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Faşist Baskı, Zulüm, İşkence, Ahlaksızlık,
Halkı Teslim Almaya Yetmiyor, Halk Direnmeye Devam Ediyor!

FAŞİST DÜZEN CEPHE'NİN ÖNDERLİĞİNDE
ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR,
BU BİR TEMENNİ DEĞİL, BİLİMSEL GERÇEKTİR!
Nuriye'nin yüzlerce gündür
aç olan bedenine işkence yaparken kendini muzaffer sanan
faşistler de yenilecekler. Zulmettikleri için yenilecekler. Halkı aç, yoksul bıraktıkları için
yenilecekler. Adaletsiz ve ahlaksız oldukları için yenilecekler.
ADALETSİZ, ZALİM VE
AHLAKSIZ OLDUKLARI
İÇİN, ONLARA KARŞI BU
HALK BİRLEŞECEK, SAVAŞACAK VE ÇÜRÜMÜŞ AHLAKSIZLARI TARİHİN SAYFALARINA GÖMECEKLER.
Ama biz diyoruz ki, bu tabloda görülecek şey AKP'nin ve
faşizmin sona yaklaştığıdır. Satılmadık yer kalmamışsa, yiyecek ekmek kalmamışsa, ülkede 16 milyon aç varsa, bu
milyonlar direnecek, savaşacak,
halkın iktidarını kuracaktır.
Direnmek, sonuna, sonsuza
kadar direnmek, zulme teslim
olmamak, yok olduğumuz yerden yeniden doğmak geleneğinden gelenleri hiçbir güç yenemez. Tarih böyle diyor. Sınıflar savaşı böyle diyor.

DİRENECEK, SAVAŞACAK, BU ADALETSİZ VE
AHLAKSIZ FAŞİST
DÜZENİ YIKACAĞIZ.
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NEDEN CEPHE?

ÇÜNKÜ CEPHE
FAŞİZME KARŞI DİRENEN,
FAŞİZME KARŞI POLİTİKA ÜRETEN,
TESLİM OLMAYAN TEK GÜÇTÜR
Faşizm ahlaksızdır.
Haksız, adaletsiz sömürü ve zulüm
düzenlerini sürdürebilmek için OHAL
yasası çıkardılar. Baskıyla, terörle iktidarlarını sürdürmek istediler. Bu politikanın bir parçası olarak, akademisyenleri,
öğretmenleri de işten çıkardılar.
Bir akademisyen Nuriye Gülmen ve
bir öğretmen Semih Özakça, önce oturma
eylemi ile başlattıkları direnişlerini, sonra
açlık grevine dönüştürerek sürdürdüler.
Dergimizin yayınlandığı 15 Ekim günü
itibariyle 221 gündür açlık grevini sürdürüyorlar.
Nuriye ve Semih'in direnişi, hızla
büyüdü, milyonlara ulaştı. Türkiye sınırlarını aştı, pek çok ülkede halklar tarafından desteklendi. Faşizmin politikasını
bozan güçlü bir eyleme dönüştü. AKP
faşizmi, Nuriye ve Semih'in iradesini
kırabilmek için gözaltı, işkence, tutuklama
dahil pek çok yöntem denedi. Yüzlerce
gündür aç olan bedenlere işkence yaptılar.
Faşizmin ahlakına uygundu. Ama direnişlerini kırmayı başaramadılar. Yüzlerce
gündür aç olan bedeninin mahremiyetine
saldırıda da bulunuyorlar.
Nuriye'yi tuvalete çıkarmıyorlar. Sandalyeye poşet koyuyorlar ki Nuriye zaten
ayağa kalkmakta zorlanıyor. Bir de içeride
jandarma bekletiliyor.
Faşizmin ahlakına uygundur.

Faşizm ahlaksızdır. Gençlik Federasyonu binasına, İdil Kültür Merkezi'ne
neredeyse her ay saldırıyorlar, kurumları
duvarlarına varana kadar yıkıyorlar, eşyaları tahrip ediyorlar. Ama bu kadar
değil, devrim şehitlerinin resimlerine
saldırıyorlar, küfürler yazıyorlar. Kadın
iç çamaşırlarını ağaçlara asıyor, akvaryumlara işiyor, kadın odalarındaki yatakların üzerine traş köpükleri sıkıyorlar.
Sıla Abalay, AKP faşizminin katlettiği
18 yaşındaki bir devrimcidir. Sıla Abalay,
18 yaşında AKP faşizmine karşı bilinciyle,
yüreğiyle halkını örgütleyen, savaşan
bir devrimcidir. Sıla'yı katletti AKP faşizmi ama yenemedi. Şimdi Sıla'nın resimlerinin üzerine küfür yazıyorlar.
Katlettiği bir devrimcinin resmi üzerine küfürler yazmak, faşizmin ahlakına
uygundur.
“Gençlik Federasyonu'na geldiğimizde
görüntü çok kötüydü. Dernek binasının
her tarafının polisler tarafından yıkılıp
dağıtıldığını, duvarlara spreyle küfürler
yazıldığını ve duvarlardaki resimlerin
kazılmış olduğunu gördük. Tutsakların
yaptığı panolar paramparça edilmiş, Hasan Selim Gönen'in resmini tuvalete atmışlardı." (Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Yürüyüş sayı: 13)
"Bahçelievler Halk Cephesi: 24 Ağustos ve öncesinde Nuriye ve Semih'in
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sesini duyurmak için çalışma yapıldı...
Yazılama çalışmasında ayrıca ahlaksız
polislerin küfürlü yazılamaları silindi."
(Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş sayı: 30)
"İstanbul Okmeydanı’nda Bir Operasyon Yalanlar ve Gerçekler
(...)Masa, sandalye, dolap, fırın,
bilgisayar… her şey paramparça edilmiştir. Terör budur. Ağza alınmayacak
küfür ve hakarette polisler birbiriyle
yarışmıştır. (Emperyalizme Ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş sayı: 18)
AKP faşizminin ağzı salyalı katillerinin ağzından küfürden başka
bir şey çıkmıyor. Konuşmayı bilmezler, çünkü beyinleri faşizmin ideolojisi
ile dumura uğratılmıştır. Halka düşmanlaştırılmış beyinleri, ağızlarından
salyalar akarken küfür üretmekten
başka bir şey bilmez. Adeta bir bataklıkta yetiştirilen yaratıklar gibidir
faşizmin kadroları, bu pislik içinde
temiz gördükleri her şeye düşmanlaştırılmışlardır. Halkı için daha 18'li
yaşlarında canını verebilen devrimcilere, devrimci değerlere ağızlarından
salyalar akıtarak saldırmaları bundandır.
Muğla'da yakaladığı PKK'lilerin
çırılçıplak soyulmuş, yere yatırılmış,
giysileri yanlarına bırakılmış şekilde
görüntülerini, haber diye verdiler.
Bunlar, TV'lerde mevcut haberler kesilerek verildi. Faşizmin ahlaksızlı-

ğının sadece oradaki birkaç polisle,
bir kaç askerle sınırlı olmadığını gösteriyor bu örnekler.
Faşizmin ahlaksızlığı ideolojisinden kaynaklanıyor. Politikacısından
haber müdürlerine kadar hepsini içine
alıyor. Karşısında düşman gördüğü
güçlere, küfür ettiğinde, onuruna saldırdığında, cinsel içerikli saldırıda
bulunduğunda aşağıladığını düşünüyor.
Cesetleri tankların arkasında sürüklüyor. Bodrumlardan çıkarılmasına
izin vermiyor. Sur'da duvarlara ahlaksızca yazılamalar yapıyor.
Bu faşizmin karakteridir. İdeolojisidir. Halk düşmanlığını, halkın değerlerine saldırarak da gösterir. Herhangi bir değeri yoktur. Duyguları
yoktur, beyinleri dumura uğratılmıştır,
düşünen bir beyinleri yoktur. Hayvani
özellikler taşır. Faşist orduların işgal
ettikleri ülkelerde ahlaksızlığın her
biçimini yapmaları bundandır.
Halk ordularında, savaşlarda ise
halka zarar vermek büyük suçtur, en
ağır şekilde cezalandırılır.
Faşizmin ordularının girdiği yerde
halka zarar vermediklerinin tek bir
örneği yoktur. Halkın mallarını yağmalarlar, kadınlara, kızlara tecavüz
ederler.
Irak işgalinde Amerikan askerleri
tutsaklara işkence yaptılar, kadınlara

tecavüz ettiler, erkeklerin cinsel organlarına ip bağladılar, öyle dolaştırdılar. Açıklanan rakamlara göre 30
bin Iraklıya tecavüz edildi.
Aynı durum Birleşmiş Milletler’in
askerleri için de geçerlidir. BM askerlerinin kadınlara yönelik tecavüz, işkence, fuhuşa zorlama suçlarını belgeleyen ve halen işleme konulmamış
olan 60 binin üzerinde şikayet dosyasının mevcut olduğu açıklandı.
Bu da ABD ordusunun kendi içinde yaşanan cinsel sapkınlıkları gösteren bir rakam;
"Reuters’ın aktardığına göre, Pentagon raporunda, 2016 yılında ABD
ordusunda kayıt altına alınan cinsel
saldırı olayları sayısının rekor seviyeye
ulaştığı ve çalışanların 6172 olay hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Öte yandan bir başka araştırmaya
göre de ordudaki 14.900 kişi 2016
yılında elle taciz ve tecavüz gibi
cinsel saldırılara maruz kaldı."( T24,
02.05.2017)

Tarih: 21-25 Aralık 1978
Maraş'ta sivil ve resmi faşistler
tarafından Alevi ve solcu halkı hedef
alan bir katliam gerçekleştirildi. Katliamda birçok kadına tecavüz edildi.
Faşizm, öyle bir ahlaki düşkünlüktür

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

AKP faşizminin sonu da,
Türkiye faşizminin sonu da
Nazilerin sonu gibi olacaktır.
Çünkü, tüm faşist güçler, karşılarında direnen ve savaşan
bir halk varsa, bu halk gücü
karşısında yenilmeye mahkumdur.
Halk en büyük güçtür.
Eninde sonunda halk güçleri,
faşizme karşı kendi yaşamları
için, kendi gelecekleri için örgütlenir ve savaşırlar.

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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ki, Maraş Katliamı’nda ölü kadın
bedenlerine dahi tecavüz edilmiştir.
Faşizmin ahlakına uygundur.

Tarih: 05/10/2015
Hacı Lokman Birlik, faşizmin bedenine sıktığı 28 kurşunla Şırnak'ta
katledildi. Cenazesi zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklendi.
Faşizmin ahlakına uygundur.

Tarih: 10 Ağustos 2016
Muş’un Varto ilçesinde faşist oligarşik devletin ordu güçleri tarafından
katledilen Kevser Ertürk isimli gerillanın cesedi polisler tarafından çırılçıplak soyundurularak sokak ortasında teşhir edildi.
Faşizmin ahlakına uygundur.

Tarih: 12 Eylül 1980

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

12 Eylül faşist cuntasının işbaşında
olduğu yıllar, darbecilerin kurdurdukları Milliyetçi Demokrasi Parti'nin
(MDP) Genel Başkanı Turgut Sunalp
gözaltına alınanlara işkence yapıldığı
ve copla tecavüz edildiği haberlerine
ilişkin; “Niye cop kullansınlar, taş
gibi delikanlılarımız var!” dedi.
Faşizmin ahlakına uygundur.

Tarih: 14-15 Ocak 1989
Cizre'ye bağlı Yeşilyurt Köyünde,
köylülere faşizmin ordusu tarafından
insan dışkısı yedirilmiştir.
Faşizmin ahlakına uygundur.
Bunlar faşizmin ahlaksızlığının
kimi çarpıcı örnekleridir. Halka, devrimcilere, katlettikleri halk çocuklarının bedenlerine işkence yapmak
faşizmin ahlakıdır.
Nedir ahlak?
Sözlük tanımıyla ahlak, "Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri,
uymak zorunda bulundukları davranış
biçimleri ve kuralları"dır.
Faşizmin davranış biçimlerini ne
belirliyor? Yani faşizmin ahlakını ne
belirliyor?
Halk düşmanlığı belirliyor.
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Faşizm, emperyalist ve işbirlikçi tekellerin, sömürüye dayalı iktidarlarını sürdürebilmeleri
için ırkçı, yani kendi dışındaki
tüm halklara düşmanlaştırılmış,
terörcü, yani düşmanlaştığı halklara karşı her türlü baskı, işkence, zulüm, katliam yöntemini
kullanmaya koşullandırılmış iktidarıdır. Faşizmin ideolojisini
belirleyen de budur. Faşizmin
iktidar olduğu her yerde, benzer
ahlaksızlıkların görünmesi bu
ortak noktaları nedeniyledir. Avrupa'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya, Amerika'dan
Ortadoğu'ya faşizmin iktidar olduğu her yerde görünen tablo
bu olmuştur.

Faşizmin Ahlaksızlığı
Çürümüş Bir Düzen
Olduğunun Da
Göstergesidir
Çürümüş Bu Düzen
Mutlaka Yıkılacaktır
Faşizm, ordularıyla, tankları-toplarıyla büyük bir güç görünümündedir.
Nazilerin milyonlarla ifade edilen
ordu güçleri, milyonlarla ifade edilen
silahları, tankları, topları, savaş uçakları vardı. Karşılarında direnen halklara yenildiler. 80 yıl önce Naziler,
gencecik kız Tanya'yı soyarken, Nazilere şöyle demişti Tanya "GELECEK BİZİMKİLER".
Bizimkiler geldiler, bizimkiler
faşizmi yendiler. Faşizmin halk düşmanı çürümüş ordusu, halk ordularına
yenildi. Tanya'ya işkence yapan, onu
çırılçıplak asan Nazi kendini mutlak
muzaffer sanıyordu. Ama hayır. Geldiler ve yendiler bizimkiler.
Çünkü, zafer o anda fiziki olarak
güçlü olan zalimlerin değil, o anda
faşizmin bu gücüne direnen Tanya'larındır.
AKP faşizminin sonu da, Türkiye
faşizminin sonu da Nazilerin sonu
gibi olacaktır. Çünkü, tüm faşist güçler, karşılarında direnen ve savaşan
bir halk varsa, bu halk gücü karşısında
yenilmeye mahkumdur.

Halk en büyük güçtür. Eninde
sonunda halk güçleri, faşizme karşı
kendi yaşamları için, kendi gelecekleri
için örgütlenir ve savaşırlar.
Nuriye'nin yüzlerce gündür aç
olan bedenine işkence yaparken kendini muzaffer sanan faşistler de yenilecekler. Zulmettikleri için yenilecekler. Halkı aç, yoksul bıraktıkları
için yenilecekler. Adaletsiz ve ahlaksız
oldukları için yenilecekler. Adaletsiz,
zalim ve ahlaksız oldukları için,
onlara karşı bu halk birleşecek, savaşacak ve çürümüş ahlaksızları tarihin sayfalarına gömecekler.
Gelecek bizimkiler.
Bizimkiler, halktır. Biz halkız.
Bizimkiler, halkın örgütlü gücü
devrimcilerdir. Biz devrimcileriz.
İşten atıyorlar, aç bırakıyorlar.
Sanıyorlar ki, bunun bir karşılığı
olmayacak.
Açlıktan bir deri bir kemik kalmış
bedenlere işkence yaparak yıldırmaya,
direncini kırmaya çalışıyorlar. Sanıyorlar ki, bunun bir karşılığı olmayacak.
Katlettikleri devrimcilerin bedenlerine işkence yapıyorlar. Sanıyorlar
ki, bunun bir karşılığı olmayacak.
Katlettikleri devrimcilerin resimlerinin üzerine küfür yazıyorlar, katlettikleri halkın bedenlerini günlerce
sokak ortasında bırakıyorlar, panzerlerin arkasına bağlayarak sürük-
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lüyorlar, çırılçıplak soyarak hakaret
ediyorlar ve tüm bunların bir karşılığının olmayacağını sanıyorlar.
Gözaltına aldıkları kadınlara tecavüz ediyorlar, katlettikleri gerillaların uzuvlarını kesiyorlar, kadın gerillaların göğüslerini kesiyorlar ve
bunların bir karşılığının olmayacağını sanıyorlar.
Bunların karşılığı vardır. Bunların
karşılığı halkın faşizme karşı biriken
öfkesi ve kinidir. Bunların karşılığı
halkın faşizme karşı bilenen bilincidir.
Bunlar, faşizme karşı savaşmaktan
ve kazanmaktan başka bir yolumuzun
olmadığını gösteriyor.
Bunlar, faşizmi yenmekten ve tarihin çöp sepetine atmaktan başka
bir yolumuzun olmadığını gösteriyor.
Bu öfke ve bilinç büyüyor ve örgütleniyor. Faşizmi halkın biriken öfkesi ve bilinciyle yeneceğiz.

Faşizmi, Cephe
Önderliğinde Birleşmiş
Halkımızınz Örgütlü
Gücüyle Yeneceğiz
Faşizmin tüm zulmü, baskısı, işkencesi, bu ahlaksızlıkları sömürü
düzenlerinin ömrünü uzatabilmek
içindir. Buna izin vermeyeceğiz.
AKP iktidarı da bu gerçeği bilmektedir.
Tüm çabalarına, baskı ve zulmüne
rağmen halkta biriken öfkenin farkındadır.
Halka baskı uygulamak, zulmetmek, iktidarın içinde bulunduğu krizden kurtulmasını sağlayamaz.
AKP faşizmi büyük bir krizin içindedir. Bu kriz, yeni sömürge ülke olmaktan kaynaklanan bir krizdir.
Kriz, ekonomiktir. Emperyalizmin
ve işbirlikçi tekellerin ağır sömürü-

Halk direngen, halk düzenin gerçeğini görüyor. Örgütleyeck güç ile birleşince düzenin sonu gerçekten çok uzak
değildir.
İşte AKP'nin Cepheye saldırısının nedeni budur. AKP
iktidarı bu halkı örgütleyecek
gücü yok etmeye kilitlenmiştir.
AKP iktidarının en büyük
korkusu, bu halkın Cephe
saflarında örgütlenmesidir.
sünden kaynaklanan bir krizdir. Emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşmadan, emperyalizmin ve oligarşinin
iktidarına son vermeden bu ekonomik
krizden kurtulmak mümkün değildir.
Kriz, siyasaldır. Aç ve yoksullaştırılmış bir halkı AKP iktidarı artık
yönetemez durumdadır. Faşizmin hiçbir politikası aç, yoksul bırakılmış
halkımızı yönetmeye yetmemektedir.
Yalan, demagoji, baskı, zulüm halkın
tepkilerini etkisizleştirmeye yetmemektedir. Yönetememe krizi, oligarşinin kendi içinde de çelişkileri derinleştirmiştir.
Kriz, sosyaldir. Faşizmin zulmü
ve sömürüsü altında aç, yoksul, işsiz
halkın sosyal yaşamında da bozulma
yaşanmaktadır. Uyuşturucu, fuhuş,
kumarın, aile içi şiddetin yaygınlığı
bu sosyal krizin göstergelerindendir.
Sınıflar arasındaki çelişkilerin derinleşmesi de sosyal krizin diğer bir
yanıdır. Bir yanda zevk ve sefa içinde
yaşayan burjuvazi, oligarşik sınıflar,
diğer yanda aç bırakılmış olan milyonların sosyal yaşamda normal bir
ilişkilerinin olması düşünülemez.
İşte fındık üreticilerini sokaklara
döken ekonomik saldırılar, bu krizlerin
bir sonucudur. İktidar ekonomik krizin
faturasını yoksul halka çıkarmaktadır.
Geçen yıl Eylül döneminde 12-14
TL’den satılan fındık fiyatı bu yıl sezon başında 9-9.50 TL’ye düştü. Ordu'da serbest piyasada fındık 8.50 li-

radan işlem gördü. 7.50 TL'ye kadar
fiyatların düştüğü açıklandı. Buna
karşılık, fındığın maliyeti 8.75 TL
olarak açıklandı.
AKP iktidarının OHAL yönetimi
de emekleri, ürettikleri yabancı tekellere peşkeş çekilen fındık üreticilerinin sokaklara dökülmelerini, protestolarını engelleyemedi, engelleyemez.
Sokaklara dökülen diğer bir kesim
tütün üreticisi halktı. AKP iktidarı,
hazırladığı torba yasa tasarısının içine
yoksul halkın 2.5-3 liraya içtiği sarma
sigaraya saldırdı. Yeni tasarıyla bir
yandan tütünün doldurulduğu makaronun (filtreli boş sigara tüpü) kolisine
1.100 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
kondu, diğer yandan da kaçak tütün
satışına 6 yıla kadar hapis ve yüklü
para cezaları getirildi. Tütün üreticileri
birçok ilde eylemler düzenledi, AKP
iktidarının istifasını istedi.
AKP iktidarının diğer göz diktiği
yer, gecekondu halkının evleridir.
Türkiye'nin yarısını yıkıp yeniden
yapacaklarını açıklıyorlar. Bu tüm
Türkiye'de halkın evlerine göz diktiklerinin göstergesidir. AKP halkın
gecekondu evlerine göz dikmişken,
onbinlerce kişi sokaklarda yatmak
durumunda. Türkiye'de evsizlerin,
sokaklarda kalan halkın sayısı bilinmiyor. Kimi derneklerin toplayabildikleri bilgilere göre, İstanbul’da 7
bin ila 10 bin arasında, Türkiye genelinde de 70 binden fazla evsiz var.
Bu rakamlar bir dernek olanağıyla
elde edilebilen rakamdır. Gerçek rakam bunların çok çok üzerindedir.
AKP faşizmi, evsiz halkın barınma
sorununu çözmeye çalışmıyor, tersine
sınırlı olanaklarıyla gecekondu yapabilmiş olan halkın evlerine göz dikiyor.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017
yılı Nisan döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 463 bin kişi ar-

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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tarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.
Genç nüfus işsizlik oranı ise yüzde
19,8 olarak açıklandı. İşsizler ordusu
her geçen gün büyüyor. İşsizlik, Türkiye'de parasızlık, açlık demek.
Türkiye'de açıklanan rakamlara
göre 16 milyon insan aç.
TÜRK-İŞ araştırmasının Ağustos
2017 ayındaki sonucuna göre, dört
kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli
ve yeterli beslenebilmesi için yapması
gereken aylık gıda harcaması tutarı
(açlık sınırı) 1.504,74 TL.
Gıda harcaması ile birlikte giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar
için yapılması zorunlu diğer aylık
harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.901,42 TL.
Bu rakamlar Türkiye'de açlık ve
yoksulluğun 16 milyon gibi rakamların da çok çok üzerinde olduğunu
gösteriyor.
AKP iktidarının krize ürettiği çözüm, ülkede ne var ne yoksa satmaktır. Fabrikalar özelleştirme adı
altında satılıyor. Topraklar yabancılara
satılıyor. Buradan elde edilen parayla
AKP iktidarda kalmaya çalışıyor.
Sözcü gazetesinden Necati Doğru,
sadece Katar'a satılanları alt alta sıralamış, AKP iktidarının ülkede ne
var ne yoksa sattığını gösteren bir
tablo ortaya çıkıyor.
ABank, Finansbank, DigiTürk,
Banvit, Ankas, Munamar oteli, Kontes
oteli, BMC'nin yarısını, Boyner'in
üçte birini, Sürmene yaylasını, Maslak
1453 dairelerini satın almış. ATVSabah'ın ortağı olmuş. Telekom'u,
PTT'yi, Hürriyet'i satın almak istiyor.
Bunlar sadece Katar'a satılanlar.
Ülkemizde binlerce yabancı tekelin
varlığını düşünürsek satılmadık tek
yerin kalmadığını da görebiliriz. Bu
AKP iktidarının ayakta kalma yoludur. Vatanı yeraltı-yerüstü zenginliklerinden, tarımdan, hayvancılıktan,
tarihten yana ne varsa boşaltıp satarak,
hem halkın rızkına el koyuyor hem
dünya tekellerinin, zenginlerinin hem
de kendi kasasını dolduruyor.
Ancak çürümüş, kokuşmuş, kriz-

lerden kurtulamayan bu ahlaksız düzenin ömrünün bir SONU var.
En büyük saltanatlar da en büyük
baskılar da düzen sona yaklaştığında
yaşanır. AKP iktidarı da düzenin sonunu yaşıyor. Yağmalıyor, kasaları
halktan çaldıkları paralarla dolduruyor, saraylar inşaa ediyor. Pervasızlıkta sınır tanımıyor. OHAL yasaları
çıkarıyor. Sokakta basın açıklaması
yapmayı bile yasaklıyor. İnsanları
gözaltına almak, işkenceden geçirmek, tutuklamak için bir delile, kanıta
ihtiyaç duymuyor. Düzeni için tehlikeli gördüğü devrimcilere saldırıda
ve ahlaksızlıkta sınır tanımıyor.
Bunun anlamı bu tabloda halkın
mahkum edildiği yoksulluk ve yozluk
örgütlenirse AKP faşizminin de son
günlerine hızla koşacağı gerçeğidir.
Düzenin krizinin başka çözüm
yolu yoktur. Bu düzen yıkılacak. Faşist AKP'nin çürümüş kadroları için
hiçbir umut yoktur. "YOL YAKINKEN HALKIN ADALETİNE TESLİM OLMAKTAN BAŞKA YOL
YOKTUR"!
İşte tütün, fındık üreticileri, emperyalizme peşkeş çekilen toprakların
üreticileri, emperyalist tekellere peşkeş çekilen fındığın üreticileri, tepkilerini bireysel, örgütlü her biçimde
ortya koyuyorlar.
Rize'de 84 yaşındaki amca toprağını AKP faşizmine, bir avuç yağmacıya vermemek için oturma eylemi
yapıyor. AKP iktidarının haksızca el
koyduğu, tekellere yağma ettirdiği
toprakların sahipleri bu talana karşı
çıkıyorlar.
AKP faşizmi, gecekondu mahallelerini yıkacağını açıklıyor. Gecekondu halkı direniyor, binlerce kişiyle
yürüyüşler yapıyor.
AKP faşizmi halkın direnişini bitiremiyor. Bitiremez. Açlık, yoksulluk
varsa, halkın direnişi de olacaktır.
Bundan kurtuluş yoktur. Halk tüm
baskılara rağmen öyle ya da böyle
kendi gerçeğini bilinçsiz de olsa ortaya koyuyor.
O gerçek ise; hiçbir baskının, şiddetin, yozlaştırmanın, apolitikleştirmenin vb... halkı SONUNA, SON-

SUZA KADAR SUSTURAMAYACAĞIDIR. Yerin dibine de gömseler
direnme duygusunu, o illa çıkıyor
dışarıya.
Halk direngen, halk düzenin gerçeğini görüyor. Örgütleyeck güç ile
birleşince düzenin sonu gerçekten
çok uzak değildir.
İşte AKP'nin Cephe’ye saldırısının
nedeni budur. AKP iktidarı bu halkı
örgütleyecek gücü yok etmeye kilitlenmiştir. AKP iktidarının en büyük
korkusu, bu halkın Cephe saflarında
örgütlenmesidir.
Saldırıları bunun içindir. 110 kişilik isim listesi yayınlaması, yakalama kararı çıkarmaları, devrimci
kurumlara saldırmaları, çalışanlarını
işkencelerden geçirip tutuklamaları,
devrimci avukatları gözaltına alıp,
işkenceden geçirip tutuklamaları bunun içindir.
Ama AKP iktidarının korkusunun
eceline faydası olmayacak.
Bu topraklarda halkın iktidarını
engelleyemeyecek. Devrimi engelleyemeyecek.
Bugün 110 kişiyi onyıllarca tutsak
edebilirler. Kurumları basıp kapatabilirler. Faşizm değil mi, bir gecede
yasa çıkarır, birden yasal olan yasadışı hale gelir. Birden yapılabilir olan
yapılamaz hale gelir. Bu faşizmin
yönetme biçimidir. Bunlar olur, oluyor
da.
Ama biz diyoruz ki, bu tabloda
görülecek şey AKP'nin ve faşizmin
sona yaklaştığıdır. Satılmadık yer
kalmamışsa, yiyecek ekmek kalmamışsa, ülkede 16 milyon aç varsa,
bu milyonlar direnecek, savaşacak,
halkın iktidarını kuracaktır.
Direnmek, sonuna, sonsuza kadar
direnmek, zulme teslim olmamak,
yok olduğumuz yerden yeniden doğmak geleneğinden gelenleri hiçbir
güç yenemez. Bu bizim özel meziyetlerimizden ileri gelmiyor. Tarih
böyle diyor. Sınıflar savaşı böyle diyor.
DİRENECEK, SAVAŞACAK,
BU ADALETSİZ VE AHLAKSIZ
FAŞİST DÜZENİ YIKACAĞIZ.
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1- Bir devrimci doğruyu yapana kadar
yanlışla uzlaşmamalıdır. Bir devrimci
düşmanı yok edene kadar savaşı örgütlemek, büyütmek zorundadır. Hayatın
her alanında ve her anında teslim olmama,
direnme geleneğine sahip olmalıdır.
2-Bir devrimci devrimi istemeli ve
uzlaşmaz bir çizgiye sahip olmalıdır. Uzlaşmazlık, örgütün ideolojik gücündedir.
Bir devrimci daima ileriyi hedeflemelidir.
Atacağı her adım yeni adımlara götürmelidir onu. Ancak böyle bir dinamizm
devrimciyi uzlaşmaz kılar.
3-Bir devrimcinin uzlaşmazlığı sadece düşmanla karşı karşıya geldiğinde
değildir. Uzlaşmazlık yaşamın her alanında, düşman ideolojisine, düşman
kültürüne geçit vermemektir. Tavizsiz
olmaktır.
4- Bir devrimci düzeni ifade eden
her şeyi yaşamından, düşüncesinden,
kültüründen söküp atmalıdır. Savaşı
zafere taşımak düşmanın her türlüsü
ile aramıza çekeceğimiz kalın çizgi ile
mümkündür. Uzlaşmamak, devrimcinin
yaşamında devrim yapmasıdır.
5- Bir devrimci düzeni değiştirme
iradesi ve güvenine sahip değilse değiştiremedikleri ile uzlaşır. Düzeni değiştirme
iradesi ve güvenine sahip olmayanlar

AKP’nin Eli Kanlı Polisleri
Yeni Katliamlar Peşinde
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 4 Ekim
saat 16.00 civarında Eski Karakol Sokağı’nda U7, U3, Z51 diye bilinen polis
araçları, güpegündüz sokak ortasında
gencecik bir çocuğun peşine düştü. Araç
içinde olan mahalle gencini kovalayan
soysuz katiller, aracı durdurmak için
ses bombası dahil her türlü alçaklığı
halkın gözü önünde yapmaya kalkıştı.
Bu saatler halkın en yoğun olduğu, çocukların okullarından çıkıp eve gittikleri

UZLAŞMAZLIK

değiştiremedikleri ile uzlaşırlar.
6- Bir devrimci hiçbir
şeyin birden bire değişmeyeceğini bilmelidir. İç çelişkinin taraflarını doğru
tespit etmeli; olumlu tarafları büyütmelidir, olumsuz olanları ezmelidir.
Yanlışlarla uzlaşmamalıdır.
7- Bir devrimci kendine güvenmiyorsa düşmana güveniyor demektir.
Kendine güvensizlik uzlaşmacılığa hatta
teslimiyete açık kapı demektir. Uzlaşmak örgütüne ve kendi gücüne güvenmemektir. Cüretli olamamak, bedel
ödemekten korkmaktır. Yorgunluk ve
bıkkınlıktır.
8-Bir devrimci koşulları kabul etmemekle kalmayan, o koşulları değiştirmek için uzlaşmaz bir kavgaya girendir. Bir devrimci nerede bulunması
gerektiğini kendisi anlamalıdır. Her
yer savaş alanıdır. Düşman her yerdedir.
Teslim olmama, uzlaşmama ve her yerde düşmana biraz daha fazla vurma
anlayışı geliştirmeli ve her yeri savaş
alanına dönüştürmelidir.
9- Bir devrimci uzlaşmanın küçüğü
büyüğü, önemlisi önemsizi olmadığını
bilmelidir. Küçük uzlaşmalar büyük
uzlaşmalara, düzenin şu ya da bu parçasıyla uzlaşma düzenin kendisiyle uzlaşmaya, önemsiz bir uzlaşma vahim
sonuçlara yol açan bir uzlaşmaya her
bir saattir. Bunun üzerine Gazi Halk
Cephesi 5 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Gözü dönmüş katil sürüleri, gözlerini kırpmadan ellerini silahlarına,
bombalarına götürüyorlar. Burada amaçlanan yeni katliamlara imza atmak, Gazi
halkına gözdağı vermektir. Tıpkı Gazi
Katliamı’na imza attıkları gibi, tıpkı
barajda bir araç içinde katledilen gençlerimiz gibi… Dün Sezginler’i katleden
devletti. Bugün de yeni katliamlara
imza atmaya çalışan AKP’nin soysuzlarıdır.

an dönüşebilir. Uzlaşma, esasında ve
nihayetinde teslimiyettir.
10- Bir devrimci düzene ait ne varsa
onlarla asla uzlaşmaz. Devrimci düzene
ait büyük küçük ne varsa mutlaka değiştirmelidir. Bir devrimci devrimciliği
böyle ele alırsa asla rotasından sapmaz.
Uzlaşmaz bir çizgi,
Uzlaşmaz bir ruh hali,
Uzlaşmaz bir kişilik
rotadan sapmamanın garantisidir.
11- Bir devrimci değiştirilmesi gereken bir şeyle uzlaşıyorsa o bir devrimci olamaz. Olsa olsa gücünü kendinde bulamayan iflah olmaz bir reformist olur.
12- Bir devrimcinin devrimciliği kimliğidir. Bu kimlik hiçbir şekilde düzenle
uzlaşmaz. Devrimcilik var olan nesnel
durumu aşmaktır. Aşın diye fetva vermek
değildir. Bu nedenle düzene ait olan
hiçbir şeyi kabul etmemelidir.
13- Bir devrimci uzlaşmacı, orta Sayı: 36
yolu bulan, o anki durumu kurtaran
Yürüyüş
veya aramız bozulmasın diye düşünen 15 Ekim
bir anlayışla tartıştığında; bu devrim2017
cinin, örgütlülüğüne, devrimciliğine
zarar verir.
14- Bir devrimci statükocu, uzlaşmacı değil, devrimci mücadeleden yana
olmalıdır.
Gazi halkı; susmayın, kabullenmeyin.
Hani hep birlikte bir ağızdan attığımız
slogan vardı; “Susma Sustukça Sıra
Sana Gelecek!” diye, katledilen bizim
çocuklarımız. Aşağılanan biziz. Bu alçaklığa, onursuzluğa karşı susmayalım,
susmak yeni katliamları onaylamaktır.
Başta AKP’yi ve onun sokaklarımıza
saldığı eli kanlı katillerini uyarıyoruz.
Mahallemizde her hangibir insanımızın
başına gelecek her türlü olaydan siz
sorumlu olursunuz. Hesabımız sanmayın
mahşere kalacak, iki elimiz yakanızda,
ensenizde olacaktır.”

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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 Biz diyoruz ki;

AKP İktidarı Riyakar, Sahtekar, Sömürücü,
Yıkıcı, İftiracı, Katil ve Yalancıdır!

 Biz diyoruz ki; AKP katildir. Halka ve devrimcilere yönelik katliamlar yapar. Sadece birebir
bomba, kurşun değil, işte, yolda, trafikte.... halk için olmayan bu faşist düzeni sürdürebilmek için
halkı katleder. Bizim gibi ülkelerde faşizm, halka karşı her türlü saldırıya, cinayete, komplo ve
provokasyonlara hiç tereddüt etmeden başvurur. Faşizm öldürüyorsa, gerçekten de, faşizmi
öldürmekten başka yol yoktur.
 Biz diyoruz ki; AKP çürümüştür. AKP sömürü üzerine kurulu düzenini sürdürebilmek için
baskı kurmak zorundadır. Her faşist- sömürücü düzen gibi baskı kurdukça istikrarsızlaşır, daha
fazla yönetemez hale gelir. Bu bir döngüdür. Çürümüş AKP iktidarı tarihsel ve siyasal haklılık
karşısında çaresizdir. Her şeyin kar ve soygun üzerine kurulduğu bu düzenin ahlakı da yoktur.
Nazi ahlakıdır faşizmin ahlakı, insan derisinden lamba, insan yağında sabun yapan, çocuklara
tecavüzü yasallaştıran bir ahlaktır bu. Cesetleri çırılçıplak soyup panzer arkasında sürükleyen,
halkın deyimiyle “ana-bacı bilmeyen” bir ahlaktır bu. Her yanından irin akan bir ahlaktır bu.

 Biz diyoruz ki; AKP işkencecidir. AKP iktidarı halk düşmanı, insanın onurunu ve iradesini
yok etmeyi amaçlayan dünyanın en aşağılık, en şerefsiz işi işkenceciliği meslek edinmiştir. Bu
nedenledir ki kan, irin ve pislik içtiği suya, yediği ekmeğe bulaşmıştır; sıktığı eli kirletmektedir.
Yediden yetmişe herkese işkence yapan, kadınlarımızı, annelerimizi, halkımızı aşağılayan, genç
çocuklarımızı, insanlarımızı katleden, her adımda halkın karşısına terörle çıkan faşist AKP iktidarı
işkencecidir.

 Biz diyoruz ki; AKP halkın cebine yapışmış bir asalaktır ve israfçıdır. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı üç ay içinde 55 bin 928 liralık kuruyemiş, börek, pasta, çikolata, çay, kahve
ve çiçek harcaması yapmıştır. Cumhurbaşkanı'nın oturduğu 1000 odalı saray için, Amerika’dan
getirilen camlarına 710 milyon TL, güvenlik sistemine 50 milyon TL bir aylık elektrik faturasına 1
milyon 150 bin lira ödenmiştir. AKP yeni sömürge ülkemizde iktidardır ve o da bu saltanatını
halkın kanıyla, canıyla ve vatanın satışıyla sürdürmektedir.

 Biz diyoruz ki; AKP soyguncudur. 17 Aralık’ta 87 Milyar Euro’luk kara para trafiği ortaya
çıkmıştır. Ayakkabı kutularından 4,5 milyon dolar çıkmıştır. Havuz medyasına 630 milyon dolar
harcanmıştır. Reza Zerrab AKP iktidarındaki bakan çocuklarına milyonlarca liralık rüşvet vermiştir.
Açığa çıkan dışında yüzlerce açığa çıkmayan soygun ile tüm AKP’lilerin cepleri doldurulmuştur.
Halkımızı da vatanımızı da iliklerine kadar soymuş, soymaya devam etmektedir AKP iktidarı.

 Biz diyoruz ki; AKP halk düşmanı ve işbirlikçi tekellerin iktidarıdır. AKP iktidar olduğundan
bugüne attığı her adımda, aldığı her kararda yaptığı her düzenlemede işçilerin, emekçilerin yani
halkın çıkarlarına değil, patronların çıkarlarına hizmet etmiştir. AKP döneminde açlık, yoksulluk,
işsizlik oranı neredeyse dörde katlanırken, işbirlikçi tekellerin servetlerinin katlanarak büyümesini
halkın “refah düzeyinin artması” olarak sunan AKP’nin tüm politikaları, çıkardığı yasalar, yaptığı
uygulamalar her alanda halka düşmandır.

 Biz diyoruz ki; AKP yalancıdır. AKP riyakar, sahtekar, düzenbaz, yıkıcı, iftiracı ve yalancıdır.
Faşizmin en temel yönetme ayağı yalan psikolojik savaşın da önemli bir unsurudur. Faşizm
tekelci burjuvazinin çıkarlarını en kanlı, en zorba, en saldırgan yöntemlerle savunur. Hem böyle
hareket edip hem de halkı yönetebilmek için yalana başvurmak zorundadır. Haziran Ayaklanması’nda
Bezm-i Alem Camii'nde içki içildiğini söyledi. YALAN ÇIKTI! Kabataş'ta bir kadına ve bebeğine
üzeri çıplak erkeklerin saldırdığı söyledi. YALAN ÇIKTI! Dilek Doğan'ı abisi öldürdü dedi.
YALAN ÇIKTI! Nuriye’nin direnişini bitiremeyince bir itirafçı bulup bombacı olduğunu iddia
etti. YALAN ÇIKTI! Bilinç bulanıklığı yaratıp halkın hesap sormasını engellemek, halkı kendine
yedeklemek isteyen AKP iktidarının yağma, talan ve yalan politikalarının hesabı sorulacaktır.
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Nuriye Gülmen: “Beni

Burada Tutarak ‘Boyun Eğ’ Diyorlar,

BOYUN EĞMEYECEĞİM, İşimi Verene Kadar Boyun Eğmeyeceğim Burda
En Temel Hakkımı Savunuyorum, Yaşam Hakkımı Savunuyorum. Ekmeğimi
İstiyorum, Başka Bir Şey İstemiyorum”

Nuriye Gülmen, 28 Eylül’de görülecek mahkemesine iki gün kala,
bulunduğu Sincan Kampüs Hastanesi’nden zorla Numune Hastanesi’nin
yoğun bakım servisine nakledilmişti.
Geçtiğimiz hafta Ankara Numune
Hastanesi’nin yoğun bakım servisinden, hastanenin tutsak koğuşuna
götürüldü. Henüz tutsak koğuşuna
alınmadan yoğun bakım servisindeyken Nuriye Gülmen’i muayene
eden ATO üyesi Dr. Benan Koyuncu
6 Ekim’de yaptığı açıklamada, Sağlık
Bakanlığı’nın “Bilinci kapanırsa müdahale edin” talimatı verdiğini söyledi. Koyuncu, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM), Gülmen ve
Özakça hakkında verdiği “Kendi istediği doktoru tarafından muayene
edilebilir” kararını gerekçe göstererek,
Sağlık Bakanlığı ve savcılıktan mua-

yene için izin aldıklarını belirtti.
Hastane ve yoğun bakım servisinde jandarmalar tarafından engellenmek istendiğini söyleyen Koyuncu,
Nuriye Gülmen’le hangi şartlarda
görüştüğünü şöyle anlattı: “Muayene
etmek için geldiğimi söyledim, zaten
savcılıktan onlara gideceğimizin haberi gitmişti. Aramadan sonra uygun
şekilde giyinip girdim Nuriye’nin
odasında.
İlk önce bizi tek başımıza bırakmadılar. Kolluk kuvvetleri de muayenede olmak istedi. Hatta bir kadın
kolluk görevlisi ‘Ben de olacağım’dedi. Biz de hayır dedik böyle bir şey
olamaz. Hasta ve hekim arasına başka
biri, güvenlik güçleri giremez dedim.
‘Biz daha önce yapıyorduk’dediler.
“Yanlış yapıyormuşsunuz, eğer bende
yapsam suç işlemiş olurum” dedim.
Bu yönde bir tartışma oldu. Sonra
savcılığın muayene sırasında kimsenin
bulunmaması kararı sonucu beni Nuriye ile yalnız bıraktılar.
Nuriye’nin hastane görevlilerine
güvenmediğini belirten Koyuncu şunları ifade etti: “Yoğun bakımın önünde
zaten askerler, polisler var. İçeride
aynı şekilde Nuriye’nin yanında da
varlar. Diğer hastalar da bundan
bir şekilde etkileniyor. Çalışanlar da
etkileniyor. Üzerlerine önlük giymişler
ama ayaklarında postalları var. Nuriye’nin yanında iki jandarma var,
bir kadın ve bir erkek olmak üzere
iki ceza infaz memuru da var. Muayene sırasında ben ve Nuriye kaldık.
Perdenin arkasında da Numune’nin
hekimleri vardı. Nuriye şikayetlerinin
kesinlikle onlar tarafından duyulmasını istemiyor. Çünkü bir güven-

sizlik duyuyor onlara karşı. Aylardan
beri yaşadıklarından kaynaklı.”
Koyuncu, görüşmeyle ilgili anlatımına şöyle devam etti; “Nuriye
cezaevindeyken televizyon izleyebiliyordu. Ama burada yok. ‘Gazeteler
iki gün sonra bana geliyor’dedi. Geldiğinden beri hiç banyo yapamamış.
Normalde yoğun bakım hemşiresi
yoğun bakım hastalarına silme işlemi
yapar. Nuriye’nin bu ihtiyacının bu
şekilde karşılanacağı söylenmiş ama
Nuriye bu şekilde olmasını istemiyor
yıkanmak istiyor. Bu ihtiyacını karşılayamıyor o yüzden. Ayağa hiç kalkamıyor. Açlık grevindeki kişilerin
hareket etmesi gerekiyor. Eklem hareketleri yapamamış. Cezaevinde olduğu dönemde arkadaşlarının desteği
ile bu hareketleri yapabiliyormuş.
Ama şimdi yapamıyor.”
Koyuncu, Nuriye Gülmen’in, Numune Hastanesi’ne apar topar kendisine zorla müdahale edilme zemini
yaratılmak için getirildiğini Nuriye’nin sözleriyle anlattı: “Beni böyle
bir alana bu kadar tesisatın, monitörlerin, her an entübe (genel anestezi,
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solunum yolu açıklığı) edilme durumu,
zorla müdahaleye daha uygun bir
tıbbi alan olduğu için beni buraya
getirdiler’dedi. Nuriye, ortam koşullarının bir an önce düzeltilmesini
istiyor. ‘Ben cezaevine gitmek istiyorum. Ben yoğun bakım hastası değilim. Kişi zorla yoğun bakıma getirilemez’ dedi.
Kötü ve gayri-ahlaki koşullarda
tutulan Gülmen’in en özel ihtiyaçları
bile asker gözetiminde, onur kırıcı
bir şekilde yaptırılmak isteniyor.
Amaç, Nuriye’yi vazgeçirmek, yıldırmak, geri adım attırmaktır. Onuru,
ekmeği için yola çıkan Gülmen ise,
boyun eğmeyeceğini, kendisini teslim
alamayacaklarını söylüyor.
Zorla müdahalenin kişilerin ölümüne neden olabileceğini dile getiren
Koyuncu, Malta Bildirgesi’ni hatırlattı. Koyuncu, “Bildirgede, kişinin
eğer zorla müdahaleyi kabul etmiyorum beyanı varsa, zorla müdahale
edilemez diyor. Çünkü zorla olduğu
için kişi de bunu reddettiği için besinlerin akciğere girme olasılığı oluyor. Bu da ciğerlere giden gıdanın
yaratacağı zature nedeniyle ölüme
neden olabiliyor. Türkiye hukuku da
şunu diyor: ‘Cezaevlerinde açlık grevinde olanların bilinci kapanırsa
müdahale edilebilir.’ Bizim için etik
daha önce geliyor. Umarım bir an
önce açlık grevi biter ve bu iki gencin
hayatlarına mal olmaz’dedi.
Koyuncu’nun ziyaretinden üç gün
sonra, 9 Ekim gecesi, Nuriye yoğun
bakım servisinden alınarak tutuklu
servisine nakledildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Veli Ağbaba, iki gün sonra tutuklu
servisinde kalan Gülmen’i ziyaret
etti. Ağbaba, hastane önünde görüş-

meye dair bir basın açıklaması yaptı ve şunları
söyledi:
“Öncelikle Nuriye’nin söylediği şey şu:
Benim burada tutuklanmam, gözaltına alınmam
hukuksuz ama burada
bulunmam doğru değil
tam anlamıyla hukuksuzluk, ben hasta değilim, tutsağım, hasta olmadığım halde beni zorla burada
tutuyorlar. Personelle ilgili bir sıkıntısı yok ancak hukuksuzluktan
kaynaklanan sıkıntıları var. 16 gündür burada kalıyor. 13 gün boyunca
bir camlı yoğun bakımda kalmış.
24 saat boyunca askerlerin izleyebildiği bir yerde kalmış. Banyonun,
tuvaletin dışarıda olduğu bir yerde
kalmış. 16 gün boyunca banyo yapmadığını ifade ediyor. Banyo yapmasının sebebini de, refakatçisi olmadığı için, dengesini sağlayamadığını söylüyor. Koşullar son derece
bu anlamda kötü. Son gördüğümden
bu yana herhalde yarı yarıya kilo
kaybettiğini gördüm. Zayıflamış.
Beni burada tutarak boyun eğ diyorlar, boyun eğmeyceğim,
işimi verene kadar boyun
eğmeyeceğim diyor. Burada
en temel hakkımı savunuyorum diyor, yaşam hakkımı
savunuyorum. Ekmeğimi istiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor. Onlar boyun
eğ dedikçe ben boyun eğmeyeceğim diyor. 13 gün boyunca kendimi bir kafes hayvanı gibi hissettim. Kafesin
etrafında izlenen bir hayvan
gibiydim. Orayı beğenmezken buraya getirildim. Burası
çok daha kötü. Günışığı yok
diyor günışığından yoksun
şekilde burada kalıyorum.
Geceyi gündüzü ayırt edemiyordum. Cezaevinde yatarken refakatçim vardı, arkadaşlarım yardımcı oluyordu. Yıkanmamda, egzersiz
yapmamda yardımcı oluyordu. Şimdiki koşullardan dolayı egzersiz de yapamıyo-

rum, yürüyemiyorum diyor. İki gencecik beden hızla ölüme doğru gidiyor. Son gördüğümden bu yana
Gülmen’in yarısı kalmış. Gülmen
ve Özakça derhal görevlerine başlasınlar ve bu hukuksuzluk son bulsun.”

Esra Özakça Numune
Hastanesi önünde nöbet tutuyor

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

Kürdistan’da
Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
"Bugün İmralı’da Önder Apo’ya karşı yapılan şeylerin sorumlusu bizleriz. Zamanında
görevlerini yapması gerekenler bu görevlerinin hakkından gelseydi, yani biz zamanında
gerekli görevleri yerine getirmiş olsaydık, bugün düşman Önder Apo’ya karşı bu biçimde
hukuk ve ahlak dışı bir işkence sistemini geliştirmeye imkan bulamazdı. Özellikle de bu
hareketin yönetimi ve militanları olarak bizler bundan sorumluyuz, bunun farkındayız.
Yani bu bir mücadele sorunudur. Mücadele içerisinde doğru yol ve yöntemleri geliştirme
sorunudur." (Murat Karayılan, 2 Ekim 2017)

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET POLİTİKASIZ KALDIKÇA
"ÖNDER APO'NUN TECRİTİ" AKLINA GELİYOR!
Kürt milliyetçi hareketin yöneticilerinden Murat Karayılan 2 Ekim
tarihli açıklamasında Abdullah Öcalan'ı
İmralı'da devletin uyguladığı tecrit ve
keyfi saldırılar karşısında yeterince
sahiplenemediklerini söylüyor.
Ancak Karayılan'ın bu açıklamasından; "İmralı statüsü"ne karşı doğru
bir muhasebe yapıp özeleştiri verdikleri
ve doğru bir politikayla devletin saldırılarına karşı mücadele edecekleri
anlamı çıkartılmamalıdır.
Çünkü Öcalan tutuklandığından
beri Kürt milliyetçi hareket ne zaman
politikasız kalsa Öcalan'ı politika malzemesi yapmıştır.
Karayılan'ın açıklaması şöyle:
"Önder Apo’ya yaklaşım, Kürt halkına yaklaşımdır
İmralı sistemi, bir işkence, soykırım
ve yok etme sistemidir. Şüphesiz bu,
Önder Apo’nun şahsında bütün Kürt
halkına dönük uygulanmaktadır. Kürt
Halk Önderi’ne karşı geliştirilen bu
düşmanlık, işkence ve soykırım, aynı
zamanda bütün Kürt halkına karşı bir
tutumdur.
(...)
Bugün İmralı’da Önder Apo’ya
karşı yapılan şeylerin sorumlusu bizleriz. Zamanında görevlerini yapması
gerekenler bu görevlerinin hakkından

gelseydi, yani biz zamanında gerekli
görevleri yerine getirmiş olsaydık, bugün düşman Önder Apo’ya karşı bu
biçimde hukuk ve ahlak dışı bir işkence
sistemini geliştirmeye imkan bulamazdı. Özellikle de bu hareketin yönetimi ve militanları olarak bizler bundan sorumluyuz, bunun farkındayız."
Karayılan'ın bu açıklaması tarih
karaşısındaki sorumluluklarını ve sorumsuzluklarını ortaya koyan bir açıklama değildir. İmralı sorununun özünü
ortaya koymamaktadır.
Bu konuda daha önce yapılan açıklamalardan bir farkı yoktur ve politik
ciddiyetten uzaktır.
Kürt milliyetçi hareket Öcalan'ın
İmralı statüsüne karşı ciddi bir mücadeleden bahsediyorsa en başa dönmelidir.
“İmralı Statüsü” nasıl oluşmuştur?
İmralı politikalarına nasıl bakılmıştır?
Devletin İmralı politikalarına karşı
nasıl bir tavır belirlemişler ve mücadele
etmişlerdir?
Öcalan'ın İmralı koşulları hakkında
Kürt milliyetçi hareket tam bir tutarsızlık ve sorumsuzluk içindedir.
Karayılan açıklamasında, "Bugün
faşist AKP-MHP devletinin İmralı’da
yürüttüğü sistem, sadece Önder Apo’yu

ilgilendirmiyor. Hatta sadece Kürdistan
halkını da ilgilendirmiyor. Yani onlar
bu şekilde faşizm sistemini yerleştirmek, Kürt toplumunu teslim almak
ve bu şekilde artık Türkiye’deki faşist
sistemi kalıcılaştırmak, hatta bölgede
güç haline getirmek istiyorlar."
Tutarsızlık şurdadır; Karayılan'ın
bu söyledikleri sadece "bugün" için
geçerli değildir. Öcalan tutuklandığından ve İmralı statüleştirildiğinden
beri geçerlidir. İmralı Statüsü sadece
Öcalan'a uygulanan bir tecrit saldırısı
değildir.
Evet doğrudur; Öcalan nezdinde
tüm Kürt halkına ve onun mücadelesine
saldırıdır. Sadece Kürt halkına yönelik
de değil, tüm halklara yönelen bir saldırıdır.
İmralı'da statüleştirilen tecrit politikaları, bütün hapisanelerde tecrit politikalarının önünü açmıştır. Devrimci
tutsakların katledilmesinin yolunu yapmıştır.
Ancak bugün Karayılan'ın sözde
özeleştirisini yaptığı İmralı statüsü
bizzat Kürt milliyetçi hareket tarafından
statüleştirilmiştir.
Kürt milliyetçi hareket, İmralı Statüsüne karşı bir sorumluluk duyuyor
ve özeleştiri veriyorsa İmralı sürecinin
başına dönmelidir.
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Öcalan’ın tutsak edildiği 1999 yılından
bugüne 18 yıldır tek başına bir adada,
tam bir keyfiyetle, kendi yasalarına bile
uymadan tecrit altında tutulmaktadır.
Öcalan tutuklanıp İmralı'da tecrit
koşullarında tutulduğu ilk günden itibaren Parti-Cephe tarafından, İmralı
Statüsü'nün bozulması için tüm hapishanelerde barikat direnişlerinden, rehin
alma eylemlerine ve ölüm orucu dahil
en büyük bedelleri gerektiren her türlü
eylem önerisi yapılmıştır.
İmralı statüsünün oturtulmasına izin
verilmemesi önerilmiştir.

"Daha Güvenli" Diye İmralı
Statüsünü Meşrulaştıran
Kürt Milliyetçi Harekettir!
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Parti-Cephe'nin önerisine PKK "hayır" demiştir.
İmralı statüsünü PKK istemiştir
Kürt milliyetçi hareket, İmralı'da
devletle pazarlık için daha uygun bir
ortam ve statü olacağı hesabını yapmıştır.
İmralı Statüsü oligarşiyle uzlaşmanın aracı olarak bizzat Kürt milliyetçi
hareket tarafından savunulmuştur.
İmralı'nın kabulü, uzlaşmanın, teslimiyetin aracı olarak görülmüştür.
Ancak İmralı'da Öcalan'a uygulanan
tecrit saldırısı sadece Öcalan ile sınırlı
kalmayıp kısa süre sonra tüm hapishanelerdeki devrimci tutsakları teslim
alma politikası olan F tipi tecrit hücrelerini gündeme getirmiştir.
Devrimci tutsaklar F tiplerine karşı
tüm hapishanelerde ölümüne bir direniş
sürdürürken, Abdullah Öcalan Kürt
milliyetçi hareketin teslimiyet politikasını "FARKIMIZI KOYDUK İYİ
OLDU" diye ifade etmiştir.
Kürt milliyetçi hareketin bu tavrı,
Büyük Ölüm Orucu'nun sürdüğü 7 yıl
boyunca sürmüştür.
Oligarşinin devrimci tutsakları teslim alma politikalarına açıktan destek
verilmiştir.
Öcalan'ın tecriti, Kürt milliyetçi
hareketin gündemine ancak büyük direniş bittikten yıllar sonra girebilmiş
ve uzlaşmanın, teslimiyetin aracı olarak
kullanılmıştır.

Kürt milliyetçi hareketin İmralı politikaları tam bir ciddiyetsizliktir, sorumsuzluktur, tarih karaşısında hesap
vermesi gereken bir durumdur.
Oligarşi İmralı'da Öcalan üzerinden
Kürt halkını teslim almak için hiçbir
yasa, kural tanımadan tam bir keyfiyetle
en aşağılık politikaları hayata geçirmiştir.
Öyle olmuştur ki, Öcalan 1,5-2 yıl
avukatları dahil hiçkimseyle görüştürülmemiştir.
Kürt milliyetçi hareket bu dönemlerde
Öcalan için kılını bile kıpırdatmamış,
gündemlerine dahi girmemiştir.
Sonra bir başka zaman bakmışsınız,
Öcalan'a Özgürlük, Tecrite Hayır gibi
talepleri, sorunla en ilgisiz zamanlarda
gündeme getirmişlerdir. Hiçbir sonucun
alınmadığı kampanyalar başlatılmıştır.
Ölüm Orucu adı altında ilkesiz, tutarsız
açlık grevleri yapılmıştır. Yapılan açlık
grevleri oligarşi ile ilişkileri "germemek" adına bizzat Öcalan tarafından
bitirtilmiştir.
PKK İmralı’daki tecrite karşı mı,
değil mi, ne yapıyor? Kimse bilmiyor,
bilemez.
Düne kadar aynı masada bir anlaşmanın tarafıydı AKP, şimdi faşist oldu.
Düne kadar demokrasi timsali idi, Kürt
sorunu çözülürse ülkeye demokrasi
gelecekti, AKP de bunun baş aktörüydü... Şimdi faşist... Neye göre, niye?
Milliyetçiliğin şekli, şemali yoktur.
Çıkarı neyse onunladır, çıkarı neyi gerektiriyorsa o kalıptadır.

Öcalan'a İmralı'da
Uygulanan Tecrit, Kürt
Milliyetçi Hareketin
Uzlaşma, Teslimiyet
Politikalarından
Bağımsız Değildir!
Karayılan'ın açıklamasındaki "Bugün İmralı’da Önder Apo’ya karşı yapılan şeylerin sorumlusu bizleriz. Zamanında görevlerini yapması gerekenler
bu görevlerinin hakkından gelseydi,
yani biz zamanında gerekli görevleri
yerine getirmiş olsaydık, bugün düşman
Önder Apo’ya karşı bu biçimde hukuk
ve ahlak dışı bir işkence sistemini ge-

liştirmeye imkan bulamazdı." sözlerinde
bir ciddiyet aranacaksa; Kürt milliyetçi
hareket öncelikle İmralı sürecinin başından beri izledikleri tüm politikalarının mahasebesini yaparak halka özeleştiri vermelidir.
Çünkü oligarşinin İmralı'da Öcalan'a
uyguladığı politikalar PKK'nin teslimiyet
politikalarından bağımsız değildir.
Devrimcilerin gözaltına alındığı andan itibaren düşman elinde olduğu sürece tutsaklık koşullarındaki tavırları
bellidir. Teslim olunmaz, her koşulda
düşmana karşı direnilir.
Öcalan ise daha ilk tutuklandığı
andan itibaren "benim anam da Türk’tü"
diyerek düşmana karşı teslimiyetçi bir
tutum içine girmiştir.
Bu tavır PKK'nin 90'lı yılların başından beri izlediği teslimiyetçi politikaların ürünüdür.
Öcalan tutuklandıktan sonra faşist
oligarşik devleti aklayan, PKK'nin tüm
tarihini reddeden, silahlı mücadeleyi
mahkum eden açıklamalar yapmıştır.
Oligarşik devlete hizmet edeceğini
açıklamıştır.
20 yıl boyunca süren savaşta şehit
düşenleri sahipleneceği, ulusal kurtuluş
mücadelesinin meşruluğunu savunacağı
yerde ‘Ben kendi payıma düştüğü kadarıyla şehit ailelerinden özür diliyorum.’ diyerek teslimiyetçi bir tavır sergilemiştir.
Öcalan'ın ve Kürt milliyetçi hareketin "manifesto" dediği İmralı savunmaları ise tam bir teslimiyetçiliktir.
Oligarşinin İmralı'da Öcalan'a uyguladığı politikalar, Öcalan'ın ve Kürt milliyetçi hareketin direnmeyen teslimiyetçi
politikalarından bağımsız değildir.
Öcalan İmralı savunmalarında; "artık isyan yanlıştır", "artık şiddet yanlıştır" demiştir.
“Sorunun bu boyuta gelmesinde”,
“devlet kadar, 90’lardan itibaren “demokratikleşmeye” ayak uyduramayıp
eski yöntemde, yani silahlı savaşta
ısrar eden PKK’nin da sorumluluğu
vardır” demiştir.
“Demokratik çözüm alternatifsizdir”
demiştir. Oysa faşizmle böyle bir çözüm
mümkün değildir.
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“Devrimcilikte çakılıp kalmayı”
mahkum etmiştir.
“Ulusların kaderlerini tayin hakkı
artık geçerliliğini yitirmiştir” diye savunma yapmıştır.
Faşizm koşullarında "her ideolojinin
kendini uygulayabilme olanağı vardır,
zor gereksizleşmiştir" diye PKK'nin
mücadelesini mahkum eden ama aynı
zamanda faşist devleti "demokratik"
olarak gösteren Öcalan'dır.

Öcalan'ın Mahkemelerdeki
Teslimiyetçi Tavrına
Kürt Milliyetçi Hareket
Tarafından "Derin"
Anlamlar Yüklendi
Öcalan'ın İmralı Statüsü ve Mahkemelerdeki tavrı Kürt milliyetçi hareketin
90'lı yılların başından beri izlediği uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarından
bağımsız değil demiştik.
Aynı şekilde Kürt milliyetçi hareketin
tavrı da Öcalan'ın İmralı ve Mahkemelerdeki tavrından bağımsız olmamıştır.
Öcalan'ın teslimiyetçi tavrı PKK'nin
tüm politikalarına yansımıştır. Uzlaşmacılığa, teslimiyetçiliğe "derin anlamlar"
yüklenerek, savunulmuştur.
Türkiye ve dünya devrim tarihinde
mahkemeler devrimcilerin yargılandığı
değil, yargıladığı kürsüler olmuştur. Ancak Öcalan'ın tavrı bunun tam tersi
olduğu gibi bu tavır Kürt milliyetçi hareket tarafından "şöyle demek istedi,
böyle demek istedi" diyerek teslimiyetçiliğe "derin" anlamlar yüklenmiştir.
Üstelik bu yapılırken öyle bir kepaze
duruma düşülmüştür ki, teslimiyet yüceltilirken "sıradan militan tavrı" diyerek
devrimcilerin direnişleri küçümsenmiştir.
Aşağıda bir kaç örnek aktararak bu
kepazeliği göstermek istiyoruz. İmralı'da
Öcalan'a uygulanan tecrit politikaları
bunlardan bağımsız değildir. Siz teslimiyeti yücelttikçe faşizm teslim almak

için daha çok saldıracaktır.
“(...) Kürt Lideri sözde mahkeme
karşısında birkaç stratejik çizgidenbirini
takip ederek çıkabilirdi. Bu çizgileri,
kalın çizgileri ile zikredesek; birincisi
ve en kötüsü; ciddi idam isteminden
korkarak ‘pişmanlık’tan bahsedilebilirdi.
İkincisi; ‘kahramanlık’ beklentisi yaymaya
çalışanların duygularına cevap vererek,
mahkemeyi tanımadığını beyan edebilir,
aşırılıklara başvurabilirdi. Böylece Türkiye’nin tam bir kan gölüne çevrilmesine
yol açabilirdi. Oysa O, üçüncü yolu
seçti; mahkemeyi içine sindiremese de
tanıdı ve burayı bir barış platformu olarak
kullanmaya karar verdi.” (M. Sıraç Bilgin,
2 Haziran 1999, Özgür Politika, Aktaran,
Milliyetçilik Çıkmazı)
***
“Öte yandan, Apo’nun sözlerini iyi
kavramak gerekiyor. (...) Olay, bir yiğitlik,
bir kabadayılık sorunu değil. Sorun, alabildiğine siyasaldır. Ve Kürt halkının
geleceğiyle ilgilidir. Birileri Apo’nun
sözlerini ‘TC’nin emrine girerim ya da
çalışırım’ biçiminde anlıyorsa, bu insanların iyi niyetinden şüphe ederim.
Çünkü, Apo bu sözleri kendi öngördüğü
sistemin ve buna bağlı çözüm ekseninde
telaffuz ediyor.” (Mahmut Baksi, 3 Haziran 1999, Özgür Politika, Aktaran;
Milliyetçilik Çıkmazı)
***
"Öcalan Neden Deniz Gezmiş Değildir
(...) Abdullah Öcalan, bu nedenle
Deniz Gezmiş değildir. Deniz’ler yakalandıklarında geride ne büyük bir halk
desteği, ne de az çok işlevli bir örgüt
vardı. Bu koşullarda hükümet ve devlete
çözüm önerisi sunulamazdı, çünkü toplumda bu önerilerin hayata geçmesini
zorlayacak bir güç yoktu. Bu koşullarda
yapabilecekleri en doğru şey, mahkemede
görüşlerini bir kere daha ortaya koymak
ve onurlarıyla ölmekti. Öcalan oldukça
farklı bir konumda” (Engin Ekiner, 7
Haztiran 1999, Özgür Potika, Aktaran
Milliyetçilik Çıkmazı)

***
“(...) Che’den farklı bu adam. ‘Ölüm
nereden gelirse gelsin’ demiyor. Yani
yaşamı seviyor. Yaşamı seviyor, çünkü
O: Barışın bir bireyin yaşamının böylesine
bağlı olduğu tarihsel örneklerin belki
de en önemlisini oluşturuyor. Ve ‘asmayın
beni’ diyor: ‘Ölümden korkum yok.
Eğer çözüm olacaksa halkların barışı
için, buyrun canım fedadır. Ama dikkat
edin misyonuma. Asmayın beni, barış
öksüz kalmasın, kararmasın halkların
önündeki barış umudu!’ diyor.” (Metin
Ayçiçek, 14 Haziran 1999, Özgür Politika, Aktaran Milliyetçilik Çıkmazı)
***
“Herkes O’nun gözü pek, kahramanca
çıkış yapan herhangi bir militan gibi
tavır geliştireceğini sandı ve buna kendisini şartlandırarak, bunu bekledi. (...)
Belki de Kürtlerden çok Apo ve Kürt
düşmanları Başkan’ın böyle bir tavır
içine girmesini istiyor ve bekliyorlardı.
Ama O, hiç kimsenin beklemediğini,
ummadığını yaptı.(...) Başkan mahkemede sıradan bir militan gibi, ‘sizi
ciddiye almıyorum, sorduğunuz hiç bir
soruya cevap vermiyorum, benden hesap
soramazsınız, asıl hesap vermesi gerekenler sizlersiniz’ deseydi ne işe yarardı?
Hangi sorunu çözerdi, ya da çözüm tartışmasını başlatırdı?
(...) Halklararası gerilim doruktayken
bir kıvılcım çakılsa nelerin olup biteceğini
tahmin etmek bile zor değilken ve eğer
böyle bir olay başlarsa geri dönüşün
imkansızlığı şimdiden görünürken, milyonların yüreğinde ve beyninde özel bir
önem kazanan bir halk önderinden böyle
ucuz kahramanlık beklemek neyin nesi
oluyor? Bunun bir marifet olmadığı ortada değil mi?” (Taylan Pir, 14 Haziran
1999, Özgür Politika, Aktaran Milliyetçilik Çıkmazı)
AYIPTIR. BU SÖZLER BÜTÜN DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DEVRİMCİLERE,
HAYATINI VERENLERE HAKARETTİR.
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Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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DAHASI KENDİNİZE,
KENDİ ŞEHİTLERİNİZE
HAKARETTİR.
ONLAR DA "UCUZ
KAHRAMANLAR" OLARAK SUÇLANMAKTADIR.
TÜM TARİH, KIZILDERELER, 6 MAYISLAR, 18
MAYISLAR, TANYALAR,
DÖRTLER, ÖLÜM ORUÇÇULARI İNKAR EDİLMİŞTİR.
ÖCALAN'IN TESLİMİYETÇİ TAVIRLARI, SAVUNULMAK ADINA KENDİ
TARİHLERİ, TÜM DEVRİMCİ TARİH İNKAR
EDİLMİŞTİR.
***
"Che'den Farklı Bu Adam.
'Ölüm Nereden Gelirse Gelsin
Demiyor, Yani 'Yaşamı Seviyor'
Che ölüm heveslisi mi acaba,
ne diyor bu adam? Devrimcilerin
yaşama ve ölüme nasıl baktıkları
bellidir. Ama zorluyor işte. Duruma bir “açıklama” gerekiyor
çünkü. Teori adına akla mantığa
sığmayan ne kadar saçmalık varsa
söyleniyor. Yok Apo Deniz olamazmış, çünkü Denizlerin arkasında kitle desteği yokmuş da
ondan öyle yapmak zorundaymışlar. Öcalan, Neden Deniz
Gezmiş Değildir? diye ciddi ciddi
yazıyorlar. Yapmayın, yanlışınızı
aklayacaksınız diye akla ziyan
açıklamalar yapmayın. Deniz’in
arkasında yoktu da. Castro’ların,
Dimitrovların arkasında da mı
kitle desteği yoktu?Pirsultanlar
öyle yapmamalı mıydılar?
Devrimlerin önderleri de, sıradan militanları da kahramanlığı
ancak gerektiği anda, gerektiği
zamanda gerekli tavrı alabildiklerinde, düşmanla uzlaşmadıklarında, teslimiyetin her biçimini
reddettiklerinde ve gerektiğinde
canlarını ortaya koyabildiklerinde,
kazanırlar. Kimsenin mahkeme
kürsülerinde devrimci gelenekleri
izleyerek darağaçlarına giden
devrimcilere, ucuz kahramanlık,

sıradanlık diyerek hakaret etmeye
hakkı yoktur. Bunları söyleyenler
kendini bilmezlerdir. (Taylan Pir,
14 Haziran 1999, Özgür Politika,
Aktaran Milliyetçilik Çıkmazı)
Sonuç olarak;
- Karayılan'ın yaptığı açıklamanın ve sözde özeleştirinin hiçbir tutarlılığı ve inandırıcılığı
yoktur.
- Çünkü, ne Öcalan'ın tavrı
PKK'nin siyasi çizgisinden bağımsızdır, ne de PKK'nin politikaları Öcalan’ın teslimiyetçi, uzlaşmacı çizgisinden bağımsız
- Faşizm Kürt milliyetçi hareketten tam bir teslimiyet istiyor.
Kürt milliyetçi hareket ise oligarşik düzenle uzlaşmak ve aynı
sistem içine yerleşmek istiyor.
Ancak gerek iç çelişkiler, gerekse
dış çelişkiler ve oligarşinin güçsüzlüğü buna izin vermiyor.
- Uzlaşma-teslimiyet politikaları sonuç vermeyince Kürt
milliyetçi hareketin aklına Öcalan'ın tecrit koşulları geliyor. Ve
ne zaman başladığı, ne zaman
bittiği belli olmayan kampanyalar
başlıyor.
- Faşizmle uzlaşma-teslimiyet
politikalarıyla asla direnilemez.
Nitekim Kürt milliyetçi hareket
Öcalan'ı sahiplenme adına birçok
kez kampanya başlatmış olmasına
rağmen bedel ödeme noktasına
gelindiğinde bizzat Öcalan'ın talimatıyla oligarşiye "iyi niyet"
göstergesi olarak bitirtilmiştir.
- Karayılan'ın bu açıklaması
ne bir özeleştiridir, ne de Öcalan'a
yapılan saldırılara karşı yapılan
bir mücadele çağrısıdır. Kürt milliyetçi hareket politikasızlığını
yine "Öcalan'ın tecrit koşulları"
diyerek Öcalan'ı politika malzemesi yapmaktadır.
- Kürt milliyetçi hareket “Öcalan'a Özgürlük” adı altında hiçbir
sonuç alınmadan bitirilen kampanyalarla, direniş çağrılarıyla,
"ölüm orucu" gibi düşmana karşı
kullanılan çok önemli bir silahın
da içini boşaltmaktadır.

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ
TESLİMİYETÇİLİĞİ
SAVUNURKEN, İMRALI
STATÜSÜNÜ
MEŞRULAŞTIRIRKEN
DEVRİMCİLER ŞÖYLE DEMİŞTİR;
EMPERYALİZM VE FAŞİZM DEVRİMCİLERİ, YURTSEVERLERİ YARGILAYAMAZ!
Somut talepler;
- ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN
TECRİTE SON VERİLSİN,
- DAVA ARKADAŞI TUTSAKLARLA AYNI
YERE KONULMASI,
- ONLARLA AYNI KOŞULLARDAN YARARLANMASININ SAĞLANMASI, OLMALIDIR
Abdullah Öcalan’ın tutsak edilerek Türkiye’ye
getirilmesiyle birlikte gerek emperyalizmin başkentlerinden, gerekse Kürt ulusalcılar cephesinden,
reformist ve oportünist çevrelerden günlerce bir
“ADİL YARGILAMA” talebi yükseldi durdu.
Oysa emperyalist cephenin sözcüsü olup da
Türkiye oligarşisinden “adil yargılama” talebinde
bulunanların çoğu ya Abdullah Öcalan’a yönelik
kontra operasyonunda doğrudan yer alanlardı ya
da olan bitene seyirci kalarak, Öcalan’ın ülkelerine
girmesine izin vermeyerek onay verenlerdi.
(...)
Ama işin garibi emperyalizm bu ikiyüzlülüğünü
ortaya koyarken kimileri de “uluslararası mahkeme”
diyordu. Hangi uluslararası mahkeme? Uluslararası
mahkeme denilen şey, bu ikiyüzlü emperyalistlerin
mahkemesi değil mi? Bunlar yanlış şeylerdir.
Halkları ezen, sömüren, ulusal haklarını gasp
eden, katleden emperyalizm ve işbirlikçileridir.
Halklara her türlü zulmü reva görenlerin, sömürenlerin, katledenlerin hiçbir koşulda halkının kurtuluşu
için savaşan devrimcileri, yurtseverleri yargılamaya
hakları yoktur. Yargılayamazlar. “Uluslararası mahkeme” de olsa burjuva hukukuna göre yapılacak
bir yargılama kabul edilemez.
Devrimcilerin, yurtseverlerin halkların katillerinden böyle bir talebi olamaz.
Faşizmin yasalarına göre yapılan hiçbir yargılama
ADİL olmaz. En bağımsız savcılardan, hakimlerden
de oluşsa, burjuvazinin hukukuna ve yasalarına
bağlı bir mahkeme bağımsız olamaz, o yasalara
göre yapılan bir yargılama adil olamaz.
Faşizmin yargılaması kabul edilemez. Ama buna
rağmen onlar yargılamaya kalkarlar, yargılarlar, bu
onların sorunudur. Böyle bir durumda o kürsüleri
devrimcilerin, halk kurtuluş savaşçılarının nasıl
kullanacağı ise bellidir.
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Kentsel Dönüşüme Karşı
14. Armutlu Güz Şenliğinde Buluşalım!
ÖZEL STATÜYE SON VERİLMELİDİR!
Tutsak düşen devrimcilerin, yurtseverlerin özgür
bırakılmasını istemek her zaman ve her süreçte geçerli
olan ve bunun için mücadele edilmesi gereken bir taleptir. Ama bu tutsaklık koşullarına ilişkin güncel
acil talepler için mücadele edilmesinin önünde de
engel değildir. Bugün için güncel ve acil olan talepler
Abdullah Öcalan’ın nasıl, hangi mahkemede yargılanacağından önce içinde bulunduğu tecrit koşuluna
son verilmesi olmalıdır. Abdullah Öcalan’ın İmralı
Adası’nda tecrit koşullarında askeri hapishaneye çevrilen bir yerde ayrı olarak tutulması faşizmin kendi
yasalarına bile aykırıdır.
Kendisini savunacak avukatlara sınırlama getirilmesi, avukat görüşmesinde sıfatı, görevi ne olursa
olsun maskeli kişilerin görüşme yerinde bulunması,
savunmasını üstlenme talebinde bulunan avukatlarla
görüştürülmemesi, DGM savcı ve hakimlerinin İmralı’ya gidip ifade ve tutuklama kararı almaları...
bunlar hep oligarşinin kendi hukukunu bile açıkça
çiğnediği uygulamalarıdır.
Elbette bu tecrit koşullarında can güvenliği de
tehdit altındadır, fiziki ya da psikolojik işkenceye
tabi tutulmadığının da kimse garantisini veremez.
Zaten bir tutsağı denizin ortasında bir adada tecrite
tabi tutmanın kendisi tek başına işkencedir. Yapılan
hazırlıklardan anlaşılan odur ki, Abdullah Öcalan’ın
içinde bulunduğu koşullar değiştirilmeyecek, tek
başına İmralı’da tutulacak, burada mahkeme önüne
çıkarılacaktır.
Bunlar kabul edilemez. Abdullah Öcalan’ın;
TECRİT DURUMUNA DERHAL SON VERİLMELİDİR;
DAVA ARKADAfiLARININ BULUNDUĞU HAPİSHANELERDEN BİRİNE DERHAL
NAKLİ YAPILMALIDIR;
NAKİL YAPILDIĞI HAPİSHANEDE DAVA ARKADAŞLARININ YANINA VERİLMELİ, DİĞER SİYASİ TUTSAKLARIN SAHİP
OLDUĞU TÜM KOŞULLARDAN YARARLANMASI SAĞLANMALIDIR;
SAVUNMASINI ÜSTLENME TALEBİNDE BULUNAN AVUKATLARLA DERHAL
GÖRÜŞMESİ SAĞLANMALI, AVUKAT SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMEMELİDİR.
(Bağımsızlık ve Demokrasi Yolunda Kurtuluş,
12 Mart 1999, Sayı: 21)

Mahallemiz 80’li yılların
sonunda kurulan bir mahalledir.
Devletin köyden kente göç politikasıyla beraber yoksul halk,
Anadolu’nun birçok şehrinden,
köylerinden, kasabalarından
İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere göçmüş ve buralarda yaşamaya çalışmıştır.
Büyük şehirlerde hayat, o dönem bahsedildiği gibi kolay
değildir. Her yanı çile ve zorluklarla dolu olan bir hayattır.
Bu yıllarda yaşamın tüm zorluklarının yanı sıra insanlar
barınma sorunu yaşıyorlardı.
Büyük şehirlerde köyden göçen
insanlara yetecek sayıda ve
ucuzlukta konut yoktu.
... devlet o dönem barınma
sorununu çözmediği gibi, halkın kendi olanaklarıyla yaptığı
tek göz kondularını da sürekli
yıkıyordu. 80’li yıllarda sadece
Armutlu'da değil, İstanbul’un
birçok yerinde insanlar gecekondular yapmaya ve en doğal

hakkı ve en büyük sorunu olan
barınma sorununu çözmeye
çalışmıştır.
Armutlu o yıllarda barınma
sorununu çözmek için halkın
birlik ve beraberliği ile kurulan
bir mahalledir. Bizler Armutlu
halkı olarak 14 yıldır Yozlaşmaya ve yıkımlara karşı düzenlediğimiz Güz Şenliği’ni
bu yıl da Kentsel Dönüşüme
karşı “Tapularımızı İstiyoruz”
diyerek yapıyoruz. Çünkü bu
mahalleyi, evlerimizi, alınterimiz ve emeğimizle barınma
hakkımızı karşılamak için kurduk. Şimdi konumu itibariyle
iştah kabartıyor diye emeğimizin, alınterimizin inşaat tekellerine peşkeş çekilmesine
izin vermeyeceğiz. Birliğimiz
ve beraberliğimizle bizim olanı
başkasına vermeyeceğiz, buna
karşı mücadele edeceğiz.
Ve ilan ediyoruz; Armutlu
Bizimdir, Bizim Kalacak!

Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!

mutlu da 650 afiş mahallenin
çeşitli yerlerine asılırken aynı
günün akşamı Küçük Armutlu,
Büyük Armutlu, Hisarüstü,
Baltalimanı, Reşitpaşa, Karanfilköy, mahallelerine 10
adet festivale çağrı pankartı
asıldı. 10 Ekim'de de Büyük
Armutlu ve Küçük Armutlu
da devam eden çalışmada 200
adet afiş asılarak halk şenliğe
davet edildi.
Avcılar Halk Cephesi:
Halk Cepheliler tarafından 11
Ekim günü, Küçük Armutlu
Mahallesi'nde yapılacak olan
Güz Şenliği'nin afişlerinden
20 adet asılırken, ayrıca şenlik
davetiyeleri de halka ulaştırıldı.
Her yıl yapılan Güz Şenliğinin
düzenlenme amacı anlatıldı
ve mahalleli davet edildi.

Küçük Armutlu mahallesinde 13-14-15 Ekim'de yapılacak Kentsel Dönüşüme
Karşı 14. Güz Şenliği çalışmaları başladı. Mahallelerde
yapılan çalışmaları aşağıda
yayınlıyoruz.
Armutlu Halk Cephesi:
Amutlu'nun gençleri afiş asma
çalışmalarına Büyükarmutlu,
Karanfilköy ve Hisarüstü bölgelerinde 4 Ekim’de başladı.
Yapılan bu çalışmada 500 afiş
asıldı.
Baltalimanı, Reşitpaşa ve
Hisarüstü'nün bir bölümüne
yapılan afiş çalışmasında 500
afiş daha asıldı.
6-7 Ekim'de ise Küçük Ar-
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Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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HALKIN HUKUK BÜROSU
Tarihten Bugüne
Sınıf Mücadelesinde Avukatların
Yürüyüş Rolü.
Avukatlık mesleği tarihsel gelişimi
15 Ekim
2017
içinde yukarıda çizilen çerçevenin dışına
çıkarak toplumsal bir nitelik kazanmıştır.
Yani ücret karşılığında savunmanlık ve
dava vekilliğinin ötesine geçerek, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı bir mücadele
biçimi haline gelmiştir. Bunun nedeni
ise ancak sınıf ve sınıf mücadelesi kavramları ile açıklanabilir.
Marksist tarih anlayışına yani diyalektik ve tarihsel materyalizme göre,
gelişiminin belirli bir aşamasında toplumlar sınıflara bölünmüştür:
Ezenler-ezilenler, yönetenler ve yönetilenler... (Köleci toplumda bu, köle
sahipleri ve köleler, feodal toplumda
feodal beyler ve serfler, kapitalist toplumda burjuvazi ve proletarya-işçi sınıfı
olarak şekillenmiştir.) Bu tarih anlayışına
göre toplumların bugüne kadarki tarihi
de sınıf mücadelelerinin tarihidir. Bu
tarih içerisinde hiçbir şey bu iki olgudan
yani sınıf ve sınıf mücadelesi gerçeğinden
bağımsız olarak var olamaz. Yani her
şey sınıfsaldır. Şu veya bu ölçüde, şu
veya bu sınıfla ilgilidir. Avukatlık da bu
gerçeğin dışında kalmamış, “hayatın
olağan akışı” avukatları iki sınıftan biSayı: 36
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Sevgili okurlarımız; bu sayımızda,
geçmişten bugüne devrimci avukatlığın
köşe taşlarını ele aldığımız dizimizin
üçüncü bölümünü sizinle paylaşıyoruz.
Bu bölümde asıl olarak geçmişten
bugüne dünya ve ülkemizde avukatların devrimci mücadelelere katılımı
ve avukat olan devrimci önderlerimizi
anlatacağız. Ama önce avukat kimdir,
avukatlık nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl
bir gelişim geçirmiştir, aydın olma
misyonu nedir konularında kısa bir
tarihsel hatırlatma yapmak istiyoruz.
Avukat kimdir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde avukat, “Hak ve yasa işlerinde isteyenlere
yol göstermeyi, mah-kemelerde, devlet
dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve
bunun için yasanın gerektirdiği şartları
taşıyan kimse.” olarak tanımlanmıştır.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere avukat,
“başkaları için hak arayan, hak arayana
yol gösteren, hakları korumayı kendine
görev edinen” kişidir. Kısaca; avukatlık, öz olarak, başkaları için “hak
arama”, başkalarının “hakkını savunma” faaliyetidir. Buradan yola çıkarak
avukatlık, hakkın ve haksızlığın söz
konusu olduğu her yerde ve zamanda
söz konusu olan bir faaliyettir diyebiliriz. Yani avukatlık “savunmanlık”
ya da “dava vekilliği”nin ötesinde bir
kavramdır ve mahkeme salonlarıyla
sınırlandırılamayacak bir meslektir.
Avukatlık ne zaman ve nasıl ortaya
çıkmıştır?
Savunma mesleğinin (avukatlık)
tarihini eski Yunan şehir devletlerine
ve Roma’ya kadar götürmek mümkündür. Avukat sözcüğü eski Yunan-

ca’da, “üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan” anlamına gelen “AdvoCatus”
sözcüğünden Türkçe’ye ve diğer dillere yerleşmiştir.
Birçok açıdan bugünkü kamu hukukuna ve özel hukuka kaynaklık
eden Roma’da avukatlık onur mesleği
olarak kabul edilmiş, bu yüzden avukatların hizmetleri karşılığında bir
ücret almaları yasaklanmıştır.
Bugünkü anlamda avukatlık ise
13. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da
ortaya çıkmıştır. 14. Yüzyıl Fransası’nda avukatlar başka başka şehirlere
giderek savunma yapmaya başladıklarından, bu dönemde avukatlara “adaletin gezici şövalyeleri” denilmiştir.
Ortaçağ Avrupası’nda ceza davalarında avukatlık söz konusu değildir.
Çünkü Avrupa’da Ortaçağ, “Savunma
hakkının olmadığı” bir dönemdir. Bu
dönemde davalar, “işkence” ve “itiraf”
ile sonuçlandırılmıştır. Bu nedenle
“Savunma” bu dönemde lüzumsuz
sayılmıştır.
Türkiye’de (Osmanlı döneminde)1800’lü yıllara kadar “Dava Vekili”
adıyla meslek yapan bir sınıf yoktu.
Yalnızca yazılı müdafaa yaptığı söylenebilecek arzuhalciler vardı. İlk kez
1800’lerde dava vekilliği ortaya çıkmaya başladı.
Baro ve avukat kavramları ilk defa
Türk hukuk sistemine 1924 tarihli
“Muhamat Kanunu” ile girdi.
İlk avukatlık kanunu 27 Haziran
1938 Tarih ve 3499 Sayılı Avukatlık
Kanunudur. Bugün yürürlükte olan
kanun ise 1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu’dur.

rinden yana taraf olmaya zorlamıştır.
Avukat aydın mıdır?
Avukatlar sınıfsal olarak küçük burjuva nitelikli bir meslek gurubudur. Bu
nitelikleri avukatların “aydın” olarak
nitelendirilmesine de zemin hazırlamıştır.
Çünkü avukat, belirli bir hukuk ve
siyaset bilimi eğitimi almış, bu nedenle
de çevresinde olup bitenleri, içinde yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal, siyasal gelişmelerini kavrayabilecek birikime sahip olmuştur. Özellikle yaşadıkları zamanın mülkiyet ilişkilerini ve
bu ilişkilerden doğan sömürüyü, adaletsizlikleri görebilme imkanına sahip
olmaları avukatlara “aydın” olma zemini
sunmuştur.

Ancak bu durum, avukatların doğrudan ve kendiliğinden aydın oldukları
anlamına gelmez. Özellikle Marks ve
Engels’in sürekli eleştirdiği “meslekten
hukukçu bakışı”na sahip yani “dünyayı
salt hukukçu bakış açısıyla açıklayıp
anlamlandırmaya çalışan” bir hukukçular
yığınının varlığı bunun önünde engel
olmuştur. Fakat yine de avukatların
azımsanmayacak bir bölümü, tarih boyu,
bu çerçevenin dışına çıkıp aydın olma
misyonuna sahip olabilmiştir.
Bu nasıl olmuştur? Hayatın kendisi
avukatı şu ya da bu sınıftan yana taraf
olmaya zorlamış, meselelere “salt hukukçu bakış açısıyla” bakılamayacağı
konusunda zengin bir deneyim sun-

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

muştur. Bunun sonucunda, mesleğin doğasından
gelen “aydın” olma potansiyeli tarihsel süreç
içinde avukatların azımsanmayacak bir bölümünü “para karşılığında”, “teknik-hukuki savunma yapan” veya
“dava vekili olan” bir meslek gurubunun
üyesi olmanın dışına çıkarmış ve “eşitlik,
özgürlük, adalet” gibi ideallerle doğrudan
sınıf mücadelesinin içinde rol almaya itmiştir. Avukat, işte bu mücadelenin içinde
yer aldığı, mesleki bilgi ve deneyimini
emekçi yığınların çıkarına kullandığı
ölçüde aydın olma niteliği kazanmıştır.
Elbette bir genelleme yapmak mümkün
değildir, çünkü avukatların azımsanmayacak bir bölümü de yine küçük burjuva
niteliklerinden dolayı halk yığınlarının
hak ve özgürlük talepleri karşısında egemen
güçlerin yanında saf tutmuş, gericiliği savunabilmiştir. Tarihte ve günümüzde bunun
çokça örneği mevcuttur.

Ancak biz yine de avukatlığın doğası
gereği “olması gerekeni” ve bugün de
varolan bir tarihsel gerçekliği tarif ettiğimizin altını çizelim.
Avukatların önemli bir yere sahip olduğu sınıf mücadelelerine Fransız burjuva
demokratik devrimi, işçi sınıfının Avrupa’da 1830-1848 yılları arasındaki devrimci
ayaklanmaları, Paris Komünü, Ekim Devrimi ve 20. Yüzyılda gerçekleşen diğer
sosyalist devrimler ve ulusal kurtuluş hareketler örnek gösterilebilir. Bu hareketlerin
hemen hepsinde avukatlar şu veya bu ölçüde önemli roller üstlenmiştir.
1789 Fransız (Burjuva) Devrimi
Feodal gericiliğin egemen olduğu 17
ve 18. Yüzyıl Avrupası’nda, küçük çaplı
(manifaktür, imalethane, atölye düzeyinde)
üretimle elinde sermaye birikimi oluşmaya
başlayan burjuvazinin, bu birikimi daha
çok kar getirecek büyük çaplı(fabrika düzeyinde) üretime dönüştürmesi gerekiyordu. Bunun yolu da feodal üretim ilişkilerinin yerini kapitalist üretim ilişkilerinin

HALKIN HUKUK BÜROSU
TARİHİNDEN
Bir HHB Avukatının Anlatımından:
(...) Büroda bulunan biz iki avukat ve iki
bayan müvekkilimizle birlikte apar topar
tartaklanarak gözalna alınmış ve işkencehaneye var‐
mışk. Savcı Nuh Mete Yüksel de duruma nezaret
ediyordu. Diğer avukat arkadaşım … bu işkencehanede
daha önce 15 gün gözalnda kalmış, bu sürenin 10
gününde cinsel tacize varan ağır bir işkence görmüştü.
Ben ise DAL'a (Derin Araşrma Laboratuvarı‐Ankara
emniyendeki meşhur işkencehane) ilk defa "düşm‐
üştüm". (...) Buradaki sıkı işkenceyi iki sene önce
gözalna alınan ve 15 gün işkence gören avukat ar‐
kadaşım Fuat Erdoğan'ın anlamlarından biliyordum.
O’nun direngenliğini anımsadım.
(…) Üç gün geçği halde halen işkence sırası bize
gelmemiş. Arada tuvalete çıkarken diğer arkadaşım
ve müvekkillerimizle görüşme rsamız oluyordu.
3'üncü günün gecesi saat 22.00 sıraları, zayıfça bir
kişi hücremin kapısını açarak "kibarca" yukarı çık‐
mamız gerekğini söyledi. "Demek beklenen gün

almasıydı. Bu ise ancak bir devrimle
mümkündü. Fakat burjuvazi devrimi tek
başına yapabilecek güçte değildi. Bu nedenle egemen sınıfla, feodal aristokrasiyle
(krallar, derebeyler ve benzerleri) çelişkileri
derinleşen köylülere, serflere (toprak köleleri), zanaatçılara ve işçilere yanaştı ve
onların uzun yıllardır süren savaşına öncülük etmeye başladı. Bu dönemde burjuvazinin bayrağında emekçi yığınlardan
çaldığı “eşitlik, özgürlük, adalet” sloganları
yazılıydı. Bu nedenle tarihsel olarak ilerici
bir sınıf konumundaydı. Tabii ki devrimden
hemen sonra aristokrasiyle de uzlaşarak,
devrimi birlikte yaptığı emekçi halk yığınlarına ihanet ederek gericileşti.
Belirli bir tarihsel aşamadan itibaren
burjuvazinin öncülük ettiği ve devrimle
sonuçlanan feodal gericiliğe karşı süren
bu savaşımda avukatlar da önemli bir rol
oynamıştır. Feodalizmin kalelerine vurulan
her darbe o dönemin ilerici avukatlarının,
hukukçularının, felsefecilerinin ve diğer
küçük burjuva aydın çevrelerin hukuk ve

geldi" diye düşünürken, anlamış gibi yaparak "Yanlış
anlama, sohbet edeceğiz. Amirlerimiz çağırıyor"
dedi. (…) Gözlerim bağlı olduğu halde bir üst kata
çıkk. Burası modern hazırlanmış, televizyonlarda
da gördüğümüz ünlü aynalı sorgu odasıydı. (…) Bek‐
lediğimiz psikolojik sorgulama başladı. Ortada bir
suçlama da olmadığı için ne konuşacaklarını onlar
da bilmiyorlardı. O nedenle de "Bırakın bu işleri,
kuzu kuzu herkes gibi avukatlık yapın" noktasında
toplandı. (…) Sonuçta sohbet uzadıkça onların talebi
"bırakın bu işleri" benim talebim ise "yapğımız
işlerin bilincindeyiz. Bir bedeli olduğunu da biliyoruz.
Bunu her koşulda ödemeye hazırım" noktasında
düğümlendi.
Psikolojik sorgu "nabız iyice alınıncaya kadar"
devam e . (…) Sohben bu sonundan pek memnun
olmadıkları için konu değişrmek için biri aldı.
"Tabi dışarıdan haberiniz yok. Dışarıda bir kamyon
adamı öldürdük. Avukat Fuat'ı da öldürdük". Önce
bunu psikolojik bir tehdit sandım. Daha sonra ga‐
zetenin bir bölümünü saklayarak gösterdiler. Fuat
gerçekten de katledilmiş. (…)”
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siyaset üzerine fikirlerinin yansıması olan
“eşitlik, özgürlük, adalet” sloganlarının izlerini taşımıştır. Bu sloganlar ise aslında uzun
yıllardır süren sınıf savaşımının içinde
şekillenen, emekçi yığınların egemen
güçlere karşı temel taleplerinin birer ifadesidir yalnızca.
Avukatların bu dönemdeki sınıf savaşımındaki rolü fikri katılımın ötesine
geçmiş, bu savaşımın doruk noktasına
ulaştığı 1789 Fransız Devrimi’nde avukatlar devrime fiilen de önderlik etmiştir.
Tipik bir burjuva demokratik devrimi
olan Fransız Devrimi’nin en önemli isimlerinden ve Jakoben kulüpleri aracılığıyla
devrime önderlik eden Robespierre, Danton, Saint Just, Desmoullins avukat kimlikleriyle ön plana çıkmışlardır.
Dresden Devrimci Ayaklanması
Ekonomik olarak feodal üretim ilişkilerinin, siyasal olarak da feodal monarşilerin egemenliğindeki Avrupa’da,
1830’dan itibaren devrim hedefine ulaşamayıp yenilgiyle sonuçlanan birbiri
ardına işçi ayaklanmaları yaşanmaya
başladı. Almanya’da gerçekleşen Dresden
Ayaklanması da bunlardan biriydi. Ayaklanma hükümetin, halk meclisini feshetmesine karşı demokrat avukat Samuel
Erdmann Tzchimer’in önderliğinde başladı. Dresden şehrinde bir anda 100’ün
üzerinde barikat kuruldu. 4 Mayıs 1848’de
geçici bir hükümet kuruldu. Kısa süreli
bir ateşkesin ardından Prusya ordusunun
da desteğini alan Saksonya ordusu 5
Mayıs’ta Dresdenlilere saldırdı. Dresden
halkı 4 gün süren barikat savaşlarının
sonunda 9 Mayıs’ta savaşı kaybetti.
Proletaryanın tarihindeki ilk güçlü
siyasal eylemlerinden biri olan Dresden
Ayaklanması’na demokrat bir avukat
olarak bilinen Samuel Erdmann Tzchimer
önderlik etmiştir. Tzchimer Saksonya
Ordusunun desteğini alabileceği yanılgısına düşmekle ve bu yanılgısının bedelini ağır ödemekle birlikte proletaryanın
bu ilk siyasal kalkışmasının silahlı olması
gerektiğini savunarak zoru ve silahı esas
alan devrimci bir çizgiyi benimsemiştir.
Paris Komünü
1870’lere gelindiğinde Fransa’nın iki
temel gücünden biri çökmekte olan imparatorluk rejimi, diğeri ise yükselmekte

olan işçi sınıfıydı. 1871 Fransa-Prusya
(Almanya) savaşında alınan yenilgiyle
birlikte bu iki güç arasındaki çelişkiler
de derinleşmişti. Savaştan sonra kurulan
ve 750 temsilciden oluşan “ulusal
meclis”te halkın temsil edilmemesi ve
burjuvazi ile emekçi halkın yaşam düzeyi
arasındaki uçurumun giderek artması da
emekçi yığınların öfkesini artırmıştı. Bunun sonucunda Paris halkı bir kez daha
ayaklanarak işçi sınıfının önderliğinde
Ulusal Muhafız Merkez Komitesi’ni kurdu. Gerici Thiers Hükümetinin saldırıya
geçmesi üzerine Parisli işçiler meydanlara
indi ve barikat savaşları başladı. Tarih
17-18 Mart 1871’di. Bugünden sonra
28 Mayıs 1871’e kadar sürecek bir Komün deneyimi yaşandı. Bu deneyim,
henüz vakti gelmemiş bir düşüncenin,
sosyalizmin ilk nüvesiydi. Kısa süreli
de olsa binlerce yıldır ezilen, sömürülen
emekçi yığınlar, proletaryanın önderliğinde ilk defa kendi iktidarlarını kurma
deneyini yaşadılar. 72 günlük komün
deneyimiyle ilk defa eşitliğin, özgürlüğün,
adaletin tadına vardılar.
Kısa süreli de olsa emekçilerin eşitlik,
özgürlük, adalet özlemlerin vücut bulduğu
Paris Komünü deneyiminde avukatlar
da önemli roller üstlenmiştir. Komün
üyelerinden üçü avukattır. Bunun yanında
onlarca avukat Thiers gericiliğine karşı
barikat savaşlarına da katılmışlardır.
Ekim Devrimi ve Sovyetlerde Avukatlık
Emekçilerin binlerce yıllık hayalinin
ete kemiğe büründüğü, tarihin ilk sosyalist
devletinin yani emekçilerin iktidarının
kurulduğu Büyük Ekim Devrimi’nde de
avukatların rolü tartışmasızdır. Diğer her
şey bir yana, devrimin teorik ve pratik
önderi Lenin’in bir avukat olması dahi
tek başına avukatların Ekim Devrimi’nde
oynadıkları rolü göstermeye yeterlidir.
Yalızca bu durum bile avukatlar için bir
övünç ve gurur kaynağı olarak değerlendirilebilir.
70 yıllık sosyalizm deneyimi boyunca,
sosyalist hukukçuların, zamanın devrimci
avukatlarının devrimin sürdürülmesinde,
sosyalist toplumun temellerinin inşasında
oynadıkları rol de oldukça önemlidir.
Sosyalist mülkiyet ilişkilerinin ve sosyalist
devlet modelinin teorik-hukuksal temellerinin oluşturulması ve bunlar üzerinde
şekillenen sosyalist hukukun yaratılması

sosyalist hukukçuların, başta Lenin olmak
üzere sosyalist avukatların katkılarının
ürünüdür.
Bunların yanında bütün dünya emekçi
halklarının, işçi sınıfının ideolojik önderi;
işçi sınıfına sömürüden kurtuluşun yolunu
gösteren, bu yolda işçi sınıfına en güçlü
silahı, tarihsel ve diyalektik meteryalizmi
kazandıran Karl Marks; Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro, Bulgaristan
Devrimi’nin önderlerinden Vasil Petrov
Kolarov, 1918-19 Alman Devrimi'nin
önderlerinden Karl Liebknecht gibi devrimci önderler de avukat veya hukuk
eğitimi almış kişilerdi.
İşte bugün devrimci avukatların güç
aldığı tarih budur. Devrimci avukatlığın,
halkın avukatlığının tarihsel temelleri
kısaca özetlemeye çalıştığımız bu tarihte
gizlidir. Paris barikatlarında komünar,
Dresden’de ayaklanmanın önderi, Soyvetlerde devrimin teorisyeni ve pratisyeni,
Küba’da devrimin komutanı, işçi sınıfının
ideolojik önderi hukukçulardan güç alıyorlar. İşte bu yüzden devrimci avukatlığın
kökleri derindedir, yok edemezsiniz diyorlar.
Sonuç olarak;
1- Avukat; başkaları için hak arayan,
hak arayana yol gösteren, hakları korumayı meslek edinen, hukuki bilgi ve
tecrübesini bunun için kullanan kişidir.
2- Avukat; aldığı hukuk ve siyaset
eğitiminin sonucu olarak, yaşadığı zamanın ekonomik, sosyal, siyasal gerçeklerini kavrayabilen, bu gerçekleri
halka taşıyabilen, mesleki birikimini ve
tecrübesini halkın yararına kullanan bir
kişi olabildiği ölçüde “aydın” niteliğine
sahiptir.
3- Devrimci avukatlar haksızlığa karşı
hakkı, adaletsizliğe karşı adaleti savundukları; halkın, haklının yanında saf tuttukları için haklı ve meşrudurlar.
4- Devrimci avukatlığın, halkın avukatlığının tarihsel temelleri işçi sınıfının
ideolojik önderi olan genç avukat Marks’a
dayanmaktadır. Paris barikatlarında komün için dövüşen, Dresden’de ayaklanmaya önderlik eden, Soyvetler’de devrimin teorisyeni ve pratisyeni, Küba’da
devrimin komutanı olan devrimci avukatlara, devrimci hukukçulara dayanmaktadır. İşte bu yüzden devrimci avukatlığın kökleri derindedir, faşizmin gücü
devrimci avukatları teslim almaya, yok
etmeye yetmez!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Barolar, Hukuk Örgütleri, Devrimci, Demokrat Avukatlar:
SALDIRI YANLIZCA HHB’YE DEĞİL HERKESEDİR
HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİN ÖNÜNDE GÜÇLÜ BİR
BARİKAT ÖRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR
ŞİMDİ “DESTEK VE DAYANIŞMA ZAMANI” DEĞİL
BARİKATI HEP BİRLİKTE GÜÇLENDİRME ZAMANIDIR
BİLİMSEL NAMUSU OLAN HERKESE ÇAĞRIMIZ BUDUR

Faşizm bugün bir kez daha halkın
avukatlarına azgınca saldırıyor. 15
avukat önce hukuksuzca gözaltına alınıp günlerce işkencede tutuldu, sonra
tutsak edildi. Tutsak edilen avukatlara
ağır tecrit dahil fiziki ve psikolojik
her türlü işkence uygulanıyor. Burjuva
medyada, kopkoyu bir sansür eşliğinde,
avukatları hedef alan, yeni komplolara
zemin hazırlayan “haber” adı altında
tek sesli propaganda metinleri yayınlanıyor.
AKP bugün, OHAL adı altında
meşrulaştırmaya çalıştığı hukuksuzluk
düzeniyle, uzun yıllar birlikte iş tuttukları, her türlü hukuksuzluğu, keyfiliği hukuk kılıfına sokarak bütün
düşmanlarına, halka azgınca saldırdıkları (bugün adına paralel yapılanma,
FETÖ dedikleri) cemaatle birlikte
geçmişte kullandıkları bütün yöntemleri şimdi cemaatsiz kullanıyor. Kısaca
‘paraleli’ de ‘aslı’ da aynı; devlet devletliğini, faşizm faşizmliğini yapıyor.
İşkence, komplo, yalan, iftira… Her
türlü yöntemle, en ileri unsurlardan,
devrimcilerden başlayarak bütün halka
saldırıyor.
AKP faşizmi, bütün halkı hedef
alan OHAL terörünü dizginsiz bir şekilde sürdürürken bu arada avukatları
da ihmal etmiyor. Önce en ileri olanlarından, devrimci avukatlardan başlıyor.
Türlü senaryolarla evler, bürolar basılıyor, avukatlar gözaltına alınıp işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyor. Sonra
halka genişliyor; devrimci avukatlardan
başlayarak, kendi hukuklarını bile yok
saydıkları hukuksuzluk düzeninin önünde engel olarak gördükleri kim varsa

saldırıyor. Adliyelerde, karakollarda,
hapishanelerde fiziki, psikolojik her
türlü saldırıyla avukatlık yapılamaz
hale getiriyor. Yani geçmişte ne yaşandıysa bugün de aynısı yaşanıyor.
Yoğunluk ve biçim olarak belki biraz
farklı ama saldırının özü aynı. Faşizm
cephesinde değişen bir şey yok.
Son olarak büromuza yönelik saldırı da bunun bir parçasıdır. Saldırının
zamanlaması, Nuriye ve Semih’in
avukatlarına yönelik bir saldırı olarak
görülmesine neden olsa da, ki saldırının
bugün bize yönelmesinin en önemli
nedeni budur. Saldırı yalnızca Halkın
Hukuk Bürosu’na yönelik bir saldırı
değildir. Bütün avukatları hedef alan,
çok daha geniş kapsamlı bir saldırı
söz konusudur. Gözaltına alınıp tutuklanan meslektaşlarımıza yöneltilen
suçlamalara bakıldığında bu gerçek
tüm çıplaklığıyla görülecektir. Suçlamaların tamamı “müvekkillerine susma
hakkını hatırlatma”, “aleyhe ifade vermelerine engel olma”, “müvekkillerinin
yaşadığı işkence ve hukuksuzlukları
teşhir etme” gibi ya yaptıkları işle
yani avukatlıkla ilgili ya da neresinden
tutsanız elinizde kalacak, hiçbir hukuki
değeri ve inandırıcılığı olmayan, geçmişte yüzlerce örneğini gördüğümüz
gizli tanık ve itirafçı ifadelerine dayanıyor. Yani geçmişten bugüne,
DGM’lerden özel yetkili mahkemelere,
“özgürlük hakimlikleri”nden ihtisas
mahkemelerine onlarcasını gördüğümüz bir senaryo oynanıyor.
Saldırının asıl hedefinin avukatların
kendilerinin değil onların avukatlık
yapma biçimi olduğu açık. AKP fa-

şizmi açıkça bize “size bu şekilde
avukatlık yaptırmayacağım” diyor.
Bununla da kalmıyor, “ya benim isteğim gibi avukat olur, kuzu kuzu
avukatlık yaparsınız ya da size hiç
avukatlık yaptırmam” diyor. OHAL
ilan edilip birbiri ardına çıkan kararnamelerle binlerce memur ihraç edilirken bir yandan da avukatlara yönelik
KHK hazırlığı içinde oldukları, çıkarılacak bir KHK ile binlerce avukatı
kapsayacak bir meslekten ihraç saldırısının gündemde olduğu aylardır
biliniyor. Hatta bu konunun barolar
ve Türkiye Barolar Birliği ile de “istişare” edildiğine yönelik bilgi de yine
herkesin malumu. Yani saldırının sa- Sayı: 36
dece bir avuç marjinal, militan, “makul Yürüyüş
olmayan” avukatla sınırlı olmadığı 15 Ekim
2017
ortada. Bugün Halkın Hukuk Bürosu’na yönelen bu saldırı, eğer saldırıyla
orantılı bir direniş örgütlenemezse
yarın diğer avukatları da kapsayacak.
Peki, bizim cephemizde somut durum ne? Faşizm bu kadar azgınca saldırırken, özünde “hak savunuculuğu”
olan, haksızlığın ve adaletsizliğin olduğu her yerde öne atılmayı gerekli
kılan avukatlığın, bu niteliğini ortadan
kaldırmaya çalışırken saldırının hedefindeki avukatlar, barolar, hukuk
örgütleri ne yapıyor?
Maalesef saldırıyla orantılı bir direniş ortaya konulduğu, saldırıyla
orantılı bir karşı politika geliştirildiğini
söylemek çok güç. Birkaç istisna dışında barolar ve hukuk örgütlerinden
ses yok. Ses çıkaranlar da adeta kulaktan kulağa oyunu oynar gibi fısıldıyor en yakınındakine. Ciddi bir tavır

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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alış yok.
Devrimci, demokrat, yurtsever avukatlar açısından da durum pek farklı
değil. Güçlü bir karşı koyuş, örgütlü bir
tavır alış yok. Yalnızca bu çevrelerden
en ileri olanlar bireysel çabalarıyla bir
adım daha öne çıkıyor, hepsi bu. (Elbette
bunu da çok önemsiyoruz, çok değer
veriyoruz ama yeterli olmadığını da
ortaya koymak gerek) Geri kalanlar açısından ise ya zevahiri kurtarma ya da
“bekle gör” mantığı ile süreci sessizlikle
geçiştirme eğiliminin hakim olduğu ortada.
Sanılıyor ki “sessiz kalırsak, göze
batmazsak, faşizm bize saldırmaz, bu
süreci en az zararla atlatırız.” Hayır, bu
yanlıştır. Eninde sonunda faşizm herkese
saldıracaktır. Nazi Almanyası’nda hayatta
kalabilmek için hiçbir şeye sesini çıkarmayan, faşizmin zulmünü görmezden
gelen papazın hikayesini bilmeyen yoktur. Naziler onu almaya geldiklerinde,
komünistlerden başlayıp Yahudileri, solcuları, aydınları bir bir katledip sıra
ona geldiğinde sesini çıkaracak kimse
Sayı: 36
kalmamıştır. Bugün de durum aynıdır.
Yürüyüş “Susma sustukça sıra sana gelecek!”
sloganı bugün hiç olmadığı kadar güncel
15 Ekim
2017
ve yerindedir.
Bu nedenle sıranın kendilerine gelmesi beklemek tarihsel ve büyük bir
yanılgıdır. Diyelim ki böyle düşünenlere
gerçekten de faşizm saldırmadı, diyelim
ki sıra gerçekten onlara gelmedi, diyelim
ki bu süreci en az zararla atlattılar; peki
ama savundukları, savunduklarını iddia
ettikleri değerlerden geriye ne kalır o
zaman, orası da malum. Tarih onlarca
örneğini göstermiştir ki, direnmeyen
çürür. Bu bilimsel bir gerçektir. Tarih
böyle diyor, hayat böyle diyor.
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Çürüme sahip olunan değerlerdeki
aşınmadır, yozlaşmadır. Faşizm fiziki
veya ideolojik saldırılarıyla bu değerleri
yok etmeye çalışırken direnmediğinizde,
saldırıyla orantılı bir direniş örgütlemediğinizde, “günü kurtarma”, “ postu deldirmeme” düşüncesiyle hareket ettiğinizde
zaten aynı sonuç ortaya çıkmış, faşizm
istediği sonucu almış olur. Savunulan
değerlerden geriye bir şey kalmaz. Ortada
sadece içi boş bir post kalır. Bunu anlamak
için uzun teorik tahliller yapmaya veya
yapılmış tahlilleri bilmeye de gerek yok.
Tarihe bakmak yeterli. Çok uzağa gitmeye
de gerek yok, yakın tarihimiz bunun örnekleriyle dolu.
Buradan bakınca barolarda ve diğer
hukuk örgütlerinde yaşanan çürümenin
büyüklüğü de ortada. Çürümekten kurtulmanın tek yolu direniştir. Elbette direnişin biçimleri değişebilir. Herkes
aynı oranda direnecek, aynı şeyleri yapacak diye bir kural yok. Herkes yapabildiği kadar ama bilimsel doğrularla
yapar. Bunun için değişik yol ve yöntemler bulunabilir. Burada asıl olan saldırıya direnmek gerektiği, direnmenin
gereklilikten öte zorunluluk olduğu fikrinde ortaklaşmaktır. Bilimsel olan budur.
Bu saldırılara direnmek için devrimci
olmaya, her şeyi göze almış, yalınkılıç
kavgaya girmiş olmaya da gerek yok.
Bilimsel namusa sahip olmak yeterli.
Nedir bilimsel namus? Burjuva ideolojisinin beyinlere işlediği “gemisini
kurtaran kaptan”, “her koyun kendi bacağından asılır”, “bana dokunmayan
yılan bin yaşasın” anlayışının reddidir.
“Objektif olma”, “tarafsız olma”
adına faşizmin ideolojik, fiziki saldırılarına karşı tavır almama düşüncesinin
reddidir.
Nerede, hangi koşulda
olursa olsun haklıdan yana
taraf olma, tavır almadır.
Bilimsel namusa sahip olmanın bugün avukatlık cephesindeki karşılığı, faşizmin
saldırılarının ilk hedefi olan
Halkın Hukuk Bürosu ile dayanışma içinde olmaktır. Bunun için saldırının ilk hedefi
olan devrimci avukatlarla,
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyla aynı çizgide olmaya,

avukatlığı aynı şekilde ele almaya da
gerek yok. Farklı düşünebilir, farklı ele
alabilirsiniz ama yukarıda ifade edildiği
gibi saldırı sadece Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik bir saldırı değildir,
bütün avukatlara yöneliktir. Faşizmin
saldırıları bugün avukatlar cephesinin
en ileri unsurlarına yönelmiştir ama bu
“diğerlerinin” saldırıdan muaf olduğu
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle
bugün bilimsel namusa sahip olmak
için, kendini saldırının dışında tutup
“mağdurla dayanışma içinde olmak”
da yetmez. Saldırının hedefi hepimiz
isek, bu gerçeği gözardı edip, kendini
bunun dışında tutup, “mağdurla dayanışma içinde olma” düşüncesi yanlıştır.
O halde yapılması gereken açıktır:
Faşizmin saldırılarına karşı ortak bir
cephe oluşturmak, Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarının kurduğu, kurmaya çalıştığı
barikatı hep birlikte güçlendirmektir.
Bir kez daha söylüyoruz: faşizm koşullarında bekle gör mantığı yanlıştır.
Susarsak, sessiz kalırsak bize saldırmaz,
süreci en az zararla atlatırız düşüncesi
yanlıştır. Doğru olan susmak, tavırsız
kalmak değil en gerisinden en ilerisine
kadar birçok yöntemle faşizme karşı
direnmek, direnişi büyütmektir.

Devrimci Önder Che Guevara
Yolumuzu Aydınlatmaya ve
Direnen Halkların Yüreğinde
Yaşamaya Devam Ediyor
İkitelli Halk Cephesi devrimci önder
Che Guevara'nın ölümünün 50. yıl dönümü dolayısıyla 9 Ekim’de bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Küba’daki sosyalist
devrimin lideri Che Guevara büyük devrim önderlerindendir! Halkı silahlı mücadeleye katıp, dağlarda şahan olmuştur.
Gerilla birliklerini halk için savaşa katmıştır. Halkın öncüsü CHE ve gerilla
birliğinden yoldaşları halk kurtuluş savaşında Küba’nın önderleri olmuştur.
Che Guevara, 9 Ekim 1967’de Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da
Bolivya Ordusu’nun elindeyken katledildi!
Bizler de Türkiyeli devrimciler olarak
Che’nin mirasına sahip çıkacak, Marksizm-Leninizmi savunmaya devam edecek
ve dünyanın herhangi bir yerinde halklara
atılan tokadın acısını yüreğimizde hissedeceğiz." denildi.
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SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
- BİZ HALKIZ, MİLYONLARIZ,
80 MİLYON HALKI TESLİM
ALAMAZSINIZ;
- 80 Milyon Halk, Tutuklamakla, Katletmekle
Bitmez!
- Komplolarla, Gizli Tanıklarla Bizi Teslim
Alamazsınız!
- Hiçbir Güç Milyonlarca Halkı Teslim Alamaz!
- Kökleri Halkın İçinde Olan Devrimcileri
Bitiremezsiniz!
-Saldırganlığınız; Güçsüzlüğünüzün ve Çaresizliğinizin Göstergesidir!

İTİRAFÇILIK İFTİRACILIKTIR;
- İtirafçılık Halkın Özgürlüğüne, Vatanın Bağımsızlığına İhanettir!
- İftiralarla Direnişe Gölge Düşüremez, Bitiremezsiniz!
- Faşizme Karşı Direnişi İtirafçılarla Bitiremezsiniz!
- Hiçbir İtirafçı Gerçekleri Değiştiremez,
Haklı Olan Biziz, Biz Kazanacağız!
- İtirafçıların Sonu Bir Kenara Atılmaktır,
Onursuz Bir Yaşamdır!

DEVRİM VE İKTİDAR HEDEFİNİ
KAYBEDENLERİN KAÇINILMAZ
SONU: TESLİMİYET, TASFİYE,
YOZLAŞMA;
- Savaştıkça Güçlenir; İnançsızlaştıkça, Yozlaşır, Çürür, Teslim Olunur!
- Devrime ve Sosyalizme İnançsızlaşanlar
Düzenin Silahlı Gücü Olurlar!
- Devrim İddiasını Kaybedenler Yozlaşır, Çürürler. Her Türlü Onursuzluğu Yaparlar!
- Teslimiyetçilik Tüm Değerlerin Tasfiyesi,
Yozlaşması, Çürümesidir!
- Direnip Savaşmayanlar, Bataklığa Saplanırlar!

Geleneklerimiz:
- HALKA İNANMA VE HALKA GÜVENME
GELENEĞİMİZ;
'Devrim kitlelerin eseridir' diyor Lenin. Tarih boyunca
tüm devrimler halkın sıkılı bir yumruk olduğu, birlikte
güçlü olduğunda gerçekleşmiştir. Biz de devrim iddiasını
taşıyoruz. Bu iddiayı taşımanın gereği; halka inanmak
ve halka güvenmektir. Nihai zafere ulaşmak için halka
inanmak ve halka güvenmekten başka bir çözüm yok.
Biz tarihimiz boyunca halkımıza inandık ve halkımıza
güvendik. 'Bu halktan adam olmaz', 'Bu halkla bir şey
yapılmaz' diyenlerden olmadık. Kendi umutsuzluğumuzu
halkın üzerine atmadık, umudu büyüten olduk. 'Halkız,
Halkın Öncüsüyüz, Halktan Biriyiz' diyenlerden olduk.
Bizim de bu halkın içinden geldiğimizi unutmadık. Direnişlere öncülük eden devrimciler bu halkın bir parçasıdır.
Halk binler olup direnişleri desteklemiştir. Çünkü halkın
çıkarları da direnişlerimizdedir. Halkın çıkarları egemenlere karşı savaştadır.
Devrim halk ile yapılacaktır. Biz ne yapacaksak halk
ile yapacağız. Her işimizi halk ile birlikte yapacağız.
Mücadelemiz halkın mücadelesidir. Biz ideolojimize güveniyoruz. Herkes değişir, herkes eğitilebilir ve herkes
savaştırılabilir. O zaman yapmamız gereken halkı örgütlemek ve savaştırmaktır, savaşı halklaştırmaktır.
Egemenlerin baskısı hep halkın üzerinde olmuştur.
Bunun karşısında halkların sindiği dönemler de olacaktır
elbette. Ama halk bir olduğunda alt edemeyecekleri
kimse yoktur. Halk kendi kendini yönetebilir. Halk bu
gücün farkına vardığında önüne kimse duramaz. Bugün
Halk Meclisleri ile halk, kendi sorunlarını kendisi çözüyor.
Bugün halk kendi mahallesinde, iş yerinde, okulunda
karşılaştığı sorunları çözüyor. Çünkü doğru düşünmeyi
öğreniyor.
Sorunları halkta değil kendimizde aramalıyız. Halkı
ne kadar dahil edebiliyoruz işlerimize buna bakmalıyız.
Halk ile birlikte yapılıp da başarıya ulaşan binlerce
örnek sıralanabilir. Ama halkın olmadığı hangi faaliyetten
sonuç alabiliriz?
Halkın içinde olup halkı örgütleyeceğiz. Sabırla çalışıp
emek vereceğiz. Halk yıkılmaz bir kaledir. Milyonlarla
egemenlerin karşısına dikildiğimizde, arkalarına bakmadan kaçacaklardır. Bu gerçeğe güvenerek, halka inanacağız ve halka güveneceğiz!

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI "SIFIR KAZA" DEDİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ AÇIKLADI
Her 24 saatte 6 işçi can verdi,
İlk 7 ayda 1119 işçi can verdi.
Haziran ayındaki iş kazalarında
9'u çocuk en az 164 işçi hayatını
kaybetti.

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017
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AKP İŞÇİLERİ KATLETLEKMEYE DEVAM EDİYOR
BİZ NE YAPACAĞIZ?
İŞÇİ MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENECEĞİZ MÜCADELE
EDECEGİZ.
Çalışma Bakanlığı bu yıl kampanya başlattı. 2017 yılını "Hedef
sıfır kaza" yılı ilan etti... Kampanya
bitti ve kampanyanın başladığı günden bu yana 1674 si inşaat işçisi olmak üzere 753 işçi can verdi.
Üstelik eski Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Soma katliamının yıldönümü
olan 13 Mayıs’ta kampanyayı başlatırken "öncelikli hedeflerinin inşaatlar olduğunu" duyurmuştu.
Yine büyük bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.
Türkiye iş cinayetlerinde dünyada
ön sıralarda yer alıyor. Her yıl göz-

göre göre yüzlere işçi katlediliyor.
Patronların kasalarını doldurmak
adına, biraz daha fazla kar elde edebilmek adına yüzlerce işçinin kanı
dökülüyor.
AKP faşizmi patronlarla el ele
bu karlarını arttırıyor.
O kadar aç gözlüler ki her yeri
satıyor, pazarlıyor, rant kaynağı
haline getiriyorlar. Ülkede satılmadık
yer bırakmıyorlar.
AKP ülkemizin topraklarını, alanlarını, ormanlarını yakıyor, yıkıyor
inşaat alanı haline getiriyor. İnşaat
patronlarından oluşan bir grup tekelci
ve AKP ortaklığıyla bu pazar alanını
geliştiriliyor. En çok iş cinayetinin
yine inşaat alanında olması tesadüf
değil elbette.
Onlara göre bu ülkenin toprağı,
ormanı kadar işçinin kanı da pazarlanacak, kara dönüştülecek birer
araç.
Bir yandan topraklarımızı tekellere pazarlıyorlar bir yandan da emeğimizi ucuza kapatarak, güvencesiz
çalıştırarak canımızı alıyorlar.
AKP bir de tekellerle yaptığı
"kanlı ortaklığı"
"sıfır kaza" kampanyalarıyla gizlemeye, katliamlara karşı mücadele ediyormuş
görüntüsü vermeye çalışıyor.
Hayır, AKP bu
katliamların sorumlusudur, güvencesiz çalışmanın yasalarını
onlar çıkardılar.
Patronlarla el ele
haklarımızı gas-

peden onlardır. Madenlerde yeraltına
yanarak, suda boğularak, inşaatlarda
yüzlerce metre yüksekten düşerek
can verenlerin de sorumlusu onlardır.
Çocukları da katlediyorlar.
Katledilen çocukların sayısı.
Hayatını kaybeden işçilerin 9’u
çocuk.
Çocuklarda bu ucuz emek sömürüsünün bir parçasıdır...
Kimse AKP nin göstermelik kampanyalarına inanmıyor.
Ama inanmamız gereken bir nokta var. Birlikte mücadeleye, örgütlenmeye ve haklarımız için direnmeye inanmalıyız. Umutlarımızı bunun için büyütmeliyiz. Sömürü düzeni canımızı alıyor, işsizlikle korkutuyor. Hiçbir engel mücadele etmenin önünde engel değildir.

Hedef sıfır kaza
dediler;
13 Mayıs gününden 12 Eylül'e
kadar 167'si inşaat işçisi olmak
üzere en az 753 işçi iş cinayetlerinde yaşamı yitirdi.
Mayıs ayından (13 mayıs-31
mayıs) en az 104 işçi can verirken
haziran ayında en az 170, Temmuz aynıda en az 207, Ağustos
en az 217, Eylül ayında (1 Eylül-12 Eylül) arasında en az
55 işçi hayatını kaybetti.

DİH'linin KÖŞE TAŞI
Herşey emek ve disiplin gerektiriyor. Bir sorunun üstesinden gelecek
bir çözüm daima bulunur.
Yeter ki aramaktan vazgeçmeyelim.

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

DİH'linin
EĞİTİM NOTU

4- Değiştiremeyiz.

ONBELER ÇN

*Kadro yetiştirmek büyük bir
emek, sabır ve ciddi eğitim gerektirir.
*Eğitemediğimizde, ideolojik
seviyeyi yükseltemediğimizde;
1- Doğruları kavratamayız.
2- Hataları düzeltemeyiz.
3- İkna edemeyiz.

*Devrimcilik yapmak isteyen
herkesi eğitmenin ikna etmenin
bir yolunu bulmak zorundayız.
*Herkese devrimcilik yaptıramasak da devrimci sorumluluğumuzu yerine getirmek için her
şeyi yapmalıyız.

DİH'li KİMDİR
KENDİNİ SÜREKLİ
YENİLEYENDİR.
1- Yeni insan, devrimin insanıdır.
2- Kendi benliğinde Yeni insanı yaratandır.
3- Devrimin insani; çoğalır,
sürekli bir eğitim içinde yeni insanlar çıkartır, kadrolaşır, kadrolaştırır.
4- Yeni insan yanlışların yerine
doğruları koyandır. Çarpıklıkların
yerine bilimselliği koyandır.
5- Umutsuzluğu umuda çeviren, güçsüzlüğü güç yapandır.

İŞÇİ OKULU
DİH'li
DİSİPLİNLİ OLMALIDIR
Disiplinli olmanın temel
kriteri gönüllülüktür. Gönüllü
ve iradeli olacağız. Kendi disiplinsizliklerimize karşı irade
göstererek disiplinli olacağız.

6- İdeolojik mücadele; düzen
insanından yeni insanı yaratmaktır.
7- Bugünde mücadele genç,
tecrübesiz ve yeni insanlarımızın
omuzlarında gidiyor. İhtiyacımız
her alanda kadro yetiştirmektir.
8- Dergimizi, yayınlarımızı
her yeni insana ulaştırmak, okutmak, eğitmek, ajitasyon ve propaganda, kadroların görevidir.
9- Devrimin insanı eksik
bırakmayan, eksiği tamamlaydır.
10- Ajitasyon propaganda
da geleneği yaşatan, yenisini
yaratandır.

Yangınlara fazla bakan
gözler yaarmaz
Alnı kızıl yıldızlı ba secdeye varmaz
Dövüenler ölenlerin tutmaz yasını
Yine fakat bir yıldırım
zulmeti yırtsa
Saır göün koynundaki
çanı haykırtsa
Anıyoruz gösünüzün son sayhasını
Eski cihan yeni cihan önünde eil!
Aramızdan birkaç yolda ayırmak deil,
Her ne yapsan varacaız emelimize!
Karadeniz… bunu duysun derinliklerin:
O ateli göüsleri delen hançerin
Kabzasını alacaız biz elimize!

Nazım Hikmet (Batum, 1922)
Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

- amaçlarına dört elle sarılmak
- gönüllü olmak
- sorumluluk duygusunu taşımak
- görevlerden kaçmamak
- işini savsaklamamak
- ilkeli olmak
- statükoları parçalamak

Disiplinli olmak;
- tutarlı olmak

- mücadelenin ihtiyaçlarını
içinde hissetmektir

- güven vermek
- özsaygılı olmak
- verimli olmak

- gelişmek, eğitici olmak

- sonuça ulaşmak duyarlılığını kişilinginde hissetmektir.
Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;

*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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BÜTÜN KEC'LİLERE!..
BÜTÜN KAMU EMEKÇİLERİNE,
TÜM HALKIMIZA SESLENİYORUZ:
NURİYE VE SEMİH OLALIM!
ZULMÜN ÜSTÜNE YÜRÜYELİM

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Her KEC'linin ana gündemi,
süren direnişimizdir.
Nuriye ve Semih'in direnişi, tüm
öngörüleri aşan bir gelişme göstermiş,
zulmün sürekli saldırılarına, gözaltı
ve
tutuklamalarına
rağmen,
SÜRMÜŞTÜR.
Tarih yazdığımız her seferinde
olduğu gibi, direnişin kararlılığı,
geniş kesimleri etkilemiş, harekete
geçirmiştir. En uzak çevrelere kadar,
Nuriye ve Semih'in direnişinin etrafında binlerce eylem gerçekleştirildi,
KESK dahil birçok demakratik kitle
örgütü eylemler düzenlemek zorunda
kaldı, aydın kesim uzun süreden
sonra bir direnişte biraz daha yaygın
bir katılım gösterdi ve iktidar sıkıştı.
FAKAT:
Bu direnişin bugüne kadar başardıklarından daha önemlisi, bundan
sonra başarabilecekleridir.
Bu direnişin zaferi, kamu emekçileri üzerinde. Ama sadece kamu
emekçileri üzerinde değil, tüm emekçiler, tüm halk ve tüm örgütlülükler
üzerinde sarsıcı bir etkide bulunacaktır.
AKP'nin baskıyla, işten atmalar,
tutuklamalar, FETÖ operasyonları
tehditleriyle teslim alma politikası,
püskürtülmüş olacaktır.
BU NEDENLE; tüm kamu emekçileri tüm pratiklerini, çalışmalarını,
tüm zamanlarını, direnişin zaferine
yöneltmelidirler.
KEC'li Yoldaşlar, Arkadaşlar;
Nuriye ve Semih’in direnişi birleştirmiştir. Tüm solu, tek tek aydınları
birleştirmiş ve hareket ettirmiştir.
Direnişin ortaya çıkardığı birlikteliği korumaya ve güçlendirmeye
devam etmeliyiz.
Faşizmin yoğun saldırıları karşında Kamu Emekçileri Cephesi'nin
mücadelesine bugüne kadar emeği
geçmiş tüm arkadaşlarımızı, yeniden
KEC etrafında, Nuriye ve Semih'in
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direnişi etrafında kenetlenmeye ve
direnişi büyütmeye çağırıyoruz.
KEC BUGÜN TEK ALTERNATİFTİR.
KEC'i her yandan güçlendirmek,
kamu emekçilerine yönelik saldırıların
püskürtülmesi anlamına gelecektir.
Bugün seferberlik günüdür.
Bugün tarihsel ve siyasal haklılığımızdan aldığımız güçle koşar adım
öne çıkma günüdür.
SEMİH MAHKEME SAVUNMASINDA:
"Bizim sınıfımız sömürülenlerin
sınıfıdır.
Biz ekmek ve adalet için mücadele
ederiz.
Kendi sınıfımızın bilinci ile tarihe
baktığımızda diyebiliriz ki, tarih; ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesinden ibarettir.
Bu mücadelenin kazananının kim
olacağını tarihi, siyasal haklılık ve
gerçeklik bize gösterir.
Ezilenler ve sömürülenler pek sık
başarısız olsa da, sonunda mutlaka
kazanırlar.
Ezenlerin soyundan gelip ezilenleri savunarak:
"Bütün anlaşmazlıkların ve savaşların kaynağı olan zenginliği istemiyoruz, istediğimiz sadece özgürlüktür." diyerek direnen ve katledilen "Katilian"yım.
Ezilenlerin ezenlere karşı giriştiği
ikinci büyük özgürlük ayaklanmasında "SPARTAKÜS" üm.
Firavunlara karşı "Musa", çarmıha
gerilen "İsa"; "aç kalmak alçalmaktan
bin kat iyidir" diyen Ebuzer'im.
Anadolu'da "Baba İshak."
"Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan" diyerek diz çökmeyen,
boyun eğmeyen "Pir Sultan"ım.
"Yarin yanağından gayrı her şeyde,
her yerde, hep beraber diyebilmek
için, ortakça bir düzen için mücadele
edip, eşit bir düzen istediği için asılan
"Bedreddin"im.
Ağaların karşısına dikilen "ince

Memed"im.
1525 yılı Almanya'sında zulme
isyan eden "Thokaz Münzer"im.
Sömürü ve açlığın en azgın düzeni,
kapitalizmde; Fransa'da, tüm dünyadan kardeşlerimiz kanımız özgürlüğümüz için akıyor. Zaferimiz zaferinizdir. Ayağa kalkın Şafak vaktidir..." şiarıyla: Afrikalısı, Arabı ve
Türküyle birleşip özgürlüğü için savaşan "Paris komünarı"yım.
Oy hakkı ve diğer hakları için
mücadele eden İngiliz "Sufrajetler"iyim.
Hindistan'da İngilizlere karşı bağımsızlık ve sömürüsüz bir ülke yolunda idam edilen "Bhagat Singh"im.
Filistin intifasında, İrail siyonizmine ve onun zulmüne karşı dövüşen
"Filistinli"yim.
ABD'de ırkçılığa ve katliamlara
karşı "Kızılderili"yim, "Kara
Panter"im.
Avusturalya'da: yaşam mücadelesi
veren "Aborjin",
Afrika'da açlıktan kemikleri sayılan kurtuluş neferiyim.
Latin Amerika'da "Simon Bolivar,
Panco Villa"yım.
İrlanda zindanlarında açlık greviyle direnen, "Bizim de günümüz
gelecek" diyen "Bobby Sands"ım.
Ve dünyanın her bir köşesinde
haksızlığa va adaletsizliğe uğramakta
olan, ekmek ve onuru için mücadele
eden her kim varsa ben oyum.
Yani ben;
Spartatüsler'den,
Sahabe Ebuzer'e,
Pir Sultanlar'dan
Bedreddinlere
Paris Komünarları’ndan
Bobby Sands'lere; geçmişten bugüne kadar zulme ve zorbalığa karşı
"Direnme hakkını" kullanarak bedeller ödeyenim..."
Semih'in kelime kelime anlattığı
halkların tarihinden güç alarak, 20
Ekim'deki mahkemeye sahip çıkmalıyız.

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

BİZ DEVRİMCİYİZ, MEŞRUYUZ.
MEŞRULUĞUMUZUN İKİ TEMELİ VARDIR
1-TARİHSEL HAKILILIK
2-SİYASAL HAKLILIK
TARİHSEL OLARAK HAKILIYIZ ÇÜNKÜ;
Sosyalizm için mücadele ediyoruz. Sosyalizm tarihsel
olarak zorunlu olandır. Kapitalist düzen yerine gelecek olandır.
Çünkü tarih ve bilim bize, "eskiyen ve çürüyen her toplum
yerini daha ileri bir topluma bırakacaktır" diyor. Eskiyen, çürüyen kapitalist düzen yerini sosyalizme bırakacaktir. Bu
tarihsel bir zorunluluktur.
TARİHSEL OLARAK HAKLIYIZ. ÇÜNKÜ;
İlkel Kömünal toplum yerini köleci topluma,
Köleci toplum feodal topluma,
Feodal toplum kapitalist topluma bırakmıştır..
Kapitalist toplum da sosyalist topluma bırakacaktır.
BU, TARİHSEL ZORUNLULUKTUR.
KAÇINILMAZ OLANDIR.
SIYASAL OLARAK HAKLIYIZ. ÇÜNKÜ;
Emekçi halklar, her türlü haklarını elde edebilecekleri ve
sömürülmeden, baskı ve zulüm görmeden yaşayabilecekleri
bir düzeni; ancak eski düzeni yıkmakla, yani devrimle kurabilirler.
SİYASAL OLARAK HAKLIYIZ. ÇÜNKÜ;
Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya; bağımsız demokratik bir
ülke istiyoruz.
Savaşımız emekçi halkların iktidarını kurma savaşıdır.
Savaşımız insanlığın kurtuluşu olan sosyalizm için savaştır.
HAKLIYIZ KAZANACAGIZ

Kıssadan Hisse:
Öğretmenimiz, önderimiz, büyük ustamız Dayı’mızdan
öğrendiklerimiz, karşımıza çıkan her zorlukta, her dönemeçte
bize yol gösterdi. Çünkü dayı bize ZORLUKLARI AŞMA
İRADESİNİ ve NASIL YÖNTEM BULACAĞIMIZI öğretti.
Yani bize Diyalektik Materyalist yöntemi öğretti. Diyalektik
Materyalizmle düşünebilmeyi ve engelleri aşabilmeyi öğretti.
Yılmamayı, tekrar tekrar denemeyi öğretti. Başaramadığımızda,
bilgi ve yöntemlerimizi sorgulamayı, eksikliklerimizi tamamlamayı ve yeniden yeniden, ısrarla kararlılıkla başarana
kadar denemeyi öğretti. BİZE SAVAŞMAYI ÖĞRETTİ.
Biz de:
Önderimizin kılavuzluğunda attık bütün adımlarımızı...
İdeolojik birliğimizi, netliğimizi ve örgütsel bütünlüğümüzü
koruyarak devam ettik devrim yürüyüşümüze…

KEC'lilerin EĞİTİM NOTLARI
FAŞİZM NEDİR?
-Faşizme Karşı Mücadele Tek Başına Sivil
Faşist Harekete Karşı Mücadele Değildir: Biz
faşizme karşı mücadele deyince, bundan mevcut
siyasi yönetim biçimine karşı mücadeleyi anlıyoruz. Sivil faşist teröre karşı mücadele de
onun içindedir.
-Faşizm ülkemizde "olası bir tehlike" değil,
somut bir gerçekir. Faşizm, mevcut devlet biçimidir Dolayısıyla, faşizme karşı mücadele,
iktidar perspektifiyle ele alınması gereken bir
mücadeledir.
-Faşizmin bir devlet biçimi olduğunu tespit
eden bir siyasi hareket, mücadelesini sivil
faşist teröre karşı mücadeleyle sınırlamaz. Sivil
faşist teröre karşı mücadelesini de iktidar ferspektifli mücadelesinin bir parçası olarak ele
alır.

DAVET
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli,
ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları,
bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim...
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardesçesine,
bu hasret bizim...
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Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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AKP’NİN SALDIRILARINA KARŞISINDA
DİRENMEKTEN KAÇMAK,

TMMOB’U FAŞİZME
TESLİM ETMEK DEMEKTİR
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AKP, Kimya Mühendisleri Odası
yönetimini görevden aldı. Bu bir
başlangıç sayılır. AKP kendine göre
odaları yeniden organize etmeyi sürdürecektir. Bu noktada belirleyici
olan TMMOB yönetiminin tavrıdır.
Çünkü "özerkliğimiz gidiyor" diye
açıklama yapmaktan başka bir şey
yapmıyorlar.
22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu
kararı ile, Kimya Mühendisleri Odası
(KMO)'nın da aralarında bulunduğu
4 meslek odasının idari ve mali denetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'na devredilmişti. 10 Mayıs
2016'da ise bakanlığa Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı, KMO'ya idari ve
mali denetimi başlatmak istediğini
bildirdi. KMO ise bunun Anayasaya
aykırı olduğunu belirterek bu talebi
reddetti. Ardından bakanlık, savcılığa
KMO hakkında "amaçları dışında
faaliyet gösteren birlik ve odaların
sorumlu organlarının görevlerine son
verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi" hükmünün uygulanması talebiyle dava açtı. Başsavcılık, KMO
yönetiminin de savunmasını alarak
soruşturmaya gerek olmadığına hükmetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, şikayetini bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme de dosyayı
dava açılması talebinde bulundu.
Mahkeme, 3. ve karar duruşmasında
KMO Yönetim Kurulu'nun görevine
son verilmesi kararını verdi.
Bunun ardından KMO Yönetim
Kurulu'ndan yapılan açıklamada bu
kararın Anayasa'nın 135. maddesinde
ve 6235 sayılı TMMOB yasasına
aykırı olduğu, yapılmak istenen denetimin kanunlarla belirlenmemiş olduğu, böyle bir denetimin yapılış biçimi ve sonuçlarının belirsiz olacağı
belirtildi. Denetime ilişkin usûl ve
esasların bakanlığa defalarca sorulduğu, ama yanıt alınamadığı ifade
edildi. Mahkeme kararının 34 yıldır

hiç uygulanmamış bir kanun maddesine dayandırıldığı belirtildi. Ki
bu madde 12 Eylül cuntası tarafından
eklenmiştir yasaya. Davanın hukuksuz
ve siyasi bir dava olduğu, yönetim
kurulunun Nisan 2018'deki olağan
genel kurula kadar görevinin başında
olduğu ifade edildi. TMMOB'a bağlı
24 oda ve KESK-DİSK-TTB de
KMO'yu sahiplenen ve AKP'yi protesto eden açıklamalar yaptı.
AKP'nin TMMOB'a yönelik saldırıları, ilk olarak 2009 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulu ile başladı. Raporda meslek odalarının "sağlıklarının
bozuk olduğu" belirtilirken; politize
oldukları, ideolojik faaliyet içerisinde
oldukları belirtilerek politikayla uğraşmamaları gerektiği yazılıyordu.
Bu rapor; AKP'nin odaları dönüştürme sürecinin ilk ayağıydı.
Ardından 2011'de ardarda çıkan
Kanun Hükmünde Kararnameler
(KHK) ile TMMOB'un özerk ve
kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu
olmasını yok sayan düzenlemeler
yapıldı. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na "mimarlık ve
mühendislik meslek kuruluşlarına
ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları
denetlemek" görevi verilerek,
TMMOB'un bakanlıklara bağlanmasının ilk adımı atıldı.
Ardından 2013 yılında Haziran

Ayaklanması'nda bir yandan milyonlarca halka saldırırken, diğer yandan
da "geceyarısı operasyonuyla"
TBMM'den geçirdiği torba yasa ile
bu sefer İmar Yasası'nda değişiklik
yaparak TMMOB'un harita, plan ve
projelerde meslek odaların vize ve
onay yetkisini elinden aldı. 2013 yılı
sonunda da odaların denetim yetkileri
elinden alınarak idari ve mali yönden
bakanlıklara bağlandı.
2015 yılında ise AKP;
TMMOB'un seçim sisteminden SİT
alanlarının yapılaşmaya açılmasına,
kentsel dönüşüm saldırılarına kadar
geniş bir saldırı niteliğinde olan torba
yasa tasarısını gündemine aldı.
Bizler, Halkın Mühendis Mimarları olarak, AKP'nin meslek örgütümüze yönelik tüm saldırı girişimlerine
karşı kampanyalar düzenledik.
2009'da DDK raporunun ardından
"AKP Elini TMMOB'dan Çek" dedik.
2011'de "AKP Saldırıyor! Direnişe,
Mücadeleye, TMMOB'u Savunmaya"
dedik, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak 3 günlük açlık grevi
yaptık. Onlarca iş yerine, kamu kuruluşuna gittik, bildiriler dağıttık,
AKP'nin TMMOB'a saldırı girişimlerini anlattık. 2013'te İstanbul'dan
Ankara'ya 17 gün boyunca yürüdük.
2015'te Makine Mühendisleri Odası'nda 3 günlük açlık grevi yaptık.
Taksim Meydanı'nda TMMOB'u sa-
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hiplenmek için pankart açtık, AKP'nin
TMMOB'a yönelik saldırılarını teşhir
ettik, gözaltına alındık.
AKP faşizminin odalara yönelik
bu saldırılarına karşı TMMOB ise
yazılı açıklamalarla durumu protesto
edip kınamanın ötesine gitmedi. Zaman zaman meydanlarda basın açıklamaları yaptı; ama 500 bin üyesini
arkasına alıp, bu saldırı girişimlerine
karşı güçlü cevaplar vermedi; ki bu
da TMMOB yönetimine çöreklenmiş
reformist anlayışının şaşırtmayan karakteriydi.
AKP faşizmi; kendisinden olmayan tüm sesleri susturmak istiyor.
AKP’nin mühendislik ve mimarlık
alanındaki saldırılarını da (yazılı
açıklamalar ve hukuki boyutuyla sınırlı da olsa) teşhir eden, halka düşman projelerine, rant saldırılarına
karşı tepkisini ortaya koyan, halktan
yana dinamikleri güçlü olan
TMMOB’u kendine göre düzenlemek, halka karşı olan bir TMMOB
yaratmak istiyor.
Kendi içlerinde bile çatışmaya,
tasfiyelere sebep olacak denli dizginsizleşen rant, yağma, talan politikası karşısında TMMOB'u pürüz
olarak görüp tasfiye etmek istiyor.
AKP'nin bu saldırısı karşısında
TMMOB yönetimi, direniş örgütlemekten kaçmıştır. Bu kaçış hali
AKP'yi saldırısında cüretlendirmiştir.
TMMOB yönetimi; AKP’nin meslek örgütümüze nasıl saldırdığını yazılı olarak çok güzel tahlil etmektedir;

ama buna karşı pratikte yapmaları gereken
hiçbir şeyi örgütlememektedir. AKP;
yasa tasarısını
bekletince
veya geçirdiği
yasayı hemen
uygulamaya
koymayınca; “Faşizmin saldırılarını
gündeminden çıkardığı” havasını
yaymakta; beklemedikleri anda saldırıya geçince de çaresiz kalmakta,
yüz binlerce üyesini de çaresiz bırakmaktadır. KMO’nun “34 yıldır
uygulamadıkları yasayı şimdi uyguluyorlar” demesi, buna bir örnektir.
“Bu zamana kadar uygulamadılar”
deyip faşizmin “atıl” yasalarını yok
saymak yerine, bu hukuksuz yasalara
karşı mücadele edilseydi, bugün
KMO yönetimi nezdinde TMMOB’a
saldırılar bu boyutta olmazdı. Ancak
TMMOB yönetimimin direniş kültürü, geleneği yoktur. Çünkü, reformizmin iktidar hedefi yoktur. Düzen
içileşmişlerdir. Tam da bu nedenle
direnecek mecalleri yoktur. Bürokratlaşmışlardır.
TMMOB'na siyasi dinamizm, direniş kararlılığı kazandıracak olan
devrimcileri odalardan tasfiye eden

reformizmi şimdi AKP tasfiye ediyor.
Ve reformistler bu tasfiye karşısında
bir direniş bile gösteremiyorlar.
Bu anlayış sahipleri AKP’nin
TMMOB’a yönelik saldırılarını boşa
çıkarabileceğine inanmaz. Bunun direnişle olacağına inanmaz; o nedenle
CHP, HDP gibi düzen partilerinden
medet umar. Ama tarih göstermiştir;
direnmeyenler çürür, direnenler ayakta kalır. Bunun en somut örneğini
Nuriye ve Semih’in direnişi sürecinde
KESK’te gördük. 2 kamu emekçisinin
yanında, yüz binlerce üyesi olan
KESK, küçücük kalmıştır. Bugün
kamu emekçilerinin yolunu çizen,
bir kar makinesi gibi yol açanlar;
başta Nuriye ve Semih olmak üzere
KEC’li emekçiler olmuştur.
AKP’yi geriletmek için direnmekten, mücadele etmekten başka
yol yoktur. Faşizm koşullarında mücadele, bedel ödeyerek yürür. Gözaltılar, işkenceler, tutuklamaları göze
alarak yürür. Ama halkını, vatanını
seven mühendis ve mimarlar için bu
bedeller, alınların ak cefasıdır. Yüz
binlerce mühendisin meslek örgütü
olan bir demokratik kitle örgütü,
eğer bu süreçte faşizmin saldırılarına
karşı militan bir pratik örgütlemezse,
saldırılar daha da derinleşecek ve
TMMOB’un AK-TMMOB’a dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

SOSYALİSTLER BİREYE DEĞİL,
BİREYCİLİĞE KARŞIDIR

geçmişte var olmayan sınırsız ufuklar açar.
Kapitalizm ile sosyalizm arasında çok kalın çizgiler
Sağladığı fırsat eşitliği ile bireyin, kolektivizm içinde
vardır. Bunlardan birisi de bireycilik ile kolektivizm aragelişmesini sağlar.
sındaki çizgidir. Kapitalizm, halkı tek tek bireylere böler.
Toplumsal farklılıklar ve eşitsizlikler ancak sınıfsız
Amacı, halkın dayanışmasını engelleyerek onu güçsüzbir toplumda ortadan kalkar. Şehir ile kır arasında, kafa
leştirmek; her bir insanı bir tüketim aracına dönüştürerek
ve kol emeği arasındaki farklar ortadan kalkar.
karını arttırmaktır. Birey, kapitalizmin ağır sömürüsü karEşitsizliğin ve özgürlüğün tek güvencesi sınıfların,
şısında bir yaprak gibidir. Güçsüzdür, örgütsüzdür, yalnızdır...
sınıf farklılıklarının ortadan kalkmış olmasıdır. Bu farklıKolektivizm ise bir orman olmaktır. Milyonlarca yapraklı
lıkların ortadan kalkması;
bir eldir halk. Halk, milyonlarca omuz demektir. Birbirine
- İnsanların tek düzeye indirgemesi,
sıkıca kilitlenmiş milyonlarca omuz. Dayanarak ve güç
- Tek tipleştirilmesi,
vererek birbirine, her türlü zorluğun üstesinden gelebilir.
- Özelllikle yeteneklerin birbirine benzer kılınması
Kapitalizm bu nedenle halkın birliğine düşmandır.
demek değildir.
Omuz omuza vermiş 7.5 milyarın
Sosyalizm bireye değil, bireyyapabileceklerini hayal edin...
Rekabetin, paranın ve pazarın
ciliğe karşıdır. Üretim araçlarının
İşte bireye düzülen övgülerin neegemenliğindeki kapitalist toplum
bireylere ait olmasına karşıdır ördeni, bu güçtür. Burjuvazi sürekli
azgın bir bireycilik, bencillik ve
neğin.
bireyi öne çıkartmaya çalışır. Tek
Devrimcilik insan yeteneklerinin
tek kişilerin başarıları anlatılır.
çıkarcılık üretir. Kapitalist toplumun
Kişisel başarılar övülür. Bireyin
üyeleri birbirleriyle dayanışmak yerine her türlüsünün geliştirilmesi için sonyaratıcılığı sanki dünyanın en
rakipler ve düşmanlar olarak yaşamak suz sınırsız olanak sağlar. Çünkü
devrimcilikte zorunlu çalışma yoktur,
büyük işiymiş gibi sunulur önüzorundadırlar. Aşırı bireycilikse, aşırı
gönüllülük vardır. Bu nedenle bu gömüze.
yalnızlaşma demektir. Bazı felsefi
nüllülük koşulları kişiliğin gelişmeOysa birey çaresizdir, zavalakımlarca savunulan insanın özünde
sinde ve yetkinleşmesinde atılım
lıdır.
her zaman yalnız olduğu düşüncesi
meydana getirir. Bu önkoşul yaratılSosyalizmin, insanın kişiliğini,
doğru değildir. Tıpkı diğer duyguların
dığında insan zekası tüm genişliği
kişisel enerjisini hak ve özgürgelişip yetkinleşmesi gibi, yalnızlık
ile kendini gösterecektir. İnsanların
lüklerini ezdiğini ve yok ettiğini
duygusu da toplumsallığın
karakterleri ve duyguları da yüksek
öne sürerler.
belli bir aşamasında, özellikle meta
olacaktır. Yeni yaşam koşulları yeni
AMA;
ahlak getirecektir-getirmelidir.
- Emekçileri fiziki bakımdan
üretiminin ve işbölümünün
Sosyalist eşitlik insanlar arasınve kafaca sömürerek, sakatlayarak
gelişmesiyle ortaya çıkar.
daki tüm FARKLILIKLARI ortadan
manevi değerler, özlemler ve inkaldırmaz; insanların toplumsal - sısan yetenekleri dünyasının üzerine
nıfsal durumlarından dolayı karşılaşabilecekleri koşullara
çöken ve onu boğan varlığını güvensizliğe borçlu olan,
ve ayırımlara son verir. Hayatın tüm nimetlerinden yarar- İnsanları birer robot haline getiren,
lanma ve kendini geliştirmede HERKES eşit olanaklara
- Baskı açlık ve işsizlik rejimi altında işçiyi makinanın
sahip olacaktır. Sosyalizmin en temel özelliği bu yüksek
bir eki, uzantısı haline getiren, onun fiziki ve manevi
eşitlik biçimini garantilemesidir.
dünyasını sakatlayan,
Dayanışma, karşılıklı iyi niyet, aynı ailenin üyeleri
- İşçiyi bir köle durumuna indirgeyen kapitalizmdir.
olmak, tek bir yumruk olmak... Tüm bunlar insanlığa haKapitalizm karşısında birey yalnız ve silahsızdır. Onu
yattan zevk almada ve tüm sevinçleri tatmak için sonsuz
kurtaracak olan yalnızca ezilenlerin, sömürülenlerin birolanaklar açacaktır.
liğidir. Devrimci savaştır. YIĞINLARI KURTARMADAN
İnsan kişiliğinin devrimci faaliyet içinde gelişimi, hızla
BİREY KURTARILAMAZ. Yığınların kurtuluşu bireyin
ilerleme kaydetmek için güçlü bir etken olacaktır.
kurtuluşunun birinci KOŞULUDUR.
İnsanların zekası, yetenekleri ve ustalıkları bir halkın
Sosyalizm kişiliksiz varlıklarla dolu bir kışla değildir.
sahip olduğu zenginliklerin en büyüğüdür. Bu zenginlik
İflah olmaz, sadece yola gelmez iftiracılar, sosyalizmi
sınıflı toplumlarda sınıfsal koşullar nedeni ile çok sınırlı
karalamayı iş güç edinmişler, gelecekteki toplumun KAdeğerlendirilmiştir. İşte devrimcilikte herkesin yetenekleri
RİKATÜRÜNÜ böyle çizebilirler.
tüm genişliği ile geliştiğinde, verimli değerlendirildiğinde
Tam tersine sınıfsal farklılıkların giderilmesi, toplumdaki
insanların önünde sonsuz ufuklar açılacaktır.
sonsuz çeşitlilik içinde, insan kişiliğinin gelişmesi için
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KATALONYA ÖRNEĞİ
Emperyalizm, Ulusların Kendi Kaderini
devrim Tayin Hakkı’nı Savunmaz!

düzen
kapitalizm

sosyalizm

geçmiş

gelecek

Yeni bir sayfaya başlıyoruz:
“İki Sınıf, İki İdeoloji”.
Emperyalist egemenlik, bir
yanıyla ekonomik ve askeri üstünlüğüne dayanırken, bir yanıyla da, yalanlar üzerine kuruludur.
Yalan, televizyondan gazetelere, sinemadan müziklere,
edebiyattan spora, her türlü
araç kullanılarak halkın beyinlerine ulaştırılır. Gerçekler ters
yüz edilir. İşgal saldırıları, “demokrasi götürmek” adına pazarlanır.
Emperyalizme karşı savaşmak, yalana ve aldatmaya
karşı savaşmaktır.
Emperyalizmi yıkmak, yalanın imparatorluğunu yıkmaktır.
Yıkacağız.
Gerçeğin savunucusu ve
temsilcisi biziz.
Sosyalizm, uygulandığı bütün
ülkelerde kanıtlanmıştır ki, kapitalizmden üstündür.
Dünya halklarının sorunlarını
çözebilecek tek sistemdir.

İspanya’da “özerklik” statüsü içinde yaşayan Katalanlar, kendi kaderlerini tayin etmek isteyince, İspanya
faşizmi ve bütün emperyalistler ayağa
kalktı.
Avrupa Birliği bir yandan, İspanya
oligarşik yönetimi bir yandan, baskılarla, tehditlerle herkes halk oylamasını engellemeye çalıştı. Gelişmelere bakalım:

Devrimci ideoloji, burjuva
ideolojisinden üstündür. Devrimci ideoloji, değerlerin savunucusudur. Burjuva ideolojisi
ise, sömürüyü savunarak,daha
baştan her türlü yanlışın, kötülüğün, adaletsizliğin savunucusu
haline gelmektedir.
Bu sayfamızda, her hafta
çeşitli güncel olaylardan hareketle, bu kıyaslamaları yapacağız.
Düzen ve devrim,
kapitalizm ve sosyalizm,
burjuva ideolojisi ve devrimci ideoloji, çeşitli vesilelerle
karşı karşıya gelecek.
Bu, iki düzen, iki ideoloji, iki
sınıf arasında bir savaş.
Bu savaşı biz kazanacağız.
Burası kesin. Fakat cephanesiz
ve donanımsız savaşılmaz. İşte
bu sayfa, sosyalizmin savaşçılarına, devrim savaşçılarına,
düzene, kapitalizme, burjuva
ideolojisine karşı savaşlarında
günlük cephane sağlamayı
amaçlıyor.

- 28 Ağustos: İspanya'daki Katalonya özerk
yönetim hükümeti, özerk değil, bağımsız
olmak istediklerini ve bunun
için bir referandum yapacaklarını açıkladı. Bunun
için hazırlanan Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası’nı
tanıttı. Bu yasa, “İspanya'dan kopma yasası” olarak adlandırıldı.
- Kuşku yokki, bağımsızlık, Katalan halkının da hakkıydı.
- İspanya Anayasa Mahkemesi,
Katalan parlamentosunun referandum
kararını erteleme kararı aldı.
Savcılar, Katalan bakan ve yöneticileri “itaatsizlik ve gücü kötüye
kullanma”ktan dava açmakla tehdit
etti.
- 11 Eylül; 1 milyon Katalan bağımsızlık için yürüdü.
- İspanya hükümeti, referanduma
8 gün kala, Katalan polisinin İspanyol
askeri polisinin (Guardia Civil) emri
altına alındığını açıkladı.
- 10 milyon oy pusulasına polis
tarafından el konuldu.
- Adeta OHAL ilan edildi.
- Oy verme hakkında bilgi veren
internet siteleri kapatıldı.
- Referandumu destekleyen Katalonya’daki 712 belediye başkanı
hakkında soruşturma açıldı.
- Matbaalar basılarak referandumda kullanılacak oy zarflarına, oy
sandıklarına ve bilgilendirme broşürlerine el konuldu.
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- Gazetelere baskınlar yapılarak,
konuyla ilgili haber yapmaları engellendi.
- Avrupa Birliği emperyalistleri
adına yapılan açıklamada, referandum
“yasadışı” ilan edildi.
- AB emperyalistleri, Katalanlar’ı,
ayrılırlarsa, AB’ye almamakla tehdit
ettiler.
- Katalonya’nın bütçe payına el
konuldu.
- İspanyol jandarması, “sabah
baskınları”yla Katalonya Hükümetine
ait ekonomik işler, çalışma ve sosyal
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- Kapitalizmde en
yüce değer, kardır.
Sosyalizmde en yüce
değer emek.
- Kapitalizmde birey
vardır. Sosyalizmde
tüm halk.
- Kapitalizm “ben”i
yüceltir. Sosyalizm
“biz”i.
- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır.
Sosyalizm, değerler
yaratır.
-Kapitalizm
sömürüdür.
Sosyalizm
sömürüsüz dünyadır.
-Kapitalizm
adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir.
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güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi kurumların binalarına baskın düzenledi.
14 kamu görevlisini gözaltına aldı. Katalan sol
partisi CUP binası basıldı.
Sonuç 1: Referandum
1 Ekim’de yapıldı. Katalan halkının büyük bir kısmı, bağımsızlıktan yana oy kullandı.
Sonuç 2: Ertesi gün; İspanya,
Katalonya'ya asker sevk etmeye
başladı.
ANA SONUÇ: Demokrasiyi, özgürlükleri, azınlık haklarını dillerinden
düşürmeyen, başka ülkelere karşı
“pazarlık” koz olarak kullanan Avrupa emperyalistleri, kendi istek ve
iradeleri dışında bir halkın ulusal
bağımsızlık isteği gündeme gelince,
tüm faşist, emperyalist, anti-demokratik yüzleri açığa çıktı. Ve
yukarıdaki tablo yaşandı.
***
Bugün dünyada halen çözülmemiş birçok ulusal sorun vardır.
Bugün yeryüzünde yaşanan tüm
ulusal, sorunların maddi temeli emperyalizmdir, tüm ulusal sorunların
baş sorumlusu emperyalistlerdir.
DOLAYISIYLA, ulusal sorunları
emperyalizm çözemez. Burjuva demokrasisi çözemez.
Sosyalizmin 70 yıllık pratiği, ulusal sosyalizmin çözebileceğinin tartışılmaz kanıtıdır.
Sosyalizmde ne oldu?
1- Sosyalist düzen, sınıf baskısını
ortadan kaldırarak, ulusun içinde ve
uluslar arasında yeni ilişkiler yarattı.
2- Ulusal sorunun maddi temeli
olan sömürü ve sömürgeciliğe son
verildi ve böylelikle ulusal sorunun
çözümünün koşulları yaratıldı.
3- Sosyalizm bütün halkların kendi
kaderini tayin hakkını tanıdı; tanımakla kalmadı, bunu UYGULADI.
4- Çok uluslu sosyalist devlette
egemen, üstün ulus yoktur, özgür
olarak federasyon kurmuş olan cumhuriyetler vardır.
5- Örneğin Sovyetler Birliği’nde

sayıları 60’a yaklaşan sosyalist uluslar
arasındaki ilişkilerin esas niteliği nedir?
Bu, haklarda eşitliktir.
Lenin diyordu ki; "Hiçbir ulus
için hiçbir ayrıcalık, ulusal azınlıklara
karşı ne en ufak bir baskı, ne en
ufak bir adaletsizlik." olmaz.
Olmadı da.
Sovyetler Birliği 1930'lardan itibaren 30 dilde eğitim veren bir ülke
oldu.
Kitaplar, 110 ayrı dilde basıldı.
Tiyatrolar SSCB’nin her yerinde 50
ayrı dilde oynadı.
Son bir örnek: Sibirya'da Hakas
halkı vardı. Zamanında Asya'nın en
güçlü, kültürlü halklarından biriydiler.
Çarlık döneminde yok edildiler. Sayıları 50 bine kadar düştü. Sosyalist
devrim, bu halkı yeniden var etti.
Hakaslar, yazılı ve resmi dilini yeniden buldu. Hakas dilinde eğitim
veren 350 okulları oldu sosyalizmde.
Gazeteleri, edebiyatları oldu.
Sibirya'nın kuzeyindeki Nenet
halkı da aynı durumdaydı. Sayıları,
1899'da 16.000 kişiden, 1913'te 2.000
kişiye düşmüştü. Sosyalist devrim
kaderlerini değiştirdi. Ulusal bir yönetim bölgesi halinde örgütlendi Nenetler, sayıları 1939'da 12.000'e ulaştı.
Kendi ana dillerinde eğitim veren
57 okulları vardı.
***
Kapitalizm, herkesin başına çullandığı Katalanlardır.
Kapitalizm, kendi kaderlerini tayin hakları engellenen Kürdistan’dır,
Filistin’dir.
Sosyalizm, Hakaslar, Nenetlerdir.
Sosyalizm, anadilde eğitimdir,
bağımsızlıktır.
Kapitalizm ulusal ayrıcalıklardır;
İspanya’nın ne hakkı var ki, Katalanlarla ilgili karar veriyor?
Sosyalizm ulusal ayrıcalıkların
TOPYEKÜN YOK EDİLMESİDİR.
Ulusal hak, lütuf değildir, kimsenin kimseye bahşi değildir; her
ulus sosyalizmde o hakka doğal
olarak sahiptir!
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Sınıf bilinci, halk sevgisi,
tarih bilinci ise vatan sevgisidir.
Vatan, büyük evimizdir.
Vatan, tarihimiz, isyanlarımız, bağımsızlık ve özgürlük şiarımız, namusumuz,
onurumuz, şehitlerimiz ve
mezarlarımız, yeraltındaki
ve yerüstündeki zenginliklerimiz, türkülerimiz ve oyunlarımız, yediğimiz yemek,
içtiğimiz su, içimize çektiğimiz havadır.
Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne kadar
tanıyoruz? Hangi zenginliklere sahip olduğumuzu biliyor muyuz gerçekten?
Bu vatanın vatan olmasındaki önemli dönemeçlerden biri, 1919-1923 Anadolu
Kurtuluş Savaşı’dır.
Vatanımız bugün yine emperyalist işgal altında. Kurtuluş savaşımız sürüyor.
1900’lerde ve 2000’lerde,
bu savaşın her ikisinde de,
kahramanlarımız var, kahramanlıklar var. Bu sayfada
işte onları anlatacağız.

Siverek’teki bu karakol, Fransız askerlerinin en önemli bağlantı noktalarından biriydi. Yereldeki işbirlikçileriyle
de bu karakol üzerinden ilişki kuruyorlardı. Yörede Bediüzzaman Karakolu
olarak bilinen bu karakol, kuvva savaşçılarının elindeki bölgelerden tam olarak
görülemiyordu.
Bu yüzden burası
bir bağlantı merkezi
olmaktan çıkarılmalıydı. Yapılması gereken buranın silâh
gücüyle ele geçirilmesiydi. Bunu düşünen Kuvayı Milliye kumandanlığı
21-22 şubat gecesi
buranın işgalini buyurdu. Siverek savaşçılarının bulunduğu
yer, Karakola en yakın çıkış noktasıydı.
Baskın burdan yapılacaktı. Akşam karanlığı bastıktan sonra müfreze kumandanı Ramazan oğlu Mehmet’le, İzollu
aşireti reisi Bozan ağa, müfrezeleriyle
çıkış noktasına vardılar. Kar alabildiğine
yağıyor, korkunç bir tipi hiç kimseye
göz açtırmıyordu. Bütün yollar, geçitler,
kalın bir kar örtüsü altında yitmiş gitmişti.
Karakola yapılacak baskını Bozan ağa
yönetecekti. Her iki müfrezenin kumandanlığı ona verilmişti. Siverek’li Ramazan ağa oğlu Mehmet ağa, savaşçı-

larına şöyle ünledi:
— Arkadaşlar, bize verilen görevi
yapmak borcumuzdur. Ölmek var dönmek
yok. Sizi göreyim. Siverek’in ve Siverek’lilerin adını da yükseltmek yine boynumuzun bor- cudur.
Savaşçılar:
— Geri dönersek namus bize ar olsun, karılarımız biz- den boş
olsun, diye bağırdılar.
Savaşçılar, hem savaş
heyecanından, hem de
soğuğun şiddetinden titriyor, donmamak için
oldukları yerde tepiniyor, içtikleri sigaraların
ateşini avuçlarında saklayarak düşmana hedef
göstermemeyi de unutmuyorlardı. Bu sırada
Bozan Ağa’nın kalın ve güçlü sesi Şakir
efendi evinin avlusunu dolduran savaşçıları yerinden oynattı:
Allahaısmarladık, hakkınızı helâl
edin!
Gidenler, kalanlarla helallaşarak tek
sıra uzaklaşıp karların arasında gözden
kayboldular. Vakit yatsıya gelmişti. Şehirde ara sıra duyulan silâh seslerinden
başka hiç bir gürültü yoktu.
Bozan Ağa keşif kollarını çıkararak
güvenlik tertibatını aldıktan sonra müfrezesiyle karları dizleye dizleye ilerle-

Siverek Karakol
Baskını
“Geri dönersek
namus bize
ar olsun”
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1- Anadolu Kurtuluş Savaşı, anti-emperyalist
bir savaştır.
2- Kurtuluş savaşı‘nın önderliği, küçük burjuvazidir. Savaşın asıl kitle gücü ise Anadolu
köylüsüdür.
3- Kurtuluş savaşına hakim olan ideolojik motif
milliyetçilik, ulusal kurtuluşçuluktur.
4- Mustafa Kemal, Osmanlı yönetimimin ülkeyi emperyalistlere teslim ettiği,
emperyalistlerin ülkemizi işgal ettiği
bir dönemde, ulusal kurtuluş savaşına önder-
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meye başladı. Yanında on üç yaşlarında yürekli
bir küçük savaşçı da götürüyordu. Ak çarşaflara
bürünmüş olan müfreze, Bediüzzaman karakoluna yaklaşmışsa da hiçbir kımıltı duyulmuyordu.
Bozan ağa, cebine doldurduğu ça- kıltaşlarını
elindeki sapanla birer - birer karakola atmaya
başladı. Yine hiçbir canlılık belirtisi gözükmedi.
Bunun üzerine Bozan Ağa, küçük delikanlıyı
keşif için ileri sürdü. Çocuk çevreyi kolaçan
edip orda insan olmadığını anladı Bunun üzerine
Bozan, arkadaki müfrezeyi çağırtarak karakola
girdi. Kırk silâhlıyı karakolda bırakan müfreze
kumandanı, yirmi savaşçıyı alarak Bediüzzaman
türbesine gitti. Bozan ağanın anladığına göre
karakola bu gece mutlaka Fransız birlikleri gelecekti ya da burdan gelip geçeceklerdi. Bozan ağa, Bediüzzaman türbesine giderken hem kendisinden hem de
karakoldakilerden önce gelecek düşmanı görebilecek bir
yerde bulunan Hızmalı Köprü’ye de beş gözcü bırakmıştı.
Bu gözcüler, düşmanın karakola doğru geldiğini hemen
Bozan ağaya bildirdiler. Bozan ağa, gelecek düşmanın
kendi hizalarını geçinceye dek ateş açmamalarını karakolda
pusuya yatan adamlarına bildirdiğinden onlar da ilerleyen

lik eden bir liderdir.
Tarihin bu döneminde anti-emperyalisttir, ulusal kurtuluşcudur, ilericidir.
Ulusal kurtuluş savaşının zaferinden sonra kurulan Cumhuriyet, ya sosyalizme yönelecekti,
ya kapitalizme. Kemalist iktidar, kapitalist bir
iktidardı. Halkın değil, bir avuç sömürcünün çıkarlarının iktidarı olarak bir küçük burjuva diktatörlüğü kurdular.
Kemalist iktidar, halka karşı baskı uyguladı.
Gericileşti.
- Bugün emperyalizme karşı yeniden kurtuluş
savaşı görevimiz vardır.

düşman askerlerine karakola kırk - elli metre yaklaşıncaya
dek ateş açmayarak Bozan Ağa’nın vereceği ateş işaretini
beklediler. Bozan Ağa’nın verdiği işaretle hem Bediüzzaman türbesinden hem de karakoldan silahlar patlamağa
başladı. Pusuya düştüğünü anIayan ve nereye ateş
edeceğini bilmeyen düşman askerleri, işin kolayını kaçmakta buldular ve çil yavrusu gibi dağıldılar.
Bozan Ağa, biraz sonra adamlarıyle olay yerine vardığında karlar üzerinde on ölünün yattığını ve can çekişti- ğini gördü.
Sonra karakolda ve türbede savunma için yapılacak
işlere girişildi. Bir yandan Bozan Ağa’nın beraberinde
getirdiği kocaman matkapla karakolun sert taştan
duvarları delinerek mazgallar açılıyor, bir yandan da
türbe duvarı gelecek kurşunlar işlemesin diye taş yığılarak
kalınlaştırılıyordu.
Karakolun alınmasıyla, böylece Fransız birliği; şehir
dışından kuşatıldığı gibi şehir içinden de kuşatılmış
oluyordu. Yerel işbirlikçilerle de her türlü bağlantıları
kesilmişti.
(Yukarıdaki anlatımda, Hasan İzzettin Dinamo’nun
Kutsal İsyan kitabından yararlanılmıştır.)
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EVLATLARIMIZA GİYDİRİLMEK İSTENEN
TEK TİP ELBİSE, SİZİN KEFENİNİZ OLACAK
Tayad’lı Aileler
Son üç hafta
TAYAD köşesinde 84,
96, 2000 büyük direnişlerini anlattık.
Bedel ödeyen özgür tutsaklar böylesi
süreçlerde hem destanlar yazmıştı, İçeride tutsaklar, dışarıda ise TAYAD vardı
mücadelenin en ön saflarında bunun
onuru ile yaşamak ve direnmek zafere
giden tek yoldur.
84, 96, 2000 Büyük Direnişlerinde
toplam 138 kez öldük. 138 kez gömdük
evlatlarımızı vatan topraklarına. Tarihi
direnenler yazıyor, tarihi kanımız ile
canımız ile yazdık ve asla teslim olmadık olmayacağız.
Faşist AKP iktidarı tek tip elbiseyi
33 yıl sonra tekrar gündeme getirerek
uygulamak istiyor. AKP iktidarı içinde
bulunduğu yönetememe krizini ile yeniden tek tip elbiseyi gündemine aldı.
Tek tip elbise politikasının sahipleri
olan emperyalizmi ve oligarşi şimdiden
70 bin tek tip elbise hazırladıklarını
söylüyorlar.
Tek tip elbise ile tutsakları suçlu
göstererek teslim almaya çalışıyorlar.
Özgür Tutsaklar suçlu değil, Türkiye
halkları için hapishaneye düşmüşlerdir.
Bazıları düşmandan dökülen kanların
hesabını sorarken dayandılar düşman
kapılarına adalet adına, bazıları halkın
sesi dili olurken, bazıları da sadece
emeklerinin karşılığını istedikleri için,
bazıları da sadece işlerini geri istedikleri
için tutuklanıp tutsak edildiler. Özgür
Tutsaklar Türkiye halkların umududur.
Bu nedenle giymeyecekler sizin tek
tip elbiseniz.
Tek tip elbise Türkiye halklarının
giydirilmek istenen kefendir.
Evlatlarımıza giydirilmek istenen
kefenleri, evlatlarımız değil, halka karşı
suç işleyenler işbirlikçi AKP giymediler.
AKP hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Tek tip kıyafet konusunda bir
yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun
da KHK'ya konulacağını ifade etmiştik''
diyerek işledikleri suçları hukuksal bir
zemine oturtmak istiyor.

Diğer yandan AKP
teslim olmayanları biliyor
ve tanıyor bu nedenle bugüne kadar yaptıklarının
aynısını yine yapacaklar,
işkence ve sürgünler ile
özgür tutsakları teslim almaya çalışacak. Son haftalarda, aylarda yaptığı
da budur örnek olarak
Bandırma Hapishanesinde
özgür tutsakların bulunduğu hücreye baskın yaparak 25- 30 kişilik gardiyan gurubu tutsaklara demir çubuklarla saldırıp işkence yaptılar.
Silivri Hapishanesinde Özgür tutsakların bulunduğu hücreye baskın yapan gardiyanlar özgür tutsaklara ağır
işkenceler yaptılar. Şakran Kadın Hapishanesinden Sevgi Saymaz zorla ring
aracına bindirilerek Kandıra F tipi Hapishanesine sürgün edildi.
25 Ağustosta tutuklanan Dilan Ekin’in
hücre havalandırmasının üzeri tel kafeslerle kapalı olan havalandırmaya çıkartarak
mı teslim alacağınızı sanıyorsunuz. Güven
Usta, Çağdaş Aydoğdu, Hacı Demir’i
işkence yaparak sürgün ederek mi teslim
alacağınızı sanıyorsunuz. Mehmet Özdemir’e işkence yaparak mı sonuç alacağınızı sanıyorsunuz.
Elbette hapishaneler, devrimci tutsaklarda tüm cunta dönemlerinde olduğu
gibi bu dönemde de
AKP faşizminin hedefinde olmuştur.
Hapishanelerde yaşanan saldırılara, işkencelere, hak gasplarına baktığımızda
12 Eylül dönemini aratmıyor. Hapishaneler işkence haneye çevrilmiş, her
gün bir başka hapishaneden işkence
sesleri yankılanır olmuş; ziyaretten haberleşme hakkına, sohbet hakkından
kitap-yayın hakkına kadar bugüne kadar
mücadelelerle, direnişlerle kazanılmış
birçok temel hak bir bir gasp edilmiş
veya edilmeye çalışılmaktadır. Bu seferki saldırı, her ne kadar en başta
“FETÖ”cülere yönelik olduğu ifade
edilse de doğrudan devrimci tutsakların
politik kimliklerini hedef alan Tek Tip
Elbise dayatmasıdır. Tutsak evlatları-

mızın tek tip elbise karşı söyledikleri
çok açık
AKP’yi Uyarıyoruz! Tek Tip Elbise
İşkencedir, Tek Tip Elbise İnsan Onuruna Aykırıdır! Tek Tip Elbise Uygulamasından Vazgeçin! Denemeye Kalkmayın! Bu evlatlarımızın bedel ödemekten korkmadıkları ve her türlü saldırılara karşı canları pahasına direneceklerinin ifadesidir.
Bizler çocukları, yakınları bu iktidar
tarafından hapse atılmış, katledilmiş
TAYAD’lı Aileleri olarak direnişin en
önlerinde kavganın Şenayları, Gülsümanları olarak mücadeleyi evlatlarımıza
büyütmekten korkmuyor.
Bizde TAYAD olarak hapishanelerde
yapılmak istenen katliamlara sessiz
kalmayacağız, AKP iktidarının tek tip
diye adlandırdığı kefeni yıllar öncede
gördük bu kefeni evlatlarımıza biçenler
yenik düştüler.
Ve biz bugüne kadar ne yaptıysak,
yine yapacağız meydanlar, sokaklarda
olacağız.
Çalmadık kapı bırakmayacağız, gitmedik, anlatmadık insan bırakmayacağız.
Yeri gelindiğinde yollarınız, binalarınız, evlerinizi işgal edeceğiz evlatlarımızın sesi olmak için Vatanı topraklarını size zindan edeceğiz.
Evlatlarımızın kılına gelecek her
hangi bir zararda, cehennemi yaşatırız
size bu dünyada.

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

TAYAD'LI AİLELER
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

VİETNAM KÖYLÜLERİ GİBİ GEREKİRSE
KULAKTAN KULAĞA ÖRGÜTLENECEĞİZ
GÖZALTI VE TUTUKLAMA SALDIRILARI BİZİ ENGELLEYEMEZ

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017
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Düşmanla sürdürdüğümüz mücadele varlık yokluk mücadelesidir.
Bir tarafın varlığı diğer tarafın yokluğu anlamına gelir. Bu yüzden düşman azgınca saldırıyor. Kendi sonunu
getirecek olan gücün halkın örgütlülüğü olduğunu bildiği için azgınca
ve pervasızca saldırıyor.
Düşman yönetememe krizi içinde
diyoruz. Her gün televizyonlarda,
gazetelerde onlarca şey okuyoruz.
Okuduğumuz her şey bizim propagandamız olabilir. Halka yıkılan ağır
vergiler, çiftçilerin isyanı, ekonominin çöküşü, yıllardır çeşitli değişikliklerle ayakta tutmaya çalıştıkları
çürümüş eğitim sisteminin sonunda
iflas etmiş olması ve çıkış noktası
bulamamaları... OHAL sürecinde
her türlü baskıya rağmen “adalet”
arayanların son bulmaması...
“Devrim bir akşam yemeği ya
da bir deneme yazmak veya bir
resim yapmak ya da nakış işlemek
değildir; öyle saf, öyle sakin ve
aheste, öyle ihtiyatlı, nâzik, seviyeli,
mütevazı ve bağışlayıcı olamaz.
Devrim bir başkaldırıdır. Bir sınıfın
diğerini alaşağı ettiği bir şiddet eylemidir“ diyor Mao.
Ülkede bunca sorun yaşanırken
elbette halkı ve gençliği örgütleyecek olanların elini kolunu bağlamak istiyor düşman. En büyük
korkusu halkı örgütlememiz. DevGenç’lilere saldırıyor çünkü tüm
çelişkileri gençliğe göstererek onları
örgütleyecek olan bizleriz.
Ancak bilmedikleri şu, biz 110
kişi değil milyonlarız. Avuçlarına
aldıkları bir hain olabilir. Ancak
Anadolu toprakları kahramanlar yaratmaya devam ediyor. Hem de bin-

lerce, milyonlarca.
Hiçbir güç bizim örgütlenme yapmamızı engelleyemez. Her şeyimizi
elimizden alabilirler. Biz gerekirse
kulaktan kulağa eylem örgütleyeceğiz.
 Çürümenin içinde
Gerekirse gerçekleri kulaktan kubüyümek istemiyoruz.
lağa anlatacağız. Susmayacağız. Ger Uyuşturucu bataklığında çekler susturulamaz.
büyümek istemiyoruz.
Vietnam'da yaşanan şu örnek kulaktan kulağa, insandan insana yön Üniversite kapılarında
teminin neler başarabileceğinin öradaletsizlik istemiyoruz.
neği... Onbini aşkın insanın yaşadığı
 Büyüdüğümüzde işsizlik bir yerleşim... Amerikan askerlerine
yönelik çok önemli bir eylem yapılabataklığında boğulmak
cak. Ancak bu konuda tek bir sesin
istemiyoruz
düşmanın kulağına gitmemesi gere Bunun için, demokratik kiyor. İşte onbini aşkın insan kulaktan
bir lise istiyoruz.
kulağa eylemi öğrenerek örgütlerken
 Demokratik bir lise için, tek bir Amerikalı bu sesi duyamıyor.
Onbini aşkın insandan bahsediyoruz.
özgür, bağımsız bir ülke isBu hem bir eylemin, Vietnamın satiyoruz.
vaşının kazanmasında önemli bir eylemin başarısı, hem de düşmanın zaafı
 Bunun için, bu yaşta,
oluyor.
BU KAVGADA
Devrim kanlı ve zorludur. Biz her
BİZ DE VARIZ!
türlü zoru göze alıyoruz. Bizi susturmak isteyen, halktan kurtarmak isteyen
düşman bilmiyor ki biz halkın kendiBu Kavgada
siyiz. Halkın içinde olan kökü koparıp
Biz de Varız!
atamazlar.
Sonuç olarak:
 Liseliyiz biz... Genciz,
Gerekirse kulaktan kulağa gizli
çok genç... Ama yürekleri- gizli kapı kapı tek tek kişi kişi çalışma
yapacağız anlatmaya örgütlemeye samiz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz. vaşmaya savaştırmaya devam edeceğiz.
Bu ülke, bu düzen erken
Haklı ve meşru olan biziz. Gerbüyümek zorunda
çekleri
susturamayacaklar. Gerçekleri
bırakıyor bizi.
örgütlememizi engelleyemeyecekler.
 İşte bu yüzden,
Yaratıcılığımızı, coşkumuzu, gençliBU KAVGADA
ğimizin tüm enerjisini bu gerçeği bilerek örgütlemeye dönüştüreceğiz.
BİZ DE VARIZ!

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

DÜŞMAN SALDIRIYORSA DOĞRU YOLDAYIZ DEMEKTİR
KORKULARINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Dev-Genç’liler sade ve basit programlarla en
yakınlarımızdan başlayarak yeniden ve yeniden örgütlenme yapmaya başlamalıyız.
“Nereden başlayacağız” sorusunun cevabı:
En yakınlarımızdan.
“Nasıl başlayacağız” sorusunun cevabı:
En sade, en basit olanla.
Yani kitle çalışması yapmaya devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Saflarımızda düşmanın yaymak
istediği moral bozukluğunu örgütlenme yaparak aşabiliriz.
Mao’nun şu sözü bize ışık olmalı:
“Düşman tarafından saldırıya uğramak kötü değil,
iyi bir şeydir.”
Eğer bir kişi, bir politik parti, bir ordu veya bir
düşünce okulu düşman tarafından saldırıya uğramıyorsa, bu durum açıkça düşmanın seviyesine inmiş
olduğumuz anlamına geleceği için, bunun kötü olduğunu düşünüyorum. Düşman tarafından saldırıya
uğramak iyidir, çünkü düşmanla aramızda net bir
sınır çizgisi çizmiş olduğumuzu kanıtlar. Düşmanın
bize çılgınca saldırması ve bizi karalaması en iyisidir:
bu, düşmanla aramıza net bir sınır çizgisi çizdiğimizi
ve aynı zamanda görevimizde bir hayli başarıya
ulaştığımızı kanıtlar. Düşman tarafından saldırıya
uğramak kötü değil, iyi bir şeydir.” (Mao, 26 Mayıs
1939, 1. Cep Baskısı, S. 2.)
Evet, biz doğru yoldayız, doğru yolda olduğumuz

için saldırıya uğruyoruz. Mao’nun dediği gibi
saldırıya uğramamamız düşman tarafından zararsız
görünmemiz bizim için kaygı verici olurdu.
Şimdi düşmanın korkusunu büyütmenin yolu, yolumuza devam etmektir. Baskınlar, operasyonlar böylesi
büyük saldırılar her dönem yaşadık. Daha ağırlarını
katliamları gördük. Bir gecede onlarca yoldaşımızın
cansız bedenini elimize aldık.
Biz bir savaş örgütüyüz, kahramanlar yaratıyoruz
bu savaşta. Fedanın,sevginin en güzel örneklerini
yaratan kahramanlık destanları yaratıyoruz. Ancak
savaş bu... Hainler, işbirlikçiler de tarihin her döneminde bu güzelliklerin içinde barınabilir. Zıtların
savaşımıdır bu, iyi ve kötünün.
Hiçbir işbirlikçilik cezasız kalmayacaktır elbette.
Ancak bizim düşmana vereceğimiz en güzel cevap
yorulmak bilmez bir aşkla yolumuza devam etmektir.
Kaç kişi kalmış olursak olalım örgütleme yapmaya
devam etmektir.
Bir kişilik değil üç kişilik çalışmakla başlayacağız.
Emeğimizi örgütleyeceğiz. Sevgimizi, öfkemizi, kinimizi,
bağlılığımızı, her şeyimizi vereceğiz çalışmalarımıza.
Düşmana duyduğumuz öfkeyi onun kültürüne,
onun soysuzluğuna beslediğimiz kini pratiğimize
dökmeliyiz.
En yakınlarımızı bu dönemlerde bir adım ileri
bir sorumluluk fazlasını almaya ikna etmeli. Sahiplenmeli sahiplendirmeliyiz.

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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HALKIN SANATÇILARI
HALK ŞAİRLERİ - HALKIN ÖFKESİ
Ozanın kelime anlamı HALK ŞAİRİDİR. Halk şairleri halkın içinde
yaşar ve halkın bin yıllardır sürdürdüğü
sınıflar mücadelesinden beslenir. Düzene
hep muhalif olan halk ozanları düzen
tarafından hep yok sayılmışlardır ama
Anadolu halkları onları unutmamış ve
bugünlere kadar taşımıştır. Halk ozanlarının sözleri tarihe unutulmamacasına
kazınmıştır.
Acıların içinden çıkıp gelmiştir ve
halkın umudu, öfkesi, savaşı, isyanı,
yüreği, sesi, gücü olmuştur. Halk ozanları ayaklanmaların, isyanların ve direnişlerin en yoğun olduğu dönemlerde
en üretken zamanlarını yaşamışlardır.
İsyanlar yoğun olduğunda öne çıkmış,
isyanlar durgunlaştığında ise gerilememiştir. Çünkü halk ozanları halkın
ekmek, adalet ve özgürlük kavgasını
Sayı: 36
beslemiştir, halkın bu adalet kavgası
Yürüyüş
da halk ozanlarını. Halk ozanlarının
15 Ekim
ilham kaynağı işte halkın bu onurlu
2017
ekmek, adalet ve özgürlük kavgasıdır.
Bundan kaynaklı 16. yüzyılda, ayaklanmaların en yoğun olduğu bu yıllarda,
en ünlü ve en etkili ozanlar çıkmıştır.
Bu süreçte Osmanlı'nın işgal ve talan
seferleri, Anadolu halkına ettiği zulüm,
halk ozanlarını da bu kavganın içine
sürüklemiştir. Halk ozanlarını etkileyen,
bu sömürüye ve katliamlara karşı başkaldıran halk hareketleri olmuştur.
Ozanlar sadece ellerinde sazları ile türküler söylememiş, mazlumun zalime
karşı verdiği savaşta bizzat kendileri
de yer almış ve önderlik etmişlerdir.
Türküler
- Zalime Saplanan Bir ‘OK’tur
- Zalimi Yaralayan ‘KILIÇTIR’tır
- Mazlum İçin İse ‘KIRATtır
- Alev Alacak Bir Kıvılcımdır
Ozanlar, Halk Şairleri
- Tarihçidir
- Acının, İsyanın, Sevdanın Dilidir
- Savaşcıdır
- İsyan Önderleridir
- Örgütçüdürler
- Tercümandır
- Halkın Sesidir
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" Aşığa Vatanını Sormuşlar, Sazını
Göstermiş "
Anadolu’da yaşıyan halk ozanlarının
"nereli" olduklarını kesin olarak kimse
bilmez. Halk ozanları bir kere ellerine
sazlarını aldılar mı, artık bir yurtları
yoktur onların. Onlar Anadolu’yu şehir
şehir, köy köy gezerler ve söyledikleri
türkülerle zalime meydan okurlar.
Ozanlar ellerinde sazlarıyla, dillerinde
türküleriyle Anadolu halkının zalimlere,
katillere duyduğu öfkenin tercümanıdır.
Halka kavgayı ve umudu taşırlar. Halk
ozanları bütün bir Anadolu’nun "hemşehrisi" sayılırlar; çünkü ANADOLULULARDIR.
Türküleriyle kavga ederler zalime
karşı. Elbette ozanların da doğdukları
ve büyüdükleri bir yer vardır ama ellerine sazlarını aldıkları vakit, artık
bir sorumlulukları vardır. Anadolu’nun
isyankar sesidirler. Halk ayaklanmalarının öncüleridirler. Zalimden öc almak için yanıp tutuşur söyledikleri
türküler.
- UMUTSUZA UMUT,
- MORALSİZE MORAL,
- GÜÇSÜZE GÜÇ olurlar
BUGÜNÜN HALK OZANLARI
Bugün Grup Yorum'dur bu misyonu
kendisine yükleyen. Devrimcilerdir.
Bedel ödemekten kaçınmamış, türkülerini hangi koşullar altında olursa
olsun söylemiş ve tarihi boyunca faşizmin baskılarına, saldırılarına, tutuklamalarına ve işkencelerine karşı hiçbir
zaman boyun eğmemiştir. Örgütlü sanatı savunmuş ve doğruları söylemekten
hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Türküleriyle adaleti, sevdayı, var olan sömürüyü ve çözüm olarak örgütlü olmayı
anlatmıştır bize. Birleşmeye çağırmıştır.
Bütün faşist saldırılara rağmen, faşizmin
ahlaksız politikalarını sürekli boşa çıkarmış ve hiçbir dönem politikasız kalmamıştır. Hep politika üretmiştir. Halkın yanında direnmiş, türkülerini söylemiş, moral, coşku vermiş ve umudu
büyütmüştür.
- Halkın Öncüsü Ve Sesidir Grup
Yorum

- MİLYONLARIN DİLİNDEDİR
GRUP YORUM
Neden? Çünkü Grup Yorum halkın
içindedir ve halkın dilidir. Acılarının
tercümanıdır, isteklerinin sözcüsüdür.
Sadece türküleriyle de değil. Yüksel
direnişinde, Yüksel’de türküler söyleyip
halaylar çekmiştir. Nuriye ve Semih’in
"İşimizi geri istiyoruz" taleplerini sahiplenmiştir. Haziran Ayaklanması’nda
sokaklara türküleriyle çıkmışlardır.
Soma katliamını “katliam” diye tanımlamıştır. Hrant Dink katledildiğinde
ilk sahiplenenlerden olmuştur.
Savunduğu devrimci ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ekmek,
adalet ve özgürlük için mücadele vermeyi bir görev olarak görmüş ve bu
sorumluluğu yaşanan saldırılar ve baskılar karşısında da hep yerine getirmiştir. Bugün 8 Grup Yorum üyesi tutuklu bulunuyor. Yaka paça işkence
yaparak grup yorum üyelerini tutukladılar. Son 11 ayda 4 kez bastılar İdil
Kültür Merkezi’ni. Grup Yorum üyelerini tutuklarken aslında tutuklamak
istedikleri halkın umududur, halkın
gücüdür, kavgasıdır, sesidir, ruhudur.
Katil AKP iktidarı tüm çabalarına rağmen bunu başaramadı, çünkü Grup
Yorum halktır. Onları tutuklarlar ama
yenileri gelir ve türküleri kaldıkları
yerden söylemeye devam ederler.
Çünkü sokaklardır bu türküleri
söyleyen. Bütün bir halkı tutuklayamazlar ve bu yüzden bilimsel olarak
Grup Yorum'u bitiremezler. Grup Yorum’un tarihini halkın tarihinden silemezler.
Halk soracak sanatçılarının hesabını!
Halk sahiplenecek Grup Yorum’u!
Çünkü halktır Grup Yorum’u Grup
Yorum yapan. Türkiye halklarının ve
tüm dünyanın umudunu bitiremezler
ve bitiremeyecekler.
- Halkın Şairleri Söyler En İyi Türküleri
- Direnişlerin İçinde Büyür Sanatçı
- Sokaklardaki Ekmek Kavgası
Söyletir Bize Türkülerimizi
Kızıl Maskeliler

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

Ülkemizde Gençlik

Gençliğimiz ve Direngenliğimizle Zaferi Biz Kazanacağız!
Kavganın ve umudun gençliği DevGenç ve Liseli Dev-Genç bütün baskılara,
saldırılara, tutuklama ve tehditlere rağmen
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan
çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir;

Eskişehir: Dev-Genç’liler 8 Ekim’de
Gültepe Mahallesi’nde Nuriye Gülmen’in
ve Semih Özakça’nın direnişi ile ilgili
pankart astı. Asılan pankartta “Nuriye
Semih Yaşasın!” ayrıca son zamanlarda
yapılan baskı ve saldırılarla ilgili “DevGenç’i Bitiremezsiniz!” sloganları yazı-

lıydı.

İSTANBUL
İkitelli: Dev-Genç’liler 6 Ekim’de
mahallenin birçok yerine yazılama yaptı.
Çalışmada “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın
Dev-Gençliler!” sloganı duvarlara işlendi.
Gülsuyu:
Liseli Dev-Genç’liler, son günlerde
artan baskı ve tutuklamalarla ilgili ve
Nuriye ve Semih’in direnişine dikkat
çekmek amaçlı birçok yere yazılama

yaptı. Yapılan çalışmada mahalle duvarlarına “Baskılar Gözaltılar Bizleri Yıldıramaz! Zaferi Açlığımızla Kazanacağız!
Liseli Dev-Genç” imzalı sloganları nakşetti. Ayrıca sokak aralarında yazılama
yapıldığı sırada, Nuriye ve Semih’in 20
Ekim’de görülecek olan mahkemelerine
çağrı amaçlı ajitasyon çekildi ve slogan
atıldı.
Örnektepe:
Dev-Genç’liler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın 20 Ekim’de görülecek
olan üçüncü mahkemesine çağrı amaçlı

Kazova Bülteni'nin 6. Sayı Çıktı!

TAYAD'lı Direnişçi Mehmet Güvel'in 100. Gün Kınası Yakıldı

Devrimci İşçi Hareketi Direniş Örgütlemenin ve
Zaferler Kazanmanın Adıdır!
Yozlaşmanın Batağındaki Düzen Sendikalarında
Değil İşçi Meclisleri’nde Örgütlenelim!
Kurşun gibi ağır günlerin ortasında, umudu büyütmenin mutluluğu ile dolu doluyuz. Bir yanda OHAL
adı altında süren faşizm, bir yanda vatanımıza güzel
günleri getirmenin kavgasında olan direnenler var.
Bizim safımız üretenlerin söz ve karar hakkına
sahip olduğu bir dünyadan yanadır. Bu nedenle faşizmin
yasaklarına boyun eğen sendikaları, direnmemenin
teorisini yapan akıllı solcuları bir yana bırakıp emeğin
dünyasının zaferleri için direnenlerin yanındadır safımız.
Safımız Nuriye’nin, Semih’in, Yüksel direnişçilerinin,
ürettiğini satamayan fındık üreticilerinin, işsiz bırakılan
milyonların, geleceği çalınan öğrencilerin yanıdır.
Safımız geleceğin dünyasıdır. Gelecek bizimdir.
Gelecek üretenlerindir. Kazova’mız geleceğin dünyasının
bugün yaşanan halidir. Kavgamız ülkemizin dört bir
yanının Kazovalarla dolması içindir. Kazova olarak
üretmeye devam ediyoruz. Üretirken öğreniyor, öğretiyoruz.
Bu sayımızda ülkemizde sendikaların nasıl sendika
olmaktan çıktığını ele aldık. Burjuvazinin bizlere unutturmak istediği şanlı tarihimizden Kavel Direnişi'ni
öğreneceğiz. Zaferler kazanan direnişleri örgütleyen
Devrimci İşçi Hareketi’nin bizlere verdiği güç dolu
satırları okuyacağız. Kazova bizimdir.
Kazova tüm emekçilerindir. Kazova’mızı yaygınlaştıracak, yeni Kazavolar yaratacak umut ve cüret
dolu sözlerimizle Ekim sayımızı sizlere sunuyoruz.
Umut… Direnç… Cüretle dolu günler sizlerle olsun…
Diren Kazova

Yıllarca ölüm oruçlarına,
yıkımlara, bedenlerini ateşe veren, Ankalara tanık olmuş bir
mahalle olan Armutlu'da 100
gündür bir direniş bayrağı dalgalanıyor. “Nuriye ve Semih
açsa ben de açım, Nuriye ve
Semih ölecekse ben de öleceğim” diyen bir bayrak bu, adı
Mehmet Güvel.
8 Ekim’de bu direniş bayrağının 100. gün kınası yakıldı.
Yapılan programda öncelikle açılış konuşması yapıldı. Konuşmada Nuriye ve Semih’in direnişi, bu zamana kadar neler yaşadıkları anlatıldıktan sonra Halk
Cephesi açıklaması okundu.
Okunan açıklamada “Nuriye
ve Semih'in talepleri on binlerce
kamu emekçisinin ve bütün dünya halklarının talepleridir. Tutsak
ederek, komplolar kurarak taleplerimizi haykırmamızı engelleyemeyecekler... Sesimiz çoğaldıkça gamzesinden öpebileceğimiz nice zaferlerimiz olacaktır.” denilerek açıklama bitirildi. Bu açıklamanın ardından
bir şiir dinletisi gerçekleştirildi
ve söz açlık grevinde olan Mehmet Güvel'e ve Feridun Osmanağaoğlu'na verildi.
Güvel yaptığı konuşmada,
etkinliğe katılan ve yüreği kendisinin yanında olan herkesin
mahkemeye katılım sağlamasını

istedi. Bu konuşmanın ardından
Kandıra Özgür Tutsakları telefonla bağlantı yaparak bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptıkları
konuşmada Özgür Tutsaklık
Cephesi'nde süren direnişi ve
sürekli Nuriye ve Semih'in talepleri kabul edilsin sloganı attıklarını, daha önce kazanılan
zaferlerden bahsederek yine zaferin kazanılacağına inandıklarını dile getirip, tüm herkesi
Nuriye ve Semih'in mahkemesine katılmaya çağırdılar. Konuşmanın ardından kitle hep
bir ağızdan “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganını attı.
Ardından Feridun Osmanağaoğlu söz alarak, faşizmin saldırılarının karşısında Nuriye ve
Semih'i daha fazla sahiplenmeye ve mahkemeye katılma
çağrısı yaptı. Yapılan konuşmalar bittikten sonra Mehmet
Güvel’in 100. gün kınası yakıldı. Kına yakma töreninin ardından kitle hep bir ağızdan
“Mehmet Güvel Onurumuzdur,
Feridun Osmanağaoğlu Onurumuzdur” sloganını attı ve
müzik dinletisine geçildi. Müzik
dinletisinde hep bir ağızdan
“Haklıyız Kazanacağız, Bize
Ölüm Yok” marşları söylendi.
Türkülerle beraber halaylar çekilerek 70 kişinin katıldığı program sonlandırıldı.

Sayı:
Sayı:
36257

Yürüyüş
Yürüyüş
27 Şubat
15 Ekim
2017 2011
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Mahallelerdekİ
Her Genç Mİlİs Olabİlİr!
birine bulaşmıştır. Küfürbazdır, kavgacıdır, geçimsizdir, yalancıdır, veya
düzenin onlara verdiği
başka olumsuzlukları vardır. FAKAT, biz gençlerin
olumsuz yanlarına değil, öfkelerine
bakmalıyız.
Olumsuz yanları, alkol içmeleri,
uyuşturucu kullanmaları, veya başka
herhangi bir bağımlılıkları, tam da
onların milis olmaları için gerekli
ve yeterli nedendir.
İşsizliği, yoksulluğu, geçim derdinin ailelerde yarattığı sorunları,
çırak olarak çalışırken yaşadıkları
aşağılanmaları, haftanın altı günü iş
arayıp, ancak bir gün iş bulabilmeyi,
en iyi onlar bilir. Kim düzene onlardan daha fazla öfke duyabilir ki?!
Düzen içinde, ancak başkalarını
altederek ayakta kalınabileceğini öğrenmişlerdir. Bu nedenle yıkıcıdırlar,
parçalayıcıdırlar; ama biz onların bu
özelliğini düzene karşı savaşa çevirebilmeliyiz.
Bunu yapabildiğimizde; adaleti,
değerleri, paylaşmayı, mücadele içinde, şahanların yanında öğreneceklerdir.

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Berkin Elvan, elinde sapanıyla
düşmana taş atarken 14 yaşındaydı.
İrfan Ağdaş, elinde Kurtuluş dergisiyle sırtından kurşunlandığında, 17
yaşındaydı. Luis Alfonsa Velasquez,
Nikaragua’da Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi saflarında mücadele
ederken, henüz 10 yaşına basmamıştı
ve 10 yaşındayken Somoza tarafından
katledildi. Sıla Abalay, 16 yaşındaydı
faşizme karşı direnirken ve 18’indeydi
düşmanla çatışırken.
12 yaşındayken gerillalarla tanışıp,
gerilla olmayı kafasına koymuştu Cem
Güler. 15 saat çatışarak şehit düştüğünde
daha 16’sına bile girmemişti. Erkan
Dilsiz, bir halk kurtuluş savaşçısı olarak
şehit düştüğünde 16’sındaydı.

Berkin, İrfan, Luis, Sıla,
Cem, Erkan... Diyor Ki, bizim
gibi, her genç savaşabilir. Her genç,
bizim gibi, gerilla olabilir, milis olabilir.
Mahallelerdeki her genç bir milis
olabilir.
Biliyoruz ki, yozlaşma mahallelerde yaygındır. Alkol, sigara, uyuşturucu, kumar, çeteler... genç insanlarımız bir şekilde bunlardan herhangi

Şahanlar, Şahanları
Çoğaltmak İçin, İşte
Bu Gençliğe Ulaşabilmelidir

neden milis?
Soru: Neden milis olmalıyız?
Gazi’den bir milis: Mahallemiz bizim evimiz,
namusumuzdur. Bu namusu da dışarıdan
birisi gelip korumayacağına göre bu görev bizim için bir
zorunluluktur. Boyun borcumuzdur. Unutmayın milis olmak
için ne yaş ne cinsiyet fark eder.
Okmeydanı’ndan bir milis: Ben devrimcilerin yanında
büyüdüm. Çiğdem abla bir savaşçı olup katledilen halk
çocuklarının hesabını sordu. Çiğdem abla en temelinde
bizim için şehit düştü. En değerlilerimiz canından vazgeçerken, biz evimizde oturup hayatımıza devam edemeyiz.
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Evet, bu gençlerimiz disipline
gelmekte zorlanabilir. Öğrenmek onlara zor gelebilir, eğitimi düzenden
kalma alışkanlıkla bir yük olarak
görebilirler. Zaaflarına dair verdikleri
sözleri tutmayabilirler.
Fakat bütün bunlar, yine de onlardan
vazgeçme değil, tersine onları örgütleme
nedenimiz olmalıdır. Mahallelerin en
dinamik gücü onlardır. En yıkıcı gücü
onlardır. Ve yapacak olan da onlardır.
Kendileriyle birlikte çevrelerini de değiştirebilirler. Engin Çeber’leri, Oğuz
Meşel’eri unutmayalım.
Yoksul mahallelerin her türlü pisliğinin içinden çıkıp gelen, mücadele
içinde arınıp güçlenen öyle çok kahramanımız var ki... Onların yaşamlarına bakmak, bize şahanların görevini göstermeye yeter.

Herkes milis olabilir. Peki
milis olacaklarda hangi özellikleri arayacağız? Düzene karşı
olması, öfke duyması yeterlidir. Polisten, zulümden, patronlardan hesap
sormak istemesi yeterlidir.
Sadece gençler değil, çocuklar,
yaşlılar, dedeler ve nineler, kadın
erkek, herkes milis olabilir. Milis
sadece “silah kuşanan kişidir” diye
bir kural da yoktur. Halkın güvenliği
için nöbet tutan da, bir kurye de, istahbarat yapan da, milisin bir parçası
olabilir.

Şehidimizden Şahanlara
Şahanlar, şehitlerimizin
size diyecekleri var:
Murat Kaymak: “En kısa zamanda eylem, savaşçı kazanma, örgüt yaratma sorunlarına
eğilip başarılı olmalıyız, -dürüst ve
samimi bir şekilde kendimizi verirsek- başaramayacağımızdan zerre
kadar şüphem yoktur. Çünkü bunlar olmayacak, yapılamayacak
şeyler değildir.”

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

Cem de, Erkan da gerillaya katılmak istediklerinde 16 yaşından küçüktüler ve bu nedenle gerillaya alınmadılar. Gerillada öyle bir kural vardı
çünkü. Fakat milis de böyle bir sınırlandırma yoktur. Mahallede yaşayan herkes milis olabilir ve milisin
gücü de zaten her yaştan halkı örgütleyebilmektedir. Bir sokak, 7’den
70’e milisse veya milisle birlikte hareket edebiliyorsa, işte o sokak örgütlü
bir sokaktır, işte o sokak şahanlarındır.
Haberleşme, bilgi edinme (istihbarat), ulaşım, lojistik vb. yönleriyle

de değerlendirilebilir. Yaşı ilerlemiş
anneler- babalar da, dedeler de milis
örgütlenmemizde görev alabilirler,
almalıdırlar. Çünkü evlerini açacak,
haber taşıyacak vb. birçok anlamda
yardım sağlayabileceklerdir.
Herkes milis olabilir fakat milisin
asıl kitlesel gücü, gençliktendir.
Gençliğe devrimcilik dışında, düzene
karşı savaşmak dışında bir gelecek
yoktur. Bu nedenle çağrımızı dalga
dalga mahalle gençliğine ulaştırabilmeliyiz.
Yozlaşmaya Karşı Cephe Milis-

lerine Katıl.
Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara
Karşı Cephe Milislerine Katıl.
Mafyaya Karşı Cephe Milislerine
Katıl.
Faşist Teröre Karşı Cephe Milislerine Katıl.
Okulda Dayağa Karşı Cephe Milislerine Katıl.
Milise Katıl, Adaletin, Onurun,
Gerçeğin ve Halkının Savaşçısı Ol!

Sayı: 36

Halkın Şahanları Umudu Nakşetmeye Umudu
Büyütmeye Devam Ediyor
İkitelli’de 8 Ekim günü katil polislerin sildiği "Umudun
Adı DHKP-C", "Dayı'ya Selam Savaşa Devam!", "Dersim'de Savaşan Gerillaya Bin Selam!", "Sıla'nın, Dilek'in
Hesabını Soracağız!" yazılamaları Cepheliler tarafından
halkın matbaası duvarlara yeniden nakşedildi.

301 Madenciyi Öldürenler Değil,
Haklarını Savunanlar Yargılanıyor
İzin Vermeyelim,
Direnişçilerin Yanında Olalım!
İzmir Devrimci İşçi Hareketi tarafından, İzmir Bayraklı
Adliyesi 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan
duruşma için 6 ve 9 Ekim tarihlerinde “Çağrımızdır:
Kınık’ta 301 Madenciyi Öldürenler Değil Onları Savunanlar
Yargılanıyor.” temalı 1000 pul yapıştırıldı. Karşıyaka,
Buca, Şirinyer, Konak, Bornova bölgelerinde İzmir halkına
mahkeme için çağrıda bulunuldu.

Çetecilere ve Torbacılara Karşı Halk
Saflarında Birleşelim
Halkımız Saflara Hesap Sormaya!

Yürüyüş
15 Ekim
2017

İstanbul-İkitelli, Beşkat Bölgesi’nde Halk Cephelilere
saldırı oldu. 9 Ekim akşamı, iki esnaf Halk Cepheliler
7 Ekim’de astıkları kızıl bayrakları indiren iki kişiye
müdahale etti. Alkollü olan iki kişi, kendilerine müdahale
eden Halk Cephelilerden birine yumruk attı. Ayrıca bir
Halk Cepheli'nin de boğazını sıkarak boğmaya çalıştılar
ve birinin parmağını yaraladılar. Sonrasında sürekli
hakaret ve küfür etmeye başladılar. Çevredeki esnaf,
saldıranları bölgeden uzaklaştırdı. Halk Cepheliler ise
sloganlarla ajitasyon çekerek durumu teşhir etti. Halka
yapılan konuşmalarda; kızıl bayrakta şehitlerimizin
kanının bulunduğu ve kızıl bayrağın anlamı, niteliği
yozlaşmaya karşı şehit düşen Kemal Delen, Birol
Karasu ve Recep Hasar nezdinde değerlerimizi temsil
ettiği anlatıldı. Çevredeki halk ve esnaf, Halk Cephelilere
destek oldu ve son olarak “çetelere ve yozlaşma yolunda
ilerleyen torbacılara selam verenler halk katilidir, şerefsizdir, onursuz, namussuz, beş para etmeyen insanlardır!” denildi.

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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YENİ
İNSAN
KOLEKTİVİZM YENİ
İNSANIN TEMELİDİR!

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

1- Kolektif çalışma, örgütlü çalışmaktır.
2- Kolektif çalışma büyük bir iddiadır.
3- Kolektif çalışma devrimi büyütmektir.
Hayatın her alanında kolektivizmi
hayata geçirmeliyiz. Kolektivizm hem
bizi hem de devrimci mücadelemizi
büyütmenin temelidir. Kolektivizmi
bu yüzden bir hayat felsefesi haline
getirmeliyiz, içselleştirmeliyiz. TEK
BAŞIMIZA ÇALIŞMAK, BİREYCİ
OLMAK, BİZİ ZAMANLA ÇÜRÜTÜR. Bundan dolayı “hangi koşullar
altında olursak olalım” yaptığımız
işlere yanımızda kim varsa onları katmalıyız. Yanımızdakilere bildiklerimizi
öğretmeli ve onlardan öğrenmeliyiz.
İstikrarlı sonuç almanın tek yolu örgütlü
emektir, kolektif çalışmaktır.

Kolektivizm Emperyalizme
Karşı Tek Gücümüzdür
1- Bir kişi tek başına bir kamyonu
ittiremez ama ortaklaşa ittiremeyeceğimiz bir şey yoktur. Kolektivizm insanın bilimsel gücüdür.
2- Tek başımıza bir sorunu, bazen
doğru çözümleyemeyebiliriz ama birlikte düşünürsek ve fikir üretirsek her
sorunu çözeriz.
3- Bir yerden bir yere koliler taşınmalı,
bunu yapabilmek için bir kişi tek başına
saatlerce çalışabilir ama bu iş kolektif
yapılırsa 10 dakikada biter. Kolektif
çalışmak hızlı sonuç almaktır.
Kolektivizm büyük bir güçtür, çünkü
kolektif çalışmak ortaklaşa çalışmaktır,
bir işe örgütlü emek vermektir. Herkesi
katmaktır. Herkesin fikrini düşüncesini
almaktır. Katabildiğimiz herkesi bir
işe yoğunlaştırmaktır, tek vücut gibi
hareket edebilmektir. Herkesin birbirinden sorumluluk hissetmesidir.
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KOLEKTİF İNSANDIR
Düzene Karşı Alternatif Bir
Yaşam ve Çalışma Tarzı,
Kolektif Çalışma Tarzıdır
Devrimci bir örgüt, kendi içinde
kolektivizme hayat verebildiği ölçüde
hem ideolojik, hem örgütsel olarak
güçlenir. Bireyci kapitalist toplum yerine, biz kolektif, sosyalist toplumu inşa
edeceğiz diyoruz. KOLEKTİVİZM,
SOSYALİZMİN ÖZÜDÜR. Bunun
anlamı sosyalist olmak, ideolojik olarak
bireyciliği “reddetmek” kolektivizmden
yana olmaktır. Kolektif çalışmayı günlük hayatımızda işletmemek, örgütlü
emek vermemek, sadece örgütsel bir
eksiklik değil, ideolojik bir sorundur.
Bilmeliyiz ki devrimi tek başımıza
yapamayız, bu yükü tek başımıza kendi
omuzlarımızda taşıyamayız. Bu yükü
birlikte taşıyacağız ve devrime giden
yolda birlikte koşacağız. Bunu yapabilmek içinse kolektif çalışacağız,
kolektif düşüneceğiz, sorunlarımızı
kolektif çözeceğiz.
Bir işe başlarken:
1- KOMİTE
Komite kolektivizmi hayata geçirmek için atılan ilk adımdır. Her işte,
bir komite kurmalıyız, büyük küçük
önemli değil. Her işten bir sorumlu
olmalıdır ve işler kendiliğindenciliğe
bırakılmamalıdır.
Komiteyle birlikte bir hedef belirleriz
ve bu hedefe ulaşmak için yoğunlaşırız.
Tek vücut, tek beden olmak komite kurarak oluşur. Herkes birbirinden sorumludur
ve herkes bir birini tamamlar, denetler.
Kolektivizm aklımızı, tecrübelerimizi,
yeteneklerimizi birleştirir ve bizi olduğumuzdan daha güçlü yapar. Üreticiliği
ve yaratıcılığı arttırır.
2- TOPLANTI
Toplantı yaparak bütün ayrıntılar üzerine birlikte düşünür ve fikirler üretiriz.
Neyi nasıl ve neden yapacağımızı, kuracağımız komitedeki arkadaşlarımıza sade
ve yapılabilir bir biçimde anlatmalıyız.
Kafamızın konuya ilişkin açık olması
çok önemli, çünkü anlamadığımız bir
şey hakkında ne yoğunlaşabiliriz ne de
fikirler üretebiliriz. Bütün ayrıntılarıyla
düşünmeliyiz ve en küçük ayrıntıya
kadar bütün arkadaşlarımız konuya vakıf

olmalıdır. Toplantının en etkili yanı
bireyin bilgeliğini kolektif bilgelikle birleştirerek daha az hata yapmamızdır.
KOLEKTİVİZM BOŞLUKTA VE
BELİRSİZ BİR ŞEY BIRAKMAZ!
3- EĞİTİM
Yeni insan kolektif insandır, kendini
devamlı yenileyen insandır. Kolektif
bir işe başladığımızda, her ne olursa
olsun yapacağımız iş, o işin teorik eğitimini yapmalıyız. Birlikte iş yapacağımız bütün arkadaşlarımızın o konu
hakkında yeterince bilgisi olmalıdır.
Bir şeyi neden yaptığımızı bilmediğimizde o işi coşkuyla yapamayız ve o
işten kesin olarak sonuç alamayız.
İnsan bilmediği şeyi yapamaz ama bildiğini zor olsa bile bir yolunu bulur
ve yapar.

Herkesten Öğreneceğiz
Halktan, doğadan, bir çocuktan bile
öğrenmeyi öğrenmeliyiz. Birey tek
başına her şeyi bilemez ama birlikte
bunu yapabiliriz.
"Bir elin nesi var? İki elin sesi var!"
Bu deyim bize kolektivizmin dönüşüm
gücünü anlatıyor. Kolektivizm bizi geliştirir ve dönüştürür. Kendi gücümüze
inanma gücü verir. Açık ve cüretli olmalıyız ve halkımıza güvenmeliyiz. HALKIMIZIN YARATICILIĞINA, ÖRGÜTÜMÜZÜN İDEOLOJİSİNE, YOLDAŞLARIMIZIN SAHİPLENMESİNE
GÜVENMELİYİZ.
Bunu yaparsak kendi öz gücümüze
güvenimiz de artar ve hiçbir güç irademizi kıramaz. Kolektivizmin gücü
tam olarak buradadır.
Sonuç olarak:
1- Kolektivizmi bir hayat felsefesi
haline getirmeliyiz ve içselleştirmeliyiz.
2- Bir iş yaptığımızda etrafımızda
kim varsa katmalıyız, herkesin fikrini
almalıyız ve herkesten öğrenmeliyiz.
Halkımızdan öğrenmeyi, öğrenmeliyiz.
3- Kolektivizm, sosyalizmin özüdür.
Kolektivizmi hayata geçirmemek,
örgütsel ve ideolojik olarak bir eksikliktir, bir sorundur.
4- Kolektivizm, bizim emperyalizme
karşı tek gücümüzdür. Kolektivizm,
bilimsel bir güçtür.

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
HABER:
*17-25 Aralık öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan
firari Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli
olarak telefonla görüştüğü iddia edilen
ABD Başkonsolosluğu’nda görevli irtibat
görevlisi Metin Topuz, 4 gün gözaltında
tutulduktan sonra, çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı. Topuz’a yöneltilen
suçlamalar; “Siyasi ve askeri casusluk,
Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan
kaldırmaya teşebbüs.”
Bu olay ardından bir başka konsolosluk çalışanı hakkında daha gözaltı
kararı çıkarılması, ABD-Türkiye ilişkilerinde bardağı taşıran hamle oldu. ABD,
vize yasağı kozunu devreye soktu. /
BirGün - 10.10.2017
YORUM:
ABD emperyalizmi ve AKP arasında
yaşanan bu “gerilim” özünde çıkar çatışmasından ibarettir. Emperyalistlerin
kendi içlerinde veya işbirlikçi iktidarlarla
aralarında yaşanan çelişkiler zaman zaman bu tür “gerilimler” yaratsa da, tüm
çelişkiler en nihayetinde emperyalizmin
çıkarları doğrultusunda çözümlenecektir.
Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bugün
AKP nezdinde yaşanan bu çıkar çatışması
emperyalizmle işbirliğinin sürdürülmesi
dışında bir sonuç yaratmayacaktır.
Ancak burada asıl üzerinde durulması
gereken nokta şudur; burjuva medyanın
çarpıttığı şekilde ne AKP faşizmi antiAmerikancıdır, ne de ABD emperyalizmi
“demokrasi” yanlısıdır.
Hatırlanacağı üzere, Tayyip Erdoğan,
emperyalizmin bugün kaldırıp çöpe atmak zorunda kaldığı Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eşbaşkanıydı. Bu proje kapsamında, AKP faşizmi eliyle Amerikancı
İslam modeli, Ortadoğu ülkelerinde
örnek teşkil edecekti. Adına Arap Baharı
dedikleri, Amerikancı İslamın tanıtım

turları ile bölgede fırtınalar estireceklerdi.
Ancak Ortadoğu’daki direnişler emperyalizmin tüm hesaplarını bozdu. Ardından
yaşanan gelişmeler üzerine AKP ile bir
sonuç elde edemeyeceğini gören ABD
emperyalizmi farklı ittifak arayışlarına
girdi. ABD emperyalizmi tarafından saf
dışı bırakılmak istenen AKP faşizmi ise
bu süreç boyunca Rusya, İran ve Çin
cephesi ile ABD emperyalizmi arasında
pin pon topu gibi gitti geldi.
Özetle, ABD emperyalizmi ve AKP
faşizmi arasında yaşanan bu gerilimlerin
nedeni, Ortadoğu “pastası”ndan en büyük
dilimi almayı hayal eden ve emperyalizm
nezdinde bugün artık kullanım ömrü
dolmuş olan AKP faşizminin “Ben daha
ölmedim”, “Bizi kullanın” çırpınışlarından başka bir şey değildir.
Bu çırpınışları ile zaman zaman
“haddini aşan” AKP faşizmi, ABD emperyalizmi tarafından çeşitli yaptırım
kararları ile hizaya çekilmiştir. Erdoğan’ın
korumalarına ABD’de dava açılması ve
tutuklama kararı verilmesi, Rıza Sarraf’ın
tutuklanması, Halkbank Uluslararası
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla’nın, aynı dava kapsamında ABD ziyareti yaptığı sırada tutuklanması, davaya
eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın
isminin eklenerek hakkında tutuklama
kararının çıkarılması, Fethullah Gülen’in
ABD’den iadesi tartışması vb. gelişmeler
bunun bir tezahürüdür.
Tüm bu süreçler boyunca karşılıklı
üst perdeden yapılan açıklamalar kimseyi
yanıltmamalıdır. Amaçlanan, hamasi
nutuklar üzerinden zevahiri kurtarmaktır.
AKP faşizminin kıblesi ABD’dir. Yarım
yüzyıl boyunca ABD emperyalizminin
gölgesinde serpilip büyüyen, Mendereslerden Özallara uzanan bir siyasi hareketin ardılları olduklarını her fırsatta
yenileyen bir zihniyetten aksi de beklenemez zaten.

AKP faşizminin anti-emperyalist,
anti-Amerikancı söylemleri bu nedenle
bir demagojiden ibarettir. Amerika ile
yaşanan krizler, AKP faşizmi tarafından
“yeni rejim”in inşasının temel dinamiklerinden biri olarak kullanılmaktadır. İç
politikada yaşanan her tıkanıklıkta, kontrollü şekilde bir kriz inşa edildi.
Emperyalizme göbekten bağlı AKP
faşizmine, ABD ile yaşanan krizler antiemperyalist bir karakter kazandırmaz.
Daha yakın bir zaman önce Washington’da Trump’ın önünde secdeye duran,
milyar dolarlık silah/uçak anlaşmaları
yapanların ‘Sam Amca’nın yörüngesinden çıkması mümkün değildir.
HABER:
*Kolombiya’da imzalanan barış anlaşmasının ardından silah bırakan FARC
(Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri),
yasal parti kurmak için seçim kuruluna
başvuru yaptı.
T24'ün haberine göre, Kolombiya
Ulusal Seçim Konseyi’ne (CNE) yapılan
başvuruda yeni partinin program ve tüzüğü de iletildi.
Başvuru FARC’ın Twitter hesabından
paylaşılan mesajla duyuruldu. Mesajda;
“Bugün yasal parti olarak doğduk. Platformumuzu ve tüzüğümüzü CNE’ye
ilettik. Kolombiya’yı savunacağız” denildi. / BirGün - 09.10.2017
YORUM:
FARC, silahlı mücadeleyi bırakarak
emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar karşısında Kolombiya halkını savunmasız
bırakmıştır zaten. FARC gerillalarının
boşalttığı tüm yerleri paramiliter güçler
işgal etmişken, halka yönelik saldırı ve
katliamlar artarak devam etmekteyken,
FARC’ın mecliste üç beş koltuk sahibi
olarak Kolombiya’yı savunamayacağı
açıktır. Kolombiya’nın savunulmaya değil, emperyalist sömürüden kurtulmaya
ihtiyacı vardır. Bu da ancak ve ancak
silahlı mücadele ile başarılabilir.
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10 SORUDA TEK TİP ELBİSE
ELİMİZE ULAŞAN İLK SORUCEVAP YAZISINI AŞAĞIDA YAYINLIYORUZ. ELİMİZE GEÇTİKÇE YAYINLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.
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AKP İKTİDARI FETÖ İLE “MÜCADELE”SİNİ BAHANE EDEREK
TEK TİP ELBİSE UYGULAMASINI
HAPİSHANELERDE UYGULAYACAĞINI AÇIKLADI. İKİ ÇEŞİT
TTE YAPTIRDIKLARINI ANLATTI.
TTE UYGULAMISINI MUTLAKA
BAŞLATACAKLARINI HER FIRSATTA TEKRAR TEKRAR SÖYLEDİ Kİ GEÇEN HAFTA DÜZCE HAPİSHANESİNDE UYGULAMANIN
BAŞLATILDIĞINA DAİR HABERLER GELMEYE BAŞLADI.
TTE DEMEK ONURSUZLUK
DAYATMASI DEMEK...
TTE DEMEK BU NEDENLE
YENİ BİR DİRENİŞ DEMEK...
ÇÜNKÜ ÜLKEMİZDE HER
ALANDA OLDUĞU GİBİ TUTSAKLIK ALANINDA DA SÜREÇ BİTMEYEN SALDIRILAR VE BİTMEYEN DİRENİŞLER TARİHİDİR.
ŞİMDİ AKP FAŞİZMİ TTE SALDIRISINA SÜRGÜN-SEVKLERLE
TUTSAKLARIN HER BİRİNİ BİR
YERE GÖNDEREREK, ÖRGÜTLÜLÜKLERİNİ DAĞITARAK HAZIRLANIYOR, ZEMİN HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYOR.
SADECE SÜRGÜN-SEVKLERDE DEĞİL, FAŞİST YAPTIRIMLARA UYMAYI REDDETTİKLERİ
HER DURUMDA HAK GASPLARI
ARTIYOR, TUTSAKLAR İŞKENCE
GÖRÜYORLAR.
BİZ DE TUTSAKLARIMIZIN
BÖYLE BİR SÜREÇTE SESİ OLMA
MİSYONUNU YENİDEN YÜKLENMEYİ İSTEDİK VE DEĞİŞİK HAPİSHANELERDEN TTE KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİ ALDIK.

Soru 1- Tek Tip Elbise (TTE ) nedir?
Cevap1- Halk düşmanı iktidarların, tutsak ettiği devrimcilere, muhaliflere, halktan insanlara zorla giyilmesini dayattığı, “suçlu elbisesi” olarak
tanıttığı elbiseye verilen isimdir.
Tek renk, tek biçim ve tek modelden
oluşturulan ve üzerine giydirilen insanları
“tek tipleştirmenin aracı olarak kullanmak
istendiği için Tek Tip Elbise denilmektedir. “Zengin, yoksul, şucu, bucu ayrımlarını ortadan kaldırıyoruz, devletin
elbisesiyle herkesi eşit hale getiriyoruz”
demagojisiyle sunulsa da tutsakları işkence, baskı ve zulümle örülü faşist disiplin kuralları altında tutmayı hedefleyen
temel araçlardan biridir.
Soru 2- Emperyalizm ve işbirlikçi
oligarşi niçin TTE giydirmek ister?
Cevap2- Emperyalistler ve yenisömürgelerindeki işbirlikçi-faşist iktidarlar, kendilerine karşı mücadele
edenleri halktan tecrit etmek ve “suçlu”
yaftasıyla halka yansıtmak için TTE
giydirmek isterler.
TTE giydirmek; tutsaklara boyun
eğdirmek, devletin otoritesini kabullendiklerini halka, direnelere göstermek, bu şekilde halkta “devletle baş
edilmez” düşüncesini yaratmak hedeflenir.
ABD’de Guantanamo, İngiltere’de
Maze, Almanya’da Steimmheim,
Irak’ta Ebu Gureyb,Türkiye’de 12 Eylül 1980 Amerikancı faşist Cuntası’nın
yönettiği hapishanelerde ( Metris hariç)
TTE giydirilmiştir.
Soru 3 - TTE ülkemizde ilk kez ne
zaman gündeme getirildi?
Cevap 3 -12 Eylül Amerikancı Faşist Cuntası, askeri kışlaları toplama
kampları biçiminde tutukevlerine dönüştürüp, ilk yıllarından itibaren tüm
adli tutuklu- hükümlülere giydirildiği

gibi, devrimci yurtsever tutsaklara da
TTE giydirmeyi dayatmışsa da programlı ve sistemli olarak 1983 yılı sonunda gündeme getirir.
İstanbul hapishanelerinde 2000’in
üzerinde devrimci tutsağın katıldığı Süresiz Açlık Grevi (SAG),oportünist blok
tarafından 27.günüde kırılınca, faşist
cunta tüm hapishanelerde saldırıya geçer.
Kitapları, televizyon – radyo , enstrüman
gibi eşyaların yanı sıra TTE giydirmek
için de yakalı, düğmeli, fermuarlı tüm
giysileri işkenceli operasyonlar eşliğinde
toplar. Ve bu saldırıların sonucu olarak
Metris’te ilk kez 10 Ocak 1984 Salı
günü TTE’leri tutsaklara zorla giydirmeye çalışırlar.
Soru4- 12 Eylül Amerikancı faşist
cuntası, TTE’ye nasıl bir misyon yüklüyordu?
Cevap4- 12 Eylülcüler, TTE’yi
devlet politikası olarak ilan ederek,
devrimci tutsaklar üzerinden 45 milyon
halka devletin gücüne-otoritesine boyun eğilmesi gerektiğinin mesajının
vermeye çalışıyordu. Cunta şefi Kenan
Evren; “devlet elbisesidir, mutlaka giyilecek” diyordu. TTE giymek; suçlu
olmayı, anarşist-terörist olmayı, sıradan
adli tutuklu-hükümlü olmayı, faşizmin
iradesine boyun eğmiş” “devlet sopasıyla terbiye edilmiş “ insanlar olmayı
kabul etmek demekti.
TTE giymek, siyasi düşüncelerinden,
devrimci kimliğinden – kişiliğinden soyundurulmuş, iradesi, direnci kırılmış,
teslim alınmış, bir daha devlete isyan
etmemeyi kabullenmiş olmak demekti.
TTE politikası; Emperyalizmin denetiminde, CIA’nın Türkiye Masası
şefi Paul Henze’nin bilgisi ve yönlendirilmesi dahilinde uygulanan “Tutsakların Rehabilitasyonu Programı”
çerçevesinde ele alınıp uygulanan bir
politika olmuştur.
Soru 5– 12 Eylül Amerikancı faşist
cuntası, TTE giydirebilmek için hangi
işkenceleri – yasaları gündeme getirdi?
Cevap 5 – Ceket, pantolon, palto,
gömlek hırka gibi yakalı, düğmeli,

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

fermuarlı, kışın soğuktan koruyan
tüm giysiler toplandı, yıllarca verilmedi, tutsaklar yıllarca iç çamaşırlarıyla kaldılar. Yıllarca havalandırmaya,
aile ziyaretine, avukat görüşüne, mahkemelere, revire, hastaneye çıkarılmadılar. Kitapları, tv-radyo, teyp (
kasetçalar) enstrümanları verilmedi,
mektuplaşmaları kısıtlandı.
Bunların yanı sıra; çırılçıplak soyarak onursuz arama, copla kıç falakası, karda-kışta, yağmurda atlet- don
havalandırmada bekletme, zorla, işkence ederek saç kesme, arama adı
altında koğuşları talan etme, mahkemelere atlet-don götürülüp “ adaba
mugayir giysi ile gelindiği” bahanesiyle duruşmalara çıkarılmama, kalitesiz ve az yemek verme, kaloriferleri
çalıştırmayarak soğuk işkencesine
tabi tutma, hücre cezaları ve ölümcül
hale gelmeden revire- hastaneye götürmeme, kış günü koğuşlara yangın
hortumuyla su sıkma vb. gibi fiziki
işkenceleri uygulamışlardır.
Soru 6 – Devrimci Sol Tutsakları
TTE’ye karşı nasıl tavır aldılar?
Cevap 6 – Devrimci Sol tutsakları,
özgür tutsaklık kültürünün kilometre
taşlarının döşendiği o direniş günlerinde, tüm sola katılmaları çağrısıyla,
TTE’ye ilişkin oluşturduğu şu tavırları
öneri olarak götürür:
“ – TTE giydirmek için koğuşlara
operasyon düzenlenirse; barikat kurularak direnilecek, tek tek koğuşlardan koparılanlara TTE zorla giydirilirse yırtılacak;
- TTE koğuşlara verilirse yakılıp
havalandırmaya atılacak;
- Hapishane yönetimi sivil elbiseleri isterse verilmeyecek, almak
için operasyon düzenlenirse, direnilecek” ( E.O.K Yürüyüş S.27 sf 30)
Soru 7- “ Sol” TTE’ye nasıl tavır
aldı, ne yaptı?
Cevap 7 – “Sol” TTE konusunda

da geleneksel statükocu alışkanlığından vazgeçmedi. Başlangıçta hamaset
yapıp ( elbiselerin renginden dolayı
) “ Mavi kefendir, ancak cesetlerimize
giydirebilirler” deyip, direniş günleri,
bedel ödeme günleri gelip çatınca,
diğerlerinden önce giyenlerden, düşmanın saldırılarına sesiz kalıp, tam
da can bedeli direniş günlerinin başında düşmandan dilekçe ile acilen
TTE isteyene kadar çeşitlilik gösteren
bir yelpazede, dayatmaları, kabullenme tavrı içinde oldular. TTE ile düşmanın hedeflerini ideolojik olarak
çözümleyemediler ve teslim oldular.
Soru 8 – 1984 yılında Devrimci
Sol tutsaklarının TTE’ye karşı öncülük
ettiği Ölüm Orucu direnişi nerede,
nasıl başladı? Hangi kazanımlarla
sonuçlandı?
Cevap 8 – Devrimci Sol tutsaklarının, önderlik ettiği ve TTE odaklı
başlatılan yoğun işkencelere, TTE’ye
ve diğer hak gasplarına ( ziyaret,
avukat, mahkeme, tedavi, havalandırma, kitap – defter – kalem vd.)
karşı, siyasi tutsaklık haklarımızın
tanınması temel talebiyle, sadece
TİKB örgütünün katıldığı Ö.O direnişi
en yoğun işkencelerin yapıldığı Metris
Hapishaneleri Tecrit Koğuşu’nda,
Devrimci Sol önderi D.KARATAŞ’IN
da içinde yer aldığı direnişçiler tarafından 11 Nisan 1984 tarihinde başlatıldı.
75 gün boyunca, 2x4 m. boyutunda
dar, izbe hücrelerde, GATA Hastanesinin bodrum koğuşunda “Faşizmin
Saldırılarına Cesetlerimizle Barikat
Olacağız!” şiarıyla sürdürülen direniş
sonucunda, Devrimci Sol tutsakları;
Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ
ve Hasan TELCİ ile TİKB tutsağı
Fatih ÖKTÜLMÜŞ şehit düştüler.
Direniş sonucunda, düşman TTE
dayatmasından ve işkencelerden vazgeçti. Kitap, havalandırma, ziyaret,
avukat, mahkeme ve diğer haklar ile
siyasi tutsaklık haklarının fiilen kul-

lanımı ilerleyen süreçte adım adım
kazanıldı. ( Sürecin ayrıntıları “Bir
Direniş Odağı Metris” ve “Direniş
Ölüm Yaşam 1” isimli kitaplardan
öğrenilebilir.)
Soru 9 - AKP, “ FETÖ” bahanesiyle 12 Eylülcülerin Özgür Tutsaklara
giydirmeyi başaramadığı TTE’yi bugün niçin gündeme getiriyor?
Cevap 9 - AKP, yönetememe krizinin derinleştiği bir dönemde uygulamaya soktuğu OHAL-KHK koşullarında “FETÖ’ cülerle mücadele”
bahanesiyle, emperyalizmin çıkarlarını
güvence altına almak için asıl olarak
devrimci tutsaklara saldırmak, ülkemizi emperyalizm ve işbirlikçileri
açısından “dikensiz gül bahçesi”
haline getirmek için TTE’yi gündeme
getirdi.
“ 15 Temmuz darbe girişimi, “
FETÖ’cülerle mücadele “ bahanedir.
Asıl amaç; 12 Eylülcülerin bile başaramadığı, özgür tutsakları ve bağlı
olarak, gözleri Özgür Tutsakların direnişinde olan 80 milyon Anadolu
halklarını teslim almaktır.
Soru 10 – Özgür Tutsaklar bugün
TTE dayatması karşısında ne yaparlar?
Cevap 10 – Özgür tutsaklar, dün
olduğu gibi bugün de bulundukları
tüm hapishanelerde, baskı, yasak ve
işkencelere karşı direniyorlar. TTE
dayatmasına karşı da tüm hapishanelerde günde iki kez “ TEK TİP
ELBİSE GİYMEDİK, GİYMEYECEĞİZ!” şiarıyla haykırıyorlar. Ve
hiç kuşkusuz ki ; “Ne söylediysek
yaptık, ne yaptıysak savunduk” diyen
bir geleneğin yaratıcıları olarak bu
sloganın gereğini dün olduğu gibi
bugün de yerine getireceklerdir.
Ne yapacaklar sorusuna karşılık
olarak kısaca; özgür tutsaklık kültürünün yaratıldığı süreç boyunca yapılan HER ŞEYİ YAPACAKLARDIR, denilebilir.
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AKP faşizmi, devrimci mücadeleyi ve örgütlenmeyi
ezmek, etkisizleştirmek için saldırılarına devam ediyor.
Saldırının en temel biçimlerinden biri de gözaltı, tutuklama ve yıllarca hapis yatırmaktır.
Devrimcilerin baskının bu biçimi karşısındaki en temel
silahları, GİZLİLİK ve KURALLAR’dır.
Gizlilik, birincisi, devrimci mücadeleyi sürdüren, örgütleyen kadroların düşmanın denetim alanından çıkmasını
sağlar; ikinci olarak ise, düşmanın eline kullanabileceği
bilgiler geçmemesini sağlar.
Gizlilik ve kurallı yaşam, birbirine bağlıdır. Kurallara
uymayanlar, gizliliği sağlayamazlar. Gizliliğin gerekliliğine
inanmayanlar ise, kurallara ihtiyaç duymazlar.
En sıradan işin bile bir kuralı, zorunlulukları vardır.
Bizim yaşamımız ise hiç sıradan bir yaşam değildir.
Düşman kuşatması altında sürdürülen bir yaşamdır.
Bugün düşmanın saldırıları karşısında yarı-legal yaşam
ve çalışma tarzını hayata geçirebilmeliyiz. Almamız gereken ilk önlem budur.
Fakat bunu bir “önlem” olmanın dışında bir yaşam ve
çalışma tarzına dönüştürmeliyiz.
Şunu unutmamalıyız:
Her kural bir ihtiyacın, tecrübenin sonucunda çıkmıştır.
Kuraldan kopmak, o ihtiyaçlardan kopmaktır.
Kuralsızlıklardaki ana neden, birincisi, stratejik hedeften
ve düşman gerçeğinden uzaklaşmak; ikincisi, kendimizi
eğitmemek, kendimizle savaşmamaktır.
Şurası çok nettir:
Devrimci hareketin varlığını sürdürebilmesi, emperya-

şleyiş kurallarının mekanik bir
kurallar bütünü olmadığı, devrimci
ilkelerimizin, yaşam ve mücadele
anlayışımızın somut bir ifadesi olduğunu
özellikle vurgulamamız gerekir.

İ

Bu anlayışla işleyiş kuralları
devrimciliğimizdir, özgüvenimizdir,
cesaretimizdir, atılganlığımızdır,
yaratıcılığımızdır, fedakarlığımızdır,
ahlakımızdır, adaletimizdir, coşku ve
inancımızdır. Bu değerlerimizden
kopartıldığında bu değerlere sahip
çıkılmadığında kuralların hiçbir önemi
kalmayacaktır.”
(Devrimci Sol Merkez Komitesi)
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SORUN: Legalizm
ÇÖZÜM: Gizlilik ve
Kurallı Yaşam
lizmin ve oligarşinin kuşatması altında güvenliğini sağlayabilmesi ve bu koşullar altında, mahallelerde, üniversitelerde, işçilerde, kamu emekçilerinde, mücadeleyi sürdürebilmek, ilke ve kurallara uymamıza bağlıdır.

Kurallar konusunda iki yanlış:
Kurallar, belli bir ihtiyacın sonucunda çıkmıştır ve uygulanmasının belli hedefleri vardır. Bunların bir bütünlük
içinde ele alınmadığı durumda, genellikle iki yanlış,
mekanik yaklaşım ortaya çıkar
Birincisi; her şeyi biçimsel anlamda kurallardan
ibaret görür. Kuralların o günkü koşullara, ihtiyaçlara
uygun düşüp düşmediğine bakmaz, bazılarının eskiyip eskimediği, yenilerinin gerekip gerekmediği üzerine kafa
yormaz. Dolayısıyla kuralları da mekanik biçimde uygular.
Yasak savmacıdır.
İkincisi; bu kadar katı kurallara gerek olmadığını
düşünür. Uygulanmasında bu kadar “kuralcı” olmamak
gerektiğini düşünür. Dolayısıyla açıkça karşı çıkmasa da
pratiği kuralları esnetme, yumuşatma yönündedir. Kurallara
uyması gönülsüzdür ve her fırsatta ihlal eder. Dolayısıyla
o da yeni bir şey katmaz.
Burada mekanik kurallardan veya kuralların mekanik
bir şekilde uygulanışından söz etmiyoruz İnsanlarımıza
bu kuralların gereğini kavratabilmeli, benimsetebilmeliyiz.
Değilse, biliyoruz ki, sadece kuralları tesbit etmiş olmak
yetmez: "Sadece kurallar yetmez, heyecan yaratmak gerekir.
Heyecan, var olduğunda... Gereken her tür kural, yönetmelik
ya da ihtiyacı, kişinin kendisi belirler. Her tür gediği
kendisi kapatır."
Sorunu kavrayan, sadece mekanik bir şekilde, bir memur
anlayışıyla uymaz kurallara, yeni kurallar gerektiğinde, o
ihtiyacı görür ve ihtiyacı karşılamaya çalışır.
"BİZ KURALLARDAN SÖZ EDERKEN BÜROKRATİK BİR MEKANİZMADAN DEĞİL, BİR ANLAYIŞTAN,
BİR KÜLTÜRDEN, BİR YAŞAM BİÇİMİNDEN SÖZ
EDİYORUZ."

Yarı-Legal Yaşam ve Çalışma Tarzı
Bugün faşizmin baskı, takip ve tutuklama terörü
karşısında başvuracağımız temel araçlardan biri yarılegal çalışmadır.
"Savaş, her şeyden önce disiplin demektir, kurallı bir
yaşam demektir.
Disiplin ilkelerine ve kurallara aykırı her özlem, her
duygu, her davranış, her alışkanlık gerillanın yaşamından
silinip atılmalı, savaşçı ruhu tüm benliğe hakim olmalıdır.
Bu konuda gösterilen her zaaf yapılan her hata, sadece
kaynaklandığı birim veya kişinin zarar görmesine, hatta
imhasına yol açmakla kalmayacak, bir bütün olarak askeri

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

örgütlenmemize ve mücadelemize zarar verecektir.
Hiçbir duygu, hiçbir özlem, hiçbir alışkanlık böyle bir
zarara yol açacak kadar değerli değildir." (Silahlı Devrimci
Birliklerin Yapısı, İşleyişi ve Bazı Kurallar’dan)
İster demokratik alanda olunsun, ister askeri alanda,
kurallara böyle yaklaşmalıyız.
Kuralların ihlali, infazdır, tutsaklıktır, deşifre olmaktır,
örgütlenmemizde aksaklıklara, yeni baştan ele almaya yol
açmaktır.
Yarı-legal çalışmadaki “zorluklar”dan(!) biri, işlerle
doğrudan ilgilenememektir.
Bu bizim verimimizi düşürür mü, hızımızı keser mi?
Hayır. Eğer doğru alternatifler yaratırsak, doğru mekanizmalar kurarsak, hiç de öyle olmadığını görürüz.
"Ben gitmezsem işler olmaz... ben yapmazsam kalır..." düşüncesinden çıkıp, her işi, komitelerle yapmakta ustalaşacağız.
Gizlilikte, yarı-legal çalışmada ustalaşmak, aynı zamanda kolektifleşmekte uzmanlaşmaktır.
Yaptığımız işleri en az iki kişi ile yapabilmeliyiz, operasyonlar nedeniyle ortaya çıkmama, gözaltına alınma du-

rumunda ikinci kişi işleri devam ettirsin. Mümkün olduğunca,
sürekli alternatifli çalışmalıyız.
Gizlilik konusunda, yarı-legal çalışma konusunda da halkın
katılımını sağlamalıyız. Birçok yaratıcı öneri çıkacaktır.
İllegal, yarı-legal yaşamın en temel kurallarından biri,
dedikodudan uzak durmaktır. Konuşmalarımızda en küçük
bir imadan dahi uzak durmaktır. Gereksiz paylaşımlardan,
gereksiz telefonlaşmalardan, gereksiz yerlere uğramaktan,
uzak durmalıyız. Gereksiz her şey, sonuçta bize örgütsel
olarak zarar verecektir.
Gizlilik, güvenmek veya güvenmemek değil, güvenliktir.
Tüm işlerimizi ve ilişkilerimizi buna göre şekillendirmeliyiz.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, düşman bizi takip
altına alırken, işlerimizi yapamaz hale getirmeyi amaçlıyor.
Biz ise gizliliği uygularken, yarı-legal çalışma tarzını uygularken, işlerimizden ilişkilerimizden vazgeçmeyeceğiz;
bunu farklı biçimlerde sürdüreceğiz.
İllegalite ve yarı-legal çalışma tarzı, zulüm düzenine
karşı savaşanların yüzlerce yıldır zalimlere karşı kullandığı
bir silahtır. Bu silahı iyi kullandığımızda, düşmanı çaresiz
bırakır, politikalarını boşa çıkarmış ve sürekliliğimizi sağlamış oluruz.

Suçlu Değil Devrimciyiz
Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!

Suriye Halk Cephesi: AKP İktidarı Kuduz Köpekler
Gibi Saldırmaya Terör Estirmeye Devam Ediyor

İstanbul TAYAD’lı Aileler 7 Ekim’de Taksim
Galatasaray Lisesi önünde Tek Tip Elbise saldırısına karşı basın açıklaması yaptı. Okunan basın
açıklamasında kısaca şu sözlere yer verildi;
“Ve şimdi 2017’de yeniden tek tip elbise saldırısı… Ülkemizde tasfiye ve teslimiyet politikalarının uygulanması için hapishaneler hep
saldırı altında olmuştur. Bu nedenle hapishanelerde
direnişlerimiz hiç bitmediği için teslimiyete, tasfiyeye ve uzlaşmaya karşı barikatlarımız da hiç
eksik olmamıştır.Şimdi ise AKP iktidarı devrimci
tutsaklar üzerinde aynı politikaları uygulamaya
çalışıyor, başaramayacaklar! AKP iktidarı devrimci
tutsakları teslim alamayacak. Tam tersine karşılarında yeni geleneklerin yaratıldığı bir direniş
ile karşılaşacak. Özgür Tutsaklarımızın direnişi
başladı mı yerinizde duramayacaksınız! AKP’nin
tecrit, tasfiye ve teslimiyet politikalarını, uygulamalarını kabul etmedik, etmeyeceğiz! Hiçbir
Özgür Tutsağın teslim olduğunu, boyun eğdiğini
göremeyeceksiniz. ‘Zafer kazandık’ dedirtmeyeceklermiş! O zaman şimdiden ilan ediyoruz; Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!”

4 Ekim sabahı, 9 ilde 42 eve, AKP’nin leş sürüsü katil polisleri
tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda halktan birçok kişi
gözaltına alınırken, Armutlu’da direniş evi ve Halkın Mühendis
Mimarları (HMM) bürosu dahil toplam altı ev basılmış, Haydar
Yıldırım ve Aysun Kaşdaş gözaltına alınmıştır. Bunun üzerine
Suriye Halk Cephesi 5 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada kısaca
şu sözlere yer verdi;
“… İşbirlikçi AKP iktidarı kendi sonunu getirecek olan biz
devrimcileri, aydın insanları yok etmek, Nuriye ve Semih’i
katletmek istiyor. Buna canımız pahasına izin vermeyeceğimizi
bilenlere, bizi tutuklayarak, işkence ederek durduracaklarını
sananlara sesleniyoruz. Bunu başaramayacaksınız. Katil AKP
iktidarı sadece “İşimi geri istiyorum” dediği için ve direnişteki dik
duruşu, kararlı tutumundan dolayı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
tutuklu bulunan Nuriye Gülmen’i de şimdi bir asalak “itirafçı” yüzünden karalamak istiyor. 1 haftadan fazla gözaltında tutulan
Mustafa Koçak’a ağır işkence yapan halk düşmanı katil polisler,
kendileriyle işbirliği yapmadığı takdirde hamile olan ablasına ve
kız kardeşlerine tecavüz etmekle, kendisini de öldürmekle tehdit
etmişlerdir. Biz o tehditleri onlara yedirmesini biliriz. Katil faşist
AKP iktidarına sesleniyoruz, ne yaparsanız yapın, ne kadar saldırırsanız saldırın, halkı bitiremeyeceksiniz. Bizi bitiremeyeceksiniz!"

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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“BU HALK BU VATAN BİZİM”
“Vatanseverlik kuru kuruya bir toprak sevgisi değildir. O topraklar
üzerinde bağımsız, özgür, onuruyla yaşama isteği ve iradesidir.”

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017
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Ölümü öyle kolay kabul etmeyen tek
canlı insan… Firavun tapınakları, kral
mezarları, ölümsüz tanrılara dair efsaneler,
sunaklar, lahitler… Dünyadaki arkeolojik
kazıların neredeyse tamamı imparatorların,
dönemin iktidarlarının çaresiz ölüme
meydan okumalarının sonucudur.
Tüm bu abartılı ölümsüzlük arayışının
içinde, hayatta kalma içgüdüsüne yenilmeyen de kuşkusuz insan gene… İnsan
iradesiyle, yaşamayı içgüdüsel bir var
oluştan çıkarmıştır. Bugün tarihi eser
olarak gezilen Arenalar yaşamak için birbirini öldüren milyonlarca kölenin kanıyla
sulanmıştır. Ve onların kanından beslenen
imparatorlar da ölüm korkusuyla, kölelerin
ölümünü izlemiştir.
Bu ne çelişkidir demeyin… İnsanoğlu
– ki bu da sınıfsaldır – kölelerin ilk isyanıyla ölüm korkusunu çiğneyip geçmiştir.
Bugün de devrim şehitlerinin yüzünde,
gözlerinde kalan korku ya da acı ifadesi
değil de ince, sevgi dolu bir tebessüm
ise bu zıtlar savaşında, halkın kazandığının
ifadesidir!
Tıpkı kitabımızın “Vatan ve halk gerçeğimizin en güzel tablolarından birisi
de, İbrahim Çuhadar’ın yoldaşı Eyüp
Baş’ın mezarı başında ant içerken çekilmiş
fotoğrafıdır.
Halk ve vatan sevgisinin en güzel ve
sade tablolarından biridir bu fotoğraf karesinde ölümsüzleşen.

Bu tabloda, Eyüp ‘VATAN’ı, İbrahim
ise ‘HALK’ gerçeğimizi simgeler.
Vatanı vatan yapan, tarihsel yanıyla,
içerisinde Eyüpler’i taşıyor oluşudur. Ve
halk, devrimci haliyle (yani İbrahim),
yoldaşına (yani Eyüpler’e) sahip çıkar.
Çıkacağını da o tabloda dosta düşmana
ilan eder. Yumruğu havada, bakışları sert,
duruşu kararlıdır.” Satırlarındaki gibi…
Yeniden okuyucularımızla buluşturduğumuz bu kitap, halk ve vatan için
ölüm çelişkisinin nasıl çözüldüğünün tarihsel ve ideolojik yanlarını irdelediğimiz
bir eserdir. Halkını ve vatanını çıkarsızca
savunanların dilinden, yüreğinden kopanlarla vatan ve halk sevgisinin tüm
çelişkileri çözdüğü bir eser. Vatan topraklarının emperyalistlerin çizmeleri altında ezilmesinin, halkımızın esaret zincirlerine vurulmasının kabul edilemeyeceği, sıradanlaştırılamayacağı, burjuva
ideolojileriyle bulandırılamayacağı kadar
sade bir sevgidir halk ve vatan sevgisi.
“Vatanseverlik kuru kuruya bir toprak
sevgisi değildir. O topraklar üzerinde bağımsız, özgür, onuruyla yaşama isteği
ve iradesidir. “Vatansever olmadan devrimci olunmaz.” diyor Dayı.
İşte bunun içindir ki, vatanseverlik,
vatan toprakları üzerinde yaşayan halk
için, kendini feda edebilmektir.
Halkımızın haklarıyla, özgürlükleriyle
onurluca yaşama istek ve iradesini ortaya
çıkartacak olan güç biziz. Bunu etekemiğe büründürecek olan biziz. Biz hayata geçirecek, biz gerçek yapacağız!”
sözleriyle açıklanıyor halk ve vatan
sevgisi.
Kitabımızda bu sevgiyi yaratan ve
halkları adım adım devrime taşıyan sebepleri bulacaksınız. Devrim için verilen
mücadelede insanın temel ideolojik dayanağı M-L ideolojiyle bütünleşen halk
ve vatan sevgisidir. Sosyalizme sosyalizm
diyebilmek, milliyetçilik çıkmazına düşmeden halkını ve tüm halkları sevebilmek,
emperyalizmin kuklası olmadan vatan
diyebilmek için kitabımızda güncel sorunlara devrimci bakış açısını bulacağınız
bu eseri tekrar yayınlamak bizim için bir

görev ve onurdur.
Şehidimiz Elif Sultan Kalsen’in ve
Özgür Tutsakların emeğiyle sunduğumuz
bu kitap Türkiye ve dünya devrimcileri
için önemli bir kaynaktır. Kolektif emek
ve devrimci ideolojinin eseri olan bu kitapta, enternasyonalizmi ve vatan sevgisini
bir de ustalarımızın dilinden, onların yaşamından aktardık. 2. Paylaşım Savaşı’ndan Sovyetler’in yıkılışına kadar solun
içinde bulunduğu durumu ve ardından
yaşanan yılgınlık ve ideolojik yıkıntının
içinden yeşeren halk ve vatan sevgisini
bulacaksınız bu kitapta.
Bir de kavga şairimiz Ümit İlter’in
dizeleriyle anlatmak gerekirse bu sevdayı…
Anadolu, hakikatli yarim
Biz sana aşığız
Bunu bilmezden gelmesin kimse
Zordan kaçmıyorsak
Gözlerini üstümüzde hissettiğimizdendir
Zorbaya yenilmiyorsak
Seni utandırmak istemeyişimizdendir
Seni öyle sevmişiz ki
Karışıp toprağına toz olmayı
Sana öyle bağlamışız ki
Dalıp yangınına kül olmayı
En büyük bahtiyarlık bilmişiz...

“İKİ ÇINARIN GÖLGESİNDEDİR
ŞİMDİ, NURİYE VE SEMİH’İMİZ!”
NE OPERASYONLAR
COŞKUMUZU BOZABİLİR
NE BASKINLAR
HALAYIMIZI DAĞITABİLİR!
İŞTE BURADAYIZ
ŞİMDİ BURADA
ÇINARLAR ALTINDA...

Nuriye ve Semih’i Faşizmin Zindanlarından Almak İçin
20 Ekim’de Ankara Adliyesi’ne!
11 Mart'tan bu yana açlık grevinde olan eğitimciler, Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça'nın tutuklu yargılandıkları davanın 3. duruşması 20 Ekim'de yapılacak. Nuriye ve Semih'in davası, alınteri ve onuruyla yaşama mücadelesi
veren tüm halkımızın davasıdır. Davamıza sahip çıkalım!

Nuriye ve Semih'in haklı direnişini
sahiplenmek ve onların sesini halka duyurmak için İstanbul'da ve Anadolu'da
yapılan çalışmaları aşağıda yayınlıyoruz.

İSTANBUL:

Sayı: 36

Yürüyüş
15 Ekim
2017

İkitelli Halk Cephesi Nuriye ve Semih'in mahkemesine çağrı amaçlı 9
Ekim'de bir açıklama yayınladı. Açıklamada: "Nuriye ve Semih’i sahiplenmek
için 20 Ekim'de Ankara’da olalım. Faşist,
katil iktidar Nuriye ve Semih’i öldürmek
istiyor. Bizler buna izin vermeyelim, izin
vermeyeceğiz! İkitelli sokaklarında Nuriye
ve Semih’i anlatırken yapılan hukuksuzluklardan, haksızlıklardan, gözaltında işkencelerden ve tutuklanan yüzlerce kişiden
bahsediyoruz!
AKP iktidarı iki KEC’liyi elinde tutarak
bir yere varamaz! Bizler milyonlarız, Nuriye ve Semih’i faşizmin elinden alacağız!
Nuriye ve Semih bütün emekçilerin haklarını koruyor, savunuyor! İnsan haklarının
olmadığı, adaletin yerini bulmadığı mahkemelerde Nuriye ve Semih’i yargılayamıyorsunuz. Elinizde delil yok. Delil sadece iki insanın direnmesi ve haklı olmalarıdır. O halde neden iki insanı zorla
müdahale tehdidiyle hala tutuyorsunuz?
Katil faşist iktidar kitapçık yayınladı,
Semih mahkeme salonunda faşizmi yargılayan bir savunma yaptı. Semih’in konuşması; milyonların konuşmasıydı, Nuriye’nin direnişi, hastanede nöbet tutan
arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının
direnişiydi." denildi.

Direnişin, Onurun
Temsilcileri Nuriye ve
Semih'tir ve Tüm Direnen
Emekçilerdir Bizim
Öğretmenlerimiz
İzmir Halk Cephesi 6 Ekim'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişini ve sesini duyurmak için eylem
yaptı. Yapılan açıklamada: "Dün tüm
dünyada öğretmenler günü olarak anılan
5 Ekim günüydü. Eğitim sisteminin her
geçen gün bilimden uzaklaştırıldığı öğretimin din üzerine kurulduğu, çocuklarımızın geleceği açıkça karartıldığı bugünlerde hala direnen Nuriye ve Semih
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var. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlattıkları direnişin devamı olarak açlık grevine
başlayan ve grevin 76. gününde tutuklanan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tüm
saldırılara rağmen boyun eğmeden direnişlerini sürdürüyorlar. İki öğretmen
KHK’ların bahse geçen FETÖ yapılanması
için değil, özgürlükten ve halktan yana
kamu emekçileri için çıkartıldığını öğretiyor. İki öğretmen ismini bile görmedikleri
adlarını duymadıkları insanlar için direnmenin gerekliliğini ve haklılığını öğretiyor
bizlere. Bu yüzden bizim öğretmenimiz
Nuriye Gülmen'dir, bizim öğretmenimiz
Semih'tir, Esra’dır bizim öğretmenimiz.
Yüksel’de direnen Acun Karadağ’dır
bizim öğretmenimiz, Nazife Onay’dır.
Bize aydınlığı öğretenler tarih boyunca
karanlığa karşı direnenlerdir. Zulme, sömürüye, baskıya direnen tüm eğitim emekçilerinin öğretmenler günü kutlu olsun.
Ve kalanlara son sözümüz ise demir parmaklıkların ardında bizi hapsetmek isteyenlere diyoruz ki tarih boyunca söyledik
söylemeye devam edeceğiz: Korkmuyoruz,
teslim olmayacağız, Nuriye ve Semih’in
talepleri kabul edilsin" denildi. Açıklamadan sonra Hasan Hüseyin Korkmazgil’den şiir okundu. Ardından oturma eylemine geçilerek "Bize Ölüm Yok" marşı
ile açıklamaya son verildi. Açıklamaya
20 kişi katıldı.

Sanatçı Ferhan Şensoy’dan
Nuriye ve Semih’e Destek
Mesajı
Sanatçı Ferhan Şensoy, direnişteki
Nuriye ve Semih’e destek için bir video
yayınladı. Yayınladığı videoda Şensoy:
“Nuriye ve Semih bugün gene gazetelerin
birinci sayfalarındalar. Onlar suçsuzdur
demesi gerekirken diyemeyen bir mahkemeye karşı direniyorlar. Nuriye ve
Semih ölmesin” dedi…

Nuriye ve Semih'i
Katledemeyeceksiniz!

İkitelli Halk Meclisi, 4 Ekim'de mahallenin sokaklarında Nuriye Gülmen’in
ve Semih Özakça’nın durumunu anlatırken, 20 Ekim’de görülecek mahkemeye
de çağrı yaptı. Aynı çalışma 6 Ekim'de
de sürerken, uyuşturucu satıcılarına karşı
7 Ekim'de yazılama yapıldı.
İdil Kültür Merkezi:
Kültür Merkezi çalışanları 9 Ekim'de
Çağlayan derede Nuriye ve Semih için
pullama ve bildiri dağıtımı yaptı. Çalışmaya
5 kişi katıldı.
İkitelli Halk Cephesi:
5 Ekim'de İkitelli Dereyolu bölgesinde
Nuriye ve Semih'in sesini duyurmak amacıyla 50 adet pullama yapıştırıldı. 6
Ekim'de ise Beşkat Atatürk Mahallesi
Parseller bölgesinde 150 adet "Nuriye
Semih Yalnız Değildir" yazılı dayanışma
pullamasıyla beraber Halk Cephesi yazılı
pullama çalışmaları da yapıldı.
Bahçelievler Halk Cephesi:
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 7
Ekim'de Halk Cepheliler tarafından “110
Kişi Değil Milyonlarız! Biz Kazanacağız-Halk Cephesi”, “Açlığı Zaferimizle
Kazanacağız-Halk Cephesi” yazılı 2 pankart asıldı.
Avcılar Halk Cephesi:
Avcılar’da 11 Ekim günü, Nuriye ve
Semih’in duruşmasına çağrı için pullama
ve bildiri dağıtımı yapıldı. Halk Cepheliler
tarafından Avcılar merkezde, Parseller ve
Şükrübey’de, Ankara’da görülecek olan
duruşmaya çağrı bildirisi dağıtıldı, ayrıca
kahvelerde mahkemeye çağrı konuşmaları
ve pullama yapıldı.

ANADOLU:
Ankara Halk Cephesi:
Ankara Batıkent Cemevi aşure programında Halk Cepheliler tarafından 9
Ekim'de Nuriye Gülmen’i sahiplenmek
için Numune Hastanesi’ne çağrı amaçlı
ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
20 Ekim'de görülecek davasına davet içerikli 350 adet bildiri dağıtıldı.
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Avrupa’da Nuriye -Semih!

 ALMANYA
Essen Halk Meclisi; Essen Eğitim
ve Kültür Atölyesi (EKA) olarak Nuriye
ve Semih için 5 Ekim 2017 Perşembe
günü Essen Altenessen Vogelheimer
Sokağı’nda yaklaşık 70 adet bildiri
posta kutularına atıldı.
EKA’da Halk Toplantısı
Essen Eğitim ve Kültür Atölyesinde
Hasan Ferit Gedik konulu Halk Toplantımızı 8 Ekim 2017 Pazar günü
EKA’da yaptık. Halk toplantısına Hasan
Ferit Gedik Savaş ve Kurtuluş Merkezi
tanıtım filmini izleyerek başladık. Katılımın az olduğu halk toplantısında
Almanya’da HFG’nın nasıl açılacağı
nasıl çalışmalar yapılacağı, HFG’nin
Almanya’da yaşayan tüm topluma
nasıl duyurulacağı üzerine konuşuldu.
Dortmund; 4 Ekim 2017 Çarşamba
günü saat 14.30’da Almanya’nın Dortmund şehri Hafen Çarşısı’nda Nuriye
ve Semih’in direnişini anlatan Almanca
bildiriler dağıtıldı. Toplam dört kişinin
katıldığı bildiri dağıtımında direnişi
ilk kez duyanlar vardı, sorular sordular.
50 bildiri dağıtıldı.
Bielefeld; Almanya’nın Bielefeld
şehrinde her Çarşamba geleneksel olarak sürdürülen “Nuriye ve Semih’in
sesi olma, taleplerini destekleme” eylemine, 4 Ekim günü devam edildi.
Şehrin merkezi ve işlek yerlerinden
olan, Jahn Platz Saat Kulesi önünde

gerçekleşen eyleme 20’ye yakın insan
katıldı. Eylemde 150’nin üzerinde bildiri dağıtıldı. Sesli duyurular yapıldı.
Hamburg; 4 aydır haftada üç gün
Hamburg Altona semtinde, Nuriye
ve Semih için stant açıldı ve bildiri
dağıtımı yapıldı. Türkiye’deki faşizmi
ve açlık grevinde olan Nuriye ve Semih’in meşru taleplerini anlattık.
Ulm; Nuriye ve Semih’in sesi olmaya, adaletsizliğe karşı yattıkları açlıklarının 213. gününde seslerini duyurmaya devam ediyoruz. Her hafta
olduğu gibi 06.10.2017 Cuma günü
saat 18.00’da Ulm çarşı merkezindeydik.
Dayev; 8 Ekim 2017 Pazar günü
Dortmund DAYEV (Dortmund Aile ve
Gençlik Dayanışma Evi) de “İMAM
HÜSEYİN’DEN NURİYE VE SEMİH’E KERBELA SÜRÜYOR” konulu
seminer yapıldı. Seminerde tarihsel olarak
Kerbela’nın hangi koşullarda gerçekleşmiş olduğu oldukça öğretici örnekler
seçilerek anlatıldı. Anlatımlarda kısaca
“… sosyalizm fikrine ve felsefesine ulaşana kadar egemenlerle ezilenlerin savaşlarına bakıldığında hepsinde din olayını görürüz. O nedenle de biz devrimciler
olarak bu gerçekliği yok sayamayız.
Bundan tam 1337 yıl önce yaşanan Kerbela olayını biz yok sayarsak tarihsiz
kalırız. Geçmiş tarihe bugün müdahale

Bahtiyar Bir Yaşına
Büyük Ailemizle Girdi!
1 Ekim Pazar günü Bahtiyarımızın
1 Yaşına Hoşgeldin gününü Köln Sanat Atölyesinde kutladık. Gülüşünün
bize umut olması hiç solmaması dileklerinde bulunduk bahtiyarımıza.
Sovyetler Birliğin inde çocukların
ilk yaş günü kutlanırmış. Amaç ise
çocuklara ilk yaşlarına girdiklerinde
onlara yarına olan dileklerini, umutlarını,
yolların açık olmasını dilerler ve bir
mektup yazılırmış. Ülkesine halkına
sevdiklerine layık bir evlat olması dilenirmiş. Bizde sosyalizmin bu değerinden yola çıkarak çocuklarımız bir
yaşına girdiğinde onların ilk yaş günlerini ailemize hoşgeldin diyerek kutluyoruz.
Bahtiyarı sadece Köln Sanat Atölyesi değil Almanya’nın birçok bölgesinde insanlarımız tanıyordu, çünkü
eylemlerimizin baş eylemcisi, güzelliği, misafiriydi.
Doğum gününde ona olan umutlarımızı dileklerimizi dile getiren bir
mektup verildi. Ailesine bunu büyüdüğünde ona okuması ve yoluna ışık
tutması söylendi. Ailesine de Bahtiyarı
her zaman bizim yanımızda bu ailenin
bir parçası haline getirdiği içinde teşekkür edildi.
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Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde
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etme koşulumuz yoktur. Ama onu inceleyip doğru yorumlamak, o zaman yaşanan
olayların hatalarını, eksiklerini görmek,
güzelliklerinden güç almak devrimcidir.
Kerbela olayına baktığımızda şunu görürüz. İmam Hüseyin Kerbela’da savaşmayı tercih ettiğinde öleceğini biliyordu.
72 kişinin 5000 kişiyi aşan ordu karşısında
fiziki olarak yenileceğini biliyordu. Ona
sunulan iki tercih vardı ya biat edecek
yani teslim olacaktı ya da direnecek, savaşacak ve arkasından gelen nesillere direnme geleneği bırakacaktı. Üçüncü yol
yoktu. (...) O nedenle de öleceğini bile
bile bu savaşa girdi. Ve Kerbela 1337
yıldır yaşıyorsa bugünlere taşınmışsa Kerbela’da Hüseyinler yenilmemiştir. İşte
bugün devrimcilerin yaptığı tam da budur.
Yüksel Direnişi’ne bakalım. Darbe olmuş,
Olağanüstü Hal koşullarında yüz binden
fazla insan işlerinden atılmış ama Nuriye
ve Semih’le birlikte bir avuç insan çıkmış
direnmiş. Ne farkı var Kerbela’dan. İşte
tam da bu noktalarda Kerbela bugündür.
Kerbela sonrası yüzlerce ayaklanmaya
tarihsel gelişmeye bir göz atalım. Bedreddinlerden Mahirler’e, Denizler’e, İbolar’a hep teslim olmayanların tarihi yaşanmış. Ve halkı için mücadele eden, bu
uğurda bedel ödemekten çekinmeyen,
ölen ama teslim olmayan gelenek bugün
halkların direnebilmesinin nedenidir. (...)
Nuriye ve Semih’i zulmün elinden alacak
olanda, onları ölümün koynundan çekip
alacak olan da halkın, bizim daha fazla
sahiplenmesidir. Onlar bugünün İmam
Hüseyinleridir…” denildi.
Seminerin ardından hem Kerbela
hem de geçtiğimiz günlerde kalp krizi
sonucu hayatını kaybeden şehidimiz

Fatma Koyupınar’ın abisi Mehmet Koyupınar
hayrına yapılan
aşureler yenildi.
Seminer ve aşure
etkinliği saat
17.00 ‘da bitti.
Seminere 40 kişi
katıldı.
Alzey; Alzey
Halk Meclisi Girişiminin “Kumara, uyuşturucuya ve
yozlaşmaya karşı Alzey Halk Meclisinde
birleşelim” çağrısıyla 08.10.2017’de
Alzey’de yapılan toplantıda Alzey Halk
Meclisi (AHM) kuruldu. Yapılan kahvaltıdan sonra, dünyada ezen ve ezilenler
cephesinde sorunların kaynağını irdeleyen video gösterimi ve açıklamalarıyla
sunum yapıldı.
Almanya’da alkol, uyuşturucu ve
kumar bağımlılığın resmi verilerle geldiği boyut anlatıldı. Alzey Halk Meclisi
Tüzüğü okundu, ardından yönetim ve
denetim-disiplin komiteleri,üyeleri belirlendi. Katılımcılar daha fazla kişinin
katılımını sağlamak için sundukları
önerileri üzerinde konuşularak toplantı
sona erdi.
Hamburg; 10 Ekim günü DevGenç’liler Almanya’nın Hamburg şehrinde bir araya geldiler. Hamburg’da
haftada 3 günü yapılan Nuriye ve Semih
için eyleme katıldıktan sonra şehir gezisi
yapan Dev-Genç’liler daha sonra yemek
yemeye gittiler. Gün boyunca Nuriye
ve Semih, devrimcilik ve 23 Aralık-2
Ocak tarihlerinde yapılacak kış kampı
konuşuldu. 4,5 saat süren gençlik buluşmasına toplam 8 genç
katıldı.

 İSVİÇRE
Çocuklarımız için
Gezi;
İsviçre Halk Cephesi
olarak 7 Ekim Cumartesi
günü ÇOCUKLARIMIZ
için bir gezi düzenledik.
Çocukları tablet ve bilgisayar başında sosyal yaşamdan koparan kapitalizme
alternatif olarak Golda TIERPARK’ta 17 UMUDUN
ÇOCUĞU ve 5 ebeveynle
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gün boyu süren bir gezi düzenledik.
Nuriye Semih İçin Çadır;
6 Ekim Cuma günü Zürih Bahnhofstr’de 10.00 -19.00 arası bilgilendirme çadırı açıldı.
Nuriye ve Semih bedenleriyle, açlıklarıyla yol açıyorlar.
Bize düşen görev ise, ilerlemek, direnişi büyütmek ve zaferi kazanmak
için daha fazla cüret, daha fazla emek.
Halkımızı, her cuma ve cumartesi
açacağımız çadırı Nuriye ve Semih’e
karşı sorumluluğumuzun gereği olarak
sahiplenmelerini istiyoruz denildi.

 BELÇİKA
OHAL ile Mücadele Komitesi her
hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi
günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de
eylem yaptı.
Nuriye’nin açlık grevinin ilerlemesinden ötürü rahatsızlıklarını ve bulunduğu koşulları, maruz bırakıldığı insanlık
dışı uygulamaları anlatan doktor açıklamasından sonra AKP faşizminin keyfiliğine, zorbalığına ve ahlaksızlığına
öfke büyüyor.
700’ü aşkın bildiri dağıtıldı. Geçenlere direnişin anlatıldığı eylemde ÜZERİNDE NURİYE VE SEMİH’E ÖZGÜRLÜK yazılı, ayrıca resimlerinin
de bulunduğu kokartlar takıldı. 2 saat
sürdü eylem.

 İNGİLTERE
Türkiye Elçiliği Önünde Hırsız Katil
Akp Devleti Protesto Edildi.
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve
Cuma günleri protesto için gittiğimiz
elçilik önüne 5 Ekim Cumartesi günü
de sabah saatlerinde; NURİYE SEMİH;
NURİYE SEMİH, NURİYE SEMİH
diyerek gittik. Yine uyandırdık AKP
faşizminin işbirlikçilik yaptığı karargahındaki çalışanları, bizim gelişimizle
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pencereleri kapatıp taciz etmek için
video çekmeye başladılar konsolosluktan.
Halk Toplantısı;
8 Ekim Pazar günü Londra’da yapılan halk toplantısının konusu: Muaviye’lerin torunu AKP zulmüne, adaletsizliğine karşı direnen Nuriye ve
Semihlerimize yani günümüz Hüseyin’leri üzerine konuşmalar yapıldı.

 FRANSA
AİHM’den Hesap Soruldu;
5 Ekim Perşembe günü saat 12.00’da
Avrupa Nuriye ve Semih ile Dayanışma
Komitesi yine Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önünde eylem gerçekleştirdi.
Ellerinde “Nuriye ve Semih’in gözleri
üzerinizde” dercesine onlarca Nuriye ve
Semih’in resimleriyle, İngilizce, Almanca
ve Fransızca pankartları ile soluksuz
sloganlarla AİHM’den hesap sormaya
devam etti. El ilanları dağıtarak halka
direnişin geldiği noktayı, Nuriye ve Semih’in açlık grevlerinin 211. gününde
AİHM’in tutarsızlığını ve AKP faşizmine
verdiği desteği teşhir etti. Saat 14:00
yaklaştığında bu hafta görüşme kabul
edilemeyeceğini “güvenlik” lerden öğrenince yoğun tartışma sonucunda
AİHM’e 3 kişilik heyetle görüşmeyi
kabul ettirdi. 4. görüşmelerini yapan
heyet, yine F tipi görüş kabinlerini aratmayan “görüşme” odalarında, cam kafesin diğer tarafında Atilla Nalbant adlı
üst düzey AİHM yetkilisini buldu. Geçen

haftaki görüşmeden sonra
atacakları adımların hesabını soran heyete, temsilci davanın en ön sıraya
alınıp, önümüzdeki hafta
“çekişmeli” hukuki sürecin başlatılacağı, iki tarafın, yani AKP faşizmi ile
Nuriye ve Semih’in vekillerinin dinleneceği ve
bir karara bağlanacağını
teyit etti.
5 haftalık yoğun bir
mücadelenin sonucunda davayı “olumsuz herhangi bir gelişmeden, hatta
ölümlerden siz sorumlu olacaksınız”
tavırlarıyla AİHM’in somut bir adım
atmasını sağlayan Avrupa Nuriye ve
Semih ile Dayanışma Komitesi, yaklaşık 45 dakika süren tartışmalı görüşmenin ardından dışarda Fransa
Çevik Kuvvet’in kimlik kontrolü tacizine uğradı. Önceki hafta “terör polisi”nin tacizi bu hafta da polisin…

 YUNANİSTAN
Selanik Türkiye Konsolosluğu
Önünde Nuriye ve Semih İçin Eylem
Tam bir haklılık ve kararlılıkla, her
türlü zulme karşı Nuriye ve Semih’in
sürdürdükleri ve 214. gününe giren
açlık greviyle dayanışmak için Selanik-Türkiye konsolosluğu önünde bir
gösteri yapıldı.
7 Ekim Cumartesi saat 12:00’da
programlanan eylemin hedefi, Türkiye’den Cuma/Cumartesi turlarla gelen
ve Atatürk’ün evini ziyaret eden halkımıza ulaşmaktı. Etkili bir yağmur
altında gerçekleştirilen eyleme 11 Yunan solcusu ve anarşisti katıldı. 100
bildiri ve 500 kuşlamanın kullanıldığı
eylemde, eylemin sloganlarına kimi
ziyaretçilerin katılması, kimilerinin alkışlaması, birlikte fotoğraflar çektirilmesi, başarılar dilenmesi eylem amaçlarının birisine daha ulaşıldığının kanıtı
oluyordu. Eylemde Türkiye’den gelenlere yönelik bir konuşma da yapıldı.

 AVUSTURYA
7 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’
dan itibaren Viyana Üniversitesi önünde
başlayan Resselpark’ta son bulan “Cevabımız Dayanışma” şiarı altında bir
yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşle ‘İnsancıl bir İltica Politikası için Platform’
ve ‘Sağa karşı Ofensif’ isimli iki birlik,
burada yaşayan insanları ırk ve dine
göre ayırıp böl parçala politikasına
karşı tepkisini dile getirmek ve dayanışma ve birlikteliği vurgulamak istemiştir. Eylemle ayrıca sürekli artan
hak gasplarına karşı protesto edildi.
Eyleme 2500 kişi katıldı.
Irkçılığın yükseldiği ve sosyal güvensizliğin büyüdüğü bu süreçte oldukça anlamlı bir eylemdi.
Mücadeleleri iş ve onurları için,
ekmek ve adalet kavgasıdır.
Comandante Ernesto Che Guevara Ölümsüzdür!
CHE YAŞIYOR!
7 Ekim akşamı saat 18.30’tan itibaren sosyalizmin ve enternasyonalizmin unutulmaz simgesi, Arjantinli
adalet savaşçısı CHE Guevara’nın
anma etkinliği yapıldı.
Komutan CHE bundan 50 yıl önce,
9 Ekim 1967 tarihinde Bolivya’da
CIA’nin düzenlediği kanlı operasyonda
katledildi.
Onun büyük suçu: Halkları sevmek
ve onun şahsında gerçek enternasyonalizmin ve anti-emperyalizmin bütünleşmesidir.
Viyana’da ÖKG (Avusturya Kübalı
Toplumu) tarafından komutan CHE
için düzenlenen anma etkinliği saat
18.30’dan itibaren Haus der Begegnung’de gerçekleşti.
Che’nin resimleri taşıyan pankartların asılı olduğu sahneden konuşmalarla ve Che’nin günlüğünden okuyarak
onun hayatı anlatıldı, Victor Jara ve
başka saygıya değer sanatçıların onun
için bestelediği türküler söylendi farklı
müzik grupları tarafından. Anma etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

AFD, HİTLERİN ÇOCUĞU OLAN IRKÇI BİR PARTİDİR!
ALMAN DEVLETİ ONLARI BİLİNÇLİ OLARAK BÜYÜTTÜ,
IRKÇI SALDIRILARINI ARTTIRMAK İÇİN AFD'NİN MECLİSE GİRMESİNİ SAĞLADI!
Göçmen Düşmanı, İslam
Düşmanı, Irkçılar
Kapımızın Dibine Kadar
Geldiler Ama Biz Sessiz
Kaldık! Neden?
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Almanya'da seçmenler, 24 Eylül'de genel seçimlerde oy kullandı.
Bu seçimlerde ırkçı-faşit parti Almanya Alternatif Federal (AFD) meclise yüzde 13.4 oranıyla üçüncü parti
olarak girdi.
Şubat 2013'te kurulan ve ırkçı
parti AFD geçen yıl eyalet seçimlerinde bir programlarının olmamasına
rağmen 8 eyalette barajı aşmıştı. Bu
seçimlerde de Federal Meclis'e yüzde
13.4 ile girdi.4 yıllık bir partinin bu
şekilde başarı sağlamasını tartışıyor
Almanya.
AFD bu seçimlerde temel olarak
oylarını işçilerden aldı. Oysa AFD
seçim programında işçi sınıfını değil
işverenleri savunuyor.
İşverenlerden alınan vergilerin
düşürülmesini, orta sınıfların korunmasını, nükleer santrallerin kapatılması yönünde alınan kararların iptal
edilmesini savunuyor.
Asgari ücretin ise olduğu gibi
kalmasını istiyor. Yani AFD işçi düşmanı bir programa sahip, buna rağmen işçilerden oy almıştır.
Bunu nasıl başarmıştır?
İlk önce şunu bilmeliyiz. AFD
bilinçli olarak palazlanmış öne çıkarılmış ve güçlü çıkış yapması için
Alman devleti tarafından desteklenmiştir.
Yani AFD bir tesadüf değil, bilinçli
olarak Almanya'nın özellikle en zenginleri tarafından desteklenmiştir.
AFD Alman halkının CDU iktidarına yönelik tepkilerini örgütlemiştir. Alman halkının giderek yoksullaşmasını örgütlemiştir.
İşçilerin, öğrencilerin giderek yoksullaşmasının, haklarının elinden
alınmasının sebebinin sorumlusu Almandevleti değil yabancılardır pro-

pagandası yapmıştır.
İşsizliğin, hak gasplarının sorumlusu yabancılardır diyor ve yabancıların ülkesinden gönderildiğinde bu
sorunların çözüleceğinin propaganda
sını yapıyor.
Alman halkının korku ve endişelerini körükleyerek güç kazandı.
AFD Almanyadaki bütün sorunların kaynağı olarak göçmenleri gösterdi. Afişlerinde göçmenlerin ülkeyi
terk etmesini yazdılar. "İç güvenlik
ve hukuk" başlıklı programında polise
verilen yetkinin arttırılmasını, ordunun
yeniden yapılandırılmasını savunuyor.
Reşit olan gençlere verilen cezanın
yetişkinlerle aynı cezaya çıkarılması,
ceza yaşının 12'ye düşürülmesini savunuyor AFD. Yani kriminal suçlarla
mücadele adı altında göçmen gençlere
ağır cezaların verilmesini, hapse atılmasını istiyor.
Yani Alman devletinin tam da şu
an istediği bir programı var.
AFD, Alman halkının sorunlarının
gerçek sorumlusu olarak devleti değil
göçmen halkı göstermiştir. Bu da
tam da zenginlerin istediğiydi.
AFD'yi Mövenpick gibi pek çok
zengin desteklemiştir. Bunun nedeni
kendi halkının yaşadığı sorunları gizlemeyi başarmasıdır.
Yani dünyanın her yerinde olduğu
gibi halkları birbirine düşürme politikasıdır. Böl, parçala, yönet. Bunu AFD
ile meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Suriyelilerin, Libyalıların
Göç Etmesinin Sorumlusu
Alman Devleti, Bütün
Avrupa Devletleri ve
Amerika’dır!
İnsanların Ülkelerinden
Mülteci Olarak Buralara
Gelmesinin Sorumlusu
Ortadoğu’nun
Zenginliklerine Göz
Dikenlerdir !

AFD seçim afişlerinde ve seçim
propagandalarında Merkel'in 1.5 milyon mülteciyi kabul etmesini eleştirip
onları Almanya'nın doyurduğunu ve
gönderilmelerini savunuyorlar.
Mültecilere “yardım” konusunu
"biz onlara yardım etmek zorunda
değiliz" diye değerlendiriyor ve Alman ırkı, Alman kültürünü mültecilerin bozduğunu anlatıyorlar.
Birincisi; Suriye ve Libya'daki
savaşların sorumlularının başlarında
gelir Almanya. Amerika, Ortadoğu’nun baş düşmanıdır, Almanya da
o topraklara gözünü dikmiştir.
Alman silah tekelleri bu savaşlardan milyonlarca Euro para kazanıyor.
Savaşlarla, kanla besleniyor Almanya ekonomisi. O yüzden AFD
ilk önce kendi silah tekellerine Ortadoğu’dan defolmalarını söylemeli.

Alman Devleti
Ortadoğu’daki Silah
Ticaretinden Milyonlarca
Euro Kazanmıştır
Ortadoğu’daki 2016 yılına kadar
olan beş yıllık savaş sürecinde silah
alımları yüzde 86 artmış. Almanya
ve Amerika bu silahları Katar ve
Suudi Arabistan’a satmıştır.
Bu ülkelerin IŞİD'e silah verdiği
de bilinmektedir.
Yani Alman devleti, oradaki kan
ve gözyaşından zenginliklerini büyütmüştür.
LİBYA HALKININ ALMANYA'YA GÖÇ ETMESİNİN SORUMLUSU, LİBYA’NIN PETROL
ZENGİNLİKLERİNE GÖZ DİKENLERDİR!
AFD seçimlerde mülteciler yüzünden yoksullaştıkları, ülkenin kirlendiği ırkçı politikasını yürüttü. Örneğin Libya, sahip olduğu zengin
petrolle dünyanın en zengin ülkesi
konumunda bulunuyor.
Bu petrol zenginliğine el koymak

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

için 2011 yılında NATO tarafından
yalanlarla işgal edildi ve Kaddafi
katledildi. Sonrasında ise ülkenin
petrol kaynakları emperyalist ülkeler
tarafından bölüşüldü. İşgal öncesi
Libya halkı kendi ülkelerinde özgür
bir şekilde yaşıyordu ve göç oranı
neredeyse hiç yoktu.
Bu anlamıyla Almanya'ya göç
eden Libyalıların sayısı ve onlara
verilen para devede kulak dahi değildir. Ki orada akıtılan kanın, gözyaşının sorumluluğu parayla da ölçülemez.

Almanya'nın Sadece
Yüzde 5.5'i
Müslümandır!
Almanya'nın
İslamcılaştığı Yalandır!
Müslüman Halkın
İnançlarına Karşı Alman
Halkını Kışkırtmak
Irkçılıktır!
Halklar Kendi İnançları
İle Yaşamakta Özgürdür!
Almanya'nın İslamcılaştığı koca
bir yalandır. Yüzde 5.5 olan Müslüman
nüfusu korku ve endişe verici olarak
göstermek yalandır, böyle bir tehlike
yoktur. Aynı zamanda böyle bir propaganda yürütmek de tehlikelidir.
AFD bilinçli olarak özellikle Türkiyelilerin olduğu mahallelerde, camilerin karşısında dahi bu afişleri
astılar. "İslamcılığa Son" sloganları
ile.
AFD'nin NSU denilen katil Nazi
örgütünden farkı yoktur. Tam tersine
daha da tehlikelidir. Çünkü bunu
meclise giren bir parti maskesiyle
meşrulaştırarak yapıyor.
Bu seçim propagandaları doğrudan müslümanları hedef olarak göstermektedir.
AFD katil NSU ile aynıdır, faşisttir, ırkçıdır.
AFD'nin NSU'dan tek farkı apo-

letlerinin olmasıdır. AFD meclis üyelerinin çoğu vasıflıdır, hakim, doktor,
avukat, iş adamları. Yani bunların
arkasına sığınarak ırkçılıklarını doğallaştırıyorlar, meşrulaştırıyorlar.

AFD'nin Irkçılığının Önünü CDU ve SPD Açmıştır
Parlamentodaki ırkçılık, ırkçı yasalar AFD ile başlamadı. CDU ve
SPD en ırkçı yasaları bizzat çıkarmıştır.
İçişleri Bakanlığı, Almanya'ya
gelen mültecileri Afrikada hapishane
gibi kamplara göndermeyi önermiştir.
NSU, CDU döneminde örgütlenmiş bizzat CDU iktidarı döneminde
istihbarat örgütü tarafından kurulmuş,
örgütlenmiş ve yabancılar bizzat
Anayasayı Koruma Örgütü'nün bilgisi
dahilinde katledilmiştir.
Yani şu oyuna da gelmeyelim,
CDU demokrat AFD daha tehlikeli.
Hayır CDU da aynı tehlikededir. Sadece AFD ile öne bir adım atmışlardır. Şimdi daha açık yapıyorlar
ırkçı politikalarını.
Yine AFD'nin bütün ırkçı seçim
çalışmalarına CDU bizzat izin vermiştir, bunu bilinçli olarak yapmıştır.
Çünkü Almanya'nın zenginleri böyle
istemiştir.

Irkçı Politikalar Bizim
Birlik Olmamamızdan,
Bizim Buna Karşı
Mücadeleyi Örgütlemememizden Güç Alıyor
AFD de bizim ırkçılık karşısında
örgütlenmemiş, güçlü örgütler yaratmamış olmamızdan elini kolunu
sallaya sallaya mahallelerimize girebiliyor, bize düşman afişlerini apartlarımızın, evlerimizin duvarlarına
asabiliyor. Berlin'de, Dortmund'da
bizzat camilerin diplerine kadar astılar
afişleri.
O afişleri yırtıp atmalıydık. Bu

yasalara aykırı mı diyeceğiz, asıl aykırı olan o ırkçı afişlerin bizim olduğumuz bölgelerde asılmasıdır. Onlar bizim ırkçılık karşısında çok
öfkeli ama örgütsüz olduğumuzu biliyorlar. Tek tek bireyler olarak biriktirdiğimiz öfkeyi kendilerine engel
olarak görmüyorlar.
Elbette mesele AFD’nin oylarını
yükseltmesi ve yaptığı seçim çalışmaları değildir. Ki ırkçılık bununla
özdeş de değildir. Irkçılık bizzat devleti, eğitimden sağlığa ve “yabancılar
politikasına” şekillendiriyor ve sadece
bize yönelmiyor, kendi halkını da
sınıfsal gerçeklerden uzaklaştırarak,
bölüyor ve bize karşı kendine yedekliyor.
Peki Almanya devleti bize karşı
örgütlenirken biz neyi bekliyoruz?
Evlerimizi yaktılar, tekrar yakmalarını
mı? Camilerimizi, cem evlerimizi
yakmalarını mı bekliyoruz?
Çocuklarımızı sokak ortalarında
katletmelerini mi bekliyoruz?
İş yerlerimizde tek kurşunla katledilmeyi mi bekliyoruz!
BEKLEMEYELİM!
NSU 6 esnafı göz göre göre katletti! Bizden biriydi hepsi.Biz de
olabilirdik onlardan biri. Ama biz
sessiz kalıyoruz!
Sıranın bize gelmesini bekleyemeyiz!
Birlik olmalıyız! Alman devletinin ırkçılığı örgütlemesine izin vermeyelim!
Irkçılığa karşı camiler, cem evleri,
yöre dernekleri vb. bütün kurumlar
birleşmeliyiz. Kendi öz örgütlülüklerimizde, Halk Meclislerinde birleşmeliyiz!
Keşke dememek için bugünden
birlik olmalı ve yabancı düşmanlığına
karşı mücadele etmeliyiz!
Dünya halkları kardeştir! Irkçılar
ve katiller bir avuçtur, biz milyonlarız!
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Dergimizin 36. sayısının yayınlandığı 15 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 221. günündeler
*Yüksel Direnişi 341. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 146. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 237. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 106. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 63. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 68. gününde

ÖRGÜTLÜ HALK GÜCÜYLE YIKILACAKTIR!
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“Belirleyici olan, nasıl gerekiyorsa öyle davranmak.”
Yaşar Yılmaz
Burhan Remzi KAFADENK:
1964 doğumludur. Devrimci hareketin
bir sempatizanıydı. 26 Ekim 1991’de İstanbul
Gayrettepe’de sokak ortasında polis tarafından
katledildi.

23 Eki̇m - 29 Eki̇m
Ahmet ÖZTÜRK,
Zeynep GÜLTEKİN:
26 Ekim 1994’te Mersin
Arpaçbahşiş Beldesi’nde polisin bulundukları eve yaptığı
baskında katledildiler. 2,5 saat
Ahmet Öztürk
Zeynep Gültekin boyunca sloganlarıyla, marşlarıyla direndikleri evde, birlikte bulundukları Sevgi Erdoğan da yaralı olarak tutsak
düştü. Ahmet, 1968 Antakya Harbiye doğumludur. Antakya
Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye katıldı. Gençlik
içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çalıştı. ’93
sonunda daha farklı sorumluluklar üstlendi. Zeynep
Gültekin, 1970 Antep Kilis doğumludur. İşletme Fakültesi
öğrencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde başladı. ’93 Haziran’ından şehit düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin içinde oldu.
Tülin Aydın BAKIR:
1963, Kars Sarıkamış doğumlu olan
Tülin, YTÜ öğrencisiyken, 1983’te mücadele
saflarında yerini aldı. EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların örgütlenmesinde, EMO
bünyesinde, mimar ve mühendislerin devrimci
mücadelesinde yer aldı. 24 Ekim
Tülih Aydın Bakır
1999’da kanser hastalığı onu aramızdan aldı.

Kamer Güneş

Kamer GÜNEŞ:
Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt milliyetinden bir devrimciydi Kamer. 1991’de
milis örgütlenmesi içinde yer aldı. 1994’te
tutsak düştü. 1995’te özgürlüğüne kavuşup
milis örgütlenmesi faaliyetini sürdürürken
kontrgerilla tarafından 24 Ekim 1996’da
kaçırılıp katledildi.

Mustafa KAMACI:
25 Ekim 1989’da bir trafik kazasında
yaşamını yitirdi.
Mustafa Kamacı

Burhan R. Kafdenk

Tayyar Turhan SAYAR,
Yaşar YILMAZ:
26 Ekim 1993’te, Ankara
Balgat’ta bulundukları evde
kuşatıldılar, saatlerce bomba
ve kurşun yağmuruna direneTayyar T. Sayar
Yaşar Yılmaz rek şehit düştüler.
Tayyar, 1967 Konya doğumludur. 1990 yılında DevGenç’lilerle tanıştıktan sonra mücadeleye katıldı. Giderek
tüm yaşamını mücadeleye adadı. Şehit düştüğünde, Ankara’da silahlı birliklerde görevliydi.
Yaşar, 1970 Tekirdağ doğumluydu. 1989’da gençlik
içinde başladığı mücadelesini, 1990’dan itibaren DevGenç saflarında sürdürdü. 1992 yılı sonlarında Ankara’da
konumlandırıldı.

Ali DEMİRALP:
1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur.
Annesi Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12 Eylül
öncesi katılmıştı kavgaya. 12 Eylül cuntası
öncesi, ortaokuldayken DEV-GENÇ'lilerle
tanıştı. Lisede aktif bir DEV-GENÇ'li oldu.
Ali Demiralp
Faşistlerle kavgaların, çatışmaların içinde
yer aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım
ile aynı köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine
yardım eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul Çengelköy Kuleli’de
polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü.

Şükrü Sanıtaş

Şükrü SARITAŞ:
1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen
Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe sempatizanıydı. Eflatun Cem Güney İlköğretim
Okulu öğrencisiydi. Okulunda dergi dağıtır,
arkadaşlarına devrimciliği anlatırdı. 29 Ekim
2000'de İstanbul Ümraniye'de MHP'li faşistlerin kurşunlarıyla katledildi.

Anıları Mirasımız
Ahmet Öztürk’ü yoldaşları anlatıyor …

Yönetici NEYİ, NASIL Yönetir?
“Büroya üniversiteden bir öğrenci gelmişti. İlk geldiğinde
Ahmet abiyle sohbet etmişti. Daha sonra da gelmeye
devam etti. Ama Ahmet abiyi göremezse bürodan hemen gidiyordu. Neden böyle yapıyorsun diye
sorduğumuzda ‘siz hiç sohbet etmiyorsunuz
ki, habire sorguya çekiyorsunuz’ demişti.”
Bu üniversiteli gencin “Ahmet Abi”si
Çukurova’da birlikte çalıştığı tüm yoldaşlarının, ilişkide olduğu hemen tüm
insanların derinlemesine ilişki kurabildikleri bir yönetici... Ahmet sayısız
olanak yaratabilen, kolay kolay “olmaz”
demeyen, “yok” demeyen, yaratabilen
bir yönetici aynı zamanda. Bu ikisi elbette
birbirleriyle ilişkili bir şey.
Bir yönetici düşünün, bulunduğu alanda bir
türlü olanak yaratamıyor. Ya da bir başka yönetici
düşünün, ona bağlı olarak çalışan insanları sürekli şikayet
ediyor, “söylüyorum yapmıyorlar” diyor. Peki bu şikayetleri
dile getiren insanımız nasıl bir yöneticidir?
Bir kadro ya da yöneticide olması gereken özellikler
dediğimizde onlarca madde sıralayabiliriz. Marksist-Leninist
teoriyi bilmekten başlayıp askeri yetkinliğe kadar pek çok
şey sayabiliriz. Fakat esas sorun şudur: Yönetici kimi,
neyi yönetecek? Yönetici, savaşı, örgütü, birimi yönetir
diye söylenebilir. Ama o da sonunda bir tek şeye çıkar, yöneticilik insan yönetmektir.
İşte böyle olduğu içindir ki, bir yönetici için gereken
asıl şey, belki tüm diğer özelliklerden önce, insanı anlamayı,
kavramayı bilmesi, ona değer vermesidir. İnsanı anlamayan,
insanı kucaklamayan yönetemez.
Ahmet nasıl yönetmiş ve nasıl gerçekten sevilen bir
yönetici olmuş? Pek çok anlatımın içinde, pek çok insanın
gözünde bunun bir tek cevabı var:
Büroya ilk kez giden biri anlatıyor: “Büronun kapısını
çaldığımda o, Arapoğluyla karşılaştım. Sıcak bir yaklaşımla
davet etti içeri. İlk kez gitmeme ve ilk kez birbirimizi görmemize rağmen gösterdiği sıcaklık hani kırk yıllık dost
denir ya işte öyleydi. Onu tanıdıkça bu yönün onun
yaşamının vazgeçilmez özelliği olduğunu anladım.”
Bir yoldaşı anlatıyor: Ailesi devrimcilerin evlerine gelip
gitmesini istemiyor. Es kaza götürdüğü insanlar olursa
soğuk karşılıyor. Ama bunun bir istisnası var: AHMET...
Bir yoldaşı anlatıyor: Bir gün büroya üzgün bir şekilde
gidiyor. Ailesiyle ilgili sorunları var. Ama dışa da pek
yansıtmamaya çalışıyor. Ahmet, bir sorunu olduğunu
anlayıp onunla konuşmaya başlıyor. Henüz hiçbir şey an-

latmamışken, Ahmet’in içinde bulunduğu durumu adeta
keşfetmesine şaşırıyor...
Onunla henüz yeni tanışan biri anlatıyor: İkinci kez
görüşecekler, görüşecekleri yer bir dernek. Ahmet’in,
henüz yabancısı olduğu böyle yerlerde tek başına kalıp
canının sıkılmaması için buluşmaya kendisinden çok önce
gelip beklemeye başladığını anlatıyor.
Anlatıyorlar: “Birçok şeyi eleştirerek değil, kendisi yaparak gösterirdi.”
Anlatıyorlar: “İnsanlarla uğraşmayı, onları dönüştürmeyi severdi. İnsanlara çabuk ısınan bir yapısı
vardı.”
Anlatıyorlar: “Yaptığı işten zevk alanlardandı.
Ondan öğrendiğin pekçok şey içerisinde en
fazla ders alınması gereken yön ‘yaptığın
işten zevk al, işte o zaman yapacağız devrimi’
derdi.”
Onlarca anlatımda hep özellikle öne çıkan
işte bu yan.
“İnsanları anlıyor”... Yoldaşı, arkadaşı, ilişkisi,
hasta mı, sorunu mu var, bir ihtiyacı mı var,
cebinde parası mı yok, ayağındaki ayakkabı nasıl?
O hep bunları düşünüyor.
Sabahtan akşama kadar durmaksızın sağa sola talimatlar
vermenin, herkese şunu yap, bunu yap demenin yöneticilik
olmadığını biliyor çünkü.
Bildiği için Çukurova’nın hemen her iline, ilçesine,
kasabasına, hatta köylerine durmaksızın koşturuyor. Her
yerde insanlarla yalnızca görev gereği olmanın ötesinde
ilişkiler kuruyor.
Birlikte çalıştığı yoldaşına, kitle ilişkilerine değer vermeyen
bir yöneticinin devrimciliği de tartışmalıdır, sosyalizmi
gerçekten isteyip istemediği de. Örgütsel ilişki “yaptın mı,
aldın mı, verdin mi, tamam” demekten ibaret değildir. Devrimci
bir örgütten söz ediyoruz. Devrimci bir örgütün örgütsel
ilişkileri de yoldaşlar arasında kurulan ilişkilerdir. Eğer ilişkide
bu öz yoksa, kimse o ilişkiden bir şey beklememelidir.
Evet, yönetici yoldaşlar, Marksizmi-Leninizmi çok iyi
bilmeyebiliriz, bu telafi edilebilir; askeri anlamda bilgilerimiz
yeterli olmayabilir; bu telafi edilebilir; herhangi bir başka
konuda yetersiz olabiliriz; telafi edilebilir. Ama insan
ilişkileri kırılanın, dökülenin kolay kolay telafi edilemeyeceği
bir alandır. Bu konuda yetkin olmalısınız. Yönetici olarak
size öncelikle gerekli olan budur. Altınızdaki yoldaşınızı
ancak bu konuda yeterliyseniz geliştirebilirsiniz. Eğer bu
yanınız yoksa, birlikte çalıştığınız insanlara hemen hiçbir
şey veremezsiniz. Dahası, o alanda yönetiyorum sanırsınız
ama yönetemezsiniz. Ancak sorunlarla boğuşur ve boğulursunuz. Kendiniz de gelişemezsiniz. İnsanlara yoldaşlığınızı, sevginizi, saygınızı, sıcaklığınızı, fedakarlığınızı,
emeğinizi sunun. Karşılığı mutlaka olur. Birincisi; insiyatifi,
talimatı, yani yöneticiliği asla tartışılmayan bir yönetici
olursunuz. İkincisi; Ahmet Öztürkler’in yeri boş kalmaz!

Grup Yorum’dan Basın Emekçilerine, Aydınlarımıza Çağrı
Sansüre Karşı Dur, Gerçekleri Anlat, Gerçekleri Yaz
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Son 10 ayda, İdil Kültür Merkezimize
4 kez polis baskını gerçekleşti. Tüm baskınlarda enstrümanlarımızı kırıp parçaladılar, nota ve akor defterlerimizi yırttılar,
gözaltına alınan herkese işkence yaptılar.
18 Kasım 2016'da yapılan baskında,
kültür merkezimizde Tavır dergisi, çekiç
ve yeşil gömlek bulunmasını suç olarak
göstererek 7 üyemizi tutukladılar. Tutsak
Grup Yorum üyeleri, 1 Mart'taki ilk duruşmada tahliye oldular. Ama AKP faşizminin saldırıları hız kesmedi. 28 Mayıs'ta tekrar polis baskınının ardından 3
üyemiz ve 1 korocu arkadaşımız, aynı
suçlamalarla tutuklandılar.
Her şeye rağmen faşizme karşı halk
için sanat yapma ısrarımızı sürdürdük.
Üretimlerimiz, hız kesmeden devam etti.
22 Eylül günü yeni albümümüz "İlle
Kavga"yı çıkardık. Albümümüzün 24
Eylül'deki imza gününde yine polis
baskını ve gözaltılar yaşadık. Faşizmin
saldırılarına karşı moral üstünlük bizde
olmalıydı; albümümüzün adı gibi, "İlle
Kavga" demeliydik. O nedenle polisler
kültür merkezimizin kapısını kırarak içeri
girmeye çalışırken, biz saldırıyı halaylarla
karşılıyorduk. 4 arkadaşımız daha bu
baskınla tutuklandı.
Arkadaşlarımız gözaltındayken, üyemiz Bergün Varan tahliye oldu. Fakat
tahliyesinin ertesi günü, gözaltındaki
kardeşine kıyafet götürmek için Çağlayan
Adliyesi'ne giderken gözaltına alındı ve
tekrar tutuklandı. Şu anda 12 arkadaşımız,
Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek,
Dilan Ekin, Betül Varan, Bahar Kurt,
Özgür Gültekin, Bergün Varan; Grup
Yorum korosundan İlyas Kazan, Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri (FOSEM) çalışanı
Meral Gökoğlu ve İdil Kafe çalışanımız
Taylan Gültekin tutsak.
Faşizmin saldırıları arasında, kuşatma
altında halkın sanatını icra etmek için
canımızı dişimize takıyoruz ve işkenceleri
teşhir ediyoruz. Ama ne yazık ki birçok
basın kuruluşunda, haberlerde, gazetelerde
Grup Yorum'a yapılan saldırılara yer verilmiyor.
Soruyoruz; 1 milyon kişiye konser
veren bir müzik grubunun çalışmalarını
yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'nin 10
ayda 4 kez basılması, bu süreçte tahliye
olanların aynı gerekçelerle tekrar tutuk-

lanması ve şu anda 12 çalışanımızın
tutsak olması haber değeri taşımıyor
mu?
Grubumuzun yoğun saldırılar altında
albüm çıkarıyor olması, albümün tanıtımı
için düzenlediği imza gününe polis baskını
yapılması; haftalardır gazetelerde yer
alan, öz yeğeniyle ilişkiye giren ahlaksızlardan daha mı önemsiz görülüyor?
Grubumuz üyesi Bergün Varan, Türkiye'ye geldikten 3 gün sonra, 28 Mayıs'ta
İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında
gözaltına alındı. Gözaltında saçları polis
tarafından kökünden yolundu. 2 hafta
sonra ise tutuklanması kabul edilebilir
bir şey midir? Tahliye olduktan sonraki
gün gözaltındaki kardeşine kıyafet götürürken tekrar gözaltına alınması, 10
gün sonra tutuklanması size doğal mı
geliyor? (...) İdil Kafe çalışanı Taylan
Gültekin'e yaptıkları işkenceyi "Hepimiz
üzerinden geçtik" deyip övünerek birbirlerine anlattı işkenceciler. Arkadaşımızın gömleğini, çamaşırlarını baştan
aşağı kan içerisinde bıraktılar.
Bakın AKP bugün; adaletsiz, haksız,
hukuksuz tutuklamalara, işkencelere karşı
susup sessiz kalanlara da saldırıyor. Adaletsizlik onların da yakasını bırakmıyor.
Ülkemiz hapishanelerinde 158 gazeteci
bulunuyor. Cumhuriyet yazarları, “pide
sipariş ettiğin adam FETÖ’cü”, “parke
yaptırdığın adamın oğlu, FETÖ'cünün
lokantasında yemek yedi”, “6 yıl önce
arabanı götürdüğün oto tamircisi, 8 yıl
önce FETÖ şirketinde çalışıyordu” bahanesiyle 1 yıla yakın süredir tutsak.
KHK'lar ile onlarca gazeteyi, radyoyu,
TV kanalını, yayınevini, dergiyi kapattı.
Sadece devrimci-demokrat düşünceye
sahip olanları değil; AKP'ye muhalif
olan herkesi hukuksuzca tutuklayıp, tecrit
işkencesine tabi tutuyorlar.
İşte biz; Grup Yorum olarak bu zulme
karşı sesimizi daha gür çıkardığımız için
bedel ödüyoruz.
"Konserlerimizi yasaklarsanız damlara
çıkıp konser veririz" dediğimiz için, Nuriye ve Semih'in ismini yasaklarsanız
her yerde haykırmaya devam ederiz"
dediğimiz için, faşizmin saldırısının en
azgın olduğu dönemde halka, faşizme
karşı "İlle Kavga" çağrısı yaptığımız
için, bugün 12 arkadaşımız tutsak.
Bu saldırıları, ancak faşizme karşı

omuz omuza vererek aşabiliriz. Türlü
gerekçelerle omuz omuza olmamayı, dayanışma içerisinde olmamayı tercih edenlere de AKP faşizmi saldıracaktır. Alman
rahip Niemöller'in Hitler faşizmi ile ilgili
sözünü o kadar çok duyduk ki artık ezberlemişizdir. Tekrar edelim:
"Naziler önce komünistler için geldiler,
bir şey demedim çünkü komünist değildim.
Sonra Yahudiler için geldiler ve bir şey
demedim, çünkü Yahudi değildim. (...)
Ve sonra benim için geldiklerinde ise
çevremde benim için bir şeyler diyecek
kimse kalmamıştı.”
Başta basın emekçileri olmak üzere
tüm halkımıza çağrımızdır. Sıranın size
gelmesini beklemeden dayanışmayı büyütelim. Grup Yorum'un yaşadığı adaletsizlikleri, faşizmin saldırılarını gazetelerinizde köşelerinize taşıyın. Grup Yorum'un hangi koşullarda 19 şarkılık bir
albüm çıkardığını, bu albümün faşizmin
saldırılarına karşı nasıl bir cevap anlamına
geldiğini yazın, anlatın. İdil Kültür Merkezi'ne ziyarete gelin, çayımızı için.
Neden "Grup Yorum Halktır, Susturulamaz" dediğimizi gözlerinizle görün.
Grup Yorum

Halk Gerçeklerini Geleceğe
Taşımaya Devam Edeceğiz!
İdil Kültür Merkezi’ne 24 Eylül’de
yapılan baskında işkence ile gözaltına
alınan Fotoğraf ve Sinema Emekçisi
Meral Gökoğlu, 9 gün süren gözaltının
ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bunun üzerine FOSEM’in
5 Ekim’de yaptığı yazılı açıklama:
“Çarpıtma haberlerle değil, somut
gerçekleri halka ulaştırma bilinciyle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu
bilinçle üretiyoruz. Defalarca gözaltına
alındık vazgeçmedik, vazgeçiremediler,
vazgeçiremeyecekler. Baskınlarda fotoğraf makinelerimizi, bilgisayarlarımızı aldınız, yetmedi arkadaşımızı tutukladınız.
Halkın doğru haber alma hakkını
arkadaşlarımızı tutuklayarak engellemiş olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Bizler Meral’in dışarıdaki gözleriyiz ve faşizmin saldırıları altında
da halk için sanat yapmaya, halk için
üretmeye devam edeceğiz!"

FAŞİST DÜZEN, CEPHE’NİN ÖNDERLİĞİNDE

Ö ğretmenimiz
Emperyalizmin BM barış güçleri,
Afrika'da çocuklara tecavüz ediyor.
Emperyalizmin yarattığı IŞİD çeteleri,
esir kadınlara tecavüz fetvası yayınlıyor...
IŞİD ve BM askerleri,
küfürbaz, işkenceci,
katil AKP’nin polisleri...
Yok birbirlerinden farkları.
hepsi katil, hepsi tecavüzcü...
Halkımız! Dünya Halkları!
Oligarşinin ahlaksız, hırsız, katiller
sürüsüne karşı haklarınızı, onurunuzu
korumak için
silahlanın!
Onurunuz ve namusunuz için silahlanın!
Elinize geçen her şeyi silaha dönüştürün!
Bu aşağılık düzeni yıkmak için
birleşelim ve savaşalım!

UTANMA NURİYE!

Sakın Utanma!

yuruyus.biz@gmail.com

Tuvalette Başına Diktikleri
Jandarmalardan Utanma!
Anlat Onlara Direnişimizin
Meşruluğunu...
Kim “ar” sahibi,
kim “arsız”
anlat onlara...
Ama Temizlenmeden
Kalkma Tuvaletten
Ve Sakın Utanma
Sakın Utanma
Çünkü Dünya Halklarının
En Temiz Kızısın Sen.

Kürt halkının en onurlu, en yiğit
evlatları utanmayın
Çırılçıplak bedenler
faşizme direnişin öyküsüdür.
Faşizme karşı savaşın
türküsüdür.
Yüreğiniz giyiniktir sizin,
Giysiniz vatan örtüsü.
Yerde yatan çıplaklık
çırılçıplak yüzüdür faşizmin,
onursuzluğun,
ahlaksızlığın...
Çırılçıplak 7 insan
“yoktur” diyor “faşizmde din iman”
alın seyredin işte.
Ahlaksızlığın resmidir
bu yerde yatan.
Tarihsel yenilginin korkusudur bu
ecele faydası olmayan.

www.yuruyus-info.org

UTANMAYIN !

