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AMERİKAN ÜSLERİ, YÜZLERCE TIR SİLAH, AMERİKALI KOMUTANLARIN AÇIKLAMALARI,
YPG VE ABD BAYRAKLARININ YAN YANA DALGALANDIĞI BİNALAR…
1- 31 Temmuz itibariyle, ABD'nin YPG'ye yaptığı askeri yardım miktarı 909 tır
2- PKK, YPG bölgesindeki Amerikan üslerinin sayısı 10'a ulaştı
3- Amerikalı komutan, YPG isminin değiştirilip SDG isminin verilmesini
kendilerinin söylediğini açıkladı
4- Amerika, Suriye'de SADECE YPG ile işbirliği yaptıklarını açıkladı

5- YPG açıkladı: Amerika Suriye'yi terk etmesin!
Bu Tablo Halkların Safını Terk Edip, Emperyalizmin Safına Geçmenin Tablosudur!
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HALK DEMEYEN
YENİLİR!
ÇÜNKÜ;
savaşta en ufak bir
tereddüt durağanlığı,
durağanlık paniği,
panik kaçışı getirecektir.
KAÇIŞIN SONU
YENİLGİDİR!
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MEHMET AMCAMIZ,
KÜÇÜKARMUTLUDA,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
MEHMET AMCAMIZIN YANINDA OLALIM,
ONA DESTEK VERELİM...
TEL. İRTİBAT: 0553 169 14 78

Amerikan Üsleri, Yüzlerce Tır Silah, Amerikalı Komutanların Açıklamaları,
YPG ve ABD Bayraklarının Yan Yana Dalgalandığı Binalar…

YPG, İşbirlikçilik Bataklığında
Her Gün Biraz Daha Derine Gömülüyor
TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİ OLARAK,
ABD'YLE YAPILAN BU İŞBİRLİĞİNİ MAHKUM EDİYORUZ
1- 31 Temmuz itibariyle,
ABD'nin YPG'ye yaptığı askeri yardım miktarı 909 tır.
2- PKK, YPG bölgesindeki
Amerikan üslerinin sayısı 10'a
ulaştı.
3- Amerikalı komutan, YPG
isminin değiştirilip SDG isminin verilmesini kendilerinin
söylediğini açıkladı.
4- Amerika, Suriye'de SADECE YPG ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.
5- YPG açıkladı: Amerika
Suriye'yi terk etmesin!
YPG, "Halk Koruma Birlikleri" demektir. Fakat artık
bu gücü, bu şekilde adlandırmak mümkün değildir. YPG,
"Amerikayı Koruma Birlikleri"dir artık.
YPG, Amerikan çıkarlarını
korumaktadır. 10 üs, Amerikan çıkarlarının üssüdür.
YPG, Amerikan askerlerini
korumaktadır. Aylardır Suriye'de savaş alanının ortasında
olan Amerikan askerleri, bütün bu süre boyunca bir tek,
evet sadece bir askerini kaybetmiştir. O da bomba patlaması sonucu ölmüştür.
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1- 31 Temmuz itibarıyla, ABD'nin
YPG'ye yaptığı askeri yardım miktarı
909 tır.
2- PKK, YPG bölgesindeki Amerikan
üslerinin sayısı 10'a ulaştı.
3- Amerikalı komutan, YPG isminin
değiştirilip SDG isminin verilmesini
kendilerinin söylediğini açıkladı.
4- Amerika, Suriye'de SADECE YPG
ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.
5- YPG açıkladı: Amerika Suriye'yi
terk etmesin!
Dünya saflaşmıştır: Emperyalizm ve
halklar.
Dünya ezenler ve ezilen olarak ikiye
bölünmüştür.
Dünya sömürenler ve sömürülenler
olarak ikiye bölünmüştür.
Politikada, ideolojide, kültürde, askeri
alanda yapılanlar, ya birine, ya diğerine
hizmet eder.
Yukarıdaki beş maddeyi alt alta koyduğumuzda, ortaya apaçık bir tablo çıkıyor: İşbirlikçiliğin tablosu.
Halkların safını terk edip, emperyalizmin safına geçmenin tablosu.

Amerikan Silahıyla
Halk İçin Savaşılamaz!
Amerika'nın Haziran ayından bu
yana, 31 Temmuz itibariyle YPG'ye
yaptığı askeri yardımların miktarı 909
tıra ulaştı.

909 tırda, zırhlı askeri araçlar, onbinlerce kalaşnikof, binlerce makinalı,
onbinlerce mermi, binlerce havan, kısacası bir savaşta gerekli her türlü silah
var.
Peki hangi savaş?
Bu savaş, Amerika'nın, Ortadoğu ve
Suriye politikaları doğrultusunda sürdürülen bir savaştır.
Bu savaşta KÜRT HALKININ ÇIKARI YOKTUR.
Bu savaşta ARAP halkının çıkarı
yoktur.
Bu savaşta TÜRK halkının çıkarı
yoktur.
Bu savaşta HİÇBİR halkın çıkarı
yoktur.
Zaten; halkın çıkarına olan bir savaşa,
veya halkın çıkarı için savaşan bir örgüte,
Amerika'nın silah vermesi, eşyanın doğasına aykırıdır. Emperyalizmin doğasına
aykırıdır.
PKK'nin, YPG'nin Rakka'da ve Suriye'de yürüttüğü savaş artık, hiçbir tartışmaya yer yok ki, Amerikan politikaları
doğrultusunda, Amerika'nın çıkarları
için bir savaştır.
Üsler, yüzlerce tır silah, Amerikalı
komutanların açıklamaları, YPG'lilerle
ABD'lilerin fotoğrafları, YPG ve ABD
bayraklarının yan yana dalgalandığı binalar, HER ŞEY BUNU KANITLAMAKTADIR.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

ABD'yi Ortadoğu'ya
Yerleştiren YPG!
Üsler Hangi Amaca
Hizmet Ediyor?
Üs ne demektir?
Bir ülkenin başka ülke topraklarında askeri operasyonlar için, kendine kışlalar, tesisler kurmasıdır.
Emperyalist üsler, bilindiği gibi,
askeri, ticari, kültürel alanlarda çeşitli
roller üstlenmişlerdir. Her üs aynı
zamanda bir istihbarat merkezidir.
İşkence ve sorgu merkezi olarak kullanılan üsler de vardır, katliam ve
saldırı planlarının yapıldığı üsler de.
Amerikan emperyalizminin üsleri,
dünyanın her yerinde aynı özelliğe
sahiptir; hepsi dünya halklarına, devrimcilere ve sosyalizme karşı saldırı
üsleridir.
İşte bu üslerden bugün YPG bölgesinde, 10 adet üs açılmıştır.
ABD, bugün YPG bölgesinde,
iki hava üssü dışında, 8 adet askeri
noktaya sahiptir.
ABD, ilk olarak PKK/YPG kontrolündeki Rümeylan'da Ekim 2015'te,
Kobani'nin güneyindeki Harab Işk'da
da Mart 2016'da hava üsleri kurdu.
Bugün bunların sayısı 10'a ulaşmış
durumda.
Suriye'de hiç üssü yoktu Amerika'nın. Kürt milliyetçiliği aracılığıyla
Amerika Rojova'ya, Suriye'ye, Ortadoğu'ya yerleşiyor.
Bunlar neyin üsleri? Cevabını
herkes biliyor. Amerika neden üs
kurar? Dünya tarihine bakıldığında
görülür ki, bu sorunun cevabında,
halkların kanı, gözyaşı vardır. Milyonlarca insanın katledilmesi vardır.
Katliam, işgal, işkence, bağımlılık
ve yozlaşma vardır.
YPG bölgesindeki Amerikan üslerini gösteren haritalar, emperyalizm
işbirlikçiliğinin utanç verici resmidir.
Bu resmi yaratanların, ilerici, de-

mokrat, ulusalcı, yurtsever, vatansever,
devrimci, bu veya buna benzer hiçbir
sıfatla bir ilgisi yoktur ve olamaz.

Amerikalı Komutan
Açıkladı: YPG İsmini
Değiştirmelerini
Biz Söyledik
Geçen hafta basında ABD ve
PKK, YPG arasındaki ilişkiyi gösteren bir haber daha yayınlandı. Haber
aynen şöyleydi:
"ABD Özel Kuvvetler Komutanı
Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili
görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını,
bunun üzerine örgütün, adını "Suriye
Demokratik Güçleri" (SDG) olarak
değiştirdiğini söyledi."
Bu haber, kimse tarafından reddedilmedi, tekzip edilmedi.
Tekzip edilse de kimse inanmazdı.
Çünkü, açıklama gelişmelere tamamen uygundur.
İşbirlikçiliğin, bağımlılığın geldiği
nokta işte budur: Amerika adınızı
değiştirin dedi. Kürt milliyetçi hareket
adını değiştirdi.
ABD, bunu isterken "24 saat içinde değişmeli" diyor ve bu istek 24
saat içinde gerçekleştiriliyor. Hıza
bakın. İşbirlikçiliğin hızı. ABD'nin
bir dediğini iki etmiyor ve saniye

sektirmiyorlar.
Ad değiştirmek emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin halkların gözünü
boyamak, halkları aldatmak için başvurdukları yöntemlerden biridir.
Katliamcı yüzlerini cilalamak içindir.
Örneğin Amerika'nın işgallerinde
kullandığı BlackWater adlı katliamcı
askeri gücün adının değişmesi gibi.
Peki YPG ne için değiştirdi?
Amerikan emperyalizmiyle Türkiye oligarşisi arasındaki pazarlıklara
malzeme yapmıştır adını.
Bir örgütün adı, tarihidir, siyasetidir, ideolojisidir.
Amerika Kürt Milliyetçi hareketin
adına bile müdahale etmiştir.
Ama burada asıl üzerinde duracağımız yan, Amerika'nın müdahale
etmesi değil, PKK'nin, YPG'nin bu
müdahaleyi dünyanın en doğal işiymiş
gibi kabul etmesidir,
Amerika emperyalisttir. Her şeye
müdahale eder.
Emperyalizm sömürgecidir. Tekelcidir. Bu yüzden elini veren kolunu
ve hatta vücudunu kurtaramaz.
Tüm yeni-sömürgelerin geçtiği
bu yoldan şimdi PKK ve YPG geçiyor. Üstelik de çok hızlı geçiyorlar.
Her şey açıkça ortadadır; Amerikan
emperyalizmi, PKK ve YPG'nin her

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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şeyine müdahale eder hale gelmiştir.
Bunun siyasal olarak tek bir adı
vardır: İşbirlikçilik ve bağımlılık.
İşbirlikçiliğin ve bağımlılığın ideolojik karşılığı ise, kendi halkına ihanet
etmek, kendi halkının değil, emperyalizmin çıkarlarını savunmaktır.

YPG, İsmini SDG Olarak
Değil, Başka Türlü
Değiştirmelidir
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YPG, "Halk Koruma Birlikleri"
demektir. Fakat artık bu gücü, bu
şekilde adlandırmak mümkün değildir.
YPG, "Amerikayı Koruma Birlikleri"dir artık.
YPG, Amerikan çıkarlarını korumaktadır. 10 üs, Amerikan çıkarlarının üssüdür.
YPG, Amerikan askerlerini korumaktadır. Aylardır Suriye'de savaş
alanının ortasında olan Amerikan askerleri, bütün bu süre boyunca bir
tek, evet sadece bir askerini kaybetmiştir. O da bomba patlaması sonucu
ölmüştür.
Amerikan tekellerinin sesi olan
Washington Post gazetesinin yazarı
David Robert Ignatius'un "Suriye'deki
Cesur Amerikalılarla Tanışın" başlıklı
yazısında, bu "tek asker"in ölümü
şöyle anlatılıyor:
"Araç sürekli sarsılırken, başçavuş
buranın 40 mil kadar kuzeyinde bir
evde güçlendirilmiş patlayıcıyla öldürülen bir arkadaşı hakkında konuşmaya başladı. Denizci Astsubay
Scott C. Dayton bu gibi askeri gereçlerin etkisizleştirilmesinde görevlendirilmişti. Birlikte çalıştığı ABD
ve Suriyeli dost askerleri korumaya
çalışırken öldüğü söylenmişti. Mucizevi şekilde, şimdiye kadar Suriye’de
ABD ve müttefiklerinin İslam Devleti’ni bir kasabadan diğerine kovarken Suriye’de savaşta ölen tek
Amerikalıdır."
Bugüne kadar "mucizevi şekilde"
sadece bir Amerikalı ölmüş.
Mucizeyi yaratan, Kürt milliyetçileridir.
Çünkü Amerikan askerleri yerine
YPG askerleri ölmektedir.

PKK'nin kuyruğundaki si
yasi hareketlerin sıfatları ne
olursa olsun, onlar bu lanetli,
halk düşmanı işbirliğini doğ
rudan veya dolaylı onayla
dıkları sürece, ilerici olma
özelliklerini kaybetmişler
veya çok yakın zamanda kay
bedeceklerdir.
Türkiye solunun en temel
sloganları şunlardır:
KAHROLSUN AMERİKAN
EMPERYALİZMİ
KATİL AMERİKA!
NATO’YA HAYIR!
Sol bu sloganları reddede
mez. Reddederse sol olmak
tan çıkar.
Devrimciliğin en temel öl
çülerini yoketmektir bu...
O halde solun tarih içinde
emekle, kanla yarattığı anti
emperyalist mücadele gele
neğinin neresine oturuyor bu
lişki...
Hayır! Bu ilişki kabul edi
lemez. Amerikan silahlarını
kuşanan, Amerikan üslerini
vatanına taşıyan bir örgüt
halkın karşısına sol olarak çı
kamaz.
Yani, Amerikalı coniler yerine,
Kürt halkının, Arap halkının çocukları
ölmektedir.
Bu anlamda, YPG'nin isminin
"Amerikayı Koruma Birlikleri" olarak
değiştirilmesinin daha uygun olması,
sadece siyasi bir benzetme değil, askeri, fiziki durumun ifadesidir.

ABD Açıkladı: Suriye'de
Sadece YPG ile
Hareket Ediyoruz
1 Ağustos'ta da "IŞİD Karşıtı Koalisyon"daki ABD sözcüsü, televiz-

yonlarda şu açıklamayı yaptı:
"Suriye'de yalnızca YPG ile birlikte hareket ediyoruz."
Yalnızca YPG ile!
PKK ve YPG bu açıklamadan
"memnuniyet" duyuyorlar. Öyle olmalı ki Amerikalı komutanların bu
ve benzeri açıklamalarına, Kürt milliyetçi hareketin basın yayın organlarında gayet normal bir şeymiş gibi
yer veriyorlar.
Fakat, bu açıklama, asla onur ve
gurur duyulacak bir açıklama değildir.
Bu açıklama, tarih ve halklar karşısında savunulabilecek bir açıklama
değildir.
Şimdi kendilerini, çevrelerini şu
veya bu biçimde "ikna" ediyor olabilirler. Tarihi ikna edemezler.

PKK ve MLKP, Sur'u,
Suruç'u İstismar Ederek,
ABD İşbirlikçiliğini
Aklayamaz ve
Açıklayamazlar!
İşbirlikçilik, açıklaması, izahı zor
bir iştir. PKK ve MLKP de aynı zorluğu yaşıyor, bunun için, Sur'a, Suruç'a sarılıyorlar.
Kürt milliyetçi hareket ve kuyruğundakiler, şöyle diyor örneğin:
"Rakka Suruç'un intikam hamlesidir." (Etkin Haber Ajansı, 25 Temmuz 2017)
Ne ilgisi var?
Bu, Amerikan işbirlikçiliğini meşru ve masum göstermek için, halkın
acılarını kullanmak ve istismar etmektir.
Sur'un intikamını Amerikan silahlarıyla mı alacaksınız?
Sur'da katliam olurken sustunuz.
Sur'un intikamını almak için kılınızı kıpırdatmadınız.
Şimdi Amerika adına savaşırken,
Sur'u kullanıyorsunuz.
Bu riyakar ve mide bulandırıcı
bir burjuva politikacılığıdır. Hiç değilse, Sur'u, Kürt halkımızın bu büyük
acısını ve sizin bu büyük utancınızı
kullanmayın. Sur'da şehit düşenlere
saygı duyun.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

Emperyalizmle kurdukları ilişki,
emperyalzmle işbirliği yapmak Kürt
halkının nezdinde ve halklar nezdinde
Kürt milliyetçi hareketinin meşruluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle PKK ve YPG şimdi bu tür gerekçelerle işbirliğini meşru ve haklı
göstermeye, cilalamaya çalışıyorlar.
ESP çizgisindeki Etkin Haber
Ajansı'nın sayfalarında da benzer
yorumlar, açıklamalar yayınlanıyor:
“'Rakka'nın düşüşü AKP faşizmi için
de yenilgi olacak..."
"Suruç'ta katledilen 33'lerin iradesi Rakka'da savaşıyor". (Enternasyonalist Özgürlük Taburu Komutanı Şengül Doza ile röportaj: Etkin
Haber Ajansı, 28 Temmuz 2017)
Biz devrimci siyasette buna demagoji diyoruz. PKK'nin kuyruğunda
Amerikan işbirlikçiliğine kadar sürüklenen ESP ve MLKP, tıpkı PKK
gibi yorumlarla Rakka'da ne aradıklarını açıklamaya çalışıyor. Ama açıklayamıyor.
Kimse işbirliğini açıklayamaz.
Kimse dünya halklarını, katili
Amerikan emperyalizmiyle işbirliğini
haklı ve meşru gösterecek bir izah
yapamaz.
Amerikan silahlarıyla, Amerikan
emperyalizmiyle koyun koyuna
Sur'un intikamı alınmaz.
Amerikalı komutan açıklıyor işte;
"sadece YPG ile ittifak yapıyoruz":
Yarın bu açıklamalar, onların halklara karşı emperyalizmle işbirliğinin
kanıtları olarak, suç olarak karşılarına
çıkacaktır.
Yola, yurtsuz bırakılan halkına
özgür bir vatan kazanmak için çıkan,
yola çıkarken, adını "İşçi partisi"
olarak koyan ve sosyalizmi savunduğunu söyleyen bir örgüt için, ulaşılan bu nokta, dünyada benzerine
çok az rastlanan bir savrulma ve saf
değiştirmedir.

Amerikan Emperyalizmine
Yalvarmanın Utancını
Tarihine Yazanlar,
Halkların Yüzüne
Nasıl Bakacak?
İşte başta 5 maddede sözünü ettiğimiz açıklama:
"PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Konseyi (DSK), Rakka'nın
DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından
ABD'nin bölgede uzun süre kalması
gerektiğini söyledi.
Associated Press’e (AP) konuşan
konseyin eş başkanı İlham Ahmed,
terör örgütü DEAŞ sonrası Rakka'da
oluşacak ortam için ABD’nin uzun
vadeli siyasi ve finansal desteğine
ihtiyaç duyacaklarını belirtti." (İnternet Haber, 26 Temmuz 2017)
909 tır yetmemiş anlaşılan.
ABD'den SİYASİ VE FİNANSAL destek isteniyor.
ABD istenen desteği verecektir.
Bundan kuşkuları olmasın. Çünkü
ABD, kendisine 23 sentlik asker veren
tüm ülkelere (ve örgütlere) bunun karşılığında krediler vermiştir.
Türkiye oligarşisinin aldığı krediler bu niteliktedir. Latin Amerika'nın
faşist diktatörlükleri, Amerikan emperyalizminin çıkarlarını savundukları
onyıllar boyunca, ABD'den siyasi ve
finansal destek görmüşler, bu destekle
kendi halklarını katletmiş, kendi ülkelerindeki devrimci örgütlere karşı
yok etme savaşı sürdürmüşlerdir.
TÜRK, KÜRT, ARAP VE TÜM
DÜNYA HALKLARI!
BİLİN Kİ; TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİ
ANTİ-EMPERYALİST, ANTİOLİGARŞİK ÇİZGİSİNDEN BİR
MİLİM SAPMADAN MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR
Şu net olarak bilinmelidir ki;
PKK'nin, YPG'nin Amerikan em-

peryalizmiyle kurduğu hiçbir ilişki,
hiçbir işbirliği Türkiye solunu bağlamaz.
Türkiye devrimci hareketinin bu
ilişki ve işbirliğinin tek bir adımına
bile onayı yoktur. Tersine halkların
çıkarlarına tamamen karşı olan bu
ilişkiyi mahkum ediyoruz.
PKK'nin kuyruğundaki siyasi hareketlerin sıfatları ne olursa olsun,
onlar bu lanetli, halk düşmanı işbirliğini doğrudan veya dolaylı onayladıkları sürece, ilerici olma özelliklerini kaybetmişler veya çok yakın
zamanda kaybedeceklerdir.
Türkiye solunun en temel sloganları şunlardır:
KAHROLSUN AMERİKAN
EMPERYALİZMİ
KATİL AMERİKA!
NATO’YA HAYIR!
Sol bu sloganları reddedemez.
Reddederse sol olmaktan çıkar.
Devrimciliğin en temel ölçülerini
yok etmektir bu.
O halde solun tarih içinde emekle,
kanla yarattığı anti-emperyalist mücadele geleneğinin neresine oturuyor
bu ilişki?
Hayır! Bu ilişki kabul edilemez.
Amerikan silahlarını kuşanan, Amerikan üslerini vatanına taşıyan bir örgüt,
halkın karşısına sol olarak çıkamaz.
Türkiye solu, anti-emperyalist mücadelesiyle bir tarih yazmıştır. Antiemperyalist çizgisindeki kararlılık ve
tutarlılıkla, dünya solu ve halkları açısından bir örnek yaratmıştır.
Bu yanıyla da, onur duyduğumuz
bu tarihi çizginin sürdürücüsüyüz.
Yeryüzündeki tüm siyasi hareketler emperyalizmle uzlaşsa da, biz
uzlaşmayacağız.
Onyıllar önce ilan etmişizdir;
BU TOPRAKLARDAN EMPERYALİZMİ KOVACAĞIZ.
Sözümüz sözdür.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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1-Birden çok kişinin bir sorun,
olay veya konu üzerinde görüşme
yapmak amacıyla biraraya gelmelerine toplantı denir.
2 -Toplantılar politikalarımızı ortaya çıkartan ya da zenginleştiren
ve bunu hayata geçiren temel organdır.
3-Toplantılar kolektivizmi işlettiğimiz, halkı çalışmalara kattığımız,
düşüncelerini, yaratıcılıklarını ortaya
çıkardığımız alanlardır.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

4- Toplantılar bizim okulumuzdur.
Her bir toplantı, o okulda gördüğümüz
derslerden biridir. Sadece eğitim çalışması yaparken değil o toplantının
gündemi ne olursa olsun, bu böyledir.
İster pratik faaliyetlerimizi konuşuyor
olalım, ister eleştiri-özeleştiri, ister
eğitim çalışması yapıyor olalım veya
isterse halk toplantısı olsun, ister
dar, ister geniş bir toplantı olsun;
her toplantı, katılan herkes için eğitici
bir özellik taşır.
5-Komite veya genişletilmiş komite kapsamındaki toplantılar, kadrolaşma açısından da son derece
önemlidirler. Kadro adayları, kadrolar,
yönetmeyi bir bakıma bu tür toplantılarda öğrenirler. Yönetici
adayları, yönetmeyi ve yönetmenin en önemli parçası
olarak bir işi örgütleme,
insanlara yaklaşım, kadro
politikası, çok çeşitli sorunların çözümü gibi konularda bu tür toplantılarda
deneyim kazanırlar. Burada
sözü edilen sadece pratik
bir deneyim de değildir,
ideolojik, politik bir birikimdir. Çünkü toplantılarda
elbette sorunlar sadece pratik olarak şu şöyle olsun,
bu böyle olsun diye konuşulmaz, şöyle veya böyle
olmasının ideolojik, politik
gerekçeleri de konuşulur.
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Toplantı Yapmak, Kitleleri
Seferber Etmenin Aracıdır

6- Yaptığımız toplantı 3 bölümden
oluşmalıdır:
- Gündemin konusu veya sorunu,
ortaya konulmalı ve bu konu veya
sorunla ilgili herkes düşüncesini dile
getirmelidir.
-Çözüm üzerinde tartışılmalıdır.
- Çözümler ortaya konduktan sonra hayata geçirmek için kararlar alınmalıdır.
7-Toplantılar düzenli ve disiplinli
olmalıdır. Her kişi toplantıya zamanında gelmeli, erken çıkacağı ve konuşacağı zaman izin almalıdır.
8- Toplantının her bölümünde katılımcılar fikirlerini dile getirmelidir.
Sessiz kalmamalıdır.
9-Toplantıdan önce herkes konuşulacak konu, sorun hakkında hazırlık
yapmış olmalıdır. Hazırlık yapmak
hem bize zaman kazandıracak hem
de toplantıların daha dinamik ve verimli geçmesini sağlayacaktır.
10- Toplantılarımızın devrimci
dinamiğe sahip olmasını, eğitim ve
kitleleri ikna etmenin aracı haline
getirmeyi istiyorsak; önce bizim kafamız açık olacak. Önce biz ikna

olacağız, sonra toplantı katılımcılarını
ikna edeceğiz, sonra da kitleleri ikna
edeceğiz.
11- Toplantılarımızda ayakları
yere basan plan ve programlar yapmalıyız. Aldığımız kararlar hayattan
kopuk olmamalıdır, hayattan kopuk
olursa kitlelere ulaşamaz, hayattan
kopuk olursa sonuç alamayız. Burada
nesnel koşullara teslim olalım anlamında bir düşünceye kapılmamalıyız.
12-Sovyet Devrimi’nin önderi
Lenin’in dediği gibi “Devrimci için
en önemli şey sıradan günlük çalışmayı başarabilmek, pratik hayatın
her gün her saat öne çıkardığı koşullarda devrimin- örgütün yükselişini
engelleyen şeyleri aşabilmektir.” İşte
bu günlük sorunların çözümünün ana
anahtarı bu toplantılarımızdır.
13- Bizim iddiamız, iktidar iddiasıdır. Bunun ciddiyetiyle herkes
toplantıları sahiplenmeli; bunun bilinciyle toplantıları kesinlikle ertelememeliyiz. Ve savaşımızın demokratikteki can damarının toplantılar
olduğunu hiçbir zaman aklımızdan
çıkarmamalıyız.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

+ Biz diyoruz ki;

AMERİKAN ÜSLERİ İŞGAL, KATLİAM
VE YOZLAŞTIRMA MERKEZLERİDİR

 Biz diyoruz ki;Amerikan emperyalizminin Türkiye ve Ortadoğu’daki üsleri, tekelleri ile kalıcı

olarak yerleşmesi, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin sömürülmesi, enerji yollarının kontrol altında
tutulması, ülkelerin pazarlarının emperyalizmin sömürüsüne açılması; askeri, siyasi, ekonomik her
türlü bağımlılık ilişkisinin geliştirilmesi içindir. Kısacası halkın köle haline getirilmesi için işgal,
tehdit ve ambargo dahil her yola başvurulması esastır. Ve Anadolu topraklarının bağrına onyıllardır
saplanan birer hançer gibi duran ABD ve NATO üsleri de bu amaç için kullanılmaktadır.

 Biz diyoruz ki; ABD ve NATO üsleri, katliam ortaklığının, emperyalist uşaklığın simgeleri olan
birer “Amerikan kaleleridir.” Anadolu toprakları üzerinde “Amerikan kaleleri istemiyoruz!” diyen
devrimciler, yıllardır onursuzluğun, yozlaşmanın simgesi olan başta İncirlik olmak üzere bütün
üslerin kapatılması için kesintisiz mücadele veriyorlar.

 Biz diyoruz ki; ülkemizdeki İncirlik ve diğer üsler ; “küçük Amerika olacağız” diye diye
işbirlikçiliği geliştiren vatan haini Menderesler’in hayallerindeki işgal ve saldırı yataklığını
gerçekleştirmek içindir.

 Biz diyoruz ki; “Amerika’nın Kaleleri Olmak İstemiyoruz!” Çünkü; vatanımızı, halkımızı ve
bütün dünya halklarını çok seviyoruz. Amerika’nın topraklarımız üzerinde bulunan İncirlik Üssü bir
katliam yuvasıdır. Oradan kalkan F-16 uçakları yeri geldiğinde Irak Halklarını ve vatanlarını savunan
Iraklı vatansever direnişçileri bombalarla katleder. Yeri geldiğinde İnsansız Hava Araçlarıyla, Suriye
sınırını ihlal ederek “IŞİD’e karşı savaş” deyip halkları katleder. Amerika üsleri gayri meşrudur ve
topraklarımızdan silip atacağız.

 Biz diyoruz ki; üsler, emperyalizmin açık ve gizli işgalini güvenceye alma, baskı, gözdağı ve
yozlaştırma merkezleridir. Örneğin, araştırmalara göre sadece 11 Ortadoğu ülkesinde toplam 63
askeri üs, 40 bin Amerikan askeri var. Genel olarak ise dünyanın 157 ülkesinde katil Amerika’nın
askeri var. Ve bu üsler, ülkelerin ulusal onurunun ayaklar altında ezildiği yerlerdir. Bir ülkenin bağımsızlığının bir daha geri verilmemek üzere çalındığının göstergesidir.
Biz diyoruz ki; Amerikan üsleri, halklara saldırı uygulayan, ajan faaliyetlerinin merkezi ve pislik
yuvalarıdır. Ve girdiği bütün ülkelere ahlaksızlığı ve yozlaşmayı taşır. Örneğin Filipinler’deki Subic
Körfezi’nde bulunan ABD üssünün yanındaki Olongapo şehri, ABD askerleri için fuhuş ve eğlence
merkezine dönüştürüldü. Ve genel olarak üslerin bulunduğu bütün bölgelerde bu durum söz konusudur.

 Biz diyoruz ki;Amerika’nın yoz kültürü sadece halklara karşı kullanılmaz, beraber savaştıkları
kadın askerlere karşı da uygulanır. Örneğin; Amerika’nın Afganistan ve Irak’a, deniz operasyonlarına
katılmaları için gönderdiği kadın askerlere üstleri tarafından sözlü ve cinsel taciz saldırıları olur. Biz
vatan topraklarımızda tek bir Amerikan üssü ve işbirlikçisi kalmayana kadar savaşacağız. Bu ahlaksız
kültürü ve sahibinin kökünü kurutacağız.

 Biz diyoruz ki; Amerika bugünlerde Suriye’de yeni üsler açacak. Ve bunu desteklediği PYD aracılığıyla hızlandıracak. Evet, onlarca katliamın, ahlaksızlığın altında imzası olan Amerika’ya, Suriye
topraklarında 8 üs yetmemiş olacak ki daha yenilerini açacak. Rojava’ya Amerikan üssü kurdurarak
hiçbir şekilde özgür olunamaz. Amerikan işbirlikçiliğiyle, Kürt halkının özgürlüğü sağlanmaz aksine,
ajanlık faaliyetleri, katliamlar; yozlaşma, asimilasyon sonuçlarını yaratır. Yani hiçbir bahane
Amerika’nın bir bölgede hakimiyet kurmasını meşrulaştıramaz.
 Biz diyoruz ki; katil Amerika halklara açlık, zulüm, katliam, yozlaşma getiriyor. Bu nedenle;
topraklarımızda hiçbir Amerika üssü, hiçbir ajan kalmayıncaya kadar savaşmalıyız ve onları
vatanımızdan kovmalıyız. Bugün Amerikan emperyalizmine karşı olmak, onur, namus, şeref meselesidir.
Bunun için; 101 Amerikan üssünün bulunduğu ‘35 milyon metre karelik vatan toprağının işgal
altında’ olmasını, kanıksamayacağız! Emperyalizmin bizden çaldıkları için hesap soracağız!
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Ne Yaparsanız Yapın, Yüksel’deki
Direniş Ateşini Söndüremeyeceksiniz!
Yüksel’de Yakılan Direniş Ateşi Armutlu’da Harlanıyor…

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Haksız yere KHK'larla işlerinden
atılan Nuriye ve Semih’e destek olmak,
seslerine ses olmak için süresiz açlık
grevine başlayan TAYAD’lı Mehmet
Güvel (Mehmet amcamız) direnişi
başlattığı Hasan Ferit Gedik’in dedesinin evinden direniş için daha uygun
olan Tepe Meydan’daki yeni direniş
evine taşındı. İlk taşındığı gün Mehmet
amcamızın güneşten etkilenmemesi
için oturduğu masayı gölgeleyecek
şekilde tahta ve ağaç yapraklarından
bir gölgelik yapılmıştı. AKP’nin katil
polisleri “direniş çadırları”na karşı
duydukları tahammülsüzlük sonucu
zırhlı araçlarla gelip direniş alanını
yıktılar. Yıkmaya geldiklerinde direniş
alanında bulunan Mehmet amcamız
yapılan eylemin meşru olduğunu ve
kimseye zarar vermediğini, bunu kaldırmak istemenin direnişin hazımsızlığı
olduğunu ifade ettigi sırada polis saldırısı gerçekleşti . Mehmet amcayı
korumak için mahalleden Sultan Doğan
polislerin önüne geçti ve bunu yapamayacaklarını söyledi. Saldırı karşısında ne 71 yaşındaki Mehmet amcamız ne 1 aylık açlık grevindeki Deniz
alanı terk ettiler.
Deniz slogan atmaya başlayınca
ağzına biber gazı sıktılar, Mehmet
amcanın üstü sırılsıklam oldu. Saldırı
başladığı anda Cepheliler de direniş
alanına gittiler ve polislere hava fişeklerle karşılık verdiler. Alelacele yı-

kılan çadırın yerine masa konuldu,
direniş alanı halkla birlikte toplandı,
temizlendi. Hemen sonrasında alanda
bulunan herkes hep birlikte tencere
tava eylemi çağrısı yaptı ve yoğun
bir şekilde tencere tava çalındı.
İkinci gün tekrar kurulan gölgeliğe
AKP’nin katil polisleri tekrar tacizde
bulunmaya başladılar ve akşama doğru
tekrar saldırmak için direniş alanına
geldiler. Buna karşılık mahalle halkı
ve Cepheliler sloganlarla, taş, soda
şişesi, sandalye vb. malzemelerle polislere saldırdılar. 5 akreple gelip direniş
alanına saldırırken yoksul gecekonduların derme çatma çatılarından bahçelerden Cepheliler’in taşları polislerin
üzerine yağıyordu. Mahalle halkı ve
Halk Cepheliler hemen tekrar alana
çıktılar ve “HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ ” marşını söylemeye başladılar.
Bunu hazmedemeyen polis bu kez son
sürat tekrar mahalleye girdi. Cepheliler
tekrar polise saldırmaya, sloganlar atmaya başladılar. Taşlar bir o sokaktan
atılıyor polisler tam o noktaya yöneldiklerinde bu kez başka bir sokaktan
atılıyordu. Mahallelerini sokak sokak,
ev ev tanıyan Cepheliler kendi evlerinde,
mahallelerinde olduklarının bilinciyle,
AKP’nin katillerinden korkmuyorlar,
silahları ne kadar büyük, arabaları ne
kadar zırhlı olursa olsun, halk çocuklarının karşısında çaresiz olduklarını
gösteriyorlardı. Cepheliler fırsat bul-

dukları her an tekrardan meydanda
toplanıyor ve “HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ” marşını söylemeye başlıyorlardı. Bu süreç boyunca meydanda
bekleyen, pencerelerden bakan mahalle
halkı akreplerin nereden geldiğini, nereye gittiğini Cepheliler’e söylüyor,
onların gözü kulağı oluyordu. Yağmurdan kaynaklı üstleri sırılsıklam olan
Cephelilere her evden bir tişört veriliyor,
bir bardak su ikram ediliyordu.
İki buçuk saat boyunca süren çatışmadan sonra Cepheliler bu kez kapı
kapı halkı dolaşarak saat 21.00’da
tencere tava eylemi yapma çağrısı
yaptılar. Saat 21.00 olduğunda tencere
tava eylemi başladıktan sonra ise giderek katılanlar arttı ve büyük bir gürültüye dönüştü, evlerinden çıkıp meydana gelenler oldu.

Direniş Saldırılarla Bitirilemiyor,
Halkın Bağrında Büyüyor
Üçüncü gün ise şemsiyeyle Mehmet
amcamızın rahat etmesi sağlandı. Bu
kez de şemsiyeye saldırdılar. Onlar
gider gitmez Mehmet amca tekrar masasını ve şemsiyesini açarak direniş
alanına oturdu. Ve direniş kaldığı yerden devam etti. Akşam 21.00’da tencere tava eylemi çağrısı yapılmamasına
karşın Armutlu halkı saat 21.00 olduğunda tencere tava çalmaya başladı.
Dördüncü gün İnanç Özkeskin ve
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Sıla Abalay’ın yemeğinde Mehmet amcamız da bir konuşma yaptı ve daha
sonrasında direniş evine geçti. Yemek
sırasında Nuriye ve Semih’in hastaneye
götürüldüğünü öğrenen Halk Cepheliler
bu kez tüm mahalleye dağılıp saat
21.00’da tencere tava eylemi çağrısı
yaptılar. Saat 21. 00’ı gösterdiğinde Armutlu’nun her sokağında Nuriye ve Semih için tencere tavalar çalınıyor Armutlu

tencere tava sesleriyle çınlıyordu.
Direniş, bugün AKP nin saldırılarını
engelleyen tek politikadır. AKP faşizmi
direnişin olduğu her yere saldırıyor.
Özellikle açlık grevi direnişimize de
saldırıyor. Açlık grevi konusundaki
ciddiyetimiz, irademiz, halkımızla kurduğumaz bağ saldırılarının nedenidir.
AKP faşizminin yapabileceği hiçbir
şey yoktur, hiçbir saldırısı artık halka

mal olmuş bu direnişi engelleyemez.
Amaç korkutmak, sindirmek, biat ettirtmektir. Biz de diyoruz ki, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, uykunuzda
bile sizi korkutmaya devam edeceğiz.
Sonuna kadar direneceğiz.
Yaşasın Destek Açlık Grevi Direnişimiz!
Direne Direne Kazanacağız!
Mehmet Güvel Onurumuzdur!

Önce Gözaltına Aldılar, Sonra Saçlarını Kopardılar, Şimdi de Tutukladılar
Bergün Varan Tutuklandı! Halkın Sanatçısı Olmanın Bedelleri Ak Cefamızdır!
Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması için 20 Temmuz’da İstanbul
Çağlayan Adliyesi önünde “Adalet
Nöbeti” tutan Grup Yorum üyesi Bergün Varan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının ardından, 21 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Bunun üzerine umudun
türkülerini söyleyen Grup Yorum ve
halkın sanatçılarını yetiştiren İdil Halk
Tiyatrosu yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi;
Grup Yorum (30 Temmuz):
“30 Mayıs 2017 tarihinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz İdil Kültür
Merkezine yapılan polis baskınında
gözaltına alındık, enstrümanlarımız
çalındı, kültür merkezimiz talan edildi.
Gözaltına alındığımız andan itibaren
işkence gördük, saçlarımız yolundu,
yüzümüz gözümüz dağıtıldı. 5 günün
sonunda 4 arkadaşımız serbest bırakılırken, Grup Yorum üyesi Sultan
Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz ve
İstanbul koro üyemiz İlyas Kazan tutuklandı.
Tutsak Grup Yorum üyeleri için
kampanya başlattık. Kampanyamızın
bir ayağı da Çağlayan Adliyesi önünde
yaptığımız Özgürlük ve Adalet Nöbeti
idi. İstisnasız tüm nöbetlerimize saldırdı
polis, gözaltına alındık. İlk günlerde

gözaltı kararı vermeyen savcıyı ikna
etmek için kendi arkadaşlarına bağırdı
polisler, hemen yanımızda kendi arkadaşlarına şöyle talimatlar verdiler
“ikna edin, vatan haini deyin, FETÖ’cü
deyin, adalet yürüyüşüne katıldı deyin”
kulaklarımızla duyduk. Gözaltına almak için her yolu denediler, iftira,
yalan her şeyi. Her nöbetimiz gözaltı
ile bitti, önce aldılar bıraktılar, sonraki
hafta alıp ertesi gün salıverdiler. Ama
en son 20 Temmuz günü adalet nöbetini
gerçekleştiren Grup Yorum üyesi Bergün Varan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun’u tutukladılar.
Yaşanana adaletsizlik demek basit
kaçıyor artık, bunun adı ‘TETİKÇİLİKTİR’. Gözaltına alınan Bergün
Varan 30 Mayıs’ta İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmıştı ve saçları
kökünden kopartılmıştı. Bergün’ü
şimdi tutukladılar. Türkiye’ye geleli
daha 2 ay olmadan bir baskın yaşadı,
gözaltına alındı, saçları koparıldı ve
şimdi de tutuklandı Bergün. İşte bunun
adına ‘FAŞİZM’ derler. Bundan sonra
faşizm nedir diye sorarlarsa Bergün’ü
anlatacağız hep.
Halkın sanatçısı olmanın bedelleri
bunlar, ak cefamızdır, onur duyarız.
Ancak kanıksamayız. Yeni tutsaklarda
vereceğimizi bilsek, tutsaklarımıza sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tu-

tuklu tüm Grup Yorum üyeleri Fırat
Kıl, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek,
Bergün Varan; Koro elemanımız İlyas
Kazan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu
Akif Uzun için adalet ve özgürlük istemekten vazgeçmeyeceğiz…”
İdil Halk Tiyatrosu (28 Temmuz):
“… Bergün ve Akif adaletsizliğe
ve ülkemizde direnenlerin sesi olan
Grup Yorum’a özgürlük için Çağlayan
Adliyesi önünde nöbette iken işkence
ile gözaltına alınıp tutuklandı. Suçları
adalet istemek, örgüt propagandası
oluyor çünkü ülkemizde. Nuriye ve
Semih’te olduğu gibi işlerinden atıp,
açlığa yoksulluğa bırakıp açlık grevine
girdikleri için tutuklamaktır. Çünkü
adaletsizliğin sonları olacağını biliyorlar. Çünkü direnenlerin kazanacağını
biliyorlar. Çünkü korkaklar ve işkenceden, tutuklamadan başka çareleri
yok. Çünkü Nuriye ve Semih’in kazanacağını biliyorlar. Çünkü Grup Yorum’un kazanacağını biliyorlar. Ne
kadar tutuklasanız da Çağlayan Adliyesi önüne bakın, orayı hiç boş bırakmadık… İdil Kültür Merkezi çalışanları
olarak Çağlayan Adliyesi önünde nöbetimiz bütün tutuklama ve gözaltı
terörünüze rağmen daha da kitlesel
olarak devam etmekte…”

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!

11

Bir Gözaltı Süreci
ASLOLAN MEŞRULUK, SAHİPLENMEK VE DİRENMEKTİR
Ankara Direnişi'nde Hepsi Vardı
Nuriye ve Semih’in taleplerinin
kabul edilmesi için açlık grevi direnişinin 138. günü, 23 temmuz günü
Ankara’da yapılacak olan eylem için
öğlen Güvenpark'a geldik. Geldiğimizde polis saldırısı başlamıştı.
Kiminle nerede ne yapabiliriz
diye bir süre etrafa bakındık.
Polis yanımıza geldi. "Gidin burdan" dedi. Bir arkadaşımız "nereye
gidiyoruz, ne olacak?" şeklinde tartışmaya başladı. "Gitmezseniz gözaltına alacağız" dedi çevik. "Alırsan
al gözaltından mı korkacağız" dedik.
"Hadi alıyoruz" deyip saldırdılar.
Eylemimiz bundan sonra başladı.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

"NURİYE, SEMİH...
NURİYE SEMİH...
NURİYE SEMİH..."
Yere oturup "Nuriyeeee... Semiiiih..." sloganını atmaya başladım.
Bacaklarımdan kollarımdan yarı taşıyıp yarı sürükleyerek yüz metre
kadar ötedeki aracın dibine getirdiler.
Burada kafama ve omuzlarıma dizleriyle çıkıp üstüme oturarak ters
kelepçe yaptılar. Ters kelepçe iki
saat kadar kaldı, çok fazla sıkmışlardı.
Açtıktan sonra bir süre isteğimin
tersi yönde hareket etti kollarım, hala
başparmaklarım uyuşuk vaziyette.
Diğer arkadaşlar ters kelepçeli halde

beş saat kalmışlar.

HERKES DİRENİYOR,
HER YER DİRENİŞ
Sonra bir araca attılar. Arkada
bakımlı, ince nazik iki genç kız vardı.
Eylem için gelmişler, polisin estirdiği
terörde gözaltına alınmışlar. Alınacaklarını düşünmemişler, biraz çekingen duruyorlardı. Onlarla konuştum, kendimi tanıttım.
Sonra terimi silmelerini saçlarımı
toplamalarını rica ettim. Birden o
çekingen görünen kızların marifetli
ellerini, çabalarını gördüm. Sonra
aynı araca TAYAD'lı bir abi atıldı.
Slogan ata ata geliyordu, ben de sloganla karşıladım. Sonra da Halk Cephesi'nden bir arkadaş atıldı arabaya,
o da sloganla geldi direnerek. Genç
kızlar arabaya atılan herkes için aynı
şekilde çabaladılar. TAYAD'lı bol
miktarda gaz yemişti, gözlerini üflediler, terini sildiler.
Sonra bizi zorla belediye otobüsünün içine attılar. Beni bir süre saçlarımdan sürüdüler. Bir kez de emniyet
bahçesindeki bu belediye otobüsünden
TEM'e götürülmek istendiğimde sürükleyip ters kelepçe taktılar.
Araçtan TEM'e götürülürken de
yerde sürüklenip bacaklarımızdan
tutularak taşındık.

TEK BAŞIMIZA DA
OLSAK DİRENİŞ
Üst araması yaparken, iki kadın
TEM polisi, "bizim hoşumuza mı
gidiyor sanıyorsun... Bizi yormayın,
hadi bak burda kimse yok kimse
görmeyecek seni, direnme" dedi.
Cevabım açıktı:
"Ne diyorsun sen? Ben görüyorum
ya kendimi. Ben kendi isteğimle gelmedim buraya. Siz beni haksız yere
getirdiniz buraya. İki emekçinin haklı
telebini bastırmak için terör estirdiniz.
Bir gecede işsiz güçsüz bırakıldılar.
Sizin de başınıza gelecek aynısı.
Zaten kendi meslektaşlarınıza da sahip çıkmadınız."
Tamam dediler, arama yapmadılar.
Koltukta oturdum. Israrla parmağımdan annemin yüzüğünü almak istiyorlardı, ben de vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine sürükleyip üzerime çıkıp parmaklarımı tek tek açarak aldılar yüzüğü.
"Bak işte böyle de alırız gördün
mü" dediler. Ben de "aferin size
vatan kurtardınız. Zafer kazandınız.
Kutlayın zaferinizi!" dedim. Sonra
"hadi kalk git" dediler. Kalkmayınca
sürükleyip nezarete attılar.
Nezarethanede tavırları ölçülüydü.
Bunların hepsi en küçük bir saldırıyı
bile teşhir etmemizin ve direnmemizin
sonuçlarıydı. Çok açık görebiliyorduk.

HÜCRELER DE BİZİM
Bizimle birlikte bir halkevci genç
erkek, iki Kaldıraççı, bir SODAP’lı
ve bir de HDP'li kadın arkadaş vardı.
Hepimiz birbirimizi sahiplendik.
Gözettik. Ortak program yaptık. Tavırlarımız tutumlarımız ortaktı.
Birlikte spor yaptık. Şarkılar, türküler söyledik, hücreler arası bilgi
yarışması yaptık. Günde üç kez Nuriye Semih sloganı attık.
Su şişelerinin kapaklarından beş
taş oynadık. Şiir ezberledik. Ev hapsi,
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direnme hakkı, korku ve cesaret gibi
konularda sohbet ettik. Hücreyi verimli hale getirmeye çalıştık.
Dördüncü gün emniyette susma
hakkı kullandık hepimiz. Beşinci
gün sekiz kişi adliyeye çıkarıldık.
Altıncı günde diğer yedi arkadaş
çıkarılıp bizim gibi yurtdışına çıkış
yasağı ile serbest bırakıldılar.
Adliye koridorunda ailelerle, avukatlar doluydular. Sınırsız sayıda
avukat gelip yanımızda oturdu, sohbet
etti, geldi gitti.

SAVCININ KAPISINDA
VE ODASINDA
OTURMA EYLEMİ
Savcı bir sürü sorun çıkardı, fakat
hepsinde de geri adım atmak zorunda

kaldı.
Önce savcı, avukatlarımızla görüşmeyi kabul etmemiş. Kapısının
önünde saatlerce oturma eylemi yapıldı. Başsavcı vekilinin talimatıyla
avukatlarla görüşmek zorunda kaldılar.
Sonra avukatlara ayakta ifade vermeyi dayattı. Tabii kimse kabul etmedi, savcı geri adım attı.
Bir stajyer avukat arkadaşı, polis
gibi sorgulamaya çalıştı. "Kimi tanıyorsun, nerden tanıyorsun, ne zamandır gidip geliyorsun?" gibi sorular
sormaya kalktı, Avukatlar buna da
izin vermediler. Savcı "sorgusuna"
son vermek zorunda kaldı.
Sonuçta hissettik ki, dışarıdaki
sahiplenme de çok güzeldi. Bir sahiplenme yaratıldığı için bıraktılar

AKP’nin Ruh Hastası Polisleri
Bir Çocuğumuzu Daha Katletti
Ezdiğiniz Çocuklarımızın Acısı Kadar
Büyük Olacak Öfkemiz
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde 1 Ağustos’da sokakta sukıtır ile oynayan Suriyeli küçük bir çocuk, o
sırada sokakta son sürat hızla geçmekte olan polisin
akrep denilen zırhlı bir aracının altında ezilerek katledildi.
Konuya ilişkin İstanbul Okmeydanı ve Çayan Halk
Meclisi 1 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Olay, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi
Seyhan Sokak’ta gerçekleşirken çocuğumuzun yaralı
bedeni zırhlı araçtan inen polisler tarafından karga
tulumba taşınarak aracın içerisine atıldı. Akabinde hızla
uzaklaşan akrep aracı, belki yerinde tıbbi müdahale ile
yaşatılabilecek çocuğumuzun katledilmesine bir kez
daha önayak oldu.
Halkımız; bugün bir çocuğumuz oyun oynarken
AKP’nin ruh hastası polisleri tarafından iki kez katledilmiştir. Bu olayla birlikte şu gerçek bir kez daha açığa
çıkmıştır ki, hepimiz bu ruh hastalarının kullandığı zırhlı
araçların tekerlekleri arasında birer hedefiz. Ve hepimiz
sağı solu belli olmayan bu ruh hastalarının her daim ellerinde, yanlarında bulundurdukları namlularında ucun-

bizi. Dışarda oturma eylemleri vardı.
Sonuç olarak tutuklansaydık da
gam yemezdik. Çünkü Ankara uzun
bir süreden sonra, bu çapta bir eylem
yapmamıştı.
Gün boyu süren sahiplenme, herkese Nuriye ve Semih'in adını yasaklamanın asla mümkün olamayacağını gösterdi.
72 gözaltı ve tamamı serbest.
İnsanlar oraya bedel ödemeye hazır bir şekilde geldiler. Meşru gördükleri için korkularına rağmen geldiler. Bu zafer direnenlere, direnme
geleneği yaratanlara ait. Şehitlerimize
ait.
Nuriye ve Semih’i o zindandan
açlığın koynundan da alacağız. Zaferi
kazanacağız.

dayız. Onlar için
düşman statüsündeyiz. Çünkü biz
adaleti ve onuru,
onlar ise çürümüşlüğü temsil ediyor.
Halkız biz, yeniden
doğarız ölümlerden. Kimse bu
‘emir kulu’ safsatası yaparak aklamaya çalışmasın.
Öyle ki, onlar emir
kuluysa zalim bir düzenin emirlerini yerine getirmektedirler.
Okmeydanı halkı; şimdi örgütlenerek halk düşmanlarına
karşı birlikte mücadele etme zamanıdır. Emperyalizme
göbekten bağımlı bir düzene ve onun sivil-üniformalı
teröristlerine karşı Halk Meclisleri’nde birleşelim, mücadele edelim, kazanalım!”

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Çayan Halk Meclisi:
“… Beş yaşındaki çocuğu ezen katiller çocuğun
cansız bedenini zırhlı araçlarının arkasına atarak ailesine
bile haber vermeden kaçırdılar. Katil polisler evlerimizde,
sokaklarımızda çocuklarımızı katlediyor. Katlettikleri
halk çocuklarının, dökülen her damla kanımızın hesabını
soracağız!”

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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Röportaj

İşkenceci AKP Polisinin Kolunu Kırdığı
TAYAD’lı Zeynel Danacı İle Yaptığımız Röportajı Yayınlıyoruz:
“Nuriye Ve Semih’in Taleplerini Her Koşul ve Şart Altında Dile Getirmeye
Devam Edeceğim. Bizler Tarihsel ve Siyasal Olarak Bu Direnişi Kazandık!”
Yürüyüş: Sizi tanıyabilir miyiz?
Zeynel Danacı: Merhaba, ismim
Zeynel Danacı: TAYAD’lıyım ve aynı
zamanda Sevgi Erdoğan Vefa evi çalışanıyım.
Yürüyüş: Neden Ankara’ya gittiniz?
Zeynel Danacı: Nuriye ve Semih
için dayanışmanın 23 Temmuz tarihinde Ankara Güvenpark’a basın açıklaması çağrısı vardı. Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın haklı ve meşru
taleplerini sahiplenmek için bizde TAYAD olarak Ankara’ya gittik.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Yürüyüş: Alana gittiğinizde neler
ile karşılaştınız?
Zeynel Danacı: Kızılay’a ve Sıhhiye’ye açılan tüm sokaklarda yoğun
polis yığınağı ile karşılaştık. Yüksel’deki İnsan Hakları Anıtı her zamanki gibi bariyerlerle gözaltına alınmış ve başında 2 minübüs, çevik kuvvet polisi bekliyordu.
Yürüyüş: Polisin saldırısını anlatır
mısınız?
Zeynel Danacı: Saat 12.30’da
basın açıklaması için Güvenpark’taydık. Güvenpark’ta polis yan yana gördüğü herkese saldırarak uzaklaştırma
çabası içindeydi. Kalkanlarla ve darp
ederek Güvenpark’tan uzaklaştırmak
istiyordu. O anda Güvenpark çevresinde birçok yerden Nuriye ve Semih
ile ilgili dövizler açıldı ve slogan
sesleri gelmeye başladı. Bunu hazmedemeyen polis her yerde insanlara
işkence ederek gözaltına almaya başladı. Biz de o sırada Ziya Gökalp
Caddesi’ndeydik. İlhan Kaya yerde
yüz üstü yatırılmış ve ters kelepçe takılmış olmasına rağmen, karakola dahi
götürülmeyi beklemeden yerde tekmeleyerek işkenceye sokakta başlamışlardı. Buna müdahale için İlhan
Kaya’yı sahiplenmek için yanına gittiğimizde ve Nuriye, Semih için sloganlar atmaya başladığımızda, işken-
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cenin boyutu daha da arttı. Bana saldıran polis, gözaltına almak amacı ile
değil aldığı eğitimden kaynaklı bilerek
ve isteyerek işkence yaptı ve kolumu
kırdı!
Sonrasında hastaneye gitmek için
taksi arayışına girdiğimde insanlara
Ziya Gökalp Caddesi’nin her metre
karesinde işkence durmaksızın devam
ediyordu!
Yürüyüş: Polis sizden suçlu olarak
hastanede ifade mi istedi, nasıl oldu?
Zeynel Danacı: Hastane polisi gelerek emniyetten gelip ifademi alacaklarını söyledi. Ben de ifade vermeyeceğimi ve gelmelerine gerek olmadığını söyledim. Çünkü biliyordum
ki meslektaşları olan işkencecinin kolumu nasıl kırdığını sormayacaklardı.
Nuriye ve Semih’i sahiplendiğim için,
işkence gören İlhan Kaya’ya sahip
çıktığım için ifademi almak isteyeceklerdi. Geldiklerinde düşündüğüm
gibi oldu. Ben de kendilerine ifade
vermeyeceğimi söyledim. Savcı talimatı olduğunu söylediler. Ben de ‘öncelikli olarak bana işkence yapan meslektaşınızdan ifadesini alın’ dedim ve
sonrasında odama geçerek yanlarından
ayrıldım.
Yürüyüş: Kolunuzu kıran polisi
teşhis edebilir misiniz?
Zeynel Danacı: Gördüğüm her
yerde halk düşmanı yüzünü tanırım.
Kendisi işkencenin eğitimini almış
tescilli bir halk düşmanı işkencecidir.
Bir gün sonrasında aynı işkenceci
Yüksel’de başka bir saldırıda benim
kolumu kırdığı gibi diğer insanlarında
kolunu kırmakla tehdit etmiştir!
Yürüyüş: Kolunuzun durumu nasıl?
Zeynel Danacı: 27 Temmuz Perşembe günü sabahı kolumdan ameliyat
oldum. Koluma platin takıldı. 21
tanede dikiş atıldı. Kolumdaki şişlikler
ve gece ağrılar devam ediyor. Ameli-

yatımı yapan doktorlar iyileşme sürecinin 7 ay gibi bir zaman içerisinde
gerçekleşeceğini söylediler.
Yürüyüş: Neler hissediyorsunuz,
direnişe dair neler söylemek istersiniz?
Zeynel Danacı: Öncelikli olarak
Nuriye ve Semih’in taleplerini her
koşul ve şart altında dile getirmeye
devam edeceğim. Bizler tarihsel ve
siyasal olarak bu direnişi kazandık!
Fiziksel olarak da kazanacağımıza
inancım tam. Öyle bir korku oluşturdu
ki Nuriye ve Semih’in ismi, bu isimleri
duydukları her yerde saldırarak, direnişi
sahiplenen insanlara işkence yapıyorlar.
Bize düşen sorumluluk her sokakta,
Nuriye ve Semih’in ismini haykırmaktır.
Yürüyüş: Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Zeynel Danacı: Hastanede yattığım
süre boyunca başta TAYAD’lı Ailelerimiz olmak üzere, beni ziyarete gelen
tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum.
Yine hastanede yattığım süre boyunca refakatçim olan TAYAD’lı Engin
abiye ve Metin amcaya ayrıca teşekkür
ediyorum.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

Hayatın
Öğrettikleri

BELÇİKA'DAKİ UZUN YÜRÜYÜŞ
ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETİYOR:
"BİLDİRİLERİ SADECE DAĞITMIYORUM Kİ,
BEN DE OKUDUM"

Nuriye ve Semih’in işlerine geri dönmesi için yaptığımız 4 günlük üniversiteler arası yürüyüşümüz çok iyi,
moral verici, sonuç aldığımız bir eylem oldu. Hızla
kararını verip biraz da apar topar hazırlandığımız bir eylemdi.
İlk başta çocukları alıp almama konusunda kararsızdık.
Ama ısrarcı oldum ve tekerlekli bir el arabası alarak bir
çözüm önerdim. Tabii çocuklarla uzun sohbetler ettik
öncesinde, nedeni, nasılı... Unutulmaz bir tecrübe oldu
ailecek hepimiz için! Büyük olan bizi, yürüyüşe katılan
tüm arkadaşları, hatta RTBF gazetecisini bile hayretler
içinde bıraktı. 4 gün hep en önde, bir kez bile el arabasına
binmeden yürüdü!
Yağmurda artık kızdım ona, arabaya bin yeter bugünlük
dedim, ancak "Kararıma saygı gösterin, başladım bitiricem" diyerek bizi ikna etti. Onu daima önde, sıcağın
altında saatlerce yürürken görmek beni çok duygulandırdı.
"Yürümek neyi değiştirir ki, işlerine geri mi dönerler"
demişti başlamadan önce, ben de ona "Biz yürüyerek
onların sesini daha fazla yere duyurabiliriz." demiştim.
Yürüyüşün son günü bir radyo, ropörtaj yaptı onunla.
Çok güzel, çok doğru kelimelerle anlattı. Şaşırdım,

Şişli Belediyesi'nin KENT YOL İşçileriyle
İlgili İhale Kandırmacası Devam Ediyor
Devrimci İşçi Hareketi Şişli Belediyesi’nin yaptığı
ihale kandırmacasıyla ilgili 31 Temmuz'da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "25 Temmuz 2017 tarihinde KENT
YOL işçilerinin Personel ihalesi Marmara Temizlik Kargo
Dağıtım, Doğan Sosyal Hizmetler Kurye Giyim ve Burç
Yapı Bilgi İşlem diye üç şirkete satıldı.
Şişli Belediyesi yani CHP’li bir belediye, mensubu
olduğu parti taşerona karşıyım derken işçiyi taşerona
sattı. İşçiler sendikal örgütlülüklerini kaybedecek ve
maaşları düşecek. Yani aldıkları ücretleri yarı yarıya kaybedecekler. KENT YOL personel ihalesi bitmesine rağmen
sendika işçilerin zoru ile Ankara’ya yürüme kararı almasına
rağmen yürüyüşe başlamadı. Nedeni ise ihaleye itiraz
edilmesi ve bu sürenin sonuçlanmasına ise 10 günlük bir
süre olması. Bu on günlük süre içinde ihale tekrar iptal
olabilir umudu. İşçilerin umudunu beklemeye bağladılar.
Sendika eylem yapmak isteyen işçilere iş başı yapmazsanız
işten atılırsınız diye akıl veriyor. Şişli Belediyesi işçisine

sordum "Bildirileri sadece dağıtmıyorum ki, ben de
okudum" dedi. Küçük oğlum ise her zamanki gibi
abisinin peşinden giden oldu, onun gibi dayanıklı olamadı
ama zaman zaman bindi el arabasına, omuzlara... Ama
yine de o minik ayakları için epey yol yürüdü. O da
kendi motivasyonunu buldu, "Nuriyeler kazanırsa siz
de Türkiye'ye gelebilir misiniz?" diye sordu ben de
"Bir adım yaklaşmış oluruz." dedim.
Genel olarak 4 günlük yürüyüş çok olumlu geçti.
Liege'de Üniversite rektörü güzel bir konuşma yaptı,
bizi çok sıcak ağırladı, Brüksel'de ULB Üniversitesi
bizi aynı şekilde çok güzel resmi olarak rektörlük
binasında, yemekli içecekli bir büfe ile ağırladı. Yapılan
konuşmalar çok iyiydi. Türkiye'den yeni gelmiş bir akademisyen konuşma yaptı.
ULB'ye gelen insanlar buradaki ortamdan çok etkilendiler. Genel olarak yürüyüş sonrası da aldığımız çokça
mesaj ve görüşmeler çok olumluydu.
Başından itibaren herkesin ortak katılımıyla hayata
geçirdiğimiz, iyi bir görev paylaşımının yapıldığı,
programlı ve coşkulu geçen bir eylem oldu.
Nuriye ve Semih'in direnişleri karşısında hareketsiz
sesleniyoruz. Hiçbir hak eylemsiz direnişsiz alınmamıştır.
Bugüne kadar sizleri oyaladılar. CHP Genel Merkezi bu
ihaleye karşı, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’yü
telefon ile arayarak “düzelt bu ihaleyi” dedi gibi söylemler
sizleri oyalamak içindir. Bu söylemlere kanmayınız.
Sizleri Hayri İnönü’cü Mustafa Sarıgül’cü diye bölüyorlar
bunlara kanmayın. İşçiler için tek şey sömürülüp sömürülmedikleridir. Sorun budur. İki taraf var bu ihalede de
işçi ve patron. Sizleri köleleştirecek bir sistemin kucağına
atıyorlar. Buna da ses çıkartmayın diye Genel-İş Sendikası
rolünü iyi oynuyor. Biz sizin yerinize direniriz, siz gidin
çalışın işten atılmayın diyor. Böyle bir hak alma yöntemi
de yok. Ancak sizler hakkınıza sahip çıkarsanız kazanacaksınız. Bugün gelinen noktada ihale bir başka şirketlere
satılmıştır. Sendikanın belediye ile uğraşması gerekirken
işçilere destek olanları ihbar etmekte, devrimcileri provakatör ilan etmekte. Yani sizleri bölmekte. Şişli Belediyesi
işçisinin tek yolu hakları için kendisi direnmek zorundadır.
Birlik olmalı ve birlikte direnmelidir. Polis korkusunu
yenmelidir. Nuriye ve Semih dünyaya örnektir. Onu örnek
almalıdır.” denildi.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!

15

Röportaj

Belçika’da Uzun Yürüyüşe Katılan
10 Yaşındaki Meral İle Ropörtaj
“Dıarıdan Görenler ‘Anne Babaları Yürüyor, Onlar Da Anneleri-Babaları
le Birlikte Yürümek stedikleri çin Yürüyorlar’ Diyorlar
Ama Gerçekten Böyle Deil,
Biz Nuriye ve Semih'in Direnii çin Yürüdük

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Yürüyüş: Belçika'da 4 ile 7 Temmuz arasında OHAL'e Karşı Mücadele Komitesi’nin başlattığı Uzun
Yürüyüş'ün çocuk yürüyüşçüsü Meral
ile bir röportaj gerçekleştireceğiz.
Öncelikle Meral'e merhaba diyoruz.
Meral: Merhaba

ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Benim iki tane daha kardeşim
vardı yürüyen. Nidal ve Çayan. Çayan
daha 7 yaşındaydı. Gerçekten hiç
yorulmadan yürüdü, onları da tebrik
ediyorum. Ben yoruldum ama onlar
hiç yorulmadı.

Yürüyüş: 100 km'lik uzun yürüyüşe nasıl bir duygu içinde girdin?
Meral: Nuriye ve Semih için yürüyoruz, zaten biliyorlar. Ama hani
dışarıdan görenler şey diye görüyorlar,
"anne babaları yürüyor, onlar da anneleri-babaları ile birlikte yürümek
istedikleri için yürüyorlar". Ama gerçekten böyle değil, biz Nuriye ve
Semih'in direnişi için yürüdük. Ayrıca
Nuriye ve Semih'in istedikleri insanca
bir şey, yani istenmeli bu, boşu
boşuna kamu emekçileri işten atılmamalı. Ve, bence o diğer kamu
emekçileri de açlık grevine başlamalılar, çünkü onlar da işsiz kaldı.

Yürüyüş: Peki bundan sonra bir
programınız var mı?
Meral: Tabii ki, her cumartesi,
her hafta cumartesi günleri bir etkinlik
olacak Brüksel'de, sanatla alakalı
ama Nuriye ve Semih için yapacağız.
Şiir okunacak, dans edilecek, resimler
olacak, sergi olacak. Böyle etkinlikler
yapacağız.

Yürüyüş: Peki yorucu bir yürüyüş
müydü? Zorlandığınızda nasıl yaptınız?
Meral: Yani zorlandığımızda,
bunu genel olarak söyleyeceğim, zorlandığımızda hep böyle bir iki kişi
yardım ediyor. Yani yardımcı olunan
bir yürüyüş de diyeyim. Çünkü ben
yoruldum. Yoruldum bazı kilometrelerde ve abilerim, ablalarım, beni
elimden tutup çekti yani. Orada çok
şey yaptık, birbirimize de destek olduk.
Yürüyüş: Peki yürürken amacınız
neydi?
Meral: Yürürken amacımız tabi
ki Nuriye ve Semih'in özgürlüğüydü
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Yürüyüş: Son soru olarak, Nuriye
ve Semih'e bir mesajın var mı?
Meral: Onları çok seviyorum ve
direndikleri için de biz onları tabii
ki de destekliyoruz. Ben bir de Nuriye
ve Semih için bir şiir okumak istiyorum, kısa:

Ölüler adına
bizim ölülerimiz adına
bir ceza istiyorum
Vatana kan sıçratanlara
bir ceza istiyorum
Bu ateşemri veren cellatlar için
Bir ceza istiyorum
Bu suçla
iktidara gelen hain için
Bir ceza istiyorum
Can çekişmeyi başlatanlar için
bir ceza istiyorum
Kanımızı emmiş ellerini
bana uzatsınlar istemiyorum
Bir ceza istiyorum
Onlar evlerinde rahat ve elçi olsunlar diye değil
Onları burada, bu yerde
suçlu ve hüküm giymiş olarak
görmek istiyorum
Bir ceza istiyorum...

Halkımızın Sorunlarını
Halk Meclislerinde
Çözmeye Devam Edeceğiz!
Çayan Halk Meclisi Güzeltepe halkının yaşadığı uyuşturucu sorununu
çözmek için Güzeltepe’de bir halk toplantısı yaptı. Halk toplantısından
bir gün önce evler dolaşılarak toplantı gününe çağrı yapıldı. Yapılan
toplantıda uyuşturucu sorunundan, uyuşturucuya karşı nasıl mücadele
edileceğinden bahsedildi. Güzeltepe halkı mahallelerinde yaşadıkları
diğer sorunları da anlattılar. Mahalleye çöp arabalarının gelmediğinden,
parkta bulunan gece lambalarının sürekli kırıldığı için parkın karanlık
olduğundan bahsedildi. Tekrardan biraraya gelmek için toplantı günü
belirlendi. Toplantıya gelenler tüm komşularını da bir dahaki toplantıya
çağıracaklarını söylediler. 1 saat süren toplantıya 20 kişi katıldı.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

İstanbul’da Okmeydanı'nda Polisin Zırhlı Aracı Suriyeli Çocuğu Ezdi

Halkevleri Polisi Aradı
İstanbul’da Okmeydanı'nda akrep tipi zırhlı
araç, Seyhan Sokak’a hızla girerek sokakta arkadaşlarıyla oynayan Suriyeli bir çocuğu ezdi.
Akrepten inen polislerin çocuğu kaçırarak Okmeydanı SSK Hastanesi’ne götürdüğü anlaşıldı.
Suriyeli çocuğun hastanede yaşamını yitirdiği
öğrenildi.
Polisin Suriyeli çocuğu ezdiğine tanık olan
Okmeydanı Halkevi üyelerinin, olayın ardından
155’i aradığı, Haliç Karakolu’na bağlanan tanıklar,
olay yerine bir ekip gönderilip yaşananların tutanak altına alınmasını istediği belirtildi.
Bunun üzerine Haliç Karakolu’nda görevli
polis memuru ise “Türk polisi adildir. O akrepteki
polisler zaten tutanağı tutmuşlardır. Ekip göndermeye gerek yok” diyor.
Halkevleri üyeleri katil polisi arıyor ve düşmandan aldıkları cevap da budur. Katilden adalet
beklenmez.
Katil kendi kendine ceza vermez. Halkevi
üyeleri, yüzünü düzene değil, halka çevirmeli-

Duyuru
Diren Kazova Bülteni’nin 5. Sayısı Çıktı!
Kazova OHAL’e Karşı Direnişlerin Yanında
OHAL Tüm Halka Karşı Yapılan Bir Saldırıdır…
Diren Kazova Bülteni’nin 5. sayısı için 31 Temmuz’da
yayınladığı yazılı açıklama şöyledir; “Ülkemiz emekçi
halklarının, AKP faşizminin OHAL adı altında her
geçen gün daha da yoğunlaşan saldırısıyla karşı karşıya
olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bizzat iktidarın başı
olan Tayyip Erdoğan’ın patronlara yaptığı konuşmada
“OHAL’i sizin için çıkardık. OHAL sayesinde işçilere
grev yaptırmıyoruz” diyerek, kime hizmet ettiklerini
açıkça ilan ettikleri bir dönemdeyiz.
Her gün onlarca işçi, iş kazası adı altında işlenen cinayetlerde ölüyor ya da sakat kalıyor. Açlık, yoksulluk,
işsizlik sanki kaderimizmiş gibi bize sunuluyor. Tüm
demokratik haklarımız bir bir gasp ediliyor. Hak aramak,
ekmek ve adalet istemek, demokrasi mücadelesi vermek,
ülkemizin bağımsızlığını istemek, iktidarı eleştirmek…
her şeyin suç sayıldığı günlerdeyiz.
Nuriye ve Semih gönümüzün Protmetheusları olarak
karanlığı yaktıkları direniş ateşiyle aydınlatıyorlar. Umutsuzların yüreğine umut ekerken AKP faşizminin korku-

larını büyütüyorlar. Bizler de Kazova olarak Nuriye ve
Semih’i sahiplenmeye devam edeceğiz.
Diren Kazova olarak kermeslerimizle halkımızla buluşmaya devam edeceğiz.
Tarihini bilmeyen geleceğini de kuramaz. Burjuvazinin
bize unutturmaya çalıştığı Türkiye işçi sınıfının en
önemli direnişlerinden TARİŞ Direnişi’ni anlatacağız
bu sayımızda. Diren Kazova olarak öğrenerek, öğreterek
büyümeye devam edeceğiz. Diren Kazova olarak haksızlığa, zulme karşı tüm direnenlerin yanı başında yer
almaya devam edeceğiz. Diren Kazova olarak halkımızla
birlikte büyümeye devam edeceğiz."

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Anadolu Parkı’nın Yozlaşmanın Üssü
Olmasına İzin Vermeyeceğiz!
Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri 30 Temmuz'da
Anadolu Parkı içinde attıkları devriye sonucu
bali çeken Suriyeli gençler ile birlikte, alkollü
aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı bir kişiyi,
suç üstü yakaladılar. Kişiler uyarıldıktan sonra
akabinde uyuşturucular imha edildi ve kişiler
parktan uzaklaştırıldı.

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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DERSİM BOMBALANIYOR
BOMBALAR ALTINDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR HESAP SORACAK.
Dersim’in, dağları, köyleri, tepeleri ateş
topları ile bombalanıyor birkaç yıldır. Bombalar sadece gerillayı hedef almıyor. Halkın
her kesimi bu bombaların hedefi halinde.
En son 21 Temmuz 2017 tarihinde Nazimiye’ye bağlı Uzun Tarla (Han) köyünün bombalanması sonucu Ercan Güneş isimli kişi
katledildi. Köyün bombalanması ile birlikte
hayatını kaybeden Ercan Güneş kendi köyü
Xacere’de toprağa verildi.
Köy ile Dersim Merkez arasında minibüs şoförlüğü yapan Ercan Güneş muhtemelen köyünü terk etmediği için katledildi. Kobra helikopterlerinin köyü bombalaması 20 Temmuz tarihinde başlamıştı.
Köy üç gün boyunca havadan bombalandı.
Bombalamanın başlaması ile köylüler köyü
terk edip Pülümür ilçesinin köylerine sığındılar. Köylülerin köye geri dönmeleri
engellendi. Yine aynı köyde arıcılık yapan
Mustafa Uçan, arı kovanlarını köyden çıkarmak istemesi üzerine gözaltına alındı.
Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017
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Dersim Köyleri İlk Kez
Bombalanmıyor
Dersim Nazimiye’ye bağlı Uzun Tarla
(Han) köyü ilk kez bombalanmıyordu.
1992 yılında da köy bombalanmış, yakılmış, boşaltılmıştı. Köylülerin yoğun talebi,
ısrarı, başvuruları üzerine 2000’lı yıllarda
tekrar köye dönebilmişlerdi. Köye döndüklerinde taş üstüne taş kalmadığını gördüler. Yeniden her şeyi inşa ettiler, okullarını, evlerini elbirliği ile yeniden kurdular.
Evrensel gazetesine konuşan Gülizar
Uçan, durumu şöyle anlatıyor. “İlk geldiğimizde çadırlarda kaldık. Şimdi yine ’90’lı
yılların sıkıntılarını yaşamaya başladık.
Köyün dışına çıkamıyoruz, odun toplayamıyoruz, çeşmeye çıkıp su getiremiyoruz,
yürüyüşe çıkamıyoruz. Bu ilk defa değil,
birkaç kere bizi taradılar. 5 gün önce gece
boyunca bombalar atıldı üstümüzdeki köye…
2 gün boyunca sürdü. Ve bir tanesi bizim
köyün üzerindeki tepeye düştü, binalar sallandı. Bu yüzden dışarıya çıkmaya korkuyoruz.
Kendi köyümüzde yaşamak istiyoruz ama
yaşam çok zor şu an. Her hangi bir olayda
elektriklerimiz kesiliyor. Köy mezarlığımız
köyün hemen yanında ama mezarlarımıza
gidemiyoruz. İzin almak zorunda kalıyoruz.

Korkudan ziyarete gidemiyoruz. Hayat güvencemiz hiç yok.”
Köye dönüşlerinden 17 yıl sonra, köy
halkı benzer bir saldırıya uğruyor. Köyde
taş üstünde taş bırakmadılar ama o köy
kendini yeniden yarattı, halk köyünden
toprağından vazgeçmedi, geri döndü. Sadece bu köy değil Dersim’in onlarca köyü
aynı şekilde bombalandı ama yine geri
döndüler. Topraklarından vazgeçmeyeceklerini, değerlerini terk etmeyeceklerini
gösterdiler.
Bir köyün baştan sona bombalanması
elbette güvenlik gerekçesiyle açıklanamaz.
Bu saldırı gerillalara yönelik bir saldırı
değildi. Devlet, halkı cezalandırmak, bölge
halkına mesaj vermek için bombalamayı
yapıyor. Köylüler ya işbirlikçi olacak ya da
köyleri boşaltacaklar. Onlara sunulan seçenekler bunlardır. Bu seçenekleri kabul etmeyenleri bombalarla paramparça edeceklerini anlatıyorlar.
Ercan Güneş’te köyü bombalanmasına
rağmen terk etmediği için öldürüldü. Sonradan terörist olarak gösterildi.
Dersim’de dağlar başta dediğimiz gibi
iki yıldan fazla bir süredir, sürekli bombalanıyor. Bombalar kah piknik yapan gençlerin
üzerine, kah cem evinin üzerine, kah köylere
atılıyor. Bombalarla katledilenlerin bir
mezarı bile olmuyor. Ve tüm bu uygulamalar
yasalara aykırı bir biçimde yapılıyor. Hiçbir
yasa TSK’ya bombalama yetkisi vermemiştir.
Güvenlik gerekçesiyle köylerin boşaltılmasının, mallarına, eşyalarına el konulmasının
meşru bir yanı yoktur. TSK yasalar ve uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde davranıyor. Bu kadar katliama rağmen hakkında
soruşturma açılan tek bir olay yoktur. Savcılar
ve hakimler orada işlenen suçlara göz yumuyorlar. Böylece işlenen suçlara ortak
oluyorlar.
Ercan Güneş bombalarla katledildi. Ercan Güneş’in eşi, çocukları kime başvursun,
kimden adalet beklesin. Kaderine mahkum
mu olsun? Devletin yargısı bunu emrediyor.
Oysa adaletsizliğe sessiz kalmak insanın
doğasına aykırıdır.
Ercan Güneş'in hesabı öyle ya da böyle
sorulacaktır. Halkların tarihi anlatıyor işte,
bu hesabı bombalar altında büyüyen çocuklar soracaktır.

HALKI KATLEDEREK
TESLİM ALAMAZSINIZ!
Gerilla mücadelesini yok etmek, halkı sindirmek ve korkutmak amaçlı yapılan bu saldırılarda köylüler evlerini, topraklarını terk etmek zorunda
kaldı.
Yıllardır halkın ve devrimcilerin meşru direnme hakkına,
hatta yaşam hakkına yönelik bu
saldırılar bize emperyalizmin
ve oligarşinin kullandığı düşük
yoğunluklu savaş stratejisini hatırlatıyor.
CIA, dünyanın dört bir yanında giriştiği kanlı savaşlarda
da bu stratejiyi kullandı. Bu
stratejinin yaratıcılarından, Loyala Üniversitesi Siyaset Bilimi
Profesörü Sam C. Sarkesian
Özel Savaş’ın doğası gereği
yasa ve kural tanımayacağını,
şöyle ifade ediyor:
“Özel savaşın karakteri ve
ihtiyaçları, Amerikan halkının
savaş konusundaki bakış açısına
genellikle uygun düşmez. Bir
devrimci hareketi altetmek; isyanın liderlerini bulmayı, kaçırmayı, bir şekilde ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu süreç kaçınılmaz olarak yaygın işkence
ve suikast araçlarına başvurmayı
gerektirir. (...) Devrim ve karşı-devrim, hangi yolla olursa
olsun başarıya ulaşmak için kendi ahlakını ve kurallarını yaratır.
Hayatta kalmak, sonuca ulaşmak
birincil erdemdir.”
Emperyalizme göbeğinden
bağımlı katil AKP hükümeti
akıl hocasından öğrendiklerini
Ercanları katlederek, çocukları
panzerler altında ezerek, beyinlerini kaldırımlara akıtarak, köyleri bombalayarak, halkı katlederek, topraklarından zorla göçettirerek, tutuklayarak, işkence
ederek ve bugün Nuriye ve Semih’in adım adım ölüme yürü-
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Hatay TAYAD’lı Aileler:
yüşünü izleyerek uyguluyor.
Oligarşinin son zamanlarda
defalarca bombalanan Dersim
dağlarında gerilla korkusu günden güne büyüyor ve büyüdükçe
saldırganlığı artıyor. Faşizmin
olduğu yerde, faşizme karşı mücadele meşrudur. Dersim’de de
yıllardır var olan gerilla mücadelesi hiç bitmedi ve faşizm koşulları sürdükçe bitmeyecek de…
Gerilla korkusuyla, halktan insanların da katledilmesi, zarar
görmesi, topraklarından edilip
göç ettirilmesi eli kanlı faşizmin
gerçek yüzüdür.
Halkımız bunları yaşamak
zorunda değildir. Faşizmin bu
saldırılarına karşı örgütlenmek,
silahlanmak ve savaşmak zorundayız. Hiçbir saldırı biçimi bizim
silahlı mücadelemizi yok edemeyecektir. Gerillalarımız bütün
dağlarda varolacaktır. Onlar halkın yaratıcılığının, birliğinin yaratacağı korkunç sonuçların farkındalar ki, yeni yeni saldırı taktikleri, stratejiler geliştiriyor.
Oysa halkın örgütlü gücünün,
savaşan gücünün karşısında hiçbir şey duramaz.
Bunu asla başaramayacaklar!
Çünkü Anadolu, direnişler,
ayaklanmalar, isyanlar tarihidir.
Bu saldırılara, katliamlara asla
boyun eğmeyecek ve örgütlü
halkın silahlı mücadelesi kazanacaktır. Çünkü haklı ve meşru
olan biziz. Bizi ve direnişlerimizi
yok edemeyecekler. Tıpkı Nuriye
ve Semih'in açlık grevinin 150.
günlerine ulaşan direnişi gibi
saldırılarınızı dimdik ayakta ve
zafere olan mutlak inançla karşılayacağız. Kazanan Direnen
Halklar Olacaktır.

Direnenlerin Açlığını, Yüreğini, Öfkesini Paylaşıyoruz
27 Temmuz’da, açlık grevlerinin 141.
gününde Nuriye ve Semih’in açlıklarını
ve direnişlerini paylaşmak için bir haftalık
dönüşümlü açlık grevine başladı. İlk olarak
TAYAD’lı Aileler açlık grevi ile ilgili
yazılı açıklama yaparak kısaca şu sözlere
yer verdi;
“Bizler çocukları, yakınları bu iktidar
tarafından hapse atılmış, katledilmiş TAYAD’lı Aileleriz. Nuriyelerin ve Semihlerin
bu haklı ve meşru taleplerini sahipleniyor,
seslerine ses olmak için bir nebze olsun
katkı sunmak için açlık grevindeyiz. Açlık
grevimiz Nuriyeler işe alınsın diyedir.
Açlık grevimiz anti-demokratik yasaları
biz yoksul halklar üzerinde uygulanmaması
içindir. Açlık grevimiz Sılalar’ın, İnançlar’ın katledilmemesi içindir. Buradan
eğitim emekçileri başta olmak üzere, kafa
ve kol emeği ile çalışan işçiler ve kamu
emekçileri, okulunda anti-bilimsel müfredata maruz kalan öğrenciler, işten umudunu kesmek zorunda kalmış işsizlere
çağrımızdır; Nuriyelerin eylemi hepimizin
ortak talebidir.
Buradan AKP iktidarına çağrımızdır;
Nuriyelerin bu haklı talebini kabul edin.
Onların ölümleri halinde bunun sorumlusu
sizler olacaksınız. Bu sorumluluğun altında
kalacaksınız. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi,
abilerimizi, yoldaşlarımızı sizlere katlettirmeyeceğiz. Herkesin muhakkak yapabileceği
bir şeyler var. Yapılabilecek bu şeyleri ortaklaştırmak için biz TAYAD’lı Aileler her
daim hazırız.”
Açıklamayı okuyan TAYAD’lı Hayat
Uçucu çağrısında; “Onlar hepimizin evlatları, onların açlık grevlerini sahipleniyoruz. Herkese çağrımızdır Nuriye ve Semih’in katledilmelerine izin vermeyelim.”
dedi.
Dönüşümlü açlık grevinin ikinci gününde ise, başta Nuriye ve Semih olmak
üzere Özgür Tutsaklara toplu mektup yazıldı. Ayrıca Özgür Tutsak Deniz Şah’ın
Evvel Temmuz Festivali için göndermiş
olduğu mesaj okundu. Son olarak çağrı
yapılarak; “herkesi açlık grevine destek

olmaya bekliyoruz” denildi.
Üçüncü günde ise, ilk iki günü Antakya
Eğitim-Sen’de yapılan açlık grevi, Samandağ Eğitim-Sen’de devam ettirildi.
Demokratik kitle örgütleri ve halka çağrı
yapıldı ve aşağıda yazan adreslere mektup
yazılması istendi.
Adresleri; Nuriye Gülmen: Sincan Kadın Hapishanesi, Semih Özakça: Sincan
1 No’lu Kapalı Hapishanesi.”
Açlık grevinin 4. gününde şair İbrahim
Karaca’nın “Meşale” adlı şiiriyle başlandı.
Ziyaretçiler direnişçilere desteklerini sundu.
Ve açlık grevindekilerin aklında, açlıklarının
143. günü zorla hastaneye kaçırılan Nuriye
ve Semih vardı. Bu direnişçilerin öfkesini
arttırdı. Kısaca açıklama yapılarak “Hepimiz
buradayız, Nuriye ve Semih için ne gerekirse
yaparız, evlatlarımızı sizlere katlettirmeyeceğiz.” denildi.
Direniş son güne kadar coşkulu ve
yeni birikimlerle geçti. Direnişi ziyarete
gelenlerle sohbetler ve paylaşımlar oldu.
Nuriye ve Semih’in açlığına ortak olmanın
sıcaklığı ve düşmana olan öfke arttırıldı.
Bir haftalık açlık grevinin son gününde
“İftarlık Gazoz” adlı filmin gösterimi yapıldı ve her günkü gibi ziyaretçi akını
oldu. Ziyaret edenler arasında CHP ilçe
başkanı İbrahim Aydoğan da vardı. Son
gün nedeniyle kısa bir açıklama yayınlayan
TAYAD’lı Aileler şu sözlere yer verdi;
“… Direniş için bize burayı açan Samandağ Eğitim-Sen’e, bizi ziyaret edenlere
ve yüreği Nuriyelerle atan herkese teşekkür
ederiz. Hepimiz bu açlığa ortak olmaya,
adalet istemeye devam edeceğiz. Bu haklı
talebi her yerde duyuracağız. Nuriye ve
Semih 80 milyon halktır ve 80 milyonu
teslim almazlar!”. Ve yine son gün değerlendirmeler yapılarak, Nuriye ve Semih
için daha fazla neler yapılabileceği üzerine
konuşuldu. Ve “Onları katlettirmeyeceğiz!”
denilerek, bir haftalık açlık grevi direnişi
iradi olarak sonlandırıldı.
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Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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DEVRİM İÇİN SAVAŞIN OLMADIĞI,
EMPERYALİZMİN HAKİMİYETİNDEKİ DÜNYA,
UYUŞTURUCUNUN, MAFYANIN EGEMEN OLDUĞU
BİR DÜNYADIR

Emperyalizm Sadece Silahlarla, Uçaklarla, Talanla,
Sömürüyle Katletmiyor
Aynı Zamanda Uyuşturucuyla, Mafyayla,
Uyuşturucu Tekelleriyle de Katlediyor (2.Bölüm)
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Emperyalizm devrimci hareketlere silah
bıraktırmaya çalışıyor.
Emperyalizmin ideolojik ve fiziki saldırıları
karşısında silahlarını bırakan örgütler, emperyalizmin, sömürgecilerin, işgalcilerin silahlanmasını hak olarak görüp, önlerinde
eğilirken, halkın silahlanmasına karşı çıkıyorlar demektir.
Devrimci örgütlerin, dünyada neredeyse
işgal edilmemiş toprak parçası bırakmayan
emperyalizme karşı savaş alanını terk ettikleri
söylenebilir.
Fakat, emperyalizm ve savaş, bu örgütler
silah bıraktı diye bitmiyor. Emperyalizm,
20

tüm pislikleriyle, sömürü ve zulmüyle halkların kanını emmeye, kanını dökmeye devam
ediyor. Emperyalizm ve halklar arasındaki
çelişki varlığını sürdürüyor, dolayısıyla savaş
da sürüyor.
Emperyalist işgallerde, milyonlar katledilmiş, milyonlar yerinden göç ettirilmiş, şehirler yerlebir edilmiştir.
Bu işgallerde kimyasal silahlarla binlerce
insan tek bir anda katledilmiştir.
Emperyalizm, işgal ettiği ülkelerde mafya
çetelerini, uyuşturucu kartellerini yaygınlaştırıyor.
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Emperyalizm, Dünyadaki Tüm Suçların Anasıdır
Tüm Suçlar Ondan Doğar
Şiddet Emperyalizmin Dışında Tanımlanamaz
Emperyalizmi odağına koymadan
dünyanın hiçbir yerindeki şiddeti tanımlamak mümkün değildir. İddialı
bir şekilde belirtebiliriz ki, devrimci
şiddet dahil olmak üzere, dünyanın
her yanında uygulanan şiddetin sorumlusu emperyalizmdir.
Emperyalist işgaller, sömürü, zulüm, faşizm emperyalizmin şiddetidir.
Onmilyonların açlıktan öldüğü
bir dünyada yaşıyoruz. Her yıl onmilyonları açlıktan öldüren emperyalist sömürü, şiddetin kendisidir.
Devrimci mücadele, halkın silahlanması, emperyalizmin halka karşı
savaşında, halkın kendini savunmak
ve emperyalizmin iktidarına son verebilmek için, zorunlu olarak kullandığı bir araçtır.
Halkları silahsızlandırmaya çalışan
emperyalizm, devasa silah gücüne
sahip oldukları halde, her yıl daha
fazla silahlanıyor, her yıl silah ve
savaş kapasitesini büyütmeye çalışıyor.
Ülkelerin toplam olarak silahlanmaya ayırdığı yıllık para miktarı: 1
trilyon 686 milyar dolar diye açıklanıyor.

ABD: 611 milyar dolar
Çin: 215 milyar dolar
Rusya: 69.2 milyar dolar
Suudi Arabistan: 63.7 milyar
(yüzde 30 azaltılmış hali)
Türkiye: 14.9 milyar dolar (Türkiye askeri harcama sıralamasında
17. sırada).
Sözde barış ve demokrasi savunucusu ABD emperyalizminin, tüm
dünyada işgal kuvvetleri bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre dünyanın 39
ülkesinde toplam 823 adet üssü bulunuyor.
2007 yılı için yayınlanan “Üs Yapısı Raporu”na (Base Structure Report) göre ABD’nin kendi sınırları
içindeki üsler de hesaba katıldığında
toplam üs sayısı 5 bin 311’e ulaşıyor.
Bu rakamlara “güvenlik nedeniyle” açıklanmayan Afganistan ve
Irak’taki üsler dahil değil. En çok
Amerikan üssüne sahip olan ülke
287 ile Almanya. Onu Japonya (130)
ve Güney Kore (106) izliyor. Rapora
göre, yurtdışındaki üslerin ABD ordusunca envanterde gösterilen değeri
127 milyar dolar.

Bu tablonun barışla ilgisi yoktur,
bu tablonun silahları bırakmakla ilgisi
yoktur. Bu tablo karşısında silahlarını
bırakan örgütler, emperyalizmin, sömürgecilerin, işgalcilerin silahlanmasını hak olarak görüp, önlerinde
eğilirken, halkın silahlanmasına karşı
çıkıyorlar demektir.
Bunun tek bir anlamı vardır, emperyalizm karşısında önce ideolojik
olarak, sonra da fiziken yenilmişlerdir.
Bu boyutta silahlanarak, dünyada
neredeyse işgal edilmemiş toprak
parçası bırakmayan emperyalizme
karşı savaş alanını terk ettikleri söylenebilir.
Fakat, emperyalizm ve savaş, bu
örgütler silah bıraktı diye bitmiyor.
Emperyalizm, tüm pislikleriyle, sömürü ve zulmüyle halkların kanını
emmeye, kanını dökmeye devam
ediyor. Emperyalizm ve halklar arasındaki çelişki varlığını sürdürüyor,
dolayısıyla savaş da sürüyor.
İşte, emperyalizmin sözde silah
ve savaş karşıtlığını, yukarıda aktardığımız rakamlardan oluşan tablo
da gösteriyor. Bu silahlanma emperyalizmin tüm dünyada hakimiyet
kurmak için, dünyanın emperyalistler
arası paylaşımı içindir. ABD
emperyalizmi başta olmak
üzere, emperyalizmin barışçılığı sözde, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Mısır’da ülkeleri işgalcilikleri ise gerçektir. Bu işgallerde, milyonlar katledilmiş, milyonlar yerinden göç ettirilmiş,
şehirler yerlebir edilmiştir.
Bu işgallerde kimyasal silahlarla binlerce insan tek bir
anda katledilmiştir.
Emperyalizm, işgal ettiği
ülkelerde mafya çetelerini,
uyuşturucu kartellerini yay-

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!

21

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

22

gınlaştırıp, silahlandırırken, emperyalizme
karşı savaşan halk güçlerine silah bıraktırmak
istiyor.
Emperyalizmin silaha ve savaşlara karşı
görüntüsü sahtedir.
Emperyalizm, halkların kendi iktidarları
için savaşmasına, antiemperyalist, anti-faşist
savaşlara karşıdır.
Değilse, emperyalizmin tarihi işgallerde ve
savaşlarda yüz milyonlarca halkın kanının döküldüğü bir
tarihtir.
Bu bir dergi yazısında anlatılamayacak kadar uzun bir katliamlar
tarihidir. Ama belli başlılarını saymak
bile emperyalizmin eli kanlı tarihini
göstermek için yeterli olacaktır.
Sömürgecilik halkların kanı ve
katliamlar üzerine kurulmuştur. Yerli
halklar soykırıma uğratılarak ülkeler
işgal edilir. Örneğin Amerika kıtasının
12 Ekim 1492’de Kristof Kolomb
ile başlayan keşfi, katliamların da
başlangıç tarihidir. Yerli halk, sömürgeci İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi devletler tarafından yüzyılları bulan bir
soykırımla katledilmiştir. Kristof
Kolomb’un kıtaya ayak basmasının
üzerinden 10 yıl bile geçmeden yüzbinlerce Kızılderili katledilmiştir.
ARAWAKS yerlilerinin nüfusu
8 milyondan 28 bine düşmüş Meksika nüfusunun %95’i azalmıştır.
1519 yılında sayıları 25 milyonu
aşan Kızılderili nüfusu 1595’te 1.3
milyon kalmıştır.
İNKA’ların yurdu olan Peru ve
Şili nüfusu 1520’de 9-14 milyon
den 500 bin-1 milyon seviyesine
düşmüştür.
16. yüzyıl sona erdiğinde ise sayıları 200 bini bulan İspanyollar,
Hint Adaları’ndan Meksika’ya, Orta
Amerika’ya ve Güney Amerika’nın
en ucuna kadar yerleşmiş, bu bölgelerde soykırım ve salgın hastalıklar
sonucunda 60 ila 80 milyon Kızılderili can vermiştir.
Sömürgeciliğin kanlı tarihi yüz-

yıllar öncesinde kalmış değildir. Yakın
tarihimiz de milyonların, onmilyonların katledildiği bir tarihtir. Sömürgeci ülkeler emperyalist aşamada
çok daha kapsamlı bir işgal ve yayılmacılık politikası uygulamaya başlamış, emperyalist paylaşım savaşlarına girmiş, silah güçleri çok daha
fazla büyümüş ve artık birkaç yıl
içinde onmilyonları katledebilir hale
gelmişlerdir.
Emperyalizmin son yüzyıl içindeki
katliamlarından bir kısmı:
Emperyalist 1. Paylaşım Savaşında 15-20 milyon kişi öldürüldü.
Emperyalist 2. Paylaşım Savaşında 66 milyon kişi öldürüldü.
ABD emperyalizmi 1945’te Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki

kentlerine atom bombası atarak
bir anda 250 bin kişiyi vahşice öldürdü.
Fransız ve ABD emperyalizminin Vietnam işgalinde (1959-75) 4
milyon 200 bin kişi öldürüldü.
ABD emperyalizminin Kore’yi
işgalinde (1950-53) 3 milyon kişi
öldürüldü.
Emperyalizmin katliamlar tarihine,
uyuşturucu kartelleri eliyle yaptığı
katliamları da eklemek gerekir. Onbinlerce kişiyi uyuşturucu mafya
eliyle katleden de emperyalizmdir.
Uyuşturucu ve faşizm, birbirini
tamamlayan iki parça gibidir. Uyuşturucu mafyalarının hemen hepsinin
aynı zamanda faşist olması tesadüf
değildir.
(devam edecek)
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Söyledim, yapmadı.
Söyledim, gelmiyor.
Çok anlattım ama kendini değiştirmiyor.
Buna benzer yakınmalarımız, şikayetlerimiz çoktur.
Fakat bu yakınmalar, bilimsel değildir.
Çünkü yine hepimiz biliriz ki söz yetmez çoğu zaman.
Dolayısıyla, şu veya bu konuda bir sorun yaşayan, şu
veya bu konuda zaaflarında ısrar eden bir insanımız söz
konusu olduğunda,
“söyledim”, “anlattım” demek bir şey demek değildir.
Söylemiş ve anlatmış olmak, üzerimize düşeni yapmış
olmak değildir.
Söylemek farklıdır, ikna etmek farklıdır.
İkna etmek farklıdır, ikna olduğunu yapar hale
gelmesi farklıdır.
Bir insanın değişimini sağlamak için, söylemek, ilk adımdır.
İkinci adım: İKNA’dır,
Üçüncü adım; EĞİTİM’dir.
Dördüncü adım; KOŞULLARI DEVRİMCİLEŞTİRMEKTİR.

DUYGUSUL İKNA önemlidir. Bir insana bir
şeyi anlattığımızda, aslında ikna olup olmadığını görürüz
genellikle. Ya kendisi söyler, ya gözleri, sözleri, bakışı,
duruşu anlatır.
İkna etmeliyiz. İkna etmek, sadece tekrar tekrar anlatmak
değildir.
Öncelikle, eksikliğin, zaafın, sorunun nedenlerine inmektir.
Nedenini anlamazsak, çözüm doğrultusunda hiçbir şekilde
ikna edemeyiz.
İdeolojik olarak ikna etmeliyiz. Bunu yapamadığımızda,
ilkeleri, kuralları hatırlatmak işe yaramaz. İlkelere, kurallara
uyulması, ideolojik olarak onlara ikna olduğumuzda mümkündür.
Doğruyu söyledik. Yetmez. Doğruyu hayata geçirmesi
için koşulları oluşturmalıyız. Doğruyu hayata geçirmesi
için onda bir ruh, coşku oluşturmalıyız.
Buna aynı zamanda duygusal ikna diyoruz.
“Doğru bilgi söylenince, karar alınınca”
hemen doğru davranışa dönüşmez.
bu bakış mücadelenin heyecanını, romantizmini ve davaya bağlılığı öldürür.
Bir ruh kazandırmak gerekir.
Yani anlattıklarımızın çok doğru olması ve karşımızdakinin

SORUN: Söylemekle Yetinmek
ÇÖZÜM: Koşulları Devrimcileştirmek
ve İkna Etmek
de bu doğruları tasdik etmesi, yetmez; yapması için duygusal
olarak da ikna etmemiz gerek.
“Devrimcilik memuriyet değildir. Bir hesap kitap, ölçme,
tartma faaliyeti değildir.” Öyleyse, ikna için o ruh halini
yaratabilmeliyiz.

EĞİTİM, olmazsa olmazdır. Sorunun kaynağındaki
neden ne ise, onu bir eğitim konusu olarak ele almalıyız.
Üç gün mü gerekir, üç hafta mı, o zaman kesinlikle gereklidir
ve boşuna değildir.
Eksikliği anlatırız ve karşımızdaki de kabul eder; eksikliğe
yol açan nedeni bulmalı ve o nedeni ortadan kaldıracak bir
eğitim yapmalıyız.
Tembellik mi söz konusu: “Tembellik olumsuz bir davranıştır” demek bir anlam ifade etmez. Neden tembel? Bunu
bulur ve onun üzerinden hareket ederiz.

KOŞULLARI DEVRİMCİLEŞTİRMELİYİZ:
Eğer bir yerde, iddiasızlık, moralsizlik hakimse, orada
kişisel sorunlar artar, mücadeleyi bırakma eğilimleri güçlenir,
kaytarma yaygın davranış haline gelir. Ortam ve koşullar,
bazen birçok insanımızın eksikliklerinin, zaaflarının açığa Sayı: 26
çıkmasına, onun belirleyici özelliği haline gelmesine yol Yürüyüş
açabilir. Çözüm, koşulların devrimcileştirilmesindedir. Ortam 6 Ağustos
2017
ve koşullar devrimcileştirildiğinde, o eksikliklerin ve zaafların
düşündüğümüzden çok daha büyük bir hızla değiştiğini,
düzeldiğini görürüz.
Devrimcileşen koşullar, insanlarımızın duygularını
harekete geçirecektir. Aklını, mantığını güçlendirecektir.
“Sadece bilimsel bilgi yetmez.
Sorunun ahlaki boyutunu anlatmak gerekir.
Ahlak düzeltir.
Sorunun duygu boyutunu anlatmak gerekir.
Bu estetize eder.
Sorunun adalet boyutunu anlatmak gerekir.
Bu vicdanlı kılar.”
Sonuç olarak, söyledim yapmadı, çağırdım gelmedi
noktasından çıkmalıyız. Bilimsel olmalıyız. Emek vermeliyiz.
Eksiklik, zaaf içine düşen, mücadeleden uzaklaşan insanlarımızın yeniden ayağa kaldırılmasını, kendimiz için bir
görev ve sorumluluk saymalıyız. Kimseyi düzene terk etmeme iddiasına sahip olmalıyız. Bu iddiaya sahip olduğumuzda, “söyledim gelmedi” kolaycılığına kapılmadan
sorunları çözmeye, insanlarınızı kazanmaya çalışırız.

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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Bir çalışma yöntemi:

Kampanya

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Kampanya, belli bir konuda yoğunlaştığımız mücadele dönemleridir.
Bir konuda kampanya ilan ettiğimizde, tüm gücümüzle, olanaklarımızla, insanlarımızla o konuya yoğunlaşırız.
Kampanyalar, hareket olarak da,
kişisel olarak da emeğimizi, enerjimizi,
kat be kat arttırdığımız dönemlerdir.
Kampanya tarzımız, ülkemiz mücadele tarihine çok canlı, dinamik, kitlesel eylemler, direnişler ve kazanımlar
eklemiştir. Diyebiliriz ki, kampanyalar,
devrimci hareketin mücadele tarihimize
kazandırdığı bir çalışma tarzıdır.
Bugün mahalle meclisleri olarak,
- Hem Nuriye Semih direnişini
sahiplenmemizi,
- Hem de meclislerin kurulması
ve yaygınlaştırılmasını,
Bir kampanya şeklinde ele alabilmeliyiz.
Bu nedenle, bu hafta, kampanya
şeklindeki bir çalışma tarzının belli
başlı özellikleri nelerdir, onlar üzerine
konuşalım, tartışalım istedik.

bir yoğunlaşmadır.

Kampanya Nedir?
1- Kampanya bir yoğunlaşmadır.
SEFERBERLİKTİR.
2- Kampanya, diğer işlerin tatil
edilmesi veya ertelenmesi demek değildir. Tersine, kampanyalar, ancak
diğer işler her zamanki gibi sürdürüldüğü taktirde amaçlarına ulaşırlar.
3- Kampanya, belli bir konuda yoğunlaşarak, tüm güçleri o konuya yığarak, belli bir SONUÇ ALMAK
amacıyla yapılır.
4- Kampanyayla amaçlanan sonuçlar, o olayın niteliğine göre değişir.
Bazen amaç teşhirdir, bazen amaç
bir direnişi yaygınlaştırmaktır, bazen
amaç hesap sormaktır, bazen örgütlenme amaçlıdır, bazen güç gösterisidir,
bazen haklar ve özgürlükler mücadelesinde somut kazanım elde etmeye
veya belli siyasi sonuçlar yaratmaya
yöneliktir.
5- Kampanya seferberliği, herkesin
kendi belirlediği biçimlerde bir yoğunlaşma değil, örgütlü ve organize

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

6- Kampanya, mevcut ilişkilerimizi
bir adım daha ileri gitmeye yöneltir.
7- Kampanya, yeni insanlarla ilişki
kurmayı hedefler.

Kampanyaların Özellikleri
ve Bugünkü Görevlerimiz
- Her kampanyanın kendine özgü
bir bildirisi, afişi, sloganı, pankartı
olur. Çünkü kampanya; propaganda
ve ajitasyondur.
- Her kampanyanın bir merkezi
komitesi olur; her mahallede, işyerinde,
okulda, şehirde bir kampanya komitesi
olur.
- Kampanya dediğimiz öyle hayata
geçirilmelidir ki, yer gök, bizim kampanyamızın sloganlarıyla, afişleriyle,
bildirileriyle dolmalıdır.
Görmeyen, duymayan kalmamalıdır.
- Kampanyaların süreleri çok değişkendir. 4-5 ay süren kampanyalarımız olduğu gibi, iki haftalık, bir
aylık kampanyalarımız da olmuştur.

Atasözü:
Kapalı duran bir kitap, kağıt yığınından
başka bir şey değildir.
Çin atasözü

Mahallemizin Sorunları İle Ülkemizin Sorunları İç İçe
Bu hafta kapıları çaldığımızda ne
anlatacağız?
1- Nuriye ve Semih’in direnişini
sahiplenme kampanyamızı sürdürüyoruz. Onları anlatmaya devam edeceğiz.
Her mahallede Nuriye ve Semih
için yapılan yürüyüş, tencere tava
çalma, açlık grevi, oturma eylemi
gibi eylemler var. Çaldığımız her kapıda kendi mahallemizin eylemlerine
çağrı yapacağız.
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2- Okmeydanı’nda polisin zırhlı
aracı, Suriyeli bir çocuğu ezip katletti.
Mahallelerimizdeki TOMA’lar, akrepler, panzerler, AKP’nin yoksul
gecekondulara karşı polis terörüdür.
Bunu anlatacağız; TOMA’ların,
akreplerin zenginlerin semtlerinde
dolaşmadığını anlatacağız.
Oysa asıl suçlular oralarda.
3- İstanbul, arka arkaya iki kez,
sel felaketini yaşadı. Güya bir sürü
yatırım yaptılar ve bunların bir daha

olmayacağını açıkladılar. Yine çamur
içinde kaldık. Kanalizasyonlarımız patladı. Tüm televizyonlar traﬁk kilitlenmesini verirken, yoksul halkın yaşadığı
zorluklar, gündeme bile gelmedi.
Çaldığımız kapılarda bunu anlatmalı, halkın bu konularda ne dediğine kulak vermeliyiz.
4- Ankara Valiliği, her türlü açlık
grevini, gösteriyi bir ay süreyle yasakladı. Korkuyorlar. Yasakları sahiplenerek kırabiliriz.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

Kısa kampanyalara tarihimizdeki
en çarpıcı örneklerden biri, Maraş Katliamı’nı Protesto Kampanyası’dır. 2024 Aralık arası 5 günlük bir kampanyadır. İki yıl (1979 ve 1980) üst üste
yapılmıştır ve bu beş gün içinde yüzlerce eylem gerçekleştirilmiştir. Afişler,
iş bırakma, esnafın kepenk kapatması,
sadece büyük şehirlerde sınırlı kalmayan, tüm Anadolu’ya yayılmış korsan
gösteriler, yine Anadolu’da ilçelere
kadar birçok okulda boykotlar örgütlenmiştir bu kısa süre içinde.
1991’deki “İstiyoruz Vermezseniz
Alacağız” kampanyası veya 2000’li
yıllarda Büyük Direniş’e bağlı olarak
sürdürülen “Tecrite Son!” kampanyası, uzun vadeli kampanyaların örnekleridir.
Mahalleler, bu kampanyada çok
yoğun biçimde yer almıştır.
1990’lı yılların başlarında mahallelerin su, yol sorunlarını çözmek
için yapılan kampanyalar da, somut
hedeflerin ve kazanımların olduğu
kampanyalardır.
Yozlaşmaya karşı mücadele kam-

panyaları da mahalleler açısından son
derece önemli kampanyalar olmuştur.
Bugün Nuriye ve
Semihlerin direnişinin sahiplenmesinde
de mahallelere büyük
bir görev düşüyor.
Herkesin gördüğü
gibi, işçi, memur sendikaları ve konfederasyonları artık tükenme noktasındadır. Ne yapılıyorsa,
devrimci işçilerin, memurların önderliğinde yapılıyor. Sendikalar, konfederasyonlar ortada yok. İşte bu
noktada halkın meclisler aracılığıyla
bu direnişi sahiplenmesinin önemi
daha da büyüktür.
Nuriye ve Semihlerin direnişini
desteklemeyi bir kampanya yoğunluğunda ele alabilmeliyiz. Bugüne
kadar birçok şey yapılmıştır; ama
gereken daha fazlasıdır.
Kampanyalar, mücadelenin çok
yönlülüğünün en zengin biçimde ha-

yata geçirildiği mücadele dönemleridir. Bildirilerden pankartlardan açlık
grevlerine, gösterilere, barikatlara
kadar, mücadelenin her biçimi, Nuriye
ve Semihleri sahiplenmemizin biçimleri olabilir.
Her çalışma meclislerimizi büyütecek ve büyüyen meclislerimiz,
Nuriyeleri, Semihleri daha büyük bir
güçle sahiplenecek, daha büyük bir
kitleyi harekete geçirecektir.
Mahalleler bizimdir ve Nuriye
ve Semih, o mahallelerin her caddesinde, her sokağında, her evinde sahiplenilecektir.

ideolojik mücadele

yöntem ve araç

İdeolojik mücadele, düşman ne yapıyorsa, karşısında politika üretmektir.
Düşman ne söylüyorsa, onun sözünün karşısına kendi
sözümüzü koymaktır.
Küçükarmutlu’da kondularımıza, arsalarımıza göz dikiyorlar.
Göz dikenin gözünü oyacağımızı ideolojik, politik olarak
anlatmalıyız.
Boğaza nazır bir yeri, yoksul halka reva görmüyorlar.
Tabii sorun ideolojiktir.
“Her şeyin en iyisi zenginlerin hakkıdır.” Öyle düşünüyorlar. Çünkü iktidarda sömürücü zenginler vardır. Düzenin
ideolojisi de ona göre şekillenmiştir.
Yoksul halk, emekçi halk, burjuvaziye hizmet etmek için
vardır.
Burjuva ideolojisi öyle der.
Yani Küçükarmutlu’da mesele sadece bir “arsa”, sadece
“gecekondu yapılaşması” meselesi değildir. Burjuvazi, “ayak
takımı” olarak gördüğü halkı, “zenginlere layık” bir tepeden
atmak istiyor.

Her işe belli insanlarımızın koşturması şeklindeki
yöntemimizi değiştirmeyi hedeflemeliyiz. Çünkü bu
yöntem, bizi daraltan, boğan bir yöntemdir.
Nuriye ve Semih’in direnişini destekleme çalışmalarında bu yöntemimizi değiştirmeyi de, özel
olarak hedefleyebiliriz.
Bu direnişin meşruluğu, haklılığı konusunda
kimsenin bir tereddütü yoktur. Direniş o kadar
meşrudur ve meşruluğu o kadar açıktır ki, bu
meşruluk içinde şu veya bu kaygılar nedeniyle
uzak duran insanlarımızı mücadele içine çekebiliriz.
Onlara direnişin sahiplenilmesinde sorumlu
olarak, örgütleyici olarak yer alacakları görevler
verebiliriz.
Olmaz, yapılmaz, katılmaz, gelmez, üstlenmez
şeklindeki olumsuz düşünce ve önyargıları yıkarak,
daha büyük bir cüret ve güvenle, daha kitlesel ve
militan direniş ve sahiplenme biçimlerini örgütleyebilir, daha çok insanı seferber edebiliriz.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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Mahallede Bir Gün...

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Ne diyordu Öğretmenimiz:
“GÜN 24 SAAT”
Ve ekliyordu:
“24 SAAT ÇOK, AMA ÇOK
UZUN BİR ZAMAN.”
Aşağıda bir mahallemizden vereceğimiz örnek, bize bu sözün doğruluğunu gösteriyor.
28 Temmuz günü, bir mahallemizde, Gazi’de yapılan faaliyetler
bunlar. Öyle çok özel bir yoğunlaşma,
özel bir seferber olma hali yok; ama
insanlarımızın her birinin bir şey yaptığı, örgütlediği bir mücadele günü:
 İki kişiden oluşan bir komite,
Sekizevler bölgesinde çalışma yaptı.
- 25 mektup, tek tek evleri dolaşarak insanlarımıza ulaştırıldı. Çaldığımız kapılardaki hemen herkesle
sohbetler yapıldı.

n
u
N
or

Her akşam saat 21:00’da yapılan
tencere tava ve ışık söndürme eylemlerine çağrı yapıldı. Bir de Gazi
Cemevi’nde yapacağımız açlık grevine çağrı yapıldı.
- 10 mektup da sokakta karşılaştığımız kişilere verildi ve onlara
da aynı şekilde Nuriye-Semih’in
direnişi ve bizim yapacaklarımız
anlatıldı.
 4 arkadaş Ovacık mahallesi
bölgesine dergi dağıtımına çıktı, 100
dergi halka ulaştırıldı.
 Üç kişi, Barajaltı bölgesine gitti.
Giden arkadaşlardan biri Hasan Ferit
Gedik Merkezi’nden. Planlarında kapı
çalışması, bildiri, mektup dağıtımı
var.
Saat 20.00’da başladılar çalışmaya.
21.45’te bitirdiler. İki saate yakın süre
içinde,
- 6 sokakta kapı çalışması yapıldı.
- 50 mektup, 50 el ilanı dağıtıldı.
- 40 adet pullama yapıştırıldı.
- 8 aile ile birebir çalışma yapıldı,
2 aile pazar günü yapacağımız açlık
grevine gelecek.
 Saat 12.00’da, GOP meydanda
bir binanın tepesine Nuriyeler için

pankart asıldı.
 Sondurak bölgesinde yapılan
çalışmalar;
- Çalışma, 20.00-21.30 arası, üç
sokakta yapıldı.
İkişer kişilik iki komite tarafından
yapıldı.
- 365 adet mektup dağıtıldı. Bir
kısmı posta kutularına bırakıldı.
- 35 mektup esnaflara verildi.
- Konuştuklarımızdan 4 kişi, bu
akşamki Sıla ve İnanç’ın anma yemeğine gelecek.
 Kanser hastası bir aile Halk
Meclisi tarafından ziyaret edildi.
 Akşam saat 20.00’da, 5 Gazili
çocukla Nuriye ve Semih için dilek
feneri uçuruldu.
 İsimlerini belirlediğimiz 7 kşiye
gidilerek, Sıla ve İnanç’ın anma yemeğine çağrı yapıldı.
Yukarıdakiler, hemen bütün mahallelerde hiç zorlanmadan yapılabilecek bir pratiği gösteriyor.
Yapabilmek için asgari üç koşul
sayabiliriz:
- Bu çalışmayı yürütecek bir irade
- Bir plan program

Çözüm
PLAN - PROGRAM

“Zaman sorunu” diye adlandırdığımız sorun, çoğu zaman aslında zaman
sorunu değildir. Bu çoğu zaman “plansızlık sorunu”, “ertelemecilik sorunu”,
s
“hesapsızlık sorunu”, “zamanı verimli değerlendirememe” sorunudur. Bunların sonucu
“zaman sıkıntısı” olarak kendini gösterir. Gün 24 saattir. Bu değiştirilemez bir gerçektir.
Değiştirebileceğimiz nedir? 24 saatin kullanımı. Öğretmenimiz köşesinde yapılan öneriyi
hatırlıyoruz tekrar:
Hesap Ortada: “24 saat ve 24 saat hiç kısa bir zaman değil.
On saati sizin olsun, uyku dahil on saatini kullanır bir insan. Geriye kalıyor 14 saat.
Bu 14 saatin 7 saatini, o hiç dilimizden düşürmediğimiz; "GÜNLÜK PRATİK", "GÜNLÜK PRATİĞE DALIP
BUNU YAPMADIK", "BUNU ÖRGÜTLEMEDİK"... vb. MAZERETLER İÇİN KULLANIN.
GERİYE 7 SAAT KALIYOR. Sadece bu yedi saati verimli değerlendirdiğimizde bile neler olabileceğini
göreceğiz. Yedi saat; bunu sokak sokak çalışma için, ev ev çalışma için, değerlendirdiğinizi düşünün. 7
koca saat. Göreceksiniz mutlaka sonuç alacaksınız.”
Bu haftaki “Mahallede bir gün” yazısına baktığımızda da görürüz ki, öyle günlük birkaç saat
içinde bile neler yapılabilir. Zaman konusunda en güzel sözlerden biri de Cepheli
köşesinde yayınlanan bu sözdür: Onu hatırlatarak bitirelim: “Cepheli
Zamanın Dizginlerini Elinde Tutandır”.

A

AM

Z
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- yapma ruhu, yani mücadele coşkusu. Özetlersek, irade, program, coşku... Başka şeyler de söylenebilir,
ama anahtar buradadır.

BİR GÜN SONRA
Öğretmenimiz, girişte söz ettiğimiz
yazıda diyordu ki:
“Basit ve sade ve gerçekçi önlemlerle çözeceğiz. Küçük küçük adımlarla
çözeceğiz.
Madem "Devrim kitlelerin eseridir" diyoruz, Madem "Her şey kitlelerde" diyoruz, madem "Tüm sorunların çözüm anahtarı kitleler" diyoruz, o zaman oradan başlayabiliriz.”
30 Temmuz’da Nuriye ve Semih’in direnişiyle ilgili bir günlük
açlık grevimiz vardı. Birkaç günlük
çalışmamızın sonucunu aldık 30
Temmuzda.
Bu açlık grevi için 250’ye yakın
insana ulaştık. Bire bir görüşmeler
yaptık. Gazi Mahallesi olarak çıkarttığımız mektupları dağıttık.
Pazar sabahı Gazi Cemevi’nin bahçesine Semih ve Nuriye’nin resimli

pankartını ve eylemimizi duyuran dövizleri asarak eylemimizi başlattık.
Gün boyunca gelen giden çok oldu,
yeni insanlarla tanıştık sohbet ettik.
Gün boyunca gelenlerin toplamı 200
kişi civarında oldu.
Açlık grevini 30 kişi olarak sürdürdük.
Saat 16.30’da direnişle ilgili konuşma yaptığımız sırada, 83 kişi vardı.
Konuşmanın sonuna doğru, Nuriye
ve Semih’in zorla hastaneye kaldırıldıkları haberi ve bunu protesto için
Taksim’de yapılacak eylemin çağrısı
ulaştı. Açlık grevi alanından 28 kişi
hemen toplanıp Taksim’deki eyleme
katılmaya gittiler.
Aynı gün cemevinin kendi programı
çerçevesinde düzenlediği bir yemek

Devrimci
Kişilik,
öncelikle dünyayı fethetme,
iktidarı alma hırsıyla,
coşkusuyla dolu olmalıdır.

Eğitim: Eğitim, sorunları çözmek için elimizdeki en güçlü araç ve silahtır.
Karşımıza bir insanımızla ilgili bir sorun çıktığında çoğunlukla ilk aklımıza gelen “oturup konuşmak”tır.
Hayır, oturup konuşmak sorun çözmez.
O sadece olsa olsa, sorunun çözümü için bir başlangıçtır.
Sorunun NEDENİNİN ne olduğunu anlamaya yönelik bir
başlangıçtır.
Bir arkadaşımız bir eksik mi yaptı, yanlış mı yaptı, zaaflı bir
davranışta ısrar mı ediyor... önce konuşup nedenini bulmalıyız.
Sonra?
Sonrası eğitimdir. O nedeni değiştirmeye yönelik eğitim.
Bu bazen birkaç günlük bir eğitim, bazen aylar süren bir
eğitim olabilir. Ama sorun da ancak öyle çözülür. NEDENİ
ORTADAN KALDIRMADAN SONUCU DEĞİŞTİREMEYECEĞİMİZE GÖRE, çözüm eğitimdir.

vardı; Bu yemeğe gelenlere de direnişimiz anlatıldı. Yemeğe gelenler, gelip
direniş yerinde oturdular bir süre.
Çocuklarımız, Nuriyelerle ilgili
coşkulu sloganlar attılar ve bunu videoyoya kaydedip paylaştık.
Sonrasında ise şöyle bir karar aldık:
Günde 2’şer saat kapı çalışması.
Haftada 3 pankart.
Günde 5 otobüs konuşması.
Haftada 1 dilek feneri uçurma.
Haftada 3000 tane Nuriye ve Semih’in ağzından mektup yazılacak.
Cumartesi günleri oturma eylemi...
Yukarıda sayılanları yapamayacak
bir mahalle yoktur.
Sahiplenme, açlık grevi için 250
kişiyi çağırmış olmak yetersiz bir rakamdır. Ama işte bu kadarlık bir çalışma bile, ortaya ciddi bir sonuç çıkarmıştır. Yüzlerce insanın katıldığı
bir açlık grevine dönüşmüştür.
Mahallelerimiz ayağa kalktığında,
mahallelerimiz örgütlendiğinde, meclislerimiz çoğaldığında, direnenler,
asla yalnız kalmayacak demektir bu.

Sayı: 26
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Ajitasyon Propaganda Kılavuzu:
Düşünceni Yay,
bu propagandadır.
Duyguları Etkile,
bu ajitasyondur.
Örgütle,
propaganda veya ajitasyonun
ardından doğrudan bağ kur.
Eyleme Kaldır!
propagandanın da, ajitasyonun da
amacı budur.
Propaganda ve ajitasyonda
Yaratıcı ol, gerektiğinde klasik sloganlarımızı, gerektiğinde özgün sloganlar ve sözleri kullan.
Ortamı Değerlendir, bulunduğumuz her yeri
ajitasyon - propaganda için değerlendirmeliyiz.
Hedefini ve Hedef Kitleni Belirle, sözünü söyle.

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Mahallelerimiz şu anda iki türlü
terörle karşı karşıya:
- polisin faşist terörü
- çetelerin terörü
Bu iki terör iç içedir ve birbirini
tamamlamaktadır. İkisi işbirliği halindedir. Çeteler polisin himayesindedir.
İkisinin amacı da aynıdır; yoksul
emekçi halkı teslim almak.
Bunun için tüm yöntemleri kullanıyorlar.
Polis, baskınlar yapıyor, adam kaçırıyor, işkence yapıyor, gözaltı yapıyor,
biber gazı sıkıyor, copluyor, mahallelerin ortasında panzerler sürüyor, işbirlikçilik teklif ediyor, komplolar düzenliyor, infazlar yapıyor.
Çeteler, uyuşturucuyu yaygınlaştırıyor. Fuhuşu, kumarı tezgahlıyor.
Yoksul, çaresiz insanları kendi bataklığına çekiyor. Gerektiğinde silahla
saldırıyor. Tehdit ediyor. Bir kez girdikten sonra kimsenin o bataklıktan
çıkmasına izin vermiyor.

Onların TOMA’ları,
Çeteleri Varsa, Bizim
Şahanlarımız Var
Yüksel Caddesi’nin önünde,
TOMA park etmiş bir şekilde duruyor.
Her an saldırıya hazır halde...
Okmeydanı’nda, Gazi’de, Çayan’da, 1 Mayıs’ta bu tabloyu her
zaman görmemiz mümkün. Bazen
mahallelerin girişinde, bazen meydanlarında akreplerin, TOMA’ların
terörü esiyor.
İşte geçen hafta, Okmeydanı’nda
Suriyeli bir çocuğumuzu katleden
de bu terördür.
Onlar saldırıya her an hazırlar.
Halk da kendini savunmaya hazır
olmak durumunda.
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Panzerlere Karşı
Şahanlar,
Çetelere Karşı
Şahanlar...

İşte Şahanlar bunun
için varlar.
Şahanlar, yani tam tanımıyla milisler, halkın savunma ve saldırı gücüdürler.

Düzenin Şiddetine Karşı
Milisin Şiddeti
Düzenin şiddeti karşısında halkın
şiddeti meşrudur.
Milis bu şiddetin uygulayıcısı
ve aynı zamanda bu şiddetin örgütleyicisidir.
Milis, halkın savunması ve can
güvenliği için, mahallelerdeki halk
düşmanlarından hesap sorabilmesi
için ortaya çıkmış yerel örgütlenmelerdir.
Faaliyetleri sokak çatışmaları ve
kitle savunması biçiminde kendini
gösterir. Gerektiğinde pankart da
asar, gerektiğinde çatışır.
Milisler, üç beş kişilik silahlı
gruplar değildir. Döneme, koşullara
göre, çok daha geniş güçler olarak
da örgütlenebilirler. Mesela Vietnam’da 4-6 kişilik örgütlenmelerden
başlayan milis örgütlenmesi, önce
20-25 kişilik gruplara, ardından 80
kişilik milis kollarına dönüşmüştür.
Milisler, kendi örgütlenmelerini
genişletmeyi de amaçlarlar. Yani,
yeni milisler katarlar saflarına.

Çetelere Karşı Milisler!
Oligarşinin yoksul gecekondu mahallelerindeki gençliği (ve tabii tüm
olarak halkı) mücadeleden uzak tutmak için kullandığı araçlardan biri
de çetelerdir.
Polis, mahallelerde çeteleşmenin
önünü açarken, çeteleşmeyi de özendirmektedirler. Birçok televizyon dizisi, mafyacılığı adeta güzel, olumlu
bir şey, bir tür vatanseverlik gibi
anlatmakta ve gençliği öyle olmaya
teşvik etmektedir.

Çetelerin varlığı, Gülsuyu'nda,
Gazi’de olduğu gibi, halka saldırılması demektir. Yozlaşmaya karşı mücadeleye silahla saldırarak, devrimcileri bu mücadeleden vazgeçirmeye
çalışmaktadırlar.
Bunların karşısına çıkacak olan
yine Mahallenin Şahanlarıdır.
Bu çetelerin polisin himayesi ve
desteğinde, mahallelerde zaman zaman silahlarıyla açıktan dolaşabildiğini, 50-100 kişilik çeteleri bir
araya getirip halka gözdağı verebildiğini unutmamak gerekir. Bunların
karşısına halkın şiddetini uygulayacak
bir güçle çıkılabilir elbette.

Milisler, Halkı Koruyan
Halkın Çocuklarıdırlar.
Mahallelerde halka yönelik bir
saldırı varsa, bunun karşısına ilk çıkacak olan milislerdir.
Mahallelerdeki saldırı, açık polis
terörü dışında, yıkım saldırısı olarak,
yozlaştırma saldırısı olarak sürüyor.
Halkın hak arama direnişlerine
karşı ise anında saldırıya geçiyor
devlet. Yüksel’deki saldırı, Semih’i
desteklemek için yapılan diğer eylemlere saldırılar, Küçükarmutlu’daki
eyleme saldırı, bu saldırının son örnekleridir.
Bu saldırıları geriletecek, halka
vurulan copların, halkı ezen panzerlerin, halkı yozlaşma bataklığına teslim eden mafyacıların, hesabını soracak olanlar milislerdir.
Faşizmin ve çetelerin saldırılarına
karşı halkın can güvenliği milislerdedir. Milisler halkın çocuklarıdır.
Halkın güvenliği dediğimizde kendi
annelerinin, babalarının, amcalarının,
teyzelerinin, kardeşlerinin, komşularının, akrabalarının can güvenliğini
sağlamaktır.
Halkın milislerini güçlendirelim.
Milislere katılalım.

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

İŞ CİNAYETLERİNİ SORUMLUSU TEKELLER VE AKP'DİR
İş cinayetleri, emekçi halkımızın
önemli bir sorunudur.
Rakamlar, sorunun önemini, vehametini hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
Son zamanlarda burjuva basın yayın organlarında da iş cinayetlerine
oldukça yer verildiğini görüyoruz. İş
cinayetlerini 15 yıllık iktidarı içinde
kat kat arttıran AKP iktidarının yandaşı
gazeteler bile, iş cinayetleri rakamlarını
yayınlamaya başladılar.
Birden bire emekçilere karşı insafa
mı geldiler acaba?
“Yılın ilk altı ayında en az 906
işçi iş kazalarında hayatını kaybetti.”
"Haziran ayında 9'u çocuk olmak
üzere her gün ortalama 5'i aşkın emekçi iş kazalarında hayatını kaybediyor."
"12 Yıllık AKP İktidarı Döneminde
Toplam Ölen İşçi Sayısı 14 Bin
712’dir."
Ortalama yılda 1250 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini düşünürsek,
15 yıllık AKP iktidarında öldürülen
işçi sayısı 18 bin 462'dir.
İşte Türkiye'yi iş cinayetlerinde
Avrupa'nın birincisi Dünyanın üçüncüsü yapan rakamlar bunlardır.
"İş kazası" diye bir şey yoktur.
Biz böyle bir kavramı kabul etmiyoruz.
Çünkü "iş kazası" diye sunulanların
hepsi önlenebilir kazalardır ve bu nedenle de bunlara TAAMMÜDEN,
yani KASITLI OLARAK, BİLEREK

İŞLENMİŞ CİNAYETLER VE KATLİAMLAR olarak bakıyoruz.
Kasıtlı olan her şeyde ise bir sorumlu vardır, azmettiren vardır.
İş cinayetlerine ilişkin rakamları
yazıp da, sorumlularını yazmamak,
SUÇLUYU GİZLEMEKTİR.
Burjuva basın işte bunu yapıyor.
Aydın Doğanlar'ın, Ülker'in, Yıldız
Holding'in, Albayraklar'ın, Sabancılar'ın iş cinayetlerin sorumluları olduğunu saklıyor. Aslında ülkemizde
yaşanan iş cinayetlerinin büyük bir
bölümü bu tekellerin fabrikalarında
yaşanmaktadır.
Suç ortakları ise AKP hükümeti
ve bakanlarıdır.
AKP'li Bakanlar, iş cinayetlerini
engelleyecek yasal, hukuki düzenlemeleri yapmayarak, iş cinayetlerinin
yaşanmasına, bile bile yaşanmasına
göz yumuyorlar, suç ortaklığı yapıyorlar.
"Kabineden iki Bakan'da 1 Temmuz'da başlaması gereken kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan
özel sektöre ait az tehlikeli işyerlerinde
iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
görevlendirme zorunluğunu 2020'ye
ertelenmesinin hekim yokluğundan
olduğunu kabul etti. Türkiye'de 30
bin iş yeri hekimine ihtiyaç olduğu
bildirildi." (Cumhuriyet gazetesi 15
Temmuz 2017)
Sorumluluğu üzerinden atmanın
formülü "takdir-i ilahi" söylemidir
ama sorumlu takdir-i ilahi olamaz.
Takdir-i ilahi işçileri öldüren pat-

ronların, onları koruyan AKP iktidarının kendi suçlarını gizlemek için
başvurdukları yalan ve demagojidir.
Neden taktir-i ilahi değil?
Çünkü; iş cinayetlerinin işlenmemesi için üzerine düşenleri yapmayan
patronlar ve gerekli yasaları çıkartmayan, sürekli erteleyen AKP iktidarı
ve onların bakanlarıdır.
Bugün iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemlerini almayarak, bunun
için yasal ve hukuki düzenlemeler
yapmayanlar her gün ortalama 5 işçinin
ölmesine bile bile göz yumuyorlar
demektir.
Sonuç olarak:
-İş cinayetlerine karşı çıkmak, sömüreye karşı çıkmaktır.
AKP'ye karşı çıkmaktır.
-Her gün 5 işçinin iş cinayetlerinde
ölmesinin sorumlusu, tekeller ve AKP
iktidarıdır.
-İş cinayetlerini önlemek, sorumlularından hesap sormak için İşçi
Meclislerinde örgütlenmeliyiz.
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İşçi Okulu
İnisiyatif
İnisiyatif, bir dahinin doğuştan sahip
olduğu bir şey değil, akıllı bir önderin
önyargısız bir inceleme ve nesnel koşulları doğru değerlendirme yoluyla ve
doğru askeri ve siyasi önlemler yoluyla
gerçekleştirdiği bir şeydir, inisiyatif
gökten zembille inmez, ona sahip olmak
için bilinçli bir çaba harcamak gerekir.
(MAO)

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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Kıssadan Hisse

Halk Savaşının Askeri Sanatı

DH'li Kimdir?
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Örgüt bilinci ve örgüt ruhuna sahip
olmaktır.
Örgüt bilinci, örgütün ilke ve kurallarına hem tabi olmaktır hem de
bulunduğumuz yerde bunları yaşatmaktır. Örgüt bilinci, aynı zamanda
çelişkilerle, zaaf ve eksikliklerle sürekli
çatışma halinde olmaktır.
Bunu yapmadan kendimizi yenilemeliyiz.
Çünkü, örgüt bilinci, örgüt ruhu
her şart altında örgütün çıkarını, yoldaşlarının güvenliğini sağlamaktır.
Örgüt bilinci, kuşatmalarda son
mermimize kadar çarpışmak, gerektiğinde düşman sloganı ve tilililerimizle
karşılamaktır.
Çünkü, yaratılan geleneklere bir
halka daha eklemektir örgüt bilinci
ve ruhu. Bencilliğe, bireyciliğe asla
izin vermemek ve her aşamada kolektivizmi ısrarla hayata geçirmektir.

Amca'nın denetiminde Phung Chi
Kien, Vu Anh, Pham Van Dong ve
ben eğitim programı üzerinde çalıştık.
Her birimiz: propaganda, eğitim
veya ayaklanma üzerine inceden inceye bir program hazırlamalıydık.
Ana noktaları çıkarttıktan sonra,
plan üzerinde anlaşmak için biraraya
geldik ve daha sonra da yazmaya başladık. Yazmayı bitirdikten sonra, kontrol etmek için tekrar biraraya geldik.
Amca büyük bir sabır ve itina ile
çalıştı. Materyalin berraklığına, anlaşılabilirliğine ve özlülüğüne olduğu
kadar, siyasi muhtevasına da büyük
dikkat gösterdi.
Herhangi bir çalışma ile ve bizim
herhangi bir yazımızla ilgili olarak,
sualler ve şaşırtmaca sorular sordu
ve pratik çalışmaya özel bir dikkat
gösterdi. «Ancak pratik çalışma ile
bütünleştiğinde eğitim etkin bir hale
gelebilir” dedi.
Her konu bir soru ile sonuçlanıyordu. “Bu çalışmadan sonra kendi
bölgenizde ne yapacaksınızı» veya
«Bu ilk adımdan sonra nasıl bir adım
atacaksınızı» Eğer ikinci adım açık
bir şekilde belirlenmemişse, yeniden
yazılmalı veya tartışılmalı idi. Onunla
beraber çalışmaya başladığım ilk günden beri, sonuna kadar somut ve tedbirli
olan çalışma metodundan çok derin
bir şekilde etkilendim. Bu küçük eğitim
kursundaki çalışma tarzı, üzerimde büyük bir etki yaptı ve bütün direniş savaşındaki askeri çalışmalarımda bana
yol gösterdi.
Bu çalışma tarzı aynı zamanda,
sadece, anlaşılması kolay kelimelerle

yapılan ve kitlelerin arzusuna uygun
bir çizgide bulunan bir eğitim kursu
ile kitlelerin ruhunun canlandırılabileceğini bana gösterdi. Bu kırk yoldaşı
olduğu kadar, aynı zamanda beni de
ilgilendiren bu ilk eğitim kursundan
kazandığım tecrübe ve ruh sayesindedir
ki; daha sonra kurtarılmış bölgedeki
pratik çalışmamda başarı kazanabildim.
Eğitim kursu bittiğinde, kırk yoldaşın hepsi de büyük bir coşkunluk
içindeydiler. Kapanış gününe büyük
bir heyecan hakimdi, hepimiz büyük
bir şevkle Amca'nın etrafında toplaşıp
sancağımızı merasimle göndere çektik.

ŞİİR:
ESK VE YEN
ölümden söz etmeyin artık
yeter!
bir nokta koyalım o sayfaya
ölümü öğrendik
o bizi
biz onu
iyi tanıyoruz artık
öldürmekten sözedin
çürüyeni yakıp yıkmaktan
ölümler
öldürmeyi öğrettiler
yakıp-yıkmayı
eski,
yeni getirilmeden eskimez
yeni,
eskiyi yakıp yıkmadan gelmez
öldürün çürüyeni şimdi
yakıp yıkın
eskiye dair ne varsa
işe o zaman
ancak o zaman
eskinin üzerine kuracağız
yeniyi
işte ancak o zaman
ne ölüm
ne öldürmek
silahın ateşiyle tutuşan
kocaman bir dünya bizim olacak

Halkların Tek Kurtuluş Yolu; Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

Nuriye ve Semih'in Sesine Ses Olmaya Haklı Direnişlerini
Her Alana Taşımaya Devam Ediyoruz
Nuriye ve Semih'in haklı
direnişini duyurmak amacıyla
İstanbul'da alanlar ve mahalleler
çalışmalarına devam ediyor. Nuriye
ve Semih'in halklaşan direnişini halka
duyurmaya ve destek olmalarını sağlamaya devam ediyorlar. Tarih her zaman direnenlerin kazandığını yazdı.
Nuriye ve Semih'in zaferini de yazacak.
Devrimci İşçi Hareketi:
Devrimci İşçi Hareketi 28 Temmuz’da metrobüs duraklarında pullama çalışması yaptı. 40 adet "Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça Serbest Bırakılsın" ve "Nuriye
ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin" Halk Cephesi yazan
pullamalar ile Nuriye ve Semih’in sesini halka ulaştırdı.
İdil Kültür Merkezi:
İdil Kültür Merkezi çalışanları 30 Temmuz'da Okmeydanı Anadolu Parkı’nda Nuriye ve Semih için 500
bildiri dağıttı, halkla direniş üzerine sohbet edildi. “Biz
sizi hep takip ediyoruz, destekliyoruz ama biz korkuyoruz,
yaparsanız siz yaparsınız” diyenler oldu. Korktuğunu
ifade eden halka, kimsenin doğuştan kahraman olmadığı,
korkunun her insanda olduğu fakat herkesin korkmasına
rağmen korkularını yenmesi ve direnmesi gerektiği
anlatıldı. Bir sonraki gün ise Taksim, Şişhane’de Nuriye-Semih pullamaları yapıştırıldı. Okmeydanı’nda ise 4

kişi 250 bildiri dağıttı. Dağıtımda, o gün yapılan Gençlik
Federasyonu baskınının nedeninin Nuriye ve Semih
olduğu anlatıldı, “Dev-Genç’liler Yüksel Direnişi’ne
sahip çıktığı için işkencelerle gözaltına alındı.” dendi.
Halkın tepkisi direnişten yanaydı ve Dev-Genç’lilerin
ihtiyaçlarını sorarak, tüm baskılara rağmen dayanışma
içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Çalışma sırasında 30
adet pullama yapıştırıldı. 1 Ağustos'ta sabah Okmeydanı
metrobüs durağında Nuriye ve Semih için 400 bildiri dağıtıldı. Dağıtım sırasında kendileri gelip bildiri isteyenlerin
sayısı oldukça fazlaydı.
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri:
FOSEM Nuriye ve Semih’in haklı direnişlerini desteklemek amacıyla geçen hafta Gazi Mahallesi, Okmeydanı
Sibel Yalçın Parkı ve Çayan’a ozalit asarken, İdil Kültür
Merkezi’de sergi açıp serginin duyurusunu yapmak amaçlı
otobüs duraklarına 13 adet sergi afişi astı.
İkitelli Halk Meclisi:
İkitelli Halk Meclisi 27 Temmuz'da Nuriye ve Semih
için 21.00-22.00 eylemine Cemevi bölgesinde devam
ederken polis taciz etti. Polisin tacizine Halk Meclisi
üyeleri "Her Yer Yüksel Her Yer Direniş" ve "Katil Polis
Mahalleden Defol" sloganlarıyla karşılık verip polisi
mahalleden kovdu.
Çayan Halk Meclisi:
Çayan Halk Meclisi her akşam 21.00'da yaptığı ses
çıkarma eylemine 29 Temmuzda da devam etti. Kahvelerde,
kafelerde, sokak aralarında ve dükkanların önünde ajitasyonlar çekilerek Nuriye ve Semihin son durumu hakkında bilgi verildi. Yarım saat süren ses çıkarma eylemine
12 kişi katıldı.Çayan Halk Meclisi bir sonraki gün ise
Nuriye ve Semihin direnişini anlatmak ve her akşam
yapılan ses çıkarma eylemine çağrıda bulunmak için
Cemevi bölgesinde bildiri dağıtımı yaptı. Kapılar tek tek
çalınarak Nuriye ve Semih anlatıldı. 50 bildiri halka
ulaştırılırken 25 tane de pullama yapıştırıldı. Çayan Halk
Meclisi Nuriye ve Semih için her akşam 21.00'da yaptığı
ses çıkarma eylemine 31 Temmuz'da da devam etti.
Cemevi bölgesinde yapılan yürüyüşe halk da alkışlarıyla,
tencere tava çalarak destek verdi. Yarım saat süren
yürüyüşe 7 kişi katıldı. “Nuriye Semih Onurumuzdur",
"Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz", "Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı… Daha sonra 22.00'da
ışık kapatma eylemi yapıldı.
İkitelli Halk Cephesi:
İkitelli Halk Cephesi tarafından 26 Temmuz'da Nuriye
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Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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ve Semih'e destek amaçlı süresiz açlık grevinde olan
Mehmet Güvel'i ve Nuriye ve Semih'in direnişini selamlamak amacıyla Parseller, Salı Pazarı ve Atatürk
Mahallesi bölgelerinde yazılamalar yapıldı. İkitelli Halk
Cephesi bir sonraki gün halkın avukatları için "Halkın
Avukatları Yalnız Değildir!- Halk Cephesi" yazılamaları
yaptı. 30 Temmuz akşamı ise Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve taleplerin kabul edilmesi için süresiz açlık
grevine başlayan Mehmet Güvel için İkitelli Halk Cephesi
mahallenin belirli bölgelerine Halk Cephesi imzalı yazılamalar yaptı. Aynı gün Arenapark bölgesine zorla müdahale eden alçaklar için; “Nuriye ve Semih’e Kalkan
Elleri Kıracağız -Halk Cephesi ” imzalı pankart asıldı. 1
Ağustos'ta katil polisler "Nuriye – Semih Yalnız Değildir!”,
"Her Yer Yüksel, Her Yer Direniş" ve "Katil Polis Mahalleden Defol ” sloganlarıyla Halk Cepheliler tarafından
kovuldu.
Çayan Halk Cephesi:
Halk Cepheliler tarafından 31 Temmuz'da Güzeltepe
ve Emniyettepe Mahallesi'nde halkın duvarlarına direnişleriyle umut olan Nuriye’nin ve Semih’in isimleri nakşedildi.
Avcılar Halk Cephesi:
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Avcılar’da 26 Temmuz’da Nuriye ve Semih için hazırlanan Halk Cephesi imzalı yüzlerce bildiri halka ulaştırıldı. 3 saatlik bildiri dağıtımı Firuzköy, Parseller ve

Şükrübey’de yapıldı. Ayrıca aynı gün aynı bölgeye 100
adet pullama yapıldı. Aynı çalışma bir sonraki gün Denizköşkler’de yapıldı. 30 Temmuz'da ise Avcılar Merkez’de
bulunan üst geçite saat 09.00’da pankart asıldı. Pankartta
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Açlık Grevi
Ekmek Adalet ve Onur Mücadelesidir Mücadelemize
Sahip Çıkalım -Halk Cephesi” yazılıydı.
Bahçelievler Halk Cephesi:
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Halk Cepheliler tarafından 25-26 Temmuz’da bilDiri dağıtımı yapıldı ve
mahallenin birçok yerine pullama yapıştırıldı. 30 Temmuz'da ise Bahçelievler Yeni Bosna üst geçite pankart
asıldı. Pankartta “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Açlık Grevi Ekmek Adalet ve Onur Mücadelesidir Mücadelemize Sahip Çıkalım – Halk Cephesi” yazılıydı.
Kuruçeşme-Kıraç Halk Cephesi:
Kuruçeşme Kıraç'ta 28 Temmuz'da 200 adet ‘Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın talepleri kabul edilsin’
pullamaları yapıştırıldı. 200 adet bildirinin de dağıtıldığı
bölgede çalışmaların devam edeceği duyuruldu.
Sarıgazi Halk Cephesi:
Sarıgazi’de Halk Cepheliler tarafından 30 Temmuz'da
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için pullama çalışması
ve yazılama yapıldı. Toplamda 100 pullama ve 30 ŞİİR:
yazılama yapıldı.

İki Cephede Yürümek
Stalin şöyle yazıyordu: "Yönetme sanatı ciddi bir şeydir. Hareketin
gerisinde kalmamak gerekir, çünkü geride kalmak kitlelerden kopmak
anlamına gelir. Ama çok hızlı koşmamak da gerekir, çünkü çok hızlı koşmak
kitlelerle bağlantıyı yitirmek anlamına gelir. Hareketi yönetmek ve aynı
zamanda kitlelerle bağlantıyı korumak isteyen, mücadeleyi iki cephede
yürütmek zorundadır: Hem gecikenlere karşı, hem de çok hızlı koşanlara
karşı.
(Stalin, çelik irade)

KEC'li KİMDİR?
Politik olmaktır.
Alternatif olmaktır.
Düzene ideolojik, politik ve kültürel olarak her alanda alternatif olmaktır,
alternatif kurumlaşmalar oluşturmaktır.
Kurumlaşmaları hayata geçirirsek düzene karşı önemli mevziler elde ederiz.
Savaşımız ideolojik, politik ve ekonomik, demokratik alanda süreklidir.
Amaç ve hedefler belirleyerek, bunlara ulaşmak için plan ve programlar
oluşturarak, bu plan ve programları hayata geçirerek sonuçlar alırsak, moral
ve motivasyonumuz yükselecektir.
Hiçbir şeyi kendiliğindenciliğe bırakmadan, HER ŞEYDE İRADİ OLMALIYIZ.
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“TE BÜTÜN MESELE”

Eylemi Yaayanlara
“dümana inat bir gün fazla
yaanacak”
mutlak doru söylemi ozan
ama nasıl?
nasıl yaanacak?
belki de tüm mesele bu...
belki deil
hamlete inat tüm mesele bu
ama nasıl yaanacak ha?
cevabı belki deil belli
dümana inat
bugün
bir fazla kurun
bir fazla pankart
bir fazla slogan
yani dostlar
yaamak eylemse
eylemle yaanacak
haydi dostlar
dümana inat bugün
bir fazla eylem...
Ümit ilter

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

DOĞAL OLAYLARI AFETE
ÇEVİREN, AKP FAŞİZMİNİN
RANT POLİTİKALARIDIR

İstanbul, geçtiğimiz haftalarda son
zamanların en şiddetli yağışlarıyla karşı
karşıya kaldı. Silivri’den Şile’ye kadar
tüm İstanbul, yağışlardan etkilendi . 18
Temmuz’da sabah saatlerinde başlayan
sağanak yağmur nedeniyle İstanbul’da
ulaşım birçok yerde durdu. Evleri su
bastı, metro ve tramvay seferleri yapılamadı. Tayyip Erdoğan’ın anlatırken
öve öve bitiremediği Avrasya Tüneli’ni
su bastı, tünel kapatıldı. Araçlar sular
altında kaldı. Yolları su bastı, insanlar
karşıdan karşıya yüzerek geçmek zorunda
kaldı. 28 Temmuz günü 17.00 civarında
başlayan dolu ve fırtına da benzer sonuçlara neden oldu. Yine ulaşım durdu.
E-5 Karayolunu su bastı, Avrasya Tüneli
kapandı, İDO seferleri yapılamadı. Haydarpaşa’da vinç yağ varillerinin üzerine
devrildi, yangın çıktı. Pangaltı Ermeni
Mezarlığı’nın duvarı çöktü, parçaların
altında kalan 2 kişi yaralandı. Aksaray
Meydanı göle döndü. Dolmabahçe’de
kara ve deniz birleşti, cadde ve sokaklar
sular altında kaldı.
Bu yağışların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şiddetli yağışlar

Yeterince yeşil alanın olduğu
bir kentte yağmur suyunun
%40’ı, ağaç yaprakları tarafından tutulup yere düşmeden buharlaşır. Yere düşen suyun %25’i
bitki örtüsü tarafından emilir,
%25’i ise derinlere sızar. Geriye
kalan %10’luk kısım ise doğal
mecrasında akışa dönüşür. Bitki
örtüsünün yerine beton veya asfalt döşendiği zaman ise suyun
%30’u buharlaşırken, emilen ve
derinlere sızan su miktarı %15’te
kalır. %55’lik bir kısım ise akışa
dönüşür. Bu kadar büyük miktarda akış halinde olan suyun
akacağı başka bir yer olmadığı
için de tünellere, metroya kadar
girer. Duble yollar, duble nehire
dönüşür...

o kadar etkiliydi ki 18 Temmuz’da
meydana gelen su baskınındaki yağış
45 dakika süresinde yaklaşık 50-60
kg yağış bırakmıştır. 27 Temmuz’da
yağan yağış 20 dakikada fırtına ve
dolu ile birlikte 30-40 kg arasında
yağış kaydedildi.” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şunlar
denildi: "Herhangi bir hasar durumunda tespiti yapılıp, zarar ziyan
ödemesi yönünde destek olunacak.
Bugünkü yağışı meteorolojinin yoğun yağış haberiyle örtüştürmek
doğru bir şey değil. Tam bir afettir.
" 250 kilogram yağmur yağmış, bir
saat, bir buçuk saatte, bu olağanüstü
bir durum." Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ise
şöyleydi: “Perşembe günkü durum
beklenmeyen bir yağış değildi. Aslında tahminlerimizde de vardı. Sabah saatlerinde Marmara’da gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar konu hakkında bilgilendirilmişti. 18.00 sonrasındaki yağışta
dolu miktarı beklentilerden büyük
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Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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çaptaydı. Özellikle birkaç gündür havanın
35 derecenin üzerinde seyretmesiyle ve
anormal sıcaklık farklarından dolayı bu
miktarda ve sertlikte dolu yağışı
yaşandı.Yağış öncesi rüzgar olması da
durumu olumsuz etkiledi.”
İBB, Ulaştırma Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarında İstanbul’da hayatın felce uğramasının tek nedeninin, olağandışı miktarda
yağış olması gösteriliyor. Bunun olağanüstü bir durum olduğu bu miktarda
yağışın çok nadir olabileceği belirtiliyor,
şiddetli yağış “doğal afet” olarak adlandırılıyor ve “biz uyarılarımızı yaptık”
deniliyor. Yani devlet, 15 milyon insanın
yaşadığı bir kentte hayatın durması ile
ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Aynı
mantık; olmamasını dilediğimiz olası bir
büyük depremde yaşanabilecek kayıplar
ile ilgili şunları diyebilir: “Bu şiddette
bir deprem, yüz yılda bir oluyor. Bu
kadar şiddetli olacağını, bu kadar kayıba
yol açacağını biz de düşünmüyorduk.
Biz depremle ilgili uyarılarımızı yapmıştık,
ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmiştik”...
İstanbul’da 9 gün ara ile yaşanan şiddetli yağışlar ve dakikalar içerisinde tüm
kentin yaşanamaz hale gelmesi; ülkemizde
devletin halkın sorunları, halkın ihtiyaçları
için çalışmadığının en açık göstergesidir.
AKP; İstanbul’un her yanını rant alanı,
beton yığını haline getirdi. “Çılgın” projelerini gerekçe göstererek milyonlarca

ağacı kesti, 2B yasasıyla ormanları talan
etti. Kuzey Ormanları’nı talan etti, şehrin
akciğerlerini söktü. Parkları, yeşil alanları
AVM’lere, rezidanslara, köprülere, duble
yollara dönüştürdü. Yüzlerce dere kurutuldu, üzerilerine yollar yapıldı, yataklarına
binalar yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun 1997 yılında İSKİ Genel
Müdürlüğü yaptığı dönemde hazırlanan
bir raporda, İstanbul’daki 174 derenin
58’in çok tehlikeli olduğu belirlenmiş
ve buraların acilen boşaltılıp kurtarma
çalışmaları yapılması gerektiği belirtilmişti. Bu rapordan 20 yıl sonra ise, Eroğlu’nun bakanlığı döneminde, raporun
tam tersine tüm bu derelerin yatakları,
yapılaşmaya açılmış durumda.
Ayrıca yeterince yeşil alanın olduğu
bir kentte yağmur suyunun %40’ı, ağaç
yaprakları tarafından tutulup yere düşmeden buharlaşır. Yere düşen suyun
%25’i bitki örtüsü tarafından emilir,
%25’i ise derinlere sızar. Geriye kalan
%10’luk kısım ise doğal mecrasında
akışa dönüşür. Bitki örtüsünün yerine
beton veya asfalt döşendiği zaman ise
suyun %30’u buharlaşırken, emilen ve
derinlere sızan su miktarı %15’te kalır.
%55’lik bir kısım ise akışa dönüşür. Bu
kadar büyük miktarda akış halinde olan
suyun akacağı başka bir yer olmadığı
için de tünellere, metroya kadar girer.
Duble yollar, duble nehire dönüşür.
Ülkemizde orman alanlarının ve dere

yataklarının yok edilip yapılaşması ile
sel felaketlerinin artması arasında da
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Sanayi
Bakanlığı Çimento Sektör Raporu ve
İklim Değişikliği Risk Yönetimi Raporlarına göre; ülkemizde 1990 yılında 24.4
milyon ton çimento üretilip 22.7 ton tüketilirken, 19 sel felaketi yaşandı. 2005
yılında ise 42.8 milyon ton çimento
üretilip 35 milyon ton tüketildi ve 81 sel
felaketi yaşandı. 2015’e geldiğimizde
ise 78 milyon ton çimento üretildi, 62
milyon ton tüketildi ve tam 249 sel
felaketi yaşandı. 2023’te ise 100 milyon
ton çimento üretimi ve 80 milyon ton
tüketim hedefleniyor. Bu durumda ülkemizde çok daha fazla sayıda sel felaketi
olması kaçınılmaz olacaktır.
Şiddetli sağanak yağış, dolu yağışı;
doğa olaylarıdır. Tıpkı deprem gibi, yıldırım gibi, fırtına gibi. Bu doğa olaylarının
“doğal afet”e dönüşmesi ise kendiliğinden
olmaz. Bunun sebebi, iktidarların halkın
canını düşünmemesidir. Bu doğa olaylarının olma ihtimaline karşı, hiçbir önlem
almamasıdır. Kendilerinin ve yandaşlarının
cebini daha fazla doldurmak istemesidir.
Benzer örnekleri 2011’de İstanbul’da
Ayamama Deresi’nin taşıp 31 insanımızı
katletmesinde, 2012’de Samsun’da Mert
Nehri’nin taşması sonucu, dere yatağına
kurulan ve TOKİ evlerinde yaşayan 9
insanımızın katledilmesinde gördük. Erdoğan Bayraktar, TOKİ başkanlığı döneminde övüne övüne tanıttığı TOKİ
evleri ile ilgili, Samsun’daki sel ve katliam
sonrası hiç utanmadan “yer seçiminde
hata olduğunu sanmıyorum” demişti.
İşte bu şekilde, “doğal afet”, “fıtrat”,
“kader” diye halka yutturururlar kendi
kar hırslarının sonuçlarını. İşte kapitalizm,
bu nedenle açgözlüdür, yalancıdır, ikiyüzlüdür.
18 ve 27 Temmuz’da yaşanan bu felaketler, aynı zamanda AKP’nin krizini
de somut bir şekilde göstermektedir. 9
gün arayla gerçekleşen, toplam 1 saat
süren 2 yağış sonrası 15 milyonluk bir
şehirde saatlerce hayat durmuştur. AKP,
bu durum karşısında çaresiz kalmış, çözüm üretememiştir. Bu durum; halkı
yoksul, aç bırakan, tüm demokratik haklarını gasp eden, siyasi olarak ömrünü
bitirmiş bir iktidarın yönetememe krizinin
geldiği noktayı göstermektedir.
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SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
- İş Cinayetleri ve Emeğin Sömürülmesi;
- Emeğimizin Sömürüsüne, İş Cinayetlerine Bin Kere
Hayır!
- Emeğimiz Sömürülüyor, Katlediliyoruz, Sorumlusu Emperyalizm!
- İş Cinayetlerinde Katlediliyoruz, Yas Tutmayacağız,
Hesap Soracağız!
- İşçilerin Katili, Patronların Kar Hırsıdır!
- Patronlara Milyonlar, İşçilere Kuruşlar!
- Kürdistan’da Tek Yol Devrim;
- Emperyalizmle İşbirliği Yapmak, Katliamlara Suç Ortaklığıdır!
- Halk Kurtuluş Mücadelesi, Anti-Emperyalist Mücadeledir!
- Emperyalizm Hiçbir Yere Özgürlük Getirmedi, Tarihten
Ders Çıkarın!
- Emperyalizmin Silahları ile, Halk İçin Mücadele Edilemez!
- Amerikan Bayrağı Altında, Halklar Özgür Olamaz!
-Direnişi Yayalım
- Nuriye ve Semih’i yaşatmak, direnişi tüm ülkeye, tüm
dünyaya yaymaktır!
- AKP faşizmi Nuriye ve Semihlerin sesini kesmek, direnişi
bitirmek için tutukladı, biz direnişi büyüterek Nuriyelere
ses, direnişe nefes olalım.
-Direnişi bırakın çağrıları AKP faşizmine hizmettir
-Faşizme bir darbe de sen vur! Direnişleri büyütelim
- Reformizm, oportünizm ve Kürt milliyetçiliği CHP'nin
kuyruğuna takıldı. Çürümüş düzenden halka umut olmaz!
- Direnmek halkların en güçlü silahıdır.
-Uyuşturucunun Arkasında AKP, Karşısında Cephe Var!
-Halkların sorunlarının kaynağı emperyalizmdir, emperyalizm halklara özgürlük getiremez!
-Çözüm AHİM'de değil, faşizme karşı direniştedir!
-Direnen savaşan biziz, devrimi sosyalizmi savunan biziz,
zaferi kazanan biz olacağız!
-Emperyalizmin ve faşizmin egemen olduğu bir ülkede
onurlu olmanın yolu devrimci olmaktır!
- OHAL ile halkın mücadelesini bitiremeyeceksiniz.
- Oligarşinin Yönetememe Krizi ve OHAL Sürüyor, Halkın
Mücadelesi Büyüyor!
- OHAL, AKP Faşizminin Güçsüzlüğüdür!
- Faşizm OHAL ile Halka Karşı Terörlerini Hukuk
Kılıfına Sokuyor!

Geleneklerimiz:
- Dayanışma Geleneklerimiz;
Halkın dayanışmasını örgütlemek, devrimi büyütmektir. Doğumda, düğünde, hastalıkta, tutsaklıkta
ve ölümde, yani iyi günde kötü günde halkımız dayanışma içindedir. Halkın dayanışması, düşmanın karşısında sıkılı bir yumruk gibi olmasıdır. Yapılan her
dayanışma birlikten güç doğduğunun göstergesidir.
Halk bir olursa güçlü olur ve tüm zorlukların üstesinden gelebilir. Bu bizi devrime yakınlaştırır. Onun
için örgütleyeceğimiz her dayanışmanın bizi devrime
yakınlaştırdığını bilerek hareket etmeliyiz. Biz sosyalizmi kurmak istiyoruz. Dayanışmalarımız yarınlarımızı bugünden yaşamamızdır. Yarını bugünden
kurmaktır.
- Enternasyonalizm;
“Dünyanın herhangi bir köşesinde ezilenlere, sömürülenlere atılan tokadın acısını yanağında hissetmektir...”
Che Guevara. Enternasyonalizm denilince aklımıza
gelen Che Guevara’nın bu sözüdür. Tüm dünya halklarının ortak düşmanı emperyalizmdir. Dünya halkları
bu ortak düşmana karşı ortak bir ruh ile savaşmalıdır.
Enternasyonalizm uluslararası halkların dayanışması,
mücadelede birliği ve örgütsel birliğidir. Enternasyonalist
olmak anti-emperyalist olmaktır. Tarihimizde enternasyonalizme dair örneklerimiz çoktur. Devrimci hareketin ilk ortaya çıkışındaki yazılarda, dünya halklarının
emperyalizme karşı mücadeleleri ve zaferlerinden aldığı
dersler vardır. Dünyanın neresinde halklara karşı bir
saldırı olmuşsa, Cepheliler halkların yanında olmuştur.
Emperyalizme karşı silahlı, silahsız sayısız eylem yapılmıştır. Bugün görevimiz enternasyonalizmi büyütmektir.
Anti-Emperyalist Cephe çalışmamızın amacı enternasyonalizmi büyütmektir. Emperyalist saldırganlığa karşı
halkların birliğini büyütmektir.
-Düzenin yarattığı her türlü sorunla, yozlaşmayla
mücadele geleneğimiz
-Önderlerimizden öğrenme geleneğimiz
-Direnişleri yayma geleneğimiz
-Tutsaklıkta direnme ve hapishaneleri mücadele
alanına dönüştürme geleneğimiz
-Kendi gücümüze ve halkımızın gücüne güvenerek
direnmek ve savaşmak geleneğimiz...
- Düşmana tek bir iğne kaptırmamak. Şehit düşerken bile, son anında silahını, belgelerini vs. imha
etmek.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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aklımız
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
TEORİK DERİNLİĞİMİZİ ARTTIRMALI,
HAYATIN VE BİLİMİN YASALARINI ÖĞRENMELİYİZ

Bilgi güçtür. Bilgi gözümüzü
haline gelirler.
Anlayarak bilme öğrenmenin
açar ve bizi bilinçli hale getirir.
Toplumsal sistemler için geçerli
özelliğidir.
Bilgiyi kişisel bilgi olmaktan çıolan bu ilişki, insanlar için de gekartıp, bilimsel bilgi haline getirçerlidir.
Bilgi ile karşılaşma ilk adım.
meliyiz. Daha doğrusu, bize ait
Bu nedenle sürece, sürecin ihAnlamak 2.adım
olduğunu düşündüğümüz, içten
tiyaçlarına, gelişime, değişime,
Anlamak düşünmekle olur
gelen bir bilgi olduğunu düşünharekete uyum sağlamalıyız. KenSoru sorma tartışma seçenek
düğümüz subjektif bilgileri bilimsel
dimizi değiştirip dönüştürmeliyiz.
arama 3.adım
bilgi ile yer değiştirmeliyiz.
Eğitim çalışmaları hayatımızın
Değişebilir olduğunu bilmek
Bunu yapmanın tek koşulu
ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
var: İstikrarlı, düzenli, derinlikli
Aynı Afrika’daki aslanla cey4.adım
eğitim.
lanın
hikayesinde olduğu gibi, süDoğrusu ile değiştirme 5.adım
Eğitimimizi eğer teorik derekli ileri demeliyiz.
İşlenmiş bilgiyi yaşamına
rinliğimizi arttırarak sürdürmezHer sabah bir ceylan uyanır
davranışlarına katma BİLİNÇTİR... Afrika’da.Kafasında tek bir düsek, kaçınılmaz olarak, yeni olan
Altıncı adım bilinçtir.
bizi geçecektir. Eğitimsizlik, süşünce vardır. En hızlı koşan asrecin sorumluluklarıyla denk
landan daha hızlı koşabilmek.
Yedinci adım yapmaktır..
düşmediğinde, yorulup, geriye
Yoksa aslana yem olacaktır.
düşülecektir. Bu kaçınılmazdır.
Her sabah bir aslan uyanır AfriZorunlu Uygunluk Yasası, bilginin, hareketin, değişimin ka’da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş koşan
zorunluluğunu ortaya koyar.
ceylandan daha hızlı koşabilmek.Yoksa açlıktan ölecektir.
Zorunlu Uygunluk Yasası, üretici güçlerle üretim İster aslan, ister ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki
ilişkileri arasındaki ilişkideki zorunlu bağımlılık ilişkisini güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini, hem de
anlatır. Yani içinde yaşadığımız düzen ile halkın bilinç bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini
düzeyinin, tekniğin gelişimi birbirini etkiler. Topraksız bilin.
tarımın yapıldığı koşullarda, hala karasaban kullanamazsınız.
Çünkü hedef büyümüştür. Çünkü ilk yakalanan en yavaş
Karasaban, feodalist döneme ait bir araçtır. Kapitalizm, ceylandır. Aslan şimdi önceki günkünden daha hızlı olan
buharlı makinalarla, elektrikle birlikte gelişimini göstermiştir. ceylanın peşine düşecektir. Ceylan ise önceki gün ölen
Üretici güçler nasılsa, üretim ilişkileri de ona göre olacaktır. ceylandan daha hızlı hareket etmelidir. Üretici güçler geliştikçe
Yeni üretim ilişkileri her zaman yeni olarak kalmazlar, üretim ilişkileri de ona uygun olarak gelişmek zorundadır.
kalamazlar; eskimeye başlarlar ve üretici güçlerin sonraki
Hayat koşusunda, devam edebilmenin tek koşulu var:
gelişmesi ile çelişkiye düşerler. Yavaş yavaş üretici güçlerin Dünden daha hızlı olabilmek. Bunun için de teorik derinen önemli devindiricisi rollerini yitirip, onların köstekleri liğimizi arttırmalı, bilimin yasalarını öğrenmeliyiz.

Mahallelerimizde Örgütlü Direnişimizle
Uyuşturucunun Kökünü Kazıyacağız
Çayan Halk Meclisi her hafta Pazar günü yaptığı uyuşturucuya karşı oturma eylemine bu hafta da 30 Temmuz'da
devam etti. Oturma eyleminden 1,5 saat önce oturma eyleminin yapıldığı bölgedeki evlere gidilip oturma eylemini
anlatan bildiri dağıtıldı. Oturma eyleminde de 30 bildiri
dağıtıldı. 1 saat süren oturma eylemine 7 kişi katıldı.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Eylem “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Çeteler Halka
Hesap verecek” ve “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”
sloganlarıyla bitirildi.

Direnen İşçilerin Yanında Olmaya
Devam Edeceğiz
Çayan Halk Meclisi, Sarıgazi Halk Meclisi, Gazi Halk
Meclisi, Okmeydanı Halk Meclisi ve Kemal Gün 31 Temmuz'da direnen Kent -Yol işçilerini ziyaret etti.

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

FAŞİZMİN SALDIRILARINI DAHA HIZLI, DAHA SAĞLAM
ÖRGÜTLENEREK BOŞA ÇIKARTACAĞIZ!
DEV-GENÇ’Lİ ÖRGÜTLEYEN; HALKA UMUT, DÜŞMANA KORKU SALANDIR!
Dev-Gençliler;
Biz örgütlendikçe düşmanın korkusu büyüyor, büyüyecek. Biz durmadıkça, biz her saldırıdan daha inançlı
çıktıkça düşman en azgın, en ahlaksız
silahlarını deneyecek bizi durdurmak
için.
Bütün çabaları bizi, devrimcileri,
Dev-Genç’lileri yok etmek içindir.
Korkuları büyük!
İktidar korkusu bu, can korkusu.
Milyonlarca halk çocuğunun örgütlenip karşılarına çıkmasının, hesap
sormasının korkusu büyüktür. Gençlik
de, gelecek de bize ait. Biz yarının
kavgasında, savaşındayız. Savaşımızın
kazanılacağı ve geleceğin bizim olacağı
ise tarihsel olarak kanıtlanmıştır.
Biz Dev-Genç’liler çok güçlüyüz,
her şeyi değiştirebilecek kadar güçlüyüz.
Biz belirleyiciyiz. Hem gençliğin örgütlenmesinde, hem devrim mücadelesinin gelişiminde biz belirleyiciyiz.
BU YÜZDEN;
Örgütlenmeli, örgütlemeliyiz. Sadece örgütlemek yetmez örgütlülüklerimizi kalıcı hale getirmeliyiz. Hızlı
olmalıyız.
İnsan yetiştirmede, kendimizi yetiştirmede emekçi ve coşkulu ve inançlı
olmalıyız. Her saniyemizi her dakikamızı örgütlemeliyiz.
Örgütlü her saniyemiz düşmana
karşı saldırıdır. Her örgütlenen insan
düşmana vurulan bir darbedir, sıkılan
bir kurşundur.
ÖRGÜTLEME İRADESİNİ GÜÇLENDİRDİKÇE YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOKTUR.
HER TÜR ENGELİ AŞAR, HER
TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN

GELİRİZ.
ÖRGÜTLEMELİYİZ.
EN YAYGIN VE EN GÜÇLÜ
ŞEKİLDE ÖRGÜTLENMELİYİZ.
HIZLA ÖRGÜTLEMELİYİZ.
DÜŞMAN VE SAVAŞ GERÇEĞİNİN YARATTIĞI ZORUNLULUK BUDUR.
HANGİ ALANDA VE NEREDE OLURSAK OLALIM
İNSAN, İŞ, KURUMLAŞMA....
VB. ADI NE OLURSA OLSUN
MEVZİLERİMİZİ EN HIZLI
ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİRSEK O
KADAR ÇOK KAZANIRIZ;
SALDIRILARI O KADAR ÇOK
BOŞA ÇIKARTIRIZ.
NE YAPACAĞIZ?
Örgütlemek, yeni insanların, kolektif
yapının içinde kendini bulmasını sağlamaktır.
Örgütlemenin:
İlk adımı halkla bağ kurmak
İkinci adımı bağı süreklileştirmek
Üçüncü adımı kalıcılaştırmak
Dördüncü adımı kadrolaştırmaktır.
KADRO YETİŞTİRECEĞİZ
KENDİMİZDEN BİR TANE
DAHA YARATACAĞIZ.
ÇEVREMİZDEKİ HER İLİŞKİMİZE DAİR HEDEFLER KOYACAĞIZ.
PROGRAMLI VE EĞİTİCİ OLACAĞIZ
Nuriye ve Semih’in Üstünden
Kanlı Ellerinizi Çekin
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevlerinin 143. gününde zorla,
işkenceyle kaçırılmalarına ilişkin DevGenç 29 Temmuz’da yazılı açıklama

Gazi’de film gösterimi

yayınlayarak şu sözlere yer verdi;
“… İki kişi, bir halka umut oldu.
OHAL’i yok etti, tüm yasaları paramparça etti. Tek yasanın geçerli olduğunu
gösterdi. Halkın Yasasının. Direnme
hakkını savunan iki emekçi ile başladı
her şey. Binler olduk. Ankara Yüksel’de
başlayan bu direniş Anadolu’nun dört
bir yanını sardı. Herkesin susturulmaya
çalışıldığı, baskı altına alındığı bu süreçte, direnişin sesi yankılandı Ankara’dan. Git gide daha çok ses katıldı
yükselen bu sese, kalabalıklaştıkça
acizleştiler. Nuriye ve Semih’in direnişi
kırmak için kaçırdılar.
Buradan AKP ‘ye sesleniyoruz;
Nuriye ve Semih’e zorla müdahale
etmekten vazgeçin. Anadolu halkları
onlarla. Halkın çocuklarını katletmekten
vazgeçmezseniz bunun hesabını verirsiniz. Bunun hesabını halkın çocukları
sizden misliyle soracaktır. Sakın kuşkunuz olmasın. Berkin’in cenazesinde
3 milyonu hatırlayın, Şafak ve Bahtiyar’ı
hatırlayın, sakın o yaşadığınız korkuyu
unutmayın. AKP‘yi uyarıyoruz! Nuriye
ve Semih’e uzanan o kanlı ellerini kırarız. Biz Kazanacağız. Haklı olan direnişimizi zafere taşıyacağız.”

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. 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 SORUN ÇÖZMEYİ ÖĞRENECEĞİZ
HER SORUNUN ÇÖZÜMÜ BİZDE!

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017
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Merhaba Liseli Dev-Genç’liler;
Bugün sorun çözmeyi konuşacağız.
Sorun çözmek devrimciliktir. En temel sorunlarımız; düzen devrim çelişkisidir. Ülkemizin bağımsız olmayışıdır.
Ülkemizde adaletin olmayışıdır. Halkımızın açlığı ve yoksulluğudur. Milyonlarca gencin düzenin çürümüş ideolojisiyle şekilleniyor olmasıdır.
Düzen ideolojisiyle şekillenen, onun
ahlakını alarak yetişen bu gençliği biz
örgütleyeceğiz.
İşte tam da bu noktada sorun çözmeyi
öğrenmeliyiz. Sorun çözmeyi öğrenemezsek düzenin yetiştirdiği milyonlarca
gence ulaşamayız. Anlayamayız, sorunlarını çözemeyiz, örgütleyemeyiz.
Nasıl yapacağız?
Bir sorunu bir olayı bir kişiyi ele
alırken
1- Subjektivizmden
2- Tek yanlılıktan
3- Yüzeysellikten kaçının.
Subjektivizm materyalist düşünmekten, olanı olduğu gibi görmekten uzaklaşmak demektir.
Tek yanlı bakış, çelişkinin diğer
yanını görmemektir.
Yüzeysellik bir şeyi derinlemesine
ele almamak, kılı kırk yararak düşünmemek, bir şeye uzaktan, kaba bir şekilde
bakarak sorunu çözmeye çalışmaktır.
Bu şekilde düşünürsek kafamızı kayalara vururuz.
Hiçbir işten sonuç alamayız.
Unutma Liseli Dev-Genç’li
Sorunlar yumağında dönüp duran,
umutsuzluk ve çaresizlik içinde olan
milyonlarca gence çare ve umut biziz.
NE YAPACAĞIZ?
En yakın sorunumuzdan başlayacağız.
Federasyon binamıza düşman saldırdı,
buna cevap vermeliyiz.
Nasıl?
Olduğumuz her yerde meşruluğumuzu haykıracağız.
Gözaltına alınan ya da tutuklanan
yoldaşlarımızı sahiplenmeyi büyütme-

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
 Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz.
 Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.
 Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

liyiz.
Düşman saldırısına hızla örgütlenerek,
coşku ile sahiplenmeyi büyüterek cevap
vermeliyiz.
Binamızı, mevzimizi koruyacak, ihtiyaçlarını hızla karşılamaya, karşılatmaya
çalışacağız.
Çevremizdeki tüm liselileri bu süreçte
kolektivizmin bir parçası haline getirmeliyiz.

Direnişin Ateşini Harlayacağız
Baskınlardan Daha Çok
Güçlenip Çıkacağız!

 Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’lileri
hiçbir baskın, saldırı durduramıyor. Duvarların delinmesine, ağır işkencelere
aldırış etmeden Nuriye ve Semih’in di Bunun için, demokratik renişlerini daha çok duyurmak ve zafere
evirilmesi için gecelerini gündüze katıbir lise istiyoruz.
yorlar. Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’in
 Demokratik bir lise için, yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz şu
özgür, bağımsız bir ülke is- şekildedir;
tiyoruz.
Tekirdağ: Dev-Genç’liler 28 Temmuz’da, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
 Bunun için, bu yaşta,
için afiş çalışması yaptı. Çalışmada 25
adet afiş asılırken halka, Nuriye ve SeBU KAVGADA
mih’in kim oldukları ve neden direndikleri
BİZ DE VARIZ!
anlatıldı. Ve kısa bir açıklama yaparak;
“Emin olun Nuriye ve Semih hayata sarılmaya devam ediyorlar. Halkını, vatanını,
onurlarını ve tüm evreni ölesiye sevdikleri
için direniyorlar.” denildi.
İstanbul İkitelli: Dev-Genç ve Liseli
Dev-Genç’liler direnişin sesini duyurmak
için aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar
 Liseliyiz biz... Genciz,
kapsamında 27 Temmuz’da mahallede
çok genç... Ama yürekleri- Beşkat bölgesine üzerinde “Saldırılarınızla
miz büyük.
Direnişimizi Bitiremezsiniz! Liseli DevErken olgunlaşıyoruz biz. Genç” imzalı pankart asıldı. Ayrıca Parseller
ve Atatürk Mahallesi bölgesine Nuriye
Bu ülke, bu düzen erken
ve Semih için yazılama yapıldı.
büyümek zorunda
İstanbul Küçükarmutlu: Liseli Devbırakıyor bizi.
Genç’liler 30 Temmuz’da, Nuriye ve
 İşte bu yüzden,
Semih için mahallede süresiz açlık grevi
direnişine başlayan TAYAD’lı Mehmet
BU KAVGADA
Güvel için ve direnişin duyurulması için
BİZ DE VARIZ!
birçok yere yazılama yaptı.

Bu Kavgada
Biz de Varız!

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

Ülkemizde Gençlik
AKP nin Katil Sürüleri Baskınlarla Dev-Genç lileri Teslim Alamayacak

Yeni Bünyaminlerle Sılalarla
Baskınların Hesabını Sormaya Geleceğiz!
Bizler Dev-Genç’liler olarak yapılan bu
baskının ve işkencenin hesabını sizden
misliyle soracağız. İğne deliğine de girseniz adaletimizden kaçmayacaksınız.
Yeni Bünyaminler’le ve Sılalar’la sizden
hesap sormaya geleceğiz!”

İstanbul Okmeydanı’nda bulunan
Gençlik Federasyonu 31 Temmuz’da,
beş ayda altıncı kez basıldı. AKP’nin
halk düşmanı polisleri onlarca araçla
gelip binayı bastılar. O sırada binada
bulunan bütün Dev-Genç’liler gözaltına
alındı. Ayrıca mahallede ücretsiz spor
eğitimi veren Berkan Abatay - 589 Spor
Merkezi ve Sibel Yalçın Parkı’na da
baskın oldu. Her iki kurumda ve baskına
tepki gösterenlerle birlikte gözaltına alınanların isimleri şu şekilde; Barış Erkuş,
Kübra Sünnetçi, Vedat Doğan, Mazlum
Arslan, Halil Yakut, Rojda Yalınkılıç,
Yunus Emre Didin, Helin Bölek, Nazmi
Çelik, Hüseyin Çelik, Süleyman Çelik.
Dev-Genç’liler 31 Temmuz ve 1
Ağustos’ta baskınla ilgili bulundukları
bölgelerden yazılı açıklama yayınlayarak
kısaca şu sözlere yer verdi;
Dev-Genç:
“… AKP’nin eli kanlı polisleri Gençlik
Federasyonu’nu 5 ayda 6 defa bastı. Onlarca Dev-Genç’liyi işkencelerle gözaltına
alıp tutukladılar. Ve bugün yine yüzlerce
halk düşmanını Gençlik Federasyonu’na
yığarak, duvarları yıkıp dökerek gençliğin
içerisinde bulunan eşyaları parçalayarak
halka ve halkın çocuklarına duydukları
düşmanlığı, Dev-Genç’lilerden nasıl korktuklarını bir kez daha gösterdiler. Korkmakta haklılar çünkü katiller de onlardan,
Dev-Genç’lilerin hesap soracağını bili-

yorlar.
Bu katiller, Dev-Genç’i baskınlarla,
işkencelerle, katliamlarla bitirebileceklerini, teslim alabileceklerini sanıyorlar.
Değil yedi defa yedi bin defa da bassanız
Dev-Genç’i bitiremeyeceksiniz. DevGenç’liler bugün Okmeydanı halkına
“Bizler Sizin Çocuklarınızız ve Sizi Çok
Seviyoruz“ diyorlardı. Evet, bizler bu
halkın çocuklarıyız, bu halk son anlarını
yaşarken dahi adalet talebini haykıran
yiğit halk çocuklarıyla dolu. Bugün işkencelerle gözaltına da alınsak, katledilsek
de bu halkın içinden yeni Dev-Genç’liler
çıkacaktır. Ve halkı için, yaşadığı topraklar
için direnmeye, hesap sormaya devam
edecektir.
AKP ve onun katil sürüleri DevGenç’lilere saldırıyorlar çünkü DevGenç’liler bulundukları her yerde Nuriye
ve Semih’e ses oluyorlar. Saldırıyorlar
çünkü Dev-Genç’liler yozlaşmaya karşı
gencecik yaşlarında mücadele ediyorlar.
Saldırıyorlar çünkü Dev-Genç’liler vatanlarının emperyalistlere satılmaması
için halklarının katledilmemesi için hesap
soruyorlar. İstedikleri kadar saldırsınlar,
işkence yapsınlar, katletsinler. Faşizmin
halka karşı açtığı bu savaşta Dev-Genç’liler direnmeye ve savaşmaya devam edecektir.
AKP’nin eli kanlı köpeklerini uyarıyoruz: Arkadaşlarımızın başına gelen ve
gelecek olan her şeyden siz sorumlusunuz.

Liseli Dev-Genç:
“… İşkencelerden geçirdiniz, katlettiniz, baskınlar yaptınız yine de DevGenç’i bitiremediniz. Bitiremezsiniz!
Halk çocuklarına tankınız, topunuz işlemez. Korkularınızı çoğaltan Dev-Genç’liler elbet zulmün kapısında olacak ve
sizler buna engel olamayacaksınız. İşkenceler ile gözaltına aldığınız DevGenç’lilerin saçının tek bir kılına zarar
gelirse hesabını misliyle sorarız.”
Ankara Dev-Genç: “… AKP’nin eli
kanlı katillerini uyarıyoruz arkadaşlarımızın başına gelen ve gelecek her şeyden
siz sorumlusunuz! AKP’nin katil polisleri
mahallerimizden siz gideceksiniz biz
değil! Bu ülke bizim, and olsun ki sizlere
geçit yok!”
Hatay Dev-Genç: “… Hazımsızlıklarını, acizliklerini bunları yaparak yine
gösterdiler. Ayrıca Okmeydanı sokaklarında küçük Suriyeli bir çocuğu katil polisler akrep denen zırhlı araçla ezerek öldürdü. İnsan değilsiniz, olamazsınız!
Korkaksınız! Korkudan titriyorsunuz!
Duvardaki resimlerimizden dahi korkuyorsunuz, türkülerimizden, şiirlerimizden,
halaylarımızdan korkuyorsunuz! İçimizdeki o büyük halk ve vatan sevgisiyle
katillerden, halk düşmanlarından nasıl
hesap sorduğumuzu çok iyi biliyor ve
bu yüzden çok korkuyorsunuz!…”
Karadeniz Dev-Genç: “… Gençlik
Federasyonu demek, halkın öfkesi, halkın
adaleti, halkın iradesi demektir, tüm dünyadaki ezilmişlerin yumruğu demek.
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Korkunun ecele faydası yok, günler, yıllar geçse
de hesap vakti gelecek tek tek cezalandırılacaksınız.
Bu halkı gözaltına alarak bitiremezsiniz. Dev Genç’i bitiremezsiniz. Yoldaşlarımızın başına gelecek herhangi bir şeyde başta talimatı veren
Soysuz Süleyman olmak üzere tüm AKP ve onun
işbirlikçileri misliyle öder.”
Armutlu Dev-Genç:
“… Bu halkın en onurlu evlatları, Dev-Genç’liler sizin bu düzeninizi yıkacaktır. Bu gözaltıların,
bu saldırıların tek bir nedeni vardır. Bu neden
tartışma götürmez bir AKP politikasıdır. Bakın
bir Dev-Genç’li baskın sırasında ne diyor; Halkımız
Sizi Çok Seviyoruz!
Bu sözü halkımız Çağlayan Adliyesi’nde adaletsizliğin kafasına silah dayayan Dev-Genç’li
Komutanımız Şafak’tan da duydu, “Parasız Eğitim
İçin Savaşa Katıl Gerillayı Destekle” şiarını Dersim’in doruklarından haykıran Liseli Dev-Genç’limiz Bünyamin’den de duydu. Korkunuz bu halk
çocuklarının halkına olan sevgisidir.”
İstanbul İkitelli Dev-Genç:
“Okmeydanı’nda Dev-Genç’e yapılan baskın
meşru değildir! Halkın evlerini basarak ya da
ticari olarak kullandığı mekanlarda terör estirerek
bir yere varamayacak ve halkın öfkesinde boğulacaksınız! Sizler aciz korkak ve sinmiş kişiliksiz
insanlarsınız, bizler Dev-Genç’lileriz. Hesabımız
mahşere kalmadan soracağız. Katil Özel Harekat
katil polis mangası dağıtılacak!”
Halkın Mühendis Mimarları (31 Temmuz):
“… Bu ülkenin gencecik, pırıl pırıl, en onurlu,
en aydınlık evlatlarına işkence yapılıyor, hiçbir
gerekçe gösterilmeden tecrit hücrelerine atılıyor
gençlerimiz. Dev-Genç; Mahir Çayanlar’dan bugüne 48 yıldır halkın umudu olmuştur. Ülkemizin
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde
onlarca kahraman çıkmıştır bu okuldan. Ne baskınlar, ne gözaltılar, ne katliamlar durdurabilmiştir
Dev-Genç’lileri...”
Devrimci İşçi Hareketi (1 Ağustos):
“… Saldırılar ile yıldıracağını sanıyorsa, aldanıyor katil AKP. 6 ayda 7 defa saldırdığınız
Dev-Genç’lileri size boyun eğerken gördünüz
mü? Göremeyeceksiniz. Katillerinizi çekin DevGenç’lilerin üzerinden. Boyun eğdiremeyeceksiniz.
”
İstanbul Çayan Halk Meclisi (1 Ağustos):
“… Baskınlara, tutuklamalara rağmen DevGenç bağımsız Türkiye, parasız eğitim mücadelesini kesintisiz sürdürmeye mücadelenin lokomotifi
olmaya devam etmiştir. Devrimci gençlik faşizmin
saldırılarını cüretle göğüslemiş, sürecin önünü
açmıştır. Gençlik geleceğimizdir. Uyuşturucuyla,
kumarla teslim alamadığınız gençliğimizi baskınlarınızla da teslim alamayacaksınız!”

AKP’nin Katil Polisi İşkenceciliğine Devam Ediyor
Silah Zoru Kaçırmalarla Dev-Genç’lileri Yıldıramazsınız
İstanbul Okmeydanı’nda 28
Temmuz’da AKP’nin eli kanlı
katil, işkenceci polisleri S-4 kodlu
zıhlı araçla Gençlik Federasyonu
binası önüne gelerek, plastik mermi
ile binayı taradı. Olay sırasında
Liseli Dev-Genç’li Neslihan Albayrak ve orada bulunan halk tarafından polisler uyarıldı. Gelen
tepki üzerine gerçek silahlarla havaya ateş ederek halka plastik
mermiler ile saldırı başladı. Liseli
Dev-Genç’li Neslihan Albayrak
işkencelerle sürüklenerek kaçırıldı.
Yaşanan saldırı ve kaçırma olayı
üzerine 29 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayan Dev-Genç kısaca
şu sözlere yer verdi;
“… Neslihan Albayrak Liseli
Dev-Genç’lidir, genç yaşına aldırış
etmeden halkın kavgasında mücadeleye katıldı. Dersim’de tek
başına defalarca gözaltına alındı,
işkencelerden geçirildi, yapılan işkence ve gözaltılar onu daha çok
güçlendirdi. AKP iktidarı Neslihan’ı tecrit hücrelerinde de teslim
alamadı. Neslihan Kürdistan’ın
bağrından kopup geldi İstanbul’a.
Gelir gelmez hiçbir geçerli sebep
yok iken oligarşinin katil polisleri
tarafından işkence ile gözaltına
alındı.
AKP’nin korkusu Liseli DevGenç korkusudur. Çünkü biliyorlar
ki gençlik kendilerinin sonu olacak.
Daha lise çağında gençlerimizi 15
Temmuz kahramanlık palavraları
ile kirletmeye çalışarak bu korkusunu gösteriyor, bilimsel olmayan
gerici eğitim sistemi ile kendi düzenine uygun kafalar yaratmaya
çalışıyor. İşte bunun içindir ki düzene karşı mücadele veren gençlerimizden korkuyor ve her zamanki gibi işkence, gözaltı ile katliamları ile gençlerimizi mücadeleden koparmaya çalışıyorlar.
Katil AKP iktidarını uyarıyoruz!
Kirli ellerinizi gençlerimizin üzerinden çekin. Yaptığınız işkenceler,

gözaltılar, katliamlar boşunadır.
Ne kadar saldırırsanız saldırın saldırılarınız yeni Sılalar’ı, yeni Bünyaminler’in önüne geçemeyecek.
Halk çocukları bu saldırıların hesabını soracak.
AKP’nin işkenceci köpekleri
neden gençlik binasına ve DevGenç’lilere saldırıyor?
Çünkü Gençlik Federasyonu
sadece bir bina değil, her bir karışında şehitlerimizin emeği olduğu
bir direniş mevzisidir. Bu direniş
mevzisinde halka yapılan saldırılara
karşı hesap sorma kiniyle dolu
olan, halk düşmanlarını en güvenilir
dedikleri yerlerde halkın adaletiyle
tanıştıran Dev-Genç’liler vardır.
Gençlik Federasyonu 6 ayda
7 defa basıldı, onlarca Dev-Genç’li
işkenceyle gözaltına alındı, tutuklandı, bitiremediler. Pankart çalarak
teslim almaya, irademizi kırmaya
kalkıştılar, direnişimizle ve çelik
gibi irademizle karşılaştılar. Bu
saldırıları ne ilk defa gördük ne
de son olacak diyoruz. Faşizm
koşullarında yaşıyoruz ve düşman
yapması gerekeni yapıyor. Saldırıyor, işkence yapıyor, tutukluyor,
katlediyor. Bizde yapmamız gerekeni yaparak bu saldırılar karşısında, faşizmin saldırıları karşısında
bu saldırıları örgütlülüğe dönüştürüyoruz. Düşmanın saldırıları
var oldukça direnenler hep olacaktır. Bizler de Dev-Genç’liler
olarak direnmeye, savaşmaya, halkın öncüsü olmaya devam ediyoruz.
Halkımız;
Faşizmin saldırıları karşısında
tüm herkes direnmelidir. Bizlerin
emeklerini, işlerini çalanlara karşı
savaşan Dev-Genç’lileri sahiplenmelidir. Bu alçakları gördüğümüz
yerde yüzlerine tükürelim. Faşizmin saldırılarına karşı daha çok
öfkelenelim, direnelim.”

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Kelimeler, savaşçıdır. İdeolojinin,
politikanın savaşçılarıdırlar.
Başka bir deyişle bilginin askerleridirler.
Teorimizi, ideolojimizi, politikalarımızı, eleştirilerimizi, önerilerimizi,
hep bu savaşçıların yardımıyla açıklarız.
Ok gibidir kelimeler. Bir kez yaydan
çıktığında geri de alınmaz. O nedenle,
“sözümüzü tartarak konuşmak gerek”
denilmiştir.
İdeolojik yenilginin birçok örgütü
kuşattığı, silahları bırakmaya ve emperyalizmle işbirliğine kadar savurduğu günümüzde, ideolojik mücadele çok daha
büyük bir önem kazanmıştır. Bu nedenle
dilimiz ve kullandığımız kelimelerin

Halk Savaşı
Çizgisi

önemi de büyüktür.

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ.
Dilimizi güçlendirmek nedir?
- Dilimizi politikleştirmektir.
- Günlük dilimizin stratejiyle bağını
kurmaktır.
- İddiamızı kullandığımız kelimelere,
kavramlara taşımaktır.
Yürüyüş’ü önceki yıllarda okuyanlar
hatırlayacaktır; Savaşan Kelimeler köşesi
vardı. Bu köşede, burjuva ideolojisinin
dilimize soktuğu kelimeler, çarpıtılmış,
içi boşaltılmış kavramlar üzerinde duruluyordu.Savaşan Kelimeler’de daha
çok KULLANILMAMASI GERE-

Bu hafta önerdiğimiz kavram; Halk Savaşı Çizgisi’dir.
= Halk savaşı çizgisi
= Halk savaşı veriyoruz
= Halk savaşını savunuyoruz.
Neden?
Devrimimiz bir halk savaşıyla zafere ulaşacaktır.
Bu stratejik çizgimizdir. Günlük pratik içinde zaman
zaman stratejik olan unutulabilmektedir. Unutturmamalıyız.
Stratejiyi unutmak, hedeften sapmaktır.
Halk savaşı, bizi hedefe götürecek yolumuzdur.
HALKIZ
HALK SAVAŞI VERİYORUZ
HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ.
Dayı'nın Kongre raporunda sık sık kullanılır bu kavram:
- "Süreci örgütlü olarak göğüsleyebilmek ve saldırılara
karşı koyarak, örgütlü mücadele içerisinde adım adım büyüterek halk savaşı çizgisini hayata geçirmek, her gün
biraz daha yakıcılığını hissettiriyordu."
-"Halkı savaşa katacak halk savaşı çizgisini hayata geçirecek örgütlenmelerden yoksunduk."
- "Faşist terör ancak devrimci şiddetin daha yüksek

KEN kelimeler ve kavramlar vardı.
Bu sayımızdan itibaren başlattığımız
bu sayfada ise, KULLANILMASI
GEREKEN kelimeler ve kavramları
ele alacağız

 DİLİMİZ
- Ruhsuz,
- Bürokratik,
- Sıradan bir dil olmamalı.
Peki nasıl olmalı?
- Tarihimizi,
- Geleneklerimizi,
- Coşkumuzu,
- İddiamızı
yüklediğimiz bir dil olmalı.

boyutlarda uygulanmasıyla etkisiz kılınabilir, dahası halk
kitleleri o günün koşullarında bu temelde halk savaşı çizgisine çekilebilirdi."
- Oligarşinin baskı ve terörüyle devrimci şiddetin
birbirini etkileyerek gelişmesi ortamında halk kitleleri
devrimci savaş çizgisi etrafında toplanarak savaşacak ve
giderek her gün biraz daha büyüyen, halkın güvendiği,
desteğini sunduğu, giderek bizzat savaştığı halk savaşı
çizgisi hayata geçecekti."
SONUÇ:
Politikalarımızı, hedeflerimizi anlatırken, bunların
HALK SAVAŞI ÇİZGİSİNİ hayata geçirmekle bağını ve
ilgisini daha çok vurgulamalıyız.
Biz "demokratik mücadeleyi" örgütlemiyoruz; silahlı
savaşı, halk savaşını örgütleyen bir hareketiz.
Biz bir protesto hareketi değiliz; iktidarı hedefleyen
bir hareketiz. Halk Savaşı, halkın devrimci iktidar yolunu
açacak stratejik çizgimizdir. Halkımızı bu stratejik çizgi
etrafında örgütlemek ve birleştirmek istiyoruz. Bu kavramları
kullanmak, halka, protestocu değil, iktidarı hedefleyen bir
hareket olduğumuzu anlatmanın da aracıdır.
Bu anlamda bu kavramların dilimizde daha fazla yer
alması gerekir.
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
açlık grevlerinin 143. gününde bulundukları
Sincan F Tipi ve Kadın Kapalı Hapishanelerinden iradeleri dışında ve zor kullanılarak Silivri Kampüs Hapishanesi’ne
götürüldüler. Semih Özakça kayışla sandalyeye bağlı olarak, Nuriye Gülmen ise
çarşafla sarılarak götürüldü. Bu olay
üzerine halkın avukatları Halkın Hukuk
Bürosu, Halk Cephesi, Halk Cephesi
Uluslararası İlişkiler Komitesi, Devrimci
İşçi Hareketi ve İkitelli Halk Cephesi
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu
sözlere yer verdi;
Halkın Hukuk Bürosu (30 Temmuz):
“Nuriye ve Semih’in Direnişlerinin
Geldiği Aşamada Sadeleşmeye İhtiyaç
Var (...) Semih Özakça’nın bedeninde tutanaklarımızda kayıtlı şekilde zor kullanma
izleri oluştu. Onlar tam 143 gün, açlıkla
ve açlığın yarattığı bedensel acılarla mücadele ederek işlerini geri istediler. Açlık
grevi eylemi onların taleplerindeki ısrarı
ve isteklerindeki yoğunluğu gösteriyordu.
Bir yılın yarısını direnişle işkence saldırıları,
baskılara karşı koyarak geçirdiler. En zor
koşullar altında dahi direnmekten vazgeçmediler.
“Taş Olsa Çatlardı” derler ya işte öyle.
Onların azmi ve isteklerindeki samimiyet
karşısında buzlar erir, taşlar çatlar, en katı
yürekler bile dayanamazdı. Nitekim hem
ülkede hem de dünyada çeşitli düşünce
ve inançtaki milyonlarca insanın yüreği
bu iki insanla beraber çarptı. Kitleler

onların haklılıklarına inandılar. Ve gördüler
ki Semih Özakça ülkenin Güneydoğu
ucundaki köy okulunda kendisini beklemekte olan öğrencilerini ölesiye sevmekte
ve özlemektedir. Nuriye Gülmen üniversitesinde gençlerle kurduğu ilişkiyi geri
istemekte, öğrenme ve öğretme arzusuyla
yanmaktadır. Kendilerine yapılan bu haksızlığa tahammül edemediklerine ise hiç
kimsenin kuşkusu kalmadı. Onlar için
başka yol yoktu, kaçış aramadılar.
Peki, AKP hükümeti ne yaptı? Oluşan
kamuoyu ve bu iki insanın direnişi karşısında onların haklı, meşru talepleri karşılamak yerine, iki direneşçiyi önce tutuklattı
sonra tüm hukuksal ve politik çağrılara
kulaklarını tıkadı. Üst düzey siyasi çağrılara,
DKÖ’lerin, milletvekillerinin, ailelerin isteklerine duyarsız kaldı. Onları işlerine
iade etmek gibi basit bir çözüm yerine
çok daha zor ve masraflı işlere kalktı. Yapılan hatadan dönülmesi için tüm çözüm
önerilerine karşı polisiye önlemleri seçti.
İster KHK, ister komisyon, ister yargı
kararı, ister hükümetin bir başka tedbiri
tüm çözüm yollarını kabul ettikleri halde
hapishane, gardiyan, jandarma, polis dışında bir devlet inisiyatifi ile karşılaşamadılar.
Nuriye ve Semih kendileri hakkında
konuşulan bazı sözler ve paylaşılan twettler
nedeni ile örgüt üyesi ilan edildiler, tutuklandılar. Mahkeme tutuklamanın şartları
olmamasına rağmen onların tutukluluğunu
devam ettirdi. Hukuksal başvurular so-

nunda Numune Hastanesi’nin bu iki insan
hakkında “hayati tehlikesi vardır, yalnız
kalamazlar” raporuna rağmen onları yine
de tahliye etmedi. Onun yerine kayışla
bağlayarak kampüs hastanesine götürdü...
Ne olmuştu. Bu iki insan ne yapmıştı?
(...) AKP için en büyük tehlike KHK
kararlarına direnen bu iki insanın direnişlerinin büyümesiydi. Bu yüzden örgüt
demagojisine sarıldılar. “Onları işlerine
iade edersek herkes açlık grevi yapar”
diye mantık dışı bir gerekçeye sarıldılar.
Onlar yasakladıkça Nuriye ile Semih’in
isimleri büyüdü ve bir simge halini aldı.
Peki söyleyin Allah aşkına Nuriye ve
Semih kazanırsa, O iki insan işlerini geri
kazanırsa kim kazanır? Kim kaybeder?
Onlar kazanırsa KHK rejimi kaybeder.
Hukuk dışı kararlar kaybeder. İşkenceyi
devam ettiren, işkenceye olanak sağlayan
Hipokrat yeminini bozmuş hekimler kaybeder. Yargıç bağımsızlığını yitirmiş, siyasi
kararları onaylayan savcı ve hakimler
kaybeder. Türkiye halklarını ayrımcılığa
teşvik edenler kaybeder. “Benden olmayan
aç kalsın, susuz kalsın onlara her türlü
muamele revadır“ diyenler kaybeder.
Onlar kazanırsa Türkiye halklarının
dayanışması kazanır. Demokratik mücadele
kazanır.
Velhasıl onların kazanması Türkiye
halkları için iyidir, faşizm için kötüdür.
Bu yüzden çekin ellerinizi Nuriye ve
Semih’in üzerinden. Onları işlerine iade
etmek için olağanüstü bir şey yapmanıza
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gerek yok, kanunu uygulamanız yeterli.
Akıl, hukuk, vicdan bunu emrediyor.”
Halk Cephesi (29 Temmuz): “Nuriye
ve Semih’e Kalkan Elleri Kıracağız…
İki kişi ile başladılar, milyonların sesi
oldular. 100 bin kişi KHK ile işinden ekmeğinden oldu. Nuriye ve Semih de ihraç
edilen 100 bin kişiden sadece ikisi. İki
kişi bir halka umut oldu. OHAL’i yok
etti, tüm yasalarını paramparça etti. Tek
yasanın geçerli olduğunu gösterdi. O da
halkın yasası. Direnme hakkını savunan
iki emekçi ile başladı her şey. Binler
olduk. Ankara Yüksel’de başlayan bu direniş Anadolu’nun dört bir yanını sardı.
Herkesin susturulmaya çalışıldığı, baskı
altına alındığı bu süreçte direnişin sesi
yankılandı Ankara’dan. Gitgide daha çok
ses katıldı yükselen bu sese, yükseldikçe
acizleşti AKP faşizmi.
Bugün açlık grevlerinin 143 günü,
“hayati tehlike var” demiş Ankara Numune
Hastanesi’nin doktorları. Hayati tehlike
var ama hapishanede kalabilirlermiş, öyle
demişler, kendilerine doktor diyen bu
Mengele artıkları. Nuriye ve Semih’e
şimdilik bilinçleri açık olduğu için müdahale etmeyeceklerini söylüyorlar.
AKP ‘ye sesleniyoruz; Nuriye ve Semih’in üzerinden kanlı ellerinizi çekin.
Nuriye ve Semih’e zorla müdahale etmekten vazgeçin. Bunun bedelini ağır
ödersiniz. Nuriye ve Semih halktır. Halk,
bu acının bedelini size ödetir. Sakın kuşkunuz olmasın.
Tüm Halk Cepheliler;
Nuriye ve Semih’le ilgili tüm gelişmeleri dakika dakika takip edelim ve
eğer onların kılına zarar gelirse hesap
sorma bilinciyle sokaklara çıkalım.”
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi (29 Temmuz): “… Nuriye ve
Semih, Türkiye ve dünya halklarının vicdanıdır, umududur.
AKP faşizmine sesleniyoruz; defalarca
gözaltına aldınız, tutukladınız, kitapçıklar
çıkardınız. Direnenleri susturabildiniz
mi? Onlar KHK ile işten atılan 2 emekçiydi
aylar önce. Şimdi yalnızca KHK ile

işinden olanların değil, ezilen tüm dünya
halklarının umudu oldular. Yapılan ideolojik ve fiziki saldırılar, onların direncini
arttırdı, ezilen halklarımızın ise umudunu.
Bugün yapılan saldırı, AKP faşizminin
gayrı meşruluğunun kanıtıdır, köşeye sıkıştığının göstergesidir.
AKP 80 milyon halkı OHAL’le teslim
almaya çalışırken 2 emekçi binleri de
yanlarına katarak açlığını büyütüyor. Nuriye ve Semih’in açlık yürüyüşü Esra
Özakça ile, 96 Ölüm Orucu Gazisi 71
yaşındaki TAYAD’lı Mehmet Güvel ile
sürüyor. Nuriye ve Semih’i kaçıranlar
emperyalizmin köpekleridir, Siyonist İsrail’in öğrencileridir!
Nuriye ve Semih’in başına gelebilecek
her şeyin sorumlusu AKP’dir! Bilinçlerinin
kapanacağı anı bekleyen Mengele artığı
doktorlar da AKP’nin çanak yalayıcılarıdır!
Meslek onurunu ayaklar altına alan doktorlar da arkalarındaki güce güvenmesinler!
Sarayları sarsan öfkesiyle halk, kendisine
karşı suç işleyenleri, evlatlarını sakatlamaya, öldürmeye çalışanları asla unutmaz.
Hiçbir işkence hesapsız kalmayacak. Halkın yüreğini sökemezsiniz! Nuriye ve
Semih’i yaşatacağız, buna engel olamazsınız. Onlar bu mücadelede bedenini
açlığa yatırmış, böylesine telaşsız ve sevgi
doluyken, halkına vatanına karşı silah sıkanlar, onları baskıyla terbiye etmeye çalışanlar halkların tarihinde her zaman yenilgiye mahkumdur, hiçbir saldırıdan
sonuç alamazsınız!”
Devrimci İşçi Hareketi (28 Temmuz):
“Nuriye ve Semih ölür ise bende ölürüm”
diyen 71 yaşında Mehmet Güvel 26 gündür aç. Nuriye ve Semih’in açlığını paylaşıyor. Bugün onlarca insan farklı yerlerde
de olsa çığlık oluyorlar Yüksel Direnişi’nin
ateşini yakanlara. Katil AKP bu ateşten
ve ateşi yakanlardan korkuyor. Gün değil
saat geçmiyor ki bir eylemciye saldırmasın.
Gün geçmiyor ki Ankara’da valilik saat
başı karar almasın. Ankara onlara cehennem, bize cennet olacak.
Şimdi yine AKP ye sesleniyoruz; Valilik karar aldıkça bizler sokakta olacağız.

Hiçbir yasak bizi Nuriye ve Semih’i sahiplenmekten alıkoyamayacak. Güven
Park’ta kollarımızı kırsanız, 70 kişiyi,
100 kişiyi birden gözaltına alsanız da
susmayacağız. Açlık grevinde olan 71
yaşında direnen Mehmet Güvel’e saldırmanız, avukatlarımızı gözaltına alıp onlara
işkence yapmanız ne kadar suçlu olduğunuzu ispatlamaktadır. Suç işliyorsunuz.
Her gün işçilerin hakkını yiyorsunuz.
Şimdide 15 Temmuz 2016’da birbirinize attığınız kazığın hesabını halka soruyorsunuz. Birbirinizin eteklerini öpen
görüntüleriniz halkın ve bizim gözümüzden kaçtı ve bunlardan birhaberiz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ülkeyi parsel
parsel sattınız bunu biliyoruz. Biz sizin
salya sümük ağlayan darbe yapamayınca
“bunu laikler yapmıştır” diyen sümüklülerinizden değiliz. Yaptıksa yaptığımızı
savunuruz. Bu savaşı tarihsel haklılığımız
ile biz kazanacağız. Dönün tarihe bir
bakın Hitler nasıl kaybetti. Bir bakın
Mussolini nasıl öldü. Halkı sindirdiğinizi
sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Nuriye
ve Semih binlerce insan için sizin zulmünüze karşı direnirken, bizler onları
asla yalnız bırakmayacağız…”
İstanbul İkitelli Halk Cephesi
(30 Temmuz): “Sizler o kadar aciz ve
korkaksınız ki insanları keyfi tutukluyor
ve halka yaptığınız zulümleri meşrulaştırıp
yandaş medyalarınızla halkın beyinlerini
yalanlarla, dolanlarla doldurmaya çalışıyorsunuz! Oysaki bizler devrimciler, Halk
Cepheli kimliğiyle halkımızın her zaman
yanında olup sizlerin ne kadar aciz, korkak
olduğunuzu anlatıyor ve Yürüyüş okutuyoruz!
Bugün yapılan saldırı, AKP faşizminin
gayrı meşruluğunun kanıtıdır, köşeye sıkıştığının göstergesidir. AKP 80 milyon
halkı OHAL’le teslim almaya çalışamaz!
Nuriye ve Semih’i kaçıranlar emperyalizmin köpekleridir, Siyonist İsrail’in öğrencileridir! Nuriye ve Semih’in başına
gelebilecek her şeyin sorumlusu AKP iktidarı ve işbirlikçileridir. Nuriye ve Semih’in
gözlerindeki ışığı söndürmeyeceğiz!”

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!

43

Nuriye ve Semih'in Açlığını ve Haklı
Direnişini Açlığımızla Paylaşıyoruz
Halklaşan Direnişi Sindiremezsiniz

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

44

İstanbul'da ve Anadolu'da Nuriye ve Semih'in açlığını paylaşmak
için destek açlık grevleri yapıldı.
Bu destek açlık grevlerinden derlediklerimizi aşağıdaki gibi yayınlıyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi: Devrimci İşçi Hareketi 140 gündür işi
ve onuru için açlık grevinde olan
Nuriye ve Semih’in açlığına paylaşmak için 27-30 Temmuz tarihleri
arasında Kıraç'ta bulunan İşçi Hareketi Gazetesi Bürosu’nda 4 günlük
destek açlık grevi yaptı. Destek
açlık grevinin ilk gününde inşaat
işçileri ziyarete geldi. Ve direnişin
yanında olduklarını dile getirdiler.
Ayrıca aynı gün Memhet Güvel'in
açlık grevi yaptığı direniş çadırına
saldırı olduğu bilgisi geldi. Devrimci
İşçi Hareketi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Faşist AKP o kadar aciz ki 71 yaşında Nuriye ve
Semih için “onlar ölür ise bende
ölürüm” diyen Mehmet Güvel'e
açlık grevi yaptığı yerde saldırdı.
Diyoruz ki; saldırın, korkunuzu
dışa vuruyorsunuz. Haksızsınız
onun için korkaksınız. Nuriye ve
Semih’in talepleri kabul edilene
kadar bize uyku yok..." dedi. DİH’liler, katil AKP’nin gerçek yüzünü
görmeyen, duymayan kalmasın diye
yapılan açlık grevi sonunda halka
200 bildiri ulaştırdı. Halka Nuriye
ve Semih in neden direndiği anlatıldı.
Çayan Halk Meclisi: Çayan
Halk Meclisi 144 gündür açlık grevinde olan Nuriye ve Semih'in açlığını paylaşmak için 30 Temmuz'da
1 günlük açlık grevi yaptı.
Okmeydanı Halk Meclisi: Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri tarafından akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın
KHK ile ihraç edildikleri görevlerine dönmek için başlattıkları ve
tutuklandıktan sonra da devam ettirdikleri açlık grevinin 144. günü
olan 30 Temmuz'da dayanışmak

amaçlı 1 günlük destek açlık grevi
yaptı. Açlık grevi eylemine toplam
5 kişi katıldı.
Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi: Avcılar ve Bahçelievler Halk
Cephesi tarafından 30 Temmuz'da
Nuriye ve Semih'in taleplerinin yerine getirilmesi için bir günlük destek açlık grevi yapıldı. Açlık grevi
sırasında desteğe gelen halka, direnişi sahiplenme çağrısı yapıldı.
Nuriye ve Semih'in direnişleri anlatıldı.
İkitelli Halk Cephesi: Nuriye
ve Semih'in direnişlerine destek
olmak amaçlı İkitelli Halk Cephesi
30 Temmuz'da 1 günlük açlık grevi
yaptı.
Gazi Halk Cephesi: Gazi Mahallesi’nde 30 Temmuz'da 35 kişi
Nuriye ve Semih’in yalnız olmadığını göstermek için 1 günlük
açlık grevine girdi. Gazi Cemevi’nde sabah saatlerinde toplanmaya başlayan açlık grevi direnişçileri akşam saatlerine kadar aynı
alan içerinde bulundular. Gün boyu
destek yoğun olurken polis tacizi
de devam etti. Açlık grevi yapanlarla
sohbet edilirken aynı zamanda türküler söylendi, sloganlar atıldı. Nuriye ve Semih’in avukatları tarafından Taksim Galatasaray Lisesi
önüne çağrı yapılması üzerine, araçlar ayarlanıp, tedarik edilerek basın
açıklamasına gidildi. Basın açıklamasına Gazi’den 25 kişi katıldı.
Mahalleye, Taksim’den dönen kitle
sloganlarla giriş yaptı. Çaylar içildikten sonra alan toplandı ve ertesi
güne hep beraber kahvaltı yapılarak
Açlık grevini sonlandırma kararı
alındı.
 Nuriye ve Semih'in Sesine Ses
Olmaya Haklı Direnişlerini Her
Alana Taşımaya Devam Ediyoruz
Nuriye ve Semih'in haklı direnişini duyurmak amacıyla İstanbul'da alanlar ve mahalleler çalışmalarına devam ediyor. Nuriye ve
Semih'in halklaşan direnişini halka
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duyurmaya ve destek olmalarını sağlamaya devam ediyorlar. Tarih her
zaman direnenlerin kazandığını yazdı.
Nuriye ve Semih'in zaferini de yazacak. Topladığımız çalışmaları aşağıda yayınlıyoruz.
Devrimci İşçi Hareketi: Devrimci
İşçi Hareketi 28 Temmuz’da metrobüs duraklarında pullama çalışması
yaptı. 40 adet "Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça Serbest Bırakılsın"
ve "Nuriye ve Semih’in Talepleri
Kabul Edilsin" Halk Cephesi yazan
pullamalar ile Nuriye ve Semih’in
sesini halka ulaştırdı.
Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın Mühendis Mimarları 1
Ağustos'ta Küçükarmutlu Mahallesi’nde 2 adet ”Nuriye ve Semih’in
Talepleri Kabul Edilsin!” yazılaması
yaptılar.
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri:
FOSEM Nuriye ve Semih’in haklı
direnişlerini desteklemek amacıyla
geçen hafta Gazi Mahallesi, Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı ve Çayan’a ozalit asarken, İdil Kültür
Merkezi’de sergi açıp serginin duyurusunu yapmak amaçlı otobüs duraklarına 13 adet sergi afişi astı.
İkitelli Halk Meclisi: İkitelli Halk
Meclisi 27 Temmuz'da Nuriye ve
Semih için 21.00-22.00 eylemine
Cemevi Bölgesinde devam ederken
polis taciz etti. Polisin tacizine Halk
Meclisi üyeleri "Her Yer Yüksel Her
Yer Direniş" ve "Katil Polis Mahal-

leden Defol" sloganlarıyla karşılık
verip mahalleden kovdu.
Çayan Halk Meclisi: Çayan Halk
Meclisi her akşam 21.00'da yaptığı
ses çıkarma eylemine 29 Temmuzda
da devam etti. Kahvelerde, kafelerde,
sokak aralarında ve dükkanların
önünde ajitasyonlar çekilerek Nuriye
ve Semih’in son durumu hakkında
bilgi verildi. Yarım saat süren ses
çıkarma eylemine 12 kişi katıldı.
Çayan Halk Meclisi bir sonraki gün
ise Nuriye ve Semih’in direnişini
anlatmak ve her akşam yapılan ses
çıkarma eylemine çağrıda bulunmak
için Cemevi bölgesinde bildiri dağıtımı yaptı. Kapılar tek tek çalınarak
Nuriye ve Semih anlatıldı. 50 bildiri
halka ulaştırılırken 25 tane de pullama
yapıştırıldı. Çayan Halk Meclisi Nuriye ve Semih için her akşam 21.00'da
yaptığı ses çıkarma eylemine 31
Temmuz'da da devam etti. Cemevi
bölgesinde yapılan yürüyüşe halk
da alkışlarıyla, tencere tava çalarak
destek verdi. Yarım saat süren yürüyüşe 7 kişi katıldı. “Nuriye Semih
Onurumuzdur", "Yaşasın Açlık Grevi
Direnişimiz", "Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Daha
sonra 22.00'da ışık kapatma eylemi
yapıldı. Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için ses çıkarma eylemine 1
Ağustos'ta da devam edildi. Tencere
tavalarla yapılan yürüyüşte ajitasyonlar çekilerek Nuriye ve Semih’in
direnişleri ve sağlık durumları anla-
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tıldı. Yarım saat süren yürüyüşte, “Nuriye Semih Onurumuzdur”, “Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Halktan insanlar pencerelerden tencere
tava çalarak, alkışlayarak yürüyüşe
destek oldular.
İkitelli Halk Cephesi: İkitelli Halk
Cephesi tarafından 26 Temmuz'da Nuriye ve Semih'e destek amaçlı süresiz
açlık grevinde olan Mehmet Güvel'i
ve Nuriye ve Semih'in direnişini selamlamak amacıyla Parseller, Salı Pazarı ve Atatürk Mahallesi bölgelerinde
yazılamalar yapıldı. İkitelli Halk Cephesi bir sonraki gün halkın avukatları
için "Halkın Avukatları Yalnız Değildir!- Halk Cephesi" yazılamaları yaptı.
30 Temmuz akşamı ise Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve taleplerin kabul edilmesi için süresiz açlık grevine başlayan
Mehmet Güvel için İkitelli Halk Cephesi mahallenin belirli bölgelerine Halk
Cephesi imzalı yazılamalar yaptı. Aynı
gün Arenapark bölgesine zorla müdahale eden alçaklar için; “Nuriye ve
Semih’e Kalkan Elleri Kıracağız -Halk
Cephesi ” imzalı pankart asıldı. 1
Ağustos'ta katil polisler “Nuriye – Semih Yalnız Değildir!”, “Her Yer Yüksel,
Her Yer Direniş” ve “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganlarıyla Halk
Cepheliler tarafından kovuldu.
Çayan Halk Cephesi: Halk Cepheliler tarafından 31 Temmuz'da Güzeltepe ve Emniyettepe Mahallesi'nde
halkın duvarlarına direnişleriyle umut
olan Nuriye’nin ve Semih’in isimleri
nakşedildi. Bir sonraki gün Güzeltepe'de
Nuriye ve Semih için yazılamalar yaptı.
Halk Cephesi imzalı yapılan yazılamalar şu şekildedir: "Nuriye ve Semih
Yaşasın!", "Nuriye ve Semih'e Kalkan
Eli Kırarız!", "Nuriye ve Semih Halkımızın Onurudur!", "Yaşasın Açlık
Grevi Direnişimiz!"
Avcılar Halk Cephesi: Avcılar’da
26 Temmuz’da Nuriye ve Semih için
hazırlanan Halk Cephesi imzalı yüzlerce
bildiri halka ulaştırdı. 3 saatlik bildiri
dağıtımı Firuzköy Parseller ve Şükrübey
de yapıldı. Ayrıca aynı gün aynı bölgeye
100 adet pullama yapıldı. Aynı çalışma
bir sonraki gün Denizköşkler’de yapıldı.
30 Temmuz'da ise Avcılar Merkez’de
bulunan üst geçite saat 09.00’da pan-

kart asıldı. Pankartta “Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'nın Açlık Grevi Ekmek Adalet ve Onur Mücadelesidir
Mücadelemize Sahip Çıkalım -Halk
Cephesi” yazılıydı.
Bahçelievler Halk Cephesi: Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Halk
Cepheliler tarafından 25-26 Temmuz’da
bildiri dağıtımı yapıldı ve mahallenin
birçok yerine pullama yapıştırıldı. 30
Temmuz'da ise Bahçelievler Yenibosna
üst geçite pankart asıldı. Pankartta
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Açlık Grevi Ekmek Adalet ve Onur
Mücadelesidir Mücadelemize Sahip
Çıkalım – Halk Cephesi” yazılıydı.
Kuruçeşme-Kıraç Halk Cephesi:
Kuruçeşme Kıraç'ta 28 Temmuz'da
200 adet Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın talepleri kabul edilsin pullamaları yapıştırıldı. 200 adet bildirinin
de dağıtıldığı bölgede çalışmaların devam edeceği duyuruldu.
Sarıgazi Halk Cephesi: Sarıgazi’de
Halk Cepheliler tarafından 30 Temmuz'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için pullama çalışması ve yazılama
yapıldı. Toplamda 100 pullama ve 30
yazılama yapıldı.

duğu Batı Şeria’daki bir cezaevinin
önünde İsrailli aşırı sağcı bir grup
mangal partisi vermişti. Ticari ortaklıkları kadar zihniyet ortaklığı da, AKPİsrail ilişkisinin en açık göstergesidir.
 Nuriye ve Semih' i Sahiplenmemize
Engel Olamayacaksınız!
Nuriye Semih için Sincan Hapishanesi önünde basın açıklaması yapmak
isteyen Nuriye ve Semih İçin Dayanışma'ya, 30 Temmuz'da polis yoğun gaz
ve kalkanlarla işkence yaparak saldırdı.
Yapılan açıklamada her ne olursa olsun
Nuriye ve Semih'i yalnız bırakmayacaklarını, onlara sahip çıkmaya devam
edeceklerini dile getirdiler.

 Nuriye ve Semih' in Direnişini,
İsrail’in Kullandığı Yöntemlerle
Bitiremezsiniz!
Okmeydanı Halk Meclisi hastaneye
zorla kaldırılan Nuriye ve Semih'e yapılan psikolojik saldırılarla ilgili 2
Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada: "146 gündür açlık grevindeki
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
zorla kaldırıldıkları Sincan İnfaz
Kampusu Hastanesi’nde mutfağa yakın odalara konuldular. Halkın Avukatları Yalnız Değildir
İkisi de ayrı ayrı 20 metrekare
Tekirdağ'da, Dev-Genç'liler,polisler tabüyüklüğünde, havalandırma rafından tarafından gözaltına alınan Halkın
bahçesi bulunmayan, pencere- Hukuk Bürosu avukatlarının sesini duyurleri tel ve mazgallı hastane oda- mak ve onları desteklemek amacıyla 30
larında kalan Gülmen ile Özak- Temmuz'da "Halkın Avukatları Serbest
ça’nın, gürültü çıkaran bir fanın Bırakılsın-Dev-Genç" yazılamaları yaptı.
yakınında kaldıkları için sürekli
uğultu çektikleri söylendi. Gül- Gözaltılarla Bizleri Yıldıramazsınız!
Hatay Antakya'da 27 Temmuz öğle samen ile Özakça’nın odalarının
hastane mutfağına yakın olduğu atlerinde, Halk Cepheli Karip Polat aciz
ve bu yüzden sürekli yemek polisler tarafından gözaltına alındı. Polat
kokusu çekmekten rahatsız ol- 28 Temmuz günü çıkarıldığı mahkeme taduğu da belirtildi. Bir süre önce rafından ifadesi alındıktan sonra serbest
de Filistinli tutsakların bulun- bırakıldı.
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YÜRÜYÜŞ’ümüzü Durduramayacaksınız!
Gerçeğin sesi olan dergimiz Yürüyüş
dergisine yönelik polis terörü sürüyor.
AKP’nin halk düşmanlığını halka en
doğru biçimde aktaran Yürüyüş dergisine
iki ay içerisinde ikinci kez baskın yapıldı.
Baskınlarınız, terörünüz gerçeğin sesi
Yürüyüş dergisini susturmaya yetmez.
Onlarca yıldır, birçok kez Yürüyüş dergisinin bürolarını bastınız. Çalışanlarını
tutukladınız. Yürüyüş dağıtımcısı Engin
Çeber’i Metris Hapishanesi’nde katlettiniz. Ferhat Gerçek’i sakat bıraktınız.
Fakat Yürüyüş dergisini susturamadınız.
Bugün ve bundan sonra da Yürüyüş
dergisini susturamayacaksınız.
Dergimizin hazırlık çalışmalarını yapıldığı Ozan Yayıncılık’a yapılan baskın
ve talan ile ilgili destek amaçlı yapılan
yazılı açıklamalar şu şekildedir;
Hatay Halk Cephesi (2 Ağustos):
“… Eşyaların üzerine çamaşır suyu
dökülüp kullanılmaz hale getirildi. Mutfak
eşyaları, TV gibi eşyalar kırıldı. Acizsiniz,
ahlaksızsınız, insani hiçbir şey yok içinizde. Gittikçe pervasızlaşan AKP, köpeklerini halkın üzerine yolluyor. Dün
Gençlik Federasyonu, Berkay Abatay
Spor Salonu basıldı bugün Yürüyüş dergisi. Halktan ve haklıdan ne kadar korktuğunuz, yaptıklarınızla ortadadır. Küçücük çocuğu sokak ortasında ezip geçişinizden ve delilleri yok etmek için
evini basıp resimlerini çalacak kadar
acizliğinizden apaçık ortada. Katil sürüleri! Bunların hesabını nasıl vereceksiniz
onu düşünün şimdi! Gençlik susmadı
susmayacak, gerçeğin sesi Anadolu’nun
her köşe bucağına ulaşmaya devam edecek. Sanmayın ki bu devran böyle sürecek! Yaptığınız her şeyin hesabı sorulacak!
Haklı ve onurlu olan taraf kazanacak!”
Esenyurt Halk Cephesi :
“… Üç buçuk saatlik bir operasyonun
ardından Yürüyüş dergisine girebilen
katil sürüleri, dergi büromuzu tamamen
tahrip etmiştir. Halkımız; dergimizi kanlı
elleriyle kirletmelerine izin vermeyelim!
Sesimizi duyuran, gerçekleri haykıran
dergimizi sahiplenelim. Bulunduğumuz
her alanda Yürüyüş dergisini daha fazla

insana ulaştıralım. Yapabildikleri tek şey
gerçeğin sesini susturmaya, katil ahlaksız
suratlarını gizlemeye çalışmaktır. Korkularını büyüteceğiz! Yürüyüş’ü, gerçeğin
sesini duyurmaya devam edeceğiz!”

Umudumuzu Diri Tutmak
İçin Yürüyüş Okuyalım
Okutalım
Yürüyüş dergisi dağıtımı İstanbul'da
devam ediyor. Halka gerçekleri ulaştırmak
için Yürüyüş okurları canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Halkta yaratılmak
istenen umutsuzluğu Yürüyüş dergimizle
kırıyor, halka umut olmaya devam ediyoruz. Dergi dağıtım haberlerinden derlediklerimizi aşağıda yayınlıyoruz.
Gülsuyu: Gülsuyu sokaklarında Yürüyüş okurları sokak sokak, kapı kapı
gezerek gerçekleri halka anlatmaya devam ediyor. 29 Temmuz'da Yürüyüş
dergisinin 24. sayısı esnaflara dağıtıldı.
2 kişinin katıldığı ve Sondurak, Okul
Bölgesi, Heykel esnafına 75 dergi dağıtılırken akşam Çarşamba Pazarı sokaklarına yapılan dağıtımda 35 dergi dağıtıldı.
Çalışmaya 5 kişi katıldı.
1Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde 26
ve 28 Temmuz günlerinde Halk Cepheliler tarafından yapılan dağıtımda, toplam
87 dergi dağıtıldı. Dergi dağıtımı sırasında
esnaflarla sohbet edildi.
Kartal: Halk Cepheliler tarafından
Karlıktepe Mahallesi’nde, 29 Temmuz'da
yapılan Yürüyüş dergisi dağıtımında

esnaf ve evlere toplam 28 dergi dağıtıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi’de 24 Temmuz'da
Halk Cepheliler tarafından umudun sesi
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Yapılan
dağıtımında 220 dergi halka ulaştırıldı.
30 Temmuz'da yapılan dağıtımda ise 50
dergi halka ulaştırılırken, halka, Nuriye
ve Semih için Ankara’ya gitmek isteyen
kişilere polisin yaptığı baskı ve işkence
anlatıldı.
Çayan: Çayan Halk Meclisi çalışanları 31 Temmuz'da Çayan Mahallesinde dergi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımında halka Nuriye ve Semih’in son
durumu hakkında bilgi verildi, Nuriye
ve Semih’in sağlık durumu anlatıldı.
Bir buçuk saat süren dergi dağıtımında
91 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımına
4 meclis çalışanı katıldı.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Kuruçeşme: Faşizmin gençleri uyuşturucu batağına çektiği ve sürekli yozlaştırmaya çalıştığı mahallelere faşizmi
anlatmak için Devrimci İşçi Hareketi
30 Temmuz’da Yürüyüş dergisi dağıttı.
25 adet derginin dağıtıldığı Kuruçeşme’de
dergi dağıtımı 1 saat sürdü.
Esenyurt: Halk Cepheliler 30 Temmuz ve 1 Ağustos’ta umudun sesi Yürüyüş dergisi dağıtımına devam etti. Yapılan çalışmalarda Yeşilkent 2 Temmuz
Parkı çevresinde, halka Nuriye ve Semih’in durumları ve kritik devreye girdikleri anlatıldı ve direnişi anlatan bildiriler verildi. Çalışmalarda toplam 80
adet dergi halka ulaştırıldı.

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!
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AKP’yi Uyarıyoruz!
Tek Tip Elbise İşkencedir, Tek Tip Elbise İnsan Onuruna Aykırıdır!
Tek Tip Elbise Uygulamasından Vazgeçin! Denemeye Kalkmayın!

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017
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AKP faşizmi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminden bugüne geçen bir yılı aşkın
süredir ülkeyi OHAL koşullarında, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)
ile yönetmektedir. Bugünkü siyasi tabloya bakıldığında, AKP’nin ülkeyi adeta
“başarılı” bir darbe sonucu ortaya çıkan
cunta iktidarı gibi yönettiği açıkça görülmektedir. Bunun son örneği 12 Eylül
cuntacılarının devrimci tutsaklar üzerinde denemeye çalıştığı Tek Tip Elbise
(TTE) uygulamasını gündeme getirmesidir.
AKP faşizmi, 15 Temmuz’dan bugüne, başta işçiler ve kamu emekçileri
olmak üzere halka yönelik sürdürdükleri
saldırılarını OHAL kararnameleriyle
daha da arttırmış, ekonomik, sosyal,
siyasal her alanda halkın her kesimine
yönelik bir devlet terörünü uygulamaya
sokmuştur.
Bu kapsamda, 13 yıl boyunca ülkeyi
birlikte yönettikleri ve bugün adına
FETÖ dedikleri Gülen Cemaati ile
ilgisi olsun veya olmasın binlerce kamu
emekçisi bir gecede çıkarılan KHK’lar
ile sorgusuz sualsiz işlerinden atılmıştır.
AKP iktidarına muhalif bütün dernekler,
gazeteler, televizyon kanalları, radyolar
bir bir kapatılmış; gazeteciler, aydınlar
gözaltına alınmış, tutsak edilmiştir.
Grevler yasaklanmış, sokak eylemleri,
mitingler, yürüyüşler yasaklarla veya
fiili saldırılarla engellenmiş, binlerce
kişi gözaltına alınmış, işkencelerden
geçirilmiş, tutsak edilmiştir… Böylece
devrimci olsun ya da olmasın tüm halk,
demokratik muhalefet susturulmaya,
sindirilmeye çalışılmıştır. Başka bir
ifade ile bir darbe ile amaçlanan siyasal
tablo ne idiyse, bugün aynısı yaşanmaktadır. Bu tablo 12 Eylül’den farklı
bir tablo değildir.
Elbette hapishaneler, devrimci tutsaklar da – tüm cunta dönemlerinde
olduğu gibi bu dönemde de – AKP faşizminin hedefinde olmuştur. Hapishanelerde yaşanan fiziki/psikolojik saldırılara, işkencelere, hak gasplarına
baktığımızda 12 Eylül dönemini aratmayan bir manzarayla karşılaşmaktayız.
Hapishaneler işkencehaneye çevrilmiş,

her gün bir başka hapishaneden işkence
sesleri yankılanır olmuş; ziyaretten haberleşme hakkına, sohbet hakkından
kitap-yayın hakkına kadar bugüne kadar
mücadelelerle, direnişlerle kazanılmış
birçok temel hak bir bir gasp edilmiş
veya edilmeye çalışılmaktadır.
Bugünlerde hapishanelerdeki saldırı
tehditlerine yine 12 Eylül cuntacılarının
mimarı olduğu bir başka saldırı hazırlığı
eklenmiştir. Bu seferki saldırı, her ne
kadar en başta “FETÖ”cülere yönelik
olduğu ifade edilse de doğrudan devrimci tutsakların politik kimliklerini
hedef alan Tek Tip Elbise dayatmasıdır.
Bu saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’un yıl dönümünde
katıldığı bir etkinlikte FETÖ’den yargılanan mahkumların tek tip kıyafet
giyeceğini açıklamasıyla gündeme gelmiştir. Erdoğan bu konuşmasında
ABD’nin Guantanamo’daki esirlere
uyguladığı TTE uygulamasını örnek
göstermiştir. Ancak Erdoğan’ın örnek
gösterdiği Guantanamo’nun hiçbir hukuki statüsü yoktur. Sadece örnek olarak
gösterdiği Guantanamo’nun değil, TTE
uygulamasının da ulusal veya uluslararası hukukta yeri yoktur. İşledikleri
veya işledikleri iddia edilen suç ne
olursa olsun tutuklu veya hükümlülerin
tıpkı “özgür” insanlar gibi ne giyip ne
giymeyeceğini, nasıl davranacaklarını,
nasıl bir yaşam sürdüreceklerini belirleme hakları vardır. Tutuklu veya hükümlü olmaları nedeniyle bu haklarını
kullanmaları engellenemez. Bu insan
onurunun gereğidir.
Bu uygulama ilk defa AKP ile gündeme gelen, AKP’nin kendine özgü
bir politikası da değildir. Bu saldırının
mimarları 12 Eylül cuntacılarıdır. Türkiye’de ilk olarak 1984 yılında gündeme
gelen Tek Tip Elbise saldırısı, 4 devrimci
tutsağın şehit düştüğü ölüm orucu direnişiyle engellenmiş, ancak devlet,
Tek Tip Elbise dayatmasından hiçbir
zaman vazgeçmemiştir. Devrimci tutsakların bu konudaki tavrını ve direniş
geleneğini bildiklerinden uygulamaya
bugüne kadar cesaret edememişlerdir.
Bugün bu saldırının tekrar gündeme

gelmesinin nedeni iç ve dış politikası
iflas eden, içine düştüğü ekonomik ve
siyasi krizi gittikçe derinleşen AKP’nin
yandaşlarına karşı güçlü görünme isteğidir. AKP gerçekte var olmayan bir
psikolojik üstünlük havası yaratmak
için, sürekli olarak, içeride ve dışarıda
etrafını saran tüm “düşman”lara karşı
kararlılıkla mücadele (!) şovları yapmaktadır. Bu amaçla, içerideki “düşman”larına karşı gündeme getirdiği
yeni saldırı ise “başta FETÖ'cüler olmak
üzere tüm terör tutuklularını kapsayacağını” ifade ettikleri Tek Tip Elbise
uygulamasıdır.
“Başta FETÖ’cülere olmak üzere”
diyerek meşrulaştırmaya çalışsalar da
Tek Tip Elbise uygulamasının asıl hedefinin devrimci tutsaklar olduğu açıktır.
Bunu nereden mi biliyoruz? Yakın tarihten biliyoruz, devrimci tutsakların
deneyimlerinden biliyoruz. Çünkü bugün adına FETÖ dedikleri eski iktidar
ortaklarıyla olan it dalaşları dönemseldir,
yarın uzlaşıp yine birlikte zulmetmeye
devam edebilirler. Her ikisi de halk
düşmanıdır, her ikisi de devrimcilere
düşmandır. AKP eski iktidar ortağıyla
olan çelişkilerini bahane edip asıl “düşman” olarak gördüğü devrimcilere saldırmaktadır.
TTE uygulamasıyla amaçlanan, tıpkı
ABD’nin Guantanamo’da, Ebu Gureyb
Hapishanesi’ndeki tutsaklara yaptığı
gibi, inançlarından soyundurup teslimiyeti kabul ettirerek TTE giydirdikleri
devrimci tutsakları “nedamet getirmiş
suçlular” olarak teşhir etmektir. Bu
geçmişte de böyleydi, bugün de böyledir.
Ancak bugüne kadar askeri faşist cuntalar dahil hiçbir iktidar, bunu başaramamıştır, AKP hiç başaramayacaktır.
AKP’yi uyarıyoruz! Tek Tip Elbise
işkencedir, Tek Tip Elbise insan onuruna
aykırıdır. Tecrübeyle sabittir ki, bu dayatmaya devrimci tutsaklar direnecek,
Tek Tip Elbise dayatmasını asla kabul
etmeyecektir. Olası bir uygulama halinde
yaşanacak tüm sonuçlardan AKP iktidarı
tarihsel ve siyasal sorumlu olacaktır!
TTE uygulamasındanvazgeçin!
Halkın Hukuk Bürosu
1 Ağustos 2017
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Yeni Akit Gazetesi Grup Yorum’a Saldırıyor!
Grup Yorum ’a Yönelen Her Saldırıdan
Yeni Akit Gazetesi Sorumludur!
AKP’nin sözcülüğü görevini üstlenmiş ve çürümüş zihniyetini aynen
yansıtan gazete Yeni Akit’te çalışan
Faruk Arslan adlı şahsiyetin 1 Ağustos
2017 tarihli yazısında Grup Yorum’un
çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür
Merkezi ve Yorum’un bestesi olan
“Haklıyız Kazanacağız” adlı marşı
hedef alınmış. Konuyla ilgili Grup
Yorum’un halktan oluşturduğu ve
umudu türkülerini Anadolu ve yoksul
mahallelere yayan Grup Yorum koroları 2 Ağustos’ta yayınladığı açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Utanmazlığın, pişkinliğin bataklığına saplanmış iktidar yanlısı bu
sözde gazetecinin yazısındaki mesnetsiz ve içi boş suçlamalarına bakalım: “İçinde ‘silah’, ‘kan’ ve ‘kavga
sözcüğünün geçtiği marşı minik çocuklara okutuyorlar’ demiş.
Birincisi; Anadolu’nun tarihi hep
kanla yazılmış ve yazılmakta. Bu
kanı döken iktidarın ve egemenlerin
kendileridir. Marşta geçen “kanımızla
yazıyoruz tarihi” cümlesi ise bu gerçekliğin sanata aktarılmış halidir.
İkincisi; kavga kelimesinden rahatsız olmuş Faruk Arslan. Şu an ülkemizde faşizmin yarattığı bunca zulüm ve saldırılara karşı elbette ki halkımız kavga içerisinde mücadele ediyoruz. Kavga hayatımızın her anındadır şu an ve bunu dile getirmekten
vazgeçmeyeceğiz.
Son “sakıncalı” sözcüğümüz ise “silah”. Daha bu yazının yazıldığı gün
akrep denen ölüm araçlarıyla Okmeydanı sokağında oyun oynayan bir çocuğu
ezdi polis. Ve sonra çocuğu araca
bindirip hemen kaçtı. Silopi’de yine
panzerleriyle uykusundaki iki çocuğu
ezdiler eve girerek. Daha birkaç ay

önce canlı bomba denilen ama üstü
çıplak halde ve elinde sadece su şişesi
olan Kemal Kurkut’u arkasından vurarak öldürdüler. Yine birkaç ay önce
Gazi’de içinde iki gencin olduğu arabayı
taradılar arkadaki bağlamayı ”silah”a
benzettikleri için. Gece yarıları yaptıkları
hukuksuz ev baskınlarında katlettiler
Dilek’i, Sıla’yı çatışma yalanının arkasına saklanarak. Ve daha bunun binlercesi. Binlerce halk çocuğunu her zamanki sığınakları olan “teröristti” yalanıyla kendilerince meşrulaştırarak katlettiler ‘silah’larıyla. Tüm bunlar olmuşken bizim marşımızda “silah” sözcüğünün geçtiği marşı çocuklara söyletmenin kötülüğünden bahsetmek tam
olarak onların zihniyetine yakışır bir
ikiyüzlülüktür.
“Terör marşı söylediğinden habersiz
körpe yavrular” demiş ve devam etmiş.
“Birbirlerine sevgi sözcüğü söylemeleri
gereken yaşta” diye. Sizin uyuşturucu
bataklığına sürüklediğiniz, yoksulluğa
bırakarak sokaklarda dilenmelerine sebep olduğunuz, maruz bıraktığınız birbirinden saçma ve kalitesiz tüm sözde
sanat faaliyetlerinizle bencilliğe ve duyarsızlığa özendirmeye çalıştığınız çocuklarımızı biz halk sevgimizle eğitiyoruz, onlara sevginin ve adaletin güzelliğini öğretiyoruz. Birbirleriyle olan
arkadaşlıklarını güçlendirip onlara halkın
sanatçılığını öğretiyoruz. Ve bizim çocuklarımız kitap okumayı, enstrüman
çalmayı, arkadaşlarını sevmeyi, ailesini
sevmeyi, halkını sevmeyi, vatanını sevmeyi ve korumayı öğreniyor. Emek
harcamayı öğreniyor. Daha küçük yaşlarda ailelerimizin bize emanet ettiği
çocuklarımızı biz böyle yetiştiriyoruz,
söylediği şarkıların ne denli gerçek olduğunu, ne anlama geldiğini bilerek.
Oysa siz tüm o kuran kurslarınızda,
cemaat yurtlarınızda, Ensar gibi vakıflarınızda yobaz okullarınızda çocuklara

tecavüz ediyor, onları taciz ediyor, dayakla eğitiyorsunuz. Kendileri gibi olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi cihat adı altında insanları katletmeyi
öğretiyorsunuz. Küçük yaştakilere yine
oyun icabı gelinlik giydirip küçük yaşta
evliliği özendiriyorsunuz. Asıl terör budur, asıl terörist sizlersiniz. Öyle ki “İslamcılık” adı altında emperyalizme
uşaklık yapıyorsunuz. Çocuklarımıza
en büyük zarar sizden gelmektedir.
“Sanat ile kamufle olmuş terör
örgütü” diyor yazıda yine. Dindarlık
adı altında halkın dini duygularını
sömüren, siyaset adı altında halkın
parasını çalıp yiyen, hukuk adı altında
tüm katilleri, tecavüzcü yobazları,
hırsızları aklayıp, adalet için mücadele
eden ve gerçekleri dile getirenleri
hapse atan sizsiniz, sizin yaslandığınız
iktidarınızdır. Kamufle olarak terör
estirmek size özgüdür. Bizler ise halk
için sanat yapan ve bunu en önde
mücadele ederek bedel ödeyerek yapanlarız. Gerçekleri ve bunu değiştirmenin yolunu halkımıza anlatma
görevimizden de asla vazgeçmeyeceğiz.
Son olarak Berkin’imizden bahsetmiş yazar. Daha 14’ünde başından
vurarak katlettiğiniz Berkin, bu halkın
evladıdır ve siz ne derseniz deyin bizim çocuklarımız Berkin gibi cesur
olacaklardır. Halkın sanatını yapmaya
devam edeceklerdir. Ve son olarak
söz ettiğiniz konser kaydı; İdil Kültür
Merkezi’nde değil, 2012 yılında Bağımsız Türkiye Konseri’nde yüzbinler
ile birlikte söylendi!
Hepsi sizin yapabileceğiniz türden
olan suçlamalarınızla Grup Yorum’u
hedef almaktan vazgeçin. Asıl siz çocuklarımızdan ellerinizi çekin! Sevgili
Halkımız; çocuklarınızı gericilere yobazlara tecavüzcülere değil devrimcilere emanet ediniz.”

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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Avrupa’da

NURİYE VE SEMİH’E
AVRUPA’DAN DESTEK!

Avusturya:

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Her hafta olduğu gibi bu hafta da
Nuriye ve Semih’in direnişini duyurmak için, Cuma ve Cumartesi günleri
Viyana’nın en kalabalık caddesi ü zerinde stant kuruldu.
Nuriye ve Semih’in direnişindeki
güncel durumu Viyanalılara duyurmak
için Almanca bildiriler hazırlandı, çadırın kenarına dövizler ve pankartlar
asıldı.
Caddeden gelip geçen insanların
ilgisi her zamanki gibi yoğundu. Dayanışmada bulunmak isteyen insanlar,
yine beyaz bezin üzerine Nuriye ve
Semih için kendi dillerinde duygularını
yazdılar.
İki ODTÜ öğrencisi genç bayan,
çadır eylemini görünce yanımıza geldiler ve heyecanla kendi okullarında
da gericiliğe karşı mücadele verdiklerini, Semih ve Nuriye’nin direnişini
takip ettiklerini söylediler. Dayanışma
içinde olduklarını göstermek amacıyla,
çadırdakilerle birlikte fotoğraf çektirdiler. Nuriye ve Semih’in direnişi ile
dayanışmayı her yerde gördüklerini,
her yerde anlatacaklarını söylediler.
Enternasyonalist müzik grubu, yine
çadırda direniş türküleri söyleyerek
ortama canlılık kattı. Çadır çevresinde
bekleyen insanlar alkışlarla türkülere
eşlik ettiler. Umut Güneşi parçası söylendi.
İki gün boyunca bine yakın Almanca bildiri dağıtıldı. Viyana’da bulunan birçok yerel radyo ve TV programlarında Nuriye ve Semih ile ilgili
programlar yapıldı.
Dayanışmamızı büyütecek, Nuriye
ve Semih’i zalimlerin elinden çekip
alana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz
denildi.

Yazılama:
Avusturya’nın Linz şehrinin merkezi noktalarına 23 Temmuz akşamı
toplam dört adet Almanca “Nuriye ve
Semih´e Özgürlük” anlamına gelen
“Freiheit für Nuriye und Semih” ya-
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zıları yazıldı.

Belçika:
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi direnişlerinin 143
gününde 29 Temmuz Cumartesi günü
Belçika’da Nuriye ve Semih için bir
eylem yapıldı. OHAL İLE MÜCADELE KOMİTESİ’nin Brüksel’in çok
kalabalık bir meydanı olan Place de
la Monaie’de yaptığı eylem saat
15:00’da başladı. Her hafta Cumartesi
yapılacak eylemlerin ikincisine yoğun
ilgi vardı. Yüksel Caddesi’ndeki İnsan
Hakları Anıtı’nın ablukaya alınarak
mahkum edilişini temsilen bir parmaklık ve içerisinde oturan komite
üyesi meydandan geçen binlerce insanın ilgisini çekti. Sorular yöneltip
cevabını alan birçok insanın “peki ben
Nuriye ve Semih için ne yapabilirim”
diye sorması, AKP faşizminin onca
direnişi bitirme, direnişin sesini kısma
çabalarının ne kadar boş olduğunu
gösteriyordu. Direniş anlatıldığında
sahiplenmenin daha da büyüdüğünü,
insanların direnişten etkilendiğini gördük.
Nuriye ve Semih hakkında hiçbir
bilgisi olmayan ya da AKP’nin medyasından öğrendikleri ile sınırlı bilgiye
sahip olan Türkiyelilerin de oldukça
ilgili olduğu gözlendi. “Biz böyle bilmiyorduk, başarılar” diyeninden “siz

Türkiye’yi karalıyorsunuz” diyenine
kadar çok farklı tepkilerin de olduğu
eylem boyunca soru soran Türkiyelilere
direniş anlatıldı.
Sürekli olarak megafonla Fransızca
ajitasyonun çekildiği, direnişin anlatıldığı 2 saat boyunca Fransızca ve
Türkçe sloganlar atıldı.
Hedef olarak en az 100 kişi ile bu
meydanda açlık grevi yapma çağrısının
yapıldığı konuşmada: EĞER 70’LİK
AMCALAR 30 GÜNDÜR AÇLIĞA
YATMIŞLAR İSE, ESRA 68 GÜNDÜR, NURİYE VE SEMİH 143 GÜNDÜR AÇ VE HAYATİ TEHLİKE SINIRINI ÇOKTAN AŞMIŞLAR İSE
HERKES AÇLIK GREVİ YAPMALI.
HERKESE ÇAĞRIMIZDIR; HAFTAYA CUMARTESİ NURİYE VE
SEMİH İÇİN 1 GÜNLÜK AÇLIĞIMIZI ONLARIN AÇLIĞINA KATALIM VE BU MEYDANDAN DÜNYAYA DUYURALIM! NURİYE VE
SEMİH YAŞASIN! denildi. Eyleme
35 kişi katıldı.

Yunanistan:
Selanik’te Nuriye ve Semih İçin Bir
Günlük Açlık Grevi Yapıldı
30 Temmuz Pazar günü Yunanistan
Selanik’te Nuriye ve Semih’in büyük
bir kararlılık ve inançla sürdürdükleri
açlık greviyle dayanışmak ve faşist
devletin onları zorla hastaneye kaçı-

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

günü de bir günlük destek
açlık grevi yaparak desteklerini sürdüreceklerini
açıkladı.

ALMANYA:

rarak, zorla müdahale hazırlıklarında
bulunmasını protesto etmek için 1
günlük açlık grevi yapıldı. Selanik’teki
bir dönem direniş merkezi olmuş devlet
televizyon kanalı ERT-3 karşısında
yapılan eylemde halka bildiriler dağıtıldı. Televizyon emekçileri konuyu
haber yapacaklarını ifade ettiler. Eylem
yerine “Nuriye ve Semih hemen serbest
bırakılsın ve talepleri kabul edilsin
yazan Türkiyeli Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi” imzalı bir pankart asıldı. Açlık grevi 3 kişi olarak
yapıldı, bir Yunan dostumuz da belli
saatler için bu üç kişinin içine katıldı.
Sabah 10:00 gibi başlayan eylem, akşam 20:00 gibi tamamlandı.
Atina’da Anti-Emperyalist Cephe Nuriye ve Semih İçin Pankart Astı
Nuriye ve Semih için Türkiye ve
Yunanistan’dan Destekçiler “ Nuriye
Ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin
Ve Derhal Serbest Bırakılsınlar Mücadelelerinde Zafer” imzalı pankart
asıldı.
30 Temmuz günü Anti-Emperyalist
Cephe imzasıyla Atina’nın Ekserhiya
Meydanı’na pankart asıldı.

Atina’da Nuriye ve Semih İçin
Duvar Gazetesi Yapıldı
Her Yerde Nuriye ve Semih’i Anlatacağız
30 Temmuz günü Atina’da Halk
Cepheliler Nuriye ve Semih’in direnişini Yunanistan halkına anlatmak
için duvar gazetesi yaptı. Ekserhiya
Mahallesi’ne yapılan duvar gazetesinde
Nuriye ve Semih’in niçin direndiği
Yunanca yazılırken, Yüksel Direnişi’nden resimler asıldı.
Atina’da Nuriye ve Semih
İçin Afiş Yapıldı
31 Temmuz günü Atina’nın Ekserhiya Mahallesi’nde Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için afişleme yapıldı.
145 gündür işleri, emekleri ve onurları
için direnen Nuriye ve Semih’i anlatan
afişler mahallenin pek çok yerine asıldı.
Yunanistan Halk Cephesi
Nuriye ve Semih İçin Afiş Yaptı
Yunanistan Halk Cephesi 142. gündür açlık grevinde bulunan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın sesini
duyurmak için afiş asdı.
Yunanistan Halk Cephesi Pazar

Köln’de, Nuriye ve Semih’le Dayanışma Eylemi
Düzenlendi
Anadolu Federasyonu
tarafından
Almanya
Köln'de 30 kişi ile Yüksel
Direnişi’nin 263, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin
143.gününde biraraya gelerek eylem gerçekleştirdi.
Beyaz kefenler giyen
göstericiler ile siyah elbiseli, eli baltalı ve urganlı
cellat alanda sergilendi.
Bu gösteri Dom Kilisesi’ni ziyaret
amaçlı gelen insanlarca ilgiyle izlendi.
Almanca konuşmalarla Yüksel Direnişi, OHAL ve KHK faşizminin yansımaları insanlara anlatıldı ve bildiriler
dağıtıldı.
Grup Yorum türküleri hep birlikte
söylenerek alanda coşkulu halaylar
çekildi.
Çav Bella şarkısı söylendiğinde
alan etrafındaki kalabalıktan alkış çalanlar, destek verenler vardı.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Berlin’de Yüksel
Direnişinin 17. Günü
Berlin Halk Cephesi 26 Temmuz
günü de Yüksel Direnişi’ne destek
oturma eylemlerine devam etti.
Kreuzberg`teki Heinrichplatz`da
yapılan eylem yağmur altında geçti.
26 Temmuz Çarşamba günü saat
18.00’da başlayan eylemde dövizler
açıldı. Halk Cepheliler bu sefer de
alandaki esnafı gezerek direnişi anlattı.
Oturma eylemi devam ederken iki
Halk Cepheli de çoğu kafe olan esnafı
gezerek Yüksel Direnişi’ni anlattı ve

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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hem kendileri hem müşterileri için
bildiri bıraktı. Birçoğunun direnişten
haberdar olduğu görülürken gazeteliklerine bildiriler bırakıldı.
Bir saatlik eylemde yaklaşık 500
bildiri dağıtıldı. Destek oturma eylemi
saat 19.00’da sloganlarla sonlandırıldı

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Berlin’de Yüksel Eylemi
Direniş Günlüğü
BERLİN´DE YÜKSEL EYLEMİ
DEVAM EDİYOR
18-21 GÜNLER
Berlin Halk Cephesi oturma eyleminin 18. gününde herkesi Yüksel
Direnişi’ne omuz vermeye çağırdı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi 141. günündeyken,
27 Temmuz Perşembe günü Heinrichplatz`da yapılan eylemde Almanca-Türkçe, “İşimizi Geri İstiyoruz ,
Nuriye Gülmen Semih Özakça Yalnız
Değildir” pankartı açıldı.
Yaklaşık 150 bildiri dağıtılırken,
oturma eylemine katılıp destek verenler de oldu.
Berlin Halk Cephesi 28 Temmuz
Cuma günü de Yüksel Direnişi’ne
destek oturma eylemini devam ettirdi.
Kreuzberg`teki Heinrichplatz`da yapılan eylemde Almanca-Türkçe, “İşimizi Geri İstiyoruz Nuriye Gülmen
Semih Özakça Yalnız Değildir” pankartı açılarak sloganlar haykırıldı.
Yüksel Direnişi’ne dair dövizlerin
de açıldığı eylemde fotoğraf standı
da açıldı. Yüksel Direnişi’nden ve
farklı yerlerde yapılan destek eylemlerinden fotoğrafların olduğu stand
çok ilgi gördü. Başka günlerde de
destek vermiş olan bir kadın da eylem
içinde yer aldı. Almanca-Türkçe
250 bildiri dağıtıldı.
29 Temmuz Cumartesi günü de
Yüksel Direnişi’ne destek oturma eylemi Berlin’de devam ettirildi. Yüksel
Direnişi’nin sesi bir kez daha Berlin’e
taşındı. Almanca-Türkçe bildiriler
dağıtıldı. Aynı zamanda daha fazla
insana ulaşabilmek için eylem sırasında internet üzerinden canlı yayın
da yapıldı. Birçok kişi eylem hakkında
düşüncelerini paylaşarak direnişi duyuracaklarını söyledi.
Berlin Halk Cephesi oturma

52

eyleminin 21. gününde
Yüksel Direnişi’ni anlatıyor
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça´nın açlık grevleri sürerken işkenceyle hastaneye kaçırılmaları Berlin`de
yapılan eylemde protesto edildi. 30
Temmuz Pazar günü Heinrichplatz`da
yapılan eylemde Almanca-Türkçe,
“İşimizi Geri İstiyoruz, Nuriye Gülmen Semih Özakça Yalnız Değildir”
pankartı açılarak bildiriler dağıtıldı.
Saat 18.00’dA başlatılan eylemde direnişi anlatan Almanca konuşmalar
yapıldı. Eylem yerinden geçen otobüslerden, araçlardan da insanların
destek verdiği, zafer işaretleri yaptığı
görüldü.
100 bildirinin dağıtıldığı oturma
eylemi saat 19.00’da sloganlarla bitirildi.

ULM’de Nuriye ve Semih
İçin Pankart Asma
Eylemi Yapıldı
28 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde, halkın en yoğun olduğu
bölgelere 4 adet Almanca “NURİYE
VE SEMİH 11 MART’TAN BERİ
AÇLIK GREVİNDE,ONLAR ÖLÜRSE İNSANLIK ÖLÜR. NURİYE VE
SEMİH’E ÖZGÜRLÜK- HALK CEPHESİ” imzalı pankartlar asıldı.
Pankart ise ULM İstasyonu’ndan
Çarşı merkezine gidilen ve saatte binlerce insanın geçtiği inşaat bariyerlerine
asıldı. Halkın ilk tepkisi çok güzeldi.
O pankartı asarken yardım edenler oldu
yabancı insanlardan.
Pankart ULM Büyük Bina (Türkiyelilerin en yoğun olduğu iş hanları
ve kahvehanelerinin olduğu bina) ve
Ulm DİTİB Camisi’nin karşısında
bulunan hem insanların hem arabaların
yoğun geçtiği bir yere asıldı. Camide
cuma namazı için kalabalık kitleye
de Nuriye ve Semih’in direnişi anlatıldı ve pankarta dokunmama telkininde bulunuldu. Pankart ULM çarşı
merkezinin ve arabaların en yoğun
geçtiği bir üst geçit köprüsüne asıldı.
Haklı talepleri kabul edilene kadar
eylemlerimiz devam edecek.

İsviçre:
Gece ve gündüz olarak çadır nöbeti
tutmaya ve dönüşümlü açlık grevi

yapmaya devam ediyoruz. Hava koşullarından dolayı özellikle gece nöbetlerimiz biraz zor geçiyor. Genellikle
yorganlara sarılıp günün doğmasını
bekliyoruz.
Yoldan geçen yabancı insanların
çadırımıza ilgisi oldukça fazla. Tek
şikayetimiz; Türkiyeli yurttaşların
karşı caddeden çadırımıza bakıp geçmeleri oluyor. Ya da hiç görmemezlikten gelip başlarını öne eğmeleri!
Bu Cumartesi günü (29.07.2017)
Saat: 11:00 ile 18:00 arasında Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için bir
stand da Basel şehrinde kuracağız.
Orada Nuriye ve Semih’in açlık grevleriyle ilgili bildiri dağıtıp, insanlarla
son süreci konuşacağız.
İsviçre TAYAD Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça İçin 2 Günlük
Açlık Grevi Gerçekleştirdi
Dün başlayan açlık grevinde, öncelikle Basel şehrinde TAYAD’lı Aileler stand kurdu. Şehrin merkezine
kurulan standda birçok yurttaşla sohbet edildi. Esnaflar gezildi, Yürüyüş
dergisi halka dağıtıldı.
İsviçreliler de dahil olmak üzere,
standı ziyaret eden yurttaşlara Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın durumu
anlatıldı. Standa ilgi oldukça fazlaydı.
Nuriye ve Semih’in onurlu mücadelesinin yanında olmak isteyen herkes
imza föylerini hiç tereddüt etmeden
imzaladı.“İmza föyünün üstündeki
açıklamayı okumamıza bile gerek yok,
biz onlara inanıyoruz” diyenler oldu.
Bir İsviçreli vatandaş standa gelip
görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Ülkenizde o diktatör Erdoğan olduğu
müddetçe, Türkiye halkları hiçbir zaman özgür olamayacak! Bizler dünya
gündemini sürekli takip ediyoruz ve
Türkiye halkları için üzülüyoruz çünkü
diktatör Erdoğan, hakkınızı aradığınız
için sizleri hapse atıyor. Bu çok kötü
bir durum! Ülkenizde demokrasi gerçekten yok. Diktatör Erdoğan artık
susmalı ve Türkiye halklarından yaptığı her şey için özür dileyip, cezası
neyse çekmeli. Biz inanıyoruz ki Türkiye halkları o zaman özgür olacaktır!”
Bir başka İsviçreli vatandaş ise
merak ettiği sorularını TAYAD’lı Ai-
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leler’e şu şekilde sordu: “Gazetelerden, internet haberlerinden takip edip
görüyorum. Nuriye ve Semih’in akademisyen ve öğretmen olduğunu biliyorum. Onlar işlerine geri dönebilmek için direndiler onu da biliyorum!
Ama yine de merak ediyorum. Ülkenizde bu insanlar günlerce açlık grevine girdiler ve hala da açlık grevinde
olduklarını söylüyorsunuz. Ölüm sınırında olan bu insanları Erdoğan
neden hapse atıyor? Bu bana çok
saçma geliyor! Ülkenizde hak aramak
bu kadar mı suç sayılıyor? ”
TAYAD’lı Ailelere yabancılardan
gelen sorular genel olarak bu şekilde
devam etti. Sorular geldikçe ve insanların görüşleri paylaşıldıkça bir
kez daha görüldü ki; AKP hükümetinin yaptığı işkenceler, gözaltılar, tutsaklıklar, katliamlar dünya gündemine
bir şekilde oturuyor. İnsanlar bunları
görüyor ve çok rahat bir şekilde de
“Diktatör Erdoğan” ya da direkt “Katil
Erdoğan” diyerek hitap edebiliyorlar.
2 günlük açlık grevine başlayan
TAYAD’lı Aileler dün saat 11:00’da
kurdukları standı 18:00’a kadar sürdürdüler (29.07.2017). Daha sonrasında yine Basel’de olan Boran Kültür
Merkezi’ne geçip açlık grevlerine
orada devam ettiler. Bugün ise akşam
saatlerinde Boran Kültür Merkezi’nde
yapılan toplu sohbet sonrasında açlık
grevlerini sona erdirdiler.
İsviçre’de Nuriye ve Semih
İçin Türkiye Konsolosluğu
Önünde Eylem Yapıldı
İsviçre TAYAD’lı Aileler Olarak
Zürich Türkiye Konsolosluğu ve Zürich Bahnhof’u Önünde Nuriye Ve
Semih İçin Biraraya Geldik
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça;
28.07.2017 gecesi açlık grevlerinin
142. günlerinde, AKP hükümetinin
işkenceci gardiyanları tarafından hücrelerinden resmen kaçırılıp, işkence
yapılarak zorla hastaneye götürül-

müşlerdir. Amaçları Nuriye ve Semih’in direnişini kırmak ve onları
sakat bırakmaktır. Nuriye ve Semih’in
başına gelebilecek herhangi bir şeyden
AKP hükümeti sorumlu olacaktır.
Bizler bugün Nuriye ve Semih’in
açlık grevlerinin 144. günlerinde İsviçre TAYAD’lı Aileler ve HALK
CEPHELİLER olarak bir kez daha
Türkiye Konsolosluğu önünde biraraya geldik. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, bir kişi dahi kalsak
haykırmaya devam edeceğiz!

Londra:
Nuriye ve Semih direnmeye devam
ediyor. Onlar direndikçe büyüyor
halkların umutları, onlar direndikçe
emperyalizm ve faşizm küçülüyor.
Onlar beklenen zafer umudunun
gücünden alıyorlar direnme azimlerini…
Bizler Nuriye ve Semih’e Özgürlük Komitesi olarak bulunduğumuz
her yerde onların sesi soluğu olmaya,
taleplerini haykırmaya devam ediyoruz.
Her Cuma olduğu gibi bu hafta
da İngiliz ve İrlandalı dostlarımızla
birlikte Nuriye ve Semih’in kesilmeye
çalışılan nefesleri oluyoruz.
28 Temmuz Cuma akşamı Londra’nın merkezi Trafalgar Square’de
bir protesto gösterisi yapıldı.
Nuriye ve Semih’e Özgürlük Komitesi’nin, Revolutunary Communist
Group (RCG), Fight Racısım Fight
Imperialışm (FRFİ)ve Anti -internment Group London’dan dostlarımızla
birlikte organize edilen gösteride pankartımız, kızıl bayraklarımız, sloganlarımız ve dövizlerimizle AKP faşizminin zulmü anlatıldı dünya halklarına. Bir saat süren protesto boyunca
yaklaşık 100 adet İngilizce bildiri
dağıtıldı.
Londra’da Pazar Kahvaltılarımız
ve Halk Toplantılarımıza
Devam Ediyoruz

Yıllardır her pazar birlikte kahvaltı
yapıp sorunlarımıza çözümler bulmaya devam ediyoruz.
Gündemimiz, ABD işbirlikçisi faşizmin hücrelerinde “işimizi geri istiyoruz” diye direnen Nuriye ve Semih’in direnişiydi yine.
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler’in, Nuriye ve Semih’in direnişini
ve hastaneye kaçırışlarını anlatan yazısı okundu.
Onların direnişini sahiplenmek,
halk düşmanlarını teşhir etmek ve
bu onuru dünya halklarına anlatmak
için her hafta İngiliz ve İrlandalı
dostlarımızla yaptığımız Cuma protestolarına daha güçlü katılarak devam
etmek gerektiği vurgusu yapıldı.
11 kişinin katıldığı toplantı bu
Cuma akşam 19:00’da Tarafalgar
Square’de buluşmak üzere sona erdi.

Hollanda:
Nuriye ve Semih için Hollanda
Rotterdam’dan Eylem
Hollanda Halk Cephesi olarak
KHK’larla bir gecede işlerinden atıldıkları için direnen Nuriye ve Semih’in sesini Hollanda’da duyurmak
için yaptığımız oturma eylemine bu
hafta da devam ettik.
28 Hazirandan beri her hafta Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri
saat 17.00-19.00 arası Rotterdam
Merkez Tren İstasyonu önündeki oturma eylemi ve bildiri dağıtımında,
Hollanda’daki halklara Nuriye ve Semih’in işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevini anlatmaya devam
ediyoruz. Hollandalı dostumuz da
hem eylemlere katılarak hem de kendi
imkanları ile çoğalttığı bildirileri
sabah işe gitmeden önce istasyon
önünde dağıtılan gazetelerin arasına
koyarak direnişin sesini daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyor. Biliyoruz
ki bu sahiplenme ile Nuriye ve Semih’in direnişlerini daha gür haykırarak, onları zulmün elinden çekip
alacağız.

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde

Bulunduğumuz Her Yer Direniş Alanıdır!

53

AVRUPA’dakiBİZ

Tatilde Sizi Bekleyen, Sadece Akrabalarınız Değil!
Direnişler, Direnişçiler, Mücadelemizin Mahalleleri,
Demokratik Kurumlarımız, Şehitlerimiz... de Sizi Bekliyor

Sayı: 26

Yürüyüş
6 Ağustos
2017
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Güzel bir ülkemiz var. Doğasıyla güzel. İnsanıyla güzel. Kültürüyle güzel.
Ve kavgasıyla güzel.
Güzel bir ülkemiz var; destanlar dolu
tarihiyle güzel, direnişleriyle güzel, direnişçileriyle güzel.
Açlıkla, işsizlikle, yoksullukla, zulümle, halka, zindan hale getirilen bir
ülkemiz var.
Baskınlarıyla, işkenceleriyle, hapishanelerde tecritiyle, meydanlarda dolaşan
panzerleri ve TOMA’larıyla devrimin
susturulmaya çalışıldığı bir ülkemiz var.
Bu vatan bizim.
Toprağında anne babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin ve şehitlerimizin
mezarları var.
Tatil mevsimi geldi. Halkımızın bir
kesimi, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde tatil
yaparken, büyük bir çoğunluğu da ülkemize gidecek.
Ülkeye tatile gidenlerin çoğu ise
"ikili" bir program yapıyor; ülkede geçirecekleri sürenin bir kısmını, sahil bölgelerinde, bir kısmını ise kendi memleketlerinde, köylerinde geçiriyorlar. Başka?
"Başka?" sorusunun cevabını bulmak
için tatilin ne olup olmadığına da bakmak
gerekir.
Düzen kültürü, tatili, "her şeyden kaçış" haline getirmiştir. Çevrenden, dünyadan, olaylardan kaçıp bir sahile sığınıp,
her şeyi unutacaksın... Tabii "tatilde yanınıza alınacak kitaplar" diye de bu kaçışa
"entellektüel" bir boyut katmayı da ihmal
etmezler. Tatilci, sadece dinlenmeye bakmalıdır; deniz, kum, güneş ve sabah ne
yiyeceğiz, akşam ne içeceğizden öte bir
şeye yer vermemelidir yaşamında. Depremlerde, sellerde, tsunamilerde, yanıbaşlarında cesetler sıralanmışken, tatiline
devam eden "turist" tipi, işte bu tatil anlayışının sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Biz nasıl yapacağız? Böyle yapmayacağımız açıktır.

Çocuklarımıza Vatanı,
Halkı Tanıtmak,
Tatildeki Bir Amacımız
Olmalı
Dinleneceğiz, gezip dolaşacağız, akrabaları ziyaret edeceğiz,
köyümüze gideceğiz.
Özellikle çocuklarımız, mutlaka
anne-babalarının memleketini, köyünü kasabasını tanımalı deriz.
İki üç haftalığına köylerine gidip
orda kalan aileler, çocuklarının bu kısa
sürede ne kadar büyük değişim geçirdiklerini anlata anlata bitiremezler. Apartmanların dört duvar arasına hapsedilmiş
çocukları, orada, doğayı, doğallığı, Anadolu’yu, arkadaşlığı, çamurlara bulanmayı
yaşarlar çünkü. Çocuklarımıza bunu yaşatmalıyız.
Çünkü, sevmek tanımaktır. Vatanını,
halkını tanımayan bir çocuktan, gençten,
vatanını, halkını sevmesini nasıl bekleyebiliriz.
Birinci olarak; çocuklarımızın vatanı,
halkı tanıyacakları bir program yapmaya
çalışmalıyız.

Kavgamızın Başkentini ve
Kavgamızı Tatil
Programımıza Dahil
Edebilmeliyiz
İkincisi; süren direnişleri, demokratik
kurumlarımızı ziyaret etmek olabilir programınızda.
Örneğin Nuriye ve Semih için yapılan
bir eyleme denk geliyorsanız, neden sizin
de sesiniz olmasın o eylemde. Mehmet
Güvel'i ve başka açlığa yatanları ziyaret
edebilmeliyiz. Yolu Ankara'ya düşenler,
Yüksel'e gidebilirler.
Üçüncüsü; özellikle İstanbul'da mücadelemizle özdeşleşmiş mahalleleri, Gazi'yi, Okmeydanı'nı, Küçükarmutlu'yu,
Çayan'ı ziyaret etmek, tatilimizi, sıradan
bir tatil olmaktan çıkaracaktır.

Bu mahallelere gitmeyi, hem yukarıda
sözünü ettiğimiz vatanı, halkı tanıma açısından, hem de kurumlarımızla, direnen
halkımızla omuz omuza olmak açısından
öneriyoruz.
Gazi'de şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmek, Okmeydanı'nda şehidimizin
adının verildiği Sibel Yalçın Parkı'nı, Çayan'da şehidimiz Hüseyin Aksoy Parkı'nı
görmek, meclisleri ziyaret edip, meclis
çalışanlarıyla sohbet etmek, Küçükarmutlu'da Gülsüman ve Şenay Halk Bahçesi’ni görmek, Küçükarmutlu'dan İstanbul
Boğazı’nı seyredip, burjuvazinin neden
yoksullara bu güzelliği reva görmediğini
düşünmek, hiçbir tatil programının sağlayamayacağı büyük bir zenginliktir.
Yurtdışında yaşayan her insanımız
için, bu hem bir dayanışma, ama dayanışmadan önce kendi ruhumuzu, coşkumuzu beslemektir.

AKP Faşizminin
Tehditlerine
Boyun Eğmeyelim
İnsanlarımız faşizm altında mücadele
ediyor.
AKP faşizmi, yurtdışında yaşayan insanlarımızın halkıyla, vatanıyla dayanışmasını engellemek için, faşist terör ve
gözdağını yurtdışına da uzatmış durumda.
Bu terör ve gözdağı kendini, örneğin, ülkeye girişlerde havaalanlarındaki kontrollerde gösteriyor. Yurtdışında yaşayıp
da internet üzerinden AKP'yi eleştiren
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birkaç kişinin gözaltına alınmasıyla gösteriyor.
Yurtdışında yaşayan halkımız,
bu tehdit ve gözdağlarına boyun
eğmemelidir.
İşkencenin amacı nedir? Bir
kişiye işkence yapar; yüzbin kişiyi
onunla korkutur, sindirir. Egemen
sınıfların kurduğu darağaçlarında
da amaç aynıdır; "üçünü beşini
sallandıracaksın, sonra bak kimsenin sesi çıkıyor mu?" diye düşünürler.
Yurtdışından giden birkaç kişiyi girişte taciz ederler, tehdit
ederler, o örnekler üzerinden yurtdışındaki tüm insanlarımızı sindirmek isterler. Facebookta, Twitterde yazdıklarından dolayı insanları gözaltına almanın amacı
da budur.
Her zeminde, her yerde haklılığımızı ve meşruluğumuzu savunmalıyız. Giriş çıkışlardaki
keyfiliklere tavır almalıyız. Ama
en önemlisi, bu ve benzeri baskılar
nedeniyle, ülkede demokratik kurumlarımızı ziyaret etmekten, mücadelemizle özdeşleşmiş mahallelere gitmekten, direniş yerlerini
ziyaret etmekten asla geri durmamaktır.

Tatilde Güç Verip
Güç Alalım
Yurtdışında yaşayan bizler
için, bu ziyaretlerin iki yönü var:
Birincisi, ülkemizdeki direnişleri ve kurumlarımızı sahiplenmektir. İkincisi ise, kendi ruhumuzu ve yüreğimizi vatanın havasıyla, suyuyla, kavgamızın soluğuyla beslemektir.
Yani bu ziyaretlerle hem güç
vereceğiz, hem güç alacağız. Buna
hem ülkemizdeki insanlarımızın
hem yurtdışındaki insanlarımızın
ihtiyacı var.

Anti-Emperyalist Cephe:
Kalbimiz Nuriye ve Semih İçin Atıyor!

27 Temmuz’da Nuriye ve Semih süresiz
açlık grevinin 140. gününde AEC olarak biz
de dünyanın dört bir yanından açlıklarını
paylaştık. 17 Temmuz’da Halk Cephesi
olarak Anti-Emperyalist Cephe bileşeni olan
tüm örgütlere çağrıda bulunuldu. İrlanda,
İtalya, Yunanistan, Rusya ve Yugoslavya’dan
dan örgütler de çağrımıza katıldılar.
İrlanda: 27 Temmuz günü Sinn Féin
Poblachtach olarak Dublin’deki Türkiye
Konsolosluğu önünde dayanışma eylemi yapıldı. Eylemimizin başlamasıyla birlikte hemen bir sivil polis bizi karşıladı, kimlik bilgilerimizi istedi. Yalnızca bu bile farklı güvenlik birimlerinin halka baskı kurmada
nasıl sıkı bir bağ içinde olduklarını gösteriyor.
Eylemciler süresiz açlık grevinin amacını
ve taleplerini anlatan broşürleri dağıttılar.
Bildirilerden bir de konsolosluk görevlilerine
verildi. Konsolosluk önünde İrlandalı açlık
grevi direnişçisi Bobby Sands’in sözünün
yazıldığı pankart açıldı.
Bu eylemle birlikte, Nuriye ve Semih’e
en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve onların
haklı taleplerinin karşılanarak serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.
Dayanışma ile…

Sayı: 26

“Onlar bizden suçlu yaratamazlar, bizi
haklı düşüncemizden soyunduramazlar, kimliğimizi çalamazlar, bizi kurumsal ve sistematik olarak her yasaya uyan robotlar haline
getiremezler. Bizim kurtuluş mücadelemizi
asla suç haline getiremezler.” – Óglach
Bobby Sands TD
Rusya: Rusya Borotba Aktivistleri Genel
Greve Katılıyor
Nuriye ve Semih yoldaşlarla dayanışma
adına 26 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan 1 günlük açlık grevi çağrısına
“Borotba” Birliği çalışanları da katılıyor.
Politik nedenlerle işten atılmalarını kabul
etmeyerek süresiz açlık grevine giren Türkiyeli
komünistlerin 26 Temmuz’da grevlerinin
140. günü tamamlanıyor.
İtalya: İtalya’da da da bir günlük destek
açlık grevinin yanısıra İtalyanca (Türkçe altyazılı) bir video da çekildi.
“İtalya’dan Nuriye ve Semih için mesaj:
Nuriye ve Semih için İtalya’dan kalbimiz
çarpıyor.
SİZİ SEVİYORUZ…

Yürüyüş
6 Ağustos
2017

Dergimizin 26. sayısının yayınlandığı 6 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 151. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 271. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 76. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 167. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 36. gününde
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“... Ve yıllar var ki bu vatan topraklarına kanımız
aktı. Kanla sulanan topraklar kutsaldır. Topraklarımıza
sahip çıkmak dün olduğu gibi bugün ve yarın da boynumuzun borcudur.”
Fatma Bilgin

14 Ağustos - 20 Ağustos
Osman OSMANAĞAOĞLU:
Aslen Artvin-Hopalı olup, 1957’de Karabük’te doğdu. 1976’da örgütlü mücadeleye
katıldı. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci
iken, devrimci bir militan olarak mücadele
etti. Mahalli alan örgütlenmesinde görevliyken, 1981’de tutsak düştü. Tahliye olduOsman
Osmanağaoğlu ğunda yeniden mücadeleye koştu. Çeşitli
görevler üstlendi. Yeniden tutsak düştüğünde
milis komutanıydı. Ölüm orucu direnişçisi olarak şehit
düştüğünde 44 yaşındaydı. Devrimciliği bir ömür boyu
sürdürdü, onurlu bir direnişte ölümsüzleşti. Ümraniye
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişinin birinci ekibinde
yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında direnişini Kandıra
hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edildikten sonra, direnişine
kuşatma altındaki Armutlu’da devam ederek 14 Ağustos
2001’de şehit düştü.
Aydın YILDIRIM,
Elif KARAMAN:
Elif Karaman’ı, Aydın
Yıldırım’ı 17 Ağustos 1999'da
meydana gelen Marmara depreminde kaybettik.
Elif Karaman
Elif Karaman, 1981'de
Aydın Yıldırım
doğdu. Aslen Malatyalı olan
Elif, İzmir doğumludur. İzmit Demokratik Lise İçin Mücadele Komiteleri sorumlusu, aynı zamanda Kurtuluş
dergisi dağıtımcısıydı.
Aydın Yıldırım, halkının mücadelesine gönül vermiş
bir devrimci, bir sanatçı adayıydı. Bağcılar'daki, Karanfiller
Kültür Merkezi Müzik Topluluğu üyesiydi.

Anıları Mirasımız
Osman Osmanağaoğlu'nun F Tipi’ne Sevk Edilip
Hücrelere Atıldığından Sonraki Bir Yazısı:
Hücreye atıldığımız ilk günlerdi. Soğuk, sessizlik, renksiz
duvarlar, hiçlik, yalnızlık her şey bana, bize karşı birlikteymiş
gibi hissetmemi istiyorlardı.
Ama olmadı. Bir türlü hissedemedim. Çünkü yalnız
değildim. Benimle birlikte olanlar da vardı. Hem de sayıları o
kadar çoktu ki...
8 metrekarelik yaşam dayatmasının içerisine hücremizi ziyarete gelenler arasında kimler yoktu ki. Spartaküs, Bruno,

Muhammed KAYA,
Senem ADALI:
Senem Adalı, OKM, TAYAD ve
Özgür-Der çalışmalarında yer aldı.
İnfazlara, kaybetmelere karşı sayısız
eylemin örgütleyicisiydi. Muhammed,
Senem Adalı mahalli alanda faaliyet sürdürüyordu.
Muhammed Kaya
Bulundukları semtte Kurtuluş dağıtımcılığını yapıyorlardı. Senem ve Muhammed 20 Ağustos
1996'da İstanbul Alibeyköy'de kaldıkları evde silahsız, savunmasız
durumda, polis tarafından infaz edildiler.
Mihri BELLİ:
Mihri Belli, 1916’da Silivri’de doğdu. Devrimci
düşüncelerle 1936’da İktisat okumaya gittiği Amerika’da tanıştı. 1940’ta Türkiye’ye döndükten sonra
TKP ile ilişki kurarak, TKP içinde çalışmaya
başladı. 1942 yılı sonlarında TKP’nin Merkez Komite üyesi oldu. Bu dönemden başlayarak yürüttüğü
Mihri Belli
siyasal faaliyetler nedeniyle birçok kez gözaltına
alındı, tutuklandı.1946’da yurt dışına çıkarak,
Yunan iç savaşına katıldı. Faşizme karşı sürdürülen savaşta, tabur
komutanlığı da yaptı. İki kez yaralandı. 1960’lı yıllarda “Türk
Solu” ve “Aydınlık Sosyalist Dergi” adlı yayın organlarını çıkardı.
Türkiye sol hareketi içinde Türkiye devriminin yoluna ilişkin tartışmalarda MDD’yi savundu. Mahir Çayanlar ile birlikte bir süre
aynı saflarda mücadele etse de yanlış düşünceleri nedeniyle sürecin
dışına düştü. Siyasal yaşamını sonraki yıllarda da devam ettirerek,
mücadelesini kendi anlayışı doğrultusunda sürdürdü. Faşist saldırı
sonucu yaralandı. Mihri Belli, 17 Ağustos 2011’de yaşamını yitirdi.
Devrimden, sosyalizmden her ne olursa olsun vazgeçmemenin
temsilcilerinden, enternasyonalizmin, anti-emperyalizmin sadık izleyicilerinden biri olarak halkların mücadele tarihinde haklı yerini
almıştır. Belli, devrimci yaşamına damgasını vuran enternasyonalist,
anti-emperyalist duruşu ve ömür boyu devrimciliğiyle, halkların
mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.

Baba İshak, Bedreddin ve ellerinde baltaları, üzerlerinde ak
libaslarıyla müritleri, sazıyla sözüyle Pir Sultan ve niceleri...
Sonra bir kart düştü kocaman mazgaldan ve içerisi aydınlandı.
Demir parmaklıklar eridi, duvarlar yıkıldı, hücrenin sınırsızlığında, kar altında deniz düşü gördüğümü bildiğimden olsa
gerek dedim kendi kendime.
Geceleri ve gündüzleri düş kurdum. Evet, düş kurmayı severim, umutsuz yatanın düşü olmadığındandır, düş kurarım.
Düşlerimiz olay yarattığındandır ki yine düş kurarım. E, bizim
düşlerimiz büyük olduğundandır ki düş kurmaktayım. Yüzyıllar
hatta binyıllar boyunca önce acı, gözyaşı, can ve kan bedeli
yaratılan insanlık hazinesinin en değerli parçaları arasında
yerinizin toplumsal değer yargılarından dayanışma, unutmama,

saygı, sevgi, namus, adalet, onur, haklıdan yana olma gibi
gelenekleri halkımızdan öğrendik. Ancak iyiden, doğrudan,
namustan, onurdan yana olan ne varsa her şeyin kirletildiği,
ayaklar altında çiğnendiği günümüz dünyasında bizim payımıza düşen de serüvenci olmaktı.
Çünkü serüvenci olmak, her şeyden önce tepe taklak
edilen bu değerlere sahip çıkmaktı.
Serüvenci olmak vefalı, namuslu, adaletten, haklıdan,
iyiden, doğrudan yana olmaktı.
Serüvenci olmak, halktan biri, halkı içinde, halkın
kendisi ve de halkın öncüsü olmaktı. Bunlar da yetmiyordu.
Serüvenci olmak, savunulan, namus bilinen, söz bilinen
değerler için gerektiğinde ve yeri geldiğinde ölmesini ve
öldürmesini bilmekti.
Serüvenci olmak, bunlarla yetinmemek, geleneklere
yeni halkalar eklemekti.
Serüvenci olmak, dünyanın son umudu olduğunun bilinciyle düşlerin karartılmaması için, umutsuz yatmamanın
aydınlık geleceğe inancın eş olduğunu bilmektir. Serüvenci
olmak duman altında düş görmenin mutluluğunu iliklerinde
hissedebilmektir.
Dahası serüvenciler, bütün bu güzelliği paylaşmanın
kendilerini daha da mutlu görecek kadar ortak ruhsal ve
kültürel şekillenmeye sahip olmanın ne anlama geldiğini
bilenlerdir. Böyle oldukları içindir ki geleceğin bugünden
yaratıcısı olmanın güzelliğini elleriyle şekillendiren ve
emeğin mutluluğunu doyasıya hissedenlerdir.
İşte halkımızdan devraldığımız güzelliklerle daha da
güzelleştirdiğimiz değerlerimize yenilerini katmanın heyecanı
içerisinde bayramınızı kutluyorum.
Yetmez, aynı duygularla en büyük bayramınızda çeke-

ceğimiz halayımızın neşesi ve zaferimizin coşkusuyla en
içten duygularımla ve özlemle kucaklıyorum.
Serüvencilerin soyları tükenmedikçe, sürdükçe, boranlar
kanat çırpmaya devam ettikçe, düşlerimiz temiz kalacak,
umutlarımız sönmeyecek. Çünkü umutsuz yatanın düşü
olmaz. Düşümüz baharlarına badem çiçekleri, yarınlarına
aydınlık sular gibi güleceğimiz bir dünya, halkların kardeşçe
birarada yaşadığı özgür vatan içindir.
Onurun, namusun, adaletin, iyiden doğrudan yana
olmanın erdem sayıldığı, yoksulluğun yaşanmadığı, insan
onurunun aşağılanmadığı, eşitlik istediği için işkencenin,
eziyetin reva görülmediği bir düzen düşledik.
Bütün bunları istedik. Gerçekleşmesini istediğimiz ve
gerçekleşeceğine inandığımız düşümüz olan inancımızla,
bedenlerimizi ölüme yatırdık.
Günler haftalara aylara, aylar mevsimlere devrildi. 6 ay
üç mevsim var ki serüvenciler yollarda. Boranlar güneşi
fethetmek için kanat çırpmaya devam ediyoruz.
Güneşi içeceğimize inancımız sonsuzdur. Alev soluklarımızla, dünyayı tüm kötülüklerden arındırarak sevmenin
daha kolay olacağı yaşanılası bir vatanı halkımıza armağan
edeceğiz. Bu güce ve inanca sahibiz. Çünkü biz halkız,
halkın içinden halkın öncüsüyüz.
Dayanışmanın, sahiplenmenin, saygının, sevginin, vefanın,
unutmamanın, arayıp da sormanın bunca pisliğin orta yerinde
sahiplenen yaşatan halkımızın bu güzelliklerine biz sahip
çıktık. Çıkıyoruz. Ve içinde yaşadığımız direniş günlerinde
bu değerleri en güzelinden yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bundan
mutluluk duyuyoruz, paylaşmasını bildiğimiz için de mutluluğumuz bin kat daha artıyor ve güzelleşiyoruz. Çünkü değerli
olan her şey bizimle çok daha güzel ve anlamlı. 

Katil Sürüleri
Halkın
Çocuklarını
Katletmeye
Devam Ediyor
Hesap
Soracağız

Mücadelenin Sıla’sı ve İnanç’ı, 40 Yemeğiyle Anıldı
TAYAD’lı Aileler 29 Temmuz’da İstanbul Küçükarmutlu
Mahallesi’nde, annesi ve babasının evinde iken şafak operasyonunda katledilen İnanç Özkeskin ve kaldığı bir evde
yine aynı şekilde Özel Harekat Polisleri tarafından katledilen
Sıla Abalay için 40 yemeği düzenledi. Programda ilk olarak
devrim şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından
Özkeskin ve Abalay için şiir ve açıklama okundu. Program
akışında ise TAYAD’lı Aileler yoldaşları olan İnanç ile yaşadıkları anıları anlattı. Son olarak “anıları mücadelemizde
yaşıyor” denilerek 300 kişinin katıldığı 40 yemeği ve anma
programı sonlandırıldı.

Halk İçin
Direnenleri Halk İçin
Savaşanları
Unutmayacağız
Devrimci İşçi Hareketi 28
Temmuz'da Kuruçeşme’de Sıla
Abalay ve İlginç Özkeskin’in
anma yemeği için 200 bildiri dağıttı. Çalışmada halkı anma yemeğine davet etti.

Okmeydanı’nda polis terörü sürüyor. 1
Ağustos'ta yine Gençlik
Federasyonu’na plastik
mermilerle saldıran
AKP’nin halk düşmanı
faşist polisleri Akrep
adı verilen zırhlı araçla
Suriyeli bir çocuğu ezdi.
Mahalle halkının tepkisinin ardından cesedi
alarak kaçtı. Dar sokaklarda zırhlı araçla son
sürat gezen katil sürüleri
halk düşmanlıklarını bir
kez daha ortaya koydu.

Almanya, Grup Yorum Konserlerini Yasaklamaya Çalışıyor

BURJUVA DEMOKRASİSİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
GRUP YORUM KONSERLERİNDE BİR KEZ DAHA AÇIĞA ÇIKTI
Sayı: 26
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Grup Yorum’un her sene Almanya'da verdiği ırkçılığa karşı konser
bu yıl “Irkçılığa Karşı Halklar Festivali” ile sürdü. Bu festival Alman
Devleti tarafından Grup Yorum'un
katılacağı gerekçesiyle engellenmeye
çalışılmıştı. Bütün engellemelere rağmen Grup Yorum konser yapma mücadelesi verilip, kazanılmıştı. 17 Haziran'da Fulda’da festival gerçekleşti.
3 ay sonra ortaya çıktı ki Alman Federal İçişleri Bakanlığı Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen ve Kuzey
Ren Vestfalya eyaletlerine Grup Yorum
yasağı koymuş. Dikkat çekici olan
bu 4 eyaletin Türkiyeler’in yoğun
olarak yaşadığı bölgeler olmasıdır.
Peki nedir Alman Devleti’ni bu
kadar korkutan? Son altı yıldır 10
binleri toplayan konserler gerçekleştirmiştir Grup Yorum ve bu konserler,
etkinlikler bir tek kişinin bile burnu
kanamadan yapılmıştır. Sorun güvenlik
değilse o halde Grup Yorum’u neden
yasaklıyor Almanya?
Grup Yorum konserlerinde onbinler
ırkçılığa karşı tek ses tek yürek oluyor.
İşte tam da Alman Devleti’ni korkutan
budur. Çünkü ırkçılık, elinde, yabancı
halka karşı kullandığı en önemli sindirme
politikasıdır. Tarihten bu yana her zaman
bu politikayı kullanan bir devlettir Almanya. Hitler en büyük örneğidir bunun.

Alman Devleti her ne kadar kendini
burjuva demokrasisi savunucusu olarak
gösterse de emperyalist çıkarları söz
konusu olduğunda burjuva demokrasi
maskesini çıkarıp yerine Hitler politikalarını uygulamaya koymaktan vazgeçmemiştir. Alman devleti tarafından
bizzat kurulan Nazi çeteleri vardır, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü bunun
en büyük örneğidir. Bu terör çetesi
bizzat devlet tarafından kurulmuştur
ve bizzat Anayasayı Koruma Örgütü
ile birlikte çalışan bir çetedir. Bu dava
yıllardır hala sonuçlanmadı, ne hikmetse
bütün deliller ortadan yok oluyor her
seferinde ve Nazi katiline bir delil bulunamadığı için bir ceza verilemiyor.
Oysa ki ırkçılığa karşı Grup Yorum
konseri düzenlemekten şu an 6 yıl hapis
cezası alıp yatan devrimciler vardır Alman hapishanelerinde.
Bakın siz şu tesadüfe(!) Grup Yorum konserlerine her engel koymaya
çalıştıklarında işin altından bu Anayasa
Koruma Örgütü çıkmıştır. Oysa Anayasa Koruma Örgütü her yerde bas
bas bağırıyor ırkçılığı engellemek
için gerekenleri yaptığını. Ancak asıl
engellediği ırkçılığa karşı birleşen
onbinlerdir. Zaten devletin bütün her
şeyi ortaya çıkmıştı, şimdi ise Grup
Yorum konserlerinde bunları onbinlere
anlatıyordu. Bu konserleri bu yüzden

engellemek zorundaydı. Çünkü o onbinler bir gün milyonlar olacaktı. Avrupa da 5.5 milyon Türkiyeli var,
hepsi bir gün ırkçılığa karşı bir olup
tek yürek olacaklardı. Bundan dolayı
Grup Yorum ’un konserlerini yasaklamak için elindeki bütün olanakları
kullanacaktı Alman Devleti.
Bu yola çıkıldığından beri belli olan
bir şeydi. Nasıl Türkiye’de her konsere
saldırıyorsa faşizm; Avrupa’da da emperyalizm her türlü saldıracaktı. Hepimizin bir olmasını engellemeye çalışacaktı. Ama nafile hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecekti. Bu sene Irkçılığa Karşı Halklar
Festivali’ne açık açık yasak koymasına
rağmen bir direniş sonucu konser hakkımızı kazanmıştık. Bizi yasaklar durduramaz. Ne yapar ne eder o konseri
biz yaparız. 32 yıldır nasıl hiçbir
konseri ne faşizm ne de emperyalizm
engelleyemediyse, bundan sonraki konserleri de engelleyemeyecektir. Konser
yapmak bizim hakkımız.
İstediği kadar yasaklasın. Seneye
de tekrar yasak koyacaklardır belki.
Koysunlar, yine direnir, yine kazanırız.
Biz milyonlarız, onlar ise bir avuç.
Irkçılığa karşı haykırışlarımızı susturamazlar!
Grup Yorum’u susturamazlar!

Halkların Tek Kurtuluş Yolu Anti-Oligarşik, Anti-Emperyalist Devrimdir

