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KOMPLOLARLA, GİZLİ TANIKLARLA
NE DİRENİŞİ KIRABİLİRSİNİZ,

NE DE BİZİ TESLİM ALABİLİRSİNİZ!

İtirafçılık Faşizmin Devrimcilere Suç Atmasıdır

İTİRAFÇILIK İFTİRACILIKTIR!
Yasasıyla, Hukukuyla, Zulmüyle Direnişi Yok Edemeyen Faşizmin
Sarıldığı Son Çaredir!

Bu Komplonuz Da Çökecek !
İTİRAFÇINIZI DA, SİZİ DE, KOKUŞMUŞ DÜZENİNİZİ DE YOK EDECEĞİZ!

FAŞİZMİN AHLAKI YOKTUR.
ANA-KARDEŞ BİLMEZ FAŞİZM.
FAŞİZMİN DİLİ DE, AHLAKI DA, YAŞAMI DA HALKA DÜŞMANCADIR,
SALDIRGANDIR.
FAŞİZM HALKA DÜŞMANLIĞIN SIRADANLAŞMASIDIR.
İÇ ÇAMAŞIRLARINA İŞER,
KATLETTİKLERİNİN RESİMLERİNE KÜFÜRLER YAZAR.
FAŞİZM HAYVANLAŞMAKTIR. 18 YAŞINDAKİ BİR GENÇ KIZIN,
BİR HALK KAHRAMANININ KANINI DÖKTÜĞÜ YETMEŞMİŞ GİBİ
FOTOĞRAFININ ÜSTÜNE “ A.M..K..” DİYE ANCAK AZGINCA HAYVANLAŞANLAR
YAZABİLİR. AKP’NİN POLİSLERİ TÜM FAŞİSTLER GİBİ AHLAK
YOKSUNUDURLAR. ONLARIN GÖZLERİNİ TOPRAKLA HALK DOLDURACAK,
BEYİNLERİNİ ADALETİYLE HALK PATLATACAK.
KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN...
SILA’NIN DA , TÜM KAHRAMANLARIMIZIN DA...
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58 Yitirdiklerimiz

Mehmet Amcamız,
Küçükarmutluda,
Feridun Osmanağaoğlu
Gazi Cemevinde
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0537 815 38 09

ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM

YÖNETEMEME KRİZİ DERİNLEŞEN,
DİRENENLER KARŞISINDA ACİZLEŞEN FAŞİZM,
İTİRAFÇILIKTAN MEDET UMUYOR!

İTİRAFÇILIK FAŞİZMİN ÇARESİZLİĞİ,
İTİRAFÇININ ONURSUZLUĞUDUR!
Hukuk onun hukuku, yasalar onun yasaları, istediği
yasayı çıkarıyor, tutukluyor,
tutukluluğunda yeni yasaklar
koyuyor. Fakat ne yapsa direnişi bitiremiyor, hakları
için direnen haklı emekçilerin direnmelerini engelleyemiyor. Faşizm güçsüzdür,
çaresizdir. Tüm halk düşmanı iktidarlar gibi AKP iktidarı da güçsüz va çaresizdir.
İki direnişçiye, onlar, yüzler, binler katıldığında kaçacak hiçbir yeriniz kalmayacak. Halkın gücünün
önünde hiç bir engel duramaz. Vietnam, Çin, Küba,
Sovyetler'de yaşadıklarınızı
yaşamaktan kurtulamayacaksınız. Halkları teslim alamayacaksınız. Direnişin adını
unutturmak istiyorsunuz, direnişin esamesi yaşamasın
diye tüm bu saldırılarınız.
Ancak direnmeyi halklara
unutturamazsınız. Halk unutmayacak, biz ölsek de asla
bu toprakların her köşesine
direniş tohumları ekerek öleceğiz. Ve siz o tohumların
yeşerttiği direnişler içinde
boğulup yok olacaksınız.
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İTİRAFÇILARLA
DİRENENLER TESLİM
ALINAMAZ!
FAŞİZME KARŞI
MÜCADELE ENGELLENEMEZ!
28 Eylül günü görülen ve Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın "yargılandıkları" duruşmada mahkeme heyeti,
İstanbul Emniyeti’nin kendisinden istenmemesine rağmen 25 Eylül günü
gönderdiği, Berk Ercan'ın itirafçı olarak
verdiği ifadeye dayanarak, mahkeme
tarafından "kuvvetli şüphe gerekçesiyle
Nuriye ve Semih'in tutukluluklarının
devamına karar verdi.
Nuriye ve Semih'in direnişlerini her
türlü saldırıya rağmen bitiremeyen, hakları için direnmelerini engelleyemeyen
AKP faşizmi, direnişin karşısındaki çaresizliğiyle itirafçılıktan medet umar
hale geldi. AKP iktidarının direniş karşısındaki çaresizliği büyüdükçe, kendi
hukuk kurallarını da hiçe sayarak saldırganlaşıyor. Grup Yorum'un İLLE
KAVGA albümü tanıtımının yapıldığı
İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'ni basıyor,
Nuriye ve Semih'in savunması için hazırlanan Halkın Hukuk Bürosu’nu basıyor ve halkın avukatlarını gözaltına
alarak tutukluyor. Mahkemede 3 avukat
sınırlamasını dayatıyor. Direnenleri gözaltına alıp tutukluyor, direnişi sahiplenenleri gözaltına alıp tutukluyor, gözaltındaki kızına, kardeşine kıyafet götürenleri gözaltına alıyor... Sadece adaletsizlik değil, hukuksuzluk da her yanı
sarmış durumda. Faşizm kendi yaptığı,
kendi çıkarlarına göre çıkardığı yasaları

dahi uygulayamıyor. Kendi yasalarını
uygulayamayacak kadar aciz durumda,
haksız ve gayrı-meşru.. Tüm bu hukuksuzluklarını ve gayri-meşruluklarını
halka “haklılık-meşruluk” ile yapacağı
bir açıklaması yoktur. Bu zulüm neyle,
nasıl açıklanabilir? Açıklayamaz. Bu
nedenle "terör örgütü bağlantısı"na, itirafçıya sarılıyor.
AKP iktidarı da tüm faşist iktidarlar
gibi itirafçıya sarılıyor. Ve başlıyor "Berk
Ercan dedi ki..." ile başlayan karalamalar
yapmaya.
Yasa, hukuk her şey onun elinde
ama ne yapsa iki direnişçinin direnmesini
engelleyemiyor, ne yapsa faşizme karşı
mücadeleyi bitiremiyor, ne yapsa halkın
sanatçılarını, halkın avukatlarını dize
getiremiyor. Çaresizleşiyor! Çaresizleştikçe daha fazla halk düşmanı yöntemlere
sarılıyor, itirafçıdan, itirafçılıktan medet
umuyor. İtirafçılığa başvurmak, AKP
iktidarının direniş karşısındaki güçsüzlüğünün sonucudur. Faşizm direniş karşısında güçsüzdür. Teslim olmayanlar
karşısında güçsüzdür. Direnenlerin iradesi
karşısında çaresizdir.
İTİRAFÇILIK DEVLET ELİYLE
YALAN SÖYLEMEK, HALKA VE
DEVRİMCİLERE SUÇ ATMAKTIR,
İTİRAFÇILIK İFTİRACILIKTIR!
İtirafçılık; faşist devletin çaresizliğidir.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

İtirafçılık devletin yalancılığı ve iftiracılığıdır. Sınıflar mücadelesinde
başka türlü sonuç alamamasının acizliği içinde, başvurduğu bir yöntemdir.
Ama bu da oligarşiye çare olmaz.
Oligarşik devletin yetkililerinin "şimdiye kadar çıkardığımız itirafçılıkpişmanlık yasalarının hiçbirinden istediğimiz sonucu alamadık" demeleri
bunun sonucudur. Sınıflar mücadelesi
irade savaşıdır. İradesini teslim etmeyenler, uzlaşmayanlar, teslim olmayanlar yenilmezler. AKP iktidarı
baskı, tutuklama, işkence ile alamadığı sonucu itirafçılıkla almaya çalışıyor. Ancak bu da sonuçsuz kalacaktır. Bundan önceki komploları
nasıl boşa çıkarıldıysa bu komplo
girişimi de boşa çıkarılacaktır. Bunu
sağlayacak olan direniştir.
İtirafçılık devlet eliyle yalan söylemek, halka, insanlara, devrimcilere
suç atmaktır. Halk dilinde ise buna
iftiracılık denir. İtirafçılık iftiracılıktır.
Faşizmle yönetilen tüm iktidarlar bu
yönteme başvurmuşlardır. Faşizmin
karakteridir yalan ve iftira. Çünkü
halka, halkın direnme hakkına düşmandır. Faşizm bu düşmanlığı her
türlü aşağılık yönteme başvurarak
sürdürür. Bu onun karakterine uygundur. Çünkü faşizmin karakterini
belirleyen sömürü ve sömürüden
kaynaklı olarak da halk düşmanlığı-

dır.
Neden itirafçı olunur, kimler itirafçı olur? Devletin eline düşen veya
devlet tarafından baskıya tabi tutulan,
tehdit edilen ve bu tehditler ve baskı
karşısında korkuya kapılan, zayıf kişilikler kendini kurtarma çabasıyla,
devletin baskı ve tehditlerine boyun
eğer, devletin ürettiği tüm yalan ve
iftiraları üstlenirler. Halk ve vatan
sevgisinden uzak bu kişilikler halka,
devrimcilere, devletin hedefinde her
kim varsa ona her türlü iftirayı atarlar.
Komplolar kurulur. "Erdoğan Kaldi
dedi ki", "Berk Ercan dedi ki" diye
başlayan ve yüzlerce insanın haksız
ve hukuksuz yere tutuklanmasına
neden olan komplolar kurulur. Haksız
ve hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar
birbirini izler.
Nuriye ve Semih’in direnişleri
karşısında faşist AKP iktidarının yaptığı tam da budur. İtirafçı hain Berk
Ercan’a ifadesinde, Nuriye ve Semih'in örgüt talimatıyla hareket ettiği
söylettirildi. Mahkemenin talebi olmadığı halde mahkemeye Berk Ercan'ın ifade tutanağını gönderen İstanbul Emniyeti’dir. Bugüne kadar
onlarca kişiye işbirlikçilik teklif etmiş,
kaçırmış, tehdit etmiş, işkenceyle itirafçılaştırmaya çalışmışlardır. İtirafçılık devletin acizliği sonucu kullandığı bir yöntemdir. Haklı ve bir

deri-kemik kalmış iki direnişçi karşısında düştükleri durum budur. Faşizm bu kadar çaresiz ve acizdir. Çaresizliği ve acizliği yönetemez durumda oluşunun da göstergesidir. Aslında o iki direnişçi faşizmin yönetememe krizini, çaresizliğini derinleştiriyor. Faşizmin akla geldik gelmedik, akıl hayal almayan hemen
her şey ile saldırması bu yüzdendir.
Hukuk onun hukuku, yasalar onun
yasaları, istediği yasayı çıkarıyor,
tutukluyor, tutukluluğunda yeni yasaklar koyuyor. Fakat ne yapsa direnişi bitiremiyor, hakları için direnen
haklı emekçilerin direnmelerini engelleyemiyor. Faşizm güçsüzdür, çaresizdir. Tüm halk düşmanı iktidarlar
gibi AKP iktidarı da güçsüz va çaresizdir.
Güçlü görünmesinin nedeni halkın
örgütsüz oluşudur. Örgütlü halk karşısında ise çaresizdir. İki emekçinin
direnişi karşısındaki çaresizliği ortadadır. Çaresizliğinin sonucu olarak,
kendi hukukunu ve yasalarını kendine
engel görüyor, hukuk ve yasalar yetmiyor, bu defa Kanun Hükmünde
Kararnameler ile bir gecede istediği
her şeyi yapıyor. O da yetmiyor. Ne
yapsa yetmiyor ve itirafçıya sarılıyor.
Direniş karşısında bir itirafçıdan medet umuyor. İki direnişçinin direnişi
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Anadolu halkı ve hiçbir halk,
işbirlikçiliğini, ihaneti kabul etmez, onaylamaz. Halkımız da
onaylamaz ve kabul etmez. İşbirlikçiyi lanetler, yolda görse
yüzüne tükürür. Çünkü tuttuğu
yoldan, inandığı değerlerden
dönenlerin, üstüne bir de düşmanla işbirliği yaparak onlarca,
yüzlerce kişinin işkence görmesine, tutuklanmasına neden
olanların her türlü değeri yitirdiğini bilir halklar.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM
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karşısında faşizmin düştüğü durum
budur.
İTİRAFÇILIK; HALKA,
ÖZGÜRLÜĞÜ VE VATANIN
BAĞIMSIZLIĞI
MÜCADELESİNE İHANETTİR
İtirafçılık halka karşı ihanet ve
düşmanla işbirliğinin adıdır. Halk
düşmanlarıyla işbirliği yapmak, halkın
özgürlüğüne ve vatanın bağımsızlığına ihanettir. Halka ve vatana ihanet
edenin, onuru, namusu, değerleri ve
ilkeleri yoktur. Kişiliğini yitirmiştir
artık. Sadece ve sadece kendi pis
canı için, korkuları için; savunduğu
değerlere ihanet etmiş, savunduğu
yoldan dönmüştür.
Anadolu halkı ve hiçbir halk işbirlikçiliği, ihaneti kabul etmez, onaylamaz. Halkımız da onaylamaz ve
kabul etmez. İşbirlikçiyi lanetler,
yolda görse yüzüne tükürür. Çünkü
tuttuğu yoldan, inandığı değerlerden
dönenlerin, üstüne bir de düşmanla
işbirliği yaparak onlarca, yüzlerce
kişinin işkence görmesine, tutuklanmasına neden olanların her türlü değeri yitirdiğini bilir halklar.
İtirafçılık, düşmanla işbirliğine
girerek her şeyini satan halk düşmanlığının en aşağılık biçimidir. İtirafçı, zayıf kişilikli, korkak, bencil,
özünde kişiliksiz birisidir. Faşizmin
itirafçılaştırma politikasını uyguladığı
tipler öyledir.
İtirafçıların ahlakları, değerleri,
namusları yoktur. Her an her şeyi
satabilir, her an her şeye ihanet edebilirler. Sadece ve sadece kendilerini
düşünürler. Ve itirafçılığı şu ya da
bu nedenle kabul eden bir kişinin
artık dönüş yolu yoktur, işkenceden,

katliama faşizmin
her türlü pis işini yapan kişilerdir.
Birçok dönem
devletin, adam kaçırma, işkence, katletme, kaybetme gibi
yöntemlerini itirafçılar aracılığıyla sürdürdüğü bilinir. Onlar faşizmin "iyi çocukları"dır. Kafa kesen, kulak kesen, burun kesen, tecavüz
eden, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kontra çetelerinin içinde yer alan onlarca
itirafçı olmuştur.
Çünkü onurunu bir kere düşmanına satanın alçalmasında bir sınır
yoktur. İtirafçının devlet elinde de
güvencesi yoktur.
Çünkü faşizm kendinden başka
hiç kimseye değer vermez, hiç kimseyi düşünmez. İtirafçıları kullanır
kullanır ve posasını çıkardıktan sonra
bir kenara atıverir. Bütün itirafçıların
kaderi bu olmuştur. Mustafa Duyar
buna örnektir. Kaldığı hapishanede,
işbirliği yaptığı devletin elinde, devletin Nurişler çetesi tarafından öldürülmüştür. Açıktır ki itirafçıya, işbirlikçiye hiç kimse değer vermez.
Halk düşmanlarıyla işbirlikçiliğinin hiçbir gerekçesi yoktur ve meşrulaştırılamaz. Halkın mücadelesine
ihanetin hiçbir gerekçesi yoktur, olamaz ve hiç bir koşulda da meşrulaştırılamaz, savunulamaz. İhanetin, işbirlikçiliğin cezası ölümdür. Bu yüzyıllardır böyledir. Yüzyıllardır ihanetin
bedeli ölümdür. Her suçun bir cezası

TARİH, DERSİM İSYANINI İHANETİYLE DEĞİL,
DİRENİŞİYLE KAYDETTİ
Dersim isyanı, kahramanlıklarıyla birlikte ihanetleri de
içinde barındıran bir tarihtir. Kürt halkının kurtuluşuna
kendini adayan Alişer, katledilinceye kadar Dersim'deki
çarpışmalara yön verdi. Dersim halkının yüreğinde kahraman
olarak yer aldı.
Dersim celladı General Alpdoğan, Seyit Rıza'nın yeğeni
Rayber Qop'u satın aldı. Ve "Ya amcan Seyit Rıza'nın
kellesi ya da Alişer'in kellesi, tercih sana ait" dedi. O da,
yine satılık Zeynel Ali'yle Topi'yi ikna ederek, Alişer ile
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vardır. Suçun boyutuna göre ceza
şekillenir. Tarihteki en büyük suç,
halka ve vatana ihanet suçudur. Emperyalizmle, faşizmle işbirliği yapmaktır tarihin en büyük suçu ve
cezası da kesin olarak ölümdür.
EMPERYALİZME VE
FAŞİZME KARŞI DİRENİŞ
HAKLI VE MEŞRUDUR,
İTİRAFÇILIKLA BU
HAKLILIK VE MEŞRULUK
GÖLGELENEMEZ!
Nuriye ve Semih'in direnişlerinin
ortaya çıkardığı gerçeklik, tek başına
faşizmin aczi ve çaresizliği değildir.
Aynı zamanda emperyalizme ve faşizme karşı direnişlerin tarihsel ve
siyasal olarak haklı olduklarıdır. Çünkü halkların çıkarlarının önündeki
temel engel ve halkların yaşadığı
her türlü sorunun kaynağı emperyalizmin sömürüsü ve şiddetidir. Yoksulluğun, işsizliğin, açlıktan ve hastalıktan ölümlerin, savaşların, uyuşturucu ve yozlaşmanın, adaletsizliğin
sorumlusu ve kaynağı emperyalizmin
sömürüsü ve işbirlikçi iktidarların

karısı Zarife'yi öldürtüp, başlarını keserek General Alpdoğan'a
hediye etti.
Bir başka ihanet ise, Bahtiyar aşiretinin önderi Şahin
Bey'in katledilmesidir. Şahin Bey çatışmalarda büyük
kararlılık göstermişti ve halkın gözünde “Dersim'in şahanıydı.”
Şahin Bey, üvey kardeşi Pırco Hıdır ve arkadaşları tarafından
öldürüldü. Başını kesip Hozat'a götürdüler ve ödül aldılar.
Çatışmalar sırasında, Ovacık Senkan Deresi'ne geçen
Seyit Rıza'nın aile efradı; çoluk çocuk, kadın-erkek, gençyaşlı demeden hepsi katledildi. Kendi canlarını kurtarmak
için kendi halkına ihanet edenler, halk tarafından lanetlendi.
Bugün de hala lanetle anılmaya devam etmektedirler.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

Emperyalizme ve faşizme karşı
direnmenin meşruluğuyla birlikte, esas olan ise kapitalist düzenin
değişmesinin, faşizme karşı halk
demokrasisinin zorunluluğudur.
Bu zorunluluğu yaratan, toplumlar tarihinin yasalarıdır. Bu yasaların önüne geçilemez, bu yasaların zorunluluğu değiştirilemez. Halk düşmanlarının tankı,
topu, silahları, teknolojileri, itirafçılarının gücü, toplumlar tarihinin ve bilimin yasalarını değiştirmeye yetmez. Değil Berk
Ercan onlarca, yüzlerce itirafçı
da getirseler, bilimin yasalarını
değiştiremezler.
uyguladıkları faşizmdir. Bu nedenle
de emperyalizme ve faşizme karşı
direnişler haklı ve meşrudur.
Emperyalizme ve faşizme karşı
direnmenin meşruluğuyla birlikte,
esas olan ise kapitalist düzenin değişmesinin, faşizme karşı halk demokrasisinin zorunluluğudur. Bu zorunluluğu yaratan, toplumlar tarihinin
yasalarıdır. Bu yasaların önüne geçilemez, bu yasaların zorunluluğu
değiştirilemez. Halk düşmanlarının
tankı, topu, silahları, teknolojileri,
itirafçılarının gücü, toplumlar tarihinin
ve bilimin yasalarını değiştirmeye
yetmez. Değil Berk Ercan onlarca,
yüzlerce itirafçı da getirseler, bilimin
yasalarını değiştiremezler.
Haklı ve meşru olan halktır, halkın
direnişidir, halkın çıkarlarıdır. AKP
faşizmi iftiralarla, komplolarla, iki
genç eğitimciyi haksız hatta hukuksuz
yere tutuklamasını, iki genç eğitimciyi
işten atmasını, iki genç eğitimciyi
işe iade etmemesini, bunun için onların aç kalmak zorunda olmalarını
açıklayamaz, meşrulaştıramaz.
AKP uşaklığını yaptığı emperyalizmin iftira yöntemine başvuruyor.
Amerikan emperyalizmi Irak'a sal-

dırırken kimyasal silah olduğu yalanına başvurmuştu. Bunu televizyonlardan, basından sürekli tekrarladılar.
Halkları aldattılar ve Irak'ı katliamla,
bombardımanla işgal ettiler. Ve yıllar
sonra Irak'ta aslında kimyasal silah
olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Ancak
iftira ve yalandan vazgeçmediler. Bu
sefer Suriye'ye saldırmak için, Suriye'nin kendi halkına zulmettiğini,
kimyasal silahlarla katlettiğini söylediler. IŞİD eliyle katliamlar yaparak
Suriye’nin üzerine yıkmaya çalıştılar.
Bugün AKP efendilerinden öğrendiği yöntemlere sarılıyor. 15 yıl
önce "Erdoğan Kaldi dedi ki" diye
başlayarak devrimcilere karşı komplolar kurdular. Yüzlerce kişiyi gözaltına alıp onlarcasını tutukladılar ve
yıllarca haksız ve hukuksuz bir şekilde
hapsettiler. Bugün de "Berk Ercan
dediki" diyerek aynı halk düşmanı
yönteme sarılıyorlar. Onbeş yıl önce
Erdoğan Kaldi her şeyi biliyordu,
bugün de Berk Ercan her şeyi biliyor.
Hiç kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Berk Ercan'ın bildiğini
iddia ettikleri AKP faşizminin devrime, devrimci mücadeleye, halkın
hak ve özgürlükler mücadelesine,
Nuriye ve Semih nezdinde kullandığı
direnme hakkına yönelik saldırısıdır.
Bu saldırı ile Nuriyeleri öldürmek,
devrimcileri susturmak istiyorlar.
Ancak Semih susmadı, Nuriye
susmadı, devrimciler susmadı, halk
susmuyor... Susmayacak... Adaletsizlik, yoksulluk, açlık olduğu sürece
zulme karşı direnenler, adalet için
mücadele edenler her zaman olacaktır.
Komplolarla, itirafçılarla halkın mücadelesi engellenemez.
Bu komplonuz da çökecek. Bu
itirafçınız da tarihin çöplüğüne gidecek. Siz de, sizin kokuşmuş ve
her yanından irin akıtan düzeniniz
de tarihin çöplüğüne gitmekten kurtulamayacaksınız.

İki direnişçiye, onlar, yüzler, binler
katıldığında kaçacak hiçbir yeriniz
kalmayacak. Halkın gücünün önünde
hiçbir engel duramaz. Vietnam, Çin,
Küba, Sovyetler'de yaşadıklarınızı
yaşamaktan kurtulamayacaksınız.
Halkları teslim alamayacaksınız. Direnişin adını unutturmak istiyorsunuz,
direnişin esamesi yaşamasın diye
tüm bu saldırılarınız ancak direnmeyi
halklara unutturamazsınız. Halk asla
unutmayacak, biz ölsek de bu toprakların her köşesine direniş tohumları
ekerek öleceğiz. Ve siz o tohumların
yeşerttiği direnişler içinde boğulup
yok olacaksınız.
Sonuç olarak;
1-İtirafçılık faşizmin çaresizliğidir,
acizliğidir. Baskı, işkence, yasaklamalar, yasalar yetmediğinde başvurduğu bir yöntemdir.
2-Direnen iki emekçi karşısında
acizleşen faşist AKP iktidarı, itirafçılığa sarılıyor. İtirafçılara sarılarak
direnenlerin haklılığını, meşruluğunu
gölgeleyemez, adaletsizliğini meşrulaştıramaz.
3-Halkların emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnişleri meşrudur, haklıdır. Çünkü; halkların yoksulluğunun, işsizliğinin, açlığının
kaynağı emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sömürüsü ve şiddetidir.
4-Tarihsel ve siyasal olarak haklı
olan halkların direnişidir. Bu haklılığı
yaratan toplumlar tarihinin gelişimidir,
bilimin toplumsal yasalarıdır. Hiçbir
güç, hiçbir yöntem toplumlar tarihinin
yasalarının ve bilimin yasalarının
önüne geçemez.
5-Direnişi bitirmek için her türlü
yöntemi deneyen, direnişçileri tutuklayan, tecrit eden, direnişçilerin
avukatlarını tutuklayan, direnişe destek olanlara saldıran AKP faşizmi,
itirafçı kullanarak, komploya başvurarak direnenleri yenemez.
6-İtirafçılık halk düşmanlığıdır.
Halk düşmanlarıyla işbirliği yap-
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM
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FAŞİZMİN İŞİ BİTTİĞİNDE
İTİRAFÇININ
YATACAK YERİ, KAÇACAK
BİR DELİĞİ BİLE KALMAZ
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*Mustafa Duyar itirafçı halk düşmanlarından birisidir. Öncelikle örgütünden kaçmış ve düşmana sığınmıştır. Devlet Mustafa Duyar'ı kullanmaya çalışmış, ancak Mustafa Duyar'ın kullanılacak bir yanı kalmamıştı.
Mustafa Duyar, kaldığı hapishanedeki hücresinde kafasına 3 kurşun
sıkılarak öldürüldü. Daha sonra Nurişler çetesi lideri Nuri Ergin, bir hapishane isyanında "Bu devlet bana
Mustafa Duyar'ı öldürttü. Gidin Veli
Küçük'e sorun" diyordu. Yani Mustafa
Duyar'ı öldürme emrini ya Veli Küçük'ten almıştı, ya da Veli Küçük
Mustafa Duyar'ın öldürüleceğinden
haberdardı.
Sonuç olarak Mustafa Duyar, itirafçıların devlet tarafından kullanılarak
işi bittikten, posası çıkarıldıktan sonra
bir kenara atılacağının açık resmidir.
İnancına, davasına ihanet edenin
değeri olmaz, kişilği, onuru olmaz.
Birgün bir köpek gibi öldürülerek
bir kenara atılıverir.
*Abdülkadir Aygan devletin itirafçılaştırarak Kürt halkına karşı kullandıklarından birisiydi. Devlet Abdülkadir Aygan'ı, 1990'lı yılların başında, adam kaçırma, işkence, cinayet
gibi işlerinde kullandı. Bir itirafçı
olan Aygan adım adım bir kontra
elemanına dönüştürüldü. Devlet, Aygan'ı kullanıp kullanıp daha sonra
bir kenara attı.
Aygan da yıllar sonra devlet eliyle
işlediği cinayetleri, itiraf etti.
Kürt milliyetçi hareket içinde devletin itirafçılaştırdıklarından birisi de
Şemdin Sakık'tır. Şemdin Sakık bugün
hala hapishanededir ve devlet tarafından gizli tanık olarak kullanılmaktadır.
Görülmektedir ki, itirafçılar kendi
halkına, kendi tarihlerine, yoldaşlarına
ihanet edenlerdir ve hiçbir değerleri
yoktur.

maktır. Onurunu, kişiliğini düşmanın
ayakları altına atmaktır. Halkın özgürlüğü ve vatanın bağımsızlığı mücadelesine karşı işlenmiş bir suçtur
ve halka ve vatana karşı işlenen bu
suçun cezası ölümdür.
7-Bundan önceki komploları direnerek, mücadele ederek boşa çıkardık, bu komplolarını da direnerek,
mücadele ederek boşa çıkaracağız.
Değil bir Berk Ercan, onlarca itirafçı
çıkarsalar da haklı ve meşru olan bir
direnişi boğmaya güçleri yetmez.

yüzlerce insanı işkencelere
gönderdin
sen
her gün öleceksin
Ve siz halk düşmanları
sevinmeyin
bitmeyecek halkın kavgası
yüzlercemizi de hücrelere
atsanız
kök salmışız vatanımıza
halkı bitiremezsiniz
Hırsız gibi gelip gideceksiniz

SÜMSÜK HAİN
sattın halkını
bir tas çorba
bir dilim ekmek vereni
ve yoldaşım dediklerini sattın
"yiğitliğe leke sürdürmeyen"
kendini rambo sanan sümsük
hain
bir ihanet çemberindesin
adın dört harf hain
sana inanları
halkını umudunu
sattın
tükürdün içine
yediğin ekmeğin
Bekle bekle!
belki seni "rambo" yapar
faşizm.
Ama unutma ki
düşman düşmanken bile
tutmaz kendi ininde bir haini
olmayan aklını
çürümüş kalbini satsan bile
işi bitince
süpürecek seni lağım deliğine
sümsük hain
bir ihanet çemberindesin
adın bile tiksinti veriyor
kaldıysa bir arpacık beynin
iki damla kanın
aç kulağını
dinle
canını kurtarmak için
iftiralarınla

Tenekelerin içinde
korkuyorsunuz
Elleri kenetli halkımın
Gözlerinden korkuyorsunuz
Çok iyi biliyorsunuz ki,
Kenetli ellerini açacak halkım
Elleri konuşmaya başlayacak
Milyon kere milyon el
Gırtlağınıza yapışacak.
Yok olup gideceksiniz
"devrimciler ölür ama
devrimler durmaz sürer"
asla bitmez halkın kavgası
değil mi ki sürüyor açlık
değil mi ki kan döküyor
faşizm
değil mi ki iki göz kondumuzu
elimizden almak istiyor
Halkım eninde sonunda
hakkını alacak
ne senin ihanetin
ne de faşizm
durduramaz halkın coşkun
akan selini
Ey halkın evlatları
Demir kafesle de kapatsalar
gökyüzünü
vatan bizim halk bizim
Kuşatsalar caddeleri
Sokaklar bizim
Tutsak etseler birimizi
Milyonlarca aç bizim
halkın zaferini
halkın elleri getirecek

 Biz diyoruz ki;

İTİRAFÇILIK

 Biz diyoruz ki;İtirafçılık, savunduğu ilke, değer ve düşüncelerine ihanet ederek düşmanla anlaşmak,
kendi bencil çıkarları için, onurundan, ahlakından, her türlü değerinden vazgeçmektir. Çürümeyi, tükenmişliği temsil etmektir itirafçılık.
 Biz diyoruz ki; Hiçbir halk itirafçılığı, muhbirliği kabul etmez. İtirafçının yüzüne tükürür Anadolu
halkı. Halk reddeder ihanetçileri. Reddetmekle kalmaz, hesap sorar. Yaşadığı coğrafyadan kovar.
 Biz diyoruz ki; İtirafçılık, düşmanla işbirliğine girerek her şeyini satan halk düşmanlığının en aşağılık
biçimidir. İtirafçılığı şu ya da bu nedenle kabul eden bir kişinin artık dönüş yolu yoktur, işkenceden, katliama
faşizmin her türlü pis işini yapan alçaklara dönüşürler.
 Biz diyoruz ki; İtirafçı, zayıf kişilikli, korkak, bencil, özünde kişiliksiz birisidir. Faşizmin itirafçılaştırma politikasını uyguladığı tipler öyledir. Değerlerini kirletenler, mücadelemizi durdurmaya çalışan ihanetçiler de direniş karşında mağlup olurlar. İtirafçıların ahlakları, değerleri, namusları yoktur. Her an her şeyi satabilir, her an her şeye ihanet edebilirler. Sadece ve sadece kendilerini düşünürler. Faşist devlet, itirafçıları kullanır kullanır ve posasını çıkarıp bir kenara atar.

 Biz diyoruz ki; İtirafçılık; faşist devletin çaresizliğidir. İtirafçılık devletin yalancılığı ve iftiracılığıdır.
Sınıflar mücadelesinde başka türlü sonuç alamamasının acizliği içinde başvurduğu bir yöntemdir. Ama bu da
oligarşiye çare olmaz. Oligarşik devletin yetkililerinin: "Şimdiye kadar çıkardığımız itirafçılık-pişmanlık
yasalarının hiçbirinden istediğimiz sonucu alamadık" demeleri bunun sonucudur.

 Biz diyoruz ki; Şerefsiz yaşamaktansa şerefle ölmek, yalvarmak yerine zora başvurmak, başkasına
değil kendine ve kendin gibi olanlara güvenmek, nerede ve nasıl olursa olsun, hainlere boyun eğmemek parolamızdır.” "... Ulusal kurtuluş savaşının haklı bayrağını emperyalizmin saldırgan politikasına karşı hep beraber dalgalandıralım..."
 Biz diyoruz ki; İhanetlere karşı yürüttüğümüz savaş Türkiye solu adına, Türkiye devrimi adına yürütülen bir savaştır. Savunduğumuz solun adaletidir, devrimin adaletidir, devrimin ta kendisidir... İşte bu yüzden
ihanete karşı zaferimiz, yalnızca üç-beş ihanetçinin etkisizleştirilmesinin ötesinde ideolojik olarak, siyasal
olarak, örgütsel olarak daha yüksek düzeyde bir birliğe ulaşmamızla sonuçlanır. İhanete karşı mücadele sürecinde devrim yürüyüşümüzü sürdürdük, sürdürüyoruz.
 Biz diyoruz ki; İhanet edenler geçtikleri tarafta da içten bir kabul göremezler kesinlikle. Orada da güvenilmez onlara. Çünkü dün bulunduğu safa ihanet eden, yarın yeni safına da ihanet edebilir. Bu iki kere ikinin
dört etmesi kadar kesindir. Evet, ihanetin, hainliğin kaderi de budur gerçekte. Hainlere kimse güvenmez.
Zulme karşı mücadele, ihanetlere ve yenilgilere rağmen elbette bitmez. Yeni yeni direnişler birbirini izler.
 Biz diyoruz ki;Hainler tarihin hangi döneminde olursa olsun hep nefretle hatırlanırlar. Tarihe ihanetçinin adı kara bir leke olarak geçer. Ezenle ezilen arasındaki savaş çetindir. Bu savaşta halkın yanında olanlar
halkı için kendini feda edenler Bedreddinler, Pir Sultanlar gibi efsaneleşmişlerdir. Ama böylesi savaşlarda
korkularına, kaygılarına yenilen, çeşitli vaatlere kapılıp halkın safını terk edenler ise ihanete sürüklenmiştir.
Geçmişte yaptıklarını bir kenara atarak dostlarına, kavga arkadaşlarına, halkına sırtını dönerek egemenler
safına geçerler. O güne kadar kendilerini var eden tüm değerlere ihanet ederler.

 Biz diyoruz ki; İtirafçılık, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz, savunulamaz. İtirafçının cezası ölümdür.
Halkın adaleti karşısında hiçbir şey gizlenemez, saklanamaz. Er ya da geç halkın adaleti hem ihanetçilerin
hem de onları zorlayanların yakasına mutlaka yapışır.
 Biz diyoruz ki; İhanetçileri eninde sonunda bulacak ve cezalandıracağız. Hafızamız hep güçlü oldu;
ihaneti, ve ihanetçileri asla unutmadı. Aklımızdalar. İhanetlere karşı mücadelemiz, tarihimizin onur duyacağımız bölümlerinden, Türkiye ve dünya solu için tarihsel önemi ve öğreticiliği olan direniş örnekleriyle doludur. Çünkü ihanet başladığı an ideolojimize, ahlakımıza, değerlerimize bir saldırıya dönüşür. İtirafçı, oligarşinin kontra saldırılarının sözcüsüdür. Faşizm yazar, itirafçı okur. Kadroların ve taraftarların iradesi, güveni,
şehitlere ve geleneklere bağlılığı ile faşizmin ve itirafçıların iftiraları yerle bir edilir. Yüzlercesi tutsak edilse,
binlercesi öldürülse de direniş ve mücadele bitmez.
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FARC'dan PKK'ye KAÇINILMAZ SON:

TESLİMİYET, TASFİYE VE YOZLAŞMA

 
 
    
     
   
SAVAŞAN ARINIR, GÜÇLENİR
TESLİM OLAN, ÇÜRÜR, YOZLAŞIR!
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Devrimcilik ve sosyalistlik iddiasında
bulunmak, silahlı mücadele sürdürmek,
kimseyi, hiçbir örgütü, çürümekten ve
yozlaşmaktan korumaz. FARC ve PKK
gerçeğinde bir kez daha görülen budur.
Emperyalistlerin ve burjuva politikacılığın
bataklığa çevirdiği bir dünyada, bu bataklığa batmamanın tek yolu, MarksistLeninist olmak, Marksist-Leninist ilkelerle savaşmaktır.
Bir kez sömürücülerle, katliamcılarla
barış ve uzlaşma yoluna girildiğinde,
emperyalizmin, burjuvazinin düzeni altında yaşamak kabul edildiğinde, o bataklığa saplanmak kaçınılmazdır.
Bugüne kadar bunun dışında kalan
tek bir örgüt yoktur. Barış, ateşkes, anlaşma yolundan gidip teslim olanların
hepsi, şu veya bu derecede yozlaştılar.

Tasfiyecilik Sadece Örgütsel
Tasfiye İle Kalmaz;
Tüm Değerlerin Tasfiyesiyle
Devam Eder
Başlangıç noktası, ideolojik olarak
teslim olmaktır. PKK de, FARC da,
önce ideolojik olarak bittiler, tükendiler.
Devrim imkansız, sosyalizm mümkün değildi. Sosyalist sistemin yıkıldığı,
emperyalistlerin tam hakim olduğu
bir dünyada ise, halklara güvenerek
bir şey yapılamazdı.
O zaman geriye iki yol kalır:
Ya silahları bırakır, düzene katılırsınız; ya da silahlarınızla birlikte, düzenin silahlı bir gücü olursunuz.
Ki bu iki yol, aslında tek bir yoldur
ve sadece biçimi değişiktir.
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Teslimiyetçilik ve tasfiyecilik, sadece iktidar hedefinden vazgeçmek,
"strateji değiştirmek" değildir: Aslolan,
ideolojik, ahlaki, kültürel, tüm değerlerin tasfiyesidir.
Bu değerler tasfiye edilmeden, oligarşiye karşı savaşta binlerce şehidi
olan bir hareket, ABD'nin kara ordusuna dönüşebilir mi? Her şey bir yana,
şehitler o hareketin yakasına yapışır.
Ama teslimiyet, uzlaşma, tasfiye yoluna
girenlerin ilk tasfiye ettikleri şeylerden
biri de, şehitlerine olan bağlılıkları,
borçları ve sözleridir.
Hiçbir ulusal ve sosyal kurtuluş
hareketi, şehitlerini çiğnemeden, düzen
bataklığına giremez. PKK'den FARC'a,
dünün Devrimci Yol'undan Tupamarolar’ına kadar, düzen bataklığına gömülen ne kadar siyasi hareket varsa,
bilin ki önce şehitlerini silip atarlar
beyinlerinden ve yüreklerinden. Sonra
sırasıyla tüm değerler atılır.
Atılır ki, uzlaşmacılık, legalizm,
işbirlikçilik yolunda rahat yürünebilsin.

FARC Mal Varlığını
Açıkladı
Soru 1: "SAVAŞ TAZMİNATI"NI
ÖDEMEK, GERİLLA ÖRGÜTÜNE
Mİ DÜŞER?
Bugüne kadar birçok örgüt, emperyalizmle ve faşist diktatörlüklerle
masaya oturdu, ateşkes yaptı, anlaşma
imzaladı. Fakat ilk kez, biri, anlaşmanın
maddelerinden biri olarak "mal varlığını" açıkladı:
Gazetelerle haber şu şekilde yer
aldı:
"Kolombiya'da FARC'ın mal varlığı

açıklandı.
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC), Birleşmiş Milletler'e (BM)
sunduğu, 320 milyon doları aşan mal
varlığı listesi kamuoyu ile paylaşıldı.
FARC üst düzey yöneticilerinden
Pastos Alape, Kolombiya Başsavcısı
Nestor Humberto Martinez'in, çatışmanın kurbanları yararına kullanılabilecek şekilde değerlendirilemeyeceği
yönünde eleştirilerine hedef olan listenin, "mümkün olan en büyük titizlikle"
hazırlandığını belirtti."
(cumhuriyet.com.tr, 25 Ağustos 2017)
Haber şöyle devam ediyor:
"Tutarı 150 milyon ABD dolarını
bulan taşınmazların yanı sıra 320 kilogramın üzerinde altının yer aldığı listede,
"meyve sıkacakları", "kahve fincanları"
gibi birçok malzemenin de bulunması,
ülkede polemik konusu olmuştu."
Söz konusu olayın düzeltilecek bir
yanı yok; çünkü her yanıyla, teslimiyetçiliğin ve tasfiyeciliğin aczini yansıtıyor.
FARC'ın mal varlığı, "çatışma kurbanlarına" tazminat olarak verilecekmiş.
Onyıllardır Kolombiya'da katledilen
onbinlerce kişinin katlinden FARC mı
sorumlu ki, tazminatı FARC ödüyor?
Gerilla savaşı boyunca her ülkede
ölümler olur ve bu ölümlerin sorumlusu, oligarşik diktatörlüktür.
Başka türlüsü kabul edilemez.
Fakat teslimiyet ve tasfiye yoluna
giren FARC, o kadar aciz, güçsüz ve
iradesiz bir durumdadır ki, 57 maddelik
ateşkes anlaşmasının 56 maddesi, Kolombiya yönetimi tarafından değişti-

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

Devrimin ideolojisi, sosyalist
ideoloji, binlerce yılın değerleriyle donanmış güçlü bir ideolojidir. Devrimci ideoloji örgütleri, kişileri, yozlaşmadan, çürümeden uzak tutar.
Burjuva ideoloji ise, çürümenin ideolojisidir. Çünkü, emperyalizm, çürüyen ve asalak
kapitalizmdir. Bu düzeni savunanın çürümeyi ve asalaklaşmayı savunması kaçınılmazdır.
rildiği halde, bu anlaşmayı yine de
kabul etmiştir.
Böyle bir teslimiyetçi ruh halinin,
kabul etmeyeceği hiçbir şey yoktur.
İşkencede sonuna kadar çözülenler
için kullanılan "tamam, İkinci Dünya
Savaşı’nı da ben çıkardım, ABD başkanını da ben öldürdüm" deyişi,
FARC'ın durumuna denk düşmektedir.
FARC öylesine teslim olmuştur ki,
gerilla savaşı boyunca meydana gelen
ölümlerin sorumluluğunu da üstlenmiştir.
Tıpkı, İmralı'da Öcalan'ın oligarşiyi
yargılamak yerine, sözlerine "asker ailelerinden özür dileyerek başlaması"
gibi.

Düzenle "Mal Varlığı
Açıklaması" Anlaşması
Yapmak, Sömürü Düzenini
Aklamaktır
Düzenle "MAL VARLIĞI AÇIKLAMASI” anlaşması yapmak; devrimci
mücadelenin meşruluğunun reddi, sömürü
ve soygun düzeninin meşrulaştırılmasıdır.
Sanki Kolombiya halkını soyan gerilla örgütleri!
Mağdurlara ödenecek tazminatı gerillanın mal varlığıyla telafi etmek,
sömürü soygun düzeninin meşrulaştırılmasıdır.
"Mağduriyetler"in sorumlusu, gerilla

örgütleri değil, emperyalizm ve işbirlikçi oligarşilerdir.
Mağdur olanlara ödenecek maddi
manevi bir bedel varsa, bunu emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşiler ödeyecektir.
Tersini kabul etmek, KENDİNİ İNKARDIR, EMPERYALİST HAYDUTLUĞU ONAYLAMAKTIR.
Yapılan tam da budur zaten.
Soru 2: SAVAŞAN BİR ÖRGÜTÜN "MAL VARLIĞI" OLUR MU?
"Tutarı 150 milyon ABD dolarını
bulan taşınmazların yanı sıra 320 kilogramın üzerinde altın..."
Açıklanan listede bunlar yer alıyor.
47 yıldır emperyalizme ve oligarşiye
karşı mücadele eden bir hareketiz.
Bir devrimci örgütün 320 kilogram
altınının olması, asla normal bir şey
değildir.
Nasıl elde edilir 320 kilo altın?
Yoksul halktan toplanarak mı?
Bunun olmayacağını biliriz.
Dost da düşman da bilir ki, devrimci
hareket, 1991'den bu yana kamulaştırma
eylemi yapmamaktadır. Tüm giderlerini
halktan aldığıyla karşılar. Halkın desteğiyle yaşayan bir örgütün de yüzlerce
kilo altın stoklayamayacağı açıktır.
FARC'ın açıklayacağı bir şey varsa,
mal varlığı değil, bu varlığın nasıl elde
edildiğidir?
Bir örgütün elinde bir para varsa,
bunu savaşını güçlendirmek için kullanır. Stok yapmaz.
Bir örgüt tüm imkanlarını, maddi
gücünü, silahlı savaşı geliştirmek,
halkın mücadelesini büyütmek için
kullanır. "Biriktirmez".
Çünkü devrimci bir örgütün biriktirmeye ihtiyacı yoktur; yarın, ülkenin
tüm altınları, ve tüm zenginlikleri
halkın olacaktır zaten.
FARC, dünya tarihinde 320 kilo
altın stoklayan ilk "devrimci" örgüt,

ilk "gerilla hareketi" olmuştur.
Neresinden bakılırsa bakılsın, bu
mal varlığında bir yozlaşmanın söz
konusu olduğu açıktır. Bu yozlaşma
nasıl gerçekleşmiştir, bilmiyoruz, ama
bir yozlaşma olduğunu biliyoruz.
Bunun açıklamasını yapmak ise,
FARC'ın dünya halklarına ve devrimcilerine borcudur.
Eğer ortada, bir ulusal ve sosyal
kurtuluş hareketinin varoluş koşulunu
aşan BÜYÜK PARALAR, BÜYÜK
SİLAHLAR dönüyorsa, bilin ki, orada
bir yozlaşma, orada bir kirlenme, orada
bir çürüme vardır.

Teslimiyet ve "Barış"
Masalarındaki İdeolojik
Sefalet
FARC, PKK, ETA ve diğerleri: Kurulan hiçbir masada, barış yoktur, uzlaşma yoktur, müzakare yoktur.
FARC, yukarıda belirttiğimiz gibi,
üzerinde anlaşılan 57 maddelik listenin
56 maddesi Kolombiya faşist yönetimi
tarafından değiştirilmiş olmasına rağmen bu anlaşmayı kabul etmiştir.
BURADA BİR TARAFIN DİĞER
TARAFIN İRADESİNİ İTİRAZSIZ
KABUL ETMESİ VARDIR.
PKK açısından da durum farklı değildi; müzakere adını verdikleri masada,
kimlerin oturacağına bile MİT karar veriyordu, Öcalan'ın dışarıya göndereceği
yazılar, MİT'in denetiminden geçiriliyor,
uygun bulunmayan yerler, Öcalan tarafından itirazsız değiştiriliyordu ve Öcalan,
bunun böyle olduğunu sanki çok normal
bir şeymiş gibi anlatıyordu.
ETA, "silah bırakıyorum" açıklaması
yaptığında İspanya İçişleri Bakanlığı,
şu aşağılayıcı açıklamayı yapmıştı:
"Kendileri bilir, yapacakları en iyi şey
kendilerini yok etmek."
Ve ETA, bu açıklamaya karşın üstüne üstlük, silahlarını eritti.
Eriyen önce ideolojidir.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM
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Devrimci bir örgüt, devrimci
bir iktidar; hırsızlığı, yolsuzluğu,
rüşveti, soygunu, devrimci değerlere uygun olmayan her türlü yoldan para kazanmayı yasaklar.
İktidara aday bir devrimci örgüt veya iktidar olmuş bir devrimci parti, halka her kuruşun
hesabını verebilmeli, tek bir kuruşun bile çalınmasını önleyecek
mekanizmaları geliştirmelidir.
Tersi, ihanettir.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017
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Bu masalarda "iki irade" yoktur.
TESLİM OLAN ve TESLİM
ALAN VARDIR.
ESAS OLAN İDEOLOJİLERİN
ÇARPIŞMASIDIR.
İDEOLOJİK TESLİMİYET, KARARGAHIN ÇÖKMESİDİR.
KARARGAHI ÇÖKEN BİR HAREKET, HER YÖNE SAVRULUR,
HER TÜRLÜ SEFALETE DÜŞER.
Bugün yaşanan da budur.
FARC, 320 kilo altının da gösterdiği
gibi, daha savaşırken, daha düşmana
kurşun sıkarken, yozlaşmış, çürümüştür.
PKK'nin ideolojik çürüyüşü, onu
ABD'nin kara ordusu olma noktasına
kadar getirmiştir.
İdeoloji, bir hareketi, bir yerde
tutan, onun NE YAPIP NE YAPMAYACAĞINI belirleyen güçtür.
Devrimin ideolojisi, sosyalist ideoloji, binlerce yılın değerleriyle donanmış güçlü bir ideolojidir. Devrimci
ideoloji, örgütleri, kişileri, yozlaşmadan, çürümeden uzak tutar.
Burjuva ideoloji ise, çürümenin
ideolojisidir. Çünkü, emperyalizm, çürüyen ve asalak kapitalizmdir. Bu düzeni savunanın çürümeyi ve asalaklaşmayı savunması kaçınılmazdır.
Devrimci ideolojiden, sosyalist
ideolojiden kopanların gideceği tek
yer, BURJUVA İDEOLOJİSİDİR. Başka gidecek yer, başka savunulucak bir
ideoloji yoktur.
Ateşkes masalarından geçen her
örgüt, burjuva ideolojisini kabul ediyor
demektir; devamında işte bu ve benzeri

yozlaşma örneklerinin yaşanması kaçınılmazdır. Daha vahimlerine de tanık
olacağımız kesindir.

İktidar İddiasını Kaybetme,
Sosyalizm İnancının
Kaybolmasının Sonucudur.
Sosyalizme İnançsızlaşanlar
İçin, "İktidar Ne İçin
Alınacak?", "İktidarda
Ne Yapılacak?" Sorusu
Boşluktadır.
FARC, uzun yıllar ülkenin büyük
bir bölümünü denetimi altında tuttu,
iktidar için bir stratejisi, planı, çıkışı
olmadı.
FSLN (El Salvador), uzun yıllar ülkenin yüzde 51'ini denetim altında tuttu.
Bunu statüye çevirdi; İktidarı devralmak
için bir strateji geliştirmedi.
NKP (Nepal Komünist Partisi), iktidarı alabilecek güç ve aşamaya geldi,
başkent Katmandu'yu kuşattı, "Burjuva
Demokratik Devrim aşamasındayız"
diye, burjuvaziyle işbirliği yaptı.
PKK; hiçbir zaman iktidar hedefli
olmadı. İmralı da iktidarı hedeflememenin teorisini yaptı. ABD'nin kara
ordusu oldu.
Bugün ülkemizde legalizm bataklığını dolduran ÖDP'sinden TKP'sine,
SDP'sine kadar tüm bu güçlerin legalizm bataklığına yolculuğu sosyalizme
inançsızlaşmalarıyla başlamıştır.
Sosyalizme inançsızlaşmak, hedefini kaybetmektir. Hedefini kaybeden,
kendini Marksizm-Leninizmin ışığından mahrum eden, kendini emperyalizmin bataklığında bulacaktır.

Sonuç: 320 Ton Altın, Ochao
Davası, Yozlaşma Ve İhanet
12 Haziran 1989; Küba'nın Angalo'daki silahlı güçlerinden sorumlu
olan Tümgeneral Arnaldo Ochoa ve
Devrimci Silahlı Kuvvetler (FAR) ve
İçişleri Bakanlığı (MININT)’ndaki diğer beş yüksek rütbeli subay tutuklandılar.
Ochoa'nın suçu, Angola'da devrimci
bir savaş içindeyken, rüşvet, zimmetine
para geçirme ve uyuşturucu işine bu-

laşmaktı.
Hemen tutuklandı. Ochoa yargılandı
ve sonuçta ölümle cezalandırıldı.
Castro, bu suç karşısında devrimci
adaletin neden en katı ve en sert biçimde uygulanması gerektiğini şöyle
açıklıyordu:
"Dünyada pek çok insan şaşırdı;
bazıları bu işe oldukça önem verdiğimizi düşünüyor. Çünkü dünyanın pek
çok yerinde böyle olayların hiçbir
önemi yoktur. Zimmete para geçirme,
hırsızlık, disiplinsizlik, dokunulmazlık
ve kirli işlerin önemi yoktur. Onlar
her gün meydana gelmektedir.
Fakat bizim için onlar büyük önem
taşıyor. Ve hakettikleri önemi onlara
veriyoruz." (Fidel Castro. Angola Savaşı ve Ochoa Davası, s.71)
Burjuva ideolojisinde, bunlar normaldir. Kapitalizmin kirli ilişkilerinde
"ihanet, korkaklık, teslimiyet, bencillik,
kendi yaşamı ya da çıkarları için ülkesini, halkını, hatta ailesini, sevdiklerini satmak", rüşvet, yolsuzluk, yalan,
hile... olağandır.
Ama devrimci ideoloji öyle bakmaz.
Bakmadığı içindir ki, Ochoa cezalandırılmıştır.
Castro, "bu kişilerin bu işten 3.5
milyon dolar kazandıklarını sanıyoruz"
diyordu. 3.5 milyon dolar.
Ve bir örgüt, 320 ton altın stokluyor.
Devrimci değerlere uygun olmayan
tüm yollardan elde edilen para ve
diğer maddi imkanlar, bir örgütü çürütür.
TİKKO'nun yaşadığı olay (bazı
yöneticilerinin uyuşturucu ticaretine
karışması) çürümenin boyutunu gözler
önüne seren çarpıcı örneklerden biridir.
Devrimci bir örgüt, devrimci bir
iktidar, hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti,
soygunu, devrimci değerlere uygun
olmayan her türlü yoldan para kazanmayı yasaklar.
İktidara aday bir devrimci örgüt
veya iktidar olmuş bir devrimci parti,
halka her kuruşun hesabını verebilmeli,
tek bir kuruşun bile çalınmasını önle-
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yecek mekanizmaları
geliştirmelidir.
Tersi, ihanettir.
Castro, Ochao davası
için şunu söyler sonuç
olarak: "Aslında, denildiği gibi bütün bu eylemler çok büyük bir hainliğin unsurlarıdır. Peki
hainlik nedir? Hainlik
ülkeyi satmaktır, onlar
ülkeyi sattılar. Hainlik
ülkeyi tehlikeye sokmaktır; onlar ülkeyi ciddi
biçimde tehlikeye soktular. Hainlik devrimin
moral ve itibarının altını
oymaktır; onlar devrimin moral ve itibarının
altını oyan, her anlamda
onu zayıflatan işlere karıştılar."
Sonuç olarak şunları
söylüyoruz:
- Emperyalist kapitalizm, 120 yıldır sömürdüğü, sömürgeleştirdiği dünyayı, bir bataklığa dönüştürmüştür.
Çürütmüştür. Tüm
halkları da bu bataklığın içinde çekip boğmak istemektedir.
- Bu alçak ve kirli
dünyada, ancak direnerek ve savaşarak, bu bataklığın dışında kalınabilir.
Bu kirli dünyada temiz kalmanın tek yolu,
devrimci olmak, sosyalizm için savaşmaktır.
- Her gelişme bize
şunu öğretiyor:
SAVAŞAN ARINIR, GÜÇLENİR.
TESLİM OLAN,
ÇÜRÜR, YOZLAŞIR.

“110 Değil Milyonlarız! Bizler Halkız Halkı Bitiremezsiniz!"
Gazi Halk Cephesi:
AKP iktidarı kendi krizini atlatmak için
devrimcilere, emekçilere, halkın her kesimine
saldırıyor. "Vatan millet Sakarya" edebiyatı
yaparak ülkemizi karış karış emperyalistlere
tekellere satmakta.
Bu alçaklığın, bu onursuzluğun karşısına
dikilen ise bizleriz. AKP’nin korkusu Nuriye
ve Semihle birlikte yarattığımız direniştir.
Ne yayınladığınız listeler, ne baskılar ne tutuklamalar bizi yolumuzdan döndüremeyecek… Gazi Halkı! bu soysuzlara karşı sessiz
kalmayalım. Devrimcileri sokak ortalarında
kaçırmalarına, işkence yapmalarına sessiz
kalmayalım. Bizler Nuriye ve Semih demeye,
direnişimizi büyütmeye devam edeceğiz.

İkitelli Halk Cephesi:
“Faşizme Karşı Direnmek Meşrudur!"
Bir gecede bastığınız evlerin, kırdığınız
kurumlarımızın kapılarının hesabını vereceksiniz! Burjuva basını "DHKP/C Operasyonu"
olarak veriyor, lakin halkımız her şeyin farkında, bizler 80 milyon halkız, bizleri katletseniz de, gözaltına alıp işkencelerden geçirseniz
de bizleri bitiremeyeceksiniz!
Halk Cephesi olarak bizler diyoruz ki;
Faşizme karşı tek yol direnmektir! Nuriye ve
Semih gibi direnmek!
Bir kişinin ifadesiyle gece bastığınız o
evlerde ne buldunuz ki, ne alacaksınız? İnsanlarımızı derhal serbest bırakın...

Halkın Mühendis Mimarları:
“Yine Geldiniz… Neyi Değiştirdiniz,
Kime Hizmet Ettiniz?"
Yine bir baskın yerindeyiz. Faşizmin acziyetini görmek isteyenler gelip arkada bıraktıklarına baksınlar. Nasıl bir can çekişmedir,
nasıl bir çırpınıştır bilsinler, bellesinler. Kavanozdaki tohuma düşman olabilir mi bir
insan, bunlar onun düşmanı. Kapı camı bu
zamana kadar ne zarar vermiş insanlığa, kapı
camına düşman bunlar. Gardırop kapağı korkutabilir mi başka birini, bunlar gardırop kapağından korkmuşlar...
Tohumlar yine yeşerir, kırılan her bir eşya

yine yerine gelir. Halk İçin Mühendislik Mimarlık, sömürünün, talanın olduğu her yerde
halkın içinde alternatifleri ortaya koymaya
devam edecektir.

Sarıgazi Halk Cephesi:
“Bizi Bitiremezsiniz!
AKP’nin kiralık katilleri birçok ilde ve
ilçede bir kez daha azgınca pervasızca saldırmış
ve baskınlarına bir yenisini daha eklemiştir
ama bilmiyorlar ki bu baskınlar, bu gözaltı
ve tutuklamalar boşunadır. Ne DEVRİM iddiamızdan ne de NURİYE VE SEMİH demekten vazgeçeceğiz. Onlarca insanı gözaltına
alıp sorgusuz sualsizce işkence ile tutsak
ettiler, ama unutmasınlar ki biz asla vazgeçmeyeceğiz!

Grup Yorum:
Grup Yorum’u Bitiremezsiniz! Ama
Bize Yaptığınız
Bu Saldırılar, Bu Haksızlıklar,
Zulümler Sizi Bitirecek!
...8 üyemiz ve 1 korocu arkadaşımız tutsaktır. 3 üyemiz ve 1 korocu arkadaşımız ise
5 gündür gözaltındadır. AKP faşizmine diyoruz
ki, sizin tüm saldırılarınız bize vız gelir. 32
yıldır defalarca gözaltına aldınız, tüm üyelerimizi tutukladınız, ama umudun türkülerini
söylememizi engelleyemediniz. Grup Yorum’u
bitiremediniz. Bitiremeyeceksiniz de. Her
saldırınızda yeni Grup Yorumcular haykıracak
o ezgileri.
Halk, kocaman bir deryadır. Milyonlardır.
Grup Yorum ise o halkın bağrından kopup
gelen devrimci sanatçılardır, halkın evlatlarıdır.
80 milyon halkı teslim alamazsınız. Devrimcileri, devrimci sanatçıları teslim alamazsınız.
Grup Yorum’u bitiremezsiniz. Ama bize yaptığınız bu saldırılar, bu haksızlıklar, zulümler;
sizi bitirecek. Çürümüş, kokuşmuş, halk düşmanlığı üzerine kurulu bu yoz düzeninizi
sonsuza kadar sürdüremeyeceksiniz. Eninde
sonunda tükeneceksiniz, biteceksiniz. Biz ise
halkın yüreğinde yıllar boyunca var olacağız.
Pir Sultan gibi, Köroğlu gibi, Dadaloğlu gibi.
Ruhi Su gibi, Mahsuni gibi…
(Grup Yorum'un 28 Eylül tarihli açıklamasıdır.)
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Açlık grevindeki iki eğitimci, Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın duruşması
28 Eylül günü Sincan Hapishane Kampüsü’ndeki bir duruşma salonunda görüldü

SEMİH ÖZAKÇA: “İktidar

işimizi bize geri verseydi aç kalmazdık. Direnişi
başlatan da bastırmaya çalışan da iktidardır.”

“Bu direniş iki kişinin direnişi diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Bu direniş, ezilen halkların direnişidir.”
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14 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme tarafından
“duruşma salonunun fizikî büyüklüğünün
yetersizliği” gerekçe gösterilerek ikinci
duruşmanın burada yapılmasına karar
verilmişti. Ne var ki bu salon, ilk duruşmanın yapıldığı salondan bile daha
küçük. Duruşma sırasında öğrendiğimize
göre de, duruşmadan bir gün önce bu
salonda görülecek başka bir davanın
duruşması için hapishane kampüsü içinde
yer alan daha büyük bir salon belirlenmiş;
Nuriye ve Semih’in duruşmasının ise
bu küçük salonda yapılmasına karar verilmiş.
Siyasal iktidarın Nuriye ve Semih’ten
korkusu büyük. Nuriye ve Semih’in duruşmaya getirilmeleri durumunda yargılanan değil, yargılayan olacaklarını
çok iyi biliyorlar ve korkuyorlar. Bunun
için, Nuriye ve Semih’i duruşmaya çıkartmamak için her türlü hukuksuzluğu
yapıyorlar. Duruşmaya iki gün kala bir
gece yarısı hastane hücresinde kitap
okuyan Nuriye GÜLMEN’i, iradesi dışında, zorla Numune Hastanesi yoğun
bakım ünitesine kaçırmaları bunun en
açık göstergesi.
Aynı zamanda yargılamayı halkın
gözünden kaçırmak istiyorlar ve duruşmaya halkın katılımını en aza indirmek
için türlü hukuksuzluklara başvuruyorlar.
Duruşmanın olduğu sabah, duruşmaya
katılmak isteyenleri götürecek otobüslerin
polis tarafından bağlandığını öğreniyoruz.
Tüm bu keyfî ve hukuksuz engellemelere karşın, Sincan Hapishane Kampüsü önüne birçok şehirden yüzlerce
insan akın ediyor. Duruşma salonunun
etrafında yüzlerce polis var ve duruşmayı
izlemeye gelenler, değil duruşma salonuna, duruşma salonunun bahçesine bile
alınmıyorlar. Kısa süreli bir tartışmanın
ardından izleyiciler üç farklı “güvenlik
noktasından(!)” geçirilerek duruşma salonuna alınmaya başlıyorlar ama salondaki izleyici bölümünün küçük olması

sebebiyle çok az sayıda kişi izleyici
olarak salona girebiliyor. İzleyicilerin
duruşma salonuna cep telefonu ile girmelerine ise izin verilmiyor.
Polis telsizlerinden “Acun KARADAĞ da burada, dikkatli olun!” anonsunu
duyuyoruz. Acun Hoca’ya bakıp gülümsüyoruz. Bu nasıl bir korku?
Duruşma salonuna girişte su şişelerinin kapaklarını almak istiyor polisler.
“Neden?” diye soruyoruz. “Talimat böyle” diyorlar. “Kimin talimatı?” diye soruyoruz. “Mahkeme başkanının” diyorlar.
Duruşma sırasında mahkeme başkanına,
“neden böyle bir talimat verdiniz?” diyoruz. “Ben böyle bir talimat vermedim”
diyor ısrarla. Ya mahkeme başkanı
gerçeği yüzümüze söyleyemiyor ya da
polis kendini yargıç yerine koyuyor. Her
iki durum da yaşanan keyfiliği gözler
önüne seriyor.
Duruşma salonuna girişte avukatların
da üstleri aranmak isteniyor. kabul edilmiyor ve kısa süreli bir tartışma sonrasında bu hukuksuz uygulamadan geri
dönüyorlar. Bir güvenlik şube amirinin,
avukatların duruşma salonuna cep telefonları ile girmelerini engelleme girişimi
ise sonuçsuz kalıyor.
Duruşma salonunda altmışa yakın
avukat, üç baro başkanı, sekiz milletvekili,
çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi ve yabancılardan oluşan bir heyet
var. Dosyanın tutuksuz sanıklarından
Acun KARADAĞ da duruşma salonunda
hazır.
Duruşma salonunda sanıklara ayrılan
bölümün içi jandarmalarla dolu, dışı ise
komandolarla çevrili durumda.
Biraz sonra Semih ÖZAKÇA bir tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna
getiriliyor. Yanında gardiyanlar ve kampüs
hastanesi doktorları da var. Duruşma
salonuna girince sol yumruğunu havaya
kaldırarak izleyicilere selam veriyor.
Semih Hoca duruşma salonuna getirilince yanına gitmek istiyor Acun

Hoca ama jandarmalar engelliyor. “Devlet
ne hâle getirmiş bir öğretmeni, herkes
görsün!” diye bağırıyor Acun Hoca.
Heyetin salona girmesiyle birlikte
duruşma başlıyor.
Duruşma celse arasında dosyaya
gelen evrakın okunmasıyla başlıyor. Nuriye GÜLMEN’in sağlık raporları da
dahil olmak üzere, birçok önemli evrakın
dosyaya eklenmemiş olduğunu öğreniyoruz. Bu sırada son zamanlarda hem
avukat arkadaşlarımızın hem de birçok
müvekkilimizin tutuklanmasına gerekçe
gösterilen “itirafçı” ifadesi okunuyor.
Dosya ile alakası olmayan ve mahkeme
tarafından da talep edilmeyen bu şaibeli
ifadenin gönderiliş amacı ise belli: bir
kez daha yargılamaya müdahale etmek!
Dosyaya usulüne uygun olarak gönderilmeyen bu şaibeli ifadenin okunmasına
itiraz ediyoruz. Her talebimiz gibi bu da
mahkemece reddediliyor.
Daha önce Acun KARADAĞ’a dayatılan üç avukat kısıtlaması, şimdi de
Semih ÖZAKÇA için uygulanmaya çalışılıyor. Semih Hoca; bu kısıtlamayı
kabul etmediğini, dosyada binlerce avukatın vekaletinin bulunduğunu ve salondaki tüm avukatların kendi avukatı
olduğunu söylüyor. Bizler de bu hukuksuz
kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Mahkeme
her sanık yönünden üç avukattan fazlasına
söz vermeyeceği tehdidinde bulunsa da
bu kısıtlama onların binlerce avukatı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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Mahkeme yargılamaya dair en temel
usulî hakları bile güvence altına almaktan
yoksun durumda. Bu durum bile yargılamanın siyasal iktidarın baskısı altında
gerçekleştiğini açıkça ortaya koyuyor.
Semih Hoca savunmasına “Kim için
kurdunuz bu mahkemeyi? Bu perdeler niye? Kim için kurdunuz bu tiyatroyu?” diyerek başlıyor. “Ezilenler,
yoksullar, emekçiler adına” diyerek devam ediyor ve anlatıyor kimlerin tarihini
sahiplendiğini; “Bedrettin’im, Pir Sultan’ım” diyor.
Mahkeme başkanı bir yerde kesmek
istiyor savunmasını. “Ben bugün için
çok sabrettim, şimdi de siz biraz sabredin”
deyip devam ediyor savunmasına: “Hükümsüz olan bu siyasi davaya karşı
bir savunma olmayacak benim savunmam. Emeğimle, onurumla ekmeğimi kazanan bir öğretmendim.
AKP ekmeğimle beni terbiye etmek
istedi.Tarih, ekmek kavgasının tarihidir. Sömürü var olduğu sürece direniş de sürecek. Savunma yapması
gereken, ufak bir açıklama bile yapmadan koltuklarında oturan AKP iktidarıdır. Onuruyla ekmeğini kazanan
bir sınıf öğretmeniyken işimden atıldım.”
Onurlu aydın tavrının nasıl olması
gerektiğini anlatıyor. “Halkın aydını düşünen, çelişkileri görüp kavrayan ve
toplumsal mücadele içinde eyleme geçendir. Halkın aydını en güzel türkünün
koro ile söylenen olduğunu bilir. Halkın
aydını tek başına kalsa da değerleri için
mücadele etmekten vazgeçmeyendir.
Halkın aydını hiçbir şeyin kendi kendine
olmayacağını bilen, nesnel koşullara
teslim olmayandır. Halkın aydını hem
halktan öğrenen hem halka öğretendir.
Bu direniş iki kişinin direnişi diye
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu
direniş, ezilen halkların direnişidir.”
diyor.
Tarihe not düşecek bir duruşma yaşanıyor.
Öğretmenliğini anlatıyor; “Mardin’de

bombalar, savaş uçakları altında, açlıkyoksulluk sınırının altında geçim sıkıntısı
yaşarken, öğrencilerimizin bizim gibi
öğretmenlere ihtiyacı olduğu için, halkın
aydını bir öğretmen olarak, öğretmenliğime büyük bir özveri ile devam ettim.”
diyor.
Direnişe başlama kararını anlatıyor.
“İktidar işimizi bize geri verseydi aç
kalmazdık. Direnişi başlatan da bastırmaya çalışan da iktidardır. ‘İhraç
edilenler ağaç kökü yesin' diyen bakana sesleniyorum: onu da yemiyoruz!
Ömrümüzden yiyoruz!İşimizi geri
alıncaya kadar açlık grevi eylemine
devam edeceğim!” diyor.
Semih Hoca savunmasını Enver
GÖKÇE’nin “Dost” şiiri ile bitiriyor:
“Sana selam olsun
Sürgünler, mahkumlar, hastalar
Alacağın olsun
Seni İstanbul seni
Seni Bursa, Çankırı, Malatya,
Sizlere selam olsun üniversiteler!
Öğretmenleri alınmış kürsüler,
Öğretmenler
Sizlere selam olsun
Hürriyeti yazan eller, dizen eller
Sizlere selam olsun makineler
Entertipler, rotatifler, bobinler
Bu gülünç, aşağılık,
Namussuz şeyler dışında,
Sana selam olsun
Zincirin zulmün kar etmediği,
Kırbacın kar etmediği
Büyük tahammül!”
Savunmanın ardından mahkeme başkanı soruyor: “Örgüt propagandası yaptığınız iddia ediliyor,
ne diyorsunuz? Semih Hoca “Nuriye ve Semih demek örgüt propagandası sayılıyormuş dışarıda,
ben zaten Semih’im.” diyor.
Semih Hoca savunması sırasında çok yorulduğundan mahkeme

kısa bir ara veriyor talebimiz üzerine.
Savunmasını tamamlamasının ardından
ise bir saatlik öğle arasına giriyor. Bu
sırada biz de duruşma salonunda yaşananları anlatmak için salona alınmayan
izleyicilerin yanına gidiyoruz. Duruşma
sürerken dışarıda bekleyenlere polisin
iki kez saldırdığını ve gözaltılar olduğunu
öğreniyoruz. Duruşmada yaşananları
anlatarak bir süre sohbet ediyoruz.
Aranın ardından duruşma devam
ediyor. Bilirkişi olarak TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin BAKKALCI dinleniyor.
Açlık grevlerinin bir intihar eylemi değil,
bir hak arama biçimi olduğunu söylüyor
ve zorla müdahalenin olası sonuçlarını
anlatıyor. Sık sık kesiyor mahkeme başkanı konuşmasını; “Bizim konumuz değil.” diyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki
Nuriye ve Semih açlık grevinde oldukları
için hapishanedeler; yani işlerini geri
istedikleri için!
Bir meslektaşımız salonun girişindeki
duruşma listesinde Nuriye ve Semih’in
duruşmasının sadece “Açlık Grevi” olarak
yazıldığını fark ediyor. Normalde duruşma
listesine suçlandıkları konu, tarafların
ismi, dava esas numarası vs. yazar. Fakat
Nuriye ve Semih’inkinde sadece “Açlık
Grevi” yazıyor. Kısacası kendileri bile
inanmıyorlar Nuriye ve Semih’i başka
bir sebeple yargıladıklarına.
Nuriye Hoca’nın son durumunu anlatıyoruz uzun uzun. Nuriye Hoca, Sincan’daki kampüs hastanesinden kendi
isteği ve iradesi dışında Numune Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Her gün zorla müdahale ile tehdit
ediliyor. Duruşmadan bir gün önce duruşmaya katılmak için kendi el yazısıyla
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talepte bulunmasına karşın duruşmaya
getirilmiyor. Numune Hastanesi’ndeki
doktorlar, “Kan verirsen seni duruşmaya
göndereceğiz, yoksa sonsuza kadar buradasın.” diyerek tehdit etmişler Nuriye
Hoca’yı. Hukuksal ve tıbbi hiçbir gerekçesi olmamasına karşın, yanında refakatçi bulunmasına izin verilmiyor ve
avukat görüşü savcılık eliyle gasp edilmeye çalışılıyor. Avukatlardan ve refakatçilerden sadece bir kişinin hafta içi,
beş dakika süreyle Nuriye Hoca ile görüşmesine izin veren savcılık, hastanenin
yoğun bakım servisini kışlaya çeviren
jandarmaya ise tümüyle kayıtsız kalıyor.
Avukat savunmalarının ardından karar
için ara veriyor mahkeme. Yarım saatlik
bir aranın ardından ara kararlarını açıklıyor. Nuriye ve Semih Hocalar bu duruşmada da tahliye edilmiyorlar. Tutukluluk hali için gerekçe bulamayan mahkemenin imdadına ise bu sefer İstanbul
Başsavcılığı’nın gönderdiği şaibeli “itirafçı” ifadesi yetişiyor. Duruşma 20
Ekim’e erteleniyor.

Mahkeme ara kararında Nuriye GÜLMEN’in sağlık durumunun belirlenmesi
için Numune Hastanesine yazı yazılmasına karar veriyor. Hem de 28 Temmuz’da
Numune Hastanesi heyeti tarafından verilen “Hayatî tehlike vardır. Hayatlarını
tek başlarına idame ettiremezler.” raporu
dosyada olmasına rağmen. Dosyada Nuriye ve Semih için düzenlenmiş bir değil,
tam on bir tane “Hayatî tehlikeleri vardır.”
raporu var. Mahkemeye göre ise Nuriye
ve Semih’in sağlık durumu duruşmaya
getirilemeyecek kadar kötü fakat tahliyelerine karar verilemeyecek kadar iyi(!).
İlk duruşmaya iki gün kala gözaltına
alınan avukat arkadaşlarımızdan 15’i talimat sonucunda uydurma gerekçelerle
tutuklandılar. Nuriye ve Semih de aynı
yerden gelen talimatlarla tahliye edilmiyorlar.
Onlar ise açlık grevine başladıkları
ilk günden bu yana ısrarla eylemlerinin
iktidara değil, halka seslendiğini söylüyorlar. “Bu direniş iki kişinin değil, bütün
emekçi halkların direnişidir” diyorlar ve
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sadece emekçilere, yoksullara, ezilenlere
inanıyor ve güveniyorlar. Eylemlerinde
gösterdikleri kararlılık da halka duydukları
güvenin en açık göstergesi.
Ve yaşadıkları tüm zulümlere karşın,
zaferi kazanacaklarına olan inançları
tam!

Feridun Osmanağaoğlu’nun
50. gün kınası: "Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz"
Nuriye ve Semih’e destek olmak
için Açlık Grevinde olan TAYAD’lı
Feridun Osmanağaoğlu’nun 50. gün
kınası Gazi Mahallesi Pir Sultan
Abdal Cemevinde 1 Ekim’de yapıldı.
Kına töreni süresiz açlık grevi direnişçisi Mehmet Güvel’in konuşması
ile başladı. Sonrasında Feridun Osmanağaoğlu bir konuşma yaptı. Destek açlık grevi yapan gençlerden biri
şiir okuduktan sonra kına törenine
geçildi. Kınaların yakılmasıyla tören
son buldu. Kına törenine yaklaşık 50
kişi katıldı.

Mustafa Meray Dedemizin
7 Yemeği Verildi

Küçükarmutlu halkı birliğini ve
dayanışmasını büyütmek için bu yıl
da Güz Şenliği'nde bir araya geliyor.
Bu yıl 14'ncüsü yapılacak olan
Güz Şenliği, ilk
olarak 2004 yılında yapıldı. 19 Eylül
2004'te yapılan ilk
şenliğe 1500 kişi katılmıştı.
Şenlik ondan sonraki yıllarda da binlerce kişinin katılımıyla devam etti.

İlk şenliğin sloganı şuydu:
"Yozlaşmaya Karşı Direnişçi Armutlu Kültürü
Yabancılaşmaya
Karşı Pir Sultan Geleneği"

TLU
14. ARMU
ĞİNE
GÜZ ŞENLİ
ÇAĞRI
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Yıkım, Yozlaşma, o günden bu yana, şenliğin ana
gündemlerini oluşturmaya
devam ediyor.
Küçükarmutlu Halk Meclisi yoksul gecekondular halkını, Güz şenliği'ne çağırıyor.

TAYAD’lı Aileler tarafından 30
Eylül’de Küçük Armutlu Cemevi’nde
Hasan Ferit Gedik’in dedesi, Mustafa
Meray’ın 7 yemeği verildi. Yemekte
bir TAYAD’lı konuşma yaparak, bugünkü muharrem yemeğinin Mustafa
dedenin 7 yemeği ve Hasan Ferit Gedik’in ölüm yıldönümü olması dolayısıyla TAYAD’lı aileler olarak verildiğini söyledi. Sonrasında muharrem
ayı olması dolayısıyla alevi dedesi
sofra duası okudu ve yemeğe geçildi.
Yemeğe 200 kişi katıldı.
Başsağlığı Mesajı
Özgür tutsağımız Candaş Kat
arkadaşımızın dedesi vefat etmiştir.
Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.
Halk Cephesi – 3 Ekim 2017
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Röportaj

AÇLIK GREVİ HALKIN DİRENİŞ YOLUDUR
ALTI YIL ÖNCE KAYSERİ’DE ŞEKER NİNE YOZLAŞAN AİLE İLİŞKİLERİNE
TAVIR ALIP AÇLIK GREVİ YAPTI VE YAŞAMINI YİTİRDİ!
Açlık grevi sadece devrimcilerin
taleplerini dile getirme, halka gerçekleri anlatma, düşmandan haklarını
söküp koparma yolu değildir. Açlık
grevi halkın elinde de eleştirilerini
dile getirme, eğitme yoludur.
Kayseri'de 2011 yılının Aralık
ayında başladığı açlık grevini sonuna
kadar sürdüren Şeker Tayyar isimli
78 yaşındaki kadın, 18 Şubat 2011'de
hayatını kaybetti. "Nasıh Nasuh tövbesi olsun bir daha ağzıma lokma
komam" dedi. 3 defa hastaneye götürüldü, serumu koparıp kollarından
attı. Kayseri Melikgazi'de Asri Mezarlığı’nda defnedildi.
Ölüm Orucu yaparak hayatını kaybeden 78 yaşındaki Şeker Tayyar
isimli ninenin akrabalarıyla yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Ailenizde daha önce
böyle bir açlık grevi yaşandı mı?

Cevap: Şeker Ebe anlatırdı eskiden, gençliğinde bir kız varmış onu
sevdiğine vermemişler diye, evin ahırına inmiş, her tarafı kapatmış, karanlık bir köşede açlık grevi yapmış,
hiç çıkmamış, birkaç haftada ölmüş.
O kız, güneş bile görmek istemezmiş.
Duvarın taşını söküp onu görmek isteyen köylüler olurmuş, hemen o ışık
sızan yeri kapatırmış taşı yerine koyarmış.
Açlık grevi yaptığının farkında
değil aslında. Gurur meselesi yapıp
yemeği içmeyi kesti. Bir tepki ile
başladı. Hakka yürümek gibi bir tasavvuf inancı gereği, beşeri hayata
küsmek gibi bir tavır aldı. Sorun sadece gelinin, yediğine içtiğine söz
etmesi değildi. Eski saygınlığını yi-

tirdiğini düşünüyordu. Yaşlanınca beden gücünü kaybetmesi nedeniyle,
inanç gereği aç kaldı.

Yürüyüş: Şeker ebe neden başladı açlık grevine?

Cevap: Gelini yediğine içtiğine
söz etmiş. Gelin, Şeker Ebe'yi fazla
görüyordu, kendisini fazla hissetmesini sağlıyordu. Yani gelin evde kaynana istemiyordu. Buna tepki olarak
başladı, ders vermek istedi Şeker
Ebe. "Kötüye Kul Olma, Kötüye
Minnet Etme" gibi sözler ederdi.
"Kurt kocayınca köpeğin maskarası
olurmuş." Sadece gelinle ilgili değil,
toplumun yaşlılara hürmet göstermemesini eleştirdi. Saygıdeğer bir kadındı, güçlü biriydi, tüm aileye kol
kanat geren biriydi. Büyük aile içindeki her sorun için Şeker Ebe'ye gidilirdi. Birisi işe girecekse ona danışırdı. Askere gidecekler, okula gidecekler ona danışırdı. Ya da kız istenecekse, bir evlilik olacaksa mutlaka
fikri alınırdı. Böyle bir gelenek vardı,
kısmen de olsa sürüyor bugün. Bunun
gibi her konu Şeker Ebe'ye sorulurdu.
Gelininin tavrından dolayı, bu saygınlığını kaybettiğini düşündüğü için
açlık grevi yaptı. Üç defa hastaneye
götürüldü, serumu çıkarıp attı.

Yürüyüş: Açlık grevi yaparken
engel olan olmadı mı?
Cevap: Etrafındakiler çok zorlamasına rağmen, açlık grevinden vazgeçmedi. Dinlemiyordu bile, her gün
ölüme hazırlanıyordu. saçını açıyordu,
tarıyordu, dua ediyordu; Son gün de
açmış taramıştı saçlarını. Beyitler
okurdu. Pir Sultan'dan "açılın kapılar
şaha gidelim" gibi birçok şiir okudu.

Fuzuli'den beyitler okurdu. "Ölmeden
ölümün sırrına ermek." fikrine inanıyordu.
Torunları, çocukları, eltileri bütün
geniş sülale ikna etmeye çalışıyordu.
Hiçbir cevap vermiyordu, sadece yüz
çeviriyordu. Bir yandan da saygı duyuyorlardı.
Herkes caydırmaya çalışıyordu.
Özellikle yaşlılar, hatırı büyük olanlar
Şeker Ebe'yle yalnız başlarına konuşurlardı. Biz küçükleri almazlardı
yanlarına. "siz anlamazsınız" derlerdi,
"bu sırra ermek gerekir" derlerdi.
Onu engellemeye çalışanlara karşı
büyük Dede şöyle derdi; "sizin canınız
acıyor, onun canı acımıyor." derdi.
Bağlasanız bir insanı aç tutabilir misiniz diyordu. Yani ailede de bu açlık
grevine karşı saygı duyuluyordu, yüksek bir mertebe gibi algılanıyordu.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Yürüyüş: Şeker ebe öldükten
sonra aile ne yaptı?
Cevap: Gelinin cenazeye katılmasına izin vermediler. Aile içinde
yıllarca selam verilmedi, dışlandı.
Diğer yaşlılara daha özen gösterilmeye
başlandı. Bu ölüm orucu hala örnek
olarak gösterilir. Birisi haksızlık yaptığı
zaman, "Ben de mi Şeker Ebe gibi
ölüm orucu yapayım." denir. Caydırıcı
özelliği oldu.
Şeker Ebe şehir hayatını bilmezdi,
okuma yazma bilmezdi. En fazla düşündüğü hakkını savunabileceğiydi.
Bugün Nuriye ve Semih'in açlık grevi
yapması da buna benzer bir şey. İnsanın canı yandığı zaman yapamayacağı şey yok. İlla birilerinin yönlendirmesi gerekmiyor. Bu topraklarda
açlık grevi de bir gelenek.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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HALKIN HUKUK BÜROSU
Sayı: 35
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“Hükümete dil uzatan bir
avukatın dilinin kesilmesini isterim”

gördüğü avukatları katlederek yok
etmeye çalışmıştır. Aşağıda avukatlara yönelik bu saldırılardan yalnızca
bazılarına yer vereceğiz.

Fransa İmparatoru Napolyon
NAPOLYON’DAN
TAYYİP’E HEP AYNI
DÜŞÜNCEDEDİRLER
DÜNDEN BUGÜNE
AVUKAT DÜŞMANLIĞI
Geçmişten günümüze, dünyanın
her yerinde bütün faşist iktidarlar,
bütün sömürücü diktatörlükler, halkın
hak ve özgürlükleri için mücadele
eden avukatlara düşman olmuştur.
1804’te “Hükümete dil uzatan bir
avukatın dilinin kesilmesini isterim”
diyen İmparator Napolyon’dan önce
de, sonra da böyledir bu…
Bu düşmanlık çoğu zaman avukatların görevlerini fiili olarak engelleme şeklinde kendi göstermiştir.
Ancak faşist iktidarların içinde bulunduğu yönetememe krizinin derinliğine bağlı olarak saldırının niteliği ve boyutu da değişmiştir. Bu
saldırılar kimi zaman işkence, gözaltı,
tutuklama şeklinde kendini gösterirken kimi zaman katliam boyutuna
da varmış, faşizm, düşman olarak
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Sevgili okurlarımız; dizimizin
ilk bölümünde halkın avukatlarına
yönelik 12 Eylül 2017 tarihinde yaşanan ve 16 avukatın gözaltına alındığı “operasyon” ile başlamıştık.
İlk bölümde, bu saldırının nedenlerini, saldırıyla neyi amaçladıklarını
anlatmaya çalıştık. Saldırının asıl
hedefinin devrimci avukatlık geleneği olduğunu, bu geleneği bitirmeye, yok etmeye çalıştıklarını
ifade ettik. Ayrıca bu saldırının halkın avukatlarına yönelik ilk saldırı
olmadığı, Halkın Hukuk Bürosu’nun
kurulduğu 1989 yılından beri birçok
kez faşizmin saldırılarının hedefi
olduğunu, ancak bugüne kadar bu
saldırılarından istedikleri sonucu
alamadıklarını belirttik.
Dizimizin ikinci bölümünde ise
Halkın Hukuk Bürosu’nun, ileri bir
örneğini oluşturduğu siyasi dava avukatlığına/siyasi avukatlığa yönelik,

YER: İSPANYA
ATOCHA KATLİAMI’NDA BEŞ
AVUKAT KATLEDİLDİ.
Tarihe Atocha Katliamı olarak
geçen bu saldırı, 24 Ocak 1977’de
İspanya’nın başkenti Madrid’de,
Atocha Caddesi 55 numaralı dairede
yapılan işçi avukatları toplantısı sırasında gerçekleşmiştir. 1975 yılında
ölen diktatör Fransisco Franco yanlısı
Falanjistler (kontrgerilla) tarafından
gerçekleştirilen saldırıda Comisiones
Obreras (CCOO) adlı sendikaya ve
İspanyol Komünist Partisi’ne üye 5
avukat katledilmiştir. Katliamda hayatını kaybedenlerin cenazelerine
100 binden fazla insan katılmış,
ülke çapında çeşitli iş kollarında
genel grev ilan edilmiştir.
1990 yılında İtalya Başbakanı
Giulio Andreotti tarafından açığa
çıkarılan NATO'ya bağlı Gladio ve
Stay-behind anti-komünist örgütlerin
varlığı sırasında örgütlenmenin İspanya ayağı da ifşa oldu. Buna göre
İtalyan faşisti Carlo Cicuttini'nin de

dünyada ve ülkemizde yaşanan fiili
veya “hukuki” nitelikli baskılara, saldırılara, engellemelere tarihten ve günümüzden örnekler vereceğiz.
Bu bölümde; Franco faşizminin
avukatlara yönelik katliamlarını ele
alacak, yaşadıkları baskı ve saldırılar
nedeniyle, savunma görevini bırakıp
devrimci mücadelenin bir parçası
olmayı tercih eden Almanya’daki
Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) avukatlarını anlatacağız.
Pakistan’da hukuka aykırı OHAL
rejimini meydanlarda protesto eden
ve polisin saldırısına taş ve sopalarla
direnen, polisle çatışan avukatlara
yer verecek; ilerici avukatlara yönelik katliamları ele alacağız.
Son olarak ülkemizde, bugüne
kadar faşizm tarafından katledilen,
işkence, gözaltı ve tutsaklıkla sindirilmeye, susturulmaya çalışılan
avukatlara değineceğiz.
Atocha Katliamı’na dahil olduğu
anlaşılmıştır.
Bu tarihten sonra, katliamın gerçekleştiği 24 Ocak günü, “DÜNYA
TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR
GÜNÜ” olarak ilan edilmiştir. Her
yıl bu tarihte, dünyanın birçok ülkesinde, faşist iktidarların ve diktatörlüklerin hedefi olan bir ülkenin
avukatlarına ithaf edilen eylem ve
etkinlikler yapılmaktadır.

YER: ALMANYA
Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)
avukatları baskılar nedeniyle savunmadan çekilip mücadeleye katıldı.
Almanya’da 1960 ve 1970’ler
boyunca silahlı mücadele yürüten
Kızıl Ordu Fraksiyonu- Rote Armee
Fraktion (RAF) üyeleri hakkında
açılan ve kamuoyunda Baader-Meinhof adıyla ünlenen davada, savunma avukatları üzerinde ağır bir
baskı kuruldu. Bugün de ülkemizde
olağan hale gelen “terör” demagojisiyle avukatlar kriminalize edildi,
RAF üyesi olmak veya örgüte yardım
etmekle suçlandı.
Almanya mahkemelerindeki en
uzun davalardan biri olan bu dava
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süresince Ulrike Meinhof
ve Andreas Baader’ın da
aralarında bulunduğu örgütün önder kadroları hapishanede intihar süsü
verilerek katledildi. Dava
süresince müvekkilleri
katledilen, müvekkilleriyle hapishanede yaptıkları görüşmelerin yasadışı
biçimde kayıt altına alındığı da ortaya
çıkan ve bazıları hakkında mahkemelerde ihraç kararı verilen RAF
davası avukatları, bir süre sonra bütün
bu baskı koşullarını protesto ederek
savunma görevinden çekildiklerini
yargılamanın yapıldığı mahkemeye
bildirdiler. Savunma görevinden çekilen avukatlardan bazıları adalet
sistemine güvenlerinin kalmadığını
da belirterek politik mücadeleye katıldıklarını açıkladılar ve bazıları da
doğrudan RAF içinde yer alma kararı

aldılar.

gözaltına aldı.

YER: PAKİSTAN
OHAL ilan edilmesini protesto
eden avukatlar polisle çatıştı.
Pakistan Devlet Başkanı Pervez
Müşerref'in 3 Kasım 2007’de ülke
genelinde olağanüstü hal ilan etmesinden sonra Lahor ve Karaçi kentlerinde protesto eylemleri gerçekleşti.
Lahor’da gerçekleşen eylemde 2 bin
avukat OHAL’in kaldırılmasını isterken eyleme polis saldırdı. Yüksek
mahkemenin bulunduğu alana giren
polis, avukatlara cop ve göz yaşartıcı
gazla saldırırken avukatlar da polise
taş, sopa ve yer yer molotof kokteyli
atarak karşılık verdi. Karaçi kentindeki eylemde ise polis 100'den fazla
avukatı bölge yüksek mahkemesinin
arazisinden cop ve biber gazı kullanarak çıkardı ve avukatların tamamını

YER: PAKİSTAN
Baro başkanına silahlı saldırı,
hastanede ziyarete giden avukatlara
bombalı katliam…
8 Ağustos 2016’da, Belucistan
Baro Başkanı Avukat Bilal Enver
Kasi silahlı saldırıya uğradı. Meslektaşlarının Bilal Enver Kasi’nin
kaldırıldığı Kuetta kentindeki hastaneye ziyarete gittiği sırada meydana
gelen bombalı saldırıda ise aralarında
çok sayıda avukatın da yer aldığı 39
kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi
de yaralandı.

HALKIN HUKUK
BÜROSUNUN
TARİHİNDEN…
“Savunmanın onuru:
Halkın Hukuk Bürosu’ndan bir avukat,
Devrimci Sol Ana Davası’nın 305 sayfalık ortak avukat
savunmasını okumaya şu sözlerle başlamıştı:
"... Devrimci Sol Davası'nın savunmasını üstlenmekten
onur duyuyoruz."
(...) "Biliyoruz ki, tarih her zaman meşru ve haklı
olanı aklar. Yaşanan gerçeklerin ışığında, bugün darağaçlarının gölgesinde yapılan sorgulamalara gelecekte
hiçbir kimse itibar etmeyecektir.
(...)
Bugün sanık sandalyesine oturtulmak
istenenler; tıpkı l2 Eylül öncesinde sivil faşist katillerin
halka gözdağı vermek için katliamlara yöneldiği dönemde,
halkın can güvenliğini koruma ve faşizme karşı direnme
onuruna sahip oldukları gibi, 12 Eylül sonrasında da
açık bir faşist diktatoryanın gerçekleştiği uygulamalara
karşı direnme onuruna sahiptirler.
"Bugün sanık sandalyesine oturtulanlar, gerçekte
faşizmi yargılayan kürsülerde oturmuşlardır hep.

YER: TÜRKİYE
Avukatlar katledildi, gözaltına
alındı, tutuklandı, işkenceden geçirildi…
Son örneğimiz ülkemizden. Ül-

(...) "12 Eylül döneminin yasa ve hukuk tanımayan
uygulamalarına karşı direnmek, en başta biz hukukçuların
görevi olmalıydı. Ne yazık ki, hukukçular olarak iyi bir
sınav veremedik...
(,..) "Suçluları bu salonda aramayın.

Sayı: 35

Yürüyüş
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"Suçlular bu salonun dışındadır. Onlar yasaların ve
anayasanın ardına sığınarak ortalıkta dolaşıyorlar. Onlar
devletin gücü ve otoritesine dayanarak, bu halka kendilerini
zorla kabul ettirmişlerdir.
"Suçlu olan baskı, işkence, zulüm, açlık, sefalet
üreten düzen savunucularıdır.
"SUÇLU OLAN 12 EYLÜL'ÜN KENDİSİ VE 12
EYLÜLCÜLERDİR."
Mahkeme Başkanı Talip Orhan'ın ilk tepkisi;
"Ne yapıyorsunuz, avukatlar müvekkillerinin yapmadığını, etmediğini savunur, siz ise yaptıklarının doğru
olduğunu savunuyorsunuz, farkında mısınız?" şeklinde
olmuştur.
Statüler daha baştan sarsılmış, 12 Eylül'ün mahkemeleri rahatsızlığını hemen göstermişti. Sayı bir iken
iki, iki iken onu aşan avukatların savunmasından rahatsız
olan mahkeme, bu huzursuzluğunu her fırsatta hissettirdi…”

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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kemizde siyasi dava
avukatlarına veya siyasi kimliklerinden
dolayı avukatlara yönelik işkence, gözaltı,
tutsaklık ve hatta katliama varan saldırılar her dönem,
bütün siyasi iktidarlar döneminde,
devam etti. 12 Mart ve 12 Eylül
cunta dönemlerinde devrimci, demokrat, yurtsever avukatlara yönelik
baskılar artarken 1990’lı yıllarda bu
baskılar gözaltı, işkence, tutsaklık
ve katliam boyutuna vardı. Halkın
Hukuk Bürosu’nun ilk avukatlarından
olan Fuat Erdoğan 28 Eylül 1994’te
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir kafede mühendis İsmet Erdoğan ve
sendikacı Elmas Yalçın ile birlikte
katledildi.
Kürt kimliği ile tanınan ve Çağdaş
Hukukçular Derneği üyesi de olan
Avukat Faik CANDAN ve Avukat
Medet Serhat da 90’lı yıllarda polis
tarafından katledilen devrimci, demokrat, yurtsever avukatlardandı.
Bu dönemde birçok avukat görevleri
nedeniyle soruşturma geçirdi; evleri,
büroları basılarak gözaltına alındı,
uzun süreli işkencelerden geçirildi,
tutsak edildi… Örneğin Halkın Hukuk
Bürosu bu yıllar boyunca sürekli
baskınlara uğradı, çalışanları gözaltına
alınıp işkencelerden geçirildi, tutsak
edildi.
Avukatlara yönelik saldırılar, fa-

şizmin yönetememe krizinin derinleştiği son yıllarda da artarak sürdü.
22 Kasım 2011’de Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik olduğu
söylenen bir operasyonla 33 yurtsever
avukat tutsak edildi, yıllarca hapishanelerde tutuldu. 18 Ocak 2013’te
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
ve Ankara şubeleri ile Ankara’da bulunan Genel Merkezi ve Halkın Hukuk Bürosu bir kez daha basılarak
12 avukat gözaltına alındı, 9 avukat
tutsak edildi.
Avukatlara yönelik saldırılar elbette “büyük operasyon”lar sonucu
yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı değildi. Adliyelerde, karakollarda, hapishanelerde sürekli saldırılara, engellemelere uğradılar. Müvekkillerinin ve bazen de kendi hakları için mücadele ederken dayak
yediler, yerlerde sürüklendiler, gözaltına alınıp işkence gördüler… Bazı
dönemlerde, demokrasicilik oyununun bir parçası olarak bir çeşit “dokunulmazlık” zırhına sahip olan avukatların bu dokunulmazlıklarından
eser kalmadı. Tam tersine faşizmin
saldırılarının açık hedefi haline geldiler.
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir
ELÇİ işte böyle bir dönemde katledildi. Avukat Tahir ELÇİ, Kürt halkına
yönelik saldırıların arttığı, Cizre, Nusaybin ve Sur gibi yerlerde açık, kitlesel katliamların yaşandığı bir sü-

Hasan Ferit’in Katillerini
Halkın Adaleti Yargılayacak!
Hasan Ferit Gedik’in katillerinin ard arda tahliye ettirildiği mahkemesi, 4 Ekim'de saat 10.00’da Kartal
Anadolu Adliyesi+nde görülen yeni duruşmayla devam
etti. Duruşmaya Hasan Ferit’in ailesi, yakınları, sevenleri
ve Halk Cepheliler katıldı.
Hasan Ferit Gedik 2013’te Gülsuyu’nda uyuşturucu
çeteleri tarafından silahla başından vurularak katledilmişti.
Bu duruşmada çeteci sanıklardan suçu üstlendirilen
Mert Kazan, gerçekleri bu duruşmada anlatacağını açıkladı. Suç üstlendirilen Mert Kazan, Hasan Ferit Gedik’in
gerçek katillerini, olayın nasıl gerçekleştiğini açıkladı.
Mahkeme sanığın baskı altında ifade verme durumunu
göz önüne alarak diğer sanıkların duruşmadan çıkarılmasına karar verdi.
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reçte, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır
Sur’da katledildi.
Halkın Hukuk Bürosu’na ve halkın avukatlarına yönelik son saldırı
da tarihten ve günümüzden örneklerini verdiğimiz, “siyasi dava avukatlığı” olarak ifade edilen, günümüzde ise tam ifadesini halkın avukatlığında bulan avukatlık anlayışına
karşı saldırıların yalnızca bir parçasıdır.
Sonuç olarak;
Dünyanın her yerinde bütün
faşist iktidarlar, bütün despot yönetimler halkın hak ve özgürlükleri
için mücadele eden avukatlara düşmandır.
Faşist iktidarların içinde bulunduğu yönetememe krizinin derinliğine bağlı olarak halkın avukatlarına yönelik saldırının niteliği ve
boyutu da değişmiştir.
Saldırıların amacı halkın avukatlarını baskıyla, terörle sindirmek,
halkı savunmasız bırakmaktır.
Hiçbir faşist iktidar bugüne
kadar bu saldırılarında başarılı olamamıştır. Aksine faşizmin avukatlara
yönelik her saldırısı halkın biraz
daha aydınlanmasını, biraz daha bilinçlenmesini ve avukatlarını sahiplenmesini sağlamıştır.

Mert Kazan ifadesinde “Öncelikle mahkemeden ve
müştekilerden özür diliyorum. Ve koruma talep ediyorum,
benim ve ailemin hayati tehlikesi var. İfade vermeyeyim
diye evimi kurşunladılar. Defalarca, kaldığım cezaevinin
değişmesi için girişimde bulundum, ancak hala onlardan
uzak değilim” dedi. Ayrıca olay gününden de bahseden
Mert Kazan: “Olay günü orada bulunanlar Hakan Taşhan,
Doğukan Cep, Şahin Eren ve Necdet Polat’tır. Hasan
Ferit Gedik’i vuran Şahin Eren’dir. Kaç senedir bana
kendinin vurduğunu söylüyor, hepimiz biliyoruz.” diyen
sanık, ifadesinin devamında ise o dönemde afiş asarken
kurşunlanan ESP üyeleri hakkında ise şunları söyledi:
“ESP binasının kurşunlanması ve yaralama olayında
Engin Saba, Ercan Çiftçi, Doğukan Cep, Uğur Köroğlu
ile birlikte 7, 8 kişi var.” dedi. Ayrıca çeteci sanık mahkemenin adaletsizliğini de “Hep suçluları tahliye ettiniz,
onlar dışarda bir çete kurdu. Mahkemeye gelip şikâyetini
geri alan müştekilere 5 biner lira para verdiler.” dedi.
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ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
HABER:
* İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinli gruplar arasındaki
uzlaşının kendileri tarafından kabul
edilmesinin ancak 'İsrail'in bir Yahudi
devleti olarak tanınması, HAMAS’'ın
askeri kanadını lağvetmesi ve İran ile
ilişkilerini kesmesi' halinde mümkün
olabileceğini belirtti.
Yerel basında çıkan haberlere göre
Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da
yer alan yasadışı Yahudi yerleşim birimi
Ma'ale Adumim'i ziyareti esnasında,
Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşıyla
ilgili açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "İsrail'in varoluşunun
aleyhine olan bir uzlaşıyı kabul etmeyiz.
Her kim bir uzlaşı görüşmesi yapmak
isterse bizim bu konudaki pozisyonumuz
gayet açık: İsrail'i bir Yahudi devleti
olarak tanıyın, Hamas askeri kanadını
lağvetsin ve bizi yıkma çağrısı yapan
İran ile ilişkilerini kessin" ifadelerini
kullandı.” / Sputnik - 03.10.2017
YORUM:
Geçtiğimiz hafta Hamas, Gazze’de
kurduğu idari komiteyi feshettiğini
duyurmuştu. Ardından geçtiğimiz günlerde Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini devrettiği bildirildi. Siyonist İsrail’in başbakanı
Netanyahu’nun yukarıda alıntı yaptığımız açıklaması da bu gelişmeler
üzerine yapılmıştır.
Siyonist İsrail, İsrail’in Filistin devleti
tarafından resmi olarak tanınması koşulunu dayatıyor. Bu, açıkça, “Biz işgal
ettik, katlettik, siz de bizi tanıyacaksınız,
bu zamana kadar yapılan tüm katliam
ve talanı, işgali, ambargoyu, açlığı
sineye çekeceksiniz” dayatmasıdır. Filistin toprakları 69 yıldır emperyalizmin
ve siyonizmin işgali altında… İsrail,
“yeni yerleşim birimlerinin kurulması”
kararlarıyla, işgalini her geçen gün bü-

yütürken, Filistin halkına bir avuç toprak
parçası üzerinde ambargo, katliam ve
işkence altında “yaşamayı” dayatıyorlar.
Şimdi de Filistin hükümeti ve HAMASa, sanki gayri meşru olan Filistin’in varlığıymış gibi, İsrail’le ve dolayısıyla emperyalizmle uzlaşmayı dayatıyorlar. Bu dayatma bir aşağılanmadır! Yerüzünde emperyalizmin işgalini, talanını ve katliamlarını haklı
veya mazur gösterebilecek hiçbir neden
yoktur, olamaz!
Bu pervasızlığa davetiye çıkaran en
başta HAMAS’ın tutumudur ancak tek
başına bu da değildir; Filistinli devrimci,
ilerici örgütlerin iddiasızlığı ve bölünmüşlüğü de buna sebep olmaktadır. Filistin halkının refahını ve özgürlüğünü,
ne işbirlikçi Filistin hükümeti ne de
İslami bir örgüt olan HAMAS sağlayabilir. Filistin halkının bağımsızlığı, yıllardır feda bilinciyle kadın, erkek, çocuk
demeden bütün bir halk olarak savaşan,
dünya halklarının mücadele tarihine sayısız direniş ve örgütlenme örnekleri
ve büyük bir miras bırakan Filistin halkının mücadelesiyle sağlanacaktır. Filistin’in devrimci, ilerici tüm örgütleri,
ancak bu güce dayanarak ve yeniden
ısrarla örgütlenerek, bugün HAMAS
nezdinde dayatılan uzlaşma ve aşağılanmayı aşabileceklerdir.
HABER:
* “IKBY’nin bağımsızlık referandumuna ilişkin ABD'den bir açıklama
daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex
Tillerson, “ABD, IKBY'nin tek taraflı
bağımsızlık referandumunu tanımıyor.
Oylama ve sonuçların meşruiyet taşımadığını belirtiyor ve birleşik bir Irak'tan
yana olduğumuzu tekrarlıyoruz” dedi.”
/ Cumhuriyet - 29 Eylül 2017
YORUM:
Referandum kararının alınmasından
bu yana ve referandumun ardından

ABD tarafından yapılan “onaylamıyoruz” tarzındaki açıklamalar kimseyi
yanıltmasın. ABD referanduma esasta
karşı çıkmamaktadır. Belki zamansız
buluyor olabilir ki bu da tartışmalı bir
konudur. Referandum kararını başından
beri açıktan destekleyen Siyonist İsrail’in açıklamalarını tek başına İsrail’in
düşünceleri olarak ele almak doğru
bir yaklaşım değildir. Özellikle de İsrail’in, ABD’nin şartsız koşulsuz itirazsız bir bekçi köpeği olduğu gerçeği
göz önüne alındığında…
Ancak burada asıl tartışılması gereken konu şudur; ABD emperyalizmi
konunun esasında buna karşı değildir,
tersine bölgede İsrail gibi kullanabileceği ikinci bir gücün hayallerini kurmaktadır. Ayrıca ABD emperyalizmi
açısından, Barzani, rüştünü ispatlamış
bir işbirlikçidir.
Diğer yandan ABD’nin referanduma
esasta itirazının olmaması, IŞİD’e karşı
mücadele görünümü altında Kürt milliyetçileri ile kurulan askeri ittifak, silah
yardımları… Bunların hiçbiri ABD’nin
Kürt halkının “vazgeçilmez” bir destekçisi olduğunu da göstermez. Kaldı
ki ABD emperyalizminin, bir yandan
Kürt milliyetçilerine yeşil ışık yakarken,
diğer yandan Türkiye ile olan ilişkilerini
dengede tutmak adına AKP’nin PKK’ye
yönelik katliamlarına da onay verdiği
unutulmamalıdır. ABD emperyalizmi
sadece ve sadece çıkarları doğrultusunda
hareket etmektedir. Bugün bölgedeki
çıkarları açısından yıllardır elde edemediği kazanımları Kürt milliyetçileri
sayesinde elde etmeye başlamıştır. Yarın
koşullar ve çıkarlar değiştiğinde, bugün
destek verdiklerini yarın yüzüstü bırakmasının, hatta bugün destek verdiklerine
karşı yarın savaş açmasının önünde
hiçbir engel yoktur. Emperyalizm asla
“çıkar uğruna” müttefik olarak görülebilecek, “kullanılabilecek” bir güç de-
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM
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ğildir. Emperyalizm tüm dünya halklarının
düşmanıdır ve düşmanla yapılabilecek
tek şey savaşmaktır!
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HABER:
*“Franco döneminden miras monarşi
rejimi Katalan ulusal sorununa demokratik bir yanıt veremez. Pazar günü
yaşanan saldırılar hala bu durumun bilincinde olmayanlar açısından da durumu
kesinleştirmiştir. Bağımsızlıkçılık da
Katalan emekçi sınıflarının sorunlarını
çözmeyecek, işçi sınıfının da ihtiyaçlarını
karşılamayacaktır; ulusal yönetimin otuz
yılındaki çalışma ve yaşam koşullarına
aynı şekilde devlet destekli özel okulların
ezici oranı ya da mevcut Katalan yöneticilerin onayıyla hayata geçirilen LOMCE (gerici ve özelleştirmeci eğitim reformu) uygulamalarının antidemokratikliği de bunu göstermektedir.
Katalan ulusal sorununun çözümü,
bir bütün olarak devlette ulusal sorunun
ve emekçi sınıfların yaşam koşulları sorununun çözümü, İspanya’da bir rejim
değişikliğinden geçmektedir.” (İspanya
Marksist Leninist Komünist Partisi’nin,
Katalonya'daki bağımsızlık referandumunu ve merkezi hükümetin saldırılarını
değerlendirdiği açıklamasından bir bölümdür. / Evrensel - 03 Ekim 2017)
YORUM:
Özünde değişmesi gereken emper-

AKP Faşizminin
Gözaltı Terörü Sürüyor
AKP faşizmi 4 Ekim’de de devrimcilere ve halkımıza saldırmaya devam
etti. Soysuzlaşmış bir zavallıya yazdırdıkları, yalanlardan ibaret ifadeleri imzalatıp 110 kişi hakkında gözaltı kararı
çıkardı. Daha önce Halkın Hukuk Bürosu'nun kapıları kırılmıştı, bugün de Halkın
Mühendis Mimarları'nın bürosuna ve
Mehmet Güvel’in direniş evine kapıları
kırarak girdiler. Halktan insanlarımızın
evlerini basıp gözaltına aldılar.
Tüm bu baskınlar, gözaltılar Nuriye
ve Semih’i sahiplenmeyelim diyedir.
OHAL’e ve KHK’lara boyun eğelim
diyedir. Faşizme teslim olalım diyedir.
Ne Nuriye ve Semih’i yalnız bırakacak, ne OHAL’inize, KHK’larınıza
boyun eğecek, ne de faşizme karşı mü-
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yalist sömürü sistemidir. Bu değişiklik,
iktidarın bir avuç sömürücü asalaktan
alınıp halka verilmesiyle mümkündür.
Bunun da tek yolu silahlı mücadeledir.
Emperyalist sistemden kopuş “demokratik” yöntemlerle başarılamaz. Tarihte,
Şili örneği gibi, seçimle alınan iktidarların
emperyalist darbelerle ve çok daha kanlı
bir şekilde devrildiği örnekleri mevcut
iken, aksini düşünmek mümkün değildir.
Ki o kadar uzağa gitmeye de gerek
yoktur, yapılan referandum, faşizmin demokrasi taleplerine nasıl karşılık verdiğini
açıkça göstermektedir.
Katalonya’da 1 Ekim tarihinde yapılan referandumu engellemek için,
Faşist İspanya hükümeti 10 binden
fazla polis ve askeri Barselona sokaklarında görevlendirdi. Referandumun
yapılacağı yerlere baskınlar düzenlenip
seçim malzemelerine el konuldu ve
referandum yetkilileri gözaltına alındı.
Seçim merkezi olan 2 bin 315 okulun
yarısından fazlası mühürlendi. İspanya
polisinin seçim merkezlerini basması
sonucu çatışmalar çıktı. Polis, halkı
dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve
plastik mermi kullandı.
Katalan hükümeti ise referanduma
katılımın yüzde 42.3 olduğunu, 5.3
milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık
2.26 milyonunun oy kullandığını açıkladı. Buna göre oy veren seçmenlerin
cadeleden vazgeçmeyeceğiz…
Halkın ve Haklının Direnişini Bitiremeyen Faşizm Saldırıyor
Şu ana kadar Çorlu, Kocaeli Darıca,
İstanbul ve Ankara’da ev baskınları ve
gözaltılar yaşanmıştır. Gözaltına alınanlar arasından isimlerini öğrenebildiklerimiz:
Ankara’dan avukat Naim Eminoğlu
gözaltına alınmıştır.
İstanbul'da Ayşe Lerzan Caner’in
evi basıldı ve eşiyle gözaltına alındı.
Yine İstanbul'da Deniz Kocamış’ın evi
basıldı ve gözaltına alındı, Onur Bilgiç’in Bağcılardaki evi basıldı, gözaltına
alındı, Meltem Özer’in Beykoz’daki
evi basılıp gözaltına alındı. Egemen
Akkuş’un evi basıldı ama evde olmadığı
için gözaltına alınmadı. Kenan Uludağ’ın evi, Özel Harekat polisleri tara-

yüzde 90'ının bağımsızlık lehinde oyunu
kullandığı belirtildi.
Referandum sırasında polisin azgınca saldırması sonucu 92 kişi yaralandı, toplamda 844 kişiye tıbbi müdahale yapıldı.
Bu saldırıların ardından, Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla
"referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali" nedeniyle genel greve
gidileceği ilan edildi. Genel grevle, toplu
taşıma duracak ve Katalonya'daki okullar
ve klinikler kapanacak. Barcelona futbol
kulübünün de herhangi bir karşılaşması
olmamasına karşın greve katılacağı, üniversite ve kentteki çağdaş sanat müzesinin
de kapalı kalacağı bildirildi.
Katalon halkının bağımsızlık talebi
haklı bir taleptir ancak bu talep emperyalist sistem içerisinde, toprak ayrılığı
talebi ile sınırlı kaldığı sürece, İspanya
Marksist Leninist Komünist Partisi’nin
de belirttiği gibi emekçi sınıfların sorunları
nihai anlamda çözülmeyecektir. Referandum, özerklik vb. çözümler sistem
içi arayışlardır ve gerçekte bir çözüm
olamazlar. Tersine halkın direnme dinamiklerini eriten, umudunu törpüleyen
bir nitelik taşırlar. Gerek Katalon halkının
gerekse faşizm altında ezilen tüm İspanya
halklarının tek kurtuluşu silahlı mücadeledir, sosyalizmdir.
fından basıldı ve evde arama yapıldı.
Okan Özer’in evi polisler tarafından
basılıp gözaltına alındı. Nevzat Özer’in
Beykoz’daki evi polisler tarafından basılıp gözaltına alındı.
Halkın Mühendis Mimarları'nın Küçük Armutlu’daki Bürosu polis tarafından basıldı. Mehmet Güvel’in Küçük
Armutlu’daki evinde polisin arama yapıp gittiği, gözaltı olmadığının bilgisi
alındı. Şevket Avcı'nın gözaltına alındığı
bilgisi geldi. Küçükarmutlu’da Haydar
Yıldırım'ın evi basıldı, Haydar Yıldırımla birlikte Aysun Kaşdaş gözaltına
alındı.
Son olarak, İstanbul'da Egemen Akkuş, Hatice Kalkan ve Cengiz Kırlangıç’ın evlerinin basılarak gözaltına alındığı bilgisi elimize ulaştı.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
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Sorunlarımıza,
Birlikte Sahip Çıkarak
Büyüyeceğiz!
AKP faşizmi, sömürü, yağma ve
talan politikalarını pervasızca uyguluyor; iktidarının ilk yıllarında kitleleri
aldatmak, gözlerini boyamak için başvurduğu yöntemlere de artık başvuramaz haldedir.
Kitleleri aldatmak için en güçlü
silah olarak kullandığı “sağlık” sorununda da her şey “eski tas eski hamam”
durumundadır. Sağlıkta ticarileşme,
tüm çıplaklığıyla karşımızdadır.
- Düzen kendi çarpıklığının ürünü
olan gecekondulaşmaya da çare bulamıyor. Çareyi halkın konut ihtiyacını
yeni konut yaparak karşılayacağı yerde,
yıkarak, halkı şehirlerden sürerek
bulmaya çalışıyor.
- Deprem konusunda da öyledir.
Artık halk, beklenen büyük deprem
karşısında tamamen terk edilmiş, kendi
başına bırakılmıştır.
Halk Meclisleri, işte bu noktada,
bir alternatiftir.
Gecekondu mahallelerinde yaşayan
halkımızın tüm sorunları için,Halk

Meclislerinin mutlaka yapabileceği
bir şey vardır.
Halkın katılımıyla, halkın üretkenliğiyle, sorunlara ortak çözümler
üretilebilir.
Meclisler, gecekondu yıkımlarına
karşı, halkı bilinçlendirebilir, halkın
direnişini örgütleyebilir.
Meclisler, depreme karşı, ortaklaşa
birçok yol yöntem geliştirebilir.
Meclisler, halkın sağlık sorunuyla,
çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçlarıyla
ilgili örgütlenmeler geliştirebilir.
- Örgütsüz ve dağınık olmak halkı
güçsüz bırakıyor. Güçlenmek için örgütlenmeliyiz. Meclisler, halkın kitlesel
örgütlenmesinin aracıdır.
- Düzen, hiçbir sorunu çözemeyeceği için, halka verebileceği hiçbir
şey olmadığı için, hiçbir sorunu bırakın
çözmeyi hafifletmediği için halka boyun eğdirmeyi, halkı susturmayı
tek çıkar yol olarak görüyor.
Meclisler ise, tek çıkar yol olarak,
halkın örgütlenmesini, birlikte tartış-

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

masını, birlikte karar alıp, birlikte uygulamasını öngörüyor.
Düzenin halkın sorunlarını çözmek,
halka konut sağlamak diye bir sorunu
yoktur.
AKP, ezmek, köleleştirmek, sömürmek, diz çöktürüp yönetmek istiyor. AKP, OHAL’le birlikte bu politikasını daha da pekiştirmiştir.
Bu noktada Halk Meclislerinin bir
alternatif olması, çok daha önemlidir.
Bu nedenle;
1- Halk Meclisleri olarak, yoksul
halkın karşı karşıya olduğu tüm sorunlarda, ne yapabiliriz diye bakmalıyız. Halk Meclislerinin toplantılarında
bunları gündem yapmalıyız. Yozlaşma,
yıkımlar ve deprem, meclislerin öncelikli konuları olabilir.
2- Halk Meclislerinin her toplantısından bir kararla çıkabilmeliyiz.
Bunlar, “temenniler” değil, somut kararlar olursa, meclisleri büyütür, geliştirir.
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Atasözü:
Doğru duvar yıkılmaz,
eğri kaçar kurtulmaz.

YENİLMEZ TEK GÜÇ HALKIN GÜCÜDÜR
Çok şey var anlatacağımız çok şey;
- Polisin sokaklarda gözaltı terörü;
insanlarımızın gözaltındaki direnişleri,
her koşulda meşruluğu savunmaları,
- Yıkımlar ortasında boyveren direnişler,
- Kemal Gün’ün devrimci tutsaklar
için tek başına çıkıp eylem yapması..
- Nuriye’nin tecrit edilmiş hücresin-

Sayı: 35

Yürüyüş

deki direnişi,
- Kıramadıkları direnişin tahammülsüzlüğüyle Nuriye hakkında ortaya attıkları iftiralar,
- Semih’in mahkemedeki hesap soran,
sorgulayan savunması,
- Baskınlara, gözaltılara rağmen,
Grup Yorum’un susmayan sesi,
- Nuriye ve Semih’in 20 Ekim’de

görülecek olan mahkemesi,
Durmadan, bıkmadan anlatacağız.
Çaldığımız her kapıda, karşımıza
kim çıkarsa çıksın, onu ikna etmemek
için bir neden yoktur.
Burjuvazi, gazeteleriyle, televizyonlarıyla, baştan beri sıraladıklarımızı yok
sayıyor, sansürlüyor.
Biz ev ev dolaşıp anlatacağız. Başka
çaremiz yok. Ya sansüre boyun eğeceğiz,
ya sansür duvarlarını, çatkapılarla yıkacağız.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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23

Kale Gibi Yıkılmaz
Örgütlülüklerimiz
Olacak!

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

İddiamız budur ve bu olmalıdır:
İstanbul’un yoksul mahallelerinde
öyle örgütlülüklerimiz olmalı ki, her
biri bir yıkılmaz kale gibi yükselmeli
yoksul kondularımızın ortasında.
Ankara’nın, İzmir’in ve başka
büyük şehirlerin yoksul gecekondu
mahallelerinde aynı iddia ve hedefe
sahip olmalıyız.
AKP faşizmi, yoksul gecekonduların sokaklarında devrimci avına
çıkmıştır. AKP faşizmi, Anadolu şehirlerinde de devrimcilere karşı terör
estirmektedir. Gözaltılarla, tutuklamalarla, mahallelerde ve Anadolu’da
mücadeleyi yok etmeye çalışıyor.
Biz de diyoruz ki; Anadolu’nun
bütün yoksul mahalleleri bizim
olacak.
AKP’nin iddiası ve yapmak istediği belli: Yoksul mahallelerimizde
devrimciliği yok etmek. Yoksul mahallelerde HALKIN ÖRGÜTLÜ-

LÜKLERİNİ YOK ETMEK.
Bunu başarabilirse, o zaman önü
açılacak AKP’nin. İstediği gibi yıkım
yapacak. İstediği gibi, planlar çıkaracak. İstediği gibi zamlar yapacak.
AKP faşizminin polisi mahallelerde
istediği gibi cirit atacak. Uyuşturucu
çetelerini istediği gibi her yana salacak.
Bizim iddiamız:Buna izin vermeyeceğiz.Yoksul mahallelerimiz
AKP faşizminin değil, yoksul halkın
ve devrimin mevzileri olacak.
“Yıkılmaz kale” denilince, tabi
aklımıza önce Mao’nun sözü gelir.
"Gerçekten yıkılmaz olan kale
nedir?" diye soruyor Mao, ve sorusunu şöyle cevaplıyor
"Kitlelerdir; devrimi gerçekten
ve içtenlikle destekleyen ve milyonlarca ve milyonlarca halktır.
Ne olursa olsun hiçbir gücün ezemeyeceği gerçekten yıkılmaz kale

yöntem ve araç
Tek bir kişi gibi
"Savaşı kazandıran, büyük
imkanlar, askeri güçler, çok
sayıda kadrolar değil;merkeziyetçilik, disiplin, tek bir kişi
gibi hareket edebilme özelliğimizdir."
Tek bir kişi gibi!
Bütün mahalleler, işçiler,
kamu emekçileri, gençlik, sanatçılar, mimar mühendisler,
doktorlar, avukatlar, esnaflar, Avrupa, legaldekiler, illegaldekiler... tek bir kişi gibi
hareket edebilmek.
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Kadrolar, sempatizanlar,
taraftarlar, halk ilişkileri...
tek bir kişi gibi hareket edebilmek.
Bunu yapabildiğimiz ölçüde, düşman karşısında daha
büyük bir güç oluruz.
Tek bir kişi gibi hareket
edebilmek;
ÖRGÜTLÜ DÜŞÜNMENİN gereğidir.
YOLDAŞLIK duygusunun gereğidir.

işte budur."
Evet, HALK’tan söz ediyoruz.
Hiçbir gücün ezemeyeceği bir
güçten.
Peki bu mevzi nasıl yıkılmaz bir
kale haline gelir?
Örgütlenerek, politikleşerek, komiteler, meclisler kurarak...
Bunun yanında başka özellikler
de sayılabilir belki, ama temel olan
bunlardır. Komitelerimiz mevzimizin
iskeletidir. Her sokağa yayılmış, her
eve ulaşan meclisler iskeletimizi
ayakta tutan kaslardır. Yani halk...Halk
olmadan iskelet yere yığılır, kitlesiz
bir başarı mümkün değildir.

Mahallelerimizde
Olumsuzluklar Yok mu?
Bugün mahallelerde birçok olumsuzluk, zayıflık, yozlaşma söz konusu
değil mi? Elbette bunlar var. Ama
bunlar bizim açımızdan, “mahalle-

Devrimci kişilik
Kendimizin,
yoldaşlarımızın
eğitimini bir an bile
aksatmamalıyız.
Mücadele ve devrimcilik,
boşluk kaldırmaz.
Boşluğu burjuva
ideolojisi doldurur.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

lerde örgütlenilemez” teorisinin gerekçesi değil, mahallelerde örgütlenmek zorunludur diye düşünmemizin
nedenidir.
Evet, saymaya kalkarsak, bir çok
olumsuzluk sayılabilir. Düzen insanı
ne kadar yozlaştırdıysa, bencilleştirip
çıkarcı hale getirdiyse, mahallelerde
de o kadar olumsuzluk, o kadar “güvenilmez”, “asalak” insan vardır.
Ama devrimci kimdir zaten?
Hatırlayalım:
Devrimci, "başkalarının zayıflık,
cehalet ve kölelikten başka bir şey
göremediği yerlerde umudu, sevinci
ve güçlülüğü görmesini bilen”dir.
Yozlaşmanın içinde, korkuların,
kaygıların ortasında kuracağız yıkılmaz kaleyi.
Bu mümkündür biliyoruz, çünkü
halkımızı tanıyoruz.
Reformizmin, oportünizmin halka
güvensizliğin teorilerini yaptığı dönemlerde, o halkın, binler, onbinler
olup, kurşunların üzerine yürüdüğünü

biliyoruz biz. Bunu bildiğimiz için
de halka güvenmeye devam ediyoruz.
Halka güvenmeyenler, devrime
inançsızlaşırlar. Başka güçlere bel
bağlarlar.
Büyük şehirlerde, üç temel örgütlenme alanı vardır: Mahalleler,
gençlik, işçiler-memurlar.
Bunlar arasında temel olanı mahallelerdir. Neden?
Bu hem milyonlarca insanı barındırdıkları için böyledir hem de
halkın tüm kesimleri orada zaten birliktedir.
Bugün mahallelerin önemi ve belirleyiciliği, geçmişe kıyasla daha da
ön plandadır. Bu sadece devrimciler
açısından böyle değildir; faşizm açısından da böyledir.
Faşizm, bugün üniversite gençliğini örgütsüzleştirmekte, onları kitlesel olarak mücadeleden alıkoymakta
belli bir sonuç almıştır. İşçilerin,
kamu emekçilerinin sendikalarını
artık adım bile atamaz hale getirmiştir.

Böyle olunca, mücadelenin en dinamik alanı, en etkili alanı yine mahallelerdir.
AKP faşizminin saldırılarını göğüsleyebilmek için, yoksul mahalleleri
daha örgütlü hale getirebilmeliyiz.
Daha örgütlü olmak demek, daha
fazla komite, daha kitlesel meclisler
demektir.
Komiteler yoksa, meclisler yoksa,
koskoca mahallelerde oradan oraya
koşturarak kimse bir sonuç alamaz.
Komite sadece işleri paylaştırmak
demek değildir. Komiteler, halkın
politika yapmasıdır. Halkın politika
yapmaya ve yönetmeye doğrudan
katılmasıdır.
Komiteler, birlikte çalışmak, sorunlara birlikte çözüm bulmak, birlikte
değerlendirme yapmak, birlikte politika üretmektir. Bu yüzden komiteler,
aynı zamanda halkımızın, gençliğin
okuludurlar.
Okulumuzu ve mevzimizi güçlendirelim.

Sayı: 35
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ideolojik mücadele

110 kişi değil milyonlarız
Armutlu Halk Cephesi açıklaması, baskınların, operasyonların, gözaltı ve tutuklamaların ortasında bir pankart
ve bildiriyle, tarihsel haklılığımızı özetlemiş bulunuyor:
“İdam fermanları bize sökmez, 110 kişi değil milyonlarca halkız, milyonlarız, tarihsel ve siyasal haklılığımızla diyoruz ki, biz kazanacağız!”
Faşizmin açmazı buradadır. Tüm faşist düzenler için
böyledir bu.
Üç beş operasyondan, tutuklamadan medet umarlar.
Oysa karşılarında halk vardır. Halkın içinde kökleri olan
bir devrimci hareketi bu nedenle asla bitiremezler.
İdeolojik mücadelede bugün anlatmamız gereken üç
nokta var:
Bir: Biz halkız, milyonlarız. saymak ile bitmez, kırmak
ile tükenmeyiz, yenilmeyiz.

İki: Tarihsel olarak haklıyız.
ÇÜNKÜ; sosyalizmi savunuyoruz. Çünkü tarih ve bilim
bize, eskiyen ve çürüyen her toplum, yerini daha ileri bir
topluma bırakacaktır" diyor. Eskiyen, çürüyen kapitalizm,
yerini sosyalizme bırakacaktır. Bu tarihsel zorunluluktur.
Üç: Siyasal olarak haklıyız.
ÇÜNKÜ: Bugüne kadar ki tüm sistemler, sömürü sistemidir; biz, insanın insan tarafından sömürülmediği tek
sistem olan, sosyalizmi savunuyoruz.
Anlatmalıyız. Her yolla, her biçimde, her yerde.
İdeolojik mücadele anlatmaktır. Durmadan anlatmak,
göstermek, açıklamak, duyurmaktır.
Gündemdeki her konuda, mahallenin üç beş yerinde,
sade yazılmış pankartlarımız, halka düşüncelerimizi
açıklayabilir.
Mahalledeki üç pankart, bazen, onlarca televizyon
ve gazetenin yalanlarını bir cümlede yıkıverir.
Bu nedenle bir pankarttan ne olacak, bir afiş neye
yarar diye düşünmeyelim. Bir pankart, düşüncelerimizi
taşıyan bir ordu gibidir.

8 Ekim
2017

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Kepçenin Karşısına
Çıkabilecek Tek Güç
Örgütlülüğümüzdür!

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Birçok komite kurduk. Binler olup
bir araya geldik. Evlerimizi yıkmak
için plan, proje yapanların kapısına dayandık.
“Tamam, vazgeçtik” diyene kadar,
o kapı önünde hesap sormaya devam
edeceğiz.
Bu arada mutlaka, düzenin hukuku
içinde de hakkımızı SONUNA KADAR arayacağız.
Çünkü yasadışı olan, onyıllardır
o evlerde oturan halk değildir. Yasadışı
olan, gayri-meşru olan onlardır.
Meşru olmadıkları, evlerimizi yıkmak için yalana dolana başvurmalarından bellidir.
Küçükarmutlu’da olduğu gibi, mahallelerimizi, gerçekte öyle olmadığı
halde, “afet riskli alan” ilan ediyorlar.
Bu da onların SAHTEKARLIKLARINI gösterir. Bunun için sahte
raporlar hazırlattırıyorlar. Bu onların
kendi yasalarına göre bile “yasal”
olmadıklarını gösterir.
Meşruluk ise, onların yakınından
geçmez. Meşru olan, sadece biziz,
sadece halktır.
Fakat, şunu bileceğiz ki, haklı ve
meşru olmak, evlerimizi korumaya
ve savunmaya YETMEZ.
Bunun için haklı ve meşru olmanın yanında iki şeye daha ihtiyacımız
var:
Bir: Örgütlü olmak.
İki: Direnme kararlılığına sahip
olmak.

AKP Yıkımının Hedefinde
530 Bin Ev,
3 Milyon İnsan Var!
AKP, büyük bir yıkım saldırısı
hazırlığındadır.
OHAL ilan edildiğinden bu yana,
192 BÖLGE, "6306 sayılı Kanun
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kapsamında” RİSKLİ ALAN olarak
ilan edildi.
Bunların bir kısmında deprem açısından bir “riskli alan” söz konusu
olmadığını biliyoruz. Ama AKP yıkım
hedefine ulaşmak için bu konuda
sahte raporlar hazırlatmıştır.
İlan edilen afet riskli alanda bulunan 245.000 adet yapıda (530.000
adet bağımsız bölüm) ve riskli yapı
olarak tespit edilen yaklaşık 130.000
adet yapıda (420.000 bağımsız bölüm)
olmak üzere 3 milyondan fazla kişiyi
ilgilendiren “kentsel dönüşüm” çalışmaları yapılmaktadır.

Tek Yol Direnmektir!
Direnmenin Tek Yolu
Örgütlenmektir!
Mümkün olan tüm yollardan hakkımızı aramamız haklı ve meşrudur.
Ancak gecekondu sorunu, iktidarların
yıkım saldırıları bu ülkede ilk defa
yaşanmıyor. Onlarca yılın tecrübesi
bize gösteriyor ki, bu kadar büyük
çaplı bir yıkım saldırı planına karşı,
evlerimizi korumanın tek yolu, direnmektir.
Dilekçelerimizi vermeliyiz, tamam.
Fakat kepçelerin karşısında dilekçeler duramaz.
Kepçelerin karşısına çıkmak için
de örgütlenmeliyiz.

Faşizmi yıkımdan caydırmanın
tek yolu, direnme kararlılığımızı BUGÜNDEN ortaya koymaktır.
Kepçeleri, dozerleri, polisi, zabıtayı
üzerimize gönderenler, bilmeli ve
görmeli ki, biz evlerimizi can bedeli
savunacağız. Bilmeli ve görmeliler
ki, mahallelerimize öyle kolay giremeyecekler.
Tüm halk olarak;
Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Arap,
Laz, şu veya bu partiden, TÜM HALK
OLARAK, direneceğiz.
Bugüne kadar evlerimizi korumak
için çoluk çocuk, genç yaşlı, taşsopa, barikat direndik, yine direneceğiz.
Halkımız örgütsüzse, örgütleyeceğiz. Örgütlenerek, kepçelerin karşısında güçleneceğiz.
Gecekondu yıkımlarına karşı, halkımızın ve tüm dünya halklarının onyıllardır yaptığı gibi, DİRENİŞ silahını
kullanacağız. Çünkü yoksul gecekondu mahallelerinde sözü geçen,
hükmü geçen tek silah budur.
Bir kez daha ilan ediyoruz: Küçükarmutlu halkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ve 25
Ağustos’ta ilan ettiği projeyi tanımıyor
ve tanımayacak. Kepçelerin önüne
direnişle çıkacağız.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Ayaküstücülük, anlık düşünmek, anlık çözümler, anlık
plan, anlık program demektir. Böyle olduğu için de
sonuç almayan bir tarzdır.
Düşmanın baskısının arttığı, yarı-legal çalışma koşullarının daha fazla gerekli hale geldiği bir dönemde,
ayaküstücülük daha da olumsuz ve zarar verici bir tarzdır.
Büyük bir hedefimiz var: Devrim ve iktidar.
Bulunduğumuz mücadele alanında bu hedefin yansıması
olarak küçüklü büyüklü sayısız hedef koyarız önümüze.
Bu durumda önümüzde duran iki kesin gerçek şudur:
1- Hedefsiz mücadele olmaz.
2- Plansız, programsız hiçbir hedefe ulaşılamaz.
İşte bu nedenle, mücadelemizde kendiliğindenciliğe
ve onun biçimlerinden biri olan ayaküstücülüğe yer yoktur.
Ayaküstücülük dediğimiz, esasında kendiliğindenciliğin
bir biçimidir.
Ayaküstücülük, her konuda olumsuz sonuçlar yaratır.
Örneğin, kitle katılımını hedeflediğimiz bir çalışmada,
çağrılarımızı, davetlerimizi ayaküstü yaparsak, iyi bir
sonuç alamayaz.
Örneğin; eleştirilerimizi düşünmeden, hazırlanmadan,
emek vermeden ayaküstü yaparsak, karşımızdakini ikna
edemeyiz, kavratamayız; ayaküstü yapılan eleştiriler
sorun çözmez, sonuç getirmez.
Örneğin; ayaküstü örgütlenen bir eylemde, aksaklıkların, eksikliklerin çıkması kaçınılmazdır; belki bu ayaküstücülük, insanlarımızın tutsak düşmesine yol açacaktır.
Örneğin ayaküstü örgütlenen bir dernek toplantısında,
ya katılım yetersiz olacak, ya da toplantı verimli olmayacaktır.
Ayaküstücülükte her şey eksik anlamaya, yanlış anlaşılmaya uygundur. Dolayısıyla ayaküstü konuşulan bir
işin nasıl sonuçlanacağını kestirmek de mümkün değildir.

Önümüzde duran iki kesin gerçek şudur:
1- Hedefsiz mücadele olmaz.
2- Plansız, programsız hiçbir hedefe ulaşılamaz.
*

Ayaküstücülükte, inceleme, araştırma,
düşünme, yorumlama, soru sorma, yoktur.

SORUN: Ayaküstücülük
ÇÖZÜM: Sistemlilik, plan, program
Kısacası, ayaküstücülüğün mutlaka ama mutlaka pratikte olumsuz bir yansıması olacaktır.
Ayaküstücülük, sonuç alamamayı getirir dedik. İşte
bu da daha kötü bir şeyi getirir; işlerden sürekli sonuç
alamamayı, moralsizliği, kendine güvensizliği geliştirir.
Bu birim ve alanlarda olumsuzluğa yol açtığı gibi, tek
tek insanlarımızda da “yapamıyorum, tamamlayamıyorum,
sonuç alamıyorum, hiçbir şeyi beceremiyorum” şeklinde
moralsizliği geliştirir.
Olumsuzlukların, moralsizliğin olduğu bir birim ve
alanda ise, insanların birbiriyle sorunlar yaşaması,
çatışması gündeme gelir. Eleştiri ve özeleştiri mekanizması
işlemez.
Ayaküstücülük, sadece günlük yaşamın düzenlenişine
ilişkin teknik bir sorun değildir.
İdeallerimize, iddiamıza ilişkin bir sorundur. Çünkü
ayaküstücülük, sadece birimdeki hedeflerimize değil,
büyük hedefimize varmayı da tehlikeye atar. Çünkü
devrim yürüyüşü, binlerce küçük derenin büyük bir
ırmağa dönüşen ve denizlere ulaşan akışı gibidir.
Plan, program yapmak, baştan birçok eksikliğin önlenmesi demektir. Çünkü, plan, program yaparken, inceleme, araştırma, düşünme, yorumlama, soru sorma,
bütün bunları yapabiliriz.
Bunları yapabildiğimizde, konuya, yapılacak işe daha
fazla vakıf oluruz; bilmediklerimizi sorar, eksik bilgimizi
tamamlarız ve daha tamamlanmış bir bilgiyle, üzerinde
düşünüp taşınarak programımızı yaparız.
Plan, program yapmak yeter mi?
Ayaküstücülüğün karşılığı, bürokratik bir planlamacılık
değildir. Yapılan planı, programı, hayatın içinde adım
adım takip etmeli, mücadelenin ihtiyaçlarına, işin gereklerine göre, gerekli ekleri, değişiklikleri yapabilmeliyiz.
Özetleyecek olursak, ayaküstücülükte;
Riskler büyür. Emek boşa gider. Zaman boşa gider.
İlerleyemez, yerimizde sayarız.
Sorunları çözemeyiz, sorunlar bizi boğar.
Moralsizlik, kendine güvensizlik gelişir; bunlar
inançsızlık yaratır.
ÇÖZÜM, sistemli çalışmaktır. Plan - program yapmaktır. Bunun yolu da toplantılardan, komiteden,
kolektivizmi işletmekten geçer. SONUÇ: Toplantı,
komite, kolektivizm, hepimizi ayaküstücülükten KORUR.
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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1-Önyargının temelinde bütün sıradan yanlarımızda olduğu gibi, "ben"
duygusu yatmaktadır. "Ben"in olduğu
yerde subjektivizm vardır. Doğru düşünmeme vardır. "Benim düşüncem"e
göre, "bence" diye başlayan cümleler
insanların kafasında yeni, yıkılmaz
duvarlar örülmesine hizmet eder. Kişileri, olayları değerlendirirken,"Bizim
düşüncemiz","bizim ideolojimiz" bizleri yönlendirmelidir. Duygularımız
veya sezgilerimiz değil.
2-Önyargı Tespitçiliktir
Tespitçilik;ortada var olan yanlışı,
bozukluğu ve aksaklığı görüp bu durumu sadece tespit etmek ancak düzelmesi, ortadan kalkması için hiçbir
emek ve çaba içerisinde olmamaktır.
Tespitçiler gerçekten de bütün eksik
ve yanlışları görürler ve bunu bir
çok kişiyle paylaşır onların kafalarında da önyargılar oluşmasının önünü
açarlar. Tespitçi olmamalıyız.
3-Bizler önyargı ile düşünmeden
kişiler ve olaylar karşısında emek
harcayan, çözümler üreten olmalıyız.
Öncelikle, "Gerçek nedir?" sorusunu
sormalıyız. Madde bilinçten önce
gelir. Maddeyi anlamadan düşünce
oluşturmak subjektivizme düşmektir.
Subjektivizm ise sapmadır, hatanın
kaynağıdır. Sıradanlıktır.

Önyargı Sıradanlıktır, Subjektivizmdir

4-Halkın olduğu her yerde
biz Cepheliler varız. Örgütlenme faaliyetlerimiz sırasında,
"Bu halktan adam olmaz" demek elini eteğini bu işlerden o an
olmasa bile ileriki aşamalarda çekmektir. Bu, halkın geri yanlarının,
kafalarda yarattığı önyargılar sonucunda meydana gelir. Biz böylesi
önyargıları ancak halkı tanıyarak
aşabiliriz.
5-Önyargı kendini beğenmektir,
popülizmdir. Biz "adam olduysak"
herkes "adam olabilir" diye düşünmeliyiz.
6-Önyargı suçluluktur; biz devrimciyiz gerekirse her şeyi yıkar yeniden yaparız. Nedensiz yere bir insandan nefret edemez veya sevemeyiz. Önyargı devrimci değildir. Nedeni
olmayan duygularımızla hareket edemeyiz. O bu işi yapmaz, ben onunla
çalışmam gibi, bakış açımız bir anlamda o insanın değişimine inanmamamız, devrime inanmamamız demektir. Hiçbir açıklaması olmayan
bu duygularımızla baş edebilmek
için her şeyi en baştan ele alabilmeliyiz.
7-Cepheliler olarak biz adaletli
olmalıyız. Her şeyin, her yönüne
özel dikkat göstermeliyiz. Özel dikkat
göstermek daha çok gözlemde bulunmaktır. Yeteri kadar gözlemeden
SAKIN karar vermeyelim. İyi yap-

Tarih Bizi Yazacak,
Nuriye ve Semih Kazanacak!
Dev-Genç 27 Eylül’de bir açıklama yaparak katil
AKP iktidarının son zamanlarda devrimci avına çıktığını
ancak bunun mücadelelerini engelleyemeyeceğini belirtti.
Açıklamada kısaca şunlar ifade edildi: “AKP iktidarı
15 Eylül 2017 tarihinden beri sokaklarda devrimci avına
çıkmış durumda 15 Eylül’den bu güne kadar sokaktan
kaçırılarak gözaltına alınan devrimcilerin sayısı 19’u
buldu. Bugün, Sevcan Adıgüzel, Dilan Uludağ, Betül
Varan, Karip Polat, Bayram Güleç, Hasan Karapınar,
Özlem Kütük, Yeliz Kılıç çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştır. Savcılık ifadesi bile alınmadan direkt tutuklamaya sevk edilen devrimciler hakkında, akıbetleri
hakkında savunma hakkı tanınmadan karar verilmiş ve
tutuklanmışlardır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın mahkemesinden
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madığımız bir gözlemden yola çıkarak plan-program yapmamalıyız.
8-Anlayarak bilme, öğrenmenin
özelliğidir. Bilgi ile karşılaşma ilk
adım. Anlamak 2.adım. Anlamak düşünmekle olur. Soru sorma tartışma
seçenek arama 3.adım. Değişebilir
olduğunu bilmek 4. adım. Doğrusu
ile değiştirme 5.adım. İşlenmiş bilgiyi
yaşamına davranışlarına katma BİLİNÇTİR... 6.adım bilinçtir. Önyargılı
adalet olmaz.
9-Biz, "Herkes gelişir", "Herkes
eğitilebilir", "Herkes savaşabilir" düşüncesine inanırız. Bu inancı elbette
ki ideolojimizden alırız. MarksistLeninist ideoloji tarih boyunca milyonlarca halkı örgütlemiş, devrim
için onları maddi bir güç haline getirmiştir. Kendi tarihimiz, şehitlerimizin yaşamları, sayısız örnekler
hepsi birer okul gibidir. Bunlara inanmayan gelişmez ve geliştiremez.
İnanmayan, önyargı besler.
10-Önyargı besleyen devrimci
Hareket’in gelişimini, devrimciliğin
meşruluğunun nasıl her geçen gün
arttığını, düzenin halkı nasıl saflaştırdığını göremez. Önyargılı insan
gelişemez, geliştiremez. Dünyaya at
gözlüğüyle, sadece kendi düşünceleri
çerçevesinde bakar. Bu tek yönlülük
onu çürütür. Kişileri ve kendini kafasında değersizleştirir. Değer vermediği hiç kimseyi de geliştiremez.

2 gün önce (12 Eylül) Nuriye ve Semih’in avukatları
olan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına operasyon yapılmış ve 16 Avukat işkenceler ile gözaltına alınmış, 14
avukat hukuksuzca tutuklanmıştır. Gözaltılara, tutuklamalara rağmen 14 Eylül mahkemesinde 1130 avukat
Nuriye ve Semih’in avukatlığını yapmıştır.
Bizler Dev-Genç’liler olarak HAYIR! diyoruz. Hayal
ettiğiniz gibi bir mahkeme olmayacak. Nuriye ve Semih
haksız yere işlerinden atıldıkları için direniyorlar ve direndikleri içinde bugün TECRİT hücrelerinde tutuluyorlar.
Sırf bugün Nuriye ve Semih sahiplenilmesin diye yapılan
bu politikalar boşadır.
Derneklerimizi, kurumlarımızı da bassanız, devrimcileri yollardan da kaçırsanız, yıkım politikalarını öne
sürerek Nuriye ve Semih demememiz için gündemimizi
boğmaya çalışsanız da… daha güçlü bir şekilde Nuriye
ve Semih dediğimizi göreceksiniz. Tek başımıza da
kalsak Nuriye ve Semih demeye devam edeceğiz!”

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

Öfkemiz, İntikama
Dönüştüğünde Devrimcileşir
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Dün mahallemizde birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımız, yoldaşımız, belki şimdi tutsak.
Fakat şimdi üzülme zamanı değildir. Üzüntümüzü öfkeye dönüştürmeliyiz. Öfkeyi düşmandan intikam alma duygusuna dönüştürmeliyiz. İntikam duygusunu, örgütlemeliyiz. Duygumuzu savaşa dönüştürmeliyiz.
Bilelim ki, tutsak düşen yoldaşlarımız öyle yapıyor: Onlar mücadelesine devam ediyor. Onlar şimdi
dört duvar arasındaki Özgür Tutsak
örgütlülüğünün zaman geçirmeksizin
verdiği görevleri yerine getirmeye
başlamışlardır çoktan.
Faşizmin suç dosyası, her geçen
gün kabarıyor. Faşizm, mahallemizin
çocuklarını, gençlerini önünde sonunda hapishanelerle tanıştırıyor. Faşizm, hala onyıllardır içinde oturduğumuz evlerimizi yıkmaya çalışıyor.
Faşizm işten atıyor. Faşizm, deprem
karşısında halkımızı çaresiz güçsüz
bırakıyor. Faşizm, gençlerimizi uyuş-

turucu, fuhuş bataklığına çekiyor. Faşizm
aç bırakıyor, et süt
girmiyor evlerimizden
içeri. Faşizm, çeteleri gönderiyor
mahallemize. Faşizmin polisi terör
estiriyor. Gazi’den, Okmeydanı’ndan,
Armutlu’dan, Nurtepe’den olan “potansiyel suçlu” sayılıyor. Faşizm,
yüzbin emekçiyi kapının önüne koyuyor. Direnenleri hücrelere atıyor.
Öfkemiz sonuna kadar haklıdır.
Faşizmin, sömürü düzeninin halkımıza, yoldaşlarımıza yaptıkları, kitaplara sığmaz. Öfkemizin kabına
sığmaması da doğaldır bu nedenle.
Kabına sığmayan öfke, doğru bir
hedefe yöneltilmezse, kendi kendini
boğar.
Öfkemizi düşmana yöneltelim.
Öfkemizi hedeflere yöneltelim.
Öfke işte o zaman devrimci bir
öfke olur.
İşte o zaman, halkımıza güven
veren, halkımızın yüreğini soğutan,
düşmana ise kabuslar yaşatan bir öfkeye dönüşür.
Öfke, tüm yoksul halkımızın öfkesidir. Burnun-
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Şehidimizden
Şahanlara

milis de başarabilir
" ’Bütün halkı seferber edelim, bütün halkı
silahlandıralım ve bütün cephelerde
çarpışalım’ sloganı çok parlak ve kahramanca
bir şekilde gerçekleşmiştir. Güney'de, sadece
düzenli ordu değil, bölgesel birlikler, halk milisi
ve gerilla kuvvetleri de Amerikan ve kukla ordu
birliklerini yok edebilmekte ve en modern
taktiklerini başarısızlığa uğratabilmektedirler. Bu
devrimci askeri sanatta yeni bir gelişmedir."
(Giap, Halk Savaşının Askeri Sanatı, sayfa: 296)

dan soluyor insanlarımız. Küfürler
yağdırıyor alçak düzene.
Halkın öfkesini nasıl pratiğe dönüştüreceğiz?
O öfke, öncelikle, kendimizi politikleştirmenin, halkımızı politikleştirmenin bir aracı olmalıdır.
O öfkenin en büyük ve derin olduğu yer, en yoksul gençliktir Şahanlar, yoksul gençliğin en öfkeli
kesimine ulaşıp, onlarla birlikte dövüştüklerinde, kimse o öfkenin önünde duramaz.
Öfkemizin temeli, sınıfsal bakış
açımızda yatar.
Tutsak düştüysek niye düştük?
Mahallemizde operasyonlar oluyorsa,
neden oluyor? Sınıfsallık, bunu bilmek ve bunun sorumlularından hesap
sormaktır.
Halk çocukları olarak kendi öfkemizi, çevremizdeki halkın öfkesini
pratiğe dönüştürmenin yolları vardır.
Tarihimizde bunun örnekleri vardır.
Tüm yoksul gençler, birer şahan adayıdır. Düşmana cevabımızı, öfkemizi
büyüterek, şahanları çoğaltarak, öfkemizi düşmana yönelterek verebiliriz.

Şahanlar, şehitlerimizin
size diyecekleri var:
Hasan Selim Gönen:
“Eğer Hareket bana, ‘gençlikte kal’
derse, ben anlarım ki ‘savaş’;
‘mahalleye git’ derse,
ben anlarım ki ‘savaş’;
Hareket beni nereye gönderirse, ben,
orada savaşmam gerektiğini anlarım.”

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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16 MİLYON YOKSUL;
EN YOKSUL İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEMELİYİZ
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İşçi sınıfının mücadelesi 1980'lerde yaşanan faşist darbenin ardından
kesintiye uğramıştı.
Grevler yasaklanmış, sendikalar
kapatılmış, sendikal çalışma suç haline getirilmişti. Yüzlerce sendikacı
1980 faşist cuntası karşısında doğru
tavır belirleyememiş, cuntaya karşı
direnmesi gereken sendikacılar, askeri
faşist cuntanın teslim alma politikalarına boyun eğmişlerdir. İşçi sınıfı
mücadelesi açısından yüz karası tablolar yaşanmıştır. Yüzlerce sendikacı,
sıkıyönetim komutanlıkları önünde,
ellerinde valizleriyle teslim olma,
cuntanın savcılarına ifade verme
kuyruğuna girmişlerdir.
80'lerin ikinci yarısından itibaren
kısmen gelişmeye başlayan işçi sınıfının mücadelesinde, '90 yıllarda
yeniden bir gerileyiş başlamıştır. Bu
gerileyişe damgasını vuran, sendikalara çöreklenen reformist, uzlaşmacı, icazetçi sendikacılık anlayışıdır.
Devrimci işçilerin sendikalardan
tasfiye edilmesi ile bu süreç daha
da hızlanmış ve hemen bütün grevler,
direnişler bu sendikal anlayış tarafından kırılmış veya satılmıştır.
İşçilere yönelik hak gaspları bu
yıllarda daha yoğun bir şekilde yaşanmıştır. Özelleştirmeler, işten atmalar, taşeronlaştırma artarak sürmüş
ve günümüze kadar devam etmiştir.
Denilebilir ki, patronlar sendikalara
karşı "tek kale" oynamışlardır. Görünürde, patronların karşısında sendikalar duruyordu, ama bu sendikaların hiçbiri, işçi haklarının birer
birer gasp edilmesi karşışında ellerini
kaldıracak, haksızlara karşı itiraz
edecek gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Güçsüzlüğün nedeni ideolojik olarak teslim olmalarıydı. Re-

fomizmi, uzlaşmacılığı savunmalarındaydı.
Bu tarihsel sürecin ışığında bugüne baktığımızda klasik işçi örgütlenmesiyle, klasik sendikal yapıyla,
büyük tekellerin fabrikalarındaki örgütlenmelerle, işçi sınıfının mücadelesini büyütmek, geliştirmek, artık
geride kalmıştır. Çok büyük bir işçi
kesimi, artık klasik ekonomik, sosyal
haklara sahip olmaksızın, taşeronlarda, en düşük ücretlerle çalışıyor.
Bu durumda her ay açıklanan
adeta otomatiğe bağlanan "bu ay 4
kişilik bir aile için açlık sınırı şu kadardır", "yoksulluk sınırı bu kadardır"
açıklamaları kanıksatılmıştır.
Her ay yapılan bu açıklamalar,
işçilerin, emekçilerin her geçen yoksullaştığını gösterirken, bu rakamları
açıklamayı bir meziyet sanan sendikalar, bu rakamların ifade ettiği
vahim gerçeğe karşı, tek bir eylem
yapmamışlardır.
Her gün yoksullaşan ve bir lokma
ekmeğe muhtaç hale getirilen işçilerin
haklarını savunmamışlardır.
Geçen hafta birçok gazetede şu
başlık vardı:
"Yoksul sayısı 16 milyonu aştı."
Yani ülkemizde 16 milyon kişi,
karın tokluğuna çalışıyor, her gün
aç yatıp, aç kalkıyorlar.
Bu rakamlar açıklandıktan sonra
TÜRK-İŞ'ten, MEMUR-SEN'den bir
tepki gösterilmediği gibi, ne
DİSK'ten, ne KESK'ten tek bir ses
çıkmamıştır.
Ses çıkmasını beklemek pek akıl
karı da değildir. Çünkü; onlar çoktan
tercihlerini düzenden, düzen sendikacılığından yana yaptılar. Onların
işçi ile, kamu emekçileri ile bir alakaları 90'lı yıllardan bu yana kal-

mamıştır.
"1990'lı yıllar boyunca işçi sınıfına ve sendikalara karşı uygulanan
örgütsüzleştirme saldırısı, işten atmalarla devrimci işçilerin tasfiyesi,
ideolojik savrulmalar, 12 Eylül döneminin yarattığından daha büyük
bir ideolojik ve örgütsel tahribat yaratmıştır. İşçilerin sendikalardan kopuşu ve sendikaların emperyalist
düzenle bütünleşmesi esas olarak
bu dönemde pekişmiştir. "Sol" sendikaların bile burjuvazinin politikalarına yedeklenmesiyle kale içten
fethedilmiştir."
Emperyalizmin "kaleyi içten fethetme" politikası yeni değildir, Türkİş bunun ürünüdür. Ama Türk-İş'le
kesin bir sonuç alamamıştır emperyalizm. Asıl başarısı, ilerici, sol, sendikacılık nezdinde bunu gerçekleştirebilmesidir." (Kurtuluş Yolu, Şubat
2005)
Alıntıdan da anladığımız gibi,
sorun ideolojiktir. O günden bu yana
düzene tam boyun eğiştir.
Devrimcileri tasfiye eden, ideolojik tercihini reformizden yana yapan
sendika yönetimlerinin, işçi sınıfının
mücadelesini getirdikleri yer burasıdır: 16 milyon aç!.
Bundan, patronlar kadar onların
ekmeğine yağ süren sendika yöneticileri de sorumludur.
Bu nedenle diyoruz ki; bu mücadelenin geleceği sendikalarda değil,
işçi meclislerinde, işçi cephesindedir.
Devrimci İşçi Hareketi de en
yoksul, haklarından en çok yoksun
bırakılmış işçiler içinde örgütlenecektir.
Bizim yerimiz kokuşmuş patronların uşakları haline gelmiş sendikalar
olamaz. Toplu sözleşmeleri, göstermelik bir oyuna, pazarlığa dönüştüren
sendikalarla işçi sınıfı mücadelesi
geliştirilemez.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

O sendikalarda olmak değil; onlardan hesap soran olmalıyız.
Attıkları her adımda ideolojik
olarak onların karşılarına çıkmalıyız.
İşçilere onları teşhir etmeliyiz. Biliyoruz ki onlar bu halleri ile işçilere,
emekçilere hiçbir şey veremezler.
Aksine var olanı da alıp patronlara
verirler.
Bizim yerimiz, yoksul işçilerin
yaşadığı, yarı aç yarı tok yaşayan,
yarınlarının bir garantisi olmayan

yoksulların yanı olmalıdır.
Çünkü; halk ordadır, sınıf kini
Onlarla yatıp, onlarla kalkmalıordadır, ezen ile ezilen arasındaki
yız.
Onların misafirleri değil, onların
en yoğun çelişkiler ordadır, devrimin
bir parçası olmalıyız.
Neden?
ayak sesleri ordadır.
Çünkü; biz devrim yapmak istiyoruz.
DİH'linin diline söz
Devrim yapmak için en yokBizim öğrenemeyeceğimiz, öğrenip
sulları örgütlemek zorundayız.
de pratikte uygulayamayacağımız hiçbir
Yoksulların içine gitmeliyiz.
şey yok.
Kimi geç, kimi çabuk, kimi zamanla
ama öğrenmeye ve yapmaya isteğimiz
varsa, gerisi PRATİK.

İŞÇİ OKULU
Konumuz: Yöntem ve araç bulmak

"Görevleri saptamak yetmez, aynı zamanda bunları yerine getirmek
için uygulanması gereken yöntemler sorununu da çözmek zorundayız.
Eğer görevimiz bir ırmağı geçmek ise, bunu köprü ya da sandal olmadan
yapamayız.
Köprü ya da sandal sorununu çözmeden ırmağı geçmekten söz etmek
boştur. Yöntem sorununu çözmeden, görev hakkında konuşmak yararsızdır.
Eğer Kızıl Ordu'yu genişletme çalışmasına önderlik etmeye önem vermez
ve yöntemlerimize özel bir dikkat göstermezsek, "Kızıl Ordu'yu genişletelim"
sözünü bin defa da tekrar etsek, bu görevi hiçbir zaman başaramayız. Eğer
görevleri yerine getirme yöntemlerine ilgi göstermeden, bürokratik çalışma
yöntemleriyle mücadele edip pratik ve somut yöntemler benimsemeden ve
buyrukçu yöntemleri bir kenara bırakıp sabırla ikna yöntemini benimsemeden,
sadece görevleri saptamakla yetinirsek, diğer alanlardaki, örneğin toprak dağıtımının denetlenmesinde ekonomik inşada, kültür ve eğitimde ya da yeni
bölgelerde ve sınırlarımızın dışındaki bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalardaki
görevlerimizi de başaramayız." (Mao, Seçme Eserler, Cilt 1, s. 216)

DİH Köşetaşı
Kendilerine sınır çizenler,
ustalaşmamakta direnenler,
dar görüşlüler, asla ilerleyemezler.
Belli bir yerde ve zamanda belli
bir rol oynayabilirler ama, bu önemli
bir rol olmaz. Sıradandır.
Bizim ise sürecin önünü açacak,
feda ruhu ile savaşacak yöneticilere
ve savaşçılara ihtiyacımız var.
Kendimize böyle bakmalıyız.

Sayı: 35

Yürüyüş
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2017

RADES ÖRGÜT OLAN
Sadelik denilince
O gelir akıllara
Temiz bir yürek
Aydınlık bir bilinçtir
Yön veren hayatına
Hedefe kilitlenmitir
Hedefi devrimdir
Olmazları olur kılmakta Mahir
Halkına adanmı bir ömürdür
Ben deil BZ diye düünür
radesi örgüttür
Pusulası zafere ayarlıdır
Yüklüdür dümana kin ve nefret ile
Halkına duyduu sevgi ve balılıktır

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Nuriye ve Semih direniyor. AKP, onlara zulmediyor.
Yüksel’dekiler, Güveller, Feridunlar ... direniyor.

KİM OLURSAK OLALIM; BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR!

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Orada bir
çift göz, gün
gün kapanıyor.
Nuriye her gün biraz
daha az görüyor.
Orada bir çift göz, halkına aydınlık
olabilmek için, karanlığı göze alıyor.
Halkı AKP faşizminin yüzünü görsün diye, halkı, faşizme direnilebileceğini görsün diye, kendisi görmekten
vazgeçiyor.
Eğer sömürücü bir burjuva değilsek,
eğer, sömürücülerin, zalimlerin hizmetinde bir halk düşmanı değilsek; kim
olursak olalım, nerede olursak olalım;
BU DİRENİŞ KARŞISINDA BİR
SORUMLULUĞUMUZ VAR DEMEKTİR.
Gün gün kapanan bir çift göz karşısında, kimse "bana ne" diyemez.
Kim olursak olalım; görevimiz var
Nuriye ve Semih'e karşı:
YOLDAŞ OLARAK SORUMLULUĞUMUZ var.
Yoldaş olmak bir çift göz olmaktır.
Gözlerden biri ağlarsa diğerinin de
ağlaması demektir.
Bugün Nuriye'nin gözleri artık zaman zaman görmüyor.
Bugün Nuriye Numune Hastanesi’nin 7-8 metrekarelik tecrit edilmiş
bir bölümünde kalıyor. Kapısı yok,
sadece penceresi var.
Tuvaleti yok. Oturma yeri delik
ve alt kısmına poşet takılan bir sandalyede tuvalet ihtiyacını karşılamaya
zorlanıyor.
Refakatçi alınmıyor.
Bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması dayatılıyor.
Ayağa kalkmak isteğinde AKP’'nin
jandarması "ayağa kalkamazsın, yatmak zorundasın, eğer kalkarsan el ve
ayaklarından yatağa kelepçeleriz" diyerek tehdit ediyor.
Bugün yoldaş olmak Nuriye'nin
yaşadıklarına isyan etmektir.
Öfkelenmek, ayağa kalkmaktır.
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AKP faşizminden hesap sormaktır.
Tayyip Erdoğan "iki terorist öğretmen için dünyayı ayağa kaldırdılar"
diyor.
Evet kaldırdık ama Nuriye'nin ve
Semih'in yoldaşları olarak bununla
yetinmeyeceğiz, o dünyayı başınıza
geçireceğiz, demektir.
Nuriye ve Semih'in yoldaşları olarak bu cüret, kararlılık ve fedakarlıkta
olmalıyız.
Bunun için yaptıklarımızdan daha
fazlasını yapmalıyız.
Dün yaptığımızın en az iki katı.
Daha da fazlası. En cüretli, en fedakarca olanı.
Bu direnişi büyütmek için, kazanmak için, yeni Nuriyeler ve Semihler
yaratmalıyız.
Yeni Nuriyeler ve Semihler demek,
bu iki yoldaşımızı AKP faşizminin
elinden almak demektir.
Yoldaşlık karşındaki insanın sırtındaki yükün bilincinde olmaktır.
Biz Nuriye ve Semih’in sırtındaki
yükün bilincinde olarak onların yükünü
paylaşmalıyız.
KAMU EMEKÇİSİ OLARAK
SORUMLULUĞUMUZ;
Nuriye’nin, Semih’in direnişi işten
atılan 150 bin kamu emekçisine bir
sesleniştir.
Çaresizliğe çare olmaktır.
Nuriye ve Semih yürüyeceğimiz
yolu kendi bedenlerini yakarak gösteriyorlar.
EMEKÇİ OLARAK
SORUMLULUĞUMUZ;
Devlet açıklıyor; 16 milyon aç var
diye.
AKP faşizminin izlediği ekonomik
politikanın faturası budur.
16 milyon aç.
Bu, ülkemizin dörte biri aç demektir.Çoluk çocuk aç demektir.
Nuriye Semih’in direnişi size de
bir sesleniştir, yoksulluktan, işsizlikten

kurtulmanın yolunun direnmekten ve
savaşmaktan geçtiğinin çağrısıdır.
Direnmek, savaşmak için onlarca
nedenimiz var; fakat bu sömürüye
sessiz kalmak, AKP faşizminin küpünü
doldurmasına seyirci kalmak için tek
bir nedenimiz yoktur.
DEVRİMCİ OLARAK
SORUMLULUĞUMUZ;
Kendine devrimciyim diyen herkes
bugün ne yapıyorsa yapsın, daha önemli işlerimiz var deyip Nuriye ve Semih'in direnişine sessiz kalamaz.
Nuriye ve Semih'in direnişine sessiz
kalmak, devrimci kimliğimizi ayaklar
altına almak demektir.
Bugün devrimcilik nedenlerimizin
başında Nuriye ve Semih'in direnişine
sahip çıkmak gelmelidir.
DEMOKRAT OLARAK
SORUMLULUĞUMUZ;
Demokrat olmanın da insana yüklediği sorumluluklar vardır.
Demokrat olmak, demokrasiden
yana olmaktır.
Demokrat olmak, halkın hakları
ve özgürlükleri için verdiği mücadelenin içinde olmak demektir.
Halk için, eşitlik, adalet, özgürlük
istemektir.
Nuriye ve Semih'in direnişleri tüm
halkın direnişidir.
Tüm halkın, aydınından sanatçısına,
esnafından öğrencisine, fındık üreticisinden üzüm işçisine kadar çıkarı
bu düzende olmayan milyonların direnişidir. Onlara ekmek, adalet, onur
mücadelesidir.
Halkın en soylu damarının temsilcileridir Nuriye ve Semih.
Halk biziz diyerek, bir avuç asalak
dışında herkes için direniyorlar, ömürlerinden yiyorlar.
ONLARI tüm gücümüzle sahiplenmeliyiz, direnişlerini halkın her
kesimine yaymalıyız, bir adım daha
ileri atmalıyız.
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KEC'li Kimdir?
Sınıf kinine sahip olandır.
Sınıf kini, bizden zorbalılıkla
çalınanları geri almaktır.
Emeğimizi,
onurumuzu,
geleceğimizi,
sağlığımızı,
evimizi,
toprağımızı
geri almaktır.
NASIL?
SAVAŞARAK.
DİRENEREK.

YOLDAŞLIK
yoldaşlık
çifte su verilmiş bıçak
ağzı keskin mi keskin
ucu delici mi delici
yoldaşlık
halkın elinde bir bıçak
sırtı sırtını okşayacak
yüzü yüzüyle kavuşacak
her an klavlanıp
ağzı düşmanı doğrayacak
bıçağı tutan bileklerde
nabızlar hep birden atacak
biri durduğu vakit
ötekiler hep birden hızlanacak
kirli kanla yükselip alçalıyorsa
nabız
durmayınız kesiniz o bilekleri
deliniz çürümüş yürekleri
kan kirlenmeyecek
bıçak körlenmeyecek
nabız atacak her daim
hep birden alçalacak yükselecek
ama hiçbir vakit durmayacak
dinlenmeyecek

KEC'linin Köşe Taşı

Köşe Taşı:
BİR İŞE BAŞLARKEN;

Yoldaşlık tek yumruk olmaktır.
Yoldaşın hasta ise sen de hastasındır.
Yoldaşın çaresizse sen de çaresizsindir.
Yoldaşın umutsuzsa sen de umutsuzsundur.
Ama sen; çaresizlik duyan yoldaşının
çaresi, umutsuzlaşan yoldaşının umudusun.

Yöntem,
araç,
kural,
ilke,
hedef,
süre,
slogan
belirle.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

HALKIN HUKUK BÜROSU 30 YILLIK BİR GELENEKTİR!

İŞKENCELERLE, GÖZALTILARLA,
TUTUKLAMALARLA
BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!

HAKLI VE MEŞRU OLAN BİZİZ!
BİZ KAZANACAĞIZ!

Sayı: 35

Yürüyüş
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2017
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12 Eylül’ün çocukları, 37 yıl
sonra yine bir 12 Eylül sabahı bürolarımızı, evlerimizi basarak 16
avukat arkadaşımızı işkencelerle
gözaltına aldı. 15 arkadaşımız, avukatlık yaptıkları için tutuklandı.
12 Eylül sabahı İstanbul, Ankara
ve Diyarbakır’da Halkın Hukuk
Büroları’na ve evlere “eşzamanlı”
yapılan baskınlarda gözaltına alınan
16 avukat arkadaşımız günlerce sürecek işkenceler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işkencehanelerine taşındı. Burada 10 gün boyunca tutulan, 10 gün boyunca her
türlü fiziksel ve psikolojik işkenceye
maruz bırakılan arkadaşlarımız, 20
Eylül günü Çağlayan’daki “İstanbul
Adalet Sarayı”na çıkarıldılar. Savcılık ve sorgu hakimliğinde yapılan
göstermelik ifade ve sorgu işlemlerinin ardından 14 avukat arkadaşımız tutuklanarak hapishaneye gönderildi. 2 avukat arkadaşımız ise
hakimlikten serbest bırakıldı. Serbest
bırakılan 2 arkadaşımızdan Ahmet
MANDACI da, savcının, serbest
bırakma kararına yaptığı itiraz sonucu tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.
Bununla da bitmedi hazımsızlıkları. Bütün kinleriyle saldırmak
için her yolu denediler halkın avukatlarına. Tutuklandıktan sonra Silivri hapishanesine götürülen ve burada “hoş geldin” işkencesine tabi
tutulan arkadaşlarımız, ertesi gün
7 ayrı ildeki (Bolu, Düzce, Karabük,
Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Burhaniye) 8 ayrı hapishaneye sürgün
edildiler. Amaçları arkadaşlarımızı

tecrit edip bölüp parçalayıp yıpratmak, uzak hapishanelere götürerek
sahiplenmeyi engellemekti.
Bunlar da yetmedi faşizme, “özel
muamele” yaptılar halkın avukatlarına. Hiçbir temel ihtiyaçlarını
karşılamayıp özel tecrit uygulamasına tabi tuttular. Örneğin tutuklanan
avukat arkadaşlarımızdan Özgür
YILMAZ tek başına Edirne F Tipi
Hapishanesi’ne götürülerek burada
tek kişilik hücreye konuldu ve hücresinin bulunduğu bloktaki diğer
tüm hücreler boşaltılarak yalnızlaştırılmaya, ağır tecrit uygulanmaya
çalışıldı. Tutuklanan diğer avukat
arkadaşlarımızdan Ebru Timtik ve
Yağmur Ereren’in götürüldükleri
Balıkesir T Tipi Hapishanesi’nde
hiçbir ihtiyaçları karşılanmadı, kendilerine götürülen hiçbir eşyaları
verilmedi. İki arkadaşımız da bu
durumu protesto amacıyla açlık
grevi yaptılar. Diğer avukat arkadaşlarımız için de benzer bir durum
söz konusu.
Son olarak, avukat arkadaşlarımızın da tutuklandığı, birçok müvekkilimizin de dahil edildiği soruşturma dosyası ile ilgili olarak,
hem avukat arkadaşlarımızı hem
müvekkillerimizi savunmasız bırakmaya, sahiplenmeyi engellemeye
yönelik bir kısıtlama kararı verildi.
Karara göre, çevremizde bulunan,
politik veya mesleki dayanışma ilişkisi içinde olduğumuz meslektaşlarımızın da aralarında olduğu
100'den fazla avukat hakkında kısıtlama kararı verildi.

Faşizm Neden Halkın
Avukatlarına Saldırıyor?
Saldırılarının, akıllarına gelebilecek her yöntemle zulmetmelerinin
sebebi çok açıktır. Faşizmin saldırılarına karşı halkın önünde güçlü
bir barikattır Halkın Hukuk Bürosu.
Bu barikatı aşmadan halkı teslim
almalarının kolay olmayacağını biliyorlar. Bu nedenle saldırıyorlar.
Saldırıyorlar; çünkü avukatlık
yapma tarzımıza düşmanlar, onu
yok etmek istiyorlar.
Yok etmek istiyorlar; çünkü faşizmin 30 yıldır süren kesintisiz
saldırılarına rağmen gerilemek şöyle
dursun, her seferinde daha da büyüyerek, geleneğe yeni halkalar ekleyerek devrimci avukatlık geleneğini büyütüyoruz.
Yok etmek istiyorlar; çünkü işkence, katliam, gözaltında kayıplar
ve daha birçok kontrgerilla yöntemlerinin ve kontrgerilla hukukunun
tümüyle egemen olmaya başladığı
90’lı yılların kanlı “terörle mücadele” döneminde halkı, devrimcileri
hiçbir zaman, hiçbir koşulda sahipsiz
bırakmadık.
Yok etmek istiyorlar; çünkü
OHAL ile birlikte faşizmin saldırılarının en üst boyutta yaşandığı,
halkın her kesimini hedef aldığı,
halkı korkuyla teslim almaya çalıştıkları şu günlerde de karşılarında
biz varız. “OHAL koşullarında hiçbir
şey yapılamaz, direnilemez” denilen
zamanlarda, hiçbir keyfiliğe, dayatmaya teslim olmayıp tıpkı mü-
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vekkillerimiz gibi kararlılıkla direniyoruz.
Yok etmek istiyorlar; çünkü adliyeleri, karakolları, hapishaneleri,
meydanları, bürolarımızı, derneklerimizi birer direniş mevzisi haline
getirdik. Halkın direnme hakkını direnerek de savunduk, savunuyoruz.
Yok etmek istiyorlar; çünkü nerede
bir hak talebi, nerede bir direniş
varsa, nerede direnenler varsa oradayız. Hukuk bilgimizi, mesleki bilgi
ve tecrübemizi halkın hak ve özgürlük
mücadelesi için kullanıyoruz.
Yok etmek istiyorlar; çünkü bugün
kabusları haline gelen, bütün saldırılarına rağmen bir türlü direnişlerini
kıramadıkları, açlık grevinin 200’lü
günlerinde olan Nuriye ve Semih’in
avukatıyız. Onların avukatı olmakla,
onları yalnızca mahkemelerde savunmakla kalmayıp direnişlerine
ortak olarak, açlığımızla da savunuyoruz onları.
İşte bunun için saldırıyorlar. Nuriye ve Semih için 30 günlük açlık
grevindeyken gözaltına alınan avukat
arkadaşımız Engin GÖKOĞLU’na
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işkencehanelerinde “gel bakalım direnişçi avukat, direniş neymiş gösterelim” diyerek işkence yapmaları
bunun kanıtıdır. Geçtiğimiz günlerde,
Grup Yorum’un yeni çıkan albümünün tanıtımının yapıldığı sırada İdil
Kültür Merkezi’ni basarak içeride
bulunanları işkenceyle gözaltına alan
işkencecilerin “şimdi avukatlarınız
gelsin de kurtarsın sizi” demeleri
bunun kanıtıdır. Dosyadaki gizli tanık
ve itirafçı ifadelerine dayanılarak arkadaşlarımıza yöneltilen “suç”lamalar; Berkin’in, Dilek Doğan’ın, Hasan
Ferit’in, Soma’da katledilen işçilerin,
Nuriye ve Semih’in avukatlığını yapma suçlaması bunun kanıtıdır. Bu
suçlamalar bizim için onurdur, onlar
için yüzkarası.
Bu saldırı ne ilktir ne de son. Bü-

romuz kurulduğu günden beri faşizmin saldırılarının hedefi oldu. Büromuzun avukatlarının evleri, büroları
basıldı, gözaltına alındılar, işkencelerden geçirildiler, tutsak edildiler.
Fuat ERDOĞAN 28 Eylül 1994’te
kontrgerilla tarafından katledildi.
Fuat ERDOĞAN’ın katledilmesinden
sonra halkın avukatları “Fuat gibi”
katledilmekle tehdit edildi. Ancak
faşizm bu saldırılarından istediği sonucu hiçbir zaman alamadı. Devrimci
avukatlık geleneğini bitiremediler.
"Size böyle avukatlık yaptırmayacağız" diyenlerden biri de 90’lı yıllarda polis şefi olan Nejdet Menzir’di.
Ancak o da, “…biz kendimizi savunacak avukat bulamıyoruz, onlar
büro kuruyor” diyerek karşımızdaki
acizliğini ifade etmiştir.
18 Ocak 2013’te büromuz basılıp
avukat arkadaşımız tutsak edildiğinde
aynı sonucu elde edeceklerini, bizi
yok edeceklerini, hiç değilse “hizaya
getireceklerini” düşündüler. “Size
böyle avukatlık yaptırmayacağız”
dediler. Yanıldılar. Daha çok örgütlenerek, daha çok büyüyerek cevap
verdik. Yeni bürolar açtık, adalet
okulumuzla yeni bir devrimci avu-

katlar kuşağı yaratma iddiasıyla yolumuza devam ettik. Yani kaybeden
yine onlar oldu. 2013’te 9’umuzu
tutukladılar, onlarca olup çıktık karşılarına… Bugün de böyle olacak.
Bugün 15 arkadaşımızı tutukladılar,
gelecek sefere daha çok tutuklamak
zorunda kalacaklar. Çünkü daha çok
örgütlenecek, adalet mücadelemizi
büyüteceğiz!
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Sonuç olarak;
1- Halkın Hukuk Bürosu faşizmin
saldırılarına karşı halkın önünde
güçlü bir barikat, bir direniş mevzisidir. Saldırmalarının sebebi budur.
Mevzimizi asla terk etmeyeceğiz!
2- AKP faşizmi bütün bu saldırılarıyla açıkça “size böyle avukatlık
yaptırmayacağız” diyor. Biz de diyoruz ki, bunu ilk söyleyen siz değilsiniz. Son da olmayacaksınız! Tarihsel ve siyasal olarak haklı ve
meşru olan biziz. Biz kazanacağız!
3- SALDIRILARA CEVABIMIZ
ÇOK AÇIK VE NETTİR: DEVRİMCİ AVUKATLIK YAPMAYA
DEVAM EDECEĞİZ! DAHA ÇOK
ÖRGÜTLENECEK, ADALET MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ!

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Röportaj

Nuriye ve Semih’le Dayanışmak İçin Süresiz Açlık Grevi Yapan
TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu:
“..İNSANLARA SESLENİYORUM. EĞER NURİYE’NİN, SEMİH’İN,MEHMET ABİNİN,
FERİDUN OSMANAĞAOĞLU’NUN ÖLMEMESİNİ İSTİYORLARSA
BİZLERİN SESİ SOLUĞU OLMAK ZORUNDALAR”
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TAYAD’lı Feridun Osmanağaoğlu,
Nuriye ve Semih’in işlerine geri iade
edilme talebiyle başlattıkları açlık
grevine destek olmak amacıyla Mehmet Güvel’in ardından süresiz açlık
grevi eylemine başladı. Dergimizin
yayınladığı gün itibariyle süresiz
açlık grevi eyleminin 56. gününe girmiş olacak. Aşağıda Feridun Osmanağoğlu ile açlık grevinin 46. günündeyken yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:
Yürüyüş: Nuriye ve Semih için
neredeyse 50 günü aşkındır açlık
grevi yapıyorsunuz. Sizden öncede
TAYAD’lı Mehmet Güvel başladı.
Yine değişik meslek örgütlerinde, değişik alanlardan, Avrupa’dan da insanlarımız destek açlık grevleri yaptılar, yapıyorlar. Siz açlık grevine
başlama kararını nasıl aldınız?
Feridun Osmanağaoğlu:
Sizlerde biliyorsunuz bu ülkede
birçok insan işinden atıldı. Aşağı yukarı 150 bin insanın işine son verildi.
Ama ne yazık ki işinden atılanlar
kendi meşru olan taleplerini dile getiremediler. Ve 2 tane arkadaş çıkıyor
birisi kadın bir arkadaş, ikincisi erkek
bir arkadaş, ikisi de eğitimci yani
bir tanesi üniversitede bir tanesi de
öğretmenlik yapıyor. Bu insanlar
meşru ve haklı taleplerini kazanabilmek için ve küçücük bir tane döviz
alıyorlar eline ve dövizde de şu yazıyor. ‘Biz işimizi istiyoruz’. Aç
insan hiçbir şey yapamaz. İş belirli
bir ihtiyaçlarını gidermek ve evine
çoluğuna çocuğuna bakabilmek için.
Ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz
ve bunlar da diyor ki biz işimizi isteriz. Küçücük bir dövizle Ankara’nın
göbeğinde oturma eylemine başlıyorlar. Bu oturma eyleminin neticesinde sürekli olarak gözaltına alınıyorlar. Her gözaltına alınış mevziyi
daha çok genişletiyor. 1 kişi ile 2

kişi ile hak alınacağını
göstermiş oldular ve
başladılar direnmeye.
Her gözaltına alınışlarında mevzileri ülkenin,
Avrupa’nın ve hatta
dünyanın her tarafına
yayılmakta. Bu yayılma
neticesinde haklı ve
meşru olan taleplerini
gün geçtikçe dile getirmeye çalışıyorlar. Her
dile getirişte ülkenin
dört bir yanından destek
yağıyor. Bu fiziki olarak
oluyor, mailler şeklinde
destek yağıyor. Telefonla destek yağıyor. Bu
demek oluyor ki bu destekler gün geçtikçe çığ
gibi büyüdükçe AKP iktidarı bu var olan direnişten tedirgin
olmaya başlıyor. Tedirgin oluşlarının
önüne geçebilmek için şunu yapmak
zorunda kalıyorlar. Eğer bizler bunları
hapishaneye atarsak bu direniş biter
diyor. Oturma eylemini süresiz açlık
grevine çeviriyorlar. Süresiz açlık
grevine başlıyorlar ve süresiz açlık
grevine başlayınca bunlarda daha
çok tedirgin oluyor. Süresiz açlık
grevinin ifade biçimi ne pahasına
olursa olsun bunda ölümde dahi
olursa olsun, işime dönmeden bundan
asla vazgeçmeyeceğimi, bir ifade biçimini kullandığı zaman, AKP iktidarı
daha çok huzursuz olmaya başlıyor.
Bu huzursuzluğunu bizzat bunları
hapishaneye atmakla ifade etmeye
çalışıyor. Ama ne yazık ki dünyanın
ve ülkemizin neresinde olursa olsun
her zaman için direnenler kazanmıştır
ve de kazanmaya devam edeceklerdir.
Hapishaneye atıldıktan sonra sözüm
ona onlar bu direnişin biteceğine
inanıyorlardı. Ama bu direniş tersine
pekişmeye başladı. İnsanların beyninde daha çok olgu yaratmaya baş-

ladı. İnsanların beyninde bir kişi ile
iki kişi ile direniş olup hakkını kazanma olayı pekişti. Hapishaneye
atma neticesinde meşru olan ve haklı
olduğu davayı orda da sürdürmeye
devam ettiler ve Mehmet abi de basın
ve kamuoyuna deklare ederek açlık
grevine başladı. Belirli bir süre geçtikten sonra benimde beynimde şu
oluştu evet bizler kendimize insan
diyorsak, dünyada ülkemizde onurla
bağdaşmayan her türlü olayların karşısında bugüne kadar tavır alan bir
kişi olarak dedim, ben de bunların
yanında yer almayı beynimde bütünleştirdim. Ve dedim ki evet TAYAD’lı olarak arkadaşlarla birlikte
bunları kendimize istişare ettik ve
ben süresiz açlık grevine başlama
kararı aldım. Ne pahasına olursa olsun, bunun içinde ölümde dahi olabilir
hapishane olabilir, işkence tezgahları
olabilir, gözaltı olabilir. Ne pahasına
olursa olsun ben süresiz açlık grevine
başlayıp, Semih ile Nuriye’nin meşru
haklı taleplerinin yanında olacağımı
,bütün kamuoyuna deklare ettim.
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Röportaj
Başlamamla birlikte bugün süresiz
açlık grevinin 46. günündeyim ne
mutlu bana ki, bir çorbada benim de
tuzum oluyorsa ne mutlu bana diyorum.
Yürüyüş: Mehmet Güvel 1996
Ölüm Orucu gazisi, siz 2000 büyük
direniş şehitlerinden Osman Osmanağaoğlu’nun abisisiniz ve tüm direniş süreçlerinde TAYAD cephesinde
yer aldınız bildiğimiz kadarıyla. Bu
tarihsel birikim, TAYAD’ın mücadelesi
ve bir şehit abisi olmak sizde hangi
duyguları yaratıyor, anlatabilir misiniz? Kardeşinizle kısa bir süre dışarda direnişte birlikte olabildiniz,
neler yaşadınız, bugüne hangi deneyimleri taşıyorsunuz, neler öğrendiniz, öğrendiklerinizi bugüne nasıl
taşıdınız öğrenmek isteriz ?
Feridun Osmanağaoğlu:
Bir insan olarak, evet hapishanelerde girdiğimden çıkışıma kadar her
türlü baskının şiddetin tek tip elbisenin
her türlü olayların karşısında tavır
aldım. Bu süreden sonra, sizin dediğiniz gibi hapishaneler olsun dışarıda

olsun, her zaman için, mücadelenin
önünde oldum ve olmaya devam ediyordum. Neden önünde oldum? Ben
bir devrimci tutsak misyonu üstlendim. TAYAD’ın etkinliklerine baktığımız zaman her türlü eylemliklerin
de bizzat içinde oldum ve olmaya
da devam ettim. Bizler de dışarıda
bir TAYAD’lı olarak 2000 Büyük
Ölüm Orucunda direnişi kırabilmek
için devlet her türlü olayları gündeme
getirdi. İlk etapta aileleri refakatçi
olup içeri aldılar. Devlet aileleri refakatçi aldığında bazı istediklerini
elde etmedi mi etti. Ama kararlı, disiplinli, onurlu bir şekilde yürüyen
arkadaşların asla mücadelesinden
vazgeçiremedi. Ben de Osman’ın
abisi olarak buralardaydım, Osman’ın
başındaydım ve Osman’la birlikte
birbirimize söz verdik. Ben dedim
senle birlikte şehit düşene kadar yanında başında duracağım, her türlü
olayın karşısında senle birlikte tavır
alacağıma söz veriyorum dedim. Yalnız sen bana onurlu bir şekilde toprağa
düşeceğine söz veriyorsan dedim,
senle birlikte olurum. Nitekim de
birlikte o içeride ben dışarıda her türlü eylemliklerin başında oldum. Bunlardan TAYAD döneminde
çok şeyler yaşadım. F tipleriyle ilgili Trabzon’da
linç olayları yaşadım. Bunun içinde beton eyleminde oldum, işgal eylemlerinde bulundum, TAYAD’ın birçok eyleminde
bulundum. Bu deneyimleri de bugüne kadar taşıdım ve bundan sonra da
sağ olduğum sürece onuruma, kişiliğime, arkadaşlarıma ve hatta insanlığa
yakışacak bir şekilde yürümeye devam edeceğim.
Etmek de zorundayım
çünkü benim tarihim az

buz değil 44 senelik bir tarihim var
bunu heba etmek ne toprağa yakışır
ne bana yakışır.
Yürüyüş: Açlık grevi süresince
nelerle karşılaştınız, halkımızın ilgisi,
desteği nasıl oldu?
Feridun Osmanağaoğlu:
Açlık grevi süresince çok şeylerle
karşılaştım. Bazı insanlar neden açlık
grevinde olduğumu biliyorlar ama
duygusal davranıyorlar. Süresiz açlık
grevi yapacağına başka bir şeyler
yapsan daha iyi olmaz mı diyorlar.
Ben onlara şunları söyledim; “evet
arkadaşlar ben ölmekten yana değilim
ve ölmekten yana da olmam niye
olmam dünyada yaşamak kadar güzel
bir şey varsa, ben niye öleyim ya
ama yaşamak için ölmek gerekiyorsa
ölürüm” dedim. Bunu da ifade ettim
ve bunun haricinde olumlu yönler
de yaşadım. Halkın bilinçsiz olarak
olumsuz yönlerini de yaşadım ama
ben bunlara izah ettiğim sürece,
bunun ne kadar zor olduğunu bunun
gerçekten nasıl bir şey olduğunu
ifade etmeye çalıştım. Bunu esasında
herkes biliyor. Dünyada en zor şey
ölüm orucudur arkadaşlar, süresiz
açlık grevidir. Neden gıdım gıdım
gıdım vücudunla hesaplaşırsın ve
düşmanla hesaplaşırsın. Onun için
bu gerçekten çok zor ama biz bu düşüncede olduğumuz sürece bütün
zorlukları yendik. Şimdi de bu zorlukları yenmek tarihi bir görevimiz
olduğu için kendimi bunla bütünleştirmeye çalıştım ve yapacağıma da
inanıyorum. İnancım sonsuz.
Yürüyüş: 14 Eylül’de Nuriye ve
Semih mahkemeye çıkarılmadılar.
TAYAD’lılar, Dev-Genç’liler, KEC’liler, tüm Halk Cepheliler, yanı sıra
halkımız ve desteğe gelenler saldırıya
uğradılar, gözaltına alındılar, işkence
gördüler. 28 Eylül’de tekrar 2. duruşma görülecek ve bu defa Sincan
Hapishanesi’nde yapılacak duruşma.
Bize bu süreci bir TAYAD’lı olarak
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Röportaj
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değerlendirebilir misiniz ? Ve başta
TAYAD’lılar olmak üzere halkımıza
söyleyecekleriniz, mesajlarınız varsa
dergimiz aracılığıyla iletelim.
Feridun Osmanağaoğlu:
Oligarşi yönetme konusunda usta
yıllardan beri yöneticilik yapıyorlar.
Nelerle karşılaştıklarını da iyi biliyorlar ve bugüne kadar birçok şeyle
karşılaştılar. Şu da var evet iki tane
insan çıkıyor devletin suratını tuz
buz ediyor.AKP iktidarını yerden
yere vuruyor. Peki böyle bir direnişin
karşısında ne yapması gerekir. Tabi
ki nasıl bizler var olan haksızlıklara
karşı mücadele edip meşru ve haklı
olduğumuz talepleri haykırmaya çalışıyorsak bunlar da bunları nötralize
edebilmek için uğraşıyor.14 Eylül’de
mahkemeye gelen insanları nötralize
etmek için ne yapması gerekirdi,
gözaltına alması gerekirdi, işkence
tezgahlarına alması gerekirdi. Bunları
yaptı değil mi ama ne elde etti, hiçbir
şey elde edemedi. Ne kadar yaparsa
yapsın insanların gidişini engelleyebildi mi, engelleyemedi. Ve bugün
şunu görüyoruz, avukatların gözaltına
alınıp tutuklanmasını. Olmayan şeyleri yüklemeye çalışıyorlar, buna kim
güler biliyor musun kargalar güler.

Sen insanların savunma hakkını engelleyebilmek için her türlü insan
onurunu kırıcı, insanlarla bağdaşmayan, işkenceden tutun, döverek, kol
kırarak, küfür ederek insanları gözaltına alıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki ben haklıyım. Hayır sen
haklı değilsin. Tüm dünya kamuoyu
da biliyor ki haklı olan o iki insan.
İşkence yapanın karşısına direnen
her zaman çıkar. Sen sırf 14 Eylül’de
yapmış olduğun olguyu, bugün 28
Eylül’de yapmaya çalışıyorsun. Ne
yapmaya çalışıyorsun. Vay efendim
neymiş konuşmaya takati yokmuş
da, gözleri kapanıyormuş da...bunları
geçeceksin. Evet kolay mı bir insanın
nasıl gözleri kapanmasın, nasıl konuşması az olsun. Ama hafızası var,
sen şunu söylüyorsun; “ben bunu
kaçıracağım,” kaçırdıktan sonra da
peşinde şunun arkasına gizleneceksin
‘yürümeye, konuşmaya takati olmadığı için mahkemeye çıkartmayacaksın. Buna kimseler inanmaz üstüne
basa basa söylüyorum. Ne yapıyorsun
bugün vay efendim burası hastanedir
diye refakatçi alamam diyorsun. Güvenlik! Sen nasıl güvenliği alamam
diyorsun, ya konuştuğun zaman mangalda kül bırakmıyorsun, ben koskocaman devletim diyorsun, güvenliği

Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur
TAYAD’lı Aileler, devrimci tutsaklara yönelik saldırılarla
ilgili 1 Ekim’de açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere
yer verildi: “Faşist AKP’nin tecrit, tasfiye, teslimiyet
dayatmacı politika uygulamalarını evlatlarımız kabul
etmedi, etmeyecektir. Bizim evlatlarımız devrimcidir.
Bizim evlatlarımız onurludur. Bizim evlatlarımız halkını,
vatanını sevendirler. Bizim evlatlarımız sömürüye karşı
oldukları için hapiste tutuluyorlar, bizim evlatlarımız
haksızlığa, hırsızlığa, adaletsizliğe karşı oldukları için
hapishaneden bırakmıyorlar.
TAYAD’LI Aileler olarak biz diyoruz ki faşist AKP
çırpınışı boşunadır, devrimci, Özgür Tutsak evlatlarımızı
asla teslim alamayacaksınız, ‘80 Eylül cuntası teslim
alamadı. Şimdi de AKP eliyle kurumsallaşan faşist yönetim
de teslim alamayacaktır. 25 Ağustos’ta tutuklanan Dilan
Ekin’in hücre havalandırmasının üzeri tel kafeslerle kapalı
olan havalandırmaya çıkartarak mı teslim alacağınızı
sanıyorsunuz. Güven Usta, Çağdaş Aydoğdu, Hacı Demir’i
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alamıyorsun. O zaman söylemleriyle
yaptıkları tezat. Şunu söylüyorum
basa basa tüm basın ve kamuoyuna
tüm TAYAD’lılara tüm Halk Cepheliler’e, tüm kendisine insan diyen
insanlara sesleniyorum. Eğer Nuriye’nin, Semih’in, Mehmet abinin
Feridun Osmanağaoğlu’nun ölmemesini istiyorlarsa bizlerin sesi soluğu
kulağı olmak zorundalar. Bizler toprağa düştükten sonra, iş işten geçtikten sonra vicdanları onları rahat
bırakmaz bunu böyle bilsinler. Şunu
da ifade ediyorum, tüm insanları 20
Ekim’de Ankara’ya davet ediyorum.
Bu hastanenin önü olur, bu Sincan’ın
önü olur artık ben onu bilemem buradan yalnız şunu söylüyorum. Ankara’ya kendisine insanım diyen, insanoğluyla bağdaşmayan olaylara
karşı tavır almaya çağırıyorum ve
basa basa yine de söylüyorum. Eğer
Nuriye’ye, Semih’e, Mehmet Güvel’e Feridun Osmanağaoğlu’nun ölmesini istemiyorlarsa bu sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor
diyorum. Yarın bir gün bizler toprağa
düştüğünde vicdanları onları rahat
bırakmaz. Eyvah ben o zaman neden
yapmadım demesinler diyorum duyarlı olmaya çağırıyorum.

işkence yaparak sürgün ederek mi teslim alacağınızı
sanıyorsunuz. Mehmet Özdemir’e işkence yaparak mı
sonuç alacağınızı sanıyorsunuz.
Fikret Kara, Mehmet Ali Aslan, İleri Kızılaltun, Barış
Aras, Süleyman Matur’a işkence yaparak süngerli odaya
atarak yıldırıp teslim alacağınızı mı sanıyorsunuz? Vatan
işkence merkezinde gözaltında tutulan evladına elbisesini
götüren Nagehan anayı tutuklayarak mı teslim alacağınızı
sanıyorsunuz.
İşi, ekmeği için direnen iki eğitimci biri akademisyen
biri öğretmen olan açlık grevi direnişinin 200’lü günlerini
geçen iki onurlu insan Nuriye ve Semih’e zorla müdahale
ederek mi teslim alacağınızı sanıyorsunuz. Bu saldırıların
işkencelerin arkasından tek tip elbiseyi giydireceğinizi
sanıyorsunuz. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımızın
onurlu direnişinin, düşüncesinin, mücadelesinin yanındayız.
Devrimci Özgür Tutsakları asla teslim alamazsınız evlatlarımıza işkence yapan faşizmden hesabını sorarız.”
TAYAD'lı Aileler 30 Eylül'de de Galatasaray Lisesi önünde
basın açıklaması yaptı. Bu haftaki basın açıklamasının
konusu hapishanelerde yaşanan sürgün saldırılarına ve
işkencelere yönelikti.
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YAŞASIN SOSYALiZM

Kapitalist düzende yaşıyoruz. Ve bu düzenin bize neyi
ne kadar verdiğine bizzat şahit oluyoruz. Çoğumuz kirada
oturuyor. İşimiz var ama feodalizmdeki dayakla terbiyenin
yerini kapitalizmde para ile terbiye almış. Sürekli bir
tehdit altında yaşıyoruz: İş bulamama tehdidi, işten atılma
tehdidi, yeni zamlarla maaşın değerinin sürekli azalması
tehdidi vb vb...
Sürekli bir güvensizlik içindeyiz. Evimize hırsız girme
ihtimali, trafik kazası geçirip sakat kalma-ölme ihtimali,
çocuğumuzun kaçırılması-tecavüze uğraması ihtimali, eşimizin bizi aldatma ihtimali, tutuklanıp hapse atılma ihtimali,
hastanede yanlış ameliyat sonrası yatalak olma ihtimali...
Ve daha onlarcası, yüzlercesi.
Bu düzenin bize verebileceği hiçbir şey yoktur.
Şimdi öyle bir düzen hayal edelim ki birlikte; sınıfların,
baskının, sömürünün, açlığın, aşağılanmanın olmadığı bir
düzen olsun. İnsanların yeteneği kadar çalıştığı, çalıştığı
kadar kazandığı bir düzen bu.
Bu düzende şunlar var:
Herkesin çalışma hakkı var. Emek en yüce değer. En
çok şeye sahip olan değil de, en çok çalışan en çok
kazanıyor. Kimsenin kimse için çalışmadığı, herkesin ortak
yaşam için çalıştığı bir düzen bu.
Fabrikaların, makinelerin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin tüm halkın ortak malı olduğu bir düzen bu.
Bu öyle bir düzen ki; çocuklarımızı kayıt parası vermeden
okula kaydettirebileceğiz. Çocuklarımız okuldayken onları
“Acaba başına lavabo düştü de öldü mü, uyuşturucu mu
kullanıyor, kötü arkadaşların elinde kötü yollara mı savruluyor” diye merak etmeyeceğiz. Bileceğiz ve güveneceğiz
ki çocuklarımız güvende, emanette.
Zenginlerin karnını doyurmak, onların lüks ihtiyaçlarını
karşılamak için üretmeyeceğiz bu düzende... Halkın ihtiyaçları için, halkın karnını doyurmak için, kendimiz için
üreteceğiz. Bunun mutluluğunu hayal edebiliyor musunuz?
Cennet olmayacak bu düzen biliyoruz. Ama cehennem
de olmayacak. Sorunlar bitmeyecek ama biz onları çözebileceğiz. Çünkü çözme gücü bizim elimizde, halkın elinde
olacak. Çünkü iktidar bizim olacak, biz yöneteceğiz...
Bizim kuracağımız yeni dünyada kimse kimsenin ırzına
geçmeyecek. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Hastalıktan
ölüm oranları azalacak. İnsanların ömrü uzayacak. Doğum
kontrolü ücretsiz ve bilinçli yapılacak. Uyuşturucu, kumar
ve fuhuş kelimeleri unutulacak.
Adalet için yaşayacağız. Adalet bir avuç asalağın değil

halkın eliyle sağlanacak.
Öyle bir yaşam kuracağız ki, sabahları güleryüzle uyanacak insanlar. Yalnızlığın yerini kolektivizm alacak. Evlenmek için borçlanmak zorunda kalmayacak kimse. Düğünler, sünnetler halka ait ortak mekanlarda ücretsiz yapılacak. Kimse aç kalmayacak. Evsiz çocuklar olmayacak.
Kâr değil halk odaklı politikalar üretilecek. Emperyalist
savaşlar başlatmak asla bir çözüm yolu olmayacak.
Yeni dünyada, burjuvazinin iyi niyetine ve anlayışına
sığınmayacağız. Bizi sömürenlere, bize hakkımızı vermeleri
için yalvarmayacağız.
Herkesin ücretsiz ve istisnasız üniversite eğitimi alma
hakkı olacak. Mesleğini gerçekleştirebileceği, onu kaybetme
riski taşımayacağı bir dünya olacak bizim düzenimiz.
Ekonomiyi tüm halk birlike planlayacak ve birlikte
gerçekleştireceğiz.
Kimsenin kimseden üstünlüğü olmayacak. Herkesin
fırsat eşitliği olacak.
Kolektif üretim ve kolektif paylaşım olacak.
Kadın-erkek sorunu, kafa-kol emeği çelişkisi olmayacak.
Böyle bir dünya mümkün mü derseniz. Kesinlikle ve
yüzde yüz EVET diyoruz. Hayal değil gerçek. Bu düzenin
adı: SOSYALİZM!
Ve biz bunu daha önce kurduk. İlk olarak 1917’de
Sovyetler Birliği’nde kurduk. 1. Paylaşım Savaşı’ndan
sonra dünyanın 6’da 1’i; 2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra
ise dünyanın 3’te 1’i bizim oldu.
“Böyle bir dünya mümkün değil kurulamaz” diyen birisi
varsa, bilin ki o ya burjuvadır, ya da burjuvazinin işbirlikçisidir.
Dünya Devrimler Tarihi şahidimizdir ki, böyle bir dünya
kuruldu, kurulabilir, kurulacak. Kim kuracak? Sen, ben, o,
biz, siz, onlar. Tüm halk hep birlikte, el ele vererek, örgütlenerek
kuracağız bu yeni dünyayı. Devrimlerin ebesi zordur.
Hayallerimizi gerçekleştirmenin yolu savaşmaktan geçiyor; çünkü burjuvazi iktidarını bize vermek istemeyecek.
Vermemek için her şeyi yapacak. Böyle bir dünya kurmak
için her şeye değer.

Yoksulluğa son verip
hakkımızı almaya
DEVRİM diyorlar
Bol üretip paylaşmaya
Bir de insaniyet ve
adalete
SOSYALİZM diyorlar..

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Ötesi de var elbette
fakat yetmez mi ki
bunlar
Sosyalist olmak için?
ve bu uğurda
dövüşmek
Gerekmez mi?

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM
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HALKIN SANATÇILARI

FAŞİSTLER HALK İÇİN
SANAT YAPAMAZLAR!
Ezilen halkların sanatı, kavgaya
çağrı yapan sanat kalıcı olur. KÖROĞLUNU, DADALOĞLUNU,
PİR SULTANI bugün halen biliyorsak, okuyorsak bu onların verdiği
mücadeleden kaynaklıdır. "FERMAN PADİŞAHINSA, DAĞLAR
BİZİMDİR" der Dadaloğlu.
Faşistlerin, katillerin bu yüzden
sanatı olmaz, çünkü GERİCİLİĞİN,
İHANETİN, KARARSIZLIĞIN,
TESLİMİYETİN, İŞBİRLİKÇİLİĞİN SANATI YAPILAMAZ!
Halka sadece "biziz, sizleri sömürenler" "ekmeğinizi biz çalıyoruz" " sizi, biz katlediyoruz" bu
sözleri söyleyebilirler. Katillerin sanatçıları da yaptıkları sanatla halkın
mücadelesini geriletmeye, umutlarını
yok etmeye ve kavgacı ruhunu çalmaya hizmet ederler, çünkü kendilerine karşı ayaklandırmak değil,
uyutmak ve bu sayede yönetmektir
faşistlerin istekleri. Bizi sanatın sihirinden uzak tutmaya çalışıyorlar,
öne sürdükleri yıldız sanatçılar söyledikleri türkülerle bizi gerçek sorunlarımızdan uzaklaştırıyorlar.
Bizi verdiğimiz mücadeleden koparmaya çalışıyorlar, bizleri katlanmaya davet ediyorlar. Ezenlerin
sanatçılarını, halkın sanatçılarından
ayıran temel noktadır bu. Halkın
sanatçıları halkın kavgasını büyütür,
ekmeğimizi çalanları hedef gösterir.
Bizim katillerimizin sanatçıları
sadece piyasada nasıl daha çok albüm satarız diye bakarlar. Yaptıkları
şarkıların ne mesajı verdiği önemli
değildir, ne kadar sattığı önemlidir
onlar için. Para için yapmayacakları
bir şey yoktur. Bizim katillerimize
yağ çekerler, yukarlarda kalabilmek
için. Cinsellikten uyuşturucuya kadar herşeyi meşrulaştırırlar. Katillerimizde bunlardan yararlanır ve
sonra atarlar bu sanatçıları bir kenara. Orda burda kirli gündemlerde
yer alırlar, daha sonra kaybolur gi-
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derler. Üretemezler, kendilerini tüketirler. Yaptıkları sanat hep bunalımdır, çünkü kendileri sürekli
bir bunalım yaşarlar. Düşüncelerini
ve duygularını katillerimize para
uğruna satmışlardır, varları yokları
para olmuştur. Bize katlanın derler
çünkü kendilerinde bir savaşma
gücü yoktur ve bu yüzden bize de
bu ruh halini yansıtırlar.
Bizi ezenler, sanatın halkın üzerinde nasıl bir güç olduğunun, halkın
ruhunu şekillendirdiğinin farkındadırlar ve bu yüzden sanatçıları
mal mülkle beslerler. Onlara bizim
istediğimiz gibi sanat yaparsanız
zengin olursunuz, istediğiniz her
şeye sahip olabilirsiniz derler ve
bunu yaparlar. Kendi istedikleri
şarkıları söyletirler, dizileri yaptırırlar. Bu yoksul halk çocukları
şimdi villalarda yaşarlar, sürdürdükleri yeni yaşam tarzları ile yoksulluğu görmez olurlar. Lüks arabalar sürerler, kendilerinin özel olduklarını düşünürler ama aslında
kendilerini köleleştirmişlerdir ve
onları besleyen katillerimizin sözünden çıkmazlar. 5 kuruş için bütün değerlerini satarlar. Barışa çağrı
yaparlar, iktidara kim gelirse onların
ağızından konuşurlar. Halka korsan
almayın derler ama halkın yoksulluğundan söz etmezler. Halkın yaşadığı zorlukları görmezler, halktan
kopuk yaşarlar ve halkı beğenmezler.
Bu çelişki her gün biraz daha
büyür. Her gün daha çok korkarlar
çünkü kendi bencil yaşamları önemlidir ve varlıklarını kaybetmek istemezler, halkın ne gibi sorunlar
yaşadığı veya ülkemizde nasıl bir
zulüm yaşandığı umurlarında değildir. Gerektiğinde bizi sömürenler
için halkı televizyon programlarında
ezerler, evlilik programları yaparlar
ve dalga geçerler. Filmlerinde devamlı Anadolu’nun yiğit halkı ile

abartılı bir şekilde alay ederler.
Kaba, bencil, küfürbaz, cahil olarak
yansıtırlar çünkü bizim isyanlarla
dolu olan tarihimizden haberleri
yoktur. Espri adı altında halkın
günlük yaşantısıyla, gelenekleriyle
alay ederler. Bunu da ucuz eğleniyoruz işte kime ne zararı var perdesi
altında gizleyip masumlaştırmak
isterler. Bizi ezenlerin salaklıkları,
beceriksizlikleri ile alay etsenize.
Edemezler çünkü oradan beslenirler....
Halkla alay etmek çok yaygındır
bizi ezenlerin sanatında. Burada
çok dikkatli olmalıyız, çünkü bizimle
alay ederler ve bizi bizlere güldürürler. Böylesi oyunlara gelmeyelim,
bizimle alay edenlere gülmeyelim,
gülenecek birileri varsa bu da onlardır. Biz olmazsak hiçbir şey yapabilecek durumda değiller. Bir yemek yapmasından en basit şeyleri
tamir etmesine kadar hiçbir şeyi
bilmezler. Salaktırlar, beceriksizdirler, aptaldırlar ve aptalca bir yaşam tarzları vardır. Biz mizahı onlarla alay etmek için kullanmalıyız,
çünkü mizaha da sınıfsal bakarız.
Mizah bizim için "MAZLUMUN
ZALİMDEN ÖC ALMA ARACIDIR"
BİZİ EZENLERİN SANATINI
YAPAN HALK DÜŞMANLARININ VERDİĞİ MESAJLAR:
1- CİNSELLİK
2- HALKI AŞŞAĞILAMA
3- KATLANMA
4- BUNALIM
5- SANAL DÜNYA
6- YOZLAŞMA
7- BENCİLLİK
8- VAZGEÇME
9- KORKU
10- UMUTSUZLUK
11- UZLAŞMA
Birde HALKIN SANATÇILA-

RININ verdiği mesajlara bakalım:
1- UMUT
2- DİRENME GÜCÜ
3- KAVGAYI BÜYÜTME
4- MÜCADELEYE ÇAĞRI
5- HALKI BİRLEŞTİRME
6- HAREKETE GEÇME
7- HEDEF GÖSTERME
8- KİMLER TARAFINDAN SÖMÜRÜLDÜĞÜMÜZÜ ANLATMA
9-KATLİAMLARI ANLATMA
10- SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM BULMA
11- CESARET
12- KÜLTÜREL ŞEKİLLENME
13- HALKI EĞİTME

Açlık Grevi Direnişçisi
Mehmet Güvel, Direnişini
Sürdürdüğü Eve Düzenlenen
Baskını Anlatıyor:
4 Ekim: Dostlar ben TAYAD’lı Mehmet Güvel. Nuriye
ve Semih için başlattığım açlık
grevinin 96. gününde gece saat
02.00 terörle mücadeleden onlarca silahlı polis, direniş evinin
kapısına dayandı, kapıyı açmamızı istediler. Refakatçim
Sezai kapıyı açmayınca kapıyı
kırarak içeri girdiler. Bahaneleri
ise falan kişiyi soruyoruz.
Buna rağmen evin altını üstüne getirerek arama yaptılar,
refakatçim Sezai ve bana GBT
yapıp bıraktılar. Nuriye ve Semih için açlık grevi yaptığımı
söyleyince evi terk ettiler.
Aynı anda mahallenin birçok
esnaf ve evlerine operasyon
yapıldı. Operasyon boyunca
Aysun Kaşdaş ve Haydar Yıldırım adlı kişilerin gözaltına
alındığı bilgisi geldi… Güne
bu haberlerle başlıyorum.

14- GERÇEK SEVDAYI ANLATMA
15- MUTLULUK
Bu mesajları verir halkın sanatçıları. Halkın sanatçıları bir albüm
çıkardığında ne kadar satacak diye
bakmaz. Halkın sanatçısı insanları
yaptığı sanatla...
1- harekete geçirebilecek mi?
2- umut, inanç verebilecek mi?
3- öfkesini büyütebilecek mi?
4- hedef gösterebilecek mi?
5- eğitebilecek mi?
6- çözüm suna bilecek mi?
7- coşku, moral veriyor mu?
8- değiştirme gücü verebiliyor
mu?
bu ilkelerle yaparlar.......

N
DE I:
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Devlet
Katledemediği
Madencileri Bir Yıldır
Tutsak Etti
11 EKİM'DE MADENCİLERİN
MAHKEMESİNE KATILALIM

Devrimci İşçi Hareketi, tutsak Soma
Maden işçilerini sahiplenmek için 3
Ekim’de mahkemelerine katılım çağırısı
yaptı.
Çağrıda şu ifadelere yer verildi: “Soma’da 13 Mayıs 2014 yılında madende
katledilen 301 işçiyi sahiplendikleri için
dernek kuran ve işsiz yöre halkı için
Polyak Madencilik şirketinden iş istedikleri için yargılanan maden işçilerini
sahiplenelim.
301 madenciyi sahiplenmek suç değil,
onları katletmek suçtur.
KINIK’da tarım ve hayvancılık devlet
eliyle bitirildiği için madene inmek zorunda bırakılan KINIK köylüleri, kendi
bölgelerinde maden ocağı işleten Polyak
Madencilikten iş istemişlerdir. Hırsızlık
yapmamış, saraylar saltanatlar kurmamış,
sadece ve sadece kendi topraklarından

Halkın sanatçıları bunların heyecanını yaşar bir şarkıyı veya albümü piyasaya sürdüğünde. Çünkü
bizzat kendisi de halkın, ezilenlerin
safında mücadele veriyordur. Halkın
sanatçıları canla başla yeni hayatı,
yeni insanı inşa etmek için çabalar,
emek verir. Halkın sanatçıları halkı
hayatın her alanında örgütler ve
halka yol gösterir......
FAŞİZMİN SANATI OLMAZ!
BURJUVA SANATINDAN BİZİM ÖĞRENECEĞİMİZ HİÇ BİR
ŞEY YOKTUR!
KAHR OLSUN FAŞİZM - YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ
KIZIL MASKELİLER
çıkartılan madeni çıkartmak, ekmeğini
diri diri mezarlara girerek kazanmak istemiştir.
Bunu bile suç olarak gören devlet,
izinsiz maden ocakları işleten maden
şirketlerini değil ama iş isteyen madencilere destek veren maden işçilerini tutuklamıştır.
301 madenci ile öldüremediği maden
işçilerini, bir yıldır tutsak eden katil
devlet suç işlemiştir. Madencilerin hakkını
aramak için kurulan bir dernek yöneticisi
olmayı, yasadışı örgüt üyeliği ile yargılamak burjuvazinin kendi yasalarına uymadığının bir kanıtıdır. Kınıklı Maden
İşçileri BİR YILDIR TUTSAK. Onlara
destek veren Devrimci İşçiler de tutsak.
11 Ekim 2017 tarihinde ilk kez mahkemeye çıkacaklar. İlk kez çıktıkları
mahkemede, kurdukları derneği bu devletin yasaları ile kurduklarını savunacaklar.
O nedenle 11 Ekim 2017 tarihinde
KINIK’lı maden işçileri ve onlara destek
veren Devrimci İşçileri sahiplenmek için
İZMİR'de mahkemede olalım.”

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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BÜYÜK DİRENİŞ DESTANI,
122 KAHRAMAN VE TAYAD'LI AİLELER
Tayad’lı Aileler

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017
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Büyük direniş
düşman ile dakika dakika savaştır. Bu savaş
tam olarak 7 yıl, 79 ay, 316 hafta,
2280 gün, 25 mevsim sürdü.
Bu süre içinde 122 kez öldük, 122
kez taşıdık evlatlarımızı omuzlarımızda,
kendi ellerimiz ile gömdük başı dik,
onurlu çocuklarımızı toprağa.
Emperyalizmin NATO zirvelerinde
vb. toplantılarında ele aldıkları en
önemli konu tecrit politikası kararıdır.
Tecrit uygulaması için en uygun mimari
yapıya sahip olan 1 ve 3 kişilik hücrelerden oluşan F tipi hapishaneler AB'nin
ve ABD emperyalizminin desteği ile
inşaa edilmeye başlanmıştı.
2000 yılına gelindiğinde, oligarşi F
tiplerini açmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. Oligarşi F tiplerinin inşasını
yapıyorken diğer yandan da Ulucanlar
katliamını gerçekleştirmişti. Düşman
sonraki süreçte yapacağı katliamların
hazırlığını, provasını yapıyordu.
Kısacası, F tipi saldırısı birden bire
ve sessiz sedasız gündeme sokulmamıştı.
Tecrit politikası oligarşinin değil, asıl
olarak emperyalizmin politikasıdır. Bugün
çok daha net ve en geniş kesimlerce görülmekte ve bilinmektedir ki, emperyalizm politikalarına karşı direnen halkları,
ülkeleri, ve devrimci örgütleri etkisizleştirmek ve teslim almak için tecrit politikası uygulamaktadır.
Emperyalizm politikaları 84 direnişinde, 96 direnişinde olduğu gibi
2000'de aynıydı. “ya düşünce değişikliği
ya ölüm” diye dayatıyordu, çünkü mücadeleden korkuyorlardı, halktan korkuyorlardı. Saldırı politikalarının temelinde Özgür Tutsakların tecrit ve
katliamları ile beyinlerinin teslim alınması vardı. Buna karşı evlatlarımız direnişi seçtı ve onlar zaferi kazandılar,
yok olmadılar. Yeniden ayağa kalkanlar
oldular. Büyük direnişimiz emperyaliznin politikalarına karşı dünya ölçeğinde en kararlı en uzun direniştir.
Kimsenin düşünemediği, bütün örgütlerin olmaz dediğini 122 kahraman

omuzladı, hücre
hücre direnendiler
tereddütsüz feda ettiler kendilerini yoldaşları için. Onurun
bayrağını taşıyanların yarışıydı Büyük
Direniş. Berkan
Abataylar’ın, Canan
ve Zehralar’ın, Veli
Güneşler’in destanıydı, 19 Aralık
Katliamı’nda yoldaşlarının yaşamı
için kendini feda eden İbililer, Fidanlar’dı kahramanlık destanı yazanlar.
Düşmanın kalelerine sarsan Eyüpler,
Gültekinler’dir umudu büyütenler.
Büyük Direniş tarihte görülmemiş
direnişler ile dolu dolu 7 yıl sürdü ve
bu direniş sadece tecrite karşı bir
direniş değildi, evlatlarımızın direnişi
özgür bir vatan uğruna ölmenin savaşıydı. Büyük ölüm orucu direnişi ile
saldırılar önünde barikat olup devrimin
yenilmezliğini tüm dünyaya gösterdi
şehitlerimiz. Türkiye devrimini temsil
etmenin her türlü engele ve zorluğa
rağmen sürdürmenin onuru ve gururunu
yaşayanlardır 122 kahraman. Direnişleri
ile yarınları belirliyorlardı.

Böylesi Destansı Direniş Sürecinde
TAYAD Ne Yaptı?
TAYAD’ın sahiplenmesi her dönem
olduğu gibi büyük direnişte de örgütlü
bir güç ve demokrasi mücadalesinde
etkin bir yer edinmesi, 12 Eylül süreci
ve sonrasında verdikleri mücadele,
ödedikleri bedeller ile olmuştur. Bunun
öncülüğünü yapan, sürdüren hiç kuşkusuz TAYAD'lılardır. F tipleri gündeme geldiğinde ilk karşı kampanya
ile F tiplerinin teşhirini yapıp F tiplerinin meşruiyetini yok eden TAYAD'lılardır. Devletin F tipleri ve devrimci
tutsakları teslim alma "kararlılığı" karşısında 20 Ekim 2000'de direniş başladığında, yaşananların ciddiyeti TAYAD'lıların yeni bir "ilk"e daha imza
atmasını getirmiştir. Daha önce pek
çok kez süreli süresiz açlık grevleri
ve diğer eylemlerle destek veren TA-

YAD'lılar, "bu kez evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz" anlayışıyla ölüm orucunun asli unsuru oldular.
Armutlu'da, Direniş Evleri'nde sürdürdükleri Ölüm Orucu direnişi ve
verdikleri şehitleriyle sadece direnişin
dışarıdaki sesi soluğu, sansürü parçalayanlar olarak kalmamışlardır. Aynı
zamanda üst boyutta bir sahiplenmeyi
dosta, düşmana göstermişlerdir. Eylemleri öylesine etkili olmuş, gerçekleri
geniş bir kesime ulaştırmıştır ki, oligarşi, tıpkı 19 Aralık'ta olduğu gibi,
katliam operasyonu yapmak zorunda
kalmıştır... Ancak katliam dahil tüm
yapılanlar, tutsak yakınlarını, biz tutsakları ve mücadeleyi sahiplenmekten
vazgeçirememiştir.
TAYAD’lıların 7 yıl içinde gerçekleştirdiği bir çok kampanyaların içinde
kendi başına bir direniş mevzisi yaratan
Ankara Abdi İpekçi Parkı da vardı.
Her türlü baskıya karşın 3 yıl, 40 ay,
160 hafta, 1230 gün, 13 mevsim elin
altından ayrılmadık, evlatlarımız duymayan kalmayacak dedik. Gelen geçen
sayısız insana anlattık evlatlarımızı.
Özgür Tutsaklar ölüm orucundayken,
TAYAD'lı Aileler olarak demir kafesler
içinde oto yolları kestik işkenceler ile
gözaltına alındık, sivil, resmi faşistlerin
taşlı, sopalı, coplu saldırısına uğradık,
kafamız , gözümüz yarıldı, tecrit hücrelerinde her türlü işkence altında Ölüm
Orucu devam ederken, biz evlatlarımızın
sesi soluğu olmaktan vazgeçmedik.
Yapacak tek bir eylem kalmıştı biz
de evlatlarımız gibi ölüm orucuna başladık.

ZAVALLI FAŞİZMİ, DUYDUĞU KORKUDA BOĞMAK İÇİN

TAYAD'lıların bayraktarlığını yapan
Gülsüman Dönmez ve Şenay Hanoğlu'ydu ölüm orucu direnişinde ölümsüzleşen. İkisi de anaydı ve ilk defa
tarihte analar Ölüm Orucunda şehit
düşüyordu.
Büyük Direnişimizin dışarıdaki ilk
ölüm orucu şehidiydi Gülsüman. Şenay
Hanoğlu ise TAYAD'lıların dışarıda

Şimdi Daha Fazla
Sahiplenme Zamanı

AKP’nin Katil Polisleri
İşbirlikçilik Teklifiyle
Halk Çocuklarını
Sindirmeye Çalışıyor!
Son dönemde Nuriye ve Semih'in
direnişini kırmak, halkı sindirmek amacıyla onlarca insanın gözaltına alınması,
tutuklanması ve işbirlikçilik teklifleri
ile ilgili olarak, demokratik kurumlar
tarafından 2-3 Ekim günlerinde yapılan
açıklamaları yayınlıyoruz:
TAYAD'lı Aileler: Faşizm saldırıyor
olanca pervasızlığıyla. avukatlar davasına hazırlanırken, sanatçılar albümünü tanıtırken, devrimciler sokak
ortalarından kaçırılıp tutuklanıyorlar.
TAYAD’lı anamız Nagehan Kurt, evladına kıyafet götürdü diye tutuklanıyor.
Hapishanelerden her gün işkence haberleri geliyor, sürgün sevkler tüm hızıyla devam ediyor. TAYAD’LI AİLELER geçmişten günümüze faşizmin
en ağır yaşandığı günlerde dahi tüm
süreci omuzlayanlar olmuşlardır.
Evlatlarımız için yapılan eylemlerden basılan kurumlarımıza kadar,
her yerde olmalıdır, ailelerimize buradan çağrımızdır.
Devrimci avukatlık yapan Halkın
Hukuk Bürosu'nu, devrimci sanatçılık
yapan İdil Kültür Merkezi'ni, devrimci
basın alanında Yürüyüş dergisini, göz
bebeğimiz olan Dev–Genç'lileri ve kurumlarını sahiplenelim; biz bir aileyiz.
Sarıgazi Halk Cephesi: AKP fa-

ölüm orucu yapan ilk grubunda yer
aldı. Direnişini sürdürdüğü ve tarihe
«direniş evi» olarak geçen kendi evinde,
Küçükarmutlu’da şehit düştü. Sadece
kendi evlatları değil, ülkemizde yaşayan
tüm halkımız için feda ettiler canlarını.
Evlatlarımıza her zaman dedikleri
şuydu;
“Bittiniz,

Biz de diyoruz ki, evlatlarımızın
kanı ile yazılan bu tarih bizim.

şizmi OHAL’i bahane ederek sokaklarda terör estirmesini meşrulaştırmaya
çalışıyor. Son iki haftada onlarca devrimci, sokak ortasında veya gece yarısı
evleri basılarak gözaltına alınıp tutuklanmışlardır.
Buradan AKP’nin ağzı salyalı işkenceci köpeklerine sesleniyoruz; cüretimizi ve irademizi sınamayın ve
yaptığınız işkencelere derhal son verin!
Yoksa bu halk 110 kişi değil, milyon
milyon olup karşınıza çıkacak.
Devrimci İşçi Hareketi: AKP faşizmi, gün geçmiyor ki bir insanımıza
saldırmasın… 28 Eylül’de Nuriye daha
önce hastaneye kaçırıldığı için mahkemeye dahi getirilmedi. Semih getirildi
mahkemeye. İstiyordu ki AKP herkes
sussun bir tek laf etmesin, Nuriye ve
Semih’i kimse sahiplenmesin.
Katil AKP, günlerdir devrimcilere
bu nedenle saldırıp gözaltına aldırtıyor.
Gece demiyor gündüz demiyor, sokak
ortasında saldırıyor ve pusu atıyor.
Bulmuş bir yalancı tanık, ona da iftira
attırıyor, buna da. Sürek avına çıkmış
gibi. Sürekli insanlarımızı tutuklatıyor.
"Şıracının şahidi bozacı" misali katilin
şahidi itirafçı.
Katil AKP gözaltına aldıklarını ayrıca işbirlikçileştirmek istiyor ve işbirliği yapmayanları da tecavüz ile
tehdit ediyor. KATİL olmanın yanında
ahlaksızlığını da tescilliyor...
Nuriye Gülmen’e işkence etmekten
vazgeçin! Zorla müdahale işkencedir.
İşkence yapmak en hafif hali ile ahlaksızlıktır. Nuriye ve Semih yalnız
değildir. Bizler her koşulda onları sa-

hipleneceğiz. İki eğitimci için dünyayı
ayağa kaldıracağız. Bizi ne kadar engellemeye çalışsanız da boşuna. Komp
lo ile gözaltına alınanlar ve tutuklananları serbest bırakın. Baskılar gözaltılar tutuklamalar bizi yıldıramaz.
Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi:
İşkence Yapmak, İşkenceyle Tehdit
Etmek Şerefsizliktir!
… Polisin elinde bir kukla, bitmiş
tükenmiş bir işbirlikçi… Halka ihanet
etmiş bir pislik… Kimi tutuklamak
istiyorlarsa üzerine ifade verdirtiliyor.
Ve bir pisliğin ifadesiyle onlarca insan
ellerinde hiçbir delil olmadan talimatla
tutuklanıyor.
Son olarak Fadime Yiğit, imza atmaya
gittiği karakolda hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Fadime Yiğit 2 gündür tutulduğu Vatan
Emniyet Müdürlüğü’nde 90’lardaki gibi
işkence yapma tehdidi ile işbirlikçiliğe
zorlanıyor. Katil polisler işkence yapacağız sana sözleriyle Fadime Yiğit’i korkutmaya ve insanlar hakkında ifade vermeye zorluyor.
Bütün dünyada devrimcileri teslim
alabilmek için her türlü işkenceleri
geliştirmiştir emperyalistler.
Türkiye’de de egemenlerin tarihi
işkencelerle doludur!
Fadime Yiğit’i de işkence ile tehdit
eden katillere tekrar sesleniyoruz. Sorun
öğrenin işkenceci ağabeylerinize ne
oldu? Bugün de bu tehditlerle bizleri
yıldıramazsınız! Biz ölümü de, işkenceyi
de yere çalmış bir hareketin mirasını taşıyoruz! Bizi teslim alamazsınız!

Biz bu masalı 47 yıldır dinliyoruz.
Biz bu masalı 30 Mart 1972’den beri
dinliyoruz. Bu oligarşinin hayalidir.
Ama bakın biz hallerde buradayız, biz
her zaman burada olacağız. Bu Vatan
bizim, “

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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YENİ ÖRGÜTLÜ İNSANDIR
İNSAN
PARTİYE ÖVGÜ

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

nedir parti
bir telefon mu arka odalarda çalan
kimdir parti
düşüncesi gizli
kararları bilinmez biri mi
parti biziz
sen, ben, hepimiz
parti senin içinde kardeş
parti kafandaki düşünce
sen nerde oturursan
orası onun evi
nerde sana saldırırlarsa
odur karşı koyan orda
odur gösteren bize gideceğimiz
yolu
izleriz onu biz de senin gibi
bulamazsın doğru yolu
bizsiz yürüme
yolların en çıkmazıdır
bizsiz gidilen yol
bizden kopma sakın kardeş
belki biz yanılırız
belki sensin haklı
öyleyse kopma bizden
kafandan şunu çıkarma kardeş
dolambaçlı yoldan daha iyidir kestirme yol
bilirsen eğer sen bu yolu
bilir de göstermezsen bize
neye yarar bilgin senin
bilge kişi ol
ama yanyana ol bizimle
paylaş bizimle bilgini
kopma bizden kardeş
bizden uzaklaşma
Örgüt biziz, örgüt benim, sensin.
Örgüt insandır. Örgütün gözleri de,
kulağı da, dili de biziz. Örgütlü olmak
BEN YOKUM BİZ VARIZ demektir.
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Tek yumruk, tek beden gibi hareket
edebilmektir. Örgüt güçtür, bizi yenilmez kılar. Birlikte aşamayacağımız
engel yoktur. Örgütlü olmak hedefe
kilitlenmektir, bütün hayatını bu hedef
doğrultusunda örgütlemektir ve asla
vazgeçmemektir. Örgütlü olmak hangi
koşullar altında olursan ol, hedefe
ulaşmak için savaşmaktır.
ŞEHİDİMİZ ALİ DEMİRALP!
Ali Demiralp 1958 Elazığ Koruk
Köyü doğumludur. 27 Ekim 1987 de
istanbul Çengelköy Kuleli’de polisle
girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.
14-15 yaşlarında Dev-Genç’lilerle
tanıştı ve lisede örgütlü bir devrimciydi
artık. 1980 cuntasına kadar Elazığ’da
örgütlü mücadele içerisinde yer aldı.
Cuntadan sonra bir süre Malatya'da
görevlendirildi. Kır gerillasının oluşturulması için yapılan alt yapı çalışmalarına katıldı. Malatya’da deşifre
olduktan sonra tekrar Elazığ’a döndü
ve aranması olmasına rağmen görevlerini bir gün bile aksatmadı. Örgütle
ilişkisi koptu bu dönemde, çünkü
tutsak düşmelerle beraber bölgedeki
çalışmalarımız gerilemişti.
Bu dönemde hapishane direnişleri
gündemdeydi. Cuntanın hapishanelere
yönelik saldırılarına karşı halkı, tutsak
ailelerini duyarlı kılmaya çalıştı; yazılama, pullama, pankart asma eylemleri içinde yer aldı. Örgütlülüğümüzün gerilediği bir dönemdi. Ali
Demiralp, neredeyse tek başınaydı.
Yılgınlığın ve korkunun büyüdüğü
bir süreçti. Bir ara yol yoktu; ya savaşılacaktı, ya da korkunun esiri olup
tüm değerlerimize ve şehitlerimize
ihanet edilecekti. Feda ruhunun ve
inancın sınandığı yıllardı. Ali Demiralp
bu süreci göğüsleyenlerdendi.
Ali Demiralp’i kaldığı ilde herkes
tanıyor ve polis de arıyordu. Elazığ
küçük bir il çünkü. Ali Demiralp hiç
durmadan halkı örgütlemek için ve
DEVRİMCİ SOL'u yaşatmak için
pullamalar, yazılamalar yapmaya, pankart asmaya devam ediyordu ve altına
da DEVRİMCİ SOL imzası atıyordu.
Elazığ’da Ali Demiralp vardı ve onunla
beraber Devrimci Sol, yani ÖRGÜT

vardı. Ali Demiralp örgüttü ve tek başına örgüt olmanın anlamını bize çok
net anlatmıştı. Büyük bir heyecan ve
coşkuyla, yüzünden gülümsemesini
hiç eksik etmeden kararlar verip eylemler yapıyordu.
Elazığ gibi küçük bir ilde polis onu
4 yıl boyunca yakalayamamıştı. Bu,
büyük bir ustalık. Her şeyiyle yürüteceği
faaliyetlere, Devrimci Sol'u yaşatmaya
kilitlenmişti. Örgütlüydü, ilkeli ve kurallı
yaşıyordu. Planlı ve programlı hareket
ediyordu. O kendi köyünde kalıyordu
ama önceden belirliyordu hangi çatıda,
bahçede veya evde kalacağını ve bunu
polis bilmesine rağmen onun disiplinli
çalışma tarzından kaynaklı onu bulamıyordu. Her gün gelip köyü arıyorlardı
ama Ali Demiralp’i bulamıyorlardı. O
kolayı değil zoru tercih edendi. Elazığ’da
bir eylem yapacaksa malzemeleri alır
gecenin zifiri karanlığında yola çıkar
ve 30 kilometrelik yolu Elazığ’a gidip
eylemini yapıp yine yürüyerek geri dönerdi. Örgüt bilinci ile yapmıştır yaptığı
her şeyi.
Köyünde oturup örgüt beni bulsun
diye beklememiştir Ali Demiralp. Yeniden ilişki kurabilmek için kendisi hareketi aradı ve 1984 sonlarında İstanbulda
hareketle bağlantı kurdu. Ondan sonraki
süreçte İstanbul Beykoz'da polisle girdiği
çatşmada şehit düştü......
Bugün bizim üzerimizdeki yoğun
baskı ve tutuklamalar karşısında yarı
legal çalışma tarzımız için Ali Demiralp’i kendimize örnek alabiliriz. TEK
BAŞIMIZA BİLE OLSAK ALİ DEMİRALP GİBİ OLMALIYIZ.
Attığımız adımları dikkatli atmalıyız, uyanık olmalıyız. Ön hazırlıklar
yapmalıyız. Nezaman nerede kalacağız,
nasıl nereye gideceğiz diye önceden
düşünüp belirlemeliyiz. Küçücük bir
köyde polis Ali Demiralpi 4 yıl boyunca bulamamış çünkü ilkeli, kurallı,
hazırlıklı ve örgütlü olduğundan. Basit
bir operasyonla yakalanmamak için
yapmamız gerekenler:
1- İLKELİ VE KURALLI OLMAK
2- PLANLI VE PROGRAMLI
ÇALIŞMAK
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3- ÖRGÜTLÜ OLMAK
4- DİSİPLİNLİ OLMAK
5- SÜREKLİ KENDİMİZİ EĞİTMEK
6-ÖNGÖRÜLÜ OLMAK

7- UYANIK OLMAK
Sonuç olarak:
1- Örgüt insandır. Örgüt sen, ben,
biziz.
2- Tek başına örgüt olabilmek, biz

Biz Halkız, Milyonlarız, Bizi Operasyonlarla
Bitiremezsiniz! Biz Kazanacağız!
AKP iktidarının katil polisinin 4
Ekim’de 9 İlde gerçekleştirdiği operasyonlarda 42 eve baskın düzenlemesi
ve keyfi gözaltılarla ilgili yapılan açıklamaları yayınlıyoruz.

Armutlu Halk Cephesi:
"Armutlu’da direniş evi ve HMM
bürosu dâhil toplam altı ev 4 Ekim’de
basılmış, Haydar Yıldırım ve Aysun
Kaşdaş gözaltına alınmıştır. Operasyonlar AKP iktidarının içine düştüğü
krizin ve çıkmazının bir sonucudur.
OHAL ve KHK’lara rağmen iki eğitim
emekçisinin Ankara’nın göbeğinde
başlayan direnişini hazmedememesidir.
Nuriye ve Semih iki eğitim emekçisi,
AKP iktidarının halkta yaratmak istediği korku duvarını tuzla buz etmiştir… Bu yapılan baskınların, gözaltı
ve tutuklama terörünün bizi yıldıramayacağını, halkın içinde yaşamaya,
halkımızın haklı mücadelesine omuz
vermeye devam edeceğimizi bir kez
daha ilan ediyoruz.
AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz;
Sizler halk düşmanı olarak kalmaya
devam edeceksiniz biliyoruz, ama
unutmayın hiçbir halk düşmanı cezasız
kalmadı bu zamana kadar. Bütün halk
düşmanları er veya geç hesap verdi
ve vermeye devam ediyor. Halkın
adaleti ile karşılaştığınızda AKP’nin
size verdiği yetki ve yasaların hiçbir
hükmü kalmayacak, artık halkın yasası
ve halkın hükmü geçerli olacak bilesiniz.
Not: Operasyonun olduğu saatlerde,
Cepheliler gözaltı aracı olarak bilinen

otobüsü havai fişek ve taşlarla vurmuşlardır. Yapılan bu saldırıda ne yapacağını bilemeyen AKP’nin katil polisleri mahalleden çıkmak için hızla
kaçmışlardır.

Avcılar-Bahçelievler Halk Cephesi: Günlerdir yoldan kaçırılıp kurumlarımıza baskınlarla alınanlardan
39 kişi tutuklandı. Halk Cephesi demokratik alanda mücadele veren kurumdur, ama faşizm ısrarla Halk Cephesi'nin demokratik alanda mücadele
vermesini engellemek için illegalleştirmeye çalışıyor.
Bu saldırıların nedeni ortada Nuriye
ve Semih’in direnişini sahipleniyor
olmak, AKP faşizmini teşhir etmek.
Bu direniş AKP’nin korkulu rüyası
olmuştur, korkmaya devam edin!
Öyle sandığınız gibi 110 kişi olmadığımızı iyi biliyorsunuz, her operasyonda yüzlerce insanımızı gözaltına
alıyorsunuz, tutukluyorsunuz, her operasyon sonrası bitirdik diye açıklamalar
yapıyorsunuz.
Yaptığınız açıklamalara göre yıllar
önce bitirmiş olmanız gerekiyordu.
Her saldırı bizi daha güçlü, daha kararlı
kılıyor ve sınıf kinimizi büyütüyor.”

Devrimci Gençlik: Türkiye’nin
çeşitli illerinde, 2 haftadır sürdürdüğünüz operasyonlarda, bir hainin sözde
itirafları ile onlarca insanı gözaltına
alıp işkence edip tutukladınız. Dün
gece de yine bastınız, talan ettiniz her
yanı, her evi. Halkın Mühendis Mimarlarının Bürosu'nu, Mehmet Güvel’in Direniş Evini, halktan insanların

neredeysek örgüt oradadır. Bu bilinçle
hareket etmek ve hep ileri, hep halk
diye düşünmek. Hedefe kilitlenmek.
3- İlkeli ve kurallı yaşamak. İlkelerimiz bize yol gösterir ve kurallarımız
ise hayat kurtarır.
evlerini…
Armutlu’yu size mezar edeceğiz.
Siz bittiniz, tüm politikalarınız 2 direnişçinin direnişi karşısında tükendi.
Denemediğiniz yol kalmadı, yapmadığınız şarlatanlık kalmadı, ama siz
yine de tükendiniz, bittiniz. Yönetememe krizinizi derinleştireceğiz. Devrimin ustalarından MAO’nun size ve
sahiplerinize söylediği “kağıttan kaplan” kelimesini tüm halkımıza göstereceğiz."

Devrimci İşçi Hareketi: Katil
AKP, aylardır yapılan gözaltı ve tutuklama paranoyasına bugün yenisini
ekledi. “9 ilde DHKP-C operasyonu”
diyerek verilen haberlerde evinde,
işine gücüne giden insanları gözaltına
aldı. Nedir AKP’nin korkusu? Her
gün bu ülkeyi yağmalarken ses çıkartan
kimse kalmasın istiyor. Yani değneksiz
köy istiyor, bulamayacak. Susmayacağız! Nuriye ve Semih’i sahiplenmekten geri durmayacağız. Şimdi faşizme karşı devrimcileri daha fazla
sahiplenelim. Yanlarında olalım. Devrimciler bu halkın çocukları sizden
biridir. Hep birlikte olalım ve zalime
hesap soralım.”

Sayı: 35

Yürüyüş
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Düzeltme: 32. sayımızda yer alan
"Küçükarmutlu'da Polisin Katliam Girişimi ve İşgali Sürmekte" başlıklı haberin içeriğinde belirtilen "M.Ö’in evinin önüne beton mikseri getirtilerek,
pencerenin içinden evi çimento ile doldurdular" bilgisinde yanlışlık olmuştur.
Beton dökülen ev, M.Ö nün evi değil,
başka bir yerdir. Düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Röportaj

GRUP YORUM'UN YENİ ALBÜMÜ İLLE KAVGA ÇIKTI
GRUP YORUM ÜYELERİYLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJI YAYINLIYORUZ:

HALKIN ÖRGÜTLÜ SANATINI ENGELLEYEMEYECEKLERİNİN,
DURDURAMAYACAKLARININ KANITIDIR; İLLE KAVGA

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017
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Yürüyüş: On gün önce İlle Kavga
isimli yeni bir albüm yayınladınız. Bu
albüm sürekli baskı, baskın, tutuklama
içinde çıkan bir albüm oldu. Bize albümün
çıkma sürecini, hangi baskıları yaşadığınızı
ve bunları nasıl aştığınızı anlatabilir misiniz?
Grup Yorum: İlle Kavga OHAL koşulları altında hazırladığımız bir albüm
oldu. Geçen yıl başlamıştık hazırlıklarına.
Albümü hazırlarken, birçok konserimiz
yasaklandı. Konser yasaklarına karşı Dam
konserleri örgütledik. Albüm kapağımızda
buna yer vermiştik. Bir yandan yasaklara
karşı mücadele ederken, bir yandan da
albüm kayıtlarını yapmaya çalışıyorduk.
Ki bu baskılar devam ediyor. Kayıtların
sürdüğü dönem içinde kültür merkezimiz
defalarca basıldı.
İkinci baskın sırasında neredeyse bütün
Grup Yorum üyeleri tutuklandık. Ancak
kayıtlara yine devam ettik. En deneyimsiz
üyelerimiz dışarıda hem kültür merkezinin
işlerini yapmaya devam ettiler, hem de
albüm kayıtlarını sürdürdüler. Albümün
son aşamasına, çıkmaya hazır hale getirdiler.
Burada çok önemli olan şey, hiç deneyimi olmayan, henüz Grup Yorum'a
yeni katılmış üyelerin bu kayıtları sürdürmesi. Normalde yılların profesyonel
müzisyenleri bile, stüdyoya geçince heyecanlanırlar. Ya da parayla aranjörler
tutup, onlara yaptırırlar kayıt işlerini. Grup

Yorum'un en büyük gücü
buradan geliyor, yani en
deneyimsiz, en genç üyelerimiz cüretli bir şekilde
stüdyoya girdi, kayıtları
yaptı. Bunun en basit formülü, genç arkadaşlar öğrenmeyi biliyorlardı. Hızla
öğrendiler.
Ardından Yorumcular 1
Mart 2017'de tahliye oldu.
Son düzeltmeleri yapıp yayınlayacaktık ki, baskınlar
ve tutuklamalar devam etti.
Her şeye rağmen, ve baskınlar tutuklamalar devam
etmesine rağmen albümü
çıkarmayı başardık.
Grup Yorum'un bu sorunları aşmadaki
en büyük gücü, halkın çocuğu olmamız.
Halkımızın çocuklarını hızla eğitip halk sanatçısı yapabilme yeteneğimizden geliyor.
En büyük baskılar da yaşansa, halkın çocukları Grup Yorum'u yeniden oluşturuyor.
Ruhi Su, Nazım Hikmet ve ustalarımız tek
başlarına çok büyük direnişler sergilediler
ve yol açtılar. Ancak bir gelenek, bir okul
yaratamamışlardı. Ustalarımızdan öğrendiklerimize biz yenilerini de ekledik, artık
hiçbir baskı üretmemizi engelleyemeyecek.
Halkın sanatçıları artık örgütlü. Halkın
örgütlü sanatını yenemeyeceklerinin, durduramayacaklarının kanıtıdır İlle Kavga.
Yürüyüş: İlle Kavga albümünü oluşturan şarkılar faşizmin hiçbir halktan
yana düşünce ve kavgaya izin vermek
istemediği ve azgınca saldırdığı bir
dönemde halka neleri anlatıyor?
Bize albüm şarkılarından bahsedebilir misiniz?
Grup Yorum: Albümümüz 19
şarkıdan oluşuyor. Sorunuzda ifade
ettiğiniz gibi halktan yana düşünceler
var albümümüzde. Tek tek her şarkımızı anlatmak isteriz, üzerine konuşmak isteriz. Bu kısa röportajda

bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ifade
etmek biraz zor olacak. Bu nedenle birkaç
şarkımızdan söz edelim. Eminiz ki derginizin okurları tek tek her şarkıya gerekli
emeği vererek, sözlerine bakarak dinleyecektir.
Kandan Kına Yakılmaz; Hasan Hüseyin'in bir şiiri. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’ndan sonra düzenlediğimiz bir şarkı.
Rock düzenlemesiyle yaptık, biraz farklı
bir çalışma oldu bizim için de. İlk defa
denedik, bir rock çalışması biçminde canlı
kayıt yaptık. Ankara Gar Katliamı’na dair
duygularımız, düşüncelerimiz enstrümanlarımıza yansıdı. Sonrasında katliamlar
devam etti. Katliamlara sessiz kalmayacağız. Yine, Hevselin Hawarı isimli şarkımız; Kürdistandaki katliamlara karşı
düzenledik. Şiirleriyle, canlandırma ses
kayıtlarıyla, alçakça bir katliama karşı
Kürt halkımızın sesi olmaya çalıştık bu
şarkımızda.
Bir Ceza İstiyorum; Pablo Neruda'nın
bir şiiri. Dünyanın her yerinde geçerli
söyledikleri. Halkımıza kan kusturanlara
bir ceza istiyorum... Ve halk eninde sonunda
hesabını soracak.
Egemenler sömürenler bütün dünyada,
halkları düşünemez hale getiriyorlar. Ül-
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Röportaj
kemiz için de bu geçerli, eğitim sistemiyle,
dizileriyle, baskı ve katliamlarıyla düşünmeyen bir halk yaratmaya çalışıyorlar.
Adeta bir akıl tutulması yaratıyorlar.
Doğru Düşün ve Çöz isimli şarkımızda,
doğru düşünmenin formüllerini, bilimsel
düşünceyi, diyalektiği ve materyalizmi
anlatmaya çalıştık. Bütün halkımızın ezberlemesini isteriz. İntiharların, bunalımların sonu doğru düşünmekten gelecek.
Ekmeğimiz ve adalet için hakkımızı
almayı öğreneceğiz. Doğru düşünerek,
öfkemizi emperyalizme ve faşizme yönlendirmeyi öğreneceğiz.
İki Can Fidan, Soma için, şarkılarımızda, mevsimlik işçileri, işçi katliamlarını
anlatmaya çalıştık. Mevsimler geçiyor
ama işçi katliamları durmuyor. Bu kader
değil. Her yıl binlerce işçi katlediliyor ve
sorumluları cezasız kalıyorlar. İşçi katliamlarına da son verecek olan yine işçilerin
kendileri, işçilerin örgütlü mücadelesi
olacak.
Bu Mahalle Bizim; bütün yoksul halkın mahalleleri bizim. Albüm kayıtlarının
bitmesine yakın bestelediğimiz bu şarkı
ile umudumuzu meydanlarda haykırıyoruz.
Ki ilk dinleyenleri etkileyen, hemen dillere
dolanan bir marş oldu. Umutsuzluğun
kol gezdiği ülkemizde, dünyamızda, bu
şarkılar bize umut veriyor, soluk aldırıyor.
Vazgeçmemeyi, kazanacağımıza olan
inancı veriyor.
Hiçbir zaman söylemekten vazgeçmeyeceğiz Amerika'dır Düşman. Dünyanın
neresinde olursa olsun duyacaklar bu sloganı. Ama en gür duyacakları yer Anadolu
toprakları olacak. Mahir'lerin başlattığı
Bağımsız Türkiye mücadelesinin bayrağı
asla yere düşmeyecek. Amerikan sömürücüleri döktükleri her damla kan için
hesap verecekler. Biz şarkılarımızda her
dönem söylemeye devam edeceğiz. Tek
bir Amerikan üssü kalmayıncaya dek mücadelemiz sürecek.
Her şarkıya değinemedik, kısa kısa
ifade etmeye çalıştık. Albümü dinleyen
halkımız birçok duyguyu daha yaşayacaktır, eksiklerimizi tamamlayacaktır diye

düşünüyoruz.
Yürüyüş: Albümün kendisini ele alsak
bile imhalara uğradı, tutuklandı, baskınlar
yedi... Ama direndi... Şu an hala bir yanı
tutsak bir albüm olarak Grup Yorum'un
kavga tarihinde yerini aldı...Bizimle bu
konudaki duygu ve düşüncelerinizi paylaşır
mısınız?
Grup Yorum: İlle Kavga albümü,
şimdiye kadar ki tarihimizde özgün bir
yere sahip olacak. Unutamayacağımız
bir süreç sonunda çıktı albüm. Ki ilk
çıktığı günlerde imza gününde bile baskın
yapıldı, Yorum'dan arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı. Her albüm çocuğumuz gibi. Zor zamanlarda ortaya çıkıyor, zor zamanlarda büyüyor ve elle
tutulur bir ürün haline geliyor. Bu nedenle
çok daha köklü bir şekilde halkla da bağ
kuruyor. Her bir şarkı, her bir kayıt binbir
emekle yerine getirildi.
Şimdi elbette, tutsak olan Grup Yorumcular için bu albümü çok daha fazla,
yaygın şekilde dağıtmalı, şarkıları milyonlara ezberletmeliyiz. İşte o zaman
tutsak olan Yorumcular özgürlüğü milyonlarla birlikte haykıracaklar. Bizi tutsak
edemezsiniz diyecekler. Bütün Grup Yorum ailesi için bir görev gibi almak gerektiğini düşünüyoruz. Büyük ailemizin
her ferdi bu bilinçle, sorumlulukla yaygın
bir dağıtımı yapacaktır. Yorumcuları tutsak
edebilirler, ama Grup Yorum'un büyük
ailesini asla tutsak edemezler. Şarkılarımız
ise kafeslere, hapislere sığmaz. Bunu 32
yıldır gösterdik. Ama şimdi çok daha
fazlasını yapmalıyız. Artık sadece yaşadığımızı göstermek zamanı değil. Artık
burjuva sanatına karşı zaferimizi ilan
etme zamanıdır. Bütün yasaklamalara
karşı milyonların dilinde şarkılarımızın
söylenmesini sağlayarak zaferimizi ilan
edeceğiz. Her dönem yeni yeni şarkılarla,
80 milyon halkımız Grup Yorum şarkıları
söyleyinceye kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

ve emperyalizme karşı mücadele sürdükçe,
Anadolu halkı direndikçe sizin de şarkılarınız hep olacak biliyoruz. Önümüzdeki
süreçte hangi çalışmalara yoğunlaşacaksınız ya da şu an devam eden bir çalışmanız
var mı? Bu konuda bizden, halkımzdan
istediğiniz bir şey var mı? Dergimiz aracılığıyla tüm Anadolu'ya iletelim.
Grup Yorum: Yeni albümlerimiz olacak. Baskınların olduğu süreçte, arkadaşlarımız gözaltındayken bile, yeni albüm
çalışması için çalışmaya devam ettik. Son
dönemde bestelediğimiz şarkılardan bir
albüm yapmayı düşünüyoruz elimizde
epey şarkı birikti. Hapishanedeyken ürettiğimiz şarkılar var elimizde. Bunların
kaba düzenlemesini yaptık.
Ustalarımızdan Mahsuni Şerif türkülerinden oluşan bir albüm çalışmasına
başlamıştık. Düzenlemelerinin birçoğu
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Yürüyüş: Yeni bir albüm çalışmanız
var mı diye sormuyoruz. Bu ülkede faşizme

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Röportaj
bitti, bu albümü de kısa süre sonra stüdyoda
kaydetmeye başlayacağız.
Grup Yorum dinleyicilerinden, halkımızdan şunu istiyoruz. Grup Yorum halktır, halkımızın her ferdi Grup Yorum'un üyesidir.
Albümde adı yazan 21 kişiden oluşmuyor
sadece Grup Yorum üyeleri. Nasıl ki, Pir
Sultan'ın ardından onlarca ozan Pir Sultan
mahlasıyla şiirler yazdı. Nasıl ki, Köroğlu'nun
türküleri 22 dilde söyleniyor. Ozanlar, Köroğlu
adıyla türküler söylüyorlar. Bugün de, halkımızın geleceği için şiir yazan, türkü yakan,
marş besteleyen bütün halkımızdan, devrimcilerden şarkılarını bize göndermelerini
istiyoruz. Bizimle irtibata geçsinler, birlikte
daha çok şarkılar üretelim.
Yürüyüş: Son olarak eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Grup Yorum: Albüm yayınlandıktan
sonra bir baskın yapıldı ve arkadaşlarımız gözaltına alınıp tutuklandı. 32 yıldır defalarca
benzer yöntemlerle baskına uğradık, bizi susturmaya çalıştılar. Kimi zaman sahte belgelerle
tutukladılar, kimi zaman diskette adın çıktı
deyip tutukladılar. Şimdi de yüzlerce kişi hakkında ifade aldıkları bir kişiyi bahane ederek
operasyonlar yapıyor tutukluyorlar. Bunlar boşunadır, beyhude çabalardır. Tanımadığı insanlar
hakkında iftiralar atan, kendi pis canını kurtarmak için halkına ihanet edenlerden kimseye
hayır gelmemiştir. Halkın mücadelesini bu tür
alçaklar durduramadı, durduramayacak. Grup
Yorum daha fazla albüm çıkartacak, daha fazla
Grup Yorum üyesi halkın sanatçısı olarak sahnelere çıkacak. Bunu ne hainler durdurabilir,
ne faşizm durdurabilir. Halkımız kazanacak,
halkımızın örgütlü sanatçıları kazanacak, biz
kazanacağız. İlle Kavga.

8ÜYESİ,BİRKOROCUSUTUTSAK,BİRELEMANIGÖZALTINDA:
Sayı: 35
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AMA GRUP YORUM HALA TÜRKÜLERİNİ
SÖYLÜYOR,SÖYLEMEYEDEVAMEDECEK
AKP faşizmi bir Grup Yorum elemanını
daha tutukladı!
Özgür Zafer Gültekin, yeni çıkan
albümümüzün imza gününde AKP'nin katil
polisleri tarafından yapılan baskında Bahar
Kurt ile gözaltına alınmıştı. Bahar Kurt 2
günlük gözaltı sonrası sorgusu dahi alınmadan tutuklanmış, geri kalan arkadaşlarımız 8 gün gözaltında tutulmuştu. Dün
adliyeye çıkarılan arkadaşlarımızdan Özgür
Zafer Gültekin de tutuklandı.
Mayıs ayından bu yana 8 Grup Yorum
elemanı ve bir koro üyesi arkadaşımızı tutukladılar. Daha önce de yaptıkları bu saldırılarla bizi kendilerince bitirmeye, üretemez hale getirmeye çalışsalar da biz
konserlerimizi gerçekleştirdik, tecrit altında
üretmeye devam ederek yeni albümümüzü
çıkardık. Halkımızdan aldığımız güçle yaptığımız üretimlerimizi hazmedemeyen AKP
azgınca saldırmaya devam ediyor. Biz,
halk sanatını savunmaya ve halktan yana
sanat yapmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Daha önce de söyledik, Grup Yorum
10 kişiden ibaret değildir. Grup Yorum
halktır.

Tutsak arkadaşlarımız;
Fırat Kıl,
Sultan Gökçek,
Dilan Poyraz,
Betül Varan,
Helin Bölek,
Bahar Kurt,
Özgür Zafer Gültekin,
Dilan Ekin,
İlyas Kazan
SERBEST BIRAKILSIN!
KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN
TÜRKÜLERİMİZ

FOSEM TV’de Ana Halka;
Uyuşturucuyla Mücadele
FOSEM TV’nin internet üzerinden
sunduğu ve 2 Ekim’de yayınlanan “Ana
Halka” adlı programın konusu, “Uyuşturucuyla Mücadele”.
Konukların da yer aldığı programda,
gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığından
korumak ve kurtarmak için neler yapılması gerektiği üzerine konuşuldu.
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Halkın dostları kimlerdir, düşmanları kimlerdir?
Bu ayrım, siyasi mücadelede temel
ayrımlardan biridir. Sınıf savaşındaki
mevzilenme bu ayrıma göre şekillenir.
Dostu düşmandan ayırdetmeyen bir
siyasi hareket, yolunu kaybetmeye başlamış demektir.
Bu bir savaştır. Savaştığımız güç,
düşmandır. Bu, bütün savaşların kuralıdır. Düşmana düşman demeyen, bu
savaşı, sınıfsal bir bakışla ele almıyor,
uzlaşmaya açık kapı bırakıyor demektir. Faşist devlete, oligarşiye, tekelci
burjuvalara, hükümete, polise, orduya
düşman demeyen, savaşı adlandırmaktan

DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!
Halk düşmanları
Halkın dostları
Düşmanla süren savaş

 Nuriye ve Semih’in
Mahkemesinde Yine
Adaletsiz Kararlar Alındı
Nuriye ve Semih’in Duruşması için,
28 Eylül’de sabah saatlerinden itibaren
kitle Sincan F Tipi’nde bulunan duruşma
salonu önünde toplanmaya başladı.

DOSTU, DÜŞMANI
Ayırdedeceğiz!

baş katili ile, yani dünyada halklar açısından ancak “baş düşman” olarak tanımlanabilecek bir emperyalistle, işbirliği
içindedir. PKK’nin dost düşman ayrımını
man.
kaybedişinin tarihi eskiye uzanır. O
Net olmalıyız. Net söylemeliyiz.
ayrımı kaybettiği içindir ki, bu noktalara
Düşmana düşman demek, sınıfsal kadar (bir emperyalist gücün kara ordusu
bakmanın, sınıfsal bir dile, yani devrimci olmaya kadar) savrulmuştur.
bir dile sahip olmanın somut ifadelerinden
Dostumuzu koruruz. Düşmanımızı
biridir.
vururuz. Bu ayrımı net yapan devrimci,
Biri, bir kişi veya bir siyasi hareket, halk içindeki çelişkilere, olumsuzluklara
düşman kavramını kullanmıyorsa, biz da hep onları kazanmak isteyen bir
orada hemen bir tespit yapabiliriz; orada açıdan bakar.
bir kaçış vardır. Orada hemen - Mahir’in
Dost düşman ayrımı, devrimci çizgiyi
güzel deyişiyle- burnumuza reformizmin,
belirler. İdeolojik netlik kaybolduğunda,
revizyonizmin keskin kokusu gelir. O
bu ayrım da muğlaklaşır ve giderek
kokuyu, teslimiyetin ve tasfiyeciliğin
kaybolur.
çürüme kokusu izler.
Bu ayrımı, sürekli hatırlamalı ve eğiPKK’yi düşünün. Dünya halklarının
timde, ideolojik mücadelede, her
yerde sürekli hatırlatmalıyız. Halkımıza, halkın dostları kimdir,
Dostu düşmanı tanımak
düşmanları kimdir, net anlataDost kim, düşman kim?
bilmeliyiz. Düşmana karşı uzDüşmanın ekmeğini yiyenler
laşmazlığı büyütmeliyiz. Bu aydüşmanın kılıcını sallarlar
rımı net koymak, devrimciliğimizi
Dostlarımızı üzmeyeceğiz.
güçlendirecek, halkın politikleşDüşmanlarımızı sevindirmeyeceğiz. mesini hızlandıracaktır.
bile korkuyor
demektir.
Dost ve düş-

Duruşma salonuna giriş için
30 kişilik sınır getirildiği açıklandı.
Mahkeme binasına alınanlardan
bir kısmı duruşma salonuna alınmayınca polislerle tartışma çıktı.
Semih Özakça duruşma salonuna
girdiğinde kitle coştu. Semih gülümseyerek el salladı. Ancak Acun
Karadağ ve eşi Esra Özakça’yla
görüşmesine, el sıkışmalarına bile
izin verilmedi. Nuriye Gülmen ise, “Tıbben sakıncalı” olduğu belirtilerek duruşmaya getirilmedi.
Duruşma salonunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ajansı'ndan, Kanada
Büyükelçiliği'nden birer kişi, Yunanistan
Kamu İşçileri Konfederasyonu'ndan
(ADEDY) ve Yunanistan Lise Öğret-
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menleri Sendikasından (OLME) ve İtalya
Anti-Emperyalist Cephe’den birer kişi
yer aldı.
Mahkemenin başlamasını bekleyenlere
katil ve işkenceci polisler saldırarak sahiplenmeye karşı tahammülsüzlüklerini
gösterdiler. Duruşma Semih Özakça’nın
savunması dinlendikten sonra 20 Ekim’e
ertelendi.

20 Ekim’de Nuriye ve
Semih’in Mahkemesinde Olalım
Dev-Gençliler 3 Ekim’de Örnektepe’de Nuriye ve Semih için mahkemeye çağrı pankartı astı.
Pankartta "20 Ekim'de Ankara'da
Nuriye ve Semih'in Mahkemesinde
Olalım-Dev-Genç" yazılıydı.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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ABD - YPG İttifakı:
IŞİD'le Savaşıyor Mu? Halklardan Gizli Anlaştılar Mı?

IŞİD, ABD'nin Çocuğudur!
ABD Çocuğunu Öldürmüyor, Yarınlar İçin El Altında Bulunduruyor
Geçen hafta basında peşpeşe şu haberler çıktı:
"ABD, IŞİD'le Anlaştı."
"ABD, IŞİD'in 20 komutanını tahliye
etti".
Sputnik, ayrıca bu işbirliğini kanıtlayan
görüntüler yayınladı.
Bu tür haberler yeni değildi aslında.
Haziran ayının ortalarında da benzer
haberler çıkmıştı.

YPG-IŞİD Anlaşması

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017
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Haziran ortaları. YPG'nin başını çektiği "Demokratik Suriye Güçleri", hızla
Deyrezor'a ilerliyorlar.
Savaşta görülmesi pek mümkün olmayan bir hız bu. Karşılarında ne bir direniş var, ne çatışma. Deyrezor'u uzun
zamandır işgal altında tutan IŞİD'liler
ortada yok.
YPG'liler o kadar hızlı gidiyorlar ki,
Kürt milliyetçi basın, şu sözleri yazıyor:
"DSG (Demokratik Suriye Güçleri)...
Tebqa ve Kuzeybatı Suriye’deki sayısız
şehir ve köyün kurtarılmasında rüştünü
ispat eden bir güç”. (7 Haziran 2017)
YPG Deyr ez zor'a "hızla" ilerlerken,
Rusya bir açıklama yaptı. Sputnik Türkiye
adlı internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rus yetkilileri, "Demokratik
Suriye Güçleri'nin (SDG) IŞİD'le anlaştığını, IŞİD'cilerin bu bölgelerden çatışmaya girmeden çekildiğini" iddia ettiler.
Bunun üzerine, 2 Temmuz tarihli
Yürüyüş dergisinde şunları yazdık:
"Rus komutanı, "YPG IŞİD'le anlaştı
diyor"... Kürt milliyetçi hareket buna bir
cevap vermelidir. Kürt milliyetçi hareket,
böyle birşey yapmış olabilir mi? Somut
bilgimiz yok. Ama tarihi bilgimiz var.
Emperyalistler, özel olarak da Amerikan
emperyalizmi, bu tür şeyleri çok yapmıştır
ve yine yapabilir. Amerika'yla işbirliği
yapan biri de mantıki olarak, siyasi ve
askeri olarak bunları yapabilir. İşbirlikçilik
böyle bir şeydir zaten. İşbirliğine gireni,
EMPERYALİZMİN suç ortağı

yapar.”(EOK YÜRÜYÜŞ Sayı 21, 2
Temmuz 2017)
Söylediklerimiz net ve açıktır:
"Amerikan emperyalizmi, bu tür şeyleri çok yapmıştır ve yine yapabilir." diyoruz ve çok geçmeden yaptıkları kanıtlanıyor.

IŞİD'in Gelişimi, İşgalleri,
Emperyalizmin Bilgisi
Dahilindedir
Irak'a Amerikan müdahalesinin hemen
öncesine televizyonlarda yayınlanan görüntüleri hatırlayalım:
IŞİD'lilerin Avrupalıların kafalarını
kestikleri "vahşet" görüntüleri, toplu kurşuna dizme görüntüleri, olabildiğinde
sık ve ayrıntılı yayınlanıyordu.
Bütün mesele, emperyalist müdahale
ve işgali haklı ve meşru göstermekti.
Bu belli ölçülerde başarıldı da.
Ama burada sorulmayan, gündeme
getirilmeyen şu idi:
BU IŞİD NEREDEN ÇIKMIŞTI?
İki yıl öncesine kadar adı, sanı duyulmamış bir örgüt, nasıl olmuştu da,
bir anda birçok ülkede bölgeleri, şehirleri
işgal edebilmişti?
Onbinlerce askeri nasıl silahlandırmış,
donanımını nasıl elde etmişti?
Bunların yayılmasını ve yapılmasını
sağlayan, bizzat ABD'den başkası değildir.
Bu ve benzeri hiçbir örgüt, emperyalizmin açık desteği olmadan bu kadar
kısa zamanda, bu şekilde yayılamaz ve
bu kadar silahlanamaz.
IŞİD'e onbinlerce silahı, zırhlı araçları
sağlayan, emperyalizmdir.
IŞİD, birkaç ay içinde binlerce TOYOTA araçla donanmıştır. Bunların emperyalizmin bilgisi ve denetimi olmadan
daracık bir bölgeye gelmiş olması mümkün müdür?

Taliban, El Kaide, IŞİD...
Hepsi Emperyalizmin

Çocuklarıdır!
Amerikan emperyalizmi, dinci örgütleri, sosyalist ülkelere, ulusal ve sosyal
kurtuluş hareketlerine karşı kullanmıştır.
Bunun için de birçok dinci örgütün
kurulmasını desteklemiş, donatmıştır.
Bunun en çarpıcı örneği, Afganistan'daki sosyalist yönetime karşı TALİBAN örgütünü kurmasıdır.
Amerika, TALİBAN'ları Pakistan'da
eğitmiş, silahlandırmış ve Afganistan'a
göndermiştir. TALİBAN'lar, Sovyetler’le
ittifak halindeki Afganistan yönetimine
karşı silahlı mücadele vermiş ve rejimin
yıkılmasında temel rol oynamışlardır.
TALİBANLAR, Afganistan'da iktidar
olduktan sonra, bu hareketin içinden EL
KAİDE örgütlenmiştir.
Aynı süreçte, Taliban ile ABD arasında
çelişkiler yaşanmaya başlamıştır.
Amerikan emperyalizminin dünyada
özellikle Asya ve Afrika'da halklara karşı
uyguladığı katliamlar, aç, yoksul bırakma
ve aşağılama, büyük bir öfke doğurmuş
ve dinciliğin örgütlü olduğu yerlerde bu
öfke "anti-amerikancılık" temelinde dinci
örgütlerde ifadesini bulmuştur.
EL KAİDE'nin 11 Eylül 2001'de
Amerika'da gerçekleştirdiği eylemler, bu
gelişmenin sonuçlarıdır.
Aynı ABD, bir zamanlar, Taliban'ı,
El Kaide'yi doğrudan veya dolaylı desteklediği gibi, 2010'larda da IŞİD'i destekledi.
Emperyalizmin desteğiyle, Irak ve
Suriye'de ciddi bölgeler ele geçiren IŞİD,
daha fazlasını isteyince, emperyalizmle
aralarında çelişki çıkmaya başlamıştır.
Önce IŞİD'i Irak ve Suriye'nin karşısına çıkaran ABD, IŞİD'in çizilen çerçevenin dışına çıkması karşısında ise,
bizzat IŞİD'in varlığını, Suriye'ye müdahale gerekçesi haline getirmiştir.
Yani, IŞİD, Amerikan emperyalizminin politikaları doğrultusunda Suriye'de
şehirleri ele geçirirken, ABD planını uy-
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YPG'YE EN AZ

gulamış olmaktadır.
Aynı IŞİD, kafa kesme vahşetini
sürdürürken yine ABD'ye hizmet
etmektedir.

1021 TIR
Zamanında IŞİD'e kaç yüz TIR'la yardım
edildi?
EYLÜL BAŞINDA 70 tır daha askeri araç
verildi YPG'ye.
5 Haziran'da 60 tır,
12 Haziran'da 20 tır,
16 Haziran'da 50 tır
21 ile 26 Haziran'da toplam 120 tır,
5 Temmuz'da 82 tır,
9 Temmuz'da 102 tır,
13 Temmuz'da 95 tır,
17 Temmuz'da 100 tır,
22 Temmuz'da 100 tır,
27 Temmuz'da 80 tır,
31 Temmuz'da 100 tır,
7 Ağustosta 112 tır,
1 Eylülde 70 tır,
TOPLAM 1021 tır!
Amerikan emperyalizmiyle YPG işbirliğinin
boyutlarını anlatmak için başka söze, rakama
gerek yok.
Amerika Suriye'ye müdahaleye hazırlanırken, IŞİD ARACILIĞIYLA Suriye'nin işgalini başlatırken, IŞİD'in de bu şekilde silahlandırıldığı açıktır.

ABD, IŞİD’i
Kullanmaya Devam
Edecektir
Burjuva basında, ABD ile IŞİD
ilişkisi çoğu kez "Besle kargayı
oysun gözünü" deyimiyle anlatılmaktadır. Böyle bir durum yoktur
oysa.
Amerika, bu tip örgütleri yetiştirirken, örgütlendirirken, yarın kendisine karşı dönebileceğini de hesaba
katmaktadır.
IŞİD'le savaş, Amerikan emperyalizmin Suriye ve Irak'taki işgal
nedenidir. Amerika, binlerce kilomekre uzaklıktaki bu ülkeleri işgal
etmesini, YPG ise, Amerikan emperyalizmiyle işbirliğini "IŞİD vahşetine karşı mücadele" gerekçesi
ile meşrulaştırmaya çalışmışlardır.
Bu nedenle, IŞİD'LE ANLAŞMAYI gizlemeye çalışmaktadırlar.
Emperyalizm, hiçbir ülkede po-

litikasını tek bir güç üzerine kurmaz.
Kendi planları dışında bir gelişme olduğunda diğer güçleri, diğer
alternatifleri devreye sokarak, bu
durumu da kendi lehine çevirmeye
çalışır.
Ele geçirdiği yerler, büyük ölçüde elinden alınan IŞİD'le ABD'nin
anlaşması doğaldır. ABD IŞİD'i
kullanmaya devam edecektir.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Sonuç olarak:
1- IŞİD, EL KAİDE, TALİBAN
benzeri örgütler, emperyalizmin
doğrudan dolaylı desteğiyle silahlandırılan dinci örgütlerdir.
2- Emperyalizm, hiçbir zaman
politikalarını tek bir gücün üzerine
kurmaz. Türkiye oligarşisi ile de,
YPG ile de iş yapar.
3- Ortadoğu'daki "karmaşa"yı
doğru anlamanın tek yolu, sınıfsal
açıdan bakmaktır. Baş çelişkinin
emperyalizm ve dünya halkları arasındaki çelişki olduğu gerçeğini bir
an bile unutmamaktır.
4- Emperyalizmle ve tüm işbirlikçileriyle savaşacağız.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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SURİYE HALK CEPHESİ: “Nuriye ve Semih’i Duymayan,
Davalarına Tanıklık Etmeyen Kalmayacak!”

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Suriye Halk Cephesi 28 Eylül’de, Nuriye ve Semih için Suriye’nin Tartus
ilinden Lazkiye iline yapacakları yürüyüş
ile ilgili Tartus’a gelerek, yürüyüş için
gerekli resmi işlemleri yaptı. Nuriye ve
Semih’in direnişinin ve burada bu yürüyüşü yapma hedefinin ne olduğu anlatıldıktan sonra, resmi işlemler ve ihtiyaçlar
ile ilgili BAAS Partisi Tartus Başkanı ve
üyelerden biriyle görüşme yapıldı. Gece
konaklanacak yer, yürüyüş esnasında gerekli olan ihtiyaçların giderilmesi konusu
belirlendikten sonra parti üyesi, Halk
Cephelilere hoşgeldin konuşması yaparak
şunları ifade etti:
“Bizler Suriye halkı olarak zulme
karşı olan her davanın yanındayız ve bu
davayı da davamız görüyoruz. Suriye savaşın tüm zorlukları ve acılarına rağmen,
değerlerine sahip çıkıyor. Biz burada bir
bütünüz.”
Konuşmacı, Suriye’nin tablosunu şu
örnekle ifade etti: “Şu an Tartus’ta yaşayan
Halepli bir kadın, oğlunu Halep’te dünyaya
getirdi, oğlu Şam’da askeri görevini yaptı
ve şehit düştükten sonra ise Tartus’ta defnetti.” Bu örnekle halklar arasında yaratılmaya çalışan ayrılıkların başarıya ulaşmadığı mesajını verdi. Son olarak Halk
Cepheliler ve dostları kendilerine teşekkür
ederek konaklayacakları yere geçti.

 Suriye Halk Cephesi: Nuriye ve
Semih İçin Yürüyüşün 1. Günü
(29 Eylül 2017)
Her Adımda Nuriye ve Semih
Suriye Halk Cephesi 29 Eylül’de Nuriye ve Semih için, Suriye’nin Tartus ilinden Halk Cephesi’nin dostları ile yürüyüşe
başladı. Yürüyüş BAAS Partisi Tartus
Temsilciliği önünde, parti üyeleri ve yöneticilerinin yanısıra, Suriye’nin resmi
televizyonun yaptığı çekimle başladı.
Yürüyüş öncesi sabah 7.00’da parti
binasına gelen Halk Cepheliler ve dostları,
üzerlerinde Arapça “Nuriye ve Semih’in
İşe Geri İade Edilmesini İstiyoruz!” yazılı
tişörtleri giyerek basın açıklamasına başladı. Basın açıklamasında, Nuriye ve Semih’in direnişi anlatılarak, buradaki yürüyüşle Nuriye ve Semih’in sesini Ortadoğu halklarına da duyurma ve sahiplenmeyi büyütme hedefi olduğu ifade edildi.
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Açıklamada ayrıca, düşmanı
ortak olan Suriye ve Türkiye
halklarının faşizme ve emperyalizme karşı ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı,
yürüyüşe destek olan herkese
teşekkür edildi.
Daha sonra Suriye’nin resmi
Tv kanalı Halk Cepheliler’le
röportaj yaptı. Parti üyeleri belirli bir yere kadar Halk Cepheliler’e, açılan pankartla birlikte eşlik etti. Ardından Halk
Cepheliler ve dostları pankartla
şehir merkezinin çıkışına yakın
bir yere kadar Arapça ve Türkçe
sloganlarla yürüyüşe devam
eden halktan insanlar Nuriye
ve Semih’in kim olduğunu neden bu yürüyüşün yapıldığını
sordu. Nuriye ve Semih’i anlatıldıktan sonra yıllardır savaş
içinde yaşayan acılı Suriye halkının, Erdoğan’ın katliamcılığını
ve faşizmini bildiğini ve bizi
desteklediklerini söylediler.
Birinci gün yürüyüş Tartus’un Banyes ilçesine kadar
sürdü. Orada Halk Cephelileri
BAAS Partisi’nin yetkilileri
karşıladı. Halk Cephesi'nin yaptığı yürüyüşü desteklediklerini
ve yanlarında olacaklarını ifade
ettiler. Suriye Halk Cepheliler
“Atılan Adımların Kararlılığıyla
Nuriye ve Semih’in Direnişini
Zafere Taşıyacağız!” şiarıyla birinci günü
sonlandırdılar.

 Nuriye ve Semih İçin
Yürüyüşün 2. Günü
Nuriye ve Semih’in Direnciyle
Yürüyüşümüzü Tamamladık
Yürüyüş, 30 Eylül’de, Tartus ilinden
Lazkiye’ye kadar devam etti. Sabah saat
7.00’de, Banyes ilçesinin Buvvabe Al
Sin bölgesinden yola çıkıldı. Saat 11.00’de
ise Lazkiye ilinin Jeble ilçesine kadar
yüründü. Buraya Jeble BAAS Partisi yetkilileri gelerek Halk Cepheliler’i karşılayarak selamladı. Davet üzerine şehir merkezine geçildi ve 1 Ekim’de Jeble Kalesi’nde yapılacak olan ‘Gençlik Festivali’

çalışmaları ile ilçede savaşa rağmen normal
şartlarda süren yaşam anlatıldı. Ardından
ise kale önünde üzerinde “Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin” yazılı
pankart açılarak açıklama okundu. Açıklamanın sonunda BAAS Partisi yetkilisi,
direnen Nuriye ve Semih’in yanında olduklarını ve sonunda zaferi kazanacaklarını
belirtti. Açıklama sırasında Suriye halkının
Halk Cepheliler’e desteği vardı. Ertesi
gün kalenin içinde yapılacak festivale
Halk Cepheliler’in katılmasından onur
duyacaklarını belirttiler.
Yürüyüşe yeni katılan Halk Cephelilerle birlikte toplamda 10 kişilik yürüyüş
grubu Lazkiye yolunu adımlamaya devam
etti.
Lazkiye’nin girişine varıldığında ise,
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olarak yürüyüşe katılanlara teşekkür edildi. Direniş Büyüyor Ta ki Zafere Kadar! Nuriye ve
Semih Kazanacak, Halk
Kazanacak!

Halk Cepheliler pankartla Lazkiye Teşrin
Üniversitesi önüne yürüdü. BAAS Partisinden olan kalabalık bir heyet büyük
bir coşkuyla Halk Cephelileri karşıladı.
Halk Cepheliler, aynı coşkuyla Arapça
ve Türkçe sloganlarla BAAS Partisi binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız! Nuriye Semih
Yalnız Değildir! Direne Direne Kazanacağız! Birdir, Birdir, Birdir SuriyeTürkiye Halkı Birdir! Yaşasın Halkların
Kardeşliği!” gibi direniş ve dayanışma
sloganları atıldı. Sonrasında ise Lazkiye
Valisi, BAAS Partisi yetkilileri, basın
ve halktan insanların katılımıyla basın
açıklaması okundu. Açıklamanın ardından parti binasına geçildi.
Orada ise söz alan parti yetkilisi ve
Lazkiye valisi, savaşa rağmen zulüm
gören halklarla dayanışma içinde olduklarını, Nuriye ve Semih’in mücadelelerinin çok büyük bir insanlık davası
olduğunu belirtti. Ayrıca Lazkiye’de dayanışma amaçlı yapılan yürüyüşten çok
etkilendiklerini dile getirdiler. Sonrasında
ise Halk Cepheliler söz alarak, genel
olarak Türkiye’de AKP faşizminden,
Nuriye ve Semih’in direnişinden söz
ettiler. Konuşmaların ardından Suriye
haber kanalına ropörtaj verildi. Son

Nuriye ve
Semih’in Sesini
Suriye’nin
İllerine Taşımaya
Devam Ediyoruz
Suriye Halk Cephesi 2, 3, 4 Ekim
Tarihlerinde Lazkiye, Tartus ve Ceble’de,
Nuriye ve Semih’in direnişini ve AKP
iktidarının faşizmini anlatan seminerler
düzenledi.

 Lazkiye - 2 Ekim
Suriye Halk Cephesi 2 Ekim’de Suriye’nin Lazkiye ili Teşrin Üniversitesi’nde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişi ile ilgili üniversitenin
toplantı salonunda seminer düzenledi.
Seminere öğrenciler, üniversitenin başkanı, yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, görevliler olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.
Seminerin başında, savaşta şehit düşenlerin anısına saygı duruşu yapıldı ve
Vatan Marşı okundu. Sonrasında ise
BAAS Partisi Teşrin Üniversitesi Genel
Sekreteri Doktor Miriyna Al Dalale,
Halk Cephelileri ve konuşmacı olan Suriyeli dostu tanıtarak oturumu başlattı.
İlk olarak söz alan, Suriye Devlet Televizyonu Türkçe Bölüm Müdürü Ahmet
Al İbrahim kısaca Suriye’deki savaşı
ve bu savaşta faşist Erdoğan’ın rolünün
ne olduğunu anlattı.
Sonrasında sözü alan Halk Cepheliler,
Türkiye’deki faşizmi, halka, devrimcilere

ve direnenlere saldırıları anlattı. Öz
olarak faşist AKP’nin saldırılarından
Türkiye halkının yanı sıra Suriye halkının
da etkilendiğine değinildi. Ardından söz
alan diğer bir Halk Cepheli, Nuriye ve
Semih’in direnişini ve bu direnişin gelişip
büyüme sürecine değindi.

 Tartus - 3 Ekim
Halk Cephesi 3 Ekim’de, Suriye
Tartus İli, Şehit Basil Al Esad Tıp Fakültesi’nde Nuriye ve Semih için seminer
verdi. Seminere, aralarında BAAS Partisi
Devrimci Öğrenci Gençlik Birliği başkanı, üyeleri, fakülte müdürü ve Tıp
Fakültesi öğrencilerinin olduğu 250 kişi
katıldı.
Gençlik birliği başkanı Halk Cephelileri tanıttıktan sonra, katılımcıları
vatan şehitleri adına bir dakikalık saygı
duruşuna ve Vatan Marşı’nın okunmasına
davet etti. Daha sonra, Suriye Devlet
Televizyonu Türkçe Bölüm Müdürü
Ahmet Al İbrahim söz aldı; Suriye savaşını ve bu savaşta Tayyip’in rolünün
ne olduğunu açıkladıktan sonra, Suriye
Halk Cephesi’nin bir röportajı sinevizyonla gösterildi. Bir Halk Cepheli söz
alarak, öncelikle Türkiye’de Katil Tayyip’in halka saldırıları, yaptığı katliamları
ve Halk Cephesi’nin buna karşı direnişleri
anlattı. Bir diğer Halk Cepheli ise Nuriye
ve Semih’in direnişini ve halklaşma sürecine değindi. Türkiye’de OHAL Kanunları sırasında Halk Cephesi’nin buna
karşı direnişleri ve halka olan etkisine
değinip, katılımcılara teşekkür ederek
sözlerini bittirdi.
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Yürüyüş
8 Ekim
2017

 Jeble - 4 Ekim
Suriye’de Nuriye ve Semih’e Destek
Büyüyor
Suriye Halk Cephesi 4 Ekim’de Su-

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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riye Lazkiye ilinin Jeble ilçesi Kültür Merkezi’nde, Nuriye ve
Semih için seminer düzenledi. Seminere Jeble BAAS Partisi
yönetimi, birçok resmi kurum yönetimi, çalışanları, sendika
çalışanları ve lise öğrencileri ile halktan insanlarla birlikte 200
kişi katıldı.
Seminerde Jeble BAAS Partisi temsilcisi söz alarak Halk
Cephelilerin Jeble’de bulunmasından şeref duyduklarını, halklar
arasında bir sorun olmadığını, Suriye ve Türkiye halklarının
kardeş olduklarını dile getirdikten sonra Halk Cephelileri

tanıttı. Ardından sözü Suriye Devlet Televizyonu Türkçe
Bölüm Müdürü Ahmet Al İbrahim’e verdi. Al İbrahim ise, Erdoğan’ın Ortadoğu’yu parçalamak için emperyalistler tarafından
eğitildiğini ve göreve getirildiğini, diğer yöneticiler gibi görevi
bittiğinde tarihin çöplüğüne atılacağını vurgulayarak konuşmasını
bitirdi.
Halk Cephesi temsilen katılan konuşmacılardan biri ise,
Katil Erdoğan’ın Türkiye’de halklara karşı uyguladığı faşizmi
anlattı.
Söz alan diğer Halk Cepheli, direnişin şu an yüzlerlebinlerle devam ettiğini ve bundan dolayı Erdoğan’ın yeni bir
ayaklanma korkusuyla iki direnişçiyi tutukladığını söyledi.
Ama buna rağmen direnişin devam ettiğini, Nuriye ve Semih’in
açlık grevinin 210. gününde olduğunu aktardı. Genel olarak
direnişteki kampanyalar, mahkeme süreci ve Halk Cephesi’nin
kararlı mücadelesinden bahsetti. Panel süresince, direniş
boyunca Halk Cephesi’nin yaptığı çalışmalar, Suriye’ye destek
amaçlı yaptığı eylem ve konserlerin fotoğrafları slayt olarak
gösterildi. Soru cevap bölümünden sonra panel bitirildi.

Nuriye ve Semih Yaşasın!

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

Hatay: Hatay Halk Cepheliler, 27 Eylül’de Nuriye ve
Semih için, Antakya Merkez, Kuzeytepe, Serinyol’da 60
pullama yaptı. Ayrıca, Nuriye ve Semih’in açlık grevi
direnişini anlatan 20 bildiri de halka dağıtıldı. Bazı toplu
taşıma araçlarına ve duvarlara da ”Nuriye Semih Yaşasın”
yazılamaları yapıldı.
İzmir: İzmir Halk Cephesi 29 Eylül’de Türkan Saylan
Kültür Merkezi önündeki Nuriye ve Semih için dayanışma
etkinliğine katıldı. Yapılan açıklamada; “Zorla Müdahale
Cinayettir, Cinayete Ortak Olmayacağız Yaşatacağız”, “28
Eylül’deki duruşma öncesi Nuriye’nin zorla işkenceyle
Ankara Numune Hastanesine kaçırılarak mahkemeye çıkması
savunma yapması engellenerek hukuk cinayeti işlenmiştir
Okmeydanı'nda Pankart: Halk Cepheliler 3 Ekim’de
Semih’in mahkemede söylediği gibi tarihte ekmek kavgası Berkin Elvan’ın vurulduğu yere 20 Ekim’de olacak olan
oldukça direniş de olacaktır” denildi.
Nuriye ve Semih’in mahkemesine çağrı pankartı astı. PanAntep:Antep’in yoksul sokakları Nuriye ve Semih’in kartta: “Direnenler Kazanacak Nuriye ve Semih'i Yaşatmak
onurlu direnişini selamlıyor. Antep’te Dev-Genç’liler 27 İçin 20 Ekim'de Sincan Hapishanesi Mahkemesinde Onların
Eylül’de Düztepe Mahallesi’nin duvarlarına Nuriye ve Se- Sesi Olalım - Halk Cephesi" yazılıydı
mih’in direnişinin haklılığını haykıran sloganları kazıdı.
TAYAD: TAYAD’lı Aileler, 28 Eylül’de görülen Nuriye
Nuriye ve Semih işleri emekleri halkımızın onuru için dire- ve Semih’in duruşması ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada
niyor. Nuriye ve Semih’in talepleri derhal kabul edilsin.
şunlar ifade edildi: “Bugün bir tiyatro sergilendi Sincan Haadliyesinde. Tiyatro diyoruz çünkü bir yargılama
Her Gün Yüksel’de Nuriye ve Semih’in pishanesi
yapılmadı. Tiyatroda iktidarın önünde eğilen cübbesinde
Sesi Olmaya Devam Edeceğiz!
düğme arayan yargıçlar vardı. İktidarın figüranlarıydılar ve
Ankara Yüksel Caddesinde her gün yapılan açıklamaya önceden iktidarın yazdığı senaryoyu oynadılar. Karar;
1 Ekim’de yine polis saldırdı. Nuriye Ve Semih’in açlığında “Nuriye ve Semih’in tutukluluğunun devamına…”
207. Gün Yüksel’de 327. gün... Öğlen açıklamaları saldırılara
Kimse diyemez, ülkede yargı var diye yargılama yok,
rağmen her gün yapılıyor.
iktidarın onay makamları var suç işliyorlar. Tarih önünde
her suçunda bir bedeli var ve lanetle anılacaklar, çıkmayacak
ODTÜ’de Nuriye Semih Eylemi: ODTÜ'lü öğrenciler
üzerlerindeki o kara leke, savunamayacaklar verdikleri ka2 Ekim'deki ODTÜ açılış töreninde rektörlük önünde toplararları. Tarih ve dünya halkları çoktan verdi kararını Nuriye
narak üstünde Nuriye ve Semih’in fotoğrafı olan maskeler
ve semih suçsuzdur.”
takıp Nuriye ve Semih için eylem yaptılar.
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Avrupa’da Nuriye -Semih!

Belçika

İngiltere

İngiltere:
Londra’da, 28 Eylül Perşembe günü
sabah saat 11.00’da Nuriye ve Semih’in
AKP faşizmini yargılayacağı gün biz de
Türkiye Elçiliği önündeydik.
Kızıl flamalarımızla ve Nuriye ve
Semih’in resimlerinin yer aldığı pankartı
açarak, İngilizce ve Türkçe açlıklarının
204. gününde olduklarını ve onları öldürtmeyeceğizi haykırdık.
Türkiye Elçiliği önünde megafonla
konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda: “Nuriyeleri, Semihleri susturamadınız, iki
direnişçi dünyayı yüreklerine, beyinlerine
doldurmuşlar karşınıza dikilecekler. Direnişleriyle milyonların yüreklerine akıllarında yer alırken aynı zamanda örgütlüyorlar.
Biz çoktan kazandık. Nuriye ve Semih
halkların bağrında yerlerini alarak kazandık. (...) denildi.
 Kerbela Direnişçilerine Avrupa’da
Ses Olmak İçin; İngiltere’de Adalet
ve Özgürlük Çadırı Devam Ediyor
28 Eylül 2017’de bir tiyatro oynandı
dünyanın gözleri önünde. Bu defa da
yargılanan zalim Muaviye’nin soylarıydı.
Bugünün Yezitlerine, Muaviyelerine karşı
tarih yazan bir direniş devam ediyor. Tiyatro oynuyor faşizm; 14 Eylül 2017 tarihinden bu yana sürüyor yargılama oyunu. Adaletsiz bir mahkemenin verdiği

bir karar ile 28 Eylül günü de tiyatro
tekrarlandı. Bu defa yargılanan zalimlerdi.
Cellatlarını yargıladı direnişçiler.
Bizler de; Nuriye ve Semih’e Özgürlük
ve Adalet Komitesi olarak 20 Ekim Perşembe günü yine Muaviyelerin soyunu
yargılayacağımız güne kadar eylemlerle,
etkinliklerle günümüz Kerbela direnişçilerini sahiplenmeye devam ediyoruz,
edeceğiz.
 Londra’daki Adalet ve Özgürlük
Çadırımız 43. Gününde
İngiltere’nin başkenti Londra’da, direnişlerinin 209. gününde, Nuriye ve Semihlerimizi Londra Türkiye Elçiliği önünde her hafta Pazartesi, Çarşamba ve
Cuma günleri duyurmaya devam ediyoruz.
Perşembe günü yapılan açıklamada, Nuriye Semih davasında, herkes
kendi davasını görebilmelidir. Bu
dava hepimizin AKP zulmüyle hesaplaşmasının bir parçasıdır.
Bizler yanlarında olamasak da, AKP
faşizmini teşhir etmek; gözaltılarla, saldırılarla ADALETİ sahiplenmeyi engelleyemeyeceğini DÜNYANIN dört bir
yanında göstermeye devam edeceğiz denildi.

Almanya
 NRW’de Nuriye ve Semih İçin

Eylem Yapıldı
NRW Halk Cephesi, Essen Porchekanzelde yaptığı eylemde “Nuriye-Semih
Serbest Bırakılsın” pankartı açtı. 120
adet bildiri dağıttı.
 Berlin'de Nuriye Semih Eylemi
Yapıldı
Berlin Halk Cephesi, 28 Eylül Perşembe günü Semih Özakça’nın mahkemedeki konuşması devam ederken, büyükelçilik önünde Nuriye ve Semih’in
sesini haykırdı. Saat 12.00’da Nuriye
Semih tişörtleri giyen Halk Cepheliler
büyükelçilik önünde pankart açtı. Almanca-Türkçe “İşimizi Geri İstiyoruz,
Nuriye Semih Yalnız Değildir” pankartının
yanı sıra Nuriye ve Semih’in dövizleri
de açıldı. Trafiğin de yoğun olduğu caddeden geçen gezi otobüslerinin rehberlerinden de zafer işaretleriyle destek verenler oldu.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

 Bielefeld’de Nuriye ve Semih’e
Destek Eylemi
Almanya’nın Bielefeld şehrinde, Halk
Cephesi ve Bir-Kar’ın Nuriye ve Semih
için düzenlemekte olduğu destek eylemlerine devam ediliyor. Artık düzenli yapılmakta olan eylem kitleler tarafından
biliniyor ve gün geçtikçe eyleme ilgi de
artıyor. Devam eden eylemde 100’e yakın
bildiri dağıtıldı. Nuriye’nin hastaneye

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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Viyana
kaçırılmış olması nedeniyle sosyal medyada dolaşan protesto faksının çıkışları
dağıtıldı. İmzalanıp Adalet Bakanlığı’na
gönderilmesi önerildi. Sesli duyurularla,
Nuriye ve Semih’in avukatlarının dahi
işkenceyle tutuklandığı anlatıldı, Nuriye
ve Semih’in yaşam tehlikelerine dikkat
çekildi, işlerine iade edilmesi talep edildi.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

56

 Alzey Cemevi’nde Kerbela’dan
Yüksel’e Direniş Konulu Panel
Gerçekleştirildi
Alzey Pir Sultan Abdal Cemevi`nde
Muharrem ayının 11. günü olan Pazar
günü “Kerbela’dan Yüksel’e Direniş”
konulu panel düzenlendi. Saat 20.00`da
oruçların açılmasından ve lokmaların
bölüşülmesinden sonra başlayan panelde;
Anadolu Federasyonu temsilcisi tarafından
Kerbela direnişinin nedenleri, sonuçları
ve bizlere bıraktığı miras üzerine etkili
bir sunum yapıldı. Kerbela’nın son dönemlerde aktarılmak istendiği gibi sadece
ağlanılan, yas tutulan bir olay olmadığı
tam tersine zalimden hesap sorma, ona
biat etmeme anlayışının belirleyici olması
gerektiği üzerinde duruldu. Kerbela direnişinin Aleviler ve diğer ezilen halklar
için bir dönüm noktası ve esin kaynağı
olması gerektiğinin vurgulandığı panelde;
Kerbela’da sergilenen direnişin daha sonraları Anadolu’da birçok direnişe ve
ayaklanmaya önderlik ettiği ve bu direniş
ruhunun günümüzde ise Nuriye ve Semih’te yani devrimcilerde vücut bulduğu
söylendi. Nuriye ve Semih’in de tıpkı
Kerbela`dakiler gibi direndikleri, tıpkı
Pir Sultan Abdal, Şeyh Bedrettin ve diğer
direnenler gibi zulme biat etmediklerinin
aktarıldığı sohbette; bize direnişi tekrar
hatırlattıkları için desteklenmeleri ve bu
direnişe sahip çıkılması gerektiği dile
getirildi.
Programın devamında Zeynel Aba

sazıyla ve sözüyle Kerbela’dan bugüne
uzanan bir dinleti sundu.
 Mannheim’da Nuriye ve Semih
İçin Miting Gerçekleştirildi
Mannheim`da bir miting gerçekleştirildi. Mannheim Halk Cephesi’nin yanısıra beş Alevi derneğinin ve AABF,
ATIF, DDİF, MLPD gibi kurumlarında
desteklediği miting saat 16.00’da merkezi
tren garının önünde düzenlendi. Semih’in
savunmasının ve şiirlerin okunduğu miting
de ayrıca sanatçı Lale Koçgün ve Grup
Yorum da söyledikleri türküler ve marşlar
ile destek sundular. Bir buçuk saat süren
mitinge yaklaşık olarak 100 kişi katıldı.
 Mainz Alevi Kültür Merkezi’nde
Söyleşi
2 Ekim Pazar günü, Kerbela Direnişinin 1337 yıl dönümü vesilesi ile Mainz
Alevi Kültür Merkezi’nde bir söyleşi
gerçekleştirildi. Kerbela’ dan Günümüze
Alevilik Devrimcilik ve Yüksel Direnişi
başlığı altında yapılan söyleşide, tarihimiz
ve bu tarihten çıkaracağımız dersler yanında bugün Kerbela ruhunun devrimcilerin şahsında yaşadığı ve özellikle
Yüksel direnişçilerinin bu ruhun güncel
temsilcileri olduğu gerçeği üzerinde duruldu. Yüksel direnişçilerini desteklemenin
önemine dikkat çekildi.
En sonunda bir masa başında toplanılarak, tarihe, günümüze ve devrimci
mücadeleye ilişkin sıcak bir sohbet geliştirilerek birçok konu değerlendirildi.
Böylece Halk Meclislerinin Kerbela’nın yıl dönümü vesilesi ile yaptığı
söyleşiler serisi sona ermiş oldu. Bu söyleşiler çerçevesinde toplam 6 dernekte
söyleşi yapılmış oldu.

Avusrurya:
 Avusturya’nın Türkiye
Konsolosluğu Önünde Eylem

Yunanistan
28 Eylül Perşembe günü Sincan Hapishane kampüsünde Nuriye ve Semih’in
duruşması yapıldığı sırada Viyana’daki
T.C. Başkonsolosluğu’nun karşısında eylem düzenlendi.
Toplam 20 kişinin katıldığı dayanışma
eyleminde Nuriye ve Semih’in maskeleri
takıldı, onların resimleri olan dövizler
taşındı. Alanda iki pankart asıldı. Birinde
Nuriye ve Semih’in resimleri yanında
Almanca “İşleri Ve Onurları İçin Süresiz
Açlık Grevindeler” yazıyordu, diğerinde
tutuklanan halkın avukatlarının resimleri
üzerinde Almanca “Nuriye ve Semih’in
avukatlarına Özgürlük” altında “Halkın
Avukatlarına Özgürlük” yazılıydı.
Eylem boyunca Almanca konuşmalarla faşist Türkiye devletinin halk düşmanlığı teşhir edildi ve özellikle Nuriye’nin aciz AKP iktidarı tarafından duruşmasından iki gün önce Numune Hastanesi’ne kaçırıldığı ve orada resmen
rehin alındığı belirtildi.
Açıklamada AKP’nin halk karşısında
hiçbir meşruiyeti ve gücü olmadığı, ancak
işkence ve katliamlarla, ABD ve AB
emperyalizminin onayıyla iktidarda olabileceği vurgulandı. Son olarak 14 Eylül’de başlayan davadan 2 gün önce Nuriye ve Semih’in 14 avukatı tutuklanmış
olsalar da Nuriye ve Semih’in binlerce
avukatı olduğu söylendi.
Konsolosluktan çıkan insanlar eylemi
izledi, bazıları yanımıza gelerek destek
verdiler. Ayrıca yoldan geçen birçok
Avusturyalı dakikalarca konuşmaları dinledi ve Türkiye hükümetine yönelik tepkilerini ifade ederek eylemcilere başarılar
dilediler.
 Innsbruck Anadolu Kültür
Merkezi’nde Panel
Dünya gündeminin ön sıralarında
olan “Suriye ve Ortadoğu’daki Geliş-
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ayrıntılı olarak anlatıldığı panel, sorucevap bölümüyle sonlandırıldı.

İsviçre
 Zürih’te Aile Ziyareti
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
29 Eylül günü şehidimiz Sebahattin
Yavuz’un yengesi/ailesi ziyaret edildi.
Sebahattin Yavuz için bir köşe oluşturuldu.
Aileyle birlikte yemekler yenildi, sohbetler
edildi.
Almanya
meler” üzerine yapılması planlanan panel,
30 Eylül günü Anadolu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Süreci ve bölgeyi
yakından takip eden araştırmacı yazar
Bahar Kimyongür’ün katıldığı panel, saat
15.00’da başladı ve 3 saat sürdü. Panele
40 kişi katıldı.
Bahar Kimyongür önce Suriye’nin tarihsel gelişimini harita üzerinden özetledi.
Suriye’de başlayan ve 5 yılı aşan savaş
öncesi ülkenin durumunu ve neden emperyalizmin hedefi haline geldiğini anlattı.
Suriye, eleştirilecek yanları olan bir ülke
olsa bile, emperyalizmin esas amacının,
tıpkı Libya’da olduğu gibi, Suriye’ye demokrasi götürmek değil, rejimin biat etmesini sağlamak, boyun eğdirmek, kendi
koşullarını kabul ettirmek olduğu vurgulandı.
(...) Dinleyiciler de soru ve açıklamalarla panele katıldı. Birçok soru soruldu,
cevaplar üzerine canlı bir tartışma oldu.
Soruların önemli bir kısmı Suriye savaşının
bir parçası olan Rojava ve YPG’nin
tutumu üzerine idi.
 Viyana’da Ortadoğu ve
Suriye Konulu Panel
Avusturya’nın Başkenti Viyana’da,
Avusturya Halk Cephesi ve Viyana Alevi
toplumu tarafından, Suriye ve Ortadoğu
uzmanı Bahar Kimyongür’ün katılımıyla
“Suriye ve Ortadoğu’daki Gelişmeler”
konulu panel düzenlendi.
150 kişinin katılımıyla gerçekleşen
panelde Bahar Kimyongür tarafından Suriye’nin dünü, bugünü ve yarınına dair
verimli bir sunum yapıldı. Gerek yakın
zamandaki gerekse geçmişteki olayların

Yunanistan:
 Atina’da Nuriye ve Semih’e
Destek İçin Büyükelçilik Önünde
Eylem
Nuriye ve Semih’in yargılandığı mahkemenin ikinci duruşmasının görüleceği
saatlerde Yunanistan’ın başkenti Atina’da,
Türkiye Büyükelçiliği önünde Yunanistan
Halk Cephesi tarafından bir eylem yapıldı.
Sabah 10.30’da toplanan kitle, polisin
barikat kurduğu sokakta sloganlarıyla
Türkiye’de yargılanan Nuriye ve Semih’e
destek sundular.
Kanun Hükmünde Kararnameler ile
işlerinden atılan ve 204 gündür açlık greviyle direnen, tutuklanarak tecrit hücrelerine atılan ve yargılanmak istenen direnişçilerin; işlerine geri dönmeleri, taleplerinin kabul edilmesi ve serbest bırakılması
istenen eyleme Yunanlı solcular ve anarşistler de desteklerini sundular. Saat
12.30’a kadar süren eylemde Nuriye ve
Semih için sloganlar atıldı. Eyleme yaklaşık 35 kişi katıldı.

Belçika:
 Nuriye ve Semih’in Resimlerini
Duvarlara Nakşedildi
Belçika Halk Cephesi olarak Belçika’nın farklı yerlerinde 30 ayrı yere
Nuriye ve Semih resimlerini şablon ile
duvarlara işledik. Brüksel’de bulunan
Başkonsolosluk binasının çevresini ve
Türkiye’nin Avrupa ile İlişkiler binası
adındaki Esasen MİT binası olduğu
çok iyi bilinen binanın duvarına da
Nuriye ve Semih maskeleri ile Nuriye
ve Semih’in resimlerini işledik.

207 gündür açız! 207 gündür adalete
açız. Kamu emekçisi yoldaşlarımız Nuriye
ve Semih bedenlerini açlığa yatırmışlar
ve AKP faşizminin zorbalığına ve faşist
terörüne karşı bir tek açlıkları ile direniyorlar denildi.
 Belçika’da Nuriye ve Semih’in
Sesiyiz
OHAL’e karşı Mücadele Komitesi’nin
her Cumartesi Brüksel’de Nuriye ve Semih’in sesiyiz sloganıyla 30 Eylül günü
eylem yapıldı.
Brüksel’in çok işlek meydanı olan
Place de la Monaie’de yapılan eylem
saat 11.30’da başladı. İki saat süren eylem
boyunca Nuriye ve Semih’in direnişlerinin
anlatıldığı bildiriler dağıtıldı, eylem boyunca sloganlar atıldı. Eylem bitiminden
sonra topluca yapılan değerlendirme sonunda; Nuriye ve Semih’in faşist zorba
AKP iktidarı tarafından katledilmesine
izin vermemek ve sağlıklarının geldiği
aşamanın ciddiyeti dolayısıyla yapılabilecekler konuşuldu. 14 EKİM’DE GENİŞ
KATILIMLI MİTİNG kararı alınan değerlendirme toplantısında daha birçok
eylem gerçekleştirme kararı alındı.
 Ahmet Başçavuş Anıldı
Sivas Zara kırsalında 1992 Eylül’ün
27’sinde katledilen Cephe gerillası Ahmet
Başçavuş, Brüksel’de anıldı. Belçika’dan
mücadeleye katılan Ahmet Başçavuş’un
örnek yaşamının anlatıldığı anmaya 15
kişi katıldı.

Sayı: 35

Yürüyüş
8 Ekim
2017

 Belçika’da Orucumuzu Açtık
“Yas-ı Kerbela “oruçlarının 11. günü
dolasıyla Belçika Limburg Alevi Derneği’nde orucumuzu açtık. İsmail Doğan
dostumuzun Nuriye-Semih karikatürleri
de sergilendi salonda. Programa Avrupa
Anadolu Hareketi’nin açıklanmasının okunmasıyla başlandı. Alevi dedesinin yemek
duasıyla devam eden program, söylenen
deyişlerle ve yapılan sohbetlerle son buldu.
80 kişinin katıldığı etkinlikte yapılan sohbetlerde bugünün Kerbelasında NuriyeSemih direnişinin öneminden bahsedildi
ve sahip çıkılması gerektiği anlatıldı.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 8 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 214. günündeler
*Yüksel Direnişi 334. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 139. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 230. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 99. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 56. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 61. gününde
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“Benim için Hareket demek bu karanlık ve köhnemiş dünyada,
tüm halkların güneşi demektir.” Yunus Güzel

16 Ekim - 22 Ekim
Yüksel BABACAN:
Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refahiye
doğumlu. 1979'un Mayıs'ında yaralı olarak tutsak
düştü ve sekiz ay tutsak kaldı. Devrimci Sol'la
ilişki kurması da bu döneme rastlar. Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak düştü ve 5 yıl
Yüksel Babacan ceza aldı. Metris, Davutpaşa, Selimiye hapishanelerinde kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra 1986'ya kadar Hareketle ilişki sağlayamadı. 1986'da
yurtdışına çıktı. Hemen Hareket’i buldu. Bir an önce ülkeye
geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sundu ve tam bir görev
adamı olarak küçük büyük demeden verilen her görevi yerine
getirdi. Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye
savaşçı olarak katılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994’de
Fransa’da bir halk düşmanının açtığı ateş sonucu katledildi.
Yunus GÜZEL:
1969 Antakya Harbiye doğumlu olan Yunus,
lise yıllarında devrimcilere sempati duymaya
başladı. 1987’de Diyarbakır Dicle Üniversitesi
öğrencisiyken devrimci tercihini netleştirerek,
örgütlü mücadeleye katıldı. Diyarbakır KomiYunus Güzel
tesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Hatay ve
Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çalışmaları yürüttü.
Son olarak, İstanbul’da yeraldığı silahlı birliğin komutanıydı.
23 Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkencede
katledilerek, “Hücrede intihar etti” diye açıklandı.

Anıları Mirasımız
Yunus Güzel için Devrimci Hareket Nedir?
Yunus ve devrimcilik
Yunus ve devrimci hareket
Devrimcilikten ne anlıyordu Yunus? Devrimci hareket onun
için ne ifade ediyordu? Aşağıda kendi yazısından bu sorulara
ne cevap verdiğini aktarıyoruz:
“Devrimci hareketi, günümüz dünyasında eşi olmayan bir
direniş hareketi olarak görüyorum.
Marksizm-Leninizm ideolojisini, mücadelesinde, tarihte
eşine az rastlanır kahramanlıklar yaratarak ısrarla sürdüren,
dünyamızda bir diğeri olmayan hareket olarak görüyorum.
Emperyalizmin tüm dünyada Yeni Dünya Düzeni politikalarıyla Marksist-Leninist ve yurtsever hareketleri tasfiye ettiği,
dünyayı kendisine dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye
çalıştığı ve büyük oranda da başardığı, tüm dünya sosyalist ül-

Hasan BALIKÇI:
1961 Adana Seyhan Kayışlı Köyü doğumlu
olan Hasan, lise yıllarında mücadele ile tanıştı. 12
Eylül sonrasında gençliğin mücadelesinde yer
aldı. 2000 Ölüm Orucu direnişine, Adana Dayanışma-Der’de çalışmalarıyla destek oldu. Yaşamı
Hasan Balıkçı
boyunca inandığı ilkelerden asla taviz vermemesi,
Adanaʼda kaçak elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine kararlı bir şekilde gidip cezalar yazdırması
nedeniyle Urfaʼya sürgün edildi ve orada yine aynı nedenle katledildi. 18 Ekim 2002’de, Urfa’da TEDAŞ’ta mühendis olarak
çalışırken, rüşvet çarkına engel olduğu için vurularak katledildi.
Gazi ARICI, Selhan TOP:
20 Ekim 2003’te Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Ferhatlı Köyü
yakınlarında, devrimcilerle jandarma
birlikleri arasında çıkan çatışmada
şehit düştüler. 1980 Çorum Ferhatlı
köyü doğumlu olan Gazi, Ankara’da
Gazi Arıcı
Selhan Top
liselilerin ve Mamak gecekondu halkının mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla birliklerinde
bir savaşçı olarak, halkın adaletinin uygulanması idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı. 1977 Çorum doğumlu olan Selhan,
oto elektrikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alanında yer
aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla
olarak sürdürmek istedi. Şehit düştüğünde, memleketinin dağlarındaki birliklerde bir halk kurtuluş savaşçısı idi.

Düzgün Tekin

KAYBEDİLDİ:
Düzgün TEKİN:
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No’lu Şube delegesi,
devrimci bir işçiydi. 21 Ekim 1995’te evinden iş
yerine gitmek üzere çıktı ve sivil polisler tarafından
kaçırılarak kaybedildi. O günden itibaren bir daha
kendisinden haber alınamadı.

kelerinin, birer birer yıkıldığı bir süreçte, Yeni Dünya Düzeni’ne
direnmiş ve emperyalizme karşı halkların bağımsızlığını savunmuş, bunun için büyük bedeller ödemesine rağmen ideolojisinden ve kahramanca direnişinden taviz vermemiş ve bundan
dolayı tüm dünya halklarının moralini yükseltmiş, ülkemizdeki
direnişiyle de halklarımızın umudu haline gelmiş, MarksizmLeninizm’in ve sosyalizmin gerçek temsilcisi olarak görüyorum.
Ve bundan dolayı da onun bir parçası olmaktan ve böyle bir
misyonun insanı olmaktan gurur duyuyorum.
Benim için Hareket demek; bu karanlık ve köhnemiş dünyada
tüm halkların güneşi demektir. Benim için anlamı sonsuz ve
onurlu bir yaşam. Dünyamızın vebası yoksulluğun ortadan kaldırılması ve dünyanın en kanlı ve baskı rejiminin, faşizmin, sonu.
Hareket’te kendimi görüyorum, halkımızı görüyorum. Benim
için hareket bağımsızlık, sosyalizm, demokrasidir. Halkımın
namusu, onuru, acısı, sevinci ve sevgisidir. Sonsuz bir fedakarlık
ve feda kuşağının yaratıcısıdır. Umutlarım, hayallerim ve geleceğimdir. Hayatımdır.”

Ö ğretmenimiz
Kriz derinleştikçe faşizm"yasallaşır."
Faşizmin olduğu bir ülkede yasalar da faşisttir.
Komplo: Yalan, iftira bir yönetme
yöntemi olmuştur.
Faşizm her şeyi elimizden alabilir,
tutsak edebilir ama
elimizden alamayacağı şeyler de vardır
- direnme ruhu,
- direnme hakkıdır.
Faşizmi sadece
ÖRGÜTLÜ,
DİRENEN
Bir güçle yenebiliriz.
DİRENMEKTEN VAZGEÇMEK
TESLİM OLMAKTIR!
ÖLÜNMEDEN
BEDEL ÖDEMEDEN
ÜSTÜN FEDAKARLIKLAR GÖSTERMEDEN
DEĞERLER KORUNAMAZ.
Bu gidişi sadece biz durdurabiliriz.
Bizim dışımızda hiçbir güç durduramaz.

www.yuruyus-info.org
SOKAKLARI DA MEYDANLARI DA YASAKLAYAN FAŞİZME TOKATTIR TAYAD!
BİR AVUÇ KEMİK İÇİN ÖLÜME YATAN KEMAL GÜN’DEN MEHMET GÜVEL’E,
FERİDUN OSMANAĞAOĞLU’NA ÖLÜMÜ GÖZE ALAN TAYAD’LILAR OLDUKÇA,

DEVRİMCİ TUTSAKLAR YALNIZ KALMAYACAK!

yuruyus.biz@gmail.com

Halkı ve Haklıyı, Adalet İçin Direnenleri Tutuklayarak,
Tutsaklıkta İşkence Yaparak Teslim Alamazsınız

