son olarak "Nuriye

ve Semih Serbest Bırakılsın/ Halk Cephesi" imzalı bir pankart, Yeni Mahalle
Yürüyüş yoluna asıldı.
Çayan: Çayan Mahallesi'nde 2 Temmuz günü Halk Cepheliler tarafından
Nuriye Gülmen Semih Özakça'nın açlık
grevinin 115. gününde tencere tava eylemi
yapıldı. Haftanın her günü saat 21.00'da
yapılan tencere tava eylemine, tüm halk
davet edildi. Eylemle igili yapılan açıklamada: "Çayan halkından aldığımız destekle Kadıköy’de binlerle yürürken bunları
mahallelerimizde yaymaya karar verdik.
Yürüyüşümüz Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın taleplerinin kabul edilip serbest
bırakılacağı zamana dek sürecektir" denildi. Yürüyüş bittikten sonra, Çayan
halkıyla birlikte "Haklıyız Kazanacağız"
marşı söylenip "Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça Onurumuzdur" sloganları atıldıktan sonra eylem bitirildi.
TAYAD: Çayan Mahallesi’nde TAYAD'lı Aileler tarafından 27 Haziran'da
Nuriye ve Semih için 2 adet ozalit asıldı.
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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.
*Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişleri;
- Zafere Olan İnancımız, Halkı Birleştiriyor!
- Direniş Dünyaya Dalga Dalga Yayılıyor!
- Direnerek OHAL'i Yeneceğiz!
-Direnmek Teorilerle Değil, Bedel Ödemekle Olur!
- Soysuzların Yalanlarına Karnımız Tok, Açlığımız
Adalete!
*Adalet bütün halkların talebidir, adaleti sağlayacak
olan devrimcilerdir.
- Adalet İstemek, Bu Düzenle Savaşmaktır!
- Adalet Devrim ile Mümkündür!
- Halkın Adaletinden Hiçbir Halk Düşmanı Kurtulamaz!
- Düzendeki Adalet Sorunu Devrim ile Çözülecektir!
- Sömürü Saltanatınız, Halkın Adaleti ile Son Bulacak!
*Emperyalizmin Ortadoğu'daki işgal politikaları
ve halkların direnişi.
- Emperyalizme Karşı Direnen Dünya Halkları Kazanacak!
-Halkların Direnişi, Tanklarınızdan, Füzelerinizden
Daha Güçlüdür!
- Devrim Halkla Birlikte Olur, Emperyalizmin Bayrağı Altında Olmaz!
- Emperyalizm Ne Kadar Donanımlı Olursa Olsun,
Halkların Mücadelesi Karşısında Yenilmeye Mahkumdur!
- Dünyanın Hiçbir Yerinde Geçit Vermeyeceğiz Emperyalizme!
*İşçi ve emekçilerin hak alma mücadelesi. Direnişler,
grevler her yerde büyüyor.
- Haklarımızı Direnerek Kazandık, Direnerek Büyüteceğiz!
- Emeğimiz Alınterimizdir, Alınterimizi Direnerek
Savunacağız!
-İşimizi, Ekmeğimizi Savunmak İçin Direneceğiz!
- Ekmek ve Adalet Kavgamız Onurumuzdur!
- Emeğimizi Çalanlardan Hakkımızı Alacağız!

Geleneklerimiz:
Adalet:
"Bize her şeyi diyebilirler, desinler, ama kimse bize
'adaletsiz' demesin, kimse 'bize adaletsizlik yapıldı'
diyemesin." DAYI
Bu sözlere dayalı olarak kısaca adaletin ne olduğunu
anlayabiliriz. Adalet DOSTA da DÜŞMANA da aynı
oranda işlemeli. Düşman işlediği suçlar doğrultusunda
cezasını mutlaka çekecektir ve çekmelidir. Aynı zamanda
eğer DOST saydıklarımız hata yaptığında, suç işlediklerinde aynı ADALET sistemi işlemelidir. Eğer bu
durumda 'göz yumma' olursa ADALETİMİZ sorgulanacak duruma gelip işlevini ve gerçekliliğini kaybeder.
Bunun için ADALET sağlayan bir yapı gereklidir.
Bugünlere kadar bu adaleti sağlayan BİZ olduk, BİZ
olmalıyız. ADALET'imizden kuşku duymamalı, duyamamalı hiç kimse.
ADALET ve adaleti sağlamak artık bir gelenek
haline gelmiştir Parti-Cephe tarihinde. Mahirler'in
Efraim Elrom'u cezalandırmalarından, Şafaklar’ın
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı cezalandırmalarına kadar
ve bugünkü küçük veya büyük boyutta olan eylemlerimiz ADALET'i sağlamak içindir. Nuriyeler’in, Semihler’in direnişleri adaleti sağlamak içindir. Gerillarımızın kemiklerini söke söke direnerek aldık, adaleti
sağladık.
Büyük çapta ADALET'i sağlamak ise sadece devrimi
gerçekleştirerek mümkündür. Adaletli bir dünyayı yaratmaktır adaletin en güzeli.
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Teslim Olmama Geleneğimiz:
Teslim olmama geleneğimiz kararlılığımızın ve savaşma gücümüzün bir ifadesidir. Hayatlarının son
anında gelenekler halkasına yeni gelenekler ekleyen
şehitlerimiz hiçbir koşulda teslim olmama geleneğinin
sürdürücüsüdürler.
Yaşamını nasıl sürdürdüyse bir insan son anlarını
da öyle geçirir. Cepheliler yaşamları boyunca gördükleri
değerlerini, geleneklerini ve öğrendiklerini işte o son
birkaç saniyede devam ettiriyorlar.
Düşmanın teslim ol çağrılarına söylenen sözlerin
hepsi teslim olmama geleneğimizin ifadesidir.
"Asıl siz teslim olun", "Siz bizim teslim olduğumuzu
nerede gördünüz" sözleri teslim olmamayı gösteriyor.
Bu geleneğimizi, ideolojimizin netliğindne ve kararlılığımızdan alıyoruz. Haklı olan biziz, onun için teslim
olması gereken biz değil, düşmandır.

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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FARC’ın Teslim Olmayı Reddeden Kesiminin
“8. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu’na” Gönderdiği Mesajı Yayınlıyoruz:

“Bizim Tek Amacımız Sosyalizmi Kazanmaktır Tek Gerçek Alternatifimiz
Devrimdir ve Bunu Da Silahlı Mücadele Yoluyla Yapacağız.”

KENDİ İDEOLOJİSİNE, ÖZGÜCÜNE VE HALKINA GÜVENMEYENLER İÇİN

UZLAŞMA KAÇINILMAZDIR!

şikliğini" seçenlerin ortak noktası ideolojik
zayıflık ve halka güvensizliktir.
1990 yılında Dayı’nın önderliğinde
kaleme alınan "Yolun Neresindeyiz?"
broşüründe şöyle deniyordu:
Óscar Martínez,
"Bugün Marksist-Leninistlere düşen
El Salvadorlu bir gazeteci
görev dünya ölçüsünde ve tek tek ülkelerde
Hatırlanacağı gibi, emperyalizmin Kendi İdeolojisine,
devrim dalgasının yeniden yükseleceği,
savaşan örgütleri teslim alma saldırıla- Özgücüne ve Halkına
revizyonizmin enkazı üzerinde, doğru
rından biri olan "barış masası"na FARC
bir çizgide sosyalizmin yeniden inşa ediGüvenmeyenler İçin
da oturmuş ve 26 Eylül 2016 tarihinde
leceği inancını koruyarak; esas olarak,
FARC ve Kolombiya devleti arasında Uzlaşma Kaçınılmazdır!
Direnenlerin emperyalizme karşı en kendi ülke devrimlerini geliştirmeye ça"barış anlaşması" imzalanmıştı. Ancak
lışmak, revizyonizme, reformizme ve her
yapılan bu anlaşma Kolombiya halkı ta- güçlü silahları ideolojileriydi. Empertürden sapmaya karşı Marksizmin temel
rafından kabul görmediği gibi (anlaşma yalizm asıl olarak bu ideolojiyi teslim
ilke ve düşüncelerini savunmak, dünya
sonrası 2 Ekim'de yapılan referandumda almak istiyordu. "Ya düşünce değişikliği
sosyalist güçleri ve halk kurtuluş haresandıktan "barış"a "hayır" çıkmıştı) ya ölüm" dayatması bu politikaların bir
ketleri ile dayanışma ve destek ilişkilerine
FARC'ın bazı komutan ve kadroları ta- sonucuydu.
Bu dayatma karşısında direnmeyi, önem vermek ve gerçek bir enternasyorafından da teslimiyet olarak adlandırılnalizm temelinde devrimci kardeşliği
mıştı. Bunun sonucunda FARC, tesli- savaşı sürdürmeyi değil "düşünce değiegemen kılmak olmalıdır. (...) Kurtuluş
miyeti kabul etmeyen 5 komuhareketlerinin ve sosyalist güçlerin
tanını ihraç etmişti.
1990 yılında Dayı’nın önderliğinde kaleme emperyalizm karşısında dayanaTeslimiyetin resmi olarak alınan "Yolun Neresindeyiz?" broşüründe şöyle
cakları yegane güç, dünya halkları
imzalanması ile, FARC içeri- deniyordu:
ve proletaryası olmalıdır. Sosyalistler
sinde başlayan ideolojik ayrışma,
"Bugün Marksist-Leninistlere düşen görev artık her zamankinden daha çok
bugün de devam etmekte ve dünya ölçüsünde ve tek tek ülkelerde devrim dalkendi güçlerine dayanmak ve güteslimiyeti, silah bırakmayı red- gasının yeniden yükseleceği, revizyonizmin enkazı
venmek zorundadırlar."
deden FARC kadroları tarafın- üzerinde, doğru bir çizgide sosyalizmin yeniden
O yıllardan bugüne kadar uzanan
dan silahlı mücadele halen sa- inşa edileceği inancını koruyarak; esas olarak,
pratik, bu sözlerin ne kadar doğru
vunulmakta ve sürdürülmekte- kendi ülke devrimlerini geliştirmeye çalışmak, reolduğunu ortaya koydu.
dir.
vizyonizme, reformizme ve her türden sapmaya
FARC açısından en yakın örnek
Aşağıda, FARC'ın teslimiyet karşı Marksizmin temel ilke ve düşüncelerini saaynı kıtada yer alan ülkelerin yaşasürecini mahkum eden, zaferin vunmak, dünya sosyalist güçleri ve halk kurtuluş
dıkları deneyimlerdir. Latin Ameancak savaşılarak kazanılabi- hareketleri ile dayanışma ve destek ilişkilerine
rika’daki devrimci hareketler, 1990
leceğini savunan ve Kolombiya önem vermek ve gerçek bir enternasyonalizm teyılından sonra silahlarını attı. Yıldağlarında savaşı sürdürenlerin, melinde devrimci kardeşliği egemen kılmak olmalıdır.
lardır savaşan gerillaların eline seçim
bu sene 8.si düzenlenen “Eyüp (...) Kurtuluş hareketlerinin ve sosyalist güçlerin
broşürü tutuşturuldu. Nikaragua’da
Baş Emperyalist Saldırganlığa emperyalizm karşısında dayanacakları yegane güç,
FSLN 1990, El Salvador’da FMLN
Karşı Halkların Birliği Sem- dünya halkları ve proletaryası olmalıdır. Sosyalistler
1992 yılında, Guatemala’da URNG
pozyumu'na” gönderdikleri met- artık her zamankinden daha çok kendi güçlerine
1996 yılında aynı yola girdi. Adına
ni paylaşmak istiyoruz.
dayanmak ve güvenmek zorundadırlar."
barış dediler.
Adına "barış süreci" denilen
O yıllardan bugüne kadar uzanan pratik, bu
Peki, "barış", emperyalizmin
teslimiyetçiliğin sonuçlarına dair sözlerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.
Latin Amerika’da yarattığı sorunları
farklı ülkelerden birçok deneyim
çözebildi mi?

"En güçsüz görünen halk
savaşı bile, en tantanalı emperyalist barışa yeğdir."

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017
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aktardık dergimizin sayfalarında.
Uzlaşmanın bedeli, savaşı sürdürürken
ödenen bedellerden her zaman çok daha
büyük olmuştur. FARC'ın direnen kesiminin mesajı da bu açıdan çarpıcı ve
ibret vericidir.

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

"Barış", 1990’larda demokratikleşme
ve sivilleşme gürültüleriyle gelerek halk
örgütlenmelerini dağıttı. Halkın elinden
silahını aldı. Ardından okulları, hastaneleri ve hatta yağmur suyunu bile özelleştirmeye girişti. İşkenceci polisin
yerine, ABD’li danışmanların ortak olduğu özel güvenlik şirketleri geldi. Dünyanın en çok cinayet işlenen beş ülkesinden dördü Latin Amerika’da bugün:
Honduras, El Salvador, Guatemala ve
Belize’dir.
Latin Amerika'daki örgütler, emperyalizmin kuşatması karşısında halk örgütlülüklerini büyütmek, yeniden ve
yeniden örgütlenmek, kendi özgüçlerine,
ideolojilerine sarılmak yerine emperyalizmin yaldızlı vaatlerine inanmayı
tercih ettiler ve bedelini savaş zamanından çok daha ağır bir şekilde ödediler.
Latin Amerika halkları bugün hala teslimiyetin bedelini en ağır şekilde ödemeye devam ediyorlar.
FARC'ı teslimiyete getiren süreç de
farklı değildir. Örnek olarak, 2002 yılında
CIA Başkanı’nın yayınladığı "imha edilmesi gereken beş örgüt" başlıklı listede
FARC'ın da adı bulunmaktaydı. Emperyalizmin saldırganlığını daha da artıracağını açıkça ilan ettiği bu listenin yayınlanmasının ardından FARC'ın tavrı,
örgütlülüğü, savaşı ve enternasyonal dayanışmayı büyütmek yerine "siyasal çalışmalardan çekilmek" şeklinde olmuştu.
Yine bir diğer örnek de, FARC açısından
özellikle önder kadrolar nezdinde en çok
kayıpların yaşandığı 2008 yılında ger-

2002 yılında CIA Başkanı’nın yayınladığı
"imha edilmesi gereken beş örgüt" başlıklı
listede FARC'ın da adı bulunmaktaydı. Emperyalizmin saldırganlığını daha da artıracağını açıkça ilan ettiği bu listenin yayınlanmasının ardından FARC'ın tavrı, örgütlülüğü, savaşı ve enternasyonal dayanışmayı
büyütmek yerine "siyasal çalışmalardan çekilmek" şeklinde olmuştu. Yine bir diğer
örnek de, FARC açısından özellikle önder
kadrolar nezdinde en çok kayıpların yaşandığı 2008 yılında gerçekleşti. FARC bu
süreçte yaşadığı önderlik sorununu, kadrolaşma ve politik eğitimi yükseltme ile çözmek
yerine, "barış görüşmeleri"ni yeniden başlatmayı seçti. O zamanlarda, yeniden güç
toplamak için "taktiksel" olarak adlandırdıkları süreç, bugün stratejik olarak FARC'ın
yenilgisiyle, teslimiyeti ile sonuçlandı. Kısacası, FARC'ı teslimiyete götüren sürece,
zorlu dönemeçlerde verilen tavizlerle adım
adım gelindi.
çekleşti. FARC bu süreçte yaşadığı önderlik sorununu, kadrolaşma ve politik
eğitimi yükseltme ile çözmek yerine,
"barış görüşmeleri"ni yeniden başlatmayı
seçti. O zamanlarda, yeniden güç toplamak
için "taktiksel" olarak adlandırdıkları
süreç, bugün stratejik olarak FARC'ın
yenilgisiyle, teslimiyeti ile sonuçlandı.Kısacası, FARC'ı teslimiyete götüren sürece,
zorlu dönemeçlerde verilen tavizlerle
adım adım gelindi.

Saldırı Altında Kendi Yolundan
Sapmamak, Savaşmayı Sür-

dürmek İdeolojik Sağlamlık ve Netlik Gerektirir!

Zorlu dönemeçlerde doğru kararlar verebilmeyi, uzlaşmadan savaşı sürdürebilmeyi başarabilmenin
anahtarı ideolojik sağlamlık ve
netliktir!
Emperyalizmin artarak devam
eden ideolojik bombardımanı ve
kuşatması karşısında verilecek tek
doğru karar direnmek ve savaşmaktır; bu, halkların tek zafer şansıdır. Direnmek ve savaşmak ideolojik bir tercihtir. İdeolojik olarak
net olmayanlar; direnmekten, savaşmaktan kaçar; kaçmanın sonucu
pasifizmdir, reformizmdir, düzendir.
Düzen ise çürümedir.
Dayımız 2003 yılında kaleme
aldığı yeni yıl mesajında şöyle demiştir:
"... düşman hiçbir zaman en
masum, en meşru talepler için mücadele ettiğimizde bile, bize icazetli davranmayacaktır. Önümüzü kesmek için
her türlü yöntemle bize karşı savaşacaktır.
Bunun için hiç kimse "Şu mücadele içinde
yer alırsam, şunu yaparsam düşmanın
şiddetinden kurtulurum" hayalleri kurmamalıdır. "Düşman ve biz" konusunda
ideolojik olarak net olursak, bu gerçekleri
çok daha iyi kavrar, sınıf mücadelesindeki
uyanıklığımızı diri tutarız."
Dayımızın da vurguladığı gibi, ideolojik netlik en başta "düşman ve biz"
kavramlarında net olmaktır. Bu kavramlar
net olarak yerli yerine oturtulmadıkça,
katillerle el sıkışmanın da, halka kan ağlatan burjuva parlamentolarında bir koltuk
sahibi olabilmek için can atmanın da, silahları düşmana teslim etmenin adı da
"barış" olarak adlandırılmaya devam edecektir.
Meksika Devrimi'nin önderi Zapata'nın
dediği gibi "düşmanla barışılmaz, savaşılır!" İdeolojik netlik, bu gerçeği asla
unutmamak demektir. Hayata bu perspektifle bakarsanız, halk düşmanlarına
hayat hakkı tanımazsınız. İdeolojisine
güvenmeyenlerde olmayan budur. Hayata

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Zorlu dönemeçlerde doğru kararlar verebilmeyi, uzlaşmadan savaşı sürdürebilmeyi başarabilmenin anahtarı ideolojik sağlamlık ve
netliktir!
Emperyalizmin artarak devam eden ideolojik
bombardımanı ve kuşatması karşısında verilecek
tek doğru karar direnmek ve savaşmaktır; bu,
halkların tek zafer şansıdır. Direnmek ve savaşmak ideolojik bir tercihtir. İdeolojik olarak
net olmayanlar; direnmekten, savaşmaktan
kaçar; kaçmanın sonucu pasifizmdir, reformizmdir, düzendir. Düzen ise çürümedir.
(.....)
Dayımızın da vurguladığı gibi, ideolojik
netlik en başta "düşman ve biz" kavramlarında
net olmaktır. Bu kavramlar net olarak yerli
yerine oturtulmadıkça, katillerle el sıkışmanın
da, halka kan ağlatan burjuva parlamentolarında bir koltuk sahibi olabilmek için can atmanın da, silahları düşmana teslim etmenin
adı da "barış" olarak adlandırılmaya devam
edecektir.
Meksika Devrimi'nin önderi Zapata'nın dediği gibi "düşmanla barışılmaz, savaşılır!"
İdeolojik netlik, bu gerçeği asla unutmamak
demektir.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017
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iktidar perspektifiyle bakmadıkları
için halk düşmanlarıyla "barış" içinde birarada yaşamayı istiyorlar. Her
türden reformist, halk düşmanlarıyla
"barış" içinde birarada yaşayabilir
ama, halk yaşayamaz. Halk ile halk
düşmanları arasında yaşanan çelişki,
uzlaşmazdır. Bu çelişki ve uzlaşmazlık, sınıf kavgasının da temelidir.
Emperyalizm dünya üzerinden tamamen yok olana kadar da, bu çelişki değişmeyecektir.
“Emperyalizm değişti”, “uysallaştı” vb. diyenler, bu gerçeği görmezden gelenlerdir.
- Bugün dünya nüfusunun sadece % 6'sına sahip olan Amerika,
tüm dünya toplam gelirlerinin %
50'sine sahip... Yani dünyanın tüm
gelirlerinin % 50'si Amerika'ya,
Amerikan tekellerinin kasalarına
akmaktadır.
- Ekonomi dergisi Forbes'in yayınladığı raporlara göre sadece en
zengin 400 ABD tekeli listesinin
başında yer alan Bill Gates'in 2016 yılı
itibariyle 86 milyar dolarlık serveti, Kosta
Rika, El Salvador, Bolivya ve Uruguay
gibi 140 ülkenin yıllık Gayri Safi Yurtiçi
Hasılasından (GSYH) daha fazla.
- 400 en zengin Amerikan tekelinin
kazançları 1,5 trilyon dolar civarında
iken, Birleşmiş Milletler verilerine göre,
dünyada yaşanan açlık sorununa kökten
çözüm bulmak için gerekli olan yatırım
miktarı 50 milyar dolardır.
- İngiliz "yardım kuruluşu" Oxfam'ın
raporuna göre; 2016 yılında dünyanın
yüzde 1'lik nüfusuna denk gelen 70 milyon kişi dünyanın geri kalan yüzde 99'undan daha fazla servete sahip... Dünya
nüfusunun 7 milyar olduğunu düşünürsek
70 milyonun serveti eşittir 6 milyar 930
milyon kişinin geliri!
- Dünyanın en zengin 8 tekelinin serveti ise dünyanın yarısından fazlasına,
yani en yoksul 3,6 milyar insanın tüm
gelirlerine eşit!
- Dünyada HER GÜN 17 binden
fazlası çocuk olmak üzere 25 bin kişi
açlıktan ölüyor. HER YIL 18 milyon
insan direk açlıktan, 70 milyonu ise
açlığa bağlı sebeplerden ölüyor.
- 2016’da savaş ve şiddet nedeniyle
65 milyon 600 bin kişi, evini terk etmek
zorunda kaldı.

Sadece bu örneklere bile bakarak
halen emperyalizmin değiştiğini iddia
edebilenler, açıkça teslimiyetlerini gizlemenin ideolojik kılıfını yaratmaya çalışanlar veya emperyalizmin gizli işbirlikçiliğini yapanlardır.
Emperyalizm değişmemiştir. Ne kadar
yeni dünya düzeni denirse densin. “Küreselleşme, globalizm, tek kutuplu dünya...” Bu yalanlara inanmayacağız. Emperyalizm yeryüzünden yok olana kadar
kendi özgücümüze, ideolojimize, halkımıza, sosyalizme inanmaya devam edeceğiz.
İç düşmana karşı uyanık olacağız.
Her birimiz "örgüt" olma, örgütü sahip-

lenme iddiasıyla hareket edecek,
bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara "biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik" diye cevap vereceğiz. Yoksulluk, açlık bitmedikçe,
emeğimiz üzerindeki sömürü ortadan kalkmadıkça, silahlı mücadelenin zorunluluğu tartışılmaz.
Buna izin vermeyeceğiz.

İdeolojik Güç ve Netlik
İçin, Burjuva
İdeolojisinden Kopuş
Zorunluluktur!

Dayımız alıntı yaptığımız mesajın devamında şöyle diyordu:
"Düzenden her yönüyle kopmalıyız.
Bizi düzene bağlayan hiçbir şey
kalmamalıdır. O zaman beynimiz,
yaşamımız her şeyimiz özgürdür.
Devrimcileşmek budur."
Burjuva ideolojisinden kopamayanlar, devrim iddiasını savunmak gerektiğinde bedel ödeme cüretini ve iradesini gösteremezler.
Burjuva ideolojisinden kopmak demek, hayata Marksizm-Leninizm'in penceresinden bakmak demektir. Reformizm,
oportünizm, sivil toplumculuk, legalizm,
bürokratizm, statükoculuk gibi türlü görünümler altında hayatımıza sızan burjuva
ideolojisine karşı savaşı sürekli kılmaktır.
Aksi takdirde burjuva ideolojisinin beyinlerimize sızması kaçınılmazdır.
Türkiye soluna "direniş" kavramını
getiren Mahirler’dir. Reformizmle kesin
kopuşu getiren ideolojik mücadele sürecinde Mahir Çayan şöyle demiştir:
"Gerçekler göstermiştir ki, Leninizm
bayrağı yarıya indirildiği zaman devrimci
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hareket zayıflar, düşmanlar güç kazanır.
Devrimci ideolojinin bayrağı yükseklerde
tutuldukça devrim yükselir, düşmanlara
ağır darbeler indirilir. Biz sağcı ideoloji
ile uzlaşmıyor ve devrimci ideolojik bayrağı yükseklerde tutmaya çalışıyoruz.
Bu doğru tutumdur. Biz bu doğru tutumda
sonuna kadar direniyoruz ve direneceğiz.
Çünkü saflarımızın ancak bu tutumla
çelikleşeceğine, hareketin ancak bu kararlı
tavırla ilerilere doğru hamleler yapacağına kesinlikle inanıyoruz."
(Bütün Yazılar, Syf: 245)
Burjuva ideolojisinden her yönüyle
kopmanın ve çelikleşmenin tek yolu,
Mahir Çayan'ın da vurguladığı gibi Marksizm-Leninizm'de ısrar ve uzlaşmazlıktır.
Mahirlerin o günkü tavrı, 47 yıldır Parti-Cephelilerin devrim iddiasının değişmez
çizgisine, her şart altında sürdürülen bir
geleneğine dönüşmüştür. Ne 12 Eylüller,
ne “topyekûn savaş”lar, ne 19 Aralıklar
bu gelenekte, bu çizgide bir kırılma yaratmadı. Mahir'in o gün öngördüğü gibi,
Marksizm-Leninizm'de ısrar ve kendi
ideolojimize güvenle, saflarımız çelikleşti,
en zorlu dönemeçlerde doğru kararları
alabildik.
Marksizm-Leninizm'de ısrar, yüzünü
dünya halklarına dönmek, her şart altında
çözümü halkın içinde halkla birlikte aramaktır. Halka ve kendine güven bir kez
sarsılmaya başladığında, çeşitli görünümler altındaki burjuva ideolojisinin
veya farklı örgütlerin etkisine girmek

FARC'ın bugünkü geldiği nokta da
farklı değildir. Direnmeyi değil uzlaşmayı
seçmesinin, halka güvenmeyi ve örgütlülükleri büyütmeyi değil katillerle el sıkışmayı seçmesinin altında yatan neden
budur.
Bu nedenle her bir insanımız ideolojik
olarak donanımlı olmalıdır. Düşmanın
bizi yolumuzdan döndürme çabalarına
karşı Mahirlerin ideolojik netliğini taşımalıyız.
İdeolojik netlik;
- İktidar perspektifiyle bakmak,
- Sorunları ve ihtiyaçları belirlemek,
buna uygun programlar çıkarmak,
- En önemlisi de bu programları hayata
geçirecek, gerektiğinde bedelleri göğüsleyebilecek cüreti sağlamaktır.
kaçınılmazdır. Sürekli dayanacak yer,
tutulacak bir dal aranmaya başlanır. Devrim tarihleri bunun örnekleri ile doludur.
FARC'ın bugünkü geldiği nokta da
farklı değildir. Direnmeyi değil uzlaşmayı
seçmesinin, halka güvenmeyi ve örgütlülükleri büyütmeyi değil, katillerle el
sıkışmayı seçmesinin altında yatan neden
budur.
Bu nedenle her bir insanımız ideolojik
olarak donanımlı olmalıdır. Düşmanın
bizi yolumuzdan döndürme çabalarına
karşı Mahirlerin ideolojik netliğini taşımalıyız.
İdeolojik netlik;
- İktidar perspektifiyle bakmak,
- Sorunları ve ihtiyaçları belirlemek,
buna uygun programlar çıkarmak,

- En önemlisi de bu programları
hayata geçirecek, gerektiğinde bedelleri göğüsleyebilecek cüreti sağlamaktır.
Bu netliğe sahip olabilmek için
Dayımızın sözlerine kulak vereceğiz
her zaman;
"İdeolojik olarak donanmalıyız.
Burjuvazinin ideolojik saldırıları
karşısında ne istediğimizi, neye karşı
çıktığımızı, sistemin yerine neyi koyacağımızı iyi bilmek zorundayız.
Bunun için her yoldaşımız ideolojik
donanımı ve ideolojik mücadeleyi,
hayatın hiçbir anında ihmal edemez.
İhmal, burjuvazinin beynimize girmesi demektir. Açık kapı demektir.
İdeolojik donanım, ne istediğini bilmek, direniş ve örgütlenme; bir devrimcinin yaşam biçimidir. Bunun dışında
öne çıkan hiçbir şey olamaz.
(...)
“Yeniden örgütlenmeliyiz. Kitleleri
örgütlemeliyiz. Marksist-Leninist yaratıcılığımızla, büyük inancımızla, kendimizi
yeniden eğiterek, yeni insanlar eğiterek,
yeni örgütlenmeler yaratarak kitleleri
örgütsüzlükten kurtarmak zorundayız.
Devrimciliğimizi ancak böyle yaşatabiliriz.
Aksi halde tasfiye olmak kaçınılmazdır.”
(Seçme Yazılar, Syf: 482)
“Kayıpsız mücadele olmaz. Onlarca
kez bizi imha edecekler, düşeceğiz, yeniden
kalkacağız, yeniden örgütleneceğiz, bu
bizim tarihimizdir. Bu tarih böyle yazılmaya devam edecektir. Herkes bu tarihimizi yeniden gözden geçirmelidir. Bu
tarih, bugünkü gücümüz ve geleceğimizdir.
Bu tarihi bilmeyenler, kavramayanlar
inanamaz, kavradıkça inanacaktır. O tarihin içinde yaşadıkça inanacaktır. Bu
tarihe sımsıkı sarılıp devrimin tarihini
yazmaya devam etmeliyiz.” (Age, Syf:
492)
Yolumuz "Biz Buraya Dönmeye
Değil Ölmeye Geldik" diyen Mahir
Çayanların, "Biz kendi rotamızda yürümeye, kendi sandalyemizde oturmaya ve kafamızın üstünde kendi başımızı taşımaya devam ediyoruz."
diyen Dayımızın yoludur.
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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FARC-EP'nin Savaşmayı Sürdüren Kesiminin
Sempozyumumuza Gönderdiği Mesaj:

“İmzacı
FARC-EP* muhalifleri

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

50

8. Eyüp Baş Sempozyumunun
Türkiye'deki Yoldaş Kurumları
8. Eyüp Baş Sempozyumuna katılan
yoldaş örgütler, candan selamlarımızı
kabul edin...
Kolombiya'nın gerilla dağlarından
gelen selamlarımızı...
Gerilla
üslerimizden
gelen
selamlarımızı sizlere sunuyoruz.
Bu tebrik mesajını gönderen bizleri,
Sekreterya’nın ihbar ettiği üs ve komutalardaki gerillalara sırtını dönüp, sınıf
düşmanlarıyla anlaşmaya vardı. Bu düşmanlara karşı 52 yıldır yoldaşlarımız
Manuel Marulanda Velez yönetiminde,
80 yaşındayken düşmana bir santimetre
geri adım atmadan (gerilla mücadelesinde
67 yılla birlikte) doğal nedenlerden ölen
tek yoldaşımız Alfonzo Cano, 6 bin
askerin katıldığı büyük bir operasyondan
kurtulmuştur. Katillerine asla teslim olmadı ve bütün direnişçiler gibi dizleri
üstünde öldü...
Daha önce de söylediğimiz gibi,
gerilla tabanından uzak ve uzaklaşmış
Sekretarya’yı bu ihanete neyin getirdiğine
dair küçük bir özet sunuyoruz.
1953'te komutanımız Gustavo Rojas
Pinilla, liberal gerillalarla (FARC-EP'nin
başlangıcı) bir ateşkes anlaşması imzaladı
ve gerillaların terhis edilmesinden sonra
komutan Guadalupe Salcedo öldürüldü.
1982 yılına gelindiğinde ise Komutanımız Marulanda, yeni seçilen Başkan
Belisario Betancur hükümeti ile barış
görüşmelerine girdi ve bu görüşmelerden
sonra Unión Patriótica (Yurtsever Birliği)
siyasi hareketi ortaya çıktı ve bu hareketin
kuruluşunu takiben yıl başında hareketin
başı ve 3.000 kişi vuruldu.
Virgilio Barco hükümeti (1986-1990)
"Barış İnisiyatifi" adlı bir program dü-

zenledi ancak bu müzakereler de başarısız
oldu.
1992 yılının Nisan ve Haziran ayları
arasında Cesar Gaviria hükümeti tarafından Meksika Tlaxcala'da Simón Bolívar
Gerrilla Koordinasyonu (FARC, ELN ve
EPL tarafından katıldı) ile görüşmeler
yapıldı. Ancak bu görüşmeler de sonuç
vermedi.
Andrés Pastrana hükümeti (1998 ve
2002) uyarınca San Vicente del Caguan
görüşmeleri gerçekleşti, bu da başarısız
oldu. Bu barış görüşmelerinin de başarısız
olmasının sebebi her zaman olduğu gibi
bize dayatılmakta olan koşulsuz silah
bırakmaydı. Marulanda liderimiz de kesinlikle bunu kabul edemezdi ve bu durumda da etmedi.
Ve bu son barış görüşmelerinin bitmesinden sonra hükümet ve bizim aramızda şiddetli çatışmalar baş gösterdi
ve bunun sonucunda lider yoldaşımız
Raul Reyes 1 Mart 2008 yılında Ekvador’un Santa Rosa de Yanamaru bölgesinde şehit düştü.
Lider komutanlarımızdan Ivan Rios
da aynı şekilde silahlı saldırıya uğradı
ve Sonsón, Antioquia bölgesinde, 3 Mart
2008 yılında şehit düştü. Bir diğer lider
komutanımız Mono Jojoy 2010 yılında
La Macarena, Meta bölgesinde uçaklar
tarafından kampına yapılan vahşi bir
bombardıman ile şehit düştü. Ve son
olarak başkomutan Alfonzo Cano’nun
6.000 bin kişilik Kolombiya ordusu tarafından çok iyi eğitilmiş paramiliter
güçler tarafından kuşatma altına alındı
ve 4 Kasım 2011’de Cauca ilinin Suárez
ilçesinde şehit düştü.
Verilen bu büyük kayıplardan sonra
örgüt tarafından atanan şef Timurion
Giménez hızlı bir şekilde barış görüşmelerine başlanılması salık verildi ve
böylelikle hepimiz tarafından şaşkınlıkla
karşılanarak bir anda barış görüşmelerine
tekrar başlanmış oldu.
Havana’daki liderlik tarafından bize
dikte edilen bu görüşmeler hiçbir şekilde
militanların ve üst düzey komutanların
görüşleri alınmadan yapılmıştı ve bu
barış görüşmelerinin şartları öne sürülen
görüşme şartları, süreler hiçbir şekilde
bize söylenmedi ve bütün bu süreç bizim

haberimiz olmadan, hiçbir şekilde bize
bilgi verilmeden başladı.
Ve barış görüşmelerinin olduğu süre
içinde devrimci ve ilerici sektörlere
yönelik baskılar hiçbir şekilde azalmadı.
Vereceğimiz rakamlar kendileri adına
konuşacaktır:
Sadece 2016 yılında 117 sosyal lider
öldürüldü.
Öldürülenlerden 57’si - ki bu da genel
rakamın % 66'sına denk geliyor – sadece
Kolombiya’nın Güney Batısında öldürülenler.
Kar amacı gütmeyen kuruluş Somo
Defensores tarafından yayınlanan bu
rakamlara göre öldürülen 5 departmandaki liderlerin hepsi güney batıdaki
Nario, Cauca ve Valle del Cauca şehirlerinde öldürüldüler. Ve bu eğilim maalesef
2017’nin ilk 3 ayında da devam etti. Bu
süre içinde 34 sosyal aktivist lideri aynı
bölgede öldürüldü ve bunlardan 13’ü
gene Güneybatı’da ve 7’si Cauca’daydı.
Öldürülenlerin çok büyük bir kısmı
daha önce de bahsettiğimiz gibi, politik
ve sosyal aktivist olan sivil liderlerdi.
Bu kişilerin bağlı oldukları örgütler
Ortak Aksiyon Komitesi (Juntas de Acción
Comunal - JAC), Guardia Campesina
(Kırsal Muhafız) ve yerel halkları koruma
örgütlerinin üyeleriydi. Diğerlerinin bağlı
oldukları örgütler ise Coccam, Fensuagro,
Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Unión Patriótica Komünist Partisi’ydi.
Her zaman belirtmeye ve halka göstermeye çalıştığımız şey bu işin nedeni,
ölümlerin nedeni kesinlikle gerillalar
değil. Ancak bu olaylar gerilla mücadelesinin bir sonucuydu.
Maalesef ki şu aşamadan sonra öldürülen tüm savaşçılara hem devlet hem
de barış görüşmelerini yürüten örgüt
yöneticileri tarafından uyuşturucu taciri
sıfatı yapıştırılmakta ve bu kişilerin
devrim mücadelesi adı altında uyuşturucu
ticareti ve suç örgütlerine üye olma
yaftası yapıştırılmaktadır. Hatta öldürülen
kişilerle ilgili olarak bunların paramiliter
güçlerle işbirliği yaptığı iddia edilmektedir.
Bütün bu suçlamaların ortaya atılmasının tek sebebi acı barış görüşmelerinin bize empoze edilmesi ve bizim bunu
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kabul etmememiz. Ve şu anda
hem ana akım basın tarafından, hem
hükümet tarafından hem de eski yoldaşlarımız tarafından bize yapılmakta
olan suçlamalar, bize iftiraya ve bizimle
mücadeleye dönüşmüştür.
Bütün dünya duysun ki biz mücadeleye devam edeceğiz.
Bizim tek amacımız sosyalizmi kazanmaktır. Tek gerçek alternatifimiz
devrimdir ve bunu da silahlı mücadele
yoluyla yapacağız.
En büyük arzularımızdan biri Türkiye’de yapılmakta olan Eyüp Baş
Sempozyumunun başarıyla sonuçlanmasıdır.
Tek bir dakikamız bile ölülerimiz
için sessizlikle geçmeyecek! Her dakikamızda mücadeleyi yükselteceğiz.
Barış mücadele yoluyla kazanılır.

İmzacılar: 1. Cephe, 5.
Cephe, 3. Cephe 10. Cephe,
32. Cephe, 34. Cephe, 43.
Cephe, 57. Cephe, 58. Cephe,
Bolivarcı Bogoto Militanları,
Bolivarcı Medellin Militanları, Bolivarcı Cali Militanları,
Bolivarcı Baranquilla Militanları, Bolivarcı Meta Militanları, Bolivarcı Vichada
Militanları, Bolivarcı Putumayo Militanları ve Daniel
Arana Birliği
Kolombiya’nın
ayaklanmacı
şehirleri ve ormanları,
biz FARC-EP’iz.
Biz istisna değiliz,
biz silahlanmış halkız!
* FARC-EP: Kolombiya Silahlı
Devrimci Güçleri–Halk Ordusu

Anadolu Bizimdir, Kültürünü
Yaşatacak Olan da Biziz!
Dersim Halk Cephesi, 12-13 Ağustos’ta Dersim
Hozat’ta düzenlenecek olan “Anadolu Halk Festivali” için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar
kapsamında 27-28 Haziran’da Dersim’in birçok
köyüne gidilerek 100 adet bildiri dağıtıldı, 50 afiş
asıldı. Ayrıca Ovacık merkezde 35 afiş asılıp, 150
bildiri dağıtıldı.
Çalışma esnasında katil AKP’nin polisleri Halk
Cephelileri, “hepinizi temizleyeceğiz, sizin kemikleriniz
bile bulunmayacak” diyerek tehdit etti. Bütün engellemelere rağmen çalışmalara devam edildi. Ayrıca
30 Haziran ve 1 Temmuz’da Dersim mahallelerinde
yapılan çalışmada da 100 afiş asıldı ve 250 bildiri
dağıtılarak halk ile festival üzerine konuşmalar yapıldı.

Devletin Katliam Geleneği Dünden Bugüne Sürüyor!
Anadolu Halkını Katliamlarla,
Zulümlerle Bitiremeyeceksiniz!
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) 2
Temmuz 1993 Sivas Madımak Oteli
Katliamı’nın yıldönümünde bir açıklama
yayınlayarak, katliamların günümüzde
de AKP iktidarı tarafından devam ettirildiğine dikkat çekti; açıklamada şu
görüşlere yer verildi:
Sivas Katliamı ne ilk katliamıdır
devletin, ne de son olmuştur. Evinde
ailesinin gözleri önünde katledilen
Dilek’ten, Berkin’e, Günay ÖzarsOnların Sesine Ses Olmaya,
lan’a, Günay’dan Sıla Abalay’a,
Direnişlerini Desteklemeye
İnanç Özkeskin ‘e, kimyasallarla
Devam!
katledilen halk çocuklarına kadar
İkitelli
Halk
Cephesi Nuriye Gülmen
her katliamda bu geleneğin kanlı
pençesi var. O gün Sivas’taki ka- ve Semih Özakça'nın direnişi ve Yüksel ditillerin avukatlığını yapanlar bugün renişi hakkında 3 Temmuz'da bir açıklama
AKP’yi kuranlar. Katiller halkı kat- yayınladı. Açıklamada: "Nuriye ve Semih
lederek kanlı koltuklarında rahat iki direnişçi… Yüksel Caddesi’nde direnişi
rahat oturabileceklerini sanıyorlar. büyüttüler. Bugün açlık grevlerinin 117.
Sivas Katliamı’nın hesabını so- günündeler. İktidarın baskı ve işkenceleri,
racağız! Bugün Sivas Katliamı’nın tutuklamaları bizleri yıldıramaz, yıldıramadı.
hesabını sormak; faşist düzene karşı Nuriye ve Semih hepimizin sesi, halkın
savaşmak, savaşı büyütmek ve asla bağrından kopup gelen iki direnişçi, şimdi
uzlaşmamaktır. Pir Sultanlar’ın yo- ise direnme hakkını savunuyorlar. OHAL
lunda, zalimin zulmüne karşı mü- bahanesiyle işlerinden ihraç edilen tüm devcadeleyi büyüterek Sivas Şehitleri’ni rimci demokrat ve direnen kamu emekçileri
anmaya, yaşatmaya devam edece- yalnız değildir. İkitelli Halk Cephesi olarak
onların sesine ses olmaya, direnişlerini desğiz."
teklemeye devam ediyoruz." denildi.
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Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Avrupa’da
Nuriye ve Semih’in
Adalet Talebini
Tüm Dünya
Halkları Duyacak!
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DAYEV: Dortmund Aile Ve Gençlik
Dayanışma Evi (Dayev) de 2 Temmuz
2017 Pazar günü Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için bir günlük destek
açlık grevi yaptı. “Tüm dünyanın duymaya
başladığı, gündem yaptığı direnişi AKP
iktidarı görmezden geliyor. Artık duracak,
düşünecek vakit yok. Duymayan kulaklara
duyurmak, onların taleplerini daha fazla
dillendirmek ve gündem yapmak için
daha çok sahiplenmeliyiz.” denildi
Essen: 29 Haziran 2017 Perşembe
günü çalışmalarını Essen şehrinde sürdüren
EKA’da (Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi)
işlerine geri dönme talebiyle 113 gündür
açlık grevinde olan ve hapishanede direnişlerini sürdüren Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’yla dayanışmak, desteklemek için başlattığımız iki günlük açlık
grevine bugün de devam ettik. Ve akşam
destek açlık grevi sonlandırıldı.
30 Haziran 2017 Cuma günü Essen'de
114 gündür açlık grevinde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için stant
açtık. Standımızda Avrupa Dev-Genç’liler
de katıldı ve bugün 1 günlük destek açlık
grevinde olduklarını açıkladılar.
1 Temmuz günü Essen Zeche Carl
festival alanında “İşçilerin Birliği Halkların
Kardeşliği 2017 Yoksulluğa, Irkçılığa ve
Savaşa Karşı Essen’den Dünya`ya” ismiyle festival yapıldı. Festivale katılan
Grup Su, Grup Yorum şarkılarını söyledi.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
de dayanışma içerisinde olduklarını belirten konuşma yaptı Grup Su. EKA
olarak standımızı 21:30’a kadar açık
tuttuk ve daha sonra stand kaldırıldı.
Bielefeld: Almanya’nın Bielefeld şehrinde her hafta cumartesi günü, ölüm sınırın’da açlık grevini sürdüren, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerini
desteklemek amacıyla bilgilendirme ve

imza standı açılacak. İlki bugün
gerçekleşen etkenliğe ilgi yoğundu. 11 adet protesto faksı imzalandı. Bildiriler dağıtıldı.
Belçika: 28 Haziran Çarşamba
günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de
bulunan T.C. konsolosluğunun önünde
bir eylem yapıldı. Günler öncesinden kurumlara ve kişilere yapılan çağrı ile açlık
direnişlerinin 112. gününde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin
karşılanması istendi. Saat 16’da başlayan
eylem boyunca sloganlar hiç susmadı.
Sloganlarının atıldığı eyleme 30 kişi
katıldı.
Belçika’nın Liege şehrinden Başkent
Brüksel’e yürüyoruz.”105 km’lik güzergâhımız boyunca Nuriye ve Semih’in
adalet taleplerini tüm dünyaya duyuracağız” denildi.
Belçika’nın Limburg Bölgesi Genk
şehrinde Nuriye ve Semih için duvar yazılaması yapıldı. İki adet “Nuriye-Semih
Onurumuzdur ve Nuriye -Semih Yalnız
Değildir” yazılaması yapıldı.
Belçika’da OHAL’e Karşı Mücadele
Komitesi’nden Uzun Yürüyüş
4 temmuz günü Liege Üniversitesi’nin
önünde atılan sloganlar ile duyuruldu
yürüyüş. Katılan herkeste sanki yürüyüşün
sonunda Nuriye ve Semih ile buluşacaklarmışcasına sabırsızlıkla başlamak isteği
gözleniyordu. 105 km sürecek yürüyüş
1 saat gecikme ile başladı. ULG Üniversitesi’nin önünde üniversitenin rektörü
bir konuşma yaptı. “Haksız bir şekilde
işleri ellerinden alınan, soruşturma açılan,
tutuklanan tüm meslektaşlarımızın yanındayız” dediği konuşmasında “dünyanın
herhangi bir yerinde akademisyenlerin
uğradığı baskı veya haksızlığı kendimize
yapılmış saymak mesleğimizin gereğidir.
Liege şehri içerisinde 30 civarında
insan ile başlayan eylem Liege sınırlarının
terk edilmesi ile 22 kişi ile devam etti.
Fransızca hazırlanmış bildirilerin dağıtıldığı yürüyüşte yaklaşık 22 km yol katedildi. Akşam konaklanılacak yere ge-

çilmesi ile son bulan yürüyüş boyunca
yapılan canlı yayın paylaşımlarında yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Cuma günü
akşam saat 16’ya kadar devam edecek
yürüyüşte Leuven Üniversitesi’nde bir
açıklama yapılacak ve son durak Bruksell
denildi.
Hollanda: Hollanda Halk Cephesi
tarafından 28 Haziran Çarşamba günü
Rotterdam TC Başkonsolosluğu önünde
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya
destek eylemi yapıldı. Saat 16.30’da başlayan eylemde Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın dövizleri tutuldu. Hollandaca
ve İngilizce dövizlerin de açıldığı eylemde
“Nuriye Semih Yalnız değildir, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça Serbest Bırakılsın, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
İşe Geri Alınsın, Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı.
Rotterdam: Hollanda Rotterdam’da
ölüm sınırında olan ve KHK ile işlerinden
atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için tren garının önünde iki gün oturma
eylemi yapıldı. Dövizler ve bir tane
ozalitin açıldığı ve bildirilerin dağıtıldığı
eylemlerde halka Yüksel direnişi ve açlık
grevi anlatıldı. 30 Haziran Cuma günü
yapılan eyleme 13, 1 Temmuz Cumartesi
günü yapılan eyleme ise 20 kişi katıldı.
Eylemler pazartesi ve çarşamba tekrar
yapılacak.
Avusturya - İnnsbruck: Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde Nuriye ve Semih’in meşru taleplerini duyurmak için,
şehrin en işlek meydanında 4 gün boyunca
Almanca bildiriler dağıtılıp Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere, yüzlerce
imza toplandı. 30.06.2017 günü saat
19.00’da yapılan basın açıklaması ile eylem sonlandırıldı.
Viyana: 4 Temmuz Salı günü saat
17.00-18.00 arası Viyana’da bulunan T.C.
Başkonsolosluğu önünde Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için dayanışma eylemi
gerçekleştirildi. Avusturya Halk Cephesinin çağrısıyla birçok demokratik kitle
örgütlerinden toplam 31 kişi eyleme ka-
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tıldı. Ayrıca canlı olarak gitar eşliğinde birçok direniş türküleri
söylendi.
Eylem coşkulu bir şekilde saat
18.00’a kadar devam etti ve hep
birlikte Bella Ciao marşı okunarak
son buldu.
Londra: Londra Dev-Genç
ve İngiltere Halk Cephesi Olarak
Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça
İçin 30 Haziran Cuma Günü Bir
Günlük Destek Açlık Grevindeyiz!
Açlık grevine destek vermek
isteyen halkımız saat 11.00’da
derneğimizde buluşup, oradan da
faşist Türkiye elçiliği önüne protesto için desteğe çağırıyoruz!
Açlıklarının 114. gününde olan
direnişçi emekçiler Nuriye ve Semih’e destek olmak, faşizmi teşhir
etmek, hesap sorulacağını bir kez
daha haykırmak ve hatırlatmak
için, elçilik önündeydik.
Londra’da Nuriye ve Semih
İçin Bildiri Dağıtımı
KHK ile işten atılan 5295
AKADEMİSYEN’i ve 101 BİN
KAMU EMEKÇİSİ’ni temsilen
direnen, dünya halklarının duygularını ifade eden, emperyalizmin
ve faşizmin karşısında dimdik
duran Nuriye ve Semih’in direnişini Londra sokaklarında, halklarımıza anlatmaya devam ediyoruz.
Londra’da Pankart Asıldı
3 Temmuz Pazartesi günü
Londra’nın Lordship Lane bölgesinde Dev-Genç’liler açlık grevinin 117.gününde olan akedemisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen SemihÖzakça için pankart
astı.
Londra’da Nuriye ve Semih’in
Direnişini Anlatarak AKP Faşizmini Teşhir Etmeye Devam Ediyoruz
Milyonları temsilen ekmeği,
onuru, işi, aşı ve adalet için, ABD
işbirlikçisi AKP faşizmine karşı

direnen Nuriye ve Semih’in direnişine
destek olarak, halk düşmanlarını teşhir
etmeye devam ediyoruz.
2 Temmuz Pazar günü, kızıl bayraklarımız ve pankartımızla Wood Green
Kütüphanesi önünde Türkçe ve İngilizce
sloganlarla Nuriye ve Semih’in direnişi
haykırıldı.
Fransa: Fransa’nın Kuzeyindeki Melun şehrinde faaliyetlerini yürüten Melun
Alevi Kültür Merkezi (AKM) üyeleri
çarşı merkezinde biraraya geldi. Eylemde,
Nuriye ve Semih’in fotoğraflarının üzerinde yer aldığı dövizler taşınarak, Melun
AKM Türkçe ve Fransızca açıklamalar
okundu. 70 kişinin katıldığı açıklamada,
ölümlerin önüne geçilmesi için hükümetin
derhal Gülmen ile Özakça’nın taleplerini
kabul etmesi gerektiği vurgulandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Önünde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin Biraraya Geliyoruz!
Bugün yürüyüşümüzün 3. günü!
Dün Mulhouse’de konakladık. Sabahın erken saatlerinde Mulhouse Alevi
Derneği’ne giderek oradaki arkadaşların
misafiri olduk. Bir gün öncesinden topladığımız papatyaları ise Nuriye ve Semih’in fotoğrafı ile birlikte bizleri orada
çok iyi karşılayan Alevi derneğine bıraktık.
Pazartesi sabahı Strasbourg’a doğru
yolumuza devam ettik. Şuan Strasbourg’tayız. Burada diğer arkadaşlarla biraraya geldik. Yarın (4 Temmuz günü)
yapacağımız basın açıklaması; saat
14.00’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde gerçekleşecek.
Nuriye ve Semih’in onurlu mücadelesini sahiplenmek ve seslerine ses katmak
için, tüm halkımızı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önüne bekliyoruz denildi.
İsviçre: 28 Haziran 2017 ‘de Zürich
şehrinde Türkiye Konsolosluğu önünde
Nuriye ve Semih’in açlık grevlerinin
112. gününde direnişlerine destek için
konsolosluk önünde yapılan eylemde
pankart ve dövizler taşındı. 15 dakika
süren eyleme 20 kişi katıldı. Eylem alkışlarla protesto edilerek bitirildi.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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Bizler İsviçre TAYAD’lı Aileler olarak;
1 Temmuz’da 8 kişiyle düştük yollara.
Hedefimiz STRASBOURG’daki İnsan Hakları Mahkemesi. Oradan bir kez
daha haykırayacağız.
İsviçre’nin Basel şehrinde başlattığımız yürüyüşümüzden Mulhhaous’ya
kadar varabildik. Daha 3 günlük bir yolumuz var. Saint Louis, Bartenheim, Sierentz, Habsheim bölgelerinden geçerken
iyi insanlarla karşılaştık. Camlardan el
sallayanlar, destek için kornalara basanlar,

dayanamayıp gelip sarılanlar… Nuriye
ve Semih’i tanımayanlara gidip tek tek
bildiri dağıttık. Okuyanlar etkilendi. İnsanlar olumlu yönde bizlerle birlik oldu.
Zürich’: “İsviçre’nin Zürich
şehrinde açlık
grevinin 119. gününde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın talepleri-

nin kabul edilmesi için, dönüşümlü destek
açlık grevinin 35. günündeyiz. Taleplerimiz kabul edilene kadar devam edeceğiz,
denildi.

 Avrupa Dev-Genç’ten Almanya Anayasa
Koruma Örgütü Önünde Eylem
Avrupa Dev-Genç’li arkadaşımız Orhan Deniz Batasul’a
28 Haziran’da 2 faşist tarafından gerçekleşen saldırıyı
protesto etmek için, 29 Haziran’da Köln şehrinde bulunan
Almanya Anayasa Koruma Örgütünün önüne gittik. Yaklaşık
bir saat süren eylemimizde halaylarımızı çektik, Dev-Genç
marşını ve “Varsa Cesaretiniz Gelin’i hep bir ağızdan söyleyerek Anayasa Koruma Örgütü ve onun eli kanlı ajanlarından, polislerinden korkmadığımızı gösterdik. Eyleme 7
Avrupa Dev-Genç’li katıldı.
Sayı: 22

 Avrupa Dev-Genç’lilerden Türkiye Konsolosluğu

Yürüyüş

Önünde Eylem

9 Temmuz
2017

28 Haziran’da Avrupa Dev-Genç’li arkadaşımız Orhan
Batasul’a yönelik faşist saldırıyı protesto etmek için 29
Haziran’da Hurth şehrinde bulunan Türkiye Konsolosluğu
önünde eylem gerçekleştirdik. Anayasa Koruma Örgütünün
ve MİT’in işbirliğinin, Avrupa Dev-Genç’lilere yönelik
artan saldırıları teşhir eden Almanca ve Türkçe bildiriler
okuduk. Yaklaşık 1 saat süren ve konsolosluğa girip çıkan
insanların yoğun ilgisini çeken eylemimize, 6 Avrupa DevGenç’li katıldı.
 Almanya’nın Dortmund Şehrinde Kahve
Konuşması
28 Haziran 2017 tarihinde Avrupa Dev-Gençli Orhan
Deniz Batasul kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı
saldırıya uğradı. Bu saldırıda Orhan Deniz’in onlarla
işbirliğine girmesi istendi. “Bu ikinci gelişimiz, bir sonraki
gelişimizde seni öldürürüz” diyerek ölümle tehdit ettiler.
Bunun üzerine Avrupa Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler
Dortmund’da kahveleri gezerek halka olayı anlattılar, saldıranları teşhir ettiler. “Devrimcilik yapmak suç ise, biz bu
suçu üstleniyoruz. Biz sizin için mücadele ediyoruz, ırkçı
saldırılara karşı, yozlaşmaya karşı, faşizme karşı mücadele
ediyoruz” denildi. Halka “bu olayın takipçisi olacağız, bizi
korkutamayacaklar. Sizden bilen, gören, duyan varsa, bize
gelin ve bilgi verin” denildi.
Kahvede oturan insanların sorularına cevap verdikten
sonra, çalışmamızı sonlandırdık. Kahve konuşmasına 9
kişi katıldı.
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Avrupa Anadolu Alevi Hareketi Köln’ de Sivas
Katliamı Protestosuna Katıldı
Almanya’nın Köln kentinde AABF NRW temsilciliğinin
düzenlediği, Sivas Katliamı’nı protesto ve şehitlerini anma
gösterisinde, Avrupa Anadolu Alevi Hareketi de pankartı, dövizleri ve bildirileriyle yerini aldı.
Köln Merkez Tren İstasyonunun ana giriş kapısının
önündeki alanda gerçekleşen gösteriye, “Pir Sultan’ın Evlatları
Zulme Boyun Eğmez” pankartı ile katılan Anadolu Alevi Hareketi, Nuriye ve Semih’in direnişine destek çağrısı yapan
dövizler açarak, Sivas Katliamı’nı ve süreci anlatan yaygın
bildiri dağıtımında bulundu.

Berlin’de 2 Temmuz Yürüyüşü Yapıldı
2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nın yıl dönümünde
Berlin`de de bir yürüyüş yapıldı. Şehitleri anmak ve katliamı
protesto etmek için yapılan yürüyüşe 15 bin kişi katıldı.
“Sivas Katliamı’nın Sorumlusu Devlettir Hesabımız
Mahşere Kalmayacak” pankartı açan Devrimci Alevi Komitesi,
aynı zamanda Yüksel direnişçileri Semih Özakça ve Nuriye
Gülmen’e dair dövizler de taşıdı. Saat 13.00’te eylem alanında
toplanılarak burada konuşmalar yapıldı ve semah tutuldu.

İsraili Protesto
İsviçre Uluslararası İlişkiler Komitesi beş farklı örgütle birlikte
Zürich savcılığı önünde eylem yaptı. Zürich Volkshaus`da İsrail
yanlılarının düzenlediği toplantıyı protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme, Özgürlük Komitesi’nde olan beş ayrı örgüt
katıldı.
İsrail adına düzenlenen toplantıya, geçmişte Zürich Mülteciler dairesinde çalışan bir kadın ve geçmişte sol görüşü
ile tanınan bir gazeteci başkanlık etti.
Eyleme katılan örgütlerden, Kolombiya, Peru, Meksika,
Filistin ve İsviçre Kominist Gençlik katılımcıları, dayanışmalarını
göstermek için Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın resimleriyle
fotoğraf çektirdiler. “ Halklara özgürlük, Filistine özgürlük”
sloganları atıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

SALDIRILAR,
ALMAN EMPERYALİZMİ-AKP FAŞİZMİ
İŞBİRLİĞİYLE YAPILIYOR
Emperyalizme ve faşizme karşı
mücadele etmek suç değildir.
Bu açıktır.
En az bunun kadar açık olan bir
başka gerçek ise, emperyalizme ve
faşizme karşı mücadele edenlerin,
emperyalistlerin ve faşistlerin hedefi
olacağıdır.
Bu da mücadelenin değişmez kurallarından biridir.
Kural işliyor.
Avrupa'da yaşayan halkımız ve
gençliğimizin bir kısmı, ne yaşadıkları
ülkelerdeki emperyalist sisteme, ne
de AKP faşizmine teslim olmuyor,
tersine mücadele ediyorlar.
Avrupa’da bu mücadele, Halk
Cepheliler ve Dev-Genç’lilerin öncülüğünde sürüyor.
Emperyalizme boyun eğmiyoruz;
emperyalist kültürle uzlaşmıyoruz.
Irkçılığa karşı sessiz kalmıyoruz.
Yozlaşmaya karşı çıkıyoruz. Derneklerimizle, kültür atölyelerimizle,
eylemlerimizle, konserlerimizle, festivallerimizle, panellerimiz seminerlerimizle, pikniklerimizle, yürüyüş
ve mitinglerimizle, kampanyalarımızla, meclislerimizle, kısacası, tüm
örgütlenme ve mücadele biçimlerimizle; bu mücadeleyi büyütmeye,
halkımızın, gençliğimizin daha geniş
kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz.
Bunun karşılığı ise, saldırılardır.
Almanya'da, İngiltere'de derneklerimize yönelik saldırılar, devrimci,
ilerici yayın organlarının dağıtımına
yönelik yasaklar ve baskınlar, polis
takipleri, ırkçılığa karşı konser ve
festivallerimizi üç yıldır her yöntemi
kullanarak engellemeye çalışmaları,
devrimcileri polis takipleriyle taciz

etmeleri, oturum tehditleri, gözaltılarda başvurulan işkenceler, saldırının
yakın zamanda yaşadığımız biçimleridir.
Saldırıların sorumluları;
MİT, Avrupa'daki faşist çeteler,
Alman Gizli Servisi, Almanya
Anayasayı Koruma Örgütü...
Son saldırılardan biri, Avrupa
Dev-Genç'ten Orhan Deniz Batasul’a
yönelik saldırıdır.
Saldıranlar Türk kökenli iki kişidir.
Saldırganlar, ırkçı faşist örgütlenmelere mensup olabilecekleri gibi, doğrudan Almanya Anayasayı Koruma
Örgütü yönlendirmesindeki faşistler
de olabilirler.
Çünkü saldırı sırasında saldırganlar şunu söylüyorlardı: “Bu ikinci
gelişimiz, bir daha geldiğimizde seni
öldüreceğiz”.
Evet, Dev-Genç’li Orhan Deniz,
daha önce de tehdit edilmişti. Birinci
sefer gelenler, Almanya Anayasa Koruma Örgütü'nün (Verfassungsschutz)
iki elemanıydı.
Sonuçta, Türkiyeli ırkçı faşist örgütlenmelerin, kişilerin, Alman emperyalist örgütlenmeleriyle işbirliği
şaşırtıcı değildir ve ilk kez olan bir
şey değildir.
Alman emperyalizmiyle, Türkiye
faşizmi, Alman polisi ve gizli servisiyle Türkiye polisi ve gizli servisi,
devrimcilere karşı, özellikle Halk
Cephelilere karşı işbirliği içindedirler.
Bunu biliyoruz. Bu kesindir.
Bu nedenle, bize saldıran da bu
ittifaktır.
Özellikle Dev-Genç'i hedef alıyorlar. Çünkü Avrupa Dev-Genç,
halkımızın Avrupa'daki mücadelesinin

en diri, en dinamik taze damarıdır.
Dev-Genç'in gelişmesi, klasik mülteci
örgütlenmesinin sınırlarının kırılması,
hem Alman emperyalizmini, hem
tüm Avrupa emperyalistlerini, hem
de AKP faşizmini korkutmakta ve
saldırganlaştırmaktadır.
AKP'nin faşist polislerinin, Avrupa'dan giden Dev-Genç’lilere yönelik saldırganlıkları da yine aynı
nedenledir.

Emperyalizme ve Faşizme
Karşı Mücadeleye Devam
Edeceğiz! Karşılarında
Her Gün Daha Da
Çoğalan Devrimcileri
Görecekler
Alman devleti ve Alman polisiyle,
gizli servisiyle işbirliği yapan faşist
güçler, şunu bilmelidirler; eğer ki
bu saldırılardan sonuç almayı bekliyorlarsa, boşuna beklerler.
Mücadelemiz, örgütlenmemiz, tüm
çalışmalarımız, tıpkı dünkü gibi, dünkünü de aşarak devam edecektir.

Sayı: 22

Yürüyüş
9 Temmuz
2017

Türkiyeli
Faşistlere De Buradan
Sesleniyoruz:
MİT'in köpeği olmayın,
Alman polisiyle, gizli servisiyle işbirliği yapmayın;
Gerçek vatanseverler devrimcilerdir.
Vatanınızı seviyorsanız,
gelin devrimcilere katılın.

Dergimizin 22. sayısının yayınlandığı 9 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 123. 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 48. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 139. gününde
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“Mücadeleyi, benliğimin parçası olarak görüyorum. O yoksa,
ben de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak
görüyor, her eksiğimize, her ihtiyacımıza, her hedefimize karşı
kendimi sorumlu hissediyorum”
Hasan Selim Gönen

17 Temmuz - 23 Temmuz

Levent Doğan

Levent DOĞAN:
1979, İstanbul doğumlu olan Levent Doğan,
aslen Erzincanlıydı. 19 Temmuz 1996’da
ölüm orucunu desteklemek için Bağcılar
Namık Kemal Caddesi’nde yapılan bir gösteri
sırasında, polis tarafından katledildi. 17
yaşında, genç bir devrimciydi.

Yüksel MUNZUR:
Dersim doğumlu. 1980 öncesi Liseli DevGenç içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde
tutsak düşerek, Alemdağ Hapishanesi’nde
kaldı. 1984’te, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Bu dönemde
Yüksel Munzur Öğrenci Derneği çalışmalarına katıldı. Devrimci hareketin bir taraftarı idi. Yüksel’i
1989 Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği bir trafik
kazasında kaybettik.

Hasan Selim GÖNEN:
3 Mart 1983, İstanbul Üsküdar doğumlu olan
Hasan Selim Gönen, aslen Selanik göçmenidir.
Hasan’ın çocukluğu da Gelibolu’da geçti. Liseyi,
Gelibolu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2003 yılı başlarında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ÖğHasan Selim Gönen retmenliği Bölümü 2. Sınıfta okurken, Dev-Genç’lilerle tanıştı. İstanbul Üniversitesi gençlik sorumluluğu
yaptı. İlk tutuklanması da 7 Kasım 2005 tarihinde YÖK’e karşı
Ankara’da yapılan eylemde oldu. 2006 yılında, İstanbul Üniversiteler
sorumluluğu ve gençlik alan sorumluluğu yaptı. 2007 yılında
Trakya Bölgesi (Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve
Kocaeli) gençlik sorumluluğu yaptı. 2009 yılında, Cephe savaşçısı
olarak tutsak düştü. 7 Ocak 2012’de tahliye oldu. Şimdi artık o,
Komutan Rıza idi. İstanbul Gazi Mahallesi girişinde, yoldaşı
Sultan Işıklı ile birlikte polisle girdiği çatışmada, karnından ağır
yaralı olarak tutsak düşen Hasan Selim Gönen, kaldırıldığı Okmeydanı Hastanesi’nde, 21 Temmuz’da şehit düşmüştür.

Hüsnü İşeri

Hüsnü İŞERİ:
Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen sayısız
saldırılardan birinde, 23 Temmuz 1990’da, halkla
birlikte direnirken, polis tarafından kurşunlanarak
ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasının polis
tarafından geciktirilmesi sonucu, yaşamını yitirdi.

Salih Sevinel

Salih SEVİNEL:
1966, Tokat Zile doğumlu Sevinel, evli ve bir
çocuk babasıydı. Devrimciydi. F tiplerinin hücrelerindeki tutsaklardan biriydi. Tecrit politikası
sonucu katledildi. 21 Temmuz 2004’te, Tekirdağ 1
No’lu F Tipi’nde kalp krizi geçirdi, gereken müdahale
yapılmayarak planlı, kasıtlı bir biçimde öldürüldü.

Halil İbrahim BAYRAKTAR:
Dev-Genç saflarında mücadele etti. 1980
Temmuz’unda “İşkenceye ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele” kampanyası çerçevesinde
düzenlenen Çemberlitaş’taki gösteri sırasında,
askeri tim tarafından katledildi.
H. İbrahim Bayraktar
Ali KALKAN:
Temmuz 1986’da, gözaltındayken ve tutuklu kaldığı süre boyunca gördüğü işkenceler
sonucunda yakalandığı bir hastalık nedeniyle,
tahliye olduktan kısa bir süre sonra kaybettik.
Ali Kalkan

Ferhan Peker

Vedat DEMİRCİOĞLU:
Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden devrimci,
vatansever öğrencilere, polisin saldırısı sırasında,
polis tarafından İTÜ Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu’nun ikinci katından aşağı atıldı. Kaldırıldığı
hastanede, 24 Temmuz 1968’de şehit düştü.
Vedat Demircioğlu

Ferhan PEKER:
1957 doğumludur. 1
Mayıs Mahallesi'nde, gecekondu halkının elektrik
sorununu çözmeye çalışırken, elektrik çarpması sonucunda, Temmuz 1978’de
aramızdan ayrıldı.

Muammer
KARAN:
T e m m u z
1978’de, Kartal’da
faşistlerce kurşunlanarak katledildi.
Muammer Karan 1954 doğumluydu.

Kemal Türker

Kemal TÜRKLER:
DİSK ve TİP kurucu üyelerinden, DİSK ve Madenİş’in yıllarca genel başkanlığını yapan Kemal Türkler,
22 Temmuz 1980’de, İstanbul
Merter’de, faşistler tarafından
katledildi.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları anlatıyor:

Hasan Vefanın,Sadeliğin,Mütevaziliğin,
Halkın Adalet Özleminin Adıdır
Hasan, 2002-2003 döneminde İstanbul’a Yıldız Teknik
Üniversitesi’ni kazanarak gelmişti. Çanakkale Gelibolu’da
bizimle ilgili birçok şeyi (ölüm oruçlarını, tarihimizi) dinleyip,
yayınlarımızı okuyup geldiğinde, direk örgütlenme isteğiyle
bizi aramış, fakat birkaç ay bağ kuramamış. Tanıştıktan sonra
hızla mücadele içinde yer almış, kendini kısa sürede geliştirmişti.
Hasan’la aynı dönem mücadeleye başlamıştık. Sade, doğal,
içten, yoldaş sevgisiyle dolu bir yoldaşımızdı. Yoldaşını
herhangi bir düşman saldırısında tereddütsüz sahiplenirdi.
Bir keresinde Beşiktaş’ta dergi satışında topluca alındığımız
bir gözaltında, bizi zorla arayıp hücrelere attıktan sonra bayan
arkadaşlarımızın da, zorla işkence yaparak, üzerlerini arıyorlardı.
Üstlerini, başlarını çıkarmışlardı. Biz de slogan atıp kapıları
dövüyorduk. Bayan arkadaşları önümüzden o halde geçirip
nezarethaneye götürdüklerini görünce müthiş öfkelenmiş,
‘sizin ananız, bacınız yok mu şerefsizler’ demişti. İşkenceciler,
bu sözüne tahammül edemeyip gaza boğmuşlardı bizi.
Hasan’ın en belirgin özelliklerinden biri, onura, namusa
verdiği önem ve değerdi. Düşmanın, halka yönelik onursuz
dayatmalarına büyük öfke duyardı. Hasan, yoldaşını tereddütsüz
sahiplenen olduğu gibi, aynı zamanda sabırlıydı da. Sorun
yaşayan, tartışmalara yol açan insanlara sabırla, tane tane,
uzun uzun anlatırdı. İkna özelliği vardı; alanına, altındaki insanların sorunlarına vakıf olurdu. Emekten kaçmazdı,
kestirip atmazdı. Hasan’ın sinirlendiğine tanık olduğumu
hatırlamıyorum örneğin. Teorik olarak, Dev-Genç saflarındaki
en donanımlı insanlardan biriydi. Okumaya, öğrenmeye
sürekli devam etti.
Sade, doğal, emekçi olduğu gibi neşeli ve hoş sohbetti.
Bulunduğu ortamı coşturmasını bilirdi. İş yaparken de
coşkulu ve coşkusunu yayandı… Gençliğin belirgin özelliklerinden biridir; yemek yemeyi sever, bu konuda skeçlere
konu olmuştur çoğu kez.
Fakat aynı Hasan, gençlikte ekonomik olarak darda olduğumuz dönemlerde, ağzına birkaç lokma atıp masadan
kalkmıştır çoğu kez. Yoldaşlarını düşünmüştür çünkü. Kendisinin aç kalması önemli değildir onun için. Yoldaşlarının
doyması önemlidir. Bunun gibi birçok örnek vardır. Örneğin
üstüne başına yeni elbise aldığına hiç tanık olmadım.
Ablalar, ağabeyler görüp, ‘alın’ ve benzeri derlerse belki
almıştır. Bazı arkadaşlar, düzenin tüketim kültürünü saflarımızda, giyimde kuşamda ‘moda’ diye sürdürürken, onun
böyle şeyleri hiç olmamıştır. Aksine, yeri geldiği zaman
bunların yanlış olduğunu söylemiştir.
Öfkesi büyüktü… Saflarımıza geldiğinden beri hedefi,
hesap sormak olmuştur.
Adalet duygusu kuvvetliydi… Bağlıydı. Mücadeleye
aynı dönemde başladığımız çok sayıda insan düzene savrulurken, o hep daha büyük sorumluluklar üstlenmiştir. 1
Nisan operasyonundan sonra aranır durumundayken bırakıp
gidenlere öfkeliydi. Delikanlıydı bizim Hasan, arkadaşını,

davasını satmak, yarı yolda bırakıp gitmek onun kitabında
yoktu. Anadolu yiğitleri gibiydi bu yanıyla. Sevdi mi, bağlandı
mı, harbisinden, hesapsızından severdi. Düzendeki kirli,
çıkarcı ilişkilere, tiksintiyle bakardı, çok uzaktı böyle şeylere.
Dobraydı Hasan... Lafını esirgemezdi. Sorun çıkartmakta
ısrar edenlere, niyeti olmayanlara taviz vermez, harekete
zarar vermelerine izin vermezdi.
Dev-Gençli’ydi Hasan… Üniversite kampüslerinde binlerce
öğrenciye, devrimin, devrimciliğin propagandasını yapmıştır.
Sayısız polis saldırısı, faşist saldırı yaşamış, hepsinde de direnmiştir. Sivil faşistlerin bir saldırısında, sırtından satırla yaralanmıştır. Ama aynı zamanda hesap soran, buna önderlik
edendir. İstanbul Üniversitesi’nde faşistlere, unutamayacakları
bir cezalandırma eylemine imza atanlardandır. 4 faşisti ağır
yaralamışlardır bu eylemde.
Ailesine karşı hep net olmuştur Hasan; onların tüm baskılarına, düzene geri dönmesi için denedikleri tüm yöntemlere
rağmen her zaman mücadelesinin meşruluğunu ortaya koymuş,
açık kapı bırakmamıştır. Dev-Genç’lilere bu yanıyla da örnek
olmuştur.
Hasan vefanın, sadeliğin, mütevazılığın, halkın adalet özleminin
adıdır. Çıkarsız, hesapsız, devrime-halka-harekete bağlanmak,
her türlü bireysel duygu ve düşünceden arınmaktır. Yeni insan
olmaktır Hasan. Bize bıraktığı en değerli özellikleri bunlardır.
Mücadelenin ihtiyaçları için, hareketi bu süreçte ileriye taşımak
için, cüretle, bedelleri tereddütsüz göze alarak öne atıldı.
Ona layık olacağız, daha çok onun gibi komutanlar çıkaracağız. And olsun ki hesabı da, kanı da, ideali de yerde kalmayacak.

DÜEN BR KARANFL
NASIL BN KARANFLE DÖNÜÜR
Sıla’ya...
Par par parlardı gözlerin
Gecenin karanlıını yırtıp aydınlatan
Yıldızların en güzel haliydi umutların
Atardı kalbin özgür vatan diye
Soluk alılarından halk duyulurdu
imdi topraın koynuna
bir karanfil gibi düen
Sıla’ya mı hasret olur günler
Anlatın imdi bana
Düen bir karanfil
Nasıl bin karanfile dönüür
Eer ki
Gülen bir çift göz
Yalan söylemiyorsa bakılarında
Sahtelik akmıyorsa her bir tarafından
Deil bin karanfil
Milyonlarca karanfile dönüür
Ülkemde ve dünyada..

Küçükarmutlu'da Destek Açlık Grevi

"Adaletsizliği, Çoğalan Açlığımızla Parçalayacağız!"
Görüşten çıktığını, bizim direnişimizden
haberdar olduğunu ve bize çok selamını
iletti. Kızım Başak, destek açlık grevci
Yıldız Ana’nın kızı Türkan, torunu Zehra
aradılar.
Bugün de akşam oldu, refakatçimiz
yine tansiyonumuzu ölçtü. Kalacağımız
evlere geçip ev halkı ile sohbet ederek
günü böyle sonlandırmış olduk.

İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde Halk Cephesi ve TAYAD’ın yaptığı
Süresiz Açlık Grevi eylemi sırasında tutulan günlüklerden derlediklerimiz;
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1 Temmuz-Birinci Gün:
Bugün Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın taleplerinin kabul edilmesi
için Halk Cephesi olarak Süresiz Açlık
Grevi’ne (SAG) başladık. SAG eylemimize destek için TAYAD’lı Yıldız ana
da 3 günlük destek açlık grevine başladı.
“(...) Halk Cephesi olarak 1 Temmuz
tarihinde Küçükarmutlu Mahallesi’nde
SAG eylemimizi başlatma kararı aldık.
Onlarca gönüllü içerisinde benim açlık
grevine başlamam kararı çıktı, bu karar
beni onurlandırdı.”
Öğleden sonra TAYAD kurumundan
Küçükarmutlu’ya geldik, SAG için bir
tören yapılacaktı, hazırlıkları Hasan Ferit
Gedik’in yaşadığı sokakta başlamıştı.
Hazırlıktan sonra törene geçildi. Tüm
mahallelerden insanlarımız gelmişti, Armutlu’da halkımız törene katıldı. Halk
Cephesi adına konuşmayla başlayan törende, sonrasında Dev-Genç ve Kamu
Emekçileri Cephesi adına söz alınarak
konuşma yapıldı. Daha sonrasında ise
açlık grevine giren Mehmet Güvel çağrılarak duygularını, düşüncelerini anlattıktan sonra, TAYAD’lılar açlık grevi önlüğünü Mehmet amcamıza giydirip, TAYAD adına bir konuşma yaptılar.
Sonrasında Grup Yorum sahne aldı,
duygu ve düşüncelerini belirttikten sonra
türküler söylediler. Grup Yorum türküler
söyleyip ara verince Halkın Hukuk Bürosu
adına söz alınarak bir konuşma yapıldı,
ardından Ahmet Arif’in “Uy Havar” şiiri
okundu. Bu şiirin okunması ile birlikte
tekrardan Grup Yorum türkülerine devam

etti. Ve son olarak direnişin tatlısı yenilerek,
halaylarla program sonlandırıldı.
2 Temmuz-İkinci Gün;
Sabah, güne destek açlık grevi direnişçisi Yıldız ana ile birlikte başladık.
Tansiyon ölçümümüz yapıldı. Sonrasında
ise TAYAD’lılar toplu olarak ziyaretimize
geldiler. Onlarla yaptığımız hoş sohbetlerin
ardından TAYAD’lıları uğurladık. Ardından ise Okmeydanı’ndan ziyaretçilerimiz
geldi. Ellerinde çiçeklerle gelen ziyaretçilerimizin getirdiği çiçekleri vazomuza
koyduk ve onlarla dostça sohbetlere dalıp
gittik. Gün içinde de gerek Armutlu’dan,
gerek başka mahallelerden birçok ziyaretçimiz oldu.
3 Temmuz-Üçüncü Gün;
Bugün saat 10.00’da direniş evine
geldik. Direniş alanımıza geçip oturduktan
bir süre sonra Armutlu halkından 3 kadın
ziyaretimize geldi. CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını söyleyerek erkenden ayrıldılar ve bize başarılar dilediler.
Halk Cephesi’nden ziyaretimize geldiler,
onlarla da sohbetler ettik. Dilek Doğan’ın
kardeşi Mehmet Doğan, Hasan Ferit’in
annesi Nuray Ana, Mustafa Bektaş’ın
annesi Kezban Ana ziyaretçilerimizin
arasındaydı. Yine TAYAD’tan, Gülsuyu’ndan, Okmeydanı’ndan, Gazi ve Armutlu halkından gün boyunca ziyaretçilerimiz oldu. Her sabah ve akşam refakatçim gelip tansiyonumu ölçüp çayımızı
getirdi, gün içerisinde de sık sık yanımızda
olmaya çalışarak ihtiyaçlarımızla ilgilendi.
Bugün dünyanın birçok yerinden destek
telefonları aldık. Belçika, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan ve ülkemizden,
Mersin’den arayanlar oldu. Ve sevgili
Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça aradı.

4 Temmuz-Dördüncü Gün:
Saat 9.30’da direniş yerindeyiz, refakatçimiz tansiyonumuzu ölçtü, not etti.
Açlık grevindeki avukatımız Behiç Aşçı
bize bir demet çiçek gönderip başarı dileğini iletti. Saat 10.05’e İstanbul DevGenç’ten bir genç, ziyaretimize geldi,
sohbet ettik. Kezban anamız uğradı, ihtiyacımızı sordu ve giderdi. Saat 10.15’te
ziyaretimize tekerlekli sandalyesiyle gazimiz Ferhat Gerçek ve Yürüyüş dergisi'nden Gülhan geldi, Yürüyüş dergisi
adına başarı dileklerini iletti. HMM ziyaretimize geldi, direnişçi avukatlarımızın
gönderdiği şekerleri getirdi, ayrıca HMM
olarak destek açlık grevine geleceklerini
söylediler.
Ardından yağmur başladı, bunun üzerine masamızın üzerine branda ve şemsiye
monte ettik. Gazi Mahallesi’nden Sergül
ziyaretimize geldi, O da bizim gibi Semih
ve Nuriye için destek açlık grevine başlamış, bugün bizim yanımızda önlüğünü
giydi. Saat 13.30’da zulmün elinden çekip
aldığımız hasta tutsağımız Mesude Pehlivan ziyaretimize gelerek sohbetler etti.
Akşam 19.00’da mahallemize Yürüyüş
dergimizi getiren dergi çalışanları ziyaret
edip bize en değerli olan dergimizi getirdiler. Hapishanedeki yoldaşlar bize sevgi
ve selamlarını yollayıp başarılar dileyip
onlarda aynı taleplerle açlık grevi yapacaklarını söylemişler, biz de Özgür Tutsaklarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
(...) Bugün ziyaretçilerimiz bakımından
yoğun ama güzel bir gün geçirdik. Bugün
3 günlük destek açlık grevi yapan Yıldız
ananın açlık grevinin son günüydü. Sonlandırdı ama yine de her zaman yanımızdadır. Gün bitiminde her zamanki
gibi refakatçimiz tansiyonumu ölçüp kalacağım eve kadar eşlik etti.

ADALET DİLENEREK DEĞİL DİRENEREK KAZANILIR

