MİMAR ALEV ŞAHİN:
“Ağaç kökü de
yemeyeceğiz;
bu vatanı,
bu halkı da size
yedirtmeyeceğiz!”
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AKP Isparta İl Başkanı Osman
Zabun, kamudan ihraç edilen
memurlarla ilgili 'Ne yer ne
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"Ağaç kökü yesinler" dedi.
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AKP Bu Dünyanın Ayağa Kalkmasını Engelleyemediği Gibi Yerine Oturmasını da Sağlayamaz!
Kopkoyu Sansüre Rağmen, ONLAR Dünyayı Ayağa Kaldırdılar.
Ne Zaman Oturacağına Sadece ve Sadece ONLAR Karar Verebilir.

FAŞİZM SÜRDÜKÇE DİRENİŞ HEP OLACAK!
DİRENİŞÇİLER DÜNYAYI HEP AYAĞA KALDIRACAK!
KEYFİ TUTUKLAMALARLA, BASKI VE ZULÜMLE DÜNYAYI SUSTURAMADINIZ, SUSTURAMAYACAKSINIZ!

AKP’nin Faşist Polisi, Yüksel Caddesi’nde
İnsan Hakları Anıtı’nın Etrafına Çelik Duvar Ördü!

Mesele Bir Anıt Değil Bunu Düşman da Çok İyi Biliyor.
Mesele Anıtlaşan Bir Direniş
Düşman ANITIN ALTINDA Ezildi
Dersim'de Kemal Babaya Yoldaş Olan
Seyit Rıza Heykeli’nin Karşısında Diz Çöktü
Düşmanın Korkusu,
Onun Daha Evvel Defalarca Yaşadığı Siyasi Yenilgisidir!
www.yuruyus-info.org
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Elif ERSOY
Adres: Bozkurt Mah. Baysungur Sok.
Muratoğlu Çarşısı 14 D
Şişli - İSTANBUL
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Adres: Zübeyde Hanım Mah. Fevzi
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Sultangazi / İSTANBUL

Baskı: Ezgi Matbaacılık Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeşme /

Tel: (0-212) 536 93 45
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Mail: kanattan1@gmail.com

Tel: (0-212) 452 23 02
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Ö ğretmenimiz
TASFİYECİLİK KENDİNİ NASIL GÖSTERİR?
İdeolojimizi tasfiye etmek istiyorlar.
Dilimizi tasfiye etmek istiyorlar.
Direniş geleneklerimizi tasfiye etmek istiyorlar.
Örgüt anlayışımızı tasfiye etmek istiyorlar.
Ahlakımızı, kültürümüzü tasfiye etmek istiyorlar.
Nihayetinde devrimi ve devrimcileri tasfiye etmek istiyorlar.
Kimisi aleni yapıyor bunu, kimi sinsice...
-Proletarya diktatörlüğü reddedilecekti.
-Devrimci şiddete dayanan devrimin temel yolu terk edilecekti.
-Yeraltı örgütlenmesi reddedilecekti.
-Bağımsızlık düşünceleri yerine, globalizm teorileri ve
emperyalistlerle bütünleşme konulacaktı.
-Devrimci iktidar hedefi yerine, burjuva muhalefet misyonu
üstlenilecekti.
Kısacası, devrimin temel düşüncesi ve hedeflerinin hepsi bir
şekilde tasfiye edilecekti.
-Bu düzenin, ruhunu burjuvaziye satmış, özünü yitirmiş bir
sola ihtiyacı vardır. Zira, sömürü ve zulüm altında öfkeleri
büyüyen yoksulların kendi deyimleriyle gecekondulardan gelip
gırtlaklarını kesmelerinden korkuyorlar... İşte bu yüzden, o
yoksulları devrimcileştirerek düzenin karşısına çıkartan devrimci
harekete "alternatif" olarak, ezilenlerin
öfkesini yumuşatıp düzene çekecek bir "sol"a ihtiyaçları vardır.
Tasfiyecilik bu noktada ortaya çıkar. Tasfiyeciliğin
örgütlenmiş hali olarak reformizm bu noktada devreye sokulur.
DEVRİMİN VE DEVRİMCİLİĞİN TASFİYESİNE İZİN
VERMEYECEĞİZ.
DEVRİMCİLİK;
1- DİRENMEKTİR.
2- BEDEL ÖDEMEKTİR.
3- UZLAŞMAMAKTIRB

içindekiler
4 Tayyip Erdoğan: “Ülkemizde

21 Halkın Hukuk Bürosu:

Şimdi
birileri terör örgütleriyle ilişkisi
‘Faşizme karşı omuz omuza’
olan ve kamudan ihraç edilen
olma zamanı
öğretmenler için dünyayı ayağa 23 Sloganlarımız-Geleneklerimiz:
kaldırıyor.” Dünyayı ayağa
24 Mahalleler: Duvarıyla,
kaldıran Nuriye ve Semih’in
sokağıyla, havasıyla, suyuyla,
başlattıkları direniştir, ne
bu mahalleler bizim
zaman oturacağına da direniş
26 Kondumuzu Yıkanın Villasını
karar verir!
Yıkarız: Soygunculara elimizi
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN
verirsek, sadece kolumuzu
NURİYE VE SEMİH’İN
değil her şeyimizi kaptırırız!
BAŞLATTIKLARI DİRENİŞTİR!
28 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Silahımız taştır,
8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
sopadır, öfkeli bir bakıştır
İlkeli ve kurallı olmak
30 Halk Meclisleri: Ele aldığımız
geleceğimizi garantilemektir
sorunları sonuna kadar takip
9 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
edeceğiz
ABD’den alınan 3500 tır
32 İki Sınıf - İki İdeoloji: İş
silah ile gerilla savaşı
güvenliği, iş sağlığı
yürütülemez. Gerilla
34 TAYAD’lı Ailelerden:
silahlanmış halktır,
Ömürlerini verenleri, umudu
profesyonellerden olmaz!
büyütenleri sahiplenelim
12 HDP Eş Genel Başkanı Serpil
35 Liseliyiz Biz: Okullarımızı,
Kemalbay: “İktidarın en
geleceğimizi faşist AKP’nin
korktuğu şey bir mücadele
açgözlülüğüne terk
hattının gelişmesi. Nuriye ve
etmeyeceğiz!
Semih gibi her yeri mücadele
36 Gençleri yozlaşmaya karşı
alanı yapacağız”
örgütleyecek tek güç
14 1900’lerden 2000’lere
devrimcilerdir!
Kurtuluş Savaşımız:
Gönüllü onyediler...

17 Kökleri halkın içinde 30 yıllık
bir gelenek: HHB 4. bölüm

37 Kelimelerimiz: Asıl siz teslim
olun!
38 Sorunlar-Çözümler: Halka

güvensizlik
39 Ülkemizde Gençlik

40 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
Burjuvazi devrimcileri kıskanır!
Kıskançlığının nedeni sosyalizmin
ideolojik üstünlüğüdür!

41 Biz Diyoruz ki: Vatan topraklarını
ABD emperyalizmine satan faşist
AKP iktidarının onuru, haysiyeti,
ahlakı yoktur!
42 Yeni İnsan: Eleştiri-özeleştiriye
güvenmeli ve inanmalıdır
44 Halkın Sanatçıları: Şeyh
Bedreddin Oyunu’nun temel
oyuncularının hepsi tutuklu!
46 Özgür Tutsaklardan: 10 soruda TTE

48 Grup Yorum’a, Halkın Avukatlarına
Özgürlük!
49 Sevgi ve zulme teslim olmama
iradesinden daha güçlü bir
direnme kaynağı yoktur!
50 HDP’yi NATO-PA yardımcılığına
götüren ideolojik zemin,
teslimiyetin zeminidir
52 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’daki Biz: Eğlence
anlayışından spora kadar kendi
alternatiflerimizi yaratıyoruz!
Yitirdiklerimiz

56
58 Rehber Yürüyüş dergisi okuyalım,
okutalım!

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

ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM

Tayyip Erdoğan:

"Ülkemizde birileri terör örgütüyle
ilişkisi olan ve kamudan ihraç edilen
öğretmenler için
dünyayı ayağa kaldırıyor."
İki eğitimcinin haksız yere
işten atılmalarını protesto için
başlattıkları, basit bir direnişin
taleplerini karşılamaktan bile
aciz faşist bir iktidar karşısında,
bu direniş büyük bir irade savaşına dönüşmüştür. Direnme
hakkını savunan, direnme hakkının geleceğini savunan bir direnişe dönüşmüştür.
Bu kadar basit ve hemen
karşılanabilir talepler için iki
eğitimciyi açlık grevi yapmak,
şimdilerde ise ölüme gitmek zorunda bırakan faşist iktidarın
kendisi bu direnişin dünyaya
yayılmasının zeminini yaratmıştır.

Dünya ayağa kalktı. Ne zaman oturacağına sadece ve sadece Nuriye ve Semih karar
verebilir. Direnişin sahibi onlardır. Onlar da kendilerine
boyun eğdirmek için tüm bu
zulmün yapıldığını biliyor ve
bize sesleniyorlar; "Başaramayacaklar" diyorlar.
Onların bu seslenişi karşısında, faşizmin gözaltıları, tutuklamaları hiçbir şey ifade
etmeyecektir. Nuriye ve Semih'in direnme kararlılığı,
milyonları harekete geçirme
gücündedir. Faşizmin tutuklayarak bitiremeyeceği kadar
büyük bir halk gücünü harekete geçirmiştir.
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Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
KülliyesiBeştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi'inde2017-2018 Akademik Yıl
Açılış Töreni konuşmasında; "Ülkemizde
birileri terör örgütüyle ilişkisi olan ve
kamudan ihraç edilen öğretmenler için
dünyayı ayağa kaldırıyor." dedi.
Doğru, Nuriye ve Semih'in direnişiyle
dünya ayağa kalkmıştır. Bu direnişin haberinin yapılmasını dahi AKP iktidarının
yasaklamış olması, Nuriye ve Semih'in
isimlerinin bile yasaklanmış olması da
direnişin dünyayı ayağa kaldırmasını engelleyemedi.
Yanlış, dünyayı ayağa kaldıran,
"birileri" değil, Nuriye ve Semih'in direnişleridir. Dünyayı ayağa kaldıran, faşizmin zulmüdür, faşizmin öğretmenleri
işten çıkarmasıdır. Ama tek başına bu
dünyayı ayağa kaldırmaya yetmez. Dünyayı ayağa kaldıran, faşizmin bu zulmü
karşısında susmayan iki öğretmendir.
Nuriye ve Semih'in faşizmin zulmü karşısında susmaması, sinmemesi direnmesidir. Dünyayı ayağa kaldıran bu iki öğretmenin faşizmin zulmüne karşı bedenlerini açlığa yatırmaları, hayatlarını ortaya
koyarak direnmeleridir. Nuriye ve Semih,
faşizmin zulmüne karşı halkların taleplerine önderlik ettiler. Nuriye ve Semih'in
direnişinde halkların gördüğü, sadece

iki öğretmenin işleri için yaptıkları direniş
değildir; halkların Nuriye ve Semih'in
direnişinde gördükleri, iki öğretmenin
faşizmin sömürü düzenine, baskı ve zulmüne karşı halkların taleplerine önderlik
eden, halkların faşizme karşı direnişi
için bedenlerini açlığa yatıran iki öğretmenin direnişidir. Halkların bu direnişte
gördüğü, halkın kurtuluş mücadelesine
önderlik eden iki öğretmendir.
Faşizm; baskı, zulüm, yalan, demagoji,
terörle halkı sindirip, susturmak ister.
Faşizmin yönetme biçimi budur. Karşısında sinmiş, susmuş bir halk görmek
ister. Ama faşizmin karşısında bir halk
direniyorsa, faşizm orada güçsüzdür, yenilgiye mahkumdur. Nuriye ve Semih'in
direnişleri, Cepheliler’in direnişi, faşizmin
halkı sindirmesinin, susturmasının önüne
geçmiştir. Reformizm, oportünizm dahil,
halkın çeşitli kesimleri bu direnişle sokaklara çıkmaya başlamış, faşizmin saldırılarına karşı direnilebileceğini görmüşlerdir. Faşizmin güçsüzlüğünü, faşist
teröre rağmen sokaklara çıkılabileceğini,
bedeller ödenerek direnilebileceğini görmüşlerdir. CHP'ye "Adalet yürüyüşü"
yaptıran, Nuriye ve Semih'in direnişleridir.
Nuriye ve Semih'in direnişleri milyonlara ulaşmıştır. Milyonların desteğini
sağlamıştır. Bunun yanında Türkiye'de

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

ve dünyada bu milyonların eylemler
yapmasını, direnişin bir parçası haline
gelmesini sağlamıştır. Çünkü, halklar
faşizme karşı direnecek, faşizme karşı
örgütlenecek bir önderliğe ihtiyaç
duymaktadırlar. Nuriye ve Semih'in
direnişinde bu önderliği görmüşlerdir.
Nuriye ve Semih'in direnişinde,
faşizme karşı direnen, savaşan bir
ideolojiyi görmüşlerdir.
Faşizme karşı direnme kararlılığını
görmüşlerdir.
Göstermelik bir iki protesto değil,
faşizmi yenme ve taleplerini kabul
ettirme kararlılığını görmüşlerdir.
Nuriye ve Semih isminin dahi
AKP faşizminin korkulu rüyası haline
gelmesi bundandır. Faşizmin tam bir
suskunluk yaratmak istediği, bunun
için OHAL adı altında, her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, keyfiliğin
halka karşı terör estirmek için kullanıldığı koşullarda, Nuriye ve Semih'in
direnişi, Cephe’nin ülkenin hemen
her alanında halkın direnişine önderlik
etmesi, faşizmin bu politikasını boşa
çıkarmıştır.
Faşizm işçilere, kamu emekçilerine
saldırıyor, Cepheliler direniyor.
Faşizm, avukatlara saldırıyor, Cepheliler direniyor.
Faşizm, gecekondu mahallelerimize saldırıyor, Cepheliler direniyor.
Faşizm, derneklerimize, dergi bürolarımıza, kurumlarımıza saldırıyor,
Cepheliler direniyor.
Faşizm, gençliğe saldırıyor, Cep-

heliler direniyor.
Nuriye ve Semih, faşizm ve direniş gerçeğinin
içindedir. Faşizme karşı direnişin
en önünde yürüme misyonunu
üstlenmişlerdir.
Ve faşizmin
yaratmak istediği
sonuç tersine çevrilmiştir. AKP faşizmi, karşısında
susmuş, yenilmiş, sinmiş kitleler değil,
direnen bir halk görmüştür. Ayağa
kalkmış olan halk kitleleri, milyonlar
AKP faşizminin ve Tayyip Erdoğan'ın
korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu
korkuyla saldırıyor direnişe, bu korkuyla direnişi bitirmek için her türlü
baskıyı yapıyor, saldırıyor, işkence
yapıyor, tutukluyor, sokağa çıkmayı,
en basit açıklamaları dahi yasaklıyor.
Ama korkusunun büyüklüğü faşist
iktidarlarının sonunun gelmesini engellemeye yetmiyor, yetmeyecek.
Nuriye ve Semih'in tutuklanması,
tutsaklık koşullarında yapılan eziyetler,
yıldırma politikası da sonuç vermemiştir. Tersine Nuriye ve Semih'in
direnme güçlerini büyütmüş, faşizme
karşı başlattıkları direnişin gücünü
ve önemini daha fazla görmelerini
sağlamış, kararlılıklarını bilemiştir.
AKP faşizmi bu kararlılık karşısında
yeniktir, diz çökecektir.

Faşizmin Zulmü Ne Kadar
Büyük Olursa Olsun, Halklar
Faşizmin Zulmüne Karşı
Direnebilir, Zafer Kazanabilir
Halkların bu direnişte gördüğü,
faşizmin zulmü ne kadar büyük olursa
olsun, halklar bu zulme karşı direnebilir, faşizmin karşısında bedenleriyle
barikat örebilir, faşizme karşı halklar
kazanabilir gerçeği olmuştur.
Halkların bu direnişte gördükleri,
faşizmin zulmünün büyüklüğünün
yanında, güçsüzlüğüdür. Faşizm, iki

öğretmenin haklı taleplerini karşılayabilecek güçte değildir. AKP faşizminin Nuriye ve Semih'i işten çıkarması da, Nuriye ve Semih'in başlattıkları direniş karşısında, taleplerini
kabul etmemekte direnmesi de faşizmin güçlülüğünü değil, tersine zayıflığını, güçsüzlüğünü, halkın örgütlenmesinden, hakları için mücadelesinden duyduğu korkuyu gösteriyor. Faşizm, en küçük bir eylemde
yıkılma korkusu duyacak kadar güçsüzdür. Haziran Ayaklanması faşizmin
korkulu rüyası olmuştur, Nuriye ve
Semih'in direnişinde de yeni bir halk
ayaklanması korkusu yaşadıklarını
sık sık dile getirmişlerdir.
Faşizm o kadar güçsüzdür ki, yalan
ve demagojiye başvurarak yönetmek
ister. Nuriye ve Semih, devrimci kimlikleri nedeniyle işten atıldılar. Faşist
düzenin parçası olmadıkları için işten
atıldılar. Ama faşizm, bu açıklıkla
davranamamıştır. Çünkü, devrimcilik
meşru, faşizm gayrı-meşrudur. Faşist
AKP iktidarı, Nuriye ve Semih'i devrimci öğretmenler oldukları için işten
attığını söyleyememiştir. Bunun meşru
olmadığının bilincindedir. Buna karşı
halkın göstereceği tepkiden korkmuştur. Yalanların arkasına sığınarak zul-

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

Onların bu seslenişi karşısında, faşizmin gözaltıları, tutuklamaları hiçbir şey ifade etmeyecektir. Nuriye ve Semih'in direnme kararlılığı, milyonları harekete geçirme gücündedir. Faşizmin tutuklayarak bitiremeyeceği kadar büyük bir halk gücünü
harekete geçirmiştir.
Onların bu seslenişi karşısında, faşizm yenilmiştir. İrade savaşını Nuriye ve Semih'in direnişi
kazanmıştır. Onların “faşizm başaramayacak, haklarımızı alana
kadar direneceğiz” diyen iradeleri kazanmıştır.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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münü meşrulaştırmaya çalışmıştır.
Nuriye ve Semih'i Fethullahçı oldukları gibi komik bile olmayan iddialarla
işten attılar. Gayrı-meşruluklarını eski
iktidar ortakları Fethullahçılığı kullanarak meşrulaştırmak istediler. Dünya halkları, bu sahtekarlığa direnen
iki öğretmen için ayağa kalkmıştır.
Dünya halklarının ayağa kalkışı,
faşizmin zulmüne tepki, öfkedir.
Dünya halklarının ayağa kalkışı,
faşizmin gayrı-meşruluğu karşısında,
meşru ve haklı olanı sahiplenme ve
desteklemedir.
Dünya halklarının ayağa kalkışı,
faşizmin yenilebilirliği umududur.
İki eğitimcinin haksız yere işten
atılmalarını protesto için başlattıkları,
basit bir direnişin taleplerini karşılamaktan bile aciz faşist bir iktidar karşısında, bu direniş büyük bir irade
savaşına dönüşmüştür. Direnme hakkını savunan, direnme hakkının
geleceğini savunan bir direnişe dönüşmüştür.
Bu kadar basit ve hemen karşılanabilir talepler için iki eğitimciyi
açlık grevi yapmak, şimdilerde ise
ölüme gitmek zorunda bırakan faşist
iktidarın kendisi bu direnişin dünyaya
yayılmasının zeminini yaratmıştır. Bu
kadar basit talepler için Türkiye'de
iki eğitimci ölüme yürürken, dünyanın
buna duyarsız kalması mümkün değildir.
Bu öyle bir tablo ki, en basit haklar
için bile ölmek zorunda kalıyor insanlarımız. Nuriye ve Semih, işlerine
geri dönebilmek için açlık grevi yapmak, ölüme yürümek zorunda kalıyorlar. Berkin Elvan'ın, Dilek Doğan'ın
katillerinin cezalandırılması için canlarını verdi insanlarımız. Faşizm, halkın en haklı taleplerini bile kanla bastırıyor, en küçük bir hakkımızı almak
için ölümü göze almak zorunda kalıyoruz.
Faşizm, iki eğitimcinin ölüme yürüyen direnişleri karşısında bile, basit
bir talebi karşılamaktan aciz durumdadır. Nuriye ve Semih'in direnişleri,
dünyanın ayağa kalkışı karşısında bile
basit iki talebi karşılamayan, bunu
halkı teslim almak için irade savaşı
olarak gören faşizmin halkın hiçbir
kesiminin en basit taleplerini bile kar-

şılaması söz konusu
değildir. Halk bu direnişle, faşizme karşı
direnmekten, faşizmi
yenmekten başka bir
yolumuzun olmadığını
da görmüştür.
Berkin'in hesabı
sorulsun diye, Güler
Zere tedavi olabilsin
diye yine dünya ayağa
kalkmıştı. Yine aynı
faşizm gerçeği ile karşı
karşıya kalmıştır halklar. Faşizmin zulmünün, adaletsizliğinin
büyüklüğü karşısında
ayağa kalkmıştır.
Burada belirleyici iki neden vardır.
Birincisi, faşizmin zulmünün büyüklüğüdür. İkincisi ona karşı direnişin
büyüklüğü, faşizmin zulmünü halkların
gündemine sokması, faşizmi yenme
umudu yaratabilmesidir.

Dünyayı Ayağa Kaldıran
Direniştir, Ne Zaman
Oturacağına da
Direniş Karar Verir
Dünyayı ayağa da kaldırır bu direniş, dünyayı başınıza da yıkar. Ayağa
kalkanın ne zaman oturacağına yine
kendisi karar verir. Bunca saldırı boşuna.
Dünyayı, bu sansür, bu kopkoyu
sansür koşullarında ayağa kaldırıyoruz.
Tek bir kelime, cümle haber olamıyor,
dünyayı ayağa kaldırdığı için Tayyip
Erdoğan'ın tüm Türkiye önünde saldırdığı direniş. Sanki yok.
Sanki Nuriye ve Semih yok.
Sanki Nuriye ve Semih açlık grevinde ölüme yaklaşmamış.
Sanki günde iki kez Yüksel Caddesi’nde insanlarımız saldırıya uğramıyor, gözaltına alınmıyor, kafaları,
gözleri kırılmıyor.
Sanki Nuriye ve Semih'in direnişini
gölgeleyebilmek için, kırabilmek için
16 avukatı aynı anda gözaltına alınmıyor, işkenceden geçirilmiyor, 14
avukatı tutuklanmıyor... Direnişin türküsünü yapan İdil Kültür Merkezi
çalışanları ve Grup Yorum üyeleri tutuklanmıyor.
Sanki AKP büyük bir acz içinde

bir itirafçının eteklerine tutunmuş;
direnişe, direnişin yoldaşlarına saldırmıyor, insanları onar onar gözaltına
alıp, işkence etmiyor, kız-kardeşlerini
tecavüz ile tehdit etmiyor, onlarca
insanı haksız-hukuksuz tutuklamıyor.
Bırakalım adaleti, hukukun esamesi
okunmaz iken çırılçıplak soyulup
teşhir edilenler, 70-80 yaşındaki anneler saldırıya uğradığı halde, "saldırıyor" diye açılan davalar, anaların
yerlerde sürüklenmesi, Nuriye'nin jandarmalar önünde tuvaletini yapmak
zorunda bırakılması hiç ama hiçbir
şey basının, medyanın haberleri arasına
girmiyor.
Bu yaşananların her biri tek başına
önemli haberlerdir. Basın, faşist politikanın hizmetine sokulmuştur. Kimi
bunu faşizmin bir parçası olarak gönüllü yapmakta, kimisi faşizmin zulmünden sindiği, korktuğu için yapmaktadır. Faşizmin "terör" demagojisi
halk ile faşizm arasındaki bu temel
çatışmada, burjuva basını kendi safına,
faşizmin safına yerleştirmiştir. Basının
7 yıl süren Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ne karşı sansürle, yok sayarak
savaşması gibi, bugün de faşist AKP
iktidarının yanında aynı yöntemlerle,
Nuriye ve Semih'in direnişinin yenilmesi için savaşmaktadır.
Bu koyu sansüre karşı bu direniş
haklılığı, tarihselliği ile her tür duvarı
aşıp dünya halklarına ulaşıyorsa daha
Tayyip Erdoğan çok kürsülerden şikayetlenecektir katiller sürüsüne. Üniversitelerden valilere, muhtarlardan
belediye başkanlarına Tayyip Erdo-
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ğan'ın her gün kürsüye çıkıp nutuk
attığı kim varsa, AKP faşizminin sansür politikasının ortağı olarak, direnişin
haberini dahi yapmayan kim varsa,
hepsi AKP faşizminin katliamlarının
ortağıdır, katilleridir. Tayyip Erdoğan
sahibi olduğu bu katiller sürüsüne şikayetlenmeye devam edebilir.
Ama bu dünyanın ayağa kalmasını
engellemediği gibi, yerine oturmasını
da sağlamayacaktır. Dünya ayağa
kalktı. Ne zaman oturacağına sadece
ve sadece Nuriye ve Semih karar verebilir. Direnişin sahibi onlardır. Onlar
da kendilerine boyun eğdirmek için
tüm bu zulmün yapıldığını biliyor ve
bize sesleniyorlar; "Başaramayacaklar"
diyorlar.
Onların bu seslenişi karşısında,
faşizmin gözaltıları, tutuklamaları hiçbir şey ifade etmeyecektir. Nuriye ve
Semih'in direnme kararlılığı, milyonları harekete geçirme gücündedir. Faşizmin tutuklayarak bitiremeyeceği
kadar büyük bir halk gücünü harekete
geçirmiştir.
Onların bu seslenişi karşısında,
faşizm yenilmiştir. İrade savaşını Nuriye ve Semih'in direnişi kazanmıştır.
Onların “faşizm başaramayacak, haklarımızı alana kadar direneceğiz”
diyen iradeleri kazanmıştır.

Dünya Halk Cephelilerin
Direnişiyle, Önderliğiyle Ayağa

Kalkmıştır Bu Önderlik
Faşizmin Sonunu Da
Getirecektir
Dünyayı ayağa kaldıran Nuriye
ve Semih’i hiç bırakmayan Halk Cepheliler’dir. Halk Cepheliler’in faşizme
karşı direnme geleneği, Halk Cepheliler’in yoldaşlarını, direnişi sahiplenme bilinci ve yoldaşlık duygularıdır.
Dünyayı ayağa kaldıran, Halk Cepheliler’in mücadele bilinci, kararlılığı,
bedel ödemekten kaçınmamasıdır.
Dünyayı ayağa kaldıran Halk Cepheliler’in, her koşulda faşizme karşı
direnme ve savaşma cüreti, faşizmi
yenebileceklerine duydukları sarsılmaz
inançtır.
Dünyayı ayağa kaldıran Halk Cepheliler’in halka duydukları güvendir.
Dünyayı ayağa kaldıran Nuriye
ve Semih’in yoldaşları Halk Cepheliler... Direniş için, direnenler için
kendilerine ve birbirlerine şu sözü
vermişlerdir: "Nuriye ve Semih kazanana kadar uyku uyumayacağız".
Bu tarihsel direniş, zulme karşı
kararlılıkla yürüyen, ülkede koca koca
örgütleri ve sendikaları korkutup sindiren, hareketsizleştiren OHAL'i, bir
paçavra gibi bir kenara fırlatan direniş,
Türkiye'nin geleceğini belirleme misyonunu da yüklenmiştir.
Direniş dünya halklarını ayağa
kaldırmıştır, çünkü, halklar faşizme

karşı direnecek, örgütlenecek kanal
arıyor. "Faşizmin zulmü büyük, bu
baskı karşısında direnilemez" diyen,
reformist, oportünist teoriler iflas etmiştir. Faşizmin zulmünün büyüklüğü,
tersine milyonların bir direniş etrafında
birleşmesini sağlamıştır. Halklar, faşizm gerçeği ile böyle çıplak karşılaştıklarında, buna karşı örgütlenme,
mücadele etme bilincine de daha hızlı
ulaşmışlardır. Sorun halkların direnişine önderlik etme misyonunun üstlenilmesidir. Halkların örgütlenmek
ve savaşmak için aradığı kanal olabilme sorunudur. Halkların faşizme
karşı direnişine, örgütlenmesine öncülük eden, yol gösteren şimdi Nuriyelerdir. Nuriye ve Semih'in direnişinin milyonlar tarafından sahiplenilmesi bundandır.
Bu sahiplenme, milyonların direniş
etrafında kenetlenmesi, halkların kendi
güçlerini görmelerini de sağlamıştır.
Halk Cepheliler’in misyonu, halkın
faşizme karşı direnmesine, örgütlenmesine önderlik etmektir. Cephe, halkın her kesimini, bağımsızlık ve demokrasi talepleri etrafında birleştirecek, faşizme karşı savaştıracaktır.
Halk, bu talepler etrafında gücünü
birleştirecek, savaşacak ve artık emperyalizmin işgal ettiği, sömürgeleştirdiği bir ülkede faşizmle yönetilmeye
de son verecektir.
Bu direnişin Türkiye halklarının
geleceğini belirleme misyonu da buradadır. Türkiye halkı, faşizm karşısında susup sinecek mi? Yoksa, faşizme karşı direnecek, örgütlenecek
ve savaşacak mı? Türkiye halkının
kaderini belirleyecek olan budur. Nuriye ve Semih'in başlattıkları direniş,
halkın direnişine, örgütlenmesine ve
savaşına önderlik etmektedir. Bu direniş çizgisi, bu direnme kararlılığı,
bu direnişe önderlik eden ideoloji etrafında birleşen Türkiye halkı, faşizmi
tarihin çöp sepetine atacaktır.

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

-Bir devrimcinin geleceğini ilke
kurallar belirler, yoksa şekilsiz, her
tarafa çekilebilen bir tarz hakim olur.
İlke ve kurallı olmak, hem iç hem dış
düşmana karşı savaşta olmazsa olmazdır.
-Bir devrimci, kuralların, ilkelerin
mantığı, mutlaka kavramalıdır. Kavramadığında mekanik bir tarz hakim
olur.
-Bir devrimci ilke ve kurallarımızı
tüm insanlarımıza kavratmalıdır. İdeolojimizin gücü ilke ve kurallarımızdır.
-Bir devrimcinin tüm kişisel eğilimleri, farklılıkları ilke ve kurallarımızla şekle girer, ortak bir yaşam biçimi haline gelir.
-Her devrimcinin sadece kendi deneyimini yaşaması gerekmez, deneyimlerle dolu bir tarihimiz var bu tarihten öğrenmelidir
Her ilke-kural bir deneyimle ortaya
çıkmaştır.
-Bir devrimci ilke ve kurallı olduğunda hataları en aza indirecektir. bir
defadan birşey olmaz anlayışı düşmana
yarar, devrimci bir tarz değildir.
-Bir devrimcinin ilk hatası, son
hatası olabilir bu ciddiyetle kurallı
olmalıyız. Kuralsızlık düşmana açık

İlkeli ve Kurallı Olmak
Geleceğimizi Garantilemektir

vermektir. Kurallar başkaları tarafından
konulmuş gereksiz uygulamalar değildir.
-Bir devrimci kural ve ilkelerimizin
ezbere de olsa öğrenmeli ve uymalıdır.
Ama asıl olan mantığını da kavramalıdır.
-Bir devrimci ilke ve kuralları içselleştirdiğinde, bu durum davranışlarında ve konuşmalarında somutlanacaktır.
-Bir devrimci ilkeli ve kurallı yaşamak için kendisini aşmada ve yenilemede ısrarcı olmalıdır. İlke ve
kurallar birer şablon değildir, halkın
içinden, değer ve geleneklerinden çıkmıştır.
-Bir devrimcinin bakış açısının
ürünü ilke ve kurallardır. Bakış açısının
temeli, halkın çıkarına olup olmaması
ve devrimi geliştirip geliştirmemesi
olmalıdır.
-Bir devrimcinin tıkandığı, zorlandığı, kararsız kaldığı ve anlık gelişen durumlarda, ilke ve kurallar pusulası olacaktır.
-Bir devrimci dediğini yapmalı,
yaptığını savunmalıdır .
-Bir devrimci elbette tek biçimli
ve tek düze bir hat izleyerek geliş-

Grup Yorum İçin Çek-Gönder, Yayınlayalım!
Grup Yorum, yapılan tutuklamalara, baskılara karşı
başlattığı “çek, gönder, yayınlayalım” kampanyası ile
ilgili 18 Ekim’de yazılı açıklama yayınlayarak şu sözlere
yer verdi;
“Son 1 yılda defalarca kez kurumumuz basıldı. Neredeyse tutuklanmayan üyemiz kalmadı, tahliye olanlar da
tekrar tutuklandı. Konserlerimiz yasaklandı, albümümüzün
imza gününe gelenler gözaltına alınıp tutuklandı.
Tüm bu baskılara ve saldırılara karşı çözümsüz kalmadık, teslim olmadık, olmuyoruz. Kurumumuz talan
mı edildi, en geç 1-2 gün içerisinde tekrar toparladık.
Enstrümanlarımızı mı kırdılar; kırık enstrümanlarımızla
klip çekip faşizmi rezil rüsva ettik. Üyelerimiz mi tutuklandı, korolarımızdan yeni Yorumcular yetiştirdik, tutsak
Yorumcular da hapishanede üretimlerine devam etti.
Konserlerimiz mi yasaklandı, çıktık yoksul mahallelerdeki
konduların tepesine, dam konserleri verdik. Bundan
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meyecektir. İlke ve kurallarımızın bazıları savaşın ve gelişen boyutlarına
bağlı olarak gereksizleşecek, eskiyecektir. Savaşın boyutlarına, evrelerine
ve ihtiyaçlarına göre gereksizleşen,
eskiyen ilke ve kuralların yerlerine,
ihtiyaca cevap veren yaşamıyla uyum
gösteren yeni ve gerekli olan ilke ve
kurallar gündeme gelecektir.
-Bir devrimci düşmana daha etkili
ve güçlü darbeler vurma ve kendi
gücünü koruma, büyütme ve de giderek daha geniş alanlara açılma perspektifiyle hareket ederek, mücadelenin
büyütmek için ilke ve kurallarımıza
tam, kesin ve mutlak bir biçimde uymak zorundadır.
-Bir devrimci unutmamalıdır ki,
bu ilke ve kurallar yoldaşlarının kancan pahasına sürdüregeldikleri mücadelenin canlı pratiği içinden çıkmıştır. Bu açıdan bu ilke ve kurallar,
acı deney-tecrübe ve derslerle dolu
bir içeriktedir. Evet her ilke ve kural
bize mutlaka veya kesin olarak uymamız gerekenleri anlatır. Tersi durumun yani ilke ve kurallarımızdan
taviz verme, onları iğdiş etmenin sonuçlarını acı bir deneycilik yaşamak
olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

sonra da böyle olacak.
Peki kimlerle yaptık? Mao'nun dediği; "Ne olursa
olsun hiçbir gücün ezemeyeceği, gerçekten yıkılmaz
olan kale" ile. Yani halkla. Yani sizlerle...
Grup Yorum'a yapılan saldırıları milyonlara duyurmak
için de herkesin yapabileceği bir şeyler vardır diye düşünüyoruz. Bir Yorum şarkısı çalıp-söylemek, Grup Yorum
yazılamaları yapmak gibi... Ki bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Bu konuda sizlerin yaratıcılığınıza inancımız
sonsuz...
Halkı için yaşayan, halkı için düşünen, halkı için
sanat yapan, halkın evlatlarıyız biz. Gücümüzü de halkımızdan alırız. O nedenle 32 yıldır bitirememişlerdir Yorum'u. O nedenle Grup Yorum halktır susturulamaz diyoruz.
Grup Yorum için yaptıklarınızı çekip Facebook sayfamıza (facebook.com/grupyorum1985) gönderin, yayınlayalım.”
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
ABD’den Alınan 3500 Tır Silah ile Gerilla Savaşı Yürütülemez.
Ancak İşgalci Ordular Profesyonel Olabilir. Halk Orduları Profesyonellerden Oluşamaz.
Halk Ordusu Büyük Silahlarla Değil, İnancı ve Tarihsel-Siyasal Haklılığı ile Savaşır.

GERİLLA SİLAHLANMIŞ HALKTIR! PROFESYONEL OLAMAZ!
"Tüm dünyada savaşlarda bir
değişim söz konusudur. Yeni savaşlarda
teknoloji ve elektroteknik çok kullanılmaktadır. Bunun için artık savaşlarda
klasik-sıradan yöntemler tutmadığı
gibi, sıradan askerler de artık savaşamamaktadırlar.
Günümüz savaşlarında ancak yetişmiş-profesyonel askerler savaşabilirler. Gerilla bu savaşları kazanabilir
ama eskinin klasik yöntemleriyle bunu
yapamaz. Gerilla kendisini çok daha
fazla yetiştirmeli, çok daha bilinçli olmalı, çok daha disiplinli olmalı, bir
hayalet gibi sessiz, fırtına gibi keskin
olmalı ki vurduğu zaman tam sonuç
alabilsin. Şimdi biz bunun üzerinde
yoğunlaşıyoruz." (KCK Yönetim Kurulu
Üyesi, Murat Karayılan, 2 Ekim 2017)
Yukarıda alıntısını koyduğumuz spotta
KCK yöneticilerinden Murat Karayılan
"Günümüz savaşlarında ancak yetişmişprofesyonel askerler savaşabilirler..." diyor.
Bu doğru değildir. Bunu kabul etmek
halk savaşlarını reddetmektir. Gerilla
savaşını terk etmektir.
Gerilla halktan oluşur. Gerilla silahlanmış halktır, gerilla savaşı halkın savaşıdır.Gerilla hiçbir zaman profesyonelleşmiş askerlerden oluşmamıştır, oluşamaz. Düşmanın teknik askeri gücünün
karşısına onun sahip olduğu silahlara
sahip olarak çıkamayız. Profesyonel birlikler kurarak çıkamayız. Egemenlerin
profesyonel birliklerinin karşılığı profesyonel olmak değildir.
Halk savaşında ezilen halklarla sömürücü egemenler arasındaki askeri,

teknik, ekonomik güç dengeleri hiçbir
dönem eşit olmamıştır. Gerilla savaşı
veren bütün örgütler, partiler, ordular
bunu bilirler. Gerilla savaşını ortaya çıkartan da esasında bu güç dengesizliğidir.
Gerilla savaşının özü budur: Kendinden çok daha güçlü egemenlerin düzenli ordularına karşı halkın kendi olanaklarıyla, yöntem ve taktikleriyle savaşmalarıdır.
Düşman askeri, teknik, ekonomik
her türlü olanağa sahiptir. Devrimciler
ise halkın olanakları ne ise onunla savaşırlar. Gerilla, düşman güçleriyle kıyaslandığında diyebiliriz ki, olanaksızlıkların savaşçısıdır.
Egemenlerin tankına, topuna, uçağına,
tüfeğine karşı halklar en küçük, en basit
silahlarla direnmişler, hatta çoğu zaman
tek silahları sadece bedenleri olmuştur.
Düşman en son teknolojiyle silahlanırken, halkların silahlanması, bıçak taşıması dahi yasaklanmıştır.
Ancak yine de halkların savaşı durdurulamamıştır.
Halklar her dönem, kendi olanaklarıyla, kendi silahlarıyla, düşmandan aldıklarıyla egemenlere karşı savaşmanın
bir yolunu bulmuş ve savaşmışlardır.
Bugün de öyle olmak zorundadır.
Egemenlerle koşullarımızın aynı olmasını
istemek egemenlere karşı savaşılamayacağını farklı biçimlerde ifade etmektir.
Evet, bugün kırlarda düşmanın savaş
gücünü büyük oranda İHA'lar, SİHA'lar
ve onların koordinasyonuyla hareket
eden savaş uçakları oluşturmaktadır. Ancak bu demek değildir ki, düşmana onların olanaklarıyla karşı koyabiliriz, onların olanaklarına sahip değilsek savaşı

sürdüremeyiz.
Bu anlayış yanlıştır, bu anlayış savaştan kaçışı getirir.
Emperyalizme diz çöktüren muzaffer
Vietnamlı Komutan General Giap şöyle
diyor:
"Bizim askeri sanatımız, silahlı kuvvetleri, teçhizat ve teknik bakımdan, hâlâ
zayıf olan fakat, maddi açıdan çok daha
güçlü bulunan bir düşmana karşı çarpışmak için ayaklanan, küçük bir ulusun
askeri sanatıdır.
Bu, niteliği MADDİ gücü MORAL
güçle yenmek, GÜÇLÜ olanı GÜÇSÜZ
olanla yenmek, MODERN olanı İLKEL
olanla yenmek, saldırgan emperyalistlerin modern ordularını, halkın yurtseverliği ve devrimi tam olarak gerçekleştirmek azmiyle yenmek olan bir
askeri sanattır.
Bizim askeri sanatımız, güçlü bir
düşmanı yenme amacıyla, strateji, harekat
ve taktiklere ilişkin birçok sorunu başarıyla çözümledi." (Giap, Halk Savaşının
Askeri Sanatı, syf:182)
Maddi gücü moral güçle, güçlü olanı
güçsüz olanla, modern olanı ilkel olanla,
emperyalistlerin modern ordularını, halkın
yurtseverliği ve azmiyle yenmek olarak
özetlenen bu savaşın bir diğer adı; UZUN
SÜRELİ HALK SAVAŞIDIR.
Vietnam halkı, Fransız sömürgecilerine ve dünyanın en gelişmiş teknolojisine, en güçlü maddi imkanlarına ve
en büyük ordusuna sahip ABD emperyalizmine karşı savaşmış ve zafer kazanmıştır. Bu zafer, dünya askeri tarihinin
gördüğü en yoğun hava bombardımanlarına, herşeyi yakıp kavuran Napalm
bombalarına, kimyasal silahlara karşı
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kazanılmıştır.
Karayılan, "AKP-MHP devleti bugün,
teknik, istihbarat ve psikolojik yöntemlerle
savaşıyor. Teknik nedir? Havadan vuruş
sistemi, yani uçaklardır. Şu an Kürdistan’da yaşanan savaşın yüzde 90’ı uçaklarla gerçekleşiyor. Yani uçaklarla savaşıyorlar. Karada bir şey yoktur." diyor.
Emperyalizmin hava saldırıları yeni
bir durum değildir. İkinci Paylaşım Savaşında Leningrad kuşatması 900 gün
sürüyor ve Hitler hava saldırıları ve açlıkla
1 milyon Sovyet halkını katlediyor. 1
milyon insanını kaybeden Sovyet halkı
açlığa ve hava saldırılarına karşı direnilemez dememiştir. Zaferi kazanan Alman
faşizmi değil direnen Sovyet halkları olmuştur.
Gerek Fransız emperyalizminin, gerek
ABD emperyalizminin Vietnam'da kullandığı bombalar, napalm gazları halen
bütün savaşlarda kullanılan bombalar
için bir kıyaslama konusudur.
Kimyasal maddelerle Vietnam topraklarındaki bütün canlılar yok ediliyordu.
Gökyüzünden tabiri caizse ölüm yağıyordu.... 85 miligramı New York'un tümünü yok edecek Dioksin adlı maddeden
170 kg, on yıl sonra bile sakat doğumlara
yol açan Orange Agent adlı zehirli gazdan
40 milyon litre, 1961-1971 yılları arasında
90 milyon litre zehirli gaz, savaş helikopterlerinden püskürtüldü. Aralık
1972'de 12 gün içinde yapılan hava saldırılarında 40 bin ton bomba kullanılarak
ülke harabeye çevrildi. Vietnam halkının
bu savaşta ödediği bedellerin rakamlara
dökülmüş halinde şunlar vardı; 83 bin
sakat, 8 bin felç, 30 bin kör, 10 bin sağır
ve 13 milyon 457 bin 882 ölü...
Emperyalist ABD'nin Vietnam’da en
büyük katliamları yaptığı yıllar savaşı
da kaybetmeye en yakın olduğu yıllar
olmuştur. ABD, tüm teknolojik, maddi
olanaklarını sürmüştür savaşa ancak Vietnam halkının yaratıcılığı, kahramanlığı
karşısında savaşı kaybetmekten kurtulamamıştır.
Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu'nun
elinde hava bombardımanını engelleyecek, uçaklara karşı savaşacak uçak filoları
yoktur. ONLAR DA emperyalizmin
güçlü silahlarının olduğu hava üslerini
basarak, UÇAKLARI YERDE imha
ederek, hava saldırılarını büyük oranda
boşa çıkartmışlardır. Yeraltında yüzlerce

kilometrelik tüneller ve sığınaklar kazarak
kimyasal gazlardan, hava saldırılarından
korunmuşlardır.
Vietnam halkı, “düşmanın uçakları
var, bizim yok, düşmanın napalm bombası
var, kimyasal gaz kullanıyor savaşamayız”
dememiş ve savaşı cüretle, kararlılık ve
yaratıcılıkla sürdürmüşlerdir.
Vatanları emperyalizmin işgali altında.
Emperyalizmi kovmadan kurtuluş yok.
Emperyalizmi kovmak için savaşma kararlılığı ve azmi olduğu sürece düşmanı
yenmenin yol ve yöntemlerini savaşın
içinde savaşarak buluyorlar. Vietnam
halkının savaşma kararlılığı ve kazanacağına inancı olmasa bunları başaramazdı.
Ellerindeki en büyük silahları, vatan
sevgileri, yurtseverlik bilinci ve savaşma
kararlılıklarıdır. ABD emperyalizmi bu
silahlarla yenilmiş, zafer bu silahlarla
kazanılmıştır.
ABD'nin birinci Irak saldırısı ve
ikinci Irak işagali yine ABD'nin en son
teknolojiyle yaptığı saldırılar olmuştur.
Emperyalistler Suriye'de Esad iktidarını yıkmak için bütün teknolojisini
sürmüşlerdir savaş alanına.
Afganistan'ın işgalinde ABD askerleri
akıllı bombalarının,hayalet uçaklarının
gücüne güvenerek kerpiç evleri bombalarken, tüm küstahlıklarıyla “kendimi
futbol maçında gibi hissediyorum” diyordu.
“Bir milyon dolar değerinde füzelerin
vuracağı çapta ve değerde hedefler yok”
diyerek Afgan halkını, onların yoksulluğunu küçümsüyorlardı.
Irak da, Afganistan da emperyalistlerin
bataklığı olmuştur. Amerika buralarda
İHA'sından, SİHA'sına her türlü silahı
kullanmıştır ve kullanmaktadır. Ancak
hiçbir cephede zafer kazandığı söylenemez.
Karayılan diyor ki, "Gerilla bu savaşları kazanabilir ama eskinin klasik
yöntemleriyle bunu yapamaz..."
Savaşma kararlılığı ve azmi olmadan
bir savaş kazanılamaz. Yöntem, araç,
gereç savaşın içinde çözülecek sorunlardır.
Karayılan savaşı kazanmayı daha baştan
"eskinin klasik yöntemleri" diye şartlara
bağlamaktadır. Gerilla savaşının kazanacağına inancı yok Karayılan'ın.
Ancak "eskinin klasik yöntemleri"
terk edilirse "kazanabilir" diyor. Kazanmayı bir olasılık olarak görüyor.

Bu ruh halindeki bir gerilla savaşının
kazanma şansı yoktur. Kaldı ki, bu durum
Kürt milliyetçi hareket için yeni bir
durum da değildir.

Kendi Gücüne, Kendi Halkına
İnanmayanlar, Düşmanın
Gücünü Abartırlar, Sırtlarını
Yaslayacak Güç Ararlar
Küçük burjuva milliyetçiliği ideolojik
olarak güçsüzdür.İstikrarlı, kararlı bir
şekilde halkların kurtuluş mücadelesine
öncülük yapamaz. Güce tapar. Kendi
halkına, ideolojisine güvenmez. Hep
sırtlarını yaslayacakları güçler ararlar.
Kürt milliyetçi hareketin tarihi de ideolojisine uygun olarak seyretmiştir.
90'lı yılların başında Sosyalist ülkelerdeki karşı-devrimlerle birlikte sırtlarını
yaslayacakları yeni güçler aramışlar ve
esas olarak da savaştıkları oligarşiyle
uzlaşma çizgisine girmişlerdir. Bağımsız
Kürdistan'ı kuracaklarına olan inançlarını
yitirmişlerdir.
Küçük burjuva milliyetçiliği ideolojik
olarak yenilmiştir. Karayılan'ın "Gerilla
bu savaşları eskinin klasik yöntemleriyle
kazanamaz" demesi bugüne ilişkin bir
durum değildir.
PKK yöneticileri yıllar öncesinden
savaşın "pata durumuna" geldiğini ve
kimsenin kazanamayacığını söylemekteydiler.
Pata durumunu kabul eden bir gerilla
savaşı asla kazanamaz.

Teknolojiye Karşı Halk
Bugün düşmanın savaş uçaklarını,
helikopterlerini, İHA'larını düşürecek,
etkisiz hale getirecek silahlarımız da,
teknolojimiz de yoktur. Hiçbir zaman
da o olanaklarımız olmayacaktır.
Bunun olmasını beklemek, bunun
hayallerini kurmak, savaştan kaçmak
demektir. Silahların gücüne tapmak demektir. Halk savaşını, Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi'ni kavramamak demektir.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi,
emperyalizmin yeni sömürgecilik döneminin Halk Savaşı stratejisidir. Tekrar
edersek:
Halk Savaşı stratejisi,
- Maddi olanı moral güçle yenmek
- Güçlü olanı güçsüz olanla yenmek
- Modern olanı ilkel olanla yenmek
- Emperyalistlerin modern ordularını,
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halkın yurtseverliği ve devrimi gerçekleştirme azmiyle yenmektir.
Savaş, iradelerin çarpışmasıdır. Her
koşul altında savaşma iradesini sağlayacak
olan ideolojik netliktir. İdeolojik netliği
olmayanlar savaşamaz, uzlaşır.
“Savaş Gerçeği” Üzerine

Çarpıtmalara Beynimizi
Teslim Etmeyeceğiz!
1- Tüm ulusal ve sosyal kurtuluş savaşları, bir tarafın zaferi bir tarafın yenilgisi ile biter:
"Savaşın kazananı olmaz" diyor Kürt
milliyetçileri. Bu sözler, tarihin inkar
edilmesi, halk kurtuluş savaşlarının büyük
bedellerle kazanılmış zaferlerinin yok
sayılmasıdır. Doğru değildir. Bu anlayışa
sahip bir hareket savaşamaz da, kazanamaz da. Daha baştan kazanacağına olan
inancını yitirmiştir ve tek hedefi düşmanla
uzlaşmaktır.
Kürt milliyetçi hareket, on yıllardır
oligarşiyle uzlaşmak için savaşmaktadır.
Emperyalizmle çoktan uzlaşmış ve aynı
ittifaklar içinde yer almaktadır.
2- “Pata durumu”; bir tarafın zaferden
vazgeçip kaybetmeyi kabul etmesi, yani
teslim olmasıdır.
Kürt milliyetçi hareketi, savaşın geldiği aşamayı "pata durumu" olarak tarif
etmektedir. Yani “ne biz onları yenebiliriz
ne de onlar bizi yenebilir” diyor. “Pata
durumu” diye bir şey yoktur. Hedeften
vazgeçmek vardır. Teslimiyeti gizlemek
için “iki tarafın da birbirini yenme
durumu yok!” gerekçesini uyduruyorlar.
Sonuç olarak vardıkları nokta yine
oligarşiyle uzlaşmaktır.
El Salvador'da FMLN, ülkenin neredeyse yarısını gerilla güçlerinin denetimi
altına almışken “biz onları yenemiyoruz,
onlar da bizi” diye özetlenen “pata durumu” bakış açısından dolayı, iktidarı
hedefleyen bir siyasi cüret ve askeri
strateji geliştiremeyip, sonuçta teslim
olma noktasına gelmiştir. “Pata durumu”
tespiti, iktidar iddiası ve perspektifinden
vazgeçmektir.
3- Düşmanın geliştirdiği her politikaya

ve yönteme kendi politikamız ve yöntemlerimizle cevap vermek, savaşın vazgeçilmez kurallarındandır.
Bugün Kürdistan'da gerillanın verdiği
kayıplara bakarak kimse umutsuzluğa
kapılmasın.
Oligarşinin "şu kadar teröristi etkisiz
hale getirdik. İHA'larla şu kadar sığınağı
tespit ettik, savaş uçaklarıyla sığınaklarında vurduk, imha ettik" gibi haberlere
bakarak kimse oligarşinin olanaklarını,
teknolojisini, İHA'larını kafasında büyütmesin. Gerilla savaşının mümkün olmadığını düşüncesine kapılmasın. Oligarşi
haberleriyle, operasyonlarıyla, katliamlarıyla bu havayı yaymaya çalışıyor.
Devrim ve karşı-devrim arasındaki
mücadelede, bir taraf bir yöntem geliştirdiğinde, diğer taraf da onu boşa çıkaracak bir yöntem geliştirir. Düşmanın
hiçbir saldırısına, yöntemine karşı politikasız kalmamak esastır. İHA'lara karşı
da savaşın kendi içinde çözümler gelişecektir. Bugünkü pratik durumda, yanlış
olan, PKK'nin milliyetçilik temelindeki
gerilla anlayışıdır: Bu gerilla, politik bir
mücadele vermeyen, eylemini tamamen
“askeri” amaçlarla sınırlı tutan, onda da
“kolaycı” olana yönelen, yüzlerce kiloluk
bombalarla “ses getirmek”ten öteye geçmeyen, sekiz ay sığınakta yaşayan, köylülüğü örgütlemeyen, savaşmak için “büyük ve çok sayıda silaha” yaslanan bir
gerillacılık tarzıdır. Halkı savaşa katmayan, halka güvensiz, sırtını emperyalistlere
yaslayan bir gerilla anlayışıdır. Bu tarz,
düşmanın saldırılarına karşı bir politika
ve yöntem geliştirememekte, varlığını
ancak şehirlerde patlattığı ve halka zarar
veren yüzlerce kiloluk bombalarla gösterebilmektedir. Bu tarzın, ne teknik, ne
politik ne de askeri olarak düşmanın
saldırısına karşı alternatif geliştirebilmesi
mümkün değildir.
4- Kayıp vermeden, bedeller ödemeden zafer kazanmak mümkün değildir.
Zafer kazanmak için daha büyük bedelleri göze almak zorunludur. Dünya
devrim tarihleri bunu bize göstermiştir.
Ödediğimiz bedeller, ödeyeceklerimizin
yanında daha çok küçüktür.

Vietnam'ın dünya halklarına kazandırdığı tarihi zaferler, SEKİZ YILDA
1.5 milyon Vietnamlının ölümüne malolmuştur.
Sovyetler Birliği'nin Alman faşizmini
yenilgiye uğratması ve işgalden kurtulmaları, resmi rakamlara göre 22 milyon
Sovyet vatandaşının ölümüne malolmuştur. Bir'den 22 milyona kadar saymak
166 gün sürüyor… Düşünün ölümleri...
Çin'den Küba'ya, Nikaragua'ya kadar
tüm devrimlerde, Endonezya'dan Hindistan'a, El Salvador'dan Kolombiya'ya
kadar, ulusal ve sosyal kurtuluş uğruna
halkın savaştığı tüm ülkelerde büyük
bedeller ödendi. Küba devrimi, “kısa
sürede zafere ulaşmış” bir devrim olarak
bilinir; 1956 1959 yılları arasında Küba'da,
Batista diktatörlüğünün ABD'li kontrgerilla uzmanlarıyla birlikte yürüttüğü
operasyonlarda 60 bin Kübalı katledildi.
Endonezya'da 1965'de Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi Suharto diktatörlüğü, halkın mücadelesinin büyümesini
durdurmak için, bir yıl içinde 1 milyon
Endonezyalı'yı katlettiler.
Halkların özgürlüğünün ve vatanımızın bağımsızlığının başka da bir yolu
yok.
Adalet ve özgürlüğü, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizmi, egemen sınıflar
bize altın tepside sunmayacaklar.
Gerillaya karşı, gerillayı sarıp sarmalayan halka tüm güçleriyle saldırsalar
da, yukarıda bir kısmı aktarılan katliamları
gerçekleştirseler de, bir çok yerde halkların zaferine engel olamadılar. Rusya'nın
çarları, Çin'in imparatorları yıkılıp gittiler.
Vietnam'da, dünyanın en büyük askeri
gücüne sahip Amerika, köpekler gibi
kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp
kaçmak zorunda kaldı.
Küba'da gerillalar, zafer naralarıyla
Havana'ya girerken, Batista ancak kaçıp
canını kurtarabildi. Nikaragua'nın faşist
diktatörü Somoza'nın sonu da aynı oldu.
Dünya defalarca tanık oldu ki, şehirde
ve kırda gerilla savaşını birleştirebilen,
halkı savaşa katan, halkı savaştıran doğru
bir önderlikle, zafer uzak değildir.
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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay:

“İktidarın en korktuğu şey bir mücadele
hattının gelişmesi. Nuriye ve Semih gibi
her yeri mücadele alanı yapacağız”.
NURİYE VE SEMİH OLMAK
DİRENME POLİTİKASINA SAHİP OLMAKTIR
NURİYE VE SEMİH OLMAK
İcazetçilik Yerine Meşruluk,
Reformizm Yerine Devrimcilik,
Yasak Savmacılık Yerine Sorumluluk,
Uzlaşmacılık Yerine Militanlıktır!
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HDP Eş Genel Başkanı Serpil
Kemalbay, 1 Ağustos'ta, 2,5 ay önce,
İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirilen “Vicdan ve
Adalet Nöbeti”nde şöyle bir konuşma
yapmıştı:
“İktidarın en korktuğu şey bir
mücadele hattının gelişmesi. Nuriye
ve Semih gibi her yeri mücadele
alanı yapacağız.”
Aradan geçen sürede, böyle bir
pratik görmedik.

Baştan Sona Kopyacılık ve
İcazetçilikle Şekillenen
"Nöbet"lerden
Nuriye ve Semih Çıkmaz!
“Vicdan ve Adalet Nöbeti”,
HDP'nin politikasızlığı sürerken,
CHP'nin "adalet" yürüyüşünün geniş
bir kesimde destek bulması üzerine,
adeta taklitçi, kopyacı bir anlayışla
alınan bir karar olmuştur.
İÇERİĞİ, icazetçidir. Hala iktidarın vicdanına seslenmektedirler.
BİÇİMİ, icazetçidir. Daha eylemin
ilk durağı olan Diyarbakır'da, polisin
tüm dayatmaları kabul edilmiş, kitleden tecrit edilmek kabul edilmiş,
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halktan kopuk bir eylem tarzı ortaya
çıkmıştır.
Serpil Kemalbay'ın yukarıda aktardığımız konuşmasını yaptığı İstanbul'daki "nöbet" eylemi de aynı
şekilde olmuştur:
"Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda
tutulmaya başlayan nöbet için park,
Diyarbakır’da olduğu gibi polis ablukasına alındı. HDP’li yöneticiler
ve gazeteciler dışında parka girişçıkışa izin verilmedi."
"Nöbet" eylemleri, daha sonra da
Diyarbakır ve İstanbuldaki gibi devam
etti; tamamen polisin çizdiği sınırlar
içinde devam eden bu eylemler, kimseyi ayağa kaldırmadı, kaldıramazdı
da.
Çünkü nöbet eylemini gerçekleştirenler, hiç de öyle "ayağa kalkmış",
"hesap soran" bir havada değillerdi.
Tam tersine, polis ablukası altında
hala mizahi demeçler veriliyor, kitap
okunuyor, yaşanan katliamlarla, baskıların boyutlarıyla hiç ilgisi olmayan
bir tablo sergileniyor.

Nöbetler Ne Oldu?
HDP Ne Yapıyor?

Mesela Gerillalar
Çırılçıplak Soyulup Teşhir
Edilirken Neredeydiler?
İstanbul’daki adalet nöbetinde,
sonrası için bir program açıklanmıştı.
Bu çerçevede birkaç miting gerçekleştirdiler ama sonra yine bir sessizlik. Oligarşi milletvekilleriyle adeta
top gibi oynamaya devam ediyor,
tutukluyor, bırakıyor, tutukluyor, bırakıyor, bu politika karşışında hala
TBMM Meclis Grubunda yapılan
haftalık konuşmalarla yetinen bir
acizlik tablosu var.
Faşist katiller, gerillaları çırılçıplak
bırakıp bu görüntüleri de basına yollayıp, onları küçük düşürmeye çalışırken, HDP'lilerin yine bir şey yaptığını gören duyan olmadı.
Birçok gelişme karşısında görülen
sessizlik, tavırsızlık, çıplak bırakılıp
teşhir edilen gerillalar için de devam
etti.

Nuriye ve Semih Gibi
Yapmak Kimler İçin
Mümkün? HDP'liler,
Nuriye ve Semih Gibi
Yapabilir Mi?
HDP’nin Adalet Nöbeti’yle ortaya
koyduğu muhalefet, kelimenin tam
anlamıyla polisin iradesine teslim
edilmiş, adalet mücadelesinin ve direnişin karikatürize edildiği bir çizgidir.
Düşmanla çatışmayı, hem de Nuriye ve Semih gibi ölümüne çatışmayı
göze almadan, faşizm koşullarında
hiçbir şey yapılamaz.
Bu halktan kopuklukla, bu icazetçilikle kimse Nuriye ve Semih
olamaz, onlar gibi direnemez, onlar
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gibi ülkeyi ve dünyayı ayağa kaldıramaz.
Sorun, Cepheliler’in daha cesur
ve fedakar olması, HDP'lilerin korkak
olması değildir. Sorun, ideolojik ve
politiktir. HDP çizgisinin devrimci
bir politikaya sahip olmamasıdır.
Elbette HDP saflarından da, başka
saflardan da Nuriyeler ve Semihler
çıkabilmelidir. Ancak bu, niyetlerle,
demeçlerle, sadece istemekle gerçekleşemez. Faşizm koşullarında,
emperyalizme bağımlı bir ülkede
mücadele ederken, direnmenin temelleri, ilkeleri var.
Anti-emperyalist olmadan, antifaşist olmadan, faşizme hangi görüntü
altında olursa olsun ve hangi süreçte
olursa olsun, her koşulda karşı çıkmadan direnilemiyor.
HDP'den neden bir Nuriye Semih
çıkmadığının veya çıkamayacağının
en temel ve ideolojik açıklaması,
buradadır. Emperyalizmle uzlaşan,
uzlaşmanın ötesine geçip onun kara
ordusu olan, emperyalizmin politikalarının halklar açısından "iyi" olduğunu savunabilen, faşist bir düzende, iktidara dokunmadan, iktidarın
niteliğini değiştirmeden, birlikte yaşanabileceğinin politikasını yapan
bir partiden, militan bir direniş çizgisi
çıkmaz. Bizim tüm direnişlerimizin
maddi temeli, tüm militanlığımızın
kaynağı, anti-emperyalist, anti-faşist
mücadelemizdir. Dünya halklarının
bu iki baş düşmanıyla -EMPERYA-

LİZM VE FAŞİZMLE- mücadele
ettiğimizin bilincidir.

Nuriye ve Semih
Olmak,"Her Koşulda"
Direnebilmek, Her Koşulda
Sözünü Söyleyebilmek,
Her Koşulda Bir Politikaya
Sahip Olmaktır
HDP, programını büyük bir şaşaa
ile açıkladı, belli gazetelerde programları çarşaf çarşaf yayınlandı ama
sonuç yok. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bir açıklama, niye sonlandırdıklarına, ya da sonlandırıp sonlandırmadıklarına, ne yapacaklarına dair
bir açıklama bile yok.
Nuriye ve Semih ise, bu zor koşullarda, sürekli sansür, sürekli ziyaret
engeli, sürekli baskı koşullarında,
mektuplarına el koyulurken, telefonları “emekçi” kelimesi nedeniyle kesilirken, halklara mesaj gönderiyorlar.
Hücrelerden dışarıya "Direniyoruz,
zulme boyun eğmeyeceğiz" mesajını
gönderiyorlar. Mesajları dışarıda insanların dilinde slogan oluyor.
Direnişlerinin durumu hakkında
her koşulda bilgi veriyorlar. Çünkü
onlar sorumluluk duyuyorlar, kendilerine, direnişlerine ve artık tüm
geleceğini yüklendikleri halka karşı
sorumluluk duyuyorlar.
Çünkü onlar, yasak savmacı bir
eylem içinde değiller.
HDP'lilerin büyük iddia ile baş-

lattıkları eylemin, bu şekilde halktan
kopuk bir şekilde yapılmasını niçin
kabul ettiler? Bu konuda halka bir
açıklamaları var mı?
Tutuklu milletvekilleriyle ilgili,
tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili
neden bir tek eylem yapmıyorlar, bu
konuda HDP'nin halka bir açıklamasını duyan, bilen var mı? Evet
neden bir şey yapmıyorlar?
"Yapacak gücümüz yok" mu diyorlar?
"Bu dönemde eylem yapmak doğru değil" mi diyorlar?
"Tırmandırmamak gerekir" mi diyorlar?
Eylemsizlikleriyle AKP'ye kendilerini kanıtlayıp, ne kadar uzlaşmacı,
diyalogcu olduklarını kanıtlayıp, yeniden AKP'yi masaya oturmaya ikna
edeceklerini mi sanıyorlar?
Bu her adımında pasifizmin teorisinin yapıldığı eylemlerle, emperyalizmin ve faşizmin vicdanını etkileyebileceklerini mi sanıyorlar?
HDP'nin politikası nedir, bilen
var mı?
Politikasızlıktan Nuriyeler, Semihler çıkmaz.
HDP'lilerin içinde de, KHK ile
işten atılan 150 bin kamu emekçisinin
içinde de, elbette bir çok Nuriyeler,
Semihler var; onları ortaya çıkaran,
ideolojik netlik ve devrimci politikadır.
HDP'de olmayan budur.
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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 SAVAŞIMIZ
sürüyor.
1900’lerde ve 2000’lerde, bu savaşın her ikisinde de, kahramanlarımız
var, kahramanlıklar var.
Bu sayfada işte onları anlatmaya devam ediyoruz.

Yunan ordusu İzmir'i işgal edince,
düşmana karşı ilk toplu ve örgütlü direniş, Ayvalık - Burhaniye - Havran Edremit yöresinde başlamıştı.
Yarbay Ali Bey komutasındaki Yüz
Yetmiş İkinci Alay, Ayvalık'ta bulunuyordu. Yunan işgalcilerine karşı direnme
kararı alınınca, Yüz
Yetmiş İkinci Alay
da Ayvalık'tan çekildi.
Karaağaç Köyü’ne
geldi.
Karaağaç
Köyü, Yüz Yetmiş
İkinci Alay'ın karargâhı oldu.
O günlerde kurulmuş olan Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti
(Hakları Savunma
Derneği), Yüzyetmişikinci Alay'dan başka bir de sivil gönüllülerden oluşacak
milis alayının kurulmasına karar vermişti. Milis alayı kuruldu. Eskiden savaşlarda bulunmuş, askerliğini yapıp
bitirmiş, yani savaş deneyimleri olan
siviller milis alayına gönüllü yazılmaya
başladılar.
Pelit Köyü’nden Mehmet Bey, bu
milis alayının komutanlığını üstlendi.
Kurulan milis alayının üç taburu savunma bölgelerine yerleştirildi. Köylülerin, milis alayına gönüllü yazılmaları
için köylere haber salındı. Eli silah tutabilenler, yurt savunması için gönüllü
askerliğe çağrılıyordu. Çağrıyı duyanlar
akın akın Burhaniye’ye gelmeye başlamışlardı. Bunların çoğu, Büyük Dünya

Savaşı’ndan daha yeni dönmüş gazilerdi.
İçlerinde yaraları daha yeni kapanmış
olanlar, savaş sakatları, kolsuzlar, topallar bile vardı. O denli çok geliyorlardı
ki, Burhaniye’de Kuvvay-ı Milliye’nin
yazmanı olan Hüseyin Hüsnü, bu gönüllülerin künyelerini
deftere yazmaya yetişemiyordu. Yazman
Hüseyin Hüsnü de bir
savaş gazisiydi. Büyük Dünya Savaşı’nda dört yıl yedek
subay olarak savaşmıştı. Terhis olup da
memleketi Burhaniye’ye döneli daha
dört ay olmuştu.
Gönüllü asker yazılmaya gelen köylülerin çoğunun üstübaşı bitik, giysileri
yırtık pırtıktı, pek çoğu yalınayaktı.

GÖNÜLLÜ
ONYEDİLER

“Silahsız
değilim.
Elimde
tırpanım
var ya”

Bir gün Yazman Hüseyin Hüsnü,
yirmiye yakın köylüyü, gönüllü defterine
yazmıştı. Ama onlar gitmiyorlardı. İçlerinden biri, utana sıkıla, başını yerden
kaldırmadan, çok alçak sesle, fısıldar
gibi "Ayakkabı" dedi.
Hiçbirinin ayakkabısı yoktu. İşgalcilere karşı yurtlarını savunmak için
savaşa gönüllü gidecek olan bu yiğitler,
sanki kendilerine apartıman bağışlanmasını istiyorlarmışçasına sıkılarak
ayakkabı istiyorlardı.
Gönüllü asker yazılanların ayakkabılarını kavaf (hazır ayakkabı satıcısı)
Kaleli Hacı Mehmet Efendi vermek-
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teydi. Her istenişte, dükkanındaki ayakkabıları, para almadan gönüllü askerlere vermişti. Ama artık onun dükkanında da ayakkabı kalmamıştı.
Yazman Hüseyin Hüsnü belki bir çare bulunur diye
yine kavaf Kaleli Hacı Mehmet Efendi’ye gidip,
-Hacı Mehmet dayı, yüz çift ayakkabı daha eksiğimiz
var! dedi.
Hacı Mehmet Efendi, eliyle dükkânının içini gösterip:
—İçerde ne varsa, hadi hepsini alın! dedi.
Dükkanda yüz çift ayakkabı yoktu. Olanlarını verdikten
sonra,
—Kaygılanmayın, gerisini de yaptırırız... dedi.
...
Birgün Karalar Köyü’nden onyedi köylü, gönüllü
yazılmak için Burhaniye’ye gelmişti. Bunların başında
Halil Çavuş vardı. Halil Çavuş, Çanakkale Savaşı’nda
bulunmuş bir gaziydi. Çanakkale Savaşı’nda üç yara almıştı. Birlikte geldiği köylüsü olan on yedi kişi de
Büyük Savaş’tan yeni dönmüştü. Kimi Galiçya’da, kimi
Kafkasya’da, kimi Kanal’da, çölde savaşmıştı.
On yedi gönüllü, Yazman Hüseyin Hüsnü’nün masasının önüne geldi. Bunların da üstbaşları bitik giysileri
yırtıktı, yalınayaktılar. Önde duran Halil Çavuş,
— Gönüllü yazılmaya geldik, cepheye gideceğiz!
dedi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Şükrü Hocaefendi, bunların da öbür gönüllüler gibi ayakkabı isteyeceklerini bildiğinden, verecek ayakkabı da olmadığından
büyük bir can sıkıntısıyla sertelerek;
— İyi ya işte, gideceksiniz künyenizi yazdırın, gidin!
dedi.
Halil Çavuş,
— Ya silah? diye sordu.
Demek bunlar, ayakkabı değil, silah istiyordu. Silahları
olsa, yalınayak da cepheye gidecek, savaşa gireceklerdi.
Ama onlara verecek silah yoktu. Ne yapacağını bilemeyen
Şükrü Hocaefendi, baskın çıkabilmek için bu kez daha
da yapmacık bir sertlikle bağırdı:
— Hele şunlara bak! Nasıl askere gidecekmişsiniz
siz böyle? Hani silahlarınız sizin?
Koca yiğit Halil Çavuş, sanki suçluymuş gibi,
— Silahımız yok... dedi.
Bu kez Şükrü Hocaefendi daha bir diklenerek,
— Ne demek silahımız yok? Silahsız asker olur mu
be? Köyünüzde odun kesmez misiniz siz? Evlerinizde
nacak da mı yok sizin?

Hadi koşun evlerinize de, nacaklarınızı kapın gelin!
Karalar Köyü, Burhaniye’ye bir günlük yoldur. O
yalınayak on yedi yiğit, geriye dönüp köylerinin yolunu
tuttular.
Dört yıl boyunca Büyük Savaş’ta bulunmuş olan
Yazman Hüseyin Hüsnü, Başkan Şükrü Hocaefendi’ye,
— Hoca enişte, ne diye bu adamları silahsız cepheye
gönderiyorsun? diye sordu.
Şükrü Hocaefendi,
— Sen anlamazsın, dedi.
Az sonra da şöyle açıkladı:
— Başka ne yapabilirim? Hele bir cepheye gitsinler.
Gitsinler de, hiç olmazsa düşmana kalabalık görünsünler.
Nasıl olsa bir kolayını bulurlar, silahsız kalmaz onlar.
Bir silahlı erimiz şehit düşünce, hemen şehit arkadaşlarının
silahını kapar, silahlanırlar.
Ertesi gün, Karalar Köyü’nden o on yedi köylü yine
yayan yapıldak Burhaniye’ye dönmüştü. Nice savaşlara
girip çıkmış olan Yazman Hüseyin Hüsnü onları karşısında
görünce, kendini tutamayıp gülümsedi. Çünkü onların
görünüşleri hiç de gülünmeyecek gibi değildi.
Pekçok savaşa katılmış olan bu adamlar, evlerinden
aldıkları nacakları tüfek gibi omuzlarına asmışlardı. Başlarında duran Halil Çavuş’un omuzundaysa tırpan vardı.
Halil Çavuş,
— Evde aradım taradım, nacağı bitürlü bulamadım.
Ne yapayım, ben de tırpanı aldım geldim. Tırpan da
işimi görür... diyordu.
Bunun üzerine, Yazman Hüseyin Hüsnü dayanamayıp
Halil Çavuş’a şöyle dedi:
—Bre Halil Çavuş, sen ki bunca savaşa girip çıkmış
adamsın; döğüşü, savaşı iyi bilirsin. Karşımızdaki Yunan
askerlerinin İngiliz malı kasalı tüfekleri var; bilirsin, dokuzlu tüfekler... Sen böyle silahsız, bir tırpanla onlara
karşı ne yapacaksın?
Halil Çavuş şu yanıtı verdi:
— Silahsız değilim ki... Cepheye gider gitmez, hemen
bu gece, gönüllü nöbete girer, gece nöbeti tutarım. Nöbetteyken, gecenin karanlığında süzülür, düşman içine
atlarım. Elimde tırpanım var ya... Önüme çıkan ilk
düşman askerinin kellesine bir tırpan çalar, alırım elinden
tüfeğini... İşte silahlandım gitti.
Halil Çavuş’un arkadaşları da söze atıldılar:
— Bizim de nacaklarımız var ya... Sen hiç kaygılanma
Efendi, biz bir kolayını bulur silahlanırız.
Karalar Köyü’nden o on yedi yiğit, gönüllü yazıldıktan
sonra, omuzlarında nacaklarla tırpanla cepheye yöneldiler,
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savaşa girdiler, düşmanın karşısına dikildiler.
Yazman Hüseyin Hüsnü çok merak ettiği için, bu on
yedi yiğidin ne olduğunu, sonlarını öğrenmek istedi,
onları izledi. Gerçekten de Halil Çavuş’la iki köylüsü,
daha cepheye gittikleri ilk gece gönüllü nöbet tutup,
düşmandan tüfek almayı başarmıştı. Ama onlardan biri,
daha o gece şehit düşmüştü.
Bilindiği gibi, savaş Kuvayi Milliye’nin zaferiyle so-

ON YEDİLER’DEN
NE ÖĞRENDİK:
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Kurtuluş Savaşı mazlum halklarımızı emperyalizmin boyunduruğundan kurtarma savaşıydı ve
o süreçte kurtardı da. Ama sonrası gelmedi, gelemezdi. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nın önderliği sosyalist
bir önderlik değildi.
Kurtuluş Savaşı’nda vatan savunmasına Anadolu’nun yoksul halkı koşmuştur. Vatanı kurtarma
savaşında cepheye koşanlar, küçük hesaplar yapmadılar. Kendilerini feda etme temelinde samimimi
bir gidişti bu. “Düşmanın topu tüfeği her çeşit
silahı var, biz bu halimizle ne yapabiliriz” de demediler. “Düşman ülkeyi işgal etmiş, tek benim
gitmemle ne olabilir, ne yapabiliriz” diye sızlanmadılar. Gün cepheye koşma, emperyalizmi kovma
günüydü.
Bu sayfada okuduğunuz "Gönüllü On Yediler”in
tüm yoksulluklarına, yoksunluklarına rağmen Kurtuluş Savaşı’na katılmaları, emperyalizme karşı
direnişleri ders verir niteliktedir.
Ülke işgale uğramışken küçük hesaplar yapmanın,
kişisel kaygılarla hareket etmenin zamanı değildi.
Tüm samimiyetleriyle "Onyediler" de gönüllü
savaşa koştular. İlk başta silahın kendilerine verileceğini düşünmüşlerdi ama silah yoktu. Evde
neleri varsa almaları gerektiğine dair bir ön bilgi
kendilerine yetti. Hemen eve koşup nacaklarını,
tırpanı alıp döndüler. Bu onlarda, nasıl silah sahibi
olmaları gerektiği fikrini de yaratmıştı. Ve öyle
hareket ettiler. Anadolu Kurtuluş Savaşı’nda savaşanlar, büyük şair Nazim Hikmet'in deyimiyle
"korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar”…
İşte emperyalizmi kovan, kurtuluş savaşını kazanan
da bu halkımızdı. Ne korkaklık, ne cahillik, ne çocukluk düşmanı kovma mücadelesinin önüne geçmemiştir.

nuçlandı. Ama bu on yedi yiğit savaşçının hiçbiri köyüne
dönemedi.
Burhaniye Kurtuluş Savaşı’mıza 1364 asker vermiş,
bunlardan 964’ü şehit düşmüştü. Sağ dönen 400 savaşçının
da çoğu elden, ayaktan, gözden yoksun kalmış savaş gazisiydi.
(Yukarıdaki anlatım Aziz Nesin'in "Borçlu Olduklarımız" kitabından yararlanılmıştır)

Bugün yine diyoruz ki, ülkemiz emperyalizmin
işgali altındadır. Emperyalizmin işbirlikçisi siyasi
iktidar "terörle mücadele" adı altında emperyalizmle
olan işbirliğinin üstünü örtmeye çalışıyor. Devrimcilere, halkın her kesimine saldırılarını en
pervasız bir şekilde sürdürüyor. Devrimcilere düşen
görev, her şeyi silaha çevirme bilinciyle halkı örgütlemek, mücadeleyi sürdürmek, yükseltmektir.
Nasıl ki dün Halil Çavuşlar her şeyi silaha dönüştürdülerse, bugün de emperyalizmi kovmak,
yerli işbirlikçilerini devirmek için bir kurtuluş savaşına ihtiyaç vardır. Ve bizim için de, her şeyi
silaha çevirmenin zamanıdır. Halkımız korkaktır
savaşmaz, yeterince silahımız yok vb. gerekçelerin
arkasına sığınmadan, halkı örgütleme ve savaştırma
çabasına ciddiyetle sarılmalıyız. Unutmayalım ki,
düşmana karşı savaşta, her şey silaha çevrilebilir.
Silah yeri geldiğinde taştır, sopadır. Mermisi biten
bir silahın düşmanın eline geçmemesi için parçalamaktır. Bizim tarihimizde bunun örnekleri mevcuttur. Bir tanesini belirtelim: Hatice Aşık, dünya
halklarının baş düşmanı Amerika'nın İstanbul Başkonsolusluğu’na Suruç Katliamı’nın hesabını sormak
için bir arkadaşıyla silahlı eylem gerçekleştirirken,
geri dönüşte meydana gelen çatışmada mermisi
bitince karşısındaki eli silahlı halk düşmanı polisin
“teslim ol” çağrısına kayıtsız kalmayarak, yerdeki
taşlardan atıyor ve sloganlarıyla cevap veriyordu.
Grup Yorum'un bir parçasında geçen dörtlük
tam da anlatmak istediğimizi anlatıyor:
“Taş sopa benzin elde silahtır
Gücümüz vatana sevdamızdandır
Onurlu özgür bir vatan için
Savaşmak namus borcumuzdur”

“Emperyalizmin Açık İşgaline Karşı Kurtuluş
Savaşı Verenlerin Yolundan Yürüyoruz!” düşüncemizden vazgeçmediğimizi belirtiyoruz. Onyedilerin yolundan….
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30 YILLIK
BİR GELENEK:
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HALKIN HUKUK BÜROSU

Sevgili okurlarımız;
Devrimci avukatlığın ülkemizdeki en önemli temsilcileri
olan, adalet mücadelesinin ileri
ve örgütlü bir mevzisi olan Halkın
Hukuk Bürosu’na yönelik son
“operasyon” sonrası başladığımız
geçmişten bugüne devrimci avukatlığın köşe taşlarını ve tarihsel
temellerini ele aldığımız dizimize
bu hafta da devam ediyoruz.
Önceki bölümde; geçmişten
bugüne dünya ve ülkemizde avukatların devrimci mücadelelere
katılımı ve avukat olan devrimci
önderleri ele almıştık. Bununla
birlikte; avukat kimdir, avukatlık
nasıl ortaya çıkmıştır, geçmişten
bugüne nasıl bir gelişim geçirmiştir, avukatın “aydın” olma
misyonu nedir ve bu misyonun
pratikte yansıması nasıldır gibi
konularda kısa bir tarihsel hatırlatma yapmıştık.
Dizimizin bu bölümünde
ise binlerce yıllık sınıf

SINIF SAVAŞININ KÜRSÜLERİ:

mücadeleleri tarihi boyunca ama
asıl olarak Komünist Manifesto’nun yayınlandığı 1848’den
bugüne sınıflar mücadelesinin
mahkeme salonlarındaki yansıması olan ve bugüne de ışık tutan
“siyasi davaları” ele alacağız. Bu
tarihin köşe taşı sayılabilecek
Şeyh Bedreddin, Lois Blanqui,
Wilhelm Liebknecht, Dimitrov,
Rosenbergler, Sacco Vanzet, Castro, Heimarkt ve diğerlerinin yargılamalarını, kısaca yakın sayılabilecek bir tarihsel süreç içinde
bugüne ışık tutan dava örneklerini kısaca ele alacağız.
Konuya girmeden önce kısaca
şunu ifade etmek gerekir: Bu davaların hepsinin ortak özelliği
sınıf mücadelesinin doğrudan
yansıması olmaları, “yargılayan”
egemenlerin mahkemelerinin,
“yargılanan” tarafından ezilenlerin kürsüsü haline getirilmesidir.

SİYASİ DAVALAR-1
İKİ SINIFIN, İKİ İDEOLOJİNİN SAVAŞ MEVZİSİ SİYASİ DAVALAR
Siyasi dava kavramı, adi davalardan
farklı olarak, klasik bir “suç” yargılamasının değil çoğunlukla yargılamanın
gerçekleştiği hukuk sistemini de içeren
bir düzen değişikliği talebinin “yargılandığı” davaları ifade eder. Yani önünde-sonunda mevcut düzenin değişmesi
gerektiği düşüncesinin ve bu düşüncenin
eyleme geçmesinin “ceza” tehdidiyle
engellenmeye çalışıldığı davalardır bunlar. Bu nedenle siyasi davalarda adi
davalardaki gibi klasik “suç ve suçlu”
kavramları söz konusu değildir.
Hatta siyasi davalarda “suç” ve “suçlu” kavramları yer değiştrmiştir.
Bu davalarda, yargılamayı yapan
“bağımsız”, “tarafsız” olduğu söylenen
hakimler ya da savcılar değildir gerçekte.

Onlar sadece “özel olarak görevlendirilmiş birer komisyon”durlar. Gerçekte
yargılamayı yapan, mevcut hukuk düzenin sınırlarını da belirleyen, yasaları
yapan, bu yasaları kimin, nasıl uygulayacağını, yasalara uyulmadığında yaptırımların ne olacağını belirleyen, egemen sınıfın temsilcileridir. Bu nedenle
siyasi davalarda yargılayan-yargılanan
ayrışması, mevcut toplumsal düzendeki
sınıf ayrışmasının bir görünümüdür.
Yani ezen-ezilen, sömüren-sömürülen
şeklindeki sınıf ayrımı burada yargılayan-yargılanan ayrımına dönüşmüştür.
Yargılayan taraf, yargılamanın ne şekilde
yapılacağını da belirleyen egemen sınıftır. Bugün bu sınıf burjuvazidir.
Bugün siyasi davalar burjuvazinin
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sınıf egemenliğine son vermeyi amaçlayan düşüncelerin ve eylemlerin, burjuvazinin tayin ettiği komisyonlar (mahkemeler, hakimler, savcılar) eliyle ve
yine burjuvazinin koyduğu kurallar çerçevesinde, yani burjuva hukukuna göre
“yargılandığı” davalardır.
Kısaca, örneklerle de anlatmaya çalışacağımız gibi, siyasi davalar, iki
sınıfın karşı karşıya geldiği bir savaş
mevzisidir. Örnek olarak vereceğimiz
bu davaların ortak özelliği egemenlerin
mahkemelerinin ezilenlerin kürsüsü haline getirilmesidir.
ŞEYH BEDREDDİN DAVASI
Elbette “siyasi dava” kavramının
tarihsel geçmişi çok daha eskilere dayanır. İlk siyasi dava örneği olarak So-

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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krates’in yargılanması
verilir. Davayla ilgili
bilgiler çok sınırlıdır
ancak bilinen, doğruluğu kabul edilen Sokrates’in bu davada
yaşadığı dönemin
mevcut siyasi düzenini eleştirdiği, fikirlerini savunmaya devam ettiği, bunun
sonucunda baldıran zehiri içirilerek
ölümle cezalandırıldığıdır.
Ülkemizde, Anadolu topraklarında
da geçmişten bugüne sayısız siyasi
dava örnekleri sergilenmiştr.
Bunlardan ilki ve en önemlisi düşünceleri ve eylemleriyle Osmanlı egemenlerinin sömürü düzenini hedefleyen
Şeyh Bedreddin’in yargılandığı davadır.
Bu davanın da bugünküsiyasal davalar
gibi iki tarafı vardır. Bir yanda Osmanlı
egemenleri, öbür yanda Osmanlı egemenlerinin sömürüsü ve zulmü altında
inleyen yoksul halk vardır.
Dava görünürde Bedreddin’in peygamberlik iddiasında bulunduğu iddiasına ve Bedreddin’in ve müritlerinin
güttüğü davanın bir “dinden sapma”
olduğu temeline dayandırılmaya çalışılmıştr. Ancak ne gerçek sebep Bedreddin’in peygamberlik iddiasında bulunmasıdır ne de davanın temeli bir

dinden sapma olayıdır. Dava Bedreddin’in eyleme dönüşen fikirlerinin Osmanlı egemenlerinde yarattığı korkunun
ürünüdür ve davanın gerçek temeli
Bedreddin’den ve müritlerinden öç
alma, fikirlerinin yayılmasını engelleme
isteğidir.
Şeyh Bedreddin bu davada; peygamberlik iddiasını reddetmiş, bugünkü sosyalist düşüncenin ilk örneği sayılabilecek,
“ortaklar düzeni” adını verdikleri sınıfsız,
sömürüsüz bir toplumsal düzen kurmayı
hedefeyen düşüncelerini ve bu düşünceleri
uğruna gerçekleştrdikleri eylemleri savunmuştur. Bedreddin “Mademki fetva
bize aid verin ki basak bağrına mührümüzü…” diyerek bitirdiği savunmasının
sonucunda idama mahkum edilmiş ve
SEREZ’İN ESNAF ÇARŞISI’NDA asılarak idam edilmiştir.
BABEUF DAVASI
Bedreddin’in, ölümü pahasına savunduğu, sınıfsız, sömürüsüz bir düzeni
ifade eden “sosyalist” fikirler tarih
içinde gelişimini sürdürmüş, birçok
eylemde kendini göstermiştir. Niteliğini
yazı dizimizin 3. bölümünde ifade ettiğimiz 1789 Fransız Burjuva Devrimi
bunlardan biridir.
Fransız Devrimi’nin önderlerinden
ve Eşitler Birliği Üyesi Babeuf, sırtını

ŞEYH BEDREDDİN DİYOR Kİ;
“Hukuk... Niye gerekmişr acaba? İn‐
sanların davranışlarına yasak koymak zo‐
runluğu nereden doğmuştur? Haklı, haksız
sözcükleri neden türelmişr? Bizce, asıl
yanıtlanması gereken sorular bunlardır...
Yoksa, bir kutsal kitabın, bazı bölümlerini tanık gös‐
tererek, kişisel yorumlara girmek, sorunu çözemez.
Tarihin çok eski dönemlerinde, bir açıkgöz çıkıp
öteki insanların emeklerini sömürerek, kendisinin on‐
lardan daha az çalışıp daha iyi yaşayacağını düşünm‐
üştür. Düşündükten sonra da bunu uygulama alanına
koymuştur. Onlardan önce silah yapmış, onlardan
daha güçlü duruma gelmişr. Gelen de, sömürü baş‐
lamışr...
İşte o ilk zorba insanlar üzerinde egemenlik kurduğu
anda hukuk doğmuştur. Neden mi?
Haksızlığın olmadığı yerde, haklılar da olamaz. O
zaman, hukukun bir gereği yoktur.
Herkes eşit, herkes üreğinin tam karşılığını alanda,
haksızlık söz konusu olamaz. Olmayan da, haklının,
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işçi sınıfına dayamış, sosyalizm düşüncesinin ilk savunucularından biri
olmuştur. Niteliğini tam olarak bilmemekle birlikte, insanın insan tarafından
sömürülmesine son vermeyi, eğitimde
ve çalışmada insanlar arasında eşitliği
gerçekleştirmeyi, zengini ve yoksulu
olmayan bir toplumsal düzeni kurmayı
hedeflemiştir.
Devrimin hemen ertesinde, halka
ihanet eden burjuvazi ve onun temsilcilerinden oluşan direktuvar rejiminin
mahkemeleri, bu düşünceleri nedeniyle
Babeuf’u ölümle cezalandırmıştır.
Babeuf’un diğer Eşitler Birliği üyeleri ile birlikte yargılandığı dava da
tipik bir siyasi dava örneğidir.
Eşitler Birliği üyelerine yüklenmek
istenen suç "Cumhuriyetin iç güvenliğini, hükümeti ve III. Yıl Anayasası'nı
yıkmayı amaçlamak” tır. Polis sorgusu
sırasında da hiçkimsenin adını vermeden davranışlarının meşruluğunu savunan Babeuf, bu suçlamaya da olumlu
karşılık vermiştir: "Bugünkü hükümetin halkı ezdiğini kesinlikle bildiğimden, onu devirmek uğruna elimden
geleni yapardım. Cumhuriyetin tüm
demokratlarıyla bu amaçla ilişki kurdum. Zalimleri yıkmaya yönelik her
çare meşrudur. Burada kullanılacak

haksızın ayrılması gereği duyulmaz. Böyle sözcükler
bile olmaz o dilde... Öyleyse, ilk hukukun başlangıcı,
ilk sömürgenin ortaya çıkmasıdır... Şimdi, sorunu
daha belirgin bir biçimde yürütebiliriz... Demek ki,
hukuk, ilk haksızlıkla birlikte kendinin gerekli olduğunu
duyurmuştur.
Öyleyse gelişmesi nice olmaktadır? Haksızlıkların
artması, çeşitlenmesi, çoğalması ve sömürünün dur‐
maksızın işlemesi ile... O zaman, her dalda, sömürünün
girdiği her noktada bir haksızlık belirmektedir... Ve
dahi hukuk, bu haksızlığı, insanların kabul edebileceği
bir düzeye indirgemek için var olmaktadır…
Hukuk, sömürünün, egemen adına işlemesi ve
mümkün olduğunca çoğalmasını sağlayan" bir kurallar
toplamıdır... Açıkça bellidir ki, ilk hukuk, sömürgenin,
sömürüsünü daha sağlam sürdürmesini sağlamak için
konulmuştur. Çünkü ilk yasaklardan biri, efendinin
buyruğuna kayıtsız uyulması gereğini savunur...” (Erol
Toy, Azap Ortakları)
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olan araçlar hakkında ayrıntılı bilgi
vermek bana düşmez."
Babeuf, daha ilk
duruşmadan başlayarak, "hükümetten
bağımsız olmadığı" gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’nin yetkisiz olduğunu
iddia etmiş, halkı temsil eden yargıçlar
talep etmiştir. Çünkü ona göre "Halkı
ilgilendiren bir davada, hüküm verme
yetkisi halkındır, ya da halkın seçtiği
bir mahkemenindir…”
Babeuf’un savunmasının bir diğer
önemli yanı da her fırsatta halka olan
güvenini ve sevgisini ifade etmesidir.
Örneğin savunmasında, "Bizi duyan,
bizi dinlemekte olan yalnız yargıçlarınız
değildir. Başka insanlar da bizi dinliyor.
Halk da bizim burada söylediklerimizle
ilgilidir. Her ağzımızı açtığımızda, sanki
o buradaymış gibi konuşmalıyız... Biz
davamızı tüm halkın önünde savunmaktayız..." demiştir.
Savunmasının sonunda Babeuf, tarihsel ve siyasal haklılığın gücüyle direktuvar rejiminin temsilcilerine şöyle
seslenmiştir bu kürsüden: "Eylemde
rolüm ne olursa olsun, halkı ezenlere
karşı komplo hazırlamak suçundan
en ağır cezaya çarptırılmayı kabul ediyorum. Çünkü eğer niyet söz konusu
ise, kimse onlara karşı benden daha
derin bir nefret duymamıştır. İnancım
odur ki bu suç, tüm Fransızların ortak
suçudur, hiç değilse Fransızların namuslu kalan bölümünün; yığınların
yoksulluğu üzerine kurulan küçük bir
azınlığın mutluluğunu sağlayan, o iğrenç düzeni istemeyenlerin ortak suçu.
Suç sayılan eyleme katılmam tam bir
inanç ve bilinçledir, ve dava arkadaşlarımın durumu da benim gibidir."
Birkaç zayıf karakterli kişilik dışında
Babeuf’un dava arkadaşları da aynı yolu
izlemiş, davalarını savunmuştur. Haklarında yeterince delil olmaması sebebiyle
suçu reddedip cezadan kurtulabilecek
durumda olmalarına rağmen onlar sonuna
kadar kendilerine politik ve devrimci

bir savunma çizgisi çizmeyi seçmiştir.
Onların örneği bugün de siyasi savunmanın temel geleneklerinin kurulmasında
öncü niteliği taşımaktadır.
BLANQUİ DAVASI
Tarihin tekerleğinin ileriye doğru
hareketi devam etmiş, sosyalist fikirler
iyiden iyiye ete kemiğe bürünmeye
başlamıştı. 1848’de Marks ve Engels’in
Komünist Manifesto’yu yazmalarıyla
bu ete kemiğe bürünme hali bilimsel
temellerine de oturmuştu. Bu dönem
Avrupa’nın 1848 devrimleriyle sarsıldığı
yıllardı. Fransa’da sarsıntının ağır olduğu, Marks’ın sözünü ettiği komünizm
hayaletinin burjuvazinin tepesinde dolaştığı ülkelerden biriydi.
Blanqui, daha 1832'nin Ocak ayında,
"Halkın Dostları" derneğinden 15 Cumhuriyetçi ile birlikte Seine Ağır Ceza
Mahkemesi huzurunda yargılanmış, meslekleri sorulduğunda Blanqui, "Proleter"
diye cevap vermişti. Savunmasını politik
bir temele oturtan Blanqui, kişisel savunma yapmak yerine sınıfsal bir savunma yapmayı tercih etmişti. “Bu
usanmaz suçlayıcı, yargıçlarının başı
üzerinden sözcüsü olduğunu kesinlikle
bildiği yığınlara sesleniyordu. Onun
savunması kişisel değil, sınıfsaldı. Kimse
kendi davasında, rejimi ve baskıyı yargılamayı ondan iyi başaramadı.” (Marcel Willard, Babeuf’tan Dimitrov’a Sosyalist Savunmalar, Syf. 26)
1848 Devrimi Blanqui’ı özgürlüğüne
kavuşturmuştu. Ama uzun zaman için
değil. Birçok eyleme katılmaya devam
eden Blanqui, kısa süre sonra tekrar
tutsak düşmüş, uzun yıllar sürecek bir
esaret süreci yeniden başlamıştı.
Duruşmalar, 7 Mart 1849'da, Bourges'da başladı. Blanqui, orada bulunanların başları üzerinden Fransız halkına, tanıdığı ve istediği tek yargıç
olan Fransız halkına sesleniyordu: "Sayın yargıçlar, şimdi sizin karşınızdayım.
Ama muhatabım siz değilsiniz; seslendiğim, tek güvenilir yargılayıcı,
verdiği kararların dönüşü olmayan
Fransız halkıdır."

Blanqui'ninki salt politik bir savunmadır: "Mahkemeye politikacılar olarak getirildik, o halde politikacı gibi
kendimizi savunmamız gerekir."
Ertesi gün sanıklar, özel olarak bu
dava için kurulduğu sırıtan Yüksek
Mahkeme'ye güvensizliklerini bildirdiler.
Raspail ustaca, abartılı bir incelik ve
saygı taşıyan konuşmasını yapıyor, Blanqui ise dolambaçlı yollardan gitmiyor,
kendi doğal yargıçlarını istiyordu: "Siz
kendinize mahkeme mi diyorsunuz?
Size, ancak özel bir komisyon olduğunuzu söylememe ve bunu kanıtlamama
izin vereceksiniz. Öç alma hırsıyla davranan bir hegemonyanın tasarladığı
tehlikeli bir araçsınız siz."(Marcel Willard, Babeuf’tan Dimitrov’a Sosyalist
Savunmalar, Syf. 28)
Bu “yargılama” sonunda 10 yıl ağır
hapse mahkum olan Blanqui, 15 Ağustos
1859'da çıktıktan sonra mücadelesine
devam eder. 14 Haziran 1861'de Seine
Ceza Mahkemesi’ne çıktığında, Başkan
kendisine, 25 yıl hapislikten sonra hala
aynı düşünceleri savunmakta kararlı
olup olmadığını sorduğunda: "Kesinlikle!" diye cevap verir "Ölene dek!"
WİLHELM LİEBKNECHT
DAVASI
Alman tarihinin 1870-1914 yılları
arasındaki dönemine denk düşen Bismarck ve II. Wilhelm meşrutiyeti dönemine damga vuran baba oğul iki
devrimci Wilhelm ve dava arkadaşı
August Bebel yargılamaları da önemli
siyasi davalardandır.
Rosa Luxemburg ile birlikte 1918
Alman devrimci hareketinin önderliğini
yapan ve karşı devrimci hareket tarafından katledilen Karl Liebknecht’in de
babası olan Wilhelm Liebknecht, 1870'te
ve 71'de, August Bebel ile birlikte Meclis’e getirilen savaş kredileri önerisine
oy vermeyi iki kez reddettikleri için vatana ihanet ile suçlanırlar.
Wilhelm Liebknecht, saldırıya saldırıyla cevap verir, dördüncü duruşmada
kapitalist sisteme karşı tutumunu ortaya
koyar ve bu sistemin etkilerini tahlil
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eder: "Emekleri ile değeri yaratanlar ve ulusal zenginliği üretenler yoksullaşıyor, başkalarını
çalıştıranlar ve ulusal birikimi
kendi tekellerinde tutanlar zenginleşiyor."
Ama savcı, kuramdan çok, sanıkların bu kuramı uygulamak ve
yeni bir sosyal düzen kurmak için
giriştikleri eyleme saldırmaktadır.
Vatana ihanet olarak nitelendirdiği
şey özellikle onların etnernasyonalistlikleridir.
Savunmasını şöyle sürdürür
Wilhelm Liebknecht: "Bugünkü
eşitsiz düzenin sürmesinde çıkarı
olanlar, insanlığın gelişmesine
karşı duranlar; bir tek böyleleri
enternasyonalizmin ana ilkesine
karşı olabilir ve bu ilkede vatana
ihanet bulunduğu görüşüne saplanabilir. Ama bu ilkeye karşı çıkmak umutsuzca bir davranıştır.
Enternasyonalin ilkesi, tıpkı insanlık gibi ölümsüzdür. Bu durumda, enternasyonalizm idealini
gerçekleştirmek için bugünkü
"düzen"i devirmek gerekmez mi?
Bu düzen doğal bir yasayla devrilecektir.” (Marcel Willard, Babeuf’tan Dimitrov’a Sosyalist Savunmalar, Syf. 53)
Savunmalarının mahkeme başkanı tarafından sürekli olarak kesilmesini protesto ederek artık konuşmayacağını söyleyen Wilhelm
Liebknecht, daha sonra yazılı olarak
sunduğu savunmasında şöyle der:
"Ama varacağınız hüküm bizim
inançlarımızı değiştirmeyecektir.
Bizi yıllarca yatmak üzere zindana
gönderin, ama oradan çıkacağımız
gün bizi yeniden mahkum etmeniz
gerekecek. Çünkü, biz o gün de
bugün olduğumuz kadar “suçlu”
olacağız. Bizleri, bizim şahıslarımızı hapishaneye yollayabilirsiniz.
Ama sosyalizmi yollayamazsınız.
O, bizim üstümüzde olduğu gibi
sizin de üstünüzdedir."
sürecek…

1 Ayda 66 Tutuklama!
12 Eylül günü sabaha karşı yapılan
baskınlarla birlikte AKP faşizmi, DHKPC operasyonları adı altında 70’e yakın
insanı gözaltına aldı ve tutukladı. Tutuklanan
Halk Cepheliler, savcılıkça ifadeleri bile
alınmadan tutuklamaya sevk edildi.
Göstermelik dahi olsa yargılamanın
gereği yerine getirilmeden, gözaltıların
birini bile atlamadan hepsi için karar
verildi. Tabi ki faşizmin hakimi hiç sektirmeden rolünü oynadı ve yaşlı, hasta demeden herkesi tutukladı.
6 Ekim sabahı yapılan ve 24 kişinin
gözaltına alındığı, birçok evin basıldığı
operasyonda ise emperyalizmin işbirlikçileri, Halk Cephesi’nin emperyalizme
karşı mücadelesini büyüttüğü Anti-Emperyalist Cephe’yi yargılamaya kalktı. 5
arkadaşımız, çeşitli dönemlerde yurtdışında
katıldığı faaliyetler gerekçe gösterilerek
tutuklandı.
Yöneltilen suçlama, emperyalizmin
Ortadoğu’daki en önemli müttefiki AKP’nin
tüm dünya halklarından ve devrimcilerden
korkusunu yansıtmaktadır.
AKP faşizmine göre 2 milyon insanın
katıldığı, Fransız Komünist Partisi’nin örgütlediği Humanité Festivali’ne katılmak
SUÇ!
Yılda 2 kez kapılarını dünya halklarına
açan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne gitmek SUÇ!
Emperyalistlerin 6 yıldır Suriye’de bitiremedikleri direnişe destek için Şam’a
gitmek SUÇ!
Lübnan’da yapılan Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu’na katılmak SUÇ!
Türkiye’de Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu'na
katılmak SUÇ!
Tüm dünya halklarını emperyalist saldırganlığa karşı birliğe çağırdığımız, günden
güne büyüttüğümüz Anti-Emperyalist Cephe içinde faaliyet yürütmek SUÇ!
Faşizmin halklara düşmanlığı öylesine
büyük ki; gece yarısı işi gücü belli, okuluna
giden, her gün adliyede avukatlık yapan
insanları yurtdışına gidip-geldiği için örgüt
adına görüşmeler yapmak suçlamasıyla
tutuklayabiliyor.
AKP’ye göre suç listesi öylesine uzun
ki... Biz dünya halkları nefes alıp versek,
suç diye önümüze koyup tutuklayacaklar
neredeyse! Kendi canını kurtarmanın derdindeki bir alçağın ifadeleri üzerine kurgulanan bir dosya ile 66 insan yalnızca 1
ay içinde tutuklandı.

Anti-Emperyalist Cephe’yi suç sayan
emperyalizmin işbirlikçilerine karşı çağrımız, tüm emekçi dünya halklarınadır!
Faşizm halkın en direngen kesimlerine
saldırıyor. Hem devrimcileri hem de devrimcilere kapısını açmış, onlara güvenmiş
halktan insanları pervasızca tutukluyor.
Emperyalizmin, siyonizmin memurları
yaptıkları operasyonla AEC’yi bitirmeye
çalışıyor. Ve ellerindeki tek delil, pasaportlara kendi yetkililerinin bastığı mühürlerdir!
Tekrar ediyoruz; faşizm bir operasyon
yaptı diye halkların sindiği dünyanın neresinde görülmüş?
Nerede görülmüş tutsaklık ile mücadelenin son bulduğu?
Dünyanın her yerinde kurulan ABD
üslerinin elbette bir sebebi var! Emperyalistlerin tüm dünya halklarından çalınmış,
Kuzey Kore topraklarına denk düşen alanlara yayılmasının elbette bir sebebi var!
Örgütsüz ve umutsuz kalmış halkların sömürülmesi karşısındaki tek güç AEC
olduğu için tutuklandılar! Faşizmin mahkemesinde yargılamaya çalıştığı AEC
dünya halklarının tek umududur. Çünkü
AEC emperyalizmin en küçük ayrımlarını
dahi kullanarak halkları birbirine savaştırma
politikasına karşı, ‘Emperyalizme Karşı
En Geniş Kesimlerle Ortak Mücadele' hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir...
Bugün emperyalizmin en sadık işbirlikçisi AKP faşizminin AEC’ye yönelen
saldırısı bizi sarsmadı, sarsamaz...
Biz bütün dünya halklarının birikmiş
sınıf kinine sahibiz! Spartaküslerin, Paris
Komüncülerinin, Sovyet halklarının, Anadolu’da Pir Sultanlar'ın soyundan geliyoruz.
Katletmekle bitiremedikleri umudu, tutsaklıkla da bitiremezler. Çünkü bizim sesimiz Kolombiya dağlarında, Kore yarımadasında, Balkanlar'da ve Anadolu’da,
Filistin’de... Direniş ateşini bu saldırılarla
durduramazlar! Emperyalizme karşı savaşmaya ve AEC’yi büyütmeye devam
edeceğiz!
Emperyalizmin Kurbanı Değil, Celladı
Olacağız!
Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak!
Anti-Emperyalist Olmak Suç Değildir!
ABD Defol, Bu Topraklar Bizim!
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi
12.10.2017
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Halkın
Hukuk
Bürosu

FAŞİZM AYRIM GÖZETMEKSİZİN HERKESE SALDIRIYOR!

ŞİMDİ “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA”
OLMA ZAMANI!
DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM,
BİRLİKTE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

Büromuza yönelik saldırının üzerinden bir ayı aşkın bir zaman geçti.
15 avukat arkadaşımız hala tutsak.
Fiziksel işkencelere, tecrit işkencesi
de eklenmiş durumda. Şimdilik tutsak
olmayan arkadaşlarımızın avukatlık
yapmaları da hukuka aykırı kısıtlama
kararlarıyla engellenmeye çalışılıyor.
Ayrıca hakkımızda yürütülen başka
soruşturmalar olduğunu da biliyoruz.
Siyasi şube polislerinin takip, taciz
ve tehditleri de devam ediyor.
Büromuza yönelik saldırıdan kısa
bir süre sonra, avukatlara yönelik
“terör operasyonu” adı altında yeni
bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırının
bu seferki hedefi Mersin’de Çağdaş
Hukukçular Derneği üye ve yöneticilerinin de olduğu 8 avukat arkadaşımızdı. 8 meslektaşımız, basit bir
“propaganda” suçlaması nedeniyle
evleri ve büroları basılarak gözaltına
alındılar. Keyfi şekilde günlerce gözaltında tutulup fiziki ve psikolojik
işkenceye maruz bırakıldılar. Daha
sonra çıkarıldıkları savcılıktan serbest
bırakıldılar.
Bu “büyük operasyon”da gözaltına alınan meslektaşlarımıza yöneltilen suçlamalar arasında, Cumhuriyet
gazetesinin tutuklu avukatları için
Çağlayan Adliyesi’nde yapılan adalet
nöbeti eylemleri de vardı. “Bu eyleme
katılma amacınız neydi, eylemi kim
organize etti, Kemal Aytaç’ı nereden
tanıyorsunuz, Kemal Aytaç bu eylemin talimatını kimden almaktadır”
ve benzeri sorular sorularak avukatların -üstelik adliye içinde düzenli
olarak yaptıkları- en sıradan dayanışma eylemleri bile kriminalize edi-

lip buradan suç yaratılmaya çalışılıyor.
Elbette saldırı yalnızca avukatlara,
avukatların içinde de özel, sınırlı bir
çevreye; “marjinal”, “radikal” olanlara değil giderek herkesi içine alan,
bütün halka yönelik bir saldırıdır.
Kısaca faşizm gemi azıya almış, ayrım gözetmeksizin herkese saldırıyor.
Biçimi, yoğunluğu, zamanlaması değişmekle birlikte özünde halkın her
kesimi bu saldırının aynı oranda hedefi durumundadır.
Saldırının kimden başladığının,
faşizmin kime, ne zaman ve ne kadar
saldırdığının bir önemi yok. Bunlar
tali yanlardır. Asıl olan şudur; faşizm,
saldırılarına karşı örgütlü bir tepkiyi
engellemek, düşmanlarının birlik olmasının önüne geçmek için saldırılarının hedeflerini görünürde daraltıyor, saldırılarını herkese değil tek
tek kişilere veya şu ya da bu örgüte,
partiye, gruba yöneltiyor, yoğunlaştırıyor.
Böylece saldırının “şimdilik” doğrudan hedefi olmayanlar da, bu durumun hep bu şekilde sürebileceği
şeklinde bir yanılsama yaratıyor,
kendilerini saldırının muhatabı olarak
görmelerini engelliyor. Bu da saldırı
karşısında tavırsız kalmayı veya saldırı ile orantılı bir tavır ortaya koyamamayı, çoğu zaman saldırının
hedefi olanlar da “destek ve dayanışma” ile sınırlı bir tepkiyi beraberinde getiriyor.
Kısaca faşizm, onlarca yılın birikimiyle “böl-parçala-yönet” politikasını bir kez daha sergiliyor. Üs-

telik saldırının herkese yönelik olduğu, hiçkimsenin eğilmeden, başı
dik durup aynı zamanda bu saldırıların dışında kalmasının mümkün
olmadığı bu kadar açık görülebiliyorken bu politikasından hala sonuç
alabiliyor.
Şu çok açıktır; bugün saldırı halkın en ileri unsurlarına, en örgütlü,
en direngen olanlarına yönelmiş ve
yoğunlaşmış durumdadır ancak saldırının asıl hedefi onlar değildir.
Onlar nezdinde bütün bir halka saldırılmaktadır. Teslim alınmak, boyun
eğdirilmek istenen bütün bir halktır.
O halde ne yapmalı?
Yapılması gereken şey çok açık:
Faşizmin gün geçtikçe artan saldırılarına karşı öncelikle dayanışmayı
büyütmeliyiz. Çünkü emperyalizmin
ve faşizmin saldırıları karşısında dayanışma hakların en güçlü silahıdır.
Ancak bugün gelinen noktada dayanışma, faşizmin saldırılarını durdurmak için yetmemektir. Bu nedenle
ortak bir cephe örgütlemeli, faşizme
karşı güçlü bir direniş hattı örmeliyiz.
Yani “faşizme karşı omuz omuza”
sloganını, slogan olmaktan çıkarıp
somut bir eylem, hatta yaşam biçimi
haline getirmeliyiz.
Peki, bu somutluğu nasıl sağlayacağız? Faşizme karşı nasıl omuz
omuza olacağız?
Sorunun cevabı çok basit: Saldırı
kime yönelmiş olursa olsun onunla
dayanışma içinde olmalı, faşizmin
saldırdığı yerde; saldırdığı kişi, kurum
ya da örgüt çevresinde kenetlenip
orayı bir direnişin odağı haline ge-
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tirmeliyiz. Böyle bir süreçte kimsenin
“biz aynı düşünmüyoruz, biz aynı
şeyleri savunmuyoruz”, “aynı mahalleden değiliz”, “farkımızı koyduk,
iyi oldu” deme lüksü yoktur. Bu bakışın yanlış olduğu, kimseyi kurtarmadığı -yakın tarihimizde- tecrübeyle
sabittir.
Bugün avukatlar cephesinde saldırının odağında biz varız. Yani Halkın
Hukuk Bürosu var. Bunun nedenlerini
tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Kısaca “faşizme karşı omuz omuza”
sloganını somutlamaya çalışan pratiğimiz nedeniyle hedef olduğumuzu
söyleyebiliriz. O halde yapılması gereken şey de “faşizme karşı omuz
omuza” diyerek bu saldırıya karşı
büromuzu savunmak, büromuzun etrafında bir direniş hattı örgütlemektir.
Altını bir kez daha çiziyoruz ki;
bunun için kimsenin bizimle aynı
düşünmesi gerekmiyor. Aynı düşünmeyebilir, hatta çok ağır, çok sert
eleştiriler de olabilir. Ama bu durum,
faşizmin bugün bize yönelen ama aslında herkesi hedef alan saldırılarına
karşı birlik olmanın, ortak bir cephe
oluşturmanın, faşizme karşı birlikte,
omuz omuza direnmenin önünde
engel olmamalıdır. Bu devrimci, demokrat olmanın asgari gereğidir.
Geçen hafta da söylediğimiz gibi,
“…dayanışmanın ve 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. Bunun için yapılan her şey, atılan her adım değerlidir...”
Bugün bu konuda küçük, mütevazi ama önemli bir adım atılmıştır.
Geçtiğimiz hafta, “BUGÜN HALKIN HUKUK BÜROSUNU BEN
AÇIYORUM” adı verilen bir kampanya başlamıştır. Kampanya çerçevesinde, her gün, birçok konuda
bizimle “aynı düşünmeyen” ancak
faşizme karşı mücadelede “zorunlu
olarak yan yana durduğumuz” bir

avukat arkadaşımız büromuzu açıyor,
nöbet tutuyor, telefonlarımıza bakıyor,
müvekkillerimize yardımcı olmaya
çalışıyor. Bunun pratik bir gereklilik
olup olmadığı, pratik faydası bulunup
bulunmadığı bir yana simgesel bir
önemi olduğu, yukarıda ifade etmeye
çalıştığımız gerçeklikler ve gereklilikler birlikte düşünüldüğünde çok
değerli olduğu ortada. Şimdi yapmamız gereken bu kampanyayı, dahası
kampanyanın odağında olan faşizmin
saldırılarına karşı “dayanışma ve birlikte mücadele” bilincini büyütmektir.
Sonuç olarak;
1-Bugün büromuza yönelen saldırılar yalnızca avukatlara, avukatların
içinde de özel, sınırlı bir çevreye;
“marjinal”, “radikal” olanlara değil
giderek herkesi içine alan, bütün
halka yönelik bir saldırıdır.
2-Faşizm, saldırılarına karşı örgütlü
bir tepkiyi engellemek, “düşman”larının birlik olmasının önüne, karşısında
oluşabilecek cepheyi daraltmak için
saldırılarını herkese değil tek tek kişilere veya şu ya da bu örgüte, partiye,
gruba yöneltiyor, yoğunlaştırıyor.
3-Dayanışma halkların en güçlü
silahıdır. Saldırı kime yönelmiş olursa
olsun onunla dayanışma içinde olmalı,
faşizmin saldırdığı yerde; saldırdığı
kişi, kurum ya da örgüt çevresinde
kenetlenip orayı bir direnişin odağı
haline getirmeliyiz.
4-Herkes yapabildiği kadar ama
bilimsel doğrularla, faşizme karşı
mücadelenin içinde olmalı, faşizme
karşı omuz omuza mücadeleyi büyütmeliyiz.
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SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
FAŞİZMİN AHLAKI
YOKTUR; FAŞİZM
YENİLMEYE MAHKUMDUR;
- Yüzlerce Gün Aç Olan Bedenlere İşkence Yapmak Ahlaksızlıktır!
- Şehitlerimizin Resimlerinin Üzerine Küfür Yazmak Ahlaksızlıktır!
- Gözaltına Aldıklarını Çırılçıplak
Soyup İşkence Yapmak Ahlaksızlıktır!
- Ahlaksızlık, Baskı ve Terör Faşizmin Karakteridir!
- Faşizm Halkın Değerlerine Saldırıyor, Çünkü Faşizm Halk Düşmanıdır!
- Faşizm Direnen Halk Karşısında Yenilmeye Mahkumdur!
- Halk En Büyük Güçtür, Faşizmi
Yenecektir!
- Baskı, Terör ve İşkence Faşizmin Ömrünü Uzatmaya Yetmeyecektir!
- Faşizmin Hiçbir Politikası Krizlerine Çare Olamayacak, Halkın
Tepkisini Etkisizleştiremeyecektir!
- Faşizmin Adaletsiz ve Ahlaksız
Düzenini Savaşarak Yıkacağız!
DİRENENLERE BOYUN
EĞDİREMEYECEKSİNİZ;
- Direnenler Değil; Faşizm, Nuriye ve Semih'in Direnişi Karşısında
Boyun Eğecek!
- Faşizm Değil, Onuru ve Ekmeği
İçin Direnenler Kazanacak!
- Hakkını Savunanlar Boyun Eğmeyecek!
- İşi, Emeği, Onuru İçin Direnenlere Boyun Eğdiremeyeceksiniz!
- Nuriye Boyun Eğmeyecek, 80
Milyon Halk Boyun Eğmeyecek!

Geleneklerimiz:
- İşkencelerde Direnmek, Halkına, Vatanına, Yoldaşlarına
İhanet Etmemek;
Sınıflar mücadelesi tarihi boyunca egemen sınıflar her zaman işkenceye
başvurmuşlardır. Ayaklanmaları, başkaldırıları, direnişleri bitirmek için
başvurdukları yöntemdir. Ayaklanmaları içten çökertmek, ayaklanmaların
içinde ihaneti açığa çıkarmak istemektedirler. Devrimcilere de bu
politikayla yıllarca saldırıyorlar. Gözaltına alınan devrimcileri baskıyla,
işkenceyle ifade vermeyi; yoldaşlarını, halkın özgürlük, vatanın bağımsızlık
mücadelesine ihanet etmeyi dayatıyorlar.
İtirafçılık devrimcilerin kabul edeceği bir şey değildir. Bunun için
direnir, en ağır işkenceleri görür teslim olmaz. İtirafçılığı kabul etmez.
Çünkü bilir ki halkımız itirafçıları sevmez, kendi içinde kabul etmez,
yüzüne tükürür. İtirafçılık ihanettir, iftiracılıktır. Vatanına, halkına,
yoldaşlarına, mücadeleye, inandığın tüm değerlere ihanettir. İtirafçılaşanlar bütün bu değerlere ihanet ederler. İtirafçıların hiçbir değeri
kalmaz, çürümeye yok olmaya mahkumdurlar.
Sadece itirafçılaşanlar mı işkence görüyor, onlara daha ağır mı
işkence yapılıyor da dayanamayıp ihanete başvuruyorlar? Hayır,
bunlar zayıf kişilikli, korkak, bencil, özünde kişiliksiz olanlardır.
Binlerce devrimci işkence görmüştür ama bir elin parmaklarını geçmez.
Çünkü yaratılan bir gelenek vardır. Değerlerine sahip çıkmak, vatanını,
halkını, yoldaşlarını, mücadeleyi satmamak vardır bu gelenekte. Bunun
için en ağır işkencelere katlanıp, başı dik çıkılmıştır işkence tezgahlarından.
Tarih boyunca iftiralarla, itirafçılarla sonuç almaya çalışmıştır egemenler. Dersim Ayaklanması’nda, Seyit Rıza'nın yeğeni Rayber'i satın
aldılar. Rayber halkına ihanet etmiştir. Tarih sayfaları ihaneti değil,
direnişi yazmıştır. Rayber’in adı tarih sayfalarında ihanetle anılırken,
Seyit Rıza ve Dersim halkı direnip savaştı ve kahramanlığıyla tarih
yazmıştır.
İtirafçılaşan hainlerin de sonu bellidir. Hapishanelerde kafalarına
kurşun sıkılmıştır, bir köşeye sıkıştırılıp şişlenmiştir. Devlet, işi bittiğinde
bir kenara atar ve kendi çeteleri tarafından öldürtür itirafçıları. Bu
bütün itirafçılar için geçerlidir. Devletin seninle işi bittiğinde sonun
bellidir.
Yalnızca bedel ödemeyi göze alanlar, halkını ve vatanını sevenler,
mücadelenin haklılığına ve meşruluğuna, devrime ve zafere inananlar,
faşizmin baskı ve işkencelerine karşı direnebilirler. İşkencelere teslim
olmazlar.
İhaneti ve ihanetçileri asla unutmayacağız. İhanetlere karşı da mücadele edecek, hesabını soracağız. Tarih ihanet edenleri değil, direnenleri
yazacaktır.
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*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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Duvarıyla, Sokağıyla,
Havasıyla, Suyuyla
BU MAHALLELER BİZİM

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

Mahallelerden iki haber:
Duvarlardaki yazıları silmeye gelen katillere İkitelli'de Dev-Genç’liler
ve Halk Cepheliler barikat kurarak,
taş ve sloganlarla karşılık verdiler.
8 Ekim'de de İkitelli’de katil polislerin sildiği yazılamalar Cepheliler
tarafından yeniden yazıldı.
Bu haberde, "bütün yoksul mahalleler bizim olacak" kararlılığı vardır. Mesele bir yazının yazılmasında
veya silinmesinde değil, oradaki irade
savaşındadır. Oligarşi, hayatın her
alanında olduğu gibi, mahallelerde
de devrimcileri yok etmeyi, halk örgütlülüklerini dağıtmayı hedefliyor.
Biz bunun karşısına devrim iddiamızla, devrimci kararlılığımızla
çıkıyoruz. Bunun karşısına halk örgütlülükleri ve halkın yaratıcılığıyla
çıkıyoruz.
"Bu mahalle bizim" sözü, bir iddianın, kararlılığın ifadesidir. Devrim

iddiamızın, halkı örgütleme iddiamızın ve bunu hangi koşul altında olursa olsun gerçekleştirme
kararlılığımızın ifadesidir.
Bu iddia ve kararlılık kendini;
- Mahallenin duvarlarındaki yazılarda gösterir.
- Mahallenin dört bir yanına asılan
pankartlarda gösterir.
- Mahallenin her yanındaki afişlerde kendini gösterir.
- "Bu Mahalle Bizim" iddiasının
en sağlam göstergelerinden biri, o
mahallede bir "MECLİS" olup olmamasıdır. Meclisi olmayan mahalle
bizim değildir.
- En az bunun kadar önemli ölçülerden biri, o mahallenin bir MİLİS'i olup olmamasıdır.
- Her an oligarşinin resmi ve sivil
faşist güçlerinin, mafyacı çetelerinin
saldırı tehdidi altındaki mahalleler,
nöbetçileriyle, devriyeleriyle bizimdir.
Nöbetçiler ve devriyeler, halkın örgütlülüğünün ve o mahallenin "bizim"

yöntem ve araç
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Sonuç almak,
komiteler ve
toplantılarla ele
aldığımız sorunlarda
süreklilik, ısrar ve
istikrar sağlamakla
mümkündür.

Bir işi takip için, bir
komiteye, kişiye
sorumluluk vermeliyiz.

El attığımız hiçbir
konuyu
kendiliğindenciliğe
bırakmamalıyız.

Sorumluluğunu nasıl
yerine getireceğini
öncesinden ayrıntılı
anlatmalıyız.

Yöntemimiz ısrar,
aracımız, komiteler ve
toplantılardır.

olmasının önemli göstergelerinden
biridir.
- Bir mahallenin bizim olup olmadığı, katiller sürüsünün mahalleye
giriş çıkışlarından belli olur. Bizim
mahallelerimize canlarının istediği
gibi girip çıkamazlar. Korkuyla dolaşırlar. Çoğunlukla teneke kutularından dışarı çıkamazlar.
O mahalle bizimse, herhangi bir
gün, bizim mahallemize giren bir
kişi, duvarlardaki yazılarla, pankartlarla, afişlerle karşılaşabilmeli. Daha
girer girmez, "ha, bu mahallede devrimciler var" diye düşünmeli.
Fakat sadece bu kadar değil. Giderek, sadece mahallenin bu dış görünüşünden değil, insanların yaşamından davranışlarına kadar bir çok
özelliğiyle de belli olmalı "bizim
mahalle".
O mahallenin başka bir mahalle
olduğu, o mahallede devrimcilerin
olduğu, "havasından, suyundan" belli
olmalı.

Devrimci kişilik
Ancak dünyayı
fethetme iddiası ve
coşkusuna sahip
olanlar halkı
örgütleyebilir ve
iktidar için
savaşabilirler.

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

Mesela, insanların davranışlarından, yardımseverliğinden, yol göstericiliğinden belli olmalı.
Kimse bizim mahallelerimizde
torbacıları görmemeli.
Kimse, köşe başlarını tutup halkı
tehdit eden, haraç kesen mafya çetelerini görmemeli.
Kimse bizim mahallelerimizde
kadınlara laf atıldığına tanık olmamalı.
Mahallenin devrimcileri, devrimcilere sempati duyan gençleri, meclisçileri, hepsi mahallenin doğal güvenlikçileri, doğal yardım görevlileridir.
Bir mahallede böyle bir dönüşümü
sağlamak elbette kolay değildir ve
kısa vadeli bir iş değildir. Ama biz
bunu da hedeflemeliyiz. Bu bizim
"alternatif" olma iddiamızın, sosyalist
olma iddiamızın bugüne yansıyan
yanlarından biri olacaktır.
Kapitalizm hakimken, faşizm iş-

başındayken, mahallelerde topyekün
bir dönüşümden söz etmiyoruz elbette. Fakat o doğrultuda mücadele
etmek, hem kapitalist sisteme, faşizme
karşı mücadeledir; hem sosyalist alternatiflerimizi bugünden hayatın içine bir hedef olarak yerleştirmektir.
Sosyalizmin mahalleleri nasıl olacak, insanların bu konuda bilinçlenmesi, bir düşünce sahibi olmasıdır.
Mahalle bizimse, duvarlar bizimdir. Duvarlardaki yazılar da bizimdir.
Katiller el uzatamaz o yazılara. Uzatmaya kalktıklarında tıpkı İkitelli'de
olduğu gibi, Cepheliler karşılar onları.
Yazıları silerlerse, o yazılar 24
saat geçmeden yeniden yerine yazılır.
İkitelli'de yine 8 Ekimde yozlaşmaya karşı mücadele şehitlerini anmak için iki kızılbayrak asılmıştı ve
bu konudaki açıklamanın başlığı şöyleydi: "İkitelli Sokaklarında Kızıl
Bayraklarımız Dalgalanacak!"
Bu bütün mahalleler için geçerli

ideolojik mücadele
Direnmemenin teorisini yapanlar, bu teoriyi
sonuna kadar savunamazlar.
Bu teorilerle bir süre kendilerini varedebilir, bir
süreliğine onlarla kafaları karıştırabilirler.
Ama direnmemenin sonu bataklık olduğu için,
bir noktadan sonra savunamaz hale gelecekleri ke-

bir slogandır.
Pankartımızı indirdiklerinde yenisini asmak, afişlerimizi söktüklerinde tekrar o duvarları afişlerle donatmak, mahallelerdeki düşmanla
irade çatışmasının çeşitli biçimleridir.
Fakat asıl çatışma, halkı örgütleyip
örgütleyememektedir. Çünkü polisin,
düzen partilerinin, mafyanın tüm
amacı, devrimcilerin mahallelerde
yoksul halkı örgütlemesinin, politikleştirmesinin ve devrimcileştirmesinin önüne geçmektir.
Dolayısıyla "bütün mahalleler bizim olacak" iddiası, her şeyden önce
o mahallede halk örgütlenmeleri yaratmak iddiasıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz ölçüde, hiçbir düşman
saldırısı, hiçbir düşman yöntemi, o
mahalleyi bizden alamaz. O mahallenin her sokağını, her metrekaresini
işgal etseler bile, halk örgütlülüklerimiz varsa, milislerimiz varsa, o
mahalle yine de bizimdir.

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

sindir.
Bataklığa varıncaya kadar onları bırakmayız.
Bataklığa düşmelerini ve boğulmalarını engellemeye çalışırız. O noktaya kadar kimseden umut
kesmeyiz. Onları halk saflarına kazanmayı esas
alırız.
Ama buna rağmen oraya gitmesini engelleyemediklerimizi, bir noktadan sonra bizi de bataklığa
sürüklememeleri için bırakırız.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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SOYGUNCULARA
ELİMİZİ VERİRSEK,
SADECE KOLUMUZU DEĞİL,
HER ŞEYİMİZİ KAPTIRIRIZ!

Sayı: 37

Yürüyüş
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2017

AKP iktidarı, dozerleri, kepçeleri
dayayıp yıkamadığı yerlerde, halkı aldatarak, olmayacak vaatlerde bulunarak,
pembe rüyalara bulanmış konut projelerini sunarak, sonuç almaya çalışıyor.
AKP'li belediyelerin ev ev dolaşarak
yapmaya çalıştıkları, halkın kafasında
"acaba anlaşsak daha mı iyi olur?" sorusunu uyandırmak ve direnme politikası
konusunda kuşku yaratmaktır.
Bir yıkım saldırısı olan "Kentsel
dönüşüm" projesinde elini uzatan, kolunu değil, her şeyini kaptırır.
Bu bir yıkım, tasfiye ve talan politikasıdır.
Yıkımla:
BİR, halk örgütlülüklerinin olduğu,
devrimcilerin olduğu mahalleleri yok
etmek.
İKİ, yoksul halkın elindeki değerli
arazileri ele geçirmek
ÜÇ, ele geçirdikleriyle rant dağıtmak.
Yani "kentsel dönüşüm" saldırısı,
hem siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel
bir çok amaca birden yönelen bir
saldırı politikasıdır.
Bu politikayı sürdüren TOKİ'yi tanımak bile, nasıl bir yağma ile karşı
karşıya olduğumuzu gösterir.

Soygun Düzeninin Soyguncu
Şirketi: TOKİ
TOKİ ne demek?
Toplu Konut İdaresi.
Fakat aslında bu adlandırmayı şöyle
değiştirmek gerekir:
TOPLU YAĞMA VE TALAN
İDARESİ.
TOKİ'nin tam olarak yaptığı budur.
Hiç ev yapmıyor mu?
Yapıyor.
Ama evlerin yapım amacı da zaten
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yağma ve talan.
TOKİ evleri nasıl yapıyor?
Binalar, "Toplu Konut İdaresi Hasılat Paylaşımı Modeli" adı verilen
bir sistemle yapılıyor.
Bu sistem nasıl işliyor?
TOKİ veya belediye, bir inşaat şirketine arsa buluyor.
Bir inşaat şirketi de bu arsaya binalar yapıyor. Yapılan binalar, arsanın
fiyatı ve binaların maliyeti hesaplanarak
bölüşülüyor.
Örneğin: TOKİ, bir arsa buldu, değeri 30 lira.
İnşaat şirketi de bu arsa üzerinde
100 ev yaptı ve evler için 79 lira harcama yaptı.
Bu durumda 100 evin 30'u TOKİ’ye, 70'i inşaat şirketine kalıyor.
Modelin hesabı bu.
Peki soygun nerede?
TOKİ, arsa değerlerini düşük gösterip, bina maliyetlerini yüksek gösteriyor. Mesela 40 liralık arsanın değerini 10 lira, 60 liralık maliyeti de
90 lira diye gösteriyor.
Bu hesaba göre, yapılan 100 binanın
90'ı tekellere veriliyor, 10'u TOKİ’ye
kalıyor.
Burada asıl amaç BİNALARI YAPAN İNŞAAT TEKELLERİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK OLDUĞU İÇİN,
yağma talan mekanizması böyle işliyor.

ve 7 örnek projede kamuya ait maliyeti
düşürülerek, yandaş müteahhitlere ait
inşaat maliyetleri de şişirilerek, devlete
verilen zararın 774 Milyon olduğunu
tespit ediyorlar. Sadece 7 proje inceleniyor, ortaya çıkan zarar 774 milyon
Lira... Bunun gibi onlarca proje var.
Ve onlarca projeye harcanmış milyonlarca dolar kaynak var. Hepsinde
aynı işlem yapılmış durumda."
(24.12.2014, ODA-TV)
Soygunun boyutu işte bu ölçüdedir.
Yukarıdaki rakamlar, Sayıştay soruşturmasının RESMİ sonuçlarıdır.
Peki bu soygun bu kadar aleni olduğuna göre, soygunu yapanlar, soygunun sorumlularına ne oldu?
HİÇBİR ŞEY!
774 MİLYONLUK soygunu yapan
TOKİ yöneticileri işlerinin(!) başındalar.
TOKİ'ye bakan Bakan, koltuğunda
oturmaya devam ediyor.
Çünkü TOKİ SOYGUNU, merkezi
bir soygundur. AKP'nin hükümet politikasıdır.
Kentsel dönüşüm politikası, sırtlanların, çakalların, leş yiyici akbabaların politikasıdır.
Gecekondulara da işte bu soyguncular gelmekte ve "tatlı dil" ve "yalan
vaatlerle" yoksul halkı aldatmaya çalışmaktadırlar.
Halkımız, çakallara, sırtlanlara, akbabalara kanmayalım!

Sadece 7 Projede,
774 Milyonluk Soygun

TOKİ'nin İçinde Olduğu
Bütün Projelerde
"Aldatma" Vardır

"Mesela İstanbul'da bir arsa var.
yılbaşında 109 Trilyon değerlendirilmiş, ihaleden hemen önce bedeli 57
milyona düşürülüyor. Onlarca arsa
için bu işlem yapılıyor.
Sayıştay 7 tane örnek proje alıyor

Yukarıda bir Sayıştay Raporu aktardık.
Şimdi de bir Yargıtay kararı aktaracağız.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm
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yıkımı yapılacaktır.
Önce belediye başkanı Aziz Yeniay
halkla görüşerek halkı aldatma operasyonunu başlatır.
Sonra, arsaların değerini düşürmek
için manevralar yapılır.
"Arsa sahiplerinin ellerini ve kollarını bağlamak üzere arsaların fonksiyonunu değiştirip "ticaret artı konut"
olan durumu eğitim alanına çevirdiği
için arsa sahipleri bir şey yapamaz
hale gelirler."
Ardından da TOKİ devreye girer
ve arsalara yok pahasına el konulmaya
çalışılır.
TOKİ'nin Sulukule'de, Derbent’te
yaptığı hep aynıdır.
"Halkalı'da lüks konutlar" iddiasıyla

kandırılan yoksul insanlar, evlerinden
çıkarılmışlar, sonra kendilerine Halkalı'da her yanı dökülen daireler verilmiş, ama bir süre sonra bir kısmı
oraların kirasını da ödeyemedikleri
için, evsiz kalmış, kendilerine yeni
kondular yapmaya çalışmışlardır.

Vaatleri, Aldatmacaları
Elimizin Tersiyle İtip
Örgütlenelim!
TOKİ'yle ilgili, AKP'nin halkı aldatma politikalarıyla ilgili sayfalarca
yazılabilir. Son çarpıcı örnek AKP'nin
sağlık politikalarının gerçek yüzünün
çıkmış olmasıdır.
AKP "sağlık reformunu" halk da
özel hastanelere gidebilecek sloganıyla

gerçekleştirmiş, yapılan düzenlemeyle
de bir süreliğine bu mümkün kılınmıştır. Biz ise o zaman bu düzenlemelerin, sağlığı tamamen ticarileştirmek için bir geçiş olduğunu söyledik.
Bugün artık sağlık, altından kalkılamaz
bir maddi yük haline gelmiştir.
"Halkı kötü evlerden" kurtarmak
gerekçesiyle gündeme getirilen Kentsel
Dönüşüm de böyle bir aldatmacadır.
Sömürü soygun talan üzerine kurulu
hiçbir iktidar, halkın iyiliğini düşünmez.
Aldatılmamanın, sokakta bırakılmamanın tek yolu, soygunculara elimizi uzatmamak, ellerimizi birbirimize
uzatmak, gücümüzü birleştirmek ve
direnmektir.

Kızıl Bayraklarımıza El Sürenlerin Kolunu Kıracağız
Yozlaşmaya ve Çeteleşmeye İzin Vermeyeceğiz
İkitelli'de Halk Cepheliler ve halk,
çetelere ve mahalleye saldırı girişimlerine
karşı nöbet tuttu. Ve katil polisler tarafından indirilen kızıl bayraklar tekrar
asıldı. Akşam Beşkat bölgesinde katil
polisler zırhlılarıyla kızıl bayrakları indirenleri korumaya geldi. Halk Cephelilerin çağrısıyla halktan 200 kişi kızıl
bayrakları indirenlerden hesap sormak
için sokağa indi. Bir sonraki gün ise
İkitelli sokaklarında yozlaşmaya karşı
mücadelede şehit düşen Kemal Delen
ve Birol Karasu isimleri yankılandı.
Sabaha karşı, Beşkat üzerinde kalan 2
adet kızıl bayrağı toplamaya gelen 3
katil zırhlı akrebe, olay yerinden geçen
Cephe Milisleri, 3 el ateş ederek flamaları toplamalarını engelledi. Katiller
ancak sabah flamaları alabildiler. 12
Ekim'de ise Dereyolu bölgesinden geçen
katil polislerin zırhlı araçları devrimciler
tarafından taşlarla ve sloganlarla kovuldu. Mahallede, kızıl bayrakları inderen şerefsizleri, katil polisler evlerinin
önünde bekleyerek korumaya devam
etti. Akşam saatlerinde kızıl bayrakları

indirenlerden ve devrimcilere küfredenlerden Hüseyin Coşkun isimli şahsı
Halk Cepheliler çağırdı. 300 kişilik
halkın önünde özür dilemesini ve kızıl
bayrağı indirenlere yardım etmesinin
yanlış olduğu, devrimcilere hakaret ve
küfür ettiği için özür dilemesi halka
karşı bağırarak bunları söylenmesi istendi. Hüseyin Coşkun isimli şahıs ajitasyondan sonra bir Halk Cephelinin
"kelimelerimi tekrar edeceksin" demesi
üzerine aynı kelimeleri tekrarladı!
"Halka karşı küfrettiğim ve hakaretler savurduğum için, devrimcilere
el kaldırdığım ve kızıl bayrakları indirenlerle beraber hareket edip devrimcilerin arkasından konuştuğum
için, devrimcilerin boğazını sıktığım
için… Yozlaşmaya karşı mücadele
veren Kemal Delen'e, Birol Karasu'ya
ve diğer mücadele verenlere hakaret
ettiğim için, devrimcilerin yanında
bulunmadığım için tüm devrimcilerden
ve daha kanı o bayrakta kurumamış
halk savaşçısı Sıla için halkımızdan
özür diliyorum! " dedi. Hakaret eden

şahıs tokatlanarak cezalandırıldı.

Değerlerimize Saldıranları Af
Etmeyeceğiz
İstanbul İkitelli Mahallesi Beşkat
Bölgesi’nde daha önceden devrimcilere
küfür eden ve sosyalizmin kızıl bayrağını indirerek hakaretlerde bulunan iki
ahlaksız, Halk Cepheliler tarafından
teşhir edilmişti. Bunun ardından teşhir
edilenlerden biri 14 Ekim’de Halk
Cephelilerden, değerlere hakaret ettiği
için ve devrim şehitlerine saygısızlığından dolayı devrimci yoldaşlardan
özür dileyerek kızıl bayrağı öptü.
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MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
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Sınıflar mücadelesinde, silah üstünlüğü, sonucu
belirlemez. Öyle
olsaydı tarihte hiçbir devrim mümkün olmazdı. Öyle
olsaydı, tarihte,
hiçbir imparatorluk yıkılmazdı, hiçbir
iktidar yerini bir başka iktidara bırakmazdı. Silah, her şeyi belirliyor
olsaydı, silah üstünlüğüne sahip olanlar, ilelebet yerlerinde kalırlardı.
Tarih bize, bunun böyle olmadığını
gösteriyor.
Nice imparatorluklar, padişahlıklar, krallıklar yıkılıp gittiler. Nice
faşist diktatörlük, onca silahlarına
rağmen, halk kurtuluş savaşları karşısında dayanamadılar.
Düşman saldırısı karşısında silahı
olmayan bir halk ne yapar; dirgenini,
yabasını, kazmasını, küreğini alıp
kendine silah yapar.
Dirgen, yaba, eskiden harmanda
kullanılan, ucu sivri tarım araçlarıydı.
Silahın olmadığı yerde, en etkili silahtı. Süngü gibiydi.
Silahın olmaması direnme ve savaşma kararlılığında olan hiçbir halkın
önünde engel olamaz.
Emperyalistler arası Birinci Paylaşım Savaşı’nda, Anadolu Kurtuluş
Savaşı’nda tarih şu örnekleri kaydetmiştir: Mesela elde yeterli silah
yoktur, ama savaşmak isteyen daha
çoktur; silahsız askerler, cepheye giderler, ve vurulup düşenlerin silahını
alıp savaşmaya devam ederler.
Mermilerin bittiği yerde, süngü
silahtır. Makinalı tüfeklerden çıkan
mermilerin vızır vızır havada uçtuğu
yerde, bir av tüfeğiyle de savaşıldığına
tanık olmuştur savaş meydanları.
Bütün bu örneklerin gösterdiği

SİLAHIMIZ
TAŞTIR, SOPADIR,
ÖFKELİ BİR BAKIŞTIR!

savaşma iradesi, silah üstünlüğünden
daha üstün bir güçtür.
Halklar açısından esas olan, silahın
politik anlamı ve işlevidir.
Mesela, faşist katillerin teneke
kutuları mahallelere girdiğinde, onlara
taş atmak da, en az kurşunlar kadar
etkilidir.
Belki düşmana fiziki bir kayıp
verdirmez o taşlar, ancak düşmana,
orada istenmediğini, dost olarak, kurtarıcı olarak görülmediğini en açık
biçimde gösterir.
Öfkeli bir bakış bile yeri gelir,
halkın, halk milislerinin silahı olur.
O öfkeli bakış, düşmanı moral olarak
vurur.
O bakış, zulüm ne kadar büyük
olursa olsun, zalimlerin ne kadar askeri üstünlüğü olursa olsun, halkları
teslim alamayacağının en net ifadesi
olur.
Mahallelerimizi savunacağız.
Kimdir milis? Silahlanmış halktır.
Halk ne kadar silahlanırsa, milis o
kadar büyür. Mahallelerdeki halk
düşmanlarına karşı, halkın müdahale
ve mücadele gücüdür. Milis sayesindedir ki, halk düşmanları, mahallelerde istediklerini yapamazar.
Kimdir mahallelerdeki düşmanlar?
Polis, jandarma, uyuşturucu tacirleri,
fuhuş yaptıranlar, faizciler- tefeciler,
muhbirler.. ilk başta aklımıza gelenlerdir.
Bunların her biri, halka her düşmanlık yapmaya kalktıklarında milisi
karşılarında bulmalılar. Bu halk düşmanları, halka karşı bir faaliyet yürütürken, karşılarına her an bir milisin
çıkabileceğini, her an yazılı, sözlü,
taşlı bir müdahaleye maruz kalacağını
bilmelidir.
Direnen bir halkın elinde taş da
silahtır, sopa da silahtır, kazma da

silahtır... Direnen bir halk için, bedenlerimiz de bir silahtır, açlığımız
da bir silahtır.
Mesele, hangi silahla olursa olsun,
faşizmin karşısına çıkabilme ve o
silahı kullanabilme cesaretini göstermektedir.
Silahı hep karademir sanma
Apo, Fatih, Hasan, Haydar
patladı zulmün orta yerine
yüreğin
bilincin
bedenin elde silahtır şimdi
Beden silahımızdır şimdi
cephanemiz sınırsız açlık
ölüm eylem olsun bize
nerede silahsız kaldık ki...
Eğer, doğru hedefe yöneliyorsak
ve eğer düşmana ateş etme cüretimiz
varsa, bir taş bile elimizde etkili bir
silaha dönüşür; yok düşmanı doğru
tanımlamıyorsak veya düşmanlara
saldırma cüretimiz yoksa, elimizde
onlarca kaleşnikof da olsa, onlarca
bomba da olsa, bir işe yaramaz. Bir
halk deyişinin dediği gibi: "Eğer ateş
edemiyorsak silah bizim neyimize."
Fakat savaşma, ateş etme cüret
ve kararlılığına sahip olanlar, silahları
yoksa da onu bulurlar. "Ya faşizme
teslim olacağız, ya silah bulacağız."
Milisler, silah konusunda, düşmana karşı araçlar bulup geliştirme
konusunda, çok daha yaratıcı olabilirler. Halkı işin içine kattığımızda,
halkın yaratıcılığı etkili savaş araçları
da bulacaktır.
Gerçek güç silahların çıkardığı
seste değil, onları yöneten düşüncelerdedir.
Düşüncelerin zayıf ya da yanlış
olduğu yerde silahlar nihai hedefe
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varmayı sağlayamaz; rotasını şaşırır
sağa sola vurmaya
ve etkisizleşmeye
yol açar. Ulusal ve
toplumsal mücadeleler tarihi bunların çokça örneği ile
doludur.
İdeolojimiz nettir.
Bu anlamda milisin rotası da
nettir. Hedefleri de nettir. Milisin
önündeki adım, bu netlik doğrultusunda sopayla, taşla, neyle olursa

olsun, silahlanmak, silahlanmayı yaygınlaştırmak, halkın en basit silahlarla
da olsa, halk düşmanlarına karşı direnmesini ve saldırmasını sağlamaktır.
Mahallelerde yıllardır yapılan direnişler, ve son olarak Haziran Ayaklanması, milis ve halkın silahlanması
açısından çarpıcı örneklerle doludur:
Tencere kapağından yapılmış mancınıklar, sopalar, sapanlar, pet şişelerden yapılmış gaz maskeleri, molotoflar, tazyikli sular karşısında bedenlerle kurulan barikatlar, halkın
mücadelesini zenginleştiren araçlar

olmuşlardır. Kimse orada sapanın,
taşın meşruluğunu tartışmamıştır.
Burada esas olan, halkın şiddetinin
meşruluğudur. Halklar açısından şiddet haktır ve şiddete başvurmak meşrudur. "Halkın şiddeti ekmek, adalet
ve özgürlük kadar haktır."
Halkın düzen karşısındaki gücü,
kitlesel örgütlülüğü ve askeri örgütlülükleridir.
Halk milis olarak örgütlendiğinde,
gücü, gün gelir elindeki taştan sopadan, gün gelir, silahtan kaynaklanır.

Zorla Müdahale Cinayettir,
Cinayete Ortak Olmayacağız, Yaşatacağız!
İzmir Halk Cephesi 13 Ekim'de Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde her Cuma 19.30'da düzenlenen “Nuriye
Gülmen Semih Özakça’nın Talepleri Kabul Edilsin!
Zorla Müdahale Cinayettir, Cinayete Ortak Olmayacağız,
Yaşatacağız!” konulu basın açıklamasında şunlara değinildi: "...26 Eylül’de Ankara Numune Hastanesi’ne
kaçırılan Nuriye Gülmen’in sağlık koşulları ise giderek
kötüleşiyor. Zorla müdahale için kaçırıldığı hastanede
kendisine refakatçı verilmediği için insani ihtiyaçlarını
karşılayamıyor. Bir yandan da Soysuz, bilincinin kapanması durumunda müdahale izni verildiğini söylüyor
doktorlara… Bir bakanın izninin hiçbir önemi yok. Biliyoruz ki bilinci kapanan birinin son verdiği beyan esastır. Aksi işkencedir, insanlık
suçudur. Nuriye Gülmen müdahaleyi kesinlikle reddettiğini ve açlık grevine devam
edeceğini beyan etmiştir... Çünkü onlar
Nuriye ve Semih gibi binlerce insanı bir
gecede işlerinden edenler insanları ekmekleriyle terbiye etmeye çalışanlar, insan
yaşamının ceplerine indirdikleri paralardan
daha değerli olduğunu kavrayamazlar.
Yağma, talan ve rant peşinde koşanlar elbette yeni projelerini açıklarken hiçbir
işçi-emekçiyi düşünmeyeceklerdir. Geçtiğimiz günlerde Aliağa’da TÜPRAŞ’ta
patlayan bir tanker nedeniyle dört işçi
yaşamını yitirdi, iki işçi ise ağır yaralandı
o sıralarda enerji Bakanı gülerek yeni
projelerini anlatmaktaydı patlamanın he-

men ardından çıkıp açıklamayı yapan bir yetkili ise işin
durmadığını söylemekten başka bir şey diyemedi. Onlar
değil miydi ki öldürülen işçilerin sayısını doğru vermekten
dahi korkan? Onlar değil miydi işsizlik rakamlarıyla
oynayarak yapay bir refah seviyesi yakalamaya çalışan?
Elbette onlar. Onların derdi rakamlardır, hangi okuldan
mezun olduğu bile belli olmayan birilerinin rakamlar
üzerinde bu kadar oynaması ise ironiden başka bir şey
değildir. Dirilerek Nuriye ve Semih’in taleplerini haykırmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz!” denildi.
Açıklamanın okunmasının ardından şiirler okunarak eyleme son verildi. Eyleme 15 kişi katıldı.
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Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 75. gününde
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Ele Aldığımız Sorunları
SONUNA KADAR
Takİp Edeceğİz!
Biz "protestocu" değiliz. Evet,
bu ülkede halka karşı işlenen suçları,
katliamları, işkenceleri, iş katliamlarını, hepsini protesto ediyoruz ve
etmeye devam edeceğiz.
Fakat bununla yetinmemeliyiz.
Meclisler olarak bir sorunu ele
aldık mı, sonuna kadar takipçisi olmalıyız.
Bunu nasıl yapacağız?
- Birincisi; ele aldığımız sorunlarda sonuç almayı hedeflemeliyiz.
- İkincisi, çözümler geliştirmeliyiz.
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SONUNA KADAR GİTMEK
Diyelim ki mahalleden bir insanımız katledildi. Biz katletdilmesini
protesto ettik. Ama meclis olarak
görevimiz, sorumluluğumuz orada
bitmez. Tersine o noktadan itibaren
bir çok sorumluluğumuz ortaya çıkar.
- Maddi manevi her açıdan ailenin
yanında olmak, meclisler olarak bu
sorumluluklarımızdan biridir. Bir

Halk Meclisi, Ailelerin Ailesidir. Her
ailenin hısımı, akrabası, en yakını
Meclistir.
- Sonra o katliamı, her yerde, her
zeminde teşhir etmek, duyurmak görevi vardır. Sadece bizim biliyor olmamız ve bizim protesto etmemiz
yetmez. Bu anlamda, katliamı teşhir
etmek için halk toplantılarından duvar
yazılarına, demokratik kurumları ziyarete kadar, her yönteme başvurup
konuyu takip etmeyi sürdürmeliyiz.
- Katliamla ilgili dava açılması
için mücadele, dava açıldıktan sonra
katillerin cezalandırılması için mücadele.. şeklinde ele alabilmeliyiz.
SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ
OLMAK
Örneği bir katliam üzerinden verdik.
Fakat bu ele aldığımız her konuda
böyledir.
Diyelim mahalledeki bir alt yapı
sorunu için, bir sokağın kanalizasyonu

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

YENİLMEZ TEK GÜÇ HALKIN GÜCÜDÜR
İLLE KAVGA
Nuriye ve Semih direnişine yönelik
her saldırıda, iktidarın çaresizliğini ve
direnişin gücünü bir kez daha görüyoruz.
Bir yanda devlet, bir yanda iki direnişçi...
Devlet, iki direnişçinin direnişini
kıramıyor.
Çünkü onlar haklı.
Çünkü onlar doğru bir politikayı
uyguluyorlar.
Çünkü bu direnişte Halk Cephesi
var.
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Çaldığımız her kapıda, öncelikle
bu gücü anlatmalıyız.
Tutukluyorlar. Sokaklardan kaçırıyorlar.
İçerideki Yorum elemanlarının sayısı, dışarıdakilerden fazla.
Ama dışarıda halk var.
Ve yorum halktır.
Yorumu dinlemeye devam edelim.
Çaldığımız her kapıda, İLLE KAVGA
albümünü anlatalım, tanıtalım, satalım.
İlle kavga, kavganın özünü ne kadar
iyi anlatıyor.

için dilekçe topladık ve belediyeye
verdik. Bu defa onun takipçisi olmak
gerekir. Belediye bir söz verdiyse,
onun takipçisi olmak gerekir.
Bu bizim hem kitle nezdinde,
hem düşman nezdinde ciddiyetimizdir.
Belediye bir söz verdiğinde ve
ardından sözünü verdiği o işi zamanında yapmadığında, eğer biz tavır
almazsak, takip etmez, gidip hesabını
sormazsak, gerektiğinde yeni eylemlerle o sözü takip etmezsek, bizi
kimse ciddiye almaz. Söz verir ve
yapmazlar.
HER AİLENİN EN YAKIN AKRABASI MECLİS OLABİLMELİ
Halk Meclisleri, "doğumda, düğünde, cenazede, hastanede, hapishanede" mahalle halkının yanında
olacaktır. Bu sadece basit bir "ziyaret"
meselesi olarak görülmemelidir. "Düğün oldu ziyaret ettik, cenaze oldu
başsağlığına gittik" ilişkisinin ötesinde

Atasözü:
Yalnız taş
duvar olmaz
Baskılar, tutuklamalar, BİZİM SESİMİZİ BOĞMAYA YETMEZ.
BİZİ SUSTURMAYA YETMEZ.
Çaldığımız her kapıya önereceklerimiz:
Nuriye-Semih'in mahkemesine katılalım.
Bir albüm alın, "ille kavga" deyin
siz de.
Yorumcularla dayanışma için onlara
mektup yazalım, Kültür Bakanlığına
protesto için mail yazalım, faceboktan
protesto edelim, hesap soralım.
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bir bağı olabilmeli meclislerin. Kapitalizm, her türlü ilişkiye çıkarcılığı
hakim kılmıştır. Halkın akrabalık
ilişkileri bile bencil, bireyci yaşam
kültürü karşısında yenilmektedir.
Halk Meclisleri işte bu boşluğu dolduracaktır. Halkın birbiriyle ilişkilerini, Meclisin halkla ilişkilerini çıkarcılığın ötesine taşıyacak, yakını,
kimsesi olmayanların kimsesi olacaktır. Halk Meclisi, her ailenin en
yakın akrabası olabilmelidir. Her sorununu ilk paylaşacağı yer olabilmelidir. Bu, her sorunun takipçisi
olmakla mümkündür.
ALTERNATİF OLMAK İÇİN
HER KONUDA ISRARCI OLMALIYIZ
Mesele ortaya bir ALTERNATİF
koymaktır. Halkın ve devrimcilerin
alternatifini koymaktır.
Her konuda meclis olarak yapabileceğimiz bir şey vardır.
Elbette bir çok sorun bu düzen
içinde çözümsüzdür. Sorunların tam
manasıyla bu düzen içinde çözüle-

Devrimci Tutsakları
Psikolojik Baskılarla
Teslim Alamayacaksınız!
Devrimci Özgür Tutsak olan İsmail
Akkol’a, Silivri Hapishanesi’nin ahlaksız gardiyanları tarafından “bugüne
kadar niçin intihar etmedin?” diye
soru sorulmuştur. Bunun üzerine nasıl
intihar edeceğinin yöntemlerini anlatmışlardır. Konuyla ilgili 12 Ekim’de
yazılı açıklama yapan TAYAD’lı Aileler kısaca şu sözlere yer verdi; “…
Psikolojik baskı yöntemleri uyguluyorlar. İsmail Akkol’un başına gelebilecek her şeyden hapishane idaresi
sorumludur.”
Suçlu Değil Devrimciyiz Tek Tip
Elbise Giymeyeceğiz
İstanbul TAYAD’lı Aileler 14

meyeceğini de biz söylüyoruz. Fakat
kendi paylaşımımız, dayanışmamız,
örgütlülüğümüz ve yaratıcılığımızla,
asgari anlamda yapabileceklerimiz
ve çözebileceklerimiz de vardır.
Bir başka örnek üzerinden devam
edelim. Oligarşinin hükümetleri de,
belediyeleri de yoksul halkı deprem
karşısında yalnız bırakmıştır. Yüzbinlerce insanın ölümünden sözedilmektedir ve hükümetlerin, belediyelerin bunun karşısında hiçbir önlemi, çalışması, planı, programı yoktur.
Halk Meclisleri, bir bildiriyle,
açıklamayla bu durumu protesto edebilir ve kınayabilir. Bunu yapmalıdır
da.
Fakat bunu yapmakla kalmamalıdır.
Sonraki adımda, deprem konusunda halkı bilinçlendirmek, halkın
can güvenliğini asgari ölçüde olsa
sağlayabilmek, depremle ilgili somut
taleplerimizin karşılanması için belediyelere baskı yapmak çerçevesinde
bir çok çalışma yapılabilir.

Belediyeler ve soyguncu, yağmacı
inşaat tekelleri, deprem korunma
alanlarına el koydularsa halk olarak
Gazi'de, Okmeydanı'nda ne yapacağımıza halkla birlikte toplanıp karar
verebiliriz; kendi korunma alanlarımızı, kendi korunma yöntemlerimizi
belirleyebiliriz.
SONUÇ OLARAK;
Bütün bunlar yapılabilir.
Yapabilmenin ön koşulu,
1- Sorunları, konuları, sadece protestocu bir bakış açısıyla ele almamak.
2- SONUÇ ALICI, SORUN ÇÖZÜCÜ bir hedefe sahip olmak.
3- ALTERNATİF OLMA iddiasını
taşımak. Yaptığımız her işte, ilgilendiğimiz her konuda, bu iddiamız somutlanmalı.
Halk Meclisleri, mücadelesini bu
çizgide geliştirdiğinde, bulunduğu
mahalledeki tüm halkın meclisi olma
yolunda büyük adımlarla ilerleyecektir.

Ekim’de Taksim Galatasaray Lisesi
önünde, emperyalizmin ve uşağı
AKP’nin Tek Tip Elbise (TTE) politikasına karşı basın açıklaması yaptı.
Halkın ilgi gösterdiği ve alkışlarla
destek verdiği gözlendi. Yapılan açıklamada ise kısaca şu sözlere yer verildi;

almanın aracı olarak dayatılıyor. Beyinlerimizi size teslim etmeyeceğiz.
Sımsıkı sarılacağız Anadolu topraklarına belki bedenlerimiz düşecek
çok sevdiğimiz Anadolu topraklarına
ama TTE giymeyeceğiz. TTE giymek
ölümdür. Kendi ölüm fermanımızı
imzalamayacağız.

“Hapishanelerde saldırılar, sürgün
sevkler, işkenceler devam ediyor, tek
tip elbise öncesi deneyebilecekleri
tüm yöntemleri deniyorlar. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak diyoruz ki; tüm
çabalarınız nafile, biz köklerimizi
Anadolu topraklarına salmışız, biz
bu vatanın evlatlarıyız, sizin emperyalist ağababalarınız giydiremedi bize
TTE’yi, ne yapsanız da giymeyeceğiz.
TTE devrimci tutsakları kişiliksizleştirme politikasıdır, beyinleri teslim

Bizler bugüne kadar nasıl direndiysek hapishanelerde yine aynı şekilde
direneceğiz öleceğiz ama asla teslim
olmayacağız. Buradan Amerika ve
uşaklarına sesleniyoruz, 7 yıl F tipi hapishane politikanıza karşı nasıl direndiysek 138 kez ölüp teslim olmadıysak
şimdi de değil 7 yıl gerekirse 70 yıl direneceğiz. Yeni gelenekler yaratacağız
tek tip elbise politikanıza teslim olmayacağız. Şimdiden haykırıyoruz yaşasın
direniş yaşasın zafer…”
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İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI
düzen
kapitalizm

devrim
sosyalizm

geçmiş

gelecek
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Şırnak’ta bir kömür ocağında çökme oldu ve 7 işçi katledildi.
Enerji Bakanlığı, "Kömür ocağı
ruhsatsız, kaçak çalışıyor." diye açıklama yaptı.
Açıklama, kapitalizmin suçlarını
örtbas etmek için yaptığı klasik bir
açıklamadır.
Açıklama, yalandır. Kapitalizm
yalancıdır.
İşçinin can güvenliğini hiç düşünmediklerini gizlemek için, ocak
kaçaktı diyorlar. Yalan:
Şırnak'ta, göçüğün olduğu yerdeki
ocaklar, söz konusu maden alanında
can güvenliği olmadığı için 2013'te
kapatıldı.
Fakat, Cudi dağı eteklerindeki bu
ocaklar, 2014'de tekrar faaliyete girdiler.
"Kaçak" olarak mı?
Kesinlikle hayır.
Burada, bu "kaçak" ocaklarda,
kaç işçi çalışıyor biliyor musunuz?
Orada 3 binin üzerinde işçi çalışıyor.
Yanlış okumadınız; 3 bin kişinin
çalıştığı ocaklardan söz ediyoruz.
Hemen her yıl, onlarca işçi öldü
bu ocaklarda. Bunların haberleri basında yer aldı.
Enerji Sanayi ve Maden Kömür
Emekçileri Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Şenoğlu, Temmuz 2014'de
yaptığı açıklamada şöyle demişti:
"Şırnaktaki maden ocaklarında

İşçinin Güvenliği de Sağlığı da
Kapitalizmin Umrunda Değildir!
ölenleri gizli gizli gömüyorlar".
Hangi kaçaktan söz ediliyor?
Sanki bir bakkal dükkanından, bir
seyyar satıcıdan sözediyor.
Koskoca bir alan ve alanda da bir
değil, bir çok kömür ocağı çalışıyor.
Binlerce işçi her gün gelip gidiyor,
yüzlerce kamyon vızır vızır çalışıyor.
Kaçakmış!!!
Sorun kapitalizmin tarzıdır.
Göz göre göre "kaçak" olması
ne demektir?
- Hiçbir iş güvenliği koşulunun
yerine getirilmemesi demektir.
Tabii ne gaz ölçümü var, ne de
başka bir güvenlik önlemi.
(Sosyalizmde iş güvenliği olmayan
işyerleri, üretime devam edemez.)
Ocağın kaçak olması ne demektir?
- İşçilerin sigortasının olmaması
demektir.
(Sosyalizmde bu tek bir işçi için
bile mümkün değildir.)
Ocağın kaçak olması, iş kazalarının örtbas edilmesi demektir.
Sosyalizmde bu düşünülemez bile.
Son zamanlarda, burjuva basında
da iş kazalarına çokça yer veriliyor.
Fakat bu kazaların nedeni sorgulanmıyor.
Kazaların nedeninin çarpık kapitalizm olduğu örtbas edilip, bir kaç
kişi suçlanıyor.
Şimdi diyelim ki, Şırnak'ta 7 işçinin katledildiği ocakta görevli mühendisi tutukladılar, ne değişecek?
Şu başlık, durumu özetliyor: "Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada
üçüncü, Avrupa’da birinci sırada!"
KAPİTALİZMDE İŞ GÜVENLİĞİNİ ORTADAN KALDIRAN,
BİZZAT KAPİTALİZMİN AŞIRI
KAR HIRSIDIR.
ÖLÜMLERDEN, maliyetleri dü-

şürmek için, işçilerin can güvenliğini
ortadan kaldıran KAPİTALİZM SORUMLUDUR.
DÜNYADA DURUM: Dünyada
her 3 dakikada bir iş kazası, her 4
saatte bir de ölümlü iş kazası meydana
geliyor. İş kazalarının yüzde 98’lik
kısmı işveren ve personel ihmalinden
kaynaklanıyor. Bu kazaların yüzde
50’si çok kolay önlenebilir kazalardır.
NEDEN ÖNLENEMİYOR? Cevap; kapitalizmin kar hırsı.
Bugün iş kazası denilince, yeni
sömürge ülkelerdeki durum ortaya
konulup, iş güvenliğinin sağlandığı
ülkelere örnek olarak da bazı emperyalistler gösteriliyor.
TAM BİR ÇARPITMA.
İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda "önde gelen ülkeler arasında
sayılan Avustralya, Almanya, İngiltere
ve bazı AB ülkelerinin halen ulaşamadığı düzeylere, başta Sovyetler
Birliği olmak üzere, pek çok sosyalist
ülke ON YILLAR ÖNCE ULAŞMIŞTIR.
- KAPİTALİZMİN VE SOSYALİZMİN İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ
SAĞLIĞI ÖLÇÜLERİ BİLE FARKLIDIR:
- "Çalışma ortamlarında toksik
maddeler için azami kabul edilebilir
yoğunlukların belirlenmesi" konusunda kapitalist ülkelerle sosyalist
ülkeler arasında temel bir fark vardır.
Kapitalizm, örneğin 5 birim zehir
normaldir derken, sosyalist ülkeler
bunu en altta tutmuşlar, örneğin 2
birime kadar izin vermişlerdir.
- "SSCB’de çevre ve işçi sağlığı
standartları genelde mevcut teknoloji
ve ekonomik fizibilite dikkate alınmaksızın, yalnızca sağlık etkileri temelinde belirlenmektedir. Bu durum
ABD’deki standart belirleme politikalarıya taban tabana zıttır."
Yani kapitalizm "koşulları" gerekçe gösterip işçi sağlığını hiçe sa-
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yarken, sosyalizm, koşulları işçi sağlığına göre ayarlamaktadır.
- SUÇLU KİM?
İş kazalarında, kapitalistler, yüzsüzce emekçileri suçlayıp, onların
dikkatli olmadıklarını, kurallara uymadıklarını iddia ederler.
Oysa aşırı çalışma ve aşırı mesai
ile işçileri yorgun, dikkatsiz hale getiren kendileridir.
Oysa Sovyetler Birliği'nde daha
devrimin ilk yıllarında:
- 16-18 yaşlar arası ergenler için
çalışma günü 6 saate indirilmiştir;
18 yaşın altındaki gençler için tehlikeli
olarak kabul edilen bazı meslekler
bu yaş kitlesi için yasaklanmıştır.
- 11.11.1917 tarihinde kabul edilen
ilk kararnameler ile 8 saatlik çalışma
günü kabul edilmiştir. Bu kararnameye
göre Rusya’da çalışma haftada 48
saat ile sınırlandırılmıştır. Böyle bir
karar dünyada ilk kez alınmıştır. (Örneğin, ABD bunu ancak 1938 yılında
kabul etmiştir.)
- Stalin'in milyonlarca emekçiye
verdiği müjde ile devrimin 10. yıldönümü olan 1927 yılında ise iş
günü, ücret aynı kalmak şartıyla 7
saate indirilmiştir.
- Gece vardiyaları için ise mesai
6 saattir. Daha sonra ağır ve tehlikeli
işlerde çalışan işçiler için mesai günde
6 saate, bazı kategorilerde (örneğin
cıva sanayi) 4 saate indirilmiştir.
- Sovyetler Birliği'nde 15 Kasım

1922’de kabul edilen İş Mevzuatı'na
göre:
"Hiçbir sanayi
tesisi veya işlik sendikalar ve sağlık
otoritelerinin onayı
alınmadan inşa edilemez".
"Hiçbir tesis iş
müfettişi ve hijyen
müfettişi tarafından
incelenmeden hizmete giremez."
- En fazla iş kazasının olduğu
sektörlerin başında gelen inşaat sektörüyle ilgili, olarak Sovyetler Birliği'nde gelişen teknolojiye göre sürekli
yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.
- Sovyetler Birliği'nde iş kazalarını
önlemekte en temel nokta, işyerlerinin
ve çalışma koşullarının denetlenmesinin büyük ölçüde işçi örgütlerine
ve dev bir müfettişler ordusuna bırakılmış olmasıdır.
- "İş yerlerinde işyerinin büyüklüğüne göre 7–17 üyeden oluşan
emek koruma komiteleri vardır. Bu
komiteler işyerindeki makine koruyucularını, havalandırmayı, iş-günü
ihlallerini vs. denetlerler."
- SSCB’deki 25 sendikanın hepsinin Emek Koruma Bölümü vardır.
Bölüm’ün işlevlerinden biri emekçileri işçi sağlığı ve güvenliği alanında eğitmektir.
KAPİTALİZM, İŞ GÜVENLİĞİNE "MALİYET ARTIRICI
UNSUR" OLARAK BAKAR.
SOSYALİZMDE İSE BU
DOĞRUDAN EMEKÇİYE
VERİLEN DEĞERLE İLGİLİ
BİR SORUNDUR.
İş Güvenliği, sorunu, işyerlerine asılan "başınıza baret giyin" tabelalarıyla sağlanamaz.
Kapitalizm, bunun dışında iş
güvenliğine harcanacak parayı
gereksiz masraf, maliyet artırıcı

unsur sayar. Aşağıdaki tablo, sosyalizmin iş güvenliğini hangi bakış açısıyla ele aldığını gösterir:
"1930'ların ortasında iş güvenliği
alanında başlayan enstitüleşme bu
yıllarda da sürmektedir. Bu enstitülerle
eşgüdümlü çalışan sendikalar bulunmakta, tüm bunların yanında Ağır
Sanayi Bakanlığı'na bağlı olan Güvenlik Teknolojisi bölümü yalnızca
1935 yılında 180 farklı güvenlik aracı
geliştirmiş, ülkedeki 25 Tıp Enstitüsü
ile birlikte çalışmıştır. 50'lı yıllarda
bütün sağlık kuruluşlarının büyük
sağlık komplekslerinde toplanması
işçi sağlığı hizmetlerine de yansımış,
60'larda Sağlık Bakanlığı'na bağlı 12
Sanayi Hijyeni ve Meslek Hastalıkları
Enstitüsü yapılandırılmıştır."
İşte bütün bunların sonucunda,
SSCB'den Küba'ya bütün sosyalist
ülkelerde iş kazası sayısı düşmüş,
kapitalizmin "meslek hastalıkları"
diye meşrulaştırdığı hastalıklar minumum seviyeye indirilmiştir.
Bunun sonucunda sosyalist ülkelerde yaşam süresi hızla büyümüştür.
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İş kazalarına, işçi sağlığına ilişkin
istatistiklerde, burjuva basın yayın
organları, kurumları, sosyalist ülkelere
yer vermeseler de gerçek budur.
Tüm kapitalistler, iş kazalarını
önleme konusunda, sosyalistlerin ardından nal toplamışlardır.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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ÖMÜRLERİNİ VERENLERİ, UMUDU BÜYÜTENLERİ

SAHİPLENELİM...
Tayad’lı Aileler
Yazımıza başlarken Özgür Tutsaklar kimdir, öncelikle Özgür Tutsakların kendilerinden dinleyelim.

Özgür Tutsak Kimdir ?
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“Biz, Anadolu toprağında emperyalizme ve faşizme karşı savaşırken
tutsak düşmüş halktan insanlarız.
Önderimizin ifadesiyle söylersek
"Biz bu toprağın insanıyız. Halkız.
Halktan biriyiz. Halkın öncüsüyüz."
Tutsak alınmamızın nedeni, bizim
bu niteliğimizdir.
Esaret koşullarında bu niteliğimizin ezilip yok edilmeye çalışıldığını
biliyoruz. Ama bugüne kadar irademizi ezdirmedik, bundan sonra da
ezilmesine izin vermeyeceğiz. Özgür
Tutsaklık, tarihe kanla yazılan bir
geleneğe dönüşmüştür. Buca, Ümraniye, Ulucanlar Direnişleri, '96
Ölüm Orucu ve 2000-2007'de Büyük
Direnişimiz’i yaratan ve daha nice
direnişlerimizi de yaratacak olan işte
bu Özgür Tutsaklık geleneğidir.
Özgür Tutsak, her koşulda halk
için üreterek, kendisini ve yoldaşlarını
eğiterek ve feda ruhuyla direnerek
devrime yürüyen tutsaktır.
Özgür Tutsağın tarihsel görevi,
bulunduğu her yerde ve her koşulda
bu devrimi örgütlemektir”(Özgür
Tutsak Tüzüğü’nden)
Her gün operasyonlar devam ediyor, tutsaklara saldırılar devam ediyor.
20-25 gardiyanın saldırısına uğrayan tutsaklarımız, domuz bağı işkencesiyle, süngerli odalara atılarak
sindirilmeye çalışılıyor.
Özgür Tutsaklar hep başı dik durdular düşmanın karşısında. Onuru,
adaleti temsil etmekten asla vazgeçmediler.

Tutsaklara Mektup
Yazalım, Neden mi?
Hapishanelerde mektubun ayrı
bir önemi vardır. Dışarıdan gelen bir
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haber, yoldaşından aldığı bir selam
tutsağı daha güçlü kılar. Dışarıyla
ya da içerideki ve dışarıdaki yoldaşlarıyla en büyük bağları, paylaşım
araçlarıdır mektuplar. Coşkumuzu,
sevincimizi, acımızı tüm hissettiklerimizi, üretimlerimizi yani kısacası
tüm yaşadıklarımızı mektup üzerinden
paylaşırız. Mektuplar bu yönüyle hapishanelerdeki tecriti kırma aracımızdır. Çünkü mektuplarla dayanışmayı arttırırız. Mektuplarımız sadece
iletişim araçlarımız değil aynı zamanda eğitim araçlarımızdır da. Paylaşımlarımızla hem öğrenir hem öğretiriz. İşte tüm bu saydıklarımızdan
dolayı düşman mektuplarımıza saldırır. Çünkü tecritte bizi güçlü tutacak
hiçbir şeyin olmasını istemez.

Özgür Tutsaklara Kitap
Gönderelim Neden Mi?
Özgür Tutsaklar, tecridin karanlığında kitapların ışığıyla aydınlanır.
Okumak en temel çalışmalarından
birisidir tutsağın. Okumazsa paslanır,
düşünceleri bulanır. Okudukça, yazdıkça, ürettikçe bilenir, berraklaşır,
sistematize eder okuduklarını. Dünya
halklarının sömürü ve zalimden kurtuluş kavgasında, tarihe ve dolayısıyla
kitaplara da yazdığı büyük bir birikim
var. Bu birikimi okumak bizi zenginleştirir, okuduklarımız tutsaklarımıza örnek olur. Bu nedenle tutsaklarımıza kitaplarımızı gönderme-

liyiz.

Biz TAYAD'lı Aileler
Olarak Ne Yapacağız
Evlatlarımız İçin?
Halka gitmeliyiz, kapı kapı anlatmalıyız evlatlarımız neden tutsak düştüler, neden ömürlerini veriyorlar.
Evlatlarımızı mektuplarla, görüşçülerle, kitaplarla sahiplenmeliyiz.
Evlatlarımızın sahiplenilmesi için
çağrılar yapmalıyız.
HALKIMIZ! ÖMÜRLERİNİ
SİZLER İÇİN VEREN EVLATLARINIZ İÇİN BİR MEKTUP DA
SEN YAZ.
HALKIMIZ ÖZGÜR TUTSAKLARA SENDE BİR KİTAP GÖNDER.
Onlar Özgür Tutsaklar. Buca'da,
Ümraniye'de, Ulucanlar'da katledilenler. Katillerin üzerine direnişle
yürüyenler. En güzel türküleri bu direnişlerde söyleyip ölüm kusan namlular altında halaya duranlar. Onlar,
tutsaklıkta özgür olanlar.
Özgür Tutsaklar, 30 yıllık direniş
tarihleri ile Buca'da Ümraniye'de
Ulucanlar'da ölüm oruçlarında halkın
namusu, yüz akı, onuru oldular.
Özgür olmak, özgür kalmak, özgür
yaşamak için...
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
OKULLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ
FAŞİST AKP’NİN AÇGÖZLÜLÜĞÜNE TERK ETMEYECEĞİZ!
Sultan Beyazıt döneminden beri okul olarak kalmayı
kazansın diye İstanbul’un en iyi, en güzel yerlerini kendi
başarabilen İstanbul'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi rantçı
palazlandırdığı şirketlere peşkeş çekti. Koca İstanbul’u
AKP’nin palazlandırdığı inşaat tekellerinin kurbanı oluyor.
inşaat şantiyesine çevirdiler. Her köşede mantar gibi inşaat
Şişli Endüstri Meslek Lisesi yıkılarak,
şirketleri türedi ve hızla yayıldı. AKP halk
yerine Taş Yapı isimli AKP'nin palaziçin değil, tekellerin çıkarı için iktidardadır.
landırdığı inşaat tekeli tarafından otel
Bu yüzden halkın çıkarını değil tekellerin
ve rezidans yapılacak. Şişli'de 4 bin öğçıkarını ve menfaatini korumakla görevlidir.
renci öğrenim görüyor. Şişli Endüstri
Faşizmin eğitim ile iyi yetkin düşünen
 Çürümenin içinde
Meslek Lisesi öğrencileri yıkımdan dolayı
sorgulayan bilimsel düşünen insan yetişbüyümek istemiyoruz.
Kurtuluş Ortaokuluna gönderilecek. Kurtirme derdi yoktur. Bu yüzden okullara
tuluş Ortaokulu öğrencileri ise Mahmut  Uyuşturucu bataklığında imamları hoca diye atayabilir, bu yüzden
Şevket Paşa Ortaokulu’na gönderilecek.
sene ortasında okulları yıkabilir, bu yüzden
büyümek istemiyoruz.
Tüm bu gelişmelerin su yüzene çıkmasene ortasında sınav sistemini değiştirebi
Üniversite
kapılarında
sının ardından öğrenciler ve veliler 12
lirler. Binlerce öğretmen açığı varken, ataadaletsizlik istemiyoruz.
Ekimde Kurtuluş Ortaokulu önünde topması yapılmayan onbinlerce öğretmen var.
landılar. Ellerinde pankartlar, dillerinde  Büyüdüğümüzde işsizlik
Bunların yanında KHK adı altında Nuriye
sloganlar okulları için aileler ve öğrenciler
ve Semih gibi aydın, öğrencilerinden başka
bataklığında boğulmak
direnişe başladı. Çocuklarının başka
dünyaları olmayan öğretmenleri eğitimcileri
istemiyoruz
okula gitmemesi için imza kampanyası
işten atabilir yerine AKP’nin saçma sapan
dahi başlatan veliler “Okulumuzu bı-  Bunun için, demokratik
müfredatını, öğrencilere veli nimet gibi
rakmak istemiyoruz” “Kurtuluş Ortaokulu
sunan gerici öğretmenleri tutabilirler.
bir lise istiyoruz.
bizimdir” diyerek slogan yazan dövizlerle,
16 Ekim günü Şişli Endüstri Meslek
pankartlarla eylem gerçekleştirdiler. Ai-  Demokratik bir lise için,
Lisesi’nin rezidans yapılmasına okullarının
özgür, bağımsız bir ülke is- taşınmasına tepki gösteren öğrencilere
leler okullarının ellerinden alınmasına
tiyoruz.
karşı çıkarak, "bizi duymayacaklarsa
polis saldırdı. Öğrencilere işkence yaparak
biz Milli Eğitim Müdürlüğüne, valiliğe  Bunun için, bu yaşta,
bir öğrenciyi gözaltına aldılar.
gideceğiz. Yine duymazlarsa oturma eyBir yanda okulları için mücadele eden
BU
KAVGADA
lemi yapmaya devam edeceğiz..."diyor.
veliler ve öğrenciler, bir yanda AKP,
BİZ DE VARIZ!
“Aileler bize sormadılar? Bu kararı nasıl
AKP’nin inşaat tekelleri ve polis. Polisin
aldılar?” diye soruyorlar.
öğrenciye kalkan elleri halkın değil tekelFaşist AKP için ne ailelerin ne öğlerin hizmetindedir. Düşmanca okullarını
rencilerin ne de eğitimin bir önemi
isteyen öğrencileri yerlerde sürükleyen
yoktur. Bugün ülkemizde eğitim halktan
polis de tıpkı köpekliğini yaptığı iktidar

Liseliyiz
biz...
Genciz,
çok
kopuktur. Sene ortasında katil Tayyip
gibi halkın değil paranın hizmetindedir.
genç... Ama yüreklerimiz
Erdoğan’ın bir tek sözüyle sınav sistemini
Okullarımızı da geleceğimizi de faşist
büyük.
değiştirdiler. Yerine aniden, şekilsiz, öğAKP’nin açgözlülüğüne terk etmeyelim.
rencilerin ne olduğunu dahi anlamadığı,
Okullarımıza öğretmenlerimize sahip çıErken olgunlaşıyoruz biz.
ilk defa denenecek bir sınav sistemi gekalım.
Bu ülke, bu düzen erken
tirdiler. Bunu yaparken sınava hazırlanan
Halktan yana bir an olsun düşünmeyen
büyümek zorunda
milyonlarca öğrenciyi düşünmediler.
tekellerin
iktidarı AKP’ye okullarımızda
bırakıyor bizi.
Şimdi de eğitim öğretim yeni başlamışbizim için direnen öğretmenlerimizde biken, sırf tekeller para kazansın diye 3  İşte bu yüzden,
zimdir diyelim. Halkı öğrencileri düşünBU KAVGADA
Ortaokulu birden ayaklandırıyor altüst
meyenlere karşı örgütlenmekten, bir olBİZ
DE
VARIZ!
ediyorlar. AKP’nin inşaat tekelleri para
maktan başka çare yoktur.

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z
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Bu Kavgada
Biz de Varız!

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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ÇOCUKLARIMIZI UYUŞTURUCU VE YOZLAŞMA BATAĞINA İTEN AKP İKTİDARIDIR!

GENÇLERİMİZİ YOZLAŞMAYA KARŞI ÖRGÜTLEYECEK TEK GÜÇ

DEVRİMCİLERDİR!

Sayı: 37

Yürüyüş
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
bu sene okullara 10 bin polis görevlendireceğini açıkladı. Milli Eğitim
Bakanı Yılmaz; “geleceğin teminatı
olan çocukların daha sağlıklı güvenli
ortamda eğitim almasının kaliteli
eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi olduğunu belirterek, şöyle
konuştu:
“Daha önce İçişleri Bakanlığımız
bütün illerimizde riskli olarak belirlemiş oldukları okulların kameralarla
güvenlik alanı içerisine alınması konusunda mutabakata varmıştık. Bu
konuda çalışmalar başlamıştı. Şimdi
bu kamerayla sağlanan güvenliğe
ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da katkısıyla ve
kararıyla yaklaşık 10 bin tane güvenlik elemanı alacağız. Valiliklerce
belirlenen riskli okullarda bunları istihdam edeceğiz. Gerekçesi nedir?
Evlatlarımızı daha güvenli bir ortamda
okullara gelişte veya çıkışta herhangi
bir zararlı unsurla karşılaşmaması
,muhatap olmaması için bir ortak
çalışma gerçekleştirdik.”( 11.10.2017
HÜRRİYET)
Soysuz Süleyman ve Milli Eğitim
Bakanının tek kaygısı “geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve
güvenli bir ortamda eğitim görmesi”
imiş.
Peki AKP iktidarı döneminde çocuklarımız ne kadar “sağlıklı ve güvenli” koşullarda yaşıyor?
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
2002’den 2016
yılına kadar fuhuş yüzde 790,
uyuşturucu bağımlılığı yüzde
678, çocukların
cinsel istismarı
yüzde 434 ora-

nında arttı.
Adalet verileri, yılda
ortalama 8 bin çocuğun
cinsel olarak istismar
edildiğini ortaya koyuyor. Bu, günde 21 çocuk
demek! TÜİK verilerine
göre, 2015 yılında Türkiye’de işlenen suçların
yüzde 46’sı çocuklara
karşı işlenirken çocuğa
şiddet ve cinsel istismar
öne çıkıyor.
AKP iktidarı döneminde çocuk
istismarı 3 kat arttı! Çocuğun cinsel
istismarında Türkiye dünya listesinde
3’üncü sırada. Bu konuda davaların
neredeyse yarısı cezasızlıkla sonuçlandı.
Faşist AKP iktidarı döneminde
başta bonzai olmak üzere uyuşturucu
patlama yaptı.
AKP iktidarında, 2013’te 2009’a
göre en büyük artış yüzde 658,7 ile
bir veya birden fazla sentetik uyuşturucu madde kullanan çocukların
sayısında gerçekleşmiştir. Yaş grupları
itibariyle ise en hızlı artış, 11 yaş ve
altındaki çocuklarda görülürken, özellikle de bonzaiye başlama yaşı gittikçe
düşüyor.
Sokaklarda her gün uyuşturucu
komasına girmiş halde görünen gençler AKP iktidarının ürünüdür.
Şimdi kalkmış güvenlik ve sağlıktan bahsediyorlar.
Asıl çocuklarımızı uyuşturucu çetelerinin hamisi AKP iktidarından
korumalıyız.
“1994-2013 döneminde uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan dolayı
İstanbul’da cezaevine girenlerin sayısında yüzde 1543 (15.4 kat) artış
yaşandı ama İstanbul’da uyuşturucu
kullanımı azalmadı, aksine arttı.”
Tüm bu veriler gösteriyor ki Türkiye’de ne eğitim ne de yasalar çocuklarımızı korumuyor. Katil
AKP’nin böyle bir derdi de yok.

Kız çocuklarının evlendirilmesinin
önünü açan imam ve müftülere evlendirme yetkisinin tartışıldığı bu
günlerde, katil AKP’nin bakanları
hangi çocukların kimden korunmasından bahsediyor.
Okullara 10 bin polisin alınmasının asıl amacı devrimcilerin okullarda
örgütlenmesinin önüne geçmektir.
Tüm bu yozlaşma çöküntüsüne karşı
devrimcilerin liselileri örgütleyeceğinin korkusudur. Okulları halk sevgisinden uzak, polislerle doldurma,
liselileri baskı altına alma yöntemidir.
Daha yeni okullarını kaybetmemek için mücadele eden Şişli Endüstri
Meslek Lisesi öğrencilerine saldıran
polis kimin polisidir? Kimin polisi
kimi koruyacak?
SONUÇ OLARAK uyuşturucuyu
yaygınlaştıran, uyuşturucu patronlarını
çetelerini koruyup kollayan AKP iktidarıdır. Çocuklarımızı, gençlerimizi
uyuşturucudan yozlaşmadan kurtaracak
olan bu bataklığın asıl sahibi AKP değildir. AKP’nin yarattığı bataklığı kurutmaya kararlı devrimcilerdir. Devrimcileri ne okullardan ne de öğrencilerden polisler ile uzaklaştıramayacaklar.
Gençlerin sağlıklı ve güvenli bir
sistemde yaşaması için faşizme karşı
mücadelemiz sürecek. AKP ve onun
gibi tüm iktidarların bataklığa dönüştürdüğü bu sistemi bu düzeni yıkacağız.
Bu bataklıktan örgütlenen gençlerimizle cennet yaratacağız. Bunu
hiçbir güç engelleyemeyecek!

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
İlk olarak kuşatılmış Cephe savaşçılarının ağzından duyuldu bu söz.
Büyük bir cüretti her şeyden önce.
Teorik ve siyasi olarak ise, meşruluk
bilincinin en özlü ifadesidir.
Meşruluğa ilişkin bugüne kadar
söylenmiş en güçlü sözdür.
İki sınıf karşı karşıyadır.
İki sınıf savaş halindedir.
Bir taraf; devlet, kendini yasal,
karşısındakileri yasadışı, kendisini
meşru, karşısındakileri gayri-meşru,
kendisini haklı, karşısındakini haksız
görmekte ve bu bakış açısıyla kendisine baş kaldıranlara, silah sıkanlara
"teslim olun" çağrısı yapmaktadır.
İşte bu noktada, devrimci bunu
tersine çevirir.
"ASIL SİZ TESLİM OLUN".

Asıl Siz
Teslim Olun!

Niye? Çünkü, meşru olan biziz.
Siz meşru değilsiniz. Çünkü
sömürü meşru değildir.
Siz sömürü düzenini savunuyorsunuz.
Sömürü düzeni için silah kullanıyorsunuz.
Silahlarınızı bırakın ve teslim
olun.
Bu slogan, bu söz, sadece askeri
alanda geçerli değildir.
Düşmanın bize kendi meşruluğunu dayattığı her şeyin karşısına,
bu güçlü mantığımızla ve meşruluğumuzla çıkabiliriz.
Gösteri, örgütlenme hakkımızdır,
buna engel olanlar meşru değildir;
her yerde bıkmadan tekrarlayabiliriz
bunu.

DİLİMİZİ GÜÇLENDİRELİM,
Meşru olan biziz!
Gücümüzü meşruluğumuzdan alıyoruz.
Meşruluklarına inananlar, boyun eğmez.

İzmir’de tutuklu olan maden işçileri ve devrimcilerin
yargılandığı mahkeme 11 Ekim'de İzmir 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya yoğun katılım olması
nedeniyle duruşma salonu değiştirildi. Polyak Madencilik
önünde işlerini isteyen işçilere destek açıklamaları ve
yoksul madenci çocuklar için yaz okulu çalışmaları yapmanın, gözaltında susma hakkını kullanmanın suç olarak

Okulda faşist, gerici derslere karşı
çıkabilir, "gerçekleri öğretmelerini"
isteyebiliriz.
Bir gösteride, "yasalara uymamızı" isteyen polise, yasaları siz yaptınız, bu sizin yasalarınız, diyebiliriz.
Sendikada, yasalara uymamızı
isteyen sendikacıya, emekçiler adına,
bu yasaklara karşı çıkmanın kendi
görevleri olduğunu hatırlatabiliriz.
"Direnişi bırakın" diyene, "asıl
siz zulmü bırakın" demeliyiz.
"Açlık grevine katılmıyorum,
doğru bulmuyorum" diyene, açlık
grevi bir biçimdir, sorunun özü
direnmektir, direnmeyi doğru
bulup bulmadığınız önemli diyebilmeliyiz.
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Yürüyüş
22 Ekim
2017

Biz meşruyuz.

ZENGİNLEŞTİRELİM!

İzmir'de Tutuklu
Madenciler Tahliye Edildi

Gerektiğinde coplar altındayken..

Biz haklıyız.
Biz doğruyuz.
Bunları biz temsil ediyoruz.
Bunlarla çelişen her şey, yanlıştır.

gösterilmeye çalışıldığı duruşmada, tutuklu maden işçileri;
“13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisi hayatını
kaybetti. Biz de yeni katliamlar olmasın, madencilerin ve
maden ocaklarının sorunlarına dikkat çekelim diye bir
dernek kurduk. Soma Katliamı’nda akrabalarımız, çocukluk
arkadaşlarımız öldü. Cenazelerini ocaktan kendimiz
çıkardık” dediler. Duruşma sonunda Çiğdem Şenyiğit,
Gökhan Ayaydın, Volkan Çetin, Gürdoğan İşçi, Fırat Kaya,
Turgut Onur ve Mehmet Ter tahliye edildiler. Ancak
tahliye edilenlerden Çiğdem Şenyiğit ve Mehmet Ter,
hapishane çıkışında tekrar gözaltına alındılar.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
“150 bin kişi atılmış, hiçbiri direnmiyor, kendi çıkarını savunmayanı kimse savunamaz...
Kürdistan'da o kadar katliam var, halkın sesi çıkmıyor...
Bu kadar yalanı, dolanı nasıl görmüyorlar...
Gidip gidip yine kendilerini soyana zulmedene oy veriyorlar.”
Bunlar, halka inanmayanların, güvenmeyenlerin sıklıkla
rastladığımız cümleleridir; tüm bu cümlelerin sonu, "bu halk
için değmez" diye biter.
Bu bakış açısının sahipleri, halkın direnebileceğine inanmıyor.
Halkın devrim yapabileceğine inanmıyor.
Halka güvenmiyor.
Halka güvenmemek, halkın hiçbir şey yapamayacağını
düşünmek, burjuvaziye ait bir düşüncedir. Küçük burjuvazi de
böyle düşünür.
Bu düşünce, "halk için" herhangi bir düşünce veya ideal
için, insanların hiçbir fedakarlıkta bulunmasına değmeyeceği
BİREYCİLİĞİYLE devam eder.
Bu düşünce, halkların binlerce yıllık isyanlar, direnişler,
savaşlar tarihinin inkarıdır. Bu düşünce, halkların tarih boyunca
kazandığı zaferlerin inkarıdır. Milyonlarca insanın, ayaklanmalarda, halk kurtuluş savaşlarında, 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nda, halkların özgür olabilmesi için kendini feda ettiği
gerçeğinin inkarıdır.
Sayı: 37
Halkların şu veya bu zamanda, baskılar karşısında sessiz,
Yürüyüş tavırsız kalması da tarihi bir olgudur. Kendi içinde nedenleri
22 Ekim
vardır. Kitle mücadelesi ilerler, geriler. Halklar, bazen baskının,
2017
terörün altında geriye çekilir, bazen kurşunların üzerine yürürler.
SINIF BİLİNCİ, bize, halkın şu veya bu dönem tavrı ne
olursa olsun, tarihi yapanın halk olduğunu söyler. Tarih boyunca
ölen ve öldüren, yıkan ve yapan odur, savaşan odur.
TARİH BİLİNCİ, bize, halktan asla umut kesilmemesi gerektiğini gösterir. Çünkü halklar, tarihin kaydettiği bütün büyük
kahramanlıkların, bütün büyük savaşların, bütün büyük fedakarlıkların sahibidir.
Halka, devrime, sosyalizme inanç bir bütündür.
Biri diğerini besler.
Halka inanmak ve güvenmek, burada temel bir rol oynar.
Halka inanmıyorsanız, devrime inanmak bir şey ifade
etmez. Çünkü devrimi yapacak güç halktır ve halka inanmıyorsanız, bu halktan bir şey olmaz diyorsanız, devrimi yapacak
bir güç de ortada yok demektir.
Halka güvenmek, halkın örgütlenebileceğine inanmaktır.
Tersi ise, halka güvenmeyenler, bu halk örgütlenmez diye
düşünür ve halkı örgütlemezler. Halka güvenmeyenler, örgütlemek için halka gidemezler. Kendi güçsüzlüğünü, inançsızlığını
halkın güçsüzlüğü, inançsızlığı gibi göstermeye çalışırlar.
Halka güvenle kendine güven arasında da yakın, kopmaz
bir bağ vardır.
Halka güvensizlik aslında kendine güvensizliktir. Kendi
güçsüzlüklerini, kendi korkularını halka malederek açıklarlar.
Kendi korkuları vardır, halk korkuyor derler. Kendileri hazır
değildir, halk hazır değil derler. Kendileri legalizme doğru yol
alacaklardır; halkın legal partiye ihtiyacı var derler.
Tarihsel, sınıfsal olarak biliyoruz ki;
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Sorun: Halka Güvensizlik
Çözüm: Sınıf ve Tarih Bilinci
1- Devrim kitlelerin eseridir.
2- Politika, kitlelerle ve silahlarla yapılır.
Dolayısıyla, halka güveni olmayanlar, veya kalmayanlar,
devrim iddiasını sürdürümeyeceği gibi, politika yapamaz hale
gelirler. Hiçbir konuda politika üretemezler. Emperyalizmin,
oligarşinin tüm saldırıları karşısında "kitle yapmaz, kitle
gelmez, kitle korkar" diye düşünecekleri için bir politika geliştiremezler.
"Olanak, güç her şey kitlelerdedir. Kitlelere gitmeyenler
hiçbir şeye sahip olamazlar. Giderek umutsuz, iddiasız, yorgun
olurlar." Dayı'nın dediği gibi, bir yerde umutsuzluk, iddiasızlık
varsa, kökeninde halka güvensizlik, halk ve vatan sevgisinin
olmaması veya zayıflaması vardır.
Halka güvensizliği ifade edenler, halkın direnmediğini,
mücadele etmediğini söyleyenler, ya tarih bilmiyordur, ya
bildiğini inkar ediyordur ya da devrimcilerle halk arasına kalın
bir çizgi çekiyordur.
Bu ülkenin halkının 1977'lerden bu yana yaşadıklarını bir
hatırlayalım. Sivil faşist terör, cuntalar, idamlar, infazlar, yüzbinlerce kişinin işkencelerden geçirilmesi, tutuklanması, hapishanelerde saldırılar, kaybetmeler, faili meçhuller, 1977 1
Mayısı’ndan bu yana süregelen kitlesel katliamlar... karşısında
bu halkın direnmediğini, mücadele etmediğini kim iddia
edebilir?
Bütün bunlardan sonra ve hala bu ülkede halkın kurtuluş
mücadelesi sürüyor mu? Sürüyor?
Bunca badireye rağmen, hala bu halk içinden devrimciler
çıkarıyor.
Bitmeyen, yenilmeyen, tükenmeyen halktır.
Halka güvenmek, halktan güç almaktır. Sınıf bilincinden
ve tarih bilincinden beslenmektir. Halka güvensizleşenlerin
devrimciliği, bitme sürecine girmiş demektir.
Burjuva ideolojisi, kimseye güvenmemeyi öğretir ve önerir.
"Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin" sözü, burjuva
ideolojisinin en özet halidir. Güvensizlik, kuşkuculuk, bilinemezcilik, insanları, halkları belirsiz, kuşkucu bir ortama
sürükler. Tek tek insanların ve halkların birleşmesini önler.
Burjuvazi,
- Kendimize güvensiz olmamızı istiyor; ÇÜNKÜ kendimize
güvenmezsek, kimseye de güvenimizin olmayacağını, iradesiz,
inisiyatifsiz, edilgen kişilikler haline gelineceğini bilir.
Burjuvazi,
- Halka güvensiz olmamızı istiyor; ÇÜNKÜ, halka güvenin
olmadığı yerde, kimse devrimcilik yapmaz. Düzen için bir
tehlike kalmaz.
Burjuva ideolojisine karşı, biz diyoruz ki,
kendine güven,
yoldaşlarına güven,
örgüte güven,
halkına güven!
Yazımızı, Lenin'in sözleriyle bitirelim:
"Yalnızca halka güvenen, halkın yaratıcı gücüne güvenen,
halkın yaratıcı gücünü keşfetmeye çalışan galip gelecek ve
iktidar olacaktır."
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Her Adımında Direnişi Duyuruyor
Ankara Dev-Genç’liler, 9 Mart’tan itibaren açlık grevinde olan kamu emekçileri
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 20 Ekim'de görülecek mahkemesi için birçok yerde
çağrı çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 12-18 Ekim arasında, Batıkent
Mesa, Ergazi, Gölbaşı Gazi Üniversitesi çevresinde Kamu Emekçileri Cephesi imzalı
pullamalardan 420 adet yapıldı ve 200 adet bildiri dağıtılarak halk mahkemeye çağrıldı.

Okumak Savaşımızın Bir Parçasıdır!

Okmeydanı’nda
Aşure Programı Polisin
Tacizlerine Rağmen
Yapıldı
Okmeydanı Halk Meclisi’nin
geleneksel olarak her yıl yaptığı
aşure programı bu yıl 15
Ekim'de yapıldı. Okmeydanı
Sibel Yalçın Parkı çay ocağında
yapılan aşure dağıtımına, polisin
akrep tipi zırhlı araçla tacizi
ve korkutma çabalarına rağmen
program sürdürüldü.

Kütahya Dev-Genç 15 Ekim’de okuma grubu düzenledi. Çalışmada, “Hayatın İçindeki
Teori – 1” kitabının “Laiklik Nedir?” bölümü okundu. Ardından konu üzerine tartışıldı.
Şu sıralar gündem yapılan laiklik konusu hakkında; “Laikliğin ortaya çıkışı nasıl olmuştur?
Ülkemizde laikliğin gelişimi nasıldır ve bugün ne durumdadır? Devrimcilerin laikliğe
bakışı nasıl olmalıdır?” gibi konular üzerinde tartışıldı. Üç kişinin katıldığı çalışmada
Dev-Genç’liler haftaya aynı gün “Kemalizm” konusu üzerine tartışmak üzere sözleşip programı sonlandırdı.
Direnen Özgür Tutsaklarımızı Halka Anlatacağız
FOSEM Gerçeklerin Gözünden
İstanbul Ümraniye’de Dev-Genç’liler 15 Ekim’de bölgede yaSergilerini Halkla Buluşturuyor
zılama çalışması yaptı. Ümraniye ve Ünalan’da yapılan çalışmalarda
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM), İsNuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yanı sıra tutsak Devtanbul
Armutlu Mahallesi’nde her yıl düzenlenen
Genç’liler için de özgürlük ve haklarının iadesini konu alan
Güz
Şenliği
programı kapsamında, “Grup Yorum –
sloganlar duvarlara işlendi.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları – Kentsel Dönüşüme Karşı”, “İlle Kavga – Halkın Avukatları Onu“Bir Dev Genç’linin Nuriye ve Semih İçin
rumuzdur – Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” başYazdığı Şiir”
lıklarıyla 14 Ekim’de 3 ayrı sergi açtı. FOSEM'in
AÇLIĞA DOYMAK
yaptığı açıklamada şunlar söylendi:
“FOSEM olarak bizim de çalışmalarımızı yüUmut doyuruyor açlığa yatmış bedenlerini
rüttüğümüz
İdil Kültür Merkezi, 24 Eylül’de katil
Zafere olan inanç büyüyor düşlerinde
polis tarafından bir kez daha basıldı. 11 ayda 4. kez
Öfke ile bileniyor sevdaları, ışık oluyor köhne karanlığa
basılan kültür merkezimizden, arkadaşlarımız işkence
Yarınlara güneşli sabahlara gülümsüyor iki yiğit can
ile gözaltına alınmış, 4 arkadaşımız tutuklanmıştı.
İki beden iki yürek
11 ay içinde toplamda 12 arkadaşımız haksız ve
Milyonların onuru, ekmeği için yürüyor zulmün zorbalığın
hukuksuzca tutuklandı.
üzerine
Halkın Hukuk Bürosu İstanbul Şubesi ve Ankara
Yarım kalmış sevdalar için çalınan ekmek, onur, aş için
Şubesi 12 Eylül günü katil polisler tarafından basıldı
Esmer yüzlü çocukların kursağında bırakılan hevesler için
ve günlerce süren gözaltı sonrası 15 avukat tutuklandı.
yürüyor faşizmin üzerine
Nuriye ve Semih’in faşizm ile halk arasında kurduğu
Yalnız NURİYE‐SEMİH olarak değil
barikata omuz verdikleri için, ezilenlerin, sömürüBerkin olup,
lenlerin avukatları oldukları için halkın avukatları
Dilek olup yürüyor.
tutuklandı. Sergilerimizi tüm mahallelere yayacağız.
Al Şafaklarda Bahtiyar olup
Faşizme karşı direnmeye, halk için sanat yapmaya
Asıl siz teslim olun diye haykıran Sibel olup yürüyor.
devam edeceğiz.”
NURİYE‐SEMİH insanlık olup dikiliyor karşımıza
Gelenekselleşen Armutlu Güz Şenliği’nin bu
Bir kez daha hatırlatıyor Adalete açlığımızı
yıl
14.’sü
düzenlendi. Güz Şenliği’nde birçok sanatçı
Direniyorlar, halkları Adalete doyurmak için
sahne aldı. 'Kentsel Dönüşüm'e karşı panel ile 13
Doymak nedir bilmeyen puştların sofrasına, gecesine kabus
Ekim’de başlayan etkinlik, 15 Ekim akşamı Grup
olup dikiliyorlar.
Yorum konseri ile sona erdi. Üç gün boyunca süren
Cennet yapabilmek için vatanı, halkla büyütüyorlar
programda sinevizyon gösterimleri, tiyatro oyunları,
açlıklarını.
çocuk oyunlarının yanı sıra birçok ünlü sanatçının
Zafere olan inançları, doyuruyor bedenlerini.
katıldığı etkinlikler yapıldı.
Bize de bu inancı kuşanıp zafere doğru yol almak düşüyor...
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Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

BURJUVAZİ DEVRİMCİLERİ KISKANIR! KISKANÇLIĞININ NEDENİ

SOSYALİZMİN İDEOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜDÜR!
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Biz devrimciler, dünyanın kendine en güvenli insanlarıyız. Bu güvenimiz, ideolojik güvenimizden, ideolojimize
güvenimizden gelir. İnancı, güveni, umudu, büyütmenin
tek yolu; ideolojik olarak güçlenmektir.
Çünkü ideolojimiz birçok deneyden geçmiş ve defalarca
doğrulanmıştır. Devrimden önce veya sonra ideolojimize
güvenmeliyiz.
Dayı Fransa’da gözaltına alındığında kendisini sorgulayan yargıç ile tartışır. Sorgu yargıcının odasına girdiği
andan itibaren tavrı çok netti. Sorgu yargıcı, anti-terör
davaları şefidir. Ağzında bir sakız. Sigara içiyor. Dayı
sakızı çıkartmasını söyler. “Amerikalıları taklit etmeyin”
diye de tavsiyede bulunur.
Sigarasını ya söndürmesini ya da kendisinin de sigara
içeceğini söyler.
Epeyce bir tartışır hakim ile, sonunda sorgu hakimi
Dayı’ya sigara vermektense kendi sigarasını söndürür.
Ve başlar; “Dursun Karataş sen kaç kişinin ölüm emrini
verdin şimdiye kadar?” “Kaç hakimin, polisin, savcının
öldürülmesi kararını verdin?” diye sorar.
Dayı; “Siz varken bize laf söylemek düşmez, en yakın
tarihinizden başlayalım; Cezayir’de kaç Cezayirliyi öldürdünüz,
bir buçuk milyon Cezayirliyi öldürdünüz” der.
Sorgu yargıcı yılların sömürgeci, hakim tavrı ile devam
ediyor, ezmeye çalışıyor Dayı’yı ama o kadar güçsüz ki,
tuz buz oluyor söylediği her şey...
“Kes sesini soruları ben sorarım” diyerek bağırmaya
başlar.
Dayı devam eder; “Siz bizi kıskanıyorsunuz” der, “Bu
nedenle bizim karşımızda duyduğunuz aşağılık kompleksi
nedeni ile böyle saldırgansınız” der.
Sorgu yargıcı şaşkındır; “Sizi mi? Türkiyelileri mi
kıskanıyorum? Komik” der, yargıç.
“Hayır”, der Dayı “Sosyalistleri, devrimcileri kıskanıyorsunuz.” “Siz 131 yıl, tam yüz otuz bir yıl kestiniz,
öldürdünüz Cezayirlileri, Cezayir Fransa’nın bir parçasıdır,
dediniz. Ne oldu 131 yıl öldüre öldüre, bir buçuk milyonu
öldüre öldüre kabul ettiremediniz, onlar biz Arabız dedi.
Biz sosyalistler ise; Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı
vardır, ister bir arada yaşar, ister ayrılır biz birlikte
olmalarını tercih ederiz, sizin gibi katil emperyalistlere
karşı gücümüz bölünmesin diyedir ama ayrılacağım derse
de destekleriz deriz… İşte siz bunu kıskanıyorsunuz; biz
halklara güveniyoruz, siz korkuyorsunuz. Bu nedenle siz
de derin bir aşağılık duygusu vardır…” diye devam eder.
Bizim ideolojimizin çok üstün bir ideoloji olduğuna,
üstünlüğünü insana ve halka ve Marksist-Leninist ideolojiye
güvenden aldığını biliyoruz. Bu nedenle ideolojik güven
her şeyin üstündedir.

DEVRİMCİ İDEOLOJİNİN
BURJUVA İDEOLOJİSİ KARŞISINDA
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTEREN 10 SÖZ
1‐ Devrimciler dünyanın en soylu damarıdır.
2‐ Devrimciler dünyanın en mutlu, en huzurlu
insanlarıdır.
3‐ Burjuvazi, bencilliğin, bireyciliğin, çıkarcılığın
temsilcisi; devrimcilik hesapsız, hilesiz, hurdasız
yaşamaktır.
4‐ Burjuva ideolojisi, çözümsüzlük, bunalım, mo‐
ralsizlik, umutsuzluktur. Devrimcilik, çözüm ve
umuttur.
5‐ Burjuva ideolojisi halkı soymaktır. Devrimcilik,
halkı sevmektir.
6‐ Burjuva ideolojisi emperyalizme bağımlılık ve
vatan hainliğidir. Devrimcilik, vatan sevgisi ve ba‐
ğımsızlık için savaştır.
7‐ Burjuva ideolojisi, haksızlık, adaletsizlik,
eşitsizlik demektir. Devrimcilik, eşitlik ve adalettir.
8‐ Açlık, yoksulluk, işsizlik, sömürü, ırkçılık, fuhuş,
kumar, uyuşturucu, burjuvaziyle özdeştir. Devrimcilik,
insanlığın bu kötülükler karşısındaki onurlu direni‐
şidir.
9‐ Burjuva ideolojisi çürümüşlüktür. Devrimcilik,
vicdani, ahlaki ve siyasi olarak temiz kalabilmektir.
10‐ Burjuva ideolojisi, kötüdür ve tüm kötülüklerin
anasıdır. Devrimcilik, güzeldir ve tüm güzelliklerin
ebesidir.

GÜCÜMÜN KAYNAĞI
Umutsuzluk kaçar türkülerimden
Ölüm orada yer bulmaz kendine
Orada umut, direniş ve güç
Ateş, inat ve öfke
-Nasıl başardın bunu, şu günlerde
Acı kapı kapı dolaşmadayken?
-Gelecek düşüncesidir koruyan beni
Emekçi halktır bana güç veren
Yan Raynis

 Biz Diyoruz ki;

 Biz diyoruz ki; Katil AKP iktidarı

VATAN TOPRAKLARINI ABD EMPERYALİZMİNE SATAN

FAŞİST AKP İKTİDARININ ONURU,
HAYSİYETİ, AHLAKI YOKTUR!

sürekli "Amerika'ya kafa tutuyor" görünümünde. Hatta kaba bir biçimde verdiği örnek ile Ecevit vd. düzen politikacılarını aşağılayıp
kendisinin onlardan farklı olduğunu göstermek istiyor. Bakmayın katil Tayyip Erdoğan'ın öyle kafa
tutmasına. Yalan söylüyor ve demagoji yapıyor. Tayyip Erdoğan Amerika'ya karşı olmaz, olamaz.
AKP ABD'nin bizzat kurduğu bir partidir. Bir ABD projesidir. AKP'yi Amerika'da ve Amerika'nın izni
ile kurdular. Tayyip, Amerika ve emperyalistlerin izni ve desteği ile iktidara geldi.

 Biz diyoruz ki; İşbirlikçi AKP iktidarı, ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi için yarattığı ve
model olarak Müslüman ülkelere sunduğu bir projedir. Katil AKP iktidarı, Afganistan'da, Irak'ta,
Libya'da, Suriye'de hep ABD ne istediyse anında yaptı. Amerika’nın Ortadoğu'ya yaptığı saldırı,
kar ve petrol hırsı içindir. Çünkü, krize giren ekonomisine çıkış yolu bulmak için Ortadoğu
halkının kanı üzerinden hesaplar yapıyor. Onbinlerce, yüzbinlerce insan Amerika'nın karı için
gözden çıkarılamaz. Amerikan emperyalizmi için insanın hiçbir değeri yoktur. AKP iktidarı da,
topraklarımızı satılığa çıkarmış, askerlerin kanı karşılığı alacağı parada anlaşmıştır. Ülke çıkarları
böyle korunmaz ama, ancak böyle satılır.

 Biz diyoruz ki;Yalancı AKP iktidarı anti-emperyalist ya da anti-Amerikancı değildir. AKP
iktidarı sömürücü, faşist bir iktidardır. Yeni sömürge bir ülkenin iktidarı olduğu gibi, ABD'ye değil
karşı çıkmak, boyun eğmek zorunda kalan bir durumdadır. AKP'nin ABD emperyalizmine olan
gönüllü bağımlılığı, onursuzluk ve çıkar ilişkisine tabidir. ABD’ye, oligarşiye verilen güvenceler,
Beyaz Saray'ın kapılarını aşındırmalar, IMF’ye karşı değiliz demeçleri yetmiyor. ABD yetkililerinin
de dediği gibi; “Ya bizden yanasın, ya bize karşı!’ AKP iktidarı, ABD'ye, emperyalizme ve
oligarşiye tam itaat ederek tarafını göstermektedir.

 Biz diyoruz ki;AKP birçok alanda ABD'ye bağlıdır. Karşı çıkamaz. Ülkemizde bulunan
yüzlerce sayıdaki ABD tekeliyle, borçlarla göbekten bağımlıdır karşı çıkamaz. Amerika ile ülkemiz
arasında imzalanan sömürü anlaşmalarına, ülkemizi Amerika'nın çiftliği haline getiren askeri anlaşmalara, hükümetlerin politikalarından, harcamaların hangi alanlara kaydırılmasına, hangi ürünün
üretileceğinden, hangi ülkeden ne ithal edileceğine kadar her konuda müdahalesine hiçbir itirazları
olmamakla beraber, Amerika'nın yıllardır ülkemizde devrimcilerin ve dünya halklarının,
katledilmesine, hapislere atılmasına ve işkence görmelerine sessiz kalmışlar ve bu politikaların
yürütülmesinde birinci derecede görev almışlardır.

 Biz diyoruz ki; AKP yeni sömürge bir ülkenin faşist iktidarıdır. ABD eyaleti gibidir karşı çıkamaz.Riyakar AKP iktidarı bu ülkeyi sermayenin çıkarları adına yönetiyor. ABD emrediyor, o
yerine getiriyor. ABD'nin, oligarşinin isteklerinin yerine gelmesi için de, halktan “fedakarlık”
adıyla daha fazla yoksullaşmaya boyun eğmesi isteniyor, ses çıkaranlar ise susturulmaya çalışılıyor.
Fedakarlık demagojilerinin ne boyuta ulaşacağının çarpıcı bir örneğini eski AKP Milletvekili
Saffet Benli ifade etmişti. AKP’li vekil, asla sermayenin ve kendilerinin içinde olmadığı “herkese”,
fedakarlık düştüğünden dem vurarak; memurların cumartesileri de çalışmasını, haftalık mesainin
40’tan 48 saate çıkarılmasını istemişti.

 Biz diyoruz ki; AKP ülkemizdeki 35 milyon metrekare ABD üs toprağından ABD'yi söküp
atamaz, atmaz. Türkiye’de neredeyse 40'tan fazla Amerikan üssü bulunuyor. ABD emperyalizmi
kendilerine kar getirecek ve sömürebileceği yeni ülkeleri bu 40'tan fazla üslerle vurabilecek. Yanıbaşımızdaki halkları bombalayacak uçaklar, bizim topraklarımızdan kalkacak. Askerler, ABD imparatorluğu istedi diye kan dökecek, kanı dökülecek. AKP iktidarı da, topraklarımızı satılığa
çıkarmış, askerlerin kanı karşılığı alacağı parada anlaşmıştır. Para için onurunu, haysiyetini,
ahlakını satıyor faşist AKP iktidarı.
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YENİ İNSAN ELEŞTİRİ‐ÖZELEŞTİRİYE
GÜVENMELİ VE İNANMALIDIR

Sosyalizmi, kapitalizmden ayıran
temel ilkelerden birisi, eleştiri-özeleştiridir. Kapitalizm özeleştiri yapmadığından kendini yenileyemez ve geliştiremez. Kapitalizm hasta, can çekişiyor. Kendi mezarını kendisi kazıyor
ve ölmeye mahkumdur. Sosyalizm ise
kendini devamlı yeniler ve geliştirir,
çünkü eleştiri-özeleştiri mekanizmasını
çalıştırır. Yaptığı hatalardan dersler
çıkarır ve düzeltir. Eksik bıraktıklarını
eleştiri-özeleştiri ile tamamlar. Kendini
tanır, ve hep nasıl daha iyi yapabilirim
diye düşünür. Kendine güvenir çünkü
yaptığı yanlışlardan korkmaz, yanlışlardan öğrenir ve doğrusunu bulup
doğruyu koyar yerine. Gizli saklı bir
şey yoktur. Sosyalizmde sorunlar üzerine birlikte tartışılır, eleştirilir ve ikna
yöntemi ile doğru düşünceleri pekiştirebilir, yanlış düşünceleri altedebilir
ve sorunları tam anlamıyla çözebilir.

Eleştiri ve Özeleştiri Nedir?
Eleştiri, kullanılan yanlış bir yöntemin tespitidir. Bu tespiti yaparken
yerine doğrusunu koymak gerekir.
Yani bir sonucun değişmesi için nedenini değiştirmeliyiz. Bu durumda
yöntemimizi gözden geçirmemiz gerekir. "Nedenini bilmeden sonucu değiştirmeye kalkışmak ahmaklıktır"
(Albert Einstein) Dayı da bunu biraz
daha geliştirmiş ve demiş ki: "AHMAK
DEĞİL DEVRİMCİ OL."
Eleştiri ve özeleştiri; hayatın, devrimin sorunlarını, siyasi ve örgütsel hataları ortaya çıkarır ve düzeltir. Eleştiri
ve özeleştiri, devrimci mücadelenin,
devrimci örgütlerin tek tek taraftarların,
sempatizanların, üyelerin, kadroların
gelişiminde bir adım öne çıkmalarını
sağlayan, yaşadığımız sorunların nedenleriyle çözümlerini ortaya koyan bir
araçtır. İdeolojik mücadele konusundaki
en önemli silahımız eleştiri-özeleştiridir.
İdeolojik mücadele burjuvazinin kirlettiklerini temizlemektir. Eleştiri-özeleştiri ise bu işlemin etkili bir mücadele
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aracıdır. Devrimciler kendi aralarındaki
çelişkilerin çözümünde, eleştiri-özeleştiriye başvururlar.
Devrimcilik; yoldaşının eksikliğini
eleştirip, kendi eksikliğinde de özeleştiri
yapabilmek ve devrimci için eleştiri
ve özeleştirinin namus olduğunu bilmektir.

Eleştirilmeyen Her Yanlış
Meşrulaşır!
Devrimci ideoloji yanlışı, eğri duran
her şeyi düzeltir. Burjuva ideolojisiyle
cepheden savaşır. Eleştirmekten korkmaz
çünkü bilir eleştirinin, sevginin ve emeğin en yoğunlaşmış hali olduğunu. Açık
ve cüretli bir şekilde her yanlışla mücadele eder ve hayat bulmasına izin
vermez. Devrimci ideoloji gücünü eleştiri
ve özeleştiriden alır. Eleştiri ve özeleştiri
ile kendisini ve çevresini devamlı geliştirir, her düştüğünde daha güçlü kalkar
ayağa. Kimsenin arkasından konuşmaz
veya “bundan adam olmaz” deyip geçmez. Yanlışları tespit eder ve nedenleriyle
birlikte doğruları anlatıp ikna temelinde
tartışır. Eleştirilmeyen her yanlış meşrulaşır, meşrulaşan her yanlış bizi geriletir, bizi gerileten her yanlış, çelişkilerin
derinleşmesine neden olur ve bu yanlış
devrimciliği bırakıp, çürümeye kadar
gidebilir. Bundan dolayı önemlidir yanlışları düzeltmek, arkadaşlarımızı geliştirmek. Çünkü biz onların yanlışlarını
düzeltmezsek, bunun sonuçları düzene
geri dönmeye kadar gidebilir.

Özeleştiri Yap Kendini Tanı!
Bir devrimcinin kendini tanıması
önemlidir ve kendini tanıyabilmesi
için özeleştirel olması gerekir. Zaaflarımızla, geriliklerimizle ya da yapamadıklarımızla kavga etmeliyiz ve
bunlardan korkmamalıyız. Cüretle bu
yanlışlarımızın üzerine yürüyüp onları
değiştirmeliyiz. Zaaflarımızla hesaplaşmak bizim güçsüz olduğumuz anlamına değil tam tersine güçlü olduğumuz anlamına gelir. Zaaflarıyla savaşamamak güçsüzlüktür çünkü. Her
devrimci kendisiyle ve yanlışlarıyla
kavga etmelidir. Bunları yapabilmek

için kendimizi tanımalıyız, kendimizi
tanımak için her şeyi açıkça ortaya
koymalıyız ve özeleştiri yapmalıyız,
çünkü kavga etmeyenler, emeği sevmeyenler bir ömür boyu devrimcilik
yapamazlar. Kendini tanımama, kendine yabancılaşmadır. Kendimizi tanımalıyız ve zaaflarımızla savaşmalıyız,
onları tek tek düşüncelerimizden, yaptıklarımızdan söküp atmalıyız. Özeleştiri, bunu yapabilmemiz için en iyi
yöntemdir. Özeleştiri yaparak yeni insana ulaşabiliriz.
- Özeleştiri kendini tanımaktır.
- Özeleştiri yanlışlarla savaşmaktır.
- Özeleştiri gelişimin anasıdır.
- Özeleştiri yeni insandır.
- Özeleştiri namustur.
- Özeleştiri yapmayan namussuzdur.
- Özeleştiriye inanmayan da namussuzdur.

Eleştiri - Özeleştiri
Devrimcinin Silahıdır!
Geçmişin özeleştirisinin gücü, geleceğin ne kadar güçlü kurulacağını
belirler. Dayının öğrettiği en önemli
kural budur.
Eleştiri-özeleştiriyi şu başlıklarla
ele alacağız:
a-Neyi nasıl yapıyoruz?
b-Yapamadıklarımız neler?
c-Neden Yapamadık?
d-Nasıl yapacağız?
Hiçbir ayrıntının üstünden atlamadan hesaplaşmadıkça kendimizi tekrar
eder dururuz. Kendini tekrar SIRADANLAŞMAKTIR.
Sıradanlaşmak YOZLAŞMADIR.
YOZLAŞMA ÇÜRÜMEDİR. Sadece
kendini değiştirenler dünyayı değiştirebilir. Kendini değiştiremeyenler dünyayı da değiştiremez. Önce kendimizi
değiştirmeyi başaracağız.
Gerçek bir özeleştiri, geleceği kurma iddiasıdır.Bu ise bir sorgulamayla
elde edilir. Moralimizi bozmamalıyız
ama yaptığımızın ideolojik temellerini

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

anlatabilmeliyiz. Baştan savma değil.
Eleştiri- özeleştiri ciddi bir şekilde
yapılmalıdır.

Sonuç olarak:
1- Sosyalizmi, kapitalizmden ayıran
temel ilkelerden birisi eleştiri - özeleştiridir. Bu yöntem bizim kendimizi de-

vamlı geliştirmemizi sağlar ve güçlü
kılar.
2- Eleştiri, yanlış bir yöntemin yerine
doğrusunu nedenleriyle anlatıp koymaktır. Geliştirmektir, sevginin ve emeğin en yoğunlaşmış halidir.
3- İnsanın kendini tanıması ve değiştirmesi özeleştiri yöntemi ile müm-

kündür. Zaaflarımızdan korkmadan,
onlarla savaşıp onların devrimci doğrulardan yana çözülmesini sağlamalıyız.
4- Özeleştiri yöntemi ile geçmişimizi
tahlil edip nasıl daha iyi yapacağımızın
derslerini çıkarmalıyız. Eleştiri-özeleştiri
işini baştan savma değil, ciddi bir
şekilde yapmalıyız ki sonuç alalım.

Direnişimizi ve Zaferimizi Engelleyemeyeceksiniz!
Bir Kez Daha Direnenlerin Karşısında Diz Çökeceksiniz!
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın mahkemesine çağrı için İstanbul'da ve Anadolu'da çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor. Direnişin ruhuyla
Semih'in ve Nuriye’nin sesini her
alana taşımaya ses olmaya devam ediyoruz. Mahkemeye çağrı için son bir
haftada yapılan çalışmalar:
İSTANBUL:
Sarıgazi Halk Meclisi: 16 Ekim'de
Sarıgazi'de birçok yere Nuriye ve Semih
için yazılamalar yapıldı.
13 Ekim’de Sarıgazi’de Nazım
Hikmet Parkı, Pir Sultan Abdal Parkı
ve cem evi çevresine Nuriye ve Semih
için dövizler asıldı. “Nuriye ve Semih
Onurumuzdur!”, “Nuriye Ve Semih
Yalnız Değildir!”, “Nuriye Ve Semih’i
Savunmak İçin Mahkemeye Çağırıyoruz!”, “Nuriye Semih İçin 20
Ekim’de Tüm Halkımızı Mahkemeye
Sahiplenmeye Çağırıyoruz!” yazılı dövizler asıldı. 14 Ekim'de Sarıgazi Cumartesi Pazarında Nuriye Semih’in
mahkemesine çağrı amaçlı 250 bildiri
halka ulaştırıldı. 17 Ekim'de ise Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde Nuriye
ve Semih’in mahkemesine çağrı amaçlı
50 bildiri halka ulaştırıldı.

Bahçelievler

Bahçelievler
Halk Cephesi: Zafer Mahallesi'nde 12
Ekim'de Halk Cepheliler tarafından, Nuriye ve Semih mahkemesine çağrı için
"Faşizme Karşı 20

Ekim'de Ankara'da Nuriye ve Semih’le
Birlikte Olalım/ Halk Cephesi" yazılı
pankart asıldı. 14 Ekim'de Zafer ve Soğanlı mahallelerinde de pullamalar yapıldı, dövizler asıldı ve Ankara'ya çağrı
bildirisi dağıtıldı. Halkla mahkeme üzerine sohbet edilirken ayrıca komplolarla
Halk Cephesi'ne yönelik polis operasyonları anlatıldı. 16 Ekim'de Soğanlı
Mahallesi'nde "Faşizme Karşı Kurulan
Bir Barikattır Nuriye ve Semih-Halk
Cephesi" yazılı pankart asıldı.
Okmeydanı Halk Cephesi: 14
Ekim'de son dönemde yapılan tutuklama
terörü ve işbirlikçiliği teşhir eden ve
Nuriye ve Semih'in direnişini destekleyen
yazılamalar yapıldı. Halkın matbaasına
nakşedilen sloganlar şunlardır: "Sayılmayız Parmak İle Tükenmeyiz Tutuklamak İle!", "110 Değil Milyonlarız Biz
Kazanacağız!", "Tarih Bizi Yazacak Nuriye ve Semih Kazanacak!", "İşbirlikçilik
Yapmak Şerefsizliktir!", "Berk Ercan
Devletin Sümüklü Mendilidir!"
Armutlu Halk Cephesi: 17
Ekim'de Nuriye ve Semih'in mahkemesine çağrı için çalışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 1 adet pankart
asılırken, mahallenin çeşitli yerlerine
'20 Ekim'de Nuriye Semih için Sincan
Adliyesine', 'Nu-Se', 'Zaferi Açlığımızla
Kazanacağız' yazılamaları yapıldı. Ayrıca 4000 adet kuşlama yapıldı.
ANADOLU:
Ankara Devrimci İşçi Hareketi:
Açlık grevindeki kamu emekçileri Nuriye

Ankara

ve Semih'in 20 Ekim'de yapılacak mahkemelerine çağrı olarak 14 Ekim'de
Seyranbağları'nda 'Kamu Emekçileri
Cephesi' imzalı 500 adet pullama yapıldı.
Çalışmaya 4 kişi katıldı. 12 Ekim'de
yapılan çalışmada ise Misket Mahallesi'nde 100 adet “Kamu Emekçileri Cephesi” imzalı pullama çalışması yapıldı.
Ankara Halk Cephesi: Dikmen'de
Halk Cephesi tarafından açlık grevindeki
emekçiler Nuriye ve Semih'in 20 Ekim'de
Sincan Adliyesi’nde yapılacak mahkemelerine çağrı olarak 14 Ekim'de 50
adet afiş, 50 adet 'Kamu Emekçileri
Cephesi' imzalı pullama ve 3 adet 'Halk
Cephesi' imzalı ozalit yapıştırıldı. Bir
sonraki gün Tuzluçayır'da yapılan çalışmada 750 adet 'Kamu Emekçileri
Cephesi' imzalı pullama yapıştırıldı.
Aynı çalışmada aynı imzalı bildiri de
dağıtıldı. 16 Ekim'de 100.Yıl Mahallesi
ve civarında 500 pullama yapıştırıldı.

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

Kamu Emekçileri Cephesi: Ankara Küçükesat ve çevresinde Nuriye
ve Semih'in 20 Ekim’de görülecek
davasına davet ve Numune Hastanesi'ne Nuriye Gülmen'i sahiplenmek
için çatkapı ve pullama çalışması yapıldı. 16 Ekim'de Ankara 100. Yıl
Mahallesi Semt Pazarı'nda çağrı amaçlı
150 adet bildiri dağıtıldı. 17 Ekim'de
ise yapılan çalışma 300 pullama yapıştırılırken ayrıca 150 bildiri dağıtıldı.
18 Ekim'de 100.Yıl Mahallesi ve civarında Nuriye ve Semih için 500’e
yakın pullama yapıştırıldı.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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HALKIN SANATÇILARI
İDİL HALK TİYATROSU'NUN ŞEYH BEDREDDİN OYUNU'NUN
TEMEL OYUNCULARININ HEPSİ TUTUKLU!
600 YILLIK KORKUNUZ NEDENİ İLE TUTUKLUYORSUNUZ
DİRENİŞ TARİHİNİ TUTUKLAYAMAZSINIZ!
Faşizm korkuyor, çünkü Şeyh
Bedreddin 600 yıldır süren halkın
öfkesini taşıyor. Şeyh Bedreddin halkın 600 yıllık hasretinin, adalet özlemlerinin, isteklerinin sesidir. Yoksulluğun, açlığın, zulmün, baskının
sorumlulularının isimleri değişmiş
olsa da, var olan sınıflar mücadelesi,
ekmek, adalet ve özgürlük kavgası,
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
için savaşımız sürüyor. Bu ekmek
kavgamızın, adalet isteğimizin ve
özgür bir dünya düşümüzün tiyatrosudur. Bu yüzden Şeyh Bedreddin
Oyunu'nun temel oyuncularını tutukluyorlar. Şeyh Bedreddin ismini
bütün kitaplardan siliyorlar, çünkü
Şeyh Bedreddin kendi iktidarları
için bir tehlike oluşturuyor.
Örgütlü mücadeleyi savunan bir
HALK ÖNDERİ'DİR çünkü Şeyh
Bedreddin. TARİHİMİZDİR! Şeyh
Bedreddi'nin kurduğu "ortaklar",
kolektivizmi 600 yıl önce hayata geçirmiştir. "YARİN YANAĞINDAN
GAYRİ, PAYLAŞMAK İÇİN HER
ŞEYİ" budur Şeyh Bedreddin’in
felsefesi. Toprağı birlikte biçmek, tohumu birlikte ekmek, sorunları birlikte çözmek, zalime karşı birlikte
direnmek ve savaşmak. İdil Halk Tiyatrosu da Şeyh Bedreddin oyunu
da bu felsefeyi yeniden üreterek, halka
değerlerini hatırlatıyor ve yeniden
hayat veriyor. Faşizm bu düşünceden
korkuyor, çünkü bugün de sömürü,
yoksulluk ve katliamlar sürüyor.
BUGÜN EMPERYALİZM OSMANLI'NIN YERİNİ ALMIŞTIR.
BUGÜN OLİGARŞİDİR SULTANLARIN, BEYLERİN, AĞALARIN
YERİNİ ALANLAR.
Bugün 80 milyonluk Türkiye
halklarının 16 milyonu aç yatıp, aç
kalkıyor. Bugün, faşizm bir kararla
gözünün yaşına bakmadan 150 bin
akademisyeni işinden ihraç ediyor,
kimsenin emeğine bir değer vermiyor. Emeğine sahip çıkanları tutuk-
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luyor. Bugün oligarşinin kulları katil
polisler sarhoş olduklarından dolayı
Hakkari’de bir evin duvarını yıkıp,
iki çocuğun ölümüne sebep oluyor
ve tahliye ediliyor.
ADALETSİZLİK, SÖMÜRÜ,
AÇLIK bugün de devam ediyor. Bu
yüzden bizler Şeyh Bedreddin’ in tiyatrosunu oynamaya devam edeceğiz,
istedikleri kadar saldırabilirler, işkence yapabilirler, tutuklayabilirler.
Biz bu oyunu oynamazsak o zaman
şerefimize, ahlakımıza, namusumuza
saldırmış oluruz, kendimize işkence
yapmış oluruz, o zaman kendimizi
kendimiz hapis etmiş oluruz. Zalime
boyun eğmek tarihimizde yazmıyor
ve bundan sonra da yazmasına izin
vermeyeceğiz. Biz Şeyh Bedreddin
gibi savaşacağız ve örgütleneceğiz.
Bu çarkı döndüren halkın emekçi
elleri ise, bu çarkı kırmasını da biliriz.
"Ortaklar'daki hakikat düzeninde herkes gücü, yeteneği oranında
çalışıp üretiyor, ihtiyaçları oranında
alıyordu. Yalnızca dinler ve halklar
değil, kadınlar da erkekler de eşittir
burada." (Şeyh Bedreddin )
Neden televizyonlardaki dizi
oyuncuları değil de İDİL HALK TİYATROSU oyuncuları tutuklanıyor?
Çünkü İdil Halk Tiyatrosu bir halk
önderinin tiyatrosunu oynuyor. Halka yol, yöntem gösteriyor. Umut,
moral, coşku veriyor. Halka, koşulları değiştirme gücü veriyor. Halkı
örgütlenmeye çağırıyor ve düşmanın
kim olduğunu söylüyor. Ekmeğimizi
kimin çaldığını, emeğimizin kimler
tarafından sömürüldüğünü, neden
kendi vatanımızda açlık ve yoksulluk
içinde yaşamak zorunda olduğumuzu anlatıyor. Bu yüzden İdil Halk
Tiyatrosu’ nun temel oyuncuları tutuklu bulunuyor, çünkü faşizm korkuyor ve bu korku her geçen gün
daha da büyüyor.
BİLGİ GÜÇTÜR, BİLGİ SİLAHTIR, DOĞRU BİLGİ ÖRGÜTLENMENİN NEDENİDİR. (Şeyh

Bedreddin)
"Biz dilemekteyiz ki, kulun kula
kulluğu son bulsun. İnsan emeği
egemenliklerin en yücesi, en değerlisi
haline gelsin. Yeryüzündeki tüm sömürü çarkları kırılsın." (Şeyh Bedreddin)
Şeyh Bedreddin'in yaşadığı yıllar
Osmanlı Beyliği'nin, beylikten çıkıp
devlet olmaya çalıştığı yıllardır. Bu
yıllarda Osmanlı egemenliğini kılıcını
halkın üzerine savurarak kurar ve
büyümeye başlar. Bir devlet olmaya
başlar. Halktan çalarak, yağma ve
talan ile gelir kaynağını sağlar. Osmanoğulları giderek gücü kendi elinde toplamaya, halktan aldığı paralarla saraylarda soytarılarıyla eğlence peşinde koşarak yaşamaya
başlar. Osmanlı egemenleri mal ve
mülklerini kendi aralarında paylaşamadıkları için kendi içlerinde bir
savaş yürütürken, onlar için üreten
ve emek veren halka tek tanıdıkları
hak, sömürülme hakkıdır. Halkı
hem kendisi için üretmesinin, hem
de toplanan vergilerle kendisinin
bir kölesi haline getiriyor. Savaşlarla
birlikte halk yoksulluk ve sefalet
içinde yaşar. Sömürülmeye mahkum
edilen halk, örgütsüz olduğundan
ve örgütlü olan ahilerin de baskıyla
susturulmasından sonra büyük bir
acı içinde yaşar. Egemenler bugün
de olduğu gibi halkın örgütlenmesinden korktukları için en ufak bir
örgütlenmede halka saldırır ve bu
örgütlenmeyi akıttığı kan ile susturmaya çalışır. Zulüm, katliam,
baskı ve saldırılar ezenlerin halkı
susturmak için kullandığı yöntemdir.
Bu yaşananlar bugün de farklı değildir. Faşizmle bize saldıran egemenler, bugün de halkın örgütlenmesinden korkuyor, çünkü örgütlü
bir halk karşısında yenilmeye mahkum olduklarının bilincindeler. Bu
yüzden halkı örgütsüzlüğüyle birlikte
cahil bırakırlar. Bilginin gücünün
farkında olduklarından sadece kendi

çıkarları için kullanırlar ve sadece
saraylara, saltanatlara hizmet etmesini
sağlarlar. Halkın dini duygularını kullanarak, onlara yoksulluğun, sömürünün, zulmün "kader" olduğunu
anlatır ve katlanmasını ister. Körü
körüne kendine itaat eden bir halk
ister egemenler. Örgütsüzlüğün getirdiği sonuçla halkın zalime, beylerine,
ağalarına ve sultanlarına baş kaldırışları ve hesap sorma girişimleri hep
boşa çıkar.
BİR HALK ÖNDERİ
Şeyh Bedreddin 1364 veya 1365
yıllarında doğmuş ve ilk adı Mahmut'tur. Bedreddin'nin babası İsrail
Bey bürokrasi içinde, anası ise bey
kızıdır. Bedreddin de devlete hizmet
eden bir bilim adamı olması için eğitilir. Bedreddin egemen sınıfın içinde
büyür. Bu sayede egemenlerin yaşa-

Halkın Sesi TV
Emekçilerinden Açıklama
Haber Sitemiz (halkinsesitv.org)
Gerçekleri Halka Ulaştırdığımız İçin
Kapatıldı!
Halkın Sesi TV Susturulamaz!
Gerçekler Susmaz, Susturulamaz!
"Bütün dünyada, nerede kapitalist
varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın
alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma
ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir." V. I. Lenin
Kapitalizmde basın özgürlüğü yoktur.
Kapitalizmde “basın özgürlüğü” emperyalizmin katliamlarına, işgallerine yalan
haberlerle zemin hazırlama, sömürüsünü
meşrulaştırma, dünya halklarını yozlaştırma özgürlüğüdür...
Halka gerçekleri anlattığımız haber
sitemiz “halkinsesitv.org”, Türkiye’de
hali hazırda mahkeme kararıyla engellenmiş durumdadır. Ancak faşizme ve
emperyalizme bu yetmemiş olacak ki,
bu defa sitemize ait alan adı, alan adını
sağlayan şirket tarafından askıya alındı.
Böylece “halkinsesitv.org” adıyla yayın
yapmamız engellenmeye çalışıldı. Sitemiz
bu nedenle 12 Ekim gününden itibaren
yayına kapatılmış durumdadır.
Alan adını sağlayan şirket açıklama-

mına, katliamlarına ve sömürülerine
yakından tanık olur. Kendisini bilime
adar ve egemenlerin gerçekte bilim
düşmanı olduğunu görür. Çünkü bilim; insan sevgisinden, haktan, adaletten geçer. Çünkü halkın elinde olan
bilim baskının, sömürünün sorumluları olan egemenlerin sonunu getirecek
olan silahtır.
Bu motivasyonla bilgi için, gerçeğe
ulaşmak için kentleri, ülkeleri dolaşır
ve bilginlerle tanışır. Egemenlere karşı
düşüncelerinin olgunlaşmaya başladığı
yer Bursa'dır. Yıldırım Beyazıt ile
Germiyan Beyinin kızı Devlet Hatun'un düğünü yapılır. Yağmadan,
çapuldan, sömürüden kazanılan mal
ve mülk ile hazırlanan bu binbir gösterişli düğüne Şeyh Bedreddin de çağırılır. Ama o " egemenin israfını görmek için mi çağırırsınız beni" yanıtını
verir. Halkın parasının beylerin zevki
sında “DHKP-C terör örgütünün ağzıyla
yayın yapıldığı, terör örgütü propagandası
yapıldığı bildirildi” diyor gerekçe olarak.
Halkın Sesi TV olarak, HALKIN
HABERLERİNİ yapıyoruz, sadece ve
sadece GERÇEKLERİ yazıyoruz. Asıl
sizin burjuva medya şirketleriniz, en
büyük teröristlerin; tüm dünyayı katliam
ve işgalleriyle kana bulayan, vahşi sömürüsüyle dünya halklarını aç-yoksulişsiz bırakan başta ABD olmak üzere
emperyalistlerin YALANLARINI yazıyorlar. En büyük teröristlerle aynı ağızdan
yayın yapıyorlar. Sizin burjuva medya
şirketleriniz en büyük teröristler olan
ABD emperyalizminin, İsrail’in ve diğer
emperyalist ülkelerin Ortadoğu’da ve
dünyanın her yerindeki katliamlarını, işgallerini, tecavüzlerini, işkencelerini yalanlarıyla meşrulaştıran, suçlarını aklayan
yayınlar yaptılar-yapıyorlar.
Emperyalizmin, faşizmin ahlakı yoktur.
Burjuvazinin basını; emperyalizmin, faşizmin ahlaksızlıklarını halka göstermez,
yok sayar, aklamaya çalışır. Muğla’da
gözaltına alınan 5 kişinin çırılçıplak soyulması faşizmin ahlaksızlığıdır. Bunu
gizleyen, yok sayan burjuva medyanın
ahlaksızlığıdır, çürümüşlüğüdür, halk
düşmanlığıdır!
Evinde katledilen genç kızlarımızı
“çatışmada öldürüldü”, uyuşturucuya
karşı verdiği mücadelede çeteler tarafından

için harcanmasına üzülür.
Şeyh Bedreddin şanda, şöhrette
gözü yoktur. O bir bilim adamı olarak
bilgisini derinleştirmenin peşindedir.
Ve bunun için Mısır’a kadar gider.
Orada Şeyh Ahlati ile karşılaşması
asıl olarak Bedreddin’in halkın önderi
olmasına giden yolun başlangıcıdır.
Düzene hizmet eden bilim adamı orada
olacak ve yeni bir hayat, bir önder
doğacaktır artık.
"Sömürünün olmadığı, insanın insana kulluk etmediği, toprağın ve tüm
üretim aletlerinin herkesin ortak malı
haline geldiği, kardeşçe bölüşümün
egemen olduğu bir düzen kurmaktı
amaçları. Zorbalığın yerine dirlik düzenliğini, çıkarcılığın yerine hak eşitliğini hedeflediler." (Şeyh Bedredddin)
KIZIL MASKELİLER
katledilen Hasan Feritler’imizi “Çete hesaplaşmasında öldürüldü” diye veren, 14
yaşında katledilen Berkinler’imizden, Sayı: 37
katlettikleri çocuklarımızdan terörist çı- Yürüyüş
karmaya çalışan bu faşist düzenin ve 22 Ekim
2017
medyasının ahlaksızlığıdır.
Kürdistan’da şehirler yok edilirken,
aylarca sokağa çıkma yasakları uygulanırken, cenazeler sokaklarda çürümeye bırakılırken, bodrumlarda mahsur kalan insanlar katledilirken sessiz kalan; yaşanan
vahşeti, faşizmin zulmünü “terörle mücadele” diye veren burjuvazinin medyasıdır.
Biz halkın tarafındayız! Safımız emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
edenlerin safıdır!..
Gerçekleri halka ulaştırmamızı hiçbir
güç engelleyemez. Susmayacak, sesimizi
daha da yükseltecek, siz engellemeye
çalıştıkça daha fazla insana ulaştıracağız
gerçekleri.
Baskılarınız, Sansürünüz Devrimci
Basını Yıldıramaz!
Halka Gerçekleri Anlatmaya Devam
Ediyoruz!
Devrimci Basın Susturulamaz!
Halkın Sesi TV Emekçileri
Not: Halkın Sesi TV yayınlarını aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz:
https://halkinsesitv16.blogspot.com
https://www.facebook.com/halkinsesitv16/
https://twitter.com/halkinsesitvrdy
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MERHABA,
DEĞİŞİK HAPİSHANELERDEN TTE KONUSUNDA
DÜŞÜNCELERİNİ ALMAYI SÜRDÜRÜYORUZ.
ELİMİZE ULAŞAN BİR BAŞKA SORU-CEVAP YAZISINI
AŞAĞIDA YAYINLIYORUZ.
ELİMİZE GEÇTİKÇE YAYINLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.

Özgür Tutsaklardan
1- TTE Nedir?
CEVAP: TTE hapishanelerdeki
tutuklu ve hükümlüleri diğer insanlardan ayırmak için uygulanan, özü
itibariyle bir “kimlik” işlevi de gören
“suçlu elbisesi” dir. Egemenlerin
tutsakların kimliklerini ve kişiliklerini
ezme araçlarındandır.

Sayı: 37

Yürüyüş
22 Ekim
2017

2- Egemenler TTE’ye neden ihtiyaç duyar?
CEVAP: TTE’nin asıl işlevi kişinin
kişiliğini ezmek, ona her an “suçlu”
olduğunu hatırlatmak, aynı zamanda
halk karşısında da küçük düşürmektir.
Bu yanıyla TTE ceza içinde ceza ve
aşağılama uygulamasıdır. Öte yandan “suçlu” elbiseyi üzerinde taşıdığı
her an, egemenin hakimiyetini de
kabul etmiş olmaktadır ki, bu egemenlerin “ceza” anlayışının temel
noktasıdır.
3- Siyasi tutsaklara yönelik TTE
dayatmasının amacı nedir?
CEVAP: Egemenlerin siyasi tutsaklara yönelik TTE dayatması,
TTE’nin bu genel işlevinin yanı sıra
devrimci mücadeleyi kriminalize etme
amacı da taşır. TTE ile devrimci,
yurtsever tutsaklar sırada, birer “adi
suçlu” derecesine indirilerek itibarsızlaştırılmak istenir. Bu nedenle TTE
sadece tutsağa değil, esas olarak
devrimci mücadelenin kendine yönelik
bir saldırıdır.
4- Siyasi Tutsaklara yönelik TTE
uygulaması bugüne kadar hangi
ülkelerde denendi?
CEVAP: Başta tecrit olmak üzere
devrimci mücadeleyi engellemek için
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geliştirilen birçok özel sistemli yöntem gibi, TTE’yi de sistemli bir politika şeklinde ilk kez uygulamaya,
başlayan Nazilerdi. 2 Emperyalist
Paylaşım savaşı sonrası ABD’nin
başını çektiği emperyalist bloğu Nazi
faşistlerinden miras aldığı uygulamalardan biri de TTE oldu. Sonraki
yıllarda emperyalist ülkelerin neredeyse tamamında ve Uruguay, Peru
gibi Güney Amerika ülkeleri başta
olmak üzere birçok yeni- sömürge
ülkede ulusal ve sosyal kurtuluş hareketini teslim alma politikalarının
bir aracı olarak, TTE devreye konuldu. Halen de birçok ülkede TTE
uygulaması sürmektedir.
5- Dünyada siyasi tutsakların
TTE’ye karşı gerçekleştirdiği direnişler var mıdır?
CEVAP: Dünya ülkelerinde devrimci-yurtsever tutsakların TTE’ye
karşı direnişi, esas olarak, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin o ülkedeki
devrimci hareketi yok etme ve teslim
alma politikalarına karşı koyuşundan
bağımsız ele alınamaz. Bu politikalara
karşı koymaya, ideolojik netliğini koyamayanlar TTE’nin işlevini ve amacını bilmekle beraber buna karşı etkili
bir direniş gösteremediler. TTE’ye ve
tutsakların siyasi kimliğine yönelik
saldırıya karşı tüm dünyada sesini
duyuran ilk etkili direniş ise, İngiltere’nin H Bloklarında İRA tutsaklarınca
örgütlenen “Ölüm Orucu direnişidir.
1981 yılında başlayan direnişte, aralarında Bobby Sands’ın da bulunduğu
10 IRA tutsağı şehit düştü. Bunu takip
eden bir güçlü direniş ise ülkemizde
devrimci tutsakların gerçekleştirdiği
ve 4 şehit verilen 1984 Ölüm Orucu
direnişidir.
6- Ülkemizde TTE ilk kez ne zaman uygulamaya konuldu?
CEVAP: Ülkemizde TTE ilk kez
12 Eylül faşist cuntasının ardından

gündeme geldi. Cunta bu uygulamayla hapishanelere doldurduğu devrimci tutsakları teslim almak, iradelerini ezmek ve onlar üzerinden tüm
halka mesaj vererek, halkın devrimcilere inancını ve güvenini yok etmek
istiyordu. 1982 yılından itibaren uygulanmaya başlayan TTE, 1984 yılında tüm hapishanelerde uygulamaya
sokuldu. Hem fiziki olarak, hem de
elbiseleri toplanan tutsaklar TTE
giymeye zorlandılar.
7- Cuntanın TTE dayatmasına
devrimci Tutsakların cevabı ne oldu?
CEVAP: TTE’nin anlamı, işlevi
ve cuntanın bu saldırıyla neyi amaçladığının farkında olan devrimci tutsaklar en başından itibaren TTE’yi
giymeyeceklerini, siyasi kimliklerine
yönelik her saldırı gibi bu saldırıyı
da kabul etmeyeceklerini ilan ettiler.
Elbiselerinin zorla alınmasına direndiler. “İşkenclere, ceza tehditlerine,
savunma dahil birçok haktan yoksun
bırakılmalarına rağmen TTE”yi giymediler. Zorla giydirildiğinde, ilk
fırsatta çıkarıp yırttılar. Çünkü devrimci tutsaklar TTE’ye karşı direnişin,
devrimci kimliklerini, düşüncelerini
ve ideallerini savunmak demek olduğunun bilincindeydiler.
TTE’ye karşı direnişin en üst noktası
ise 1984 Ölüm Orucu direnişi oldu.
Devrimci Sol ve TİKB davası tutsaklarınca gerçekleştirilen bu direnişte
Devrimci Sol davasında, Abdullah
Meral, Haydar Başbağ ve Tasan Telci
ile TİKB davasından M. Fatih Öktülmüş şehit düştüler. Bu direnişte devrimci tutsaklar canları pahasına da
olsa TTE’yi asla kabul etmeyeceklerini
tüm dünyaya göstererek faşizmi siyasi
yenilgiye uğrattılar.
8- Diğer Sol”un TTE”ye karşı
tavrı ne oldu?
CEVAP: TTE ilk gündeme geldigi
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andan itibaren istinasız bütün sol bunun siyasi kimliğe yönelik bir saldırı
olduğu ve asla kabul edilmeyeceği
noktasında birleşiyordu. Büyük bir
kesim TTE’yi kabul etmeyeceklerini
açıkladılar. TTE’yi fiilen uygulamaya
başladıktan sonra da direnişe geçenler
oldu. Fakat sol bu saldırının ideolojik
boyutunu ve muhtevasını kavramakta
uzaktı. Nitekim saldırının şiddetinin
artmasıyla birlikte Devrimci Sol ve
TİKB tutsakları dışındaki solun tamamı
çeşitli bahanelerle direnişin dışına
düştü. Başlangıçta “mavi kefen” dedikleri TTE’leri giydiler.
9- TTE dayatması ne zaman ve
nasıl son buldu?
CEVAP: Cunta ve sonrasında
ANAP iktidarı, tüm işkencelerine,
saldırı ve tehditlerine rağmen Devrimci Sol tutsaklarına hiçbir zaman

TTE giydiremedi. Metris ve Sağmalcılar hapishanelerinde devrimci tutsaklar TTE’yi kabul etmedikleri için
yıllarca mahkeme, aile ziyareti, avukat
vb. hiçbir yere çıkarılmadılar. Buna
rağmen tutsakların “iradesini kıramayan faşizm 1986 yılından itibaren
TTE dayatmasını esnetmek zorunda
kaldı. Bu yenilginin ardından faşizm
TTE uygulamasını sonraki yıllarda
peyder pey kaldırdı. 1989 yılında yayınladığı 1 Ağustos Genelgesiyle tekrar gündeme getirdi. Ama başlayan
direniş sonucu uygulamadan vazgeçti.
10- AKP iktidarı bugün TTE”yi
getirerek neyi amaçlıyor?
CEVAP: AKP iktidarı bugün
TTE’yi her ne kadar FETÖ üzerinden
gündeme getirmeye hazırlansa da,
bu saldırının asıl hedefi devrimci
tutsakların teslim alınması, iradele-

SULTAN IŞIKLI
KANDIRA 1 NOLU HAPİSHANESİ

DİLEKÇE
ADALET BAKANLIĞI’NA

rinin ezilmesidir. Çünkü AKP faşizmi
de kendisine en büyük düşman ve iktidarına en büyük tehdit olarak devrimcileri görmektedir. Bu nedenle
AKP, TTE’yi ilk olarak 2004 yılında,
TMK , CGTİHK gibi yasalar da kapsamlı değişiklik yapılırken gündeme
getirmiş, fakat Büyük Direniş’in hala
sürdüğü bir dönemde, kamuoyunda
da oluşan duyarlılığın da etkisiyle o
gün bu saldırının sonuçlarını göze
alamayarak, yasaya son hali verilirken TTE’yle ilgili kısımları çıkarmış
ama aklından çıkarmamıştı. Bugün
uygun ortamı yakaladığını düşünen
AKP, bu dayatmayı bir kez daha gündeme getirmiştir. Ancak evdeki hesap
yine çarşıya uymayacak, TTE’yi fiilen
uygulamaya kalkması durumunda
yaşayacağı akıbet cuntacılardan farklı
olmayacaktır.

giymeyecek, asla teslim olmayacağız. Yeni yasalar, yönetmelikler, KHK’ler çıkartın, direnişimiz karşısında hükümsüzdür. Bu nedenle uyarıyoruz; TTE dayatmasını kabul etmiyoruz, giymeyeceğiz.
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ANKARA

Konu: Tek Tip Elbiseyi Kabul
Etmiyoruz.
FETÖ yaygarasıyla başlayan saldırılar 1 yıldır sürüyor.
Şimdi Tek Tip Elbise dayatmasıyla Kenan Evren’in dahi
yapamadığını yapmaya çalışan AKP iktidarı halkları teslim
alma politikalarını üretirken bizi hesap etmiyor. Bu ülkede
biz var oldukça direneceğiz. Hapishanelerin direniş mevzisi
olmasını bugüne kadar ne işkenceyle ne katliamlarla ne cezalarla engelleyemediniz. TTE ile de engelleyemeyeceksiniz.
TTE onursuzluktur, teslimiyettir, bu adaletsiz düzendir, emperyalizmin çürümüşlüğüdür. TTE işkencedir. Bu dayatmayı
kabul etmiyoruz. 1980 faşist cuntasında TTE’leri parçalayarak,
her türlü bedeli ödeyerek nasıl kazandıysak yine biz kazanacağız. Bakanlığınız, bu devlet kendi tarihinden dersler
çıkarmıyor. Ancak biz tarihsel görevimizi tarihimizden aldığımız güçle yerine getirecek, direneceğiz. Ve bize asla
TTE giydiremeyeceksiniz. Emperyalizmin F Tipi hücrelerinde
bir kez daha yeneceğiz. Emperyalizmin ve faşizmin elbiselerini

TAYAD’lı Mesude Demirel
Hastaneye Kaldırıldı
TAYAD’lı Ailelerden Mesude Anamız, 16 Ekim’de
rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mesude Anamız
Maslak’ta bulunan Acıbadem Hastanesi Acil serviste
dostları ve yoldaşlarıyla. Kendisine ve büyük ailemize
geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını
diliyoruz.

Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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‘A ÖZGÜRLÜK
Egemenler, halkımız için, gençliğimiz için bir
ÖRNEK oluşturan müziğimizden, sanatımızdan
korkuyorlar. Egemenler ve onların ideolojik
alandaki uşakları yazarlar-gazeteciler-sanatçılar
politikacılar-diplomatlar... Örnek
oluşturamadıkları gibi saldırıyorlar da,
karalıyorlar da… Bizim sanatımız devrime ve
devrimcilere yönelik iftira ve saldırılara sadece
cevap vermek değil, AYNI ZAMANDA YOZ VE
ÇÜRÜMÜŞ BURJUVA KÜLTÜRÜNE KARŞI
CEPHEDEN saldırıya geçmektir.

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu,
Özgür Gültekin, İlyas Kazan, Bahar Kurt, Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan
Gökçek, Fırat Kıl, Taylan Gültekin

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik,
Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek,
Naciye Demir, Zehra Özdemir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı
Hukuk açısından iki önemli nokta akıldan çıkarılmamalıdır:
Birincisi, ülkemizdeki hukuk, faşizmin hukukudur. Biçimsel olarak kimi
burjuva demokratik hakların varlığı,
bu hukuku burjuva demokrasisinin hukuku yapmaz.
İkincisi, hukuk ve adalet bir mücadele zeminidir;
uygulanan hukuk ne olursa olsun, halk bu zeminde bir mücadeleden
asla geri durmamalıdır. Bu zemindeki mücadele, nihai anlamda burjuva
hukukunu aşan bir perspektifle sürdürülmelidir.

SEVGİ VE ZULME TESLİM OLMAMA İRADESİNDEN DAHA
GÜÇLÜ BİR DİRENME KAYNAĞI YOKTUR

“BEN SAVUNMA
YAPMAKTAN
KAÇINMIYORUM.
SAVUNMANIN, ALENİYET
İLKESİNE, SAVUNMA

HAKKIMA UYULARAK
MAHKEMEDE ALINMASINI
İSTİYORUM. BU
KOŞULLARDA SAVUNMA
YAPMAYACAĞIM.

HALKLARIN DUYMASINI,
ANNEMİN DUYMASINI,
KHK İLE İHRAÇ EDİLEN
YÜZLERCE İNSANIN
DUYMASINI İSTİYORUM.
BENİ BURADAN
GETİRMEYECEKLER, SİZ
TAHLİYE EDİN. BEN
GELİP SÖZÜMÜ
SÖYLERİM.”
(İfade almak için
Numune Hastanesi’ne
giden mahkeme heyetine
Nuriye Gülmen’in verdiği
cevaptır)

İÇERİDE NURİYE VE SEMİH,
DIŞARIDA YOLDAŞLARI
FAŞİZMİN HER TÜRLÜ BASKISINA,
SALDIRISINA, DİRENİŞİ BİTİRME
ÇABALARINA RAĞMEN DİRENİYOR.
BU İRADE, BU SAHİPLENME,
BU SEVGİ, BU BAĞILILIK
MUTLAKA KAZANACAK

NATO BİR EMPERYALİST KURUMDUR, EMPERYALİZMİN DÜNYADAKİ
İŞGAL GÜCÜ VE HALKLARI ZAPTURAPT ALTINA ALDIĞI KATİLLER SÜRÜSÜDÜR!
Hiçbir Devrimci, İlerici ve Demokrat, NATO’yu Onaylayamaz, NATO Temsilciliğine Atanamaz...

HDP'yi NATO-PA Yardımcılığına Götüren İdeolojik Zemin, Teslimiyetin Zeminidir
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HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya
Pir, NATO 2017 Bükreş oturumunda
NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Ziya Pir geçtiğimiz yılda NATOPA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri
Alt Komite Başkan Yardımcılığı yapmıştı.
Bükreş'te gerçekleşen ilginç diğer
bir olay da Ziya Pir'i başkan yardımcılığına önerenin Hollanda sağ parti
olması idi. Yazımızın ana konusu bu
olmadığı için bu meseleye sadece değinip geçeceğiz.
Kürt halkının kurtuluşu için mücadele
verdiğini iddia eden HDP açısından
NATO-PA başkan yardımcılığına atanmış olmak, Kürt halkı için verildiği
iddia edilen kurtuluş mücadelesinde bir
utanç sayfasıdır. Ancak HDP'nin utanma
duygusu kalmamıştır. Haber "olağanüstü
bir gelişme" olarak lanse edilirken, asıl
olağanüstü yanın, HDP'nin teslimiyette
geldiği son noktada olduğunun görülmesi
gerekirdi. Bu teslimiyetin zemini 90'lı
yıllarda atıldı ve bugüne gelindi. Emperyalizme karşı silah sıkmamakla övünen, çözümü emperyalizmde arayan,
Kürt devleti kurulacaksa da ABD'nin
kuracağı bir devletin peşinden koşan
Kürt milliyetçileri için de, NATO içinde
bir koltukçuk kapmak, elbette kendi
ideolojik şekillenmeleri içinde övünülecek bir durum halini almıştır.

NATO-PA Yardımcılığına
Atanmak Gurur Değil
Utançtır
HDP'nin bugün geldiği ideolojik
zeminin tohumlarının nerelerde atıldığına ve filizlenmeye başladığına
Abdullah Öcalan'ın 1996 yılında verdiği bir röportajından alıntı ile bakalım;
“- Şimdi Amerika silahlı mücadeleyi terörizm olarak görüyor. Bu sorunun siyasi yöntemle çözülmesini
istiyor. Bu ABD görüşü üzerine düşünceleriniz nedir?
- Öcalan: Amerika Kürt sorununu
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gerçekten siyasi yöntemle çözecekse
biz bir gün bile savaşmak istemeyiz.
Üstümüze gelmezlerse biz de onların
üstüne gitmeyeceğiz. Hem de kayıtsız
şartsız fakat Türkiye’nin de buna uyması ve güçlerini üzerimize saldırtmaması gerekir.
- Yani siz diyorsunuz ki, silahlı
savaştan vazgeçmemizin şartı, Amerika, Avrupa ülkeleriyle birlikte Kürt
sorununa ilişkin kuzey Kürdistan’da
barışın tesisi için bir siyasi çözüm
planı getirsin kabul edelim.
- Öcalan: Tabi eğer böyle planları
var ise, yürütmek istiyorsa biz buna
hazırız. Şartsız bu planı teyit ederiz,
bizden istenileni yapacağız.” (Özgür
Halk, 15 Şubat 1996, s.19)
Yapılan bu röportajdan yola çıkarsak Kürt milliyetçilerinin ABD ve
Avrupa emperyalizminden beklentilerinin neler olduğu da aslında ortaya
çıkıyor. O zamandan bu zamana söylemde, dolayısıyla kafa yapısında bir
değişiklik olmamış. Kürt sorununu
ancak ABD çözer ve bu çözüme koşulsuz razı gelinir. Bu ideolojik şekilleniş adım adım yukarıdan aşağıya
işlenmiştir.
Beklenti de uyulacak koşul da ortadadır. Silahlı mücadelenin yürütülme
nedeni; ABD ve Avrupa emperyalistlerinin güdümü, onayı ve desteği ile
kurulacak bir toprak parçasıdır. Bağımsızlık hayali çoktan zihinlerden
silinmiştir. Eğer beklenti yerine gelirse,
silahlı mücadelenin yürütülme zemini
de ortadan kalkar.
Bağımsızlıktan federasyona, oradan
özerkliğe derken ABD'nin silahıyla,
NATO-PA'da yardımcı koltuğuyla
yine yıllardır beklendiği ve Abdullah
Öcalan'ın birçok yazı ve röportajında
değindiği gibi ABD'nin "çözdüğü"
bir sürece girilmiştir. Kısacası; dünya
halklarının baş düşmanı ABD "kurtarıcı" ve "sorun çözücü", halkları
katleden NATO'dan kapılan bir koltukta "gurur" kaynağı haline gelmiştir.
Hatta NATO'ya “bağlanmanın” teorisi

yapılmıştır.
“Kürtler artık daha fazla Amerikan
ve İngiliz askerlerine bağlanmak istiyorlar. Türk askerlerinden hoşnut
değiller. Yani Türklerden hoşnut değiller.
(...)
Gerçekte ABD’ye bağlanma, İngilizlere bağlanma bir ileri adımdır.
Türkiye’ye bağlanma, İran’a bağlanma
daha geridir. Irak’a bağlanma daha
geridir. BM’ye dolayısıyla ABD’ye
bağlanma belli oranlarda ilerici bir
bağlanmadır. Yani despot ve kötü bir
kocadan daha demokrat bir kocaya
bağlanmaktır. (...) Tercihimiz değildir.
Fakat diğer bir eğilim de gelişecektir.
Özgürlük eğilimi gelişecektir. Dolayısıyla bağımlılık zayıflayacak, özgürlük, bağımsızlık eğilimi güçlenecektir.” (Rafet Ballı, Kürt Dosyası,
Öcalan’la Görüşme, s. 246)
"Despot bir kocadan daha demokrat
bir koca" olan NATO'nun ya da
NATO-PA yardımcılığı koltuğunun
kanlı tarihine bir göz atacak olursak;
NATO tüm dünya halklarının kurtuluş mücadelesine karşı emperyalistler
ve işbirlikçilerinin oluşturduğu bir
savaş örgütüdür.
2. Emperyalist Paylaşım savaşı
sonrası ABD'nin öncülüğünde Avrupa
emperyalistleri, Avrupa'da ve dünyada
gelişebilecek ayaklanma ve devrimleri
kontra faaliyetlerle durdurmanın zeminini hazırladılar. 2. Paylaşım Savaşı
sonrası Kore ve Çin'inde sosyalist
bloka eklenmesi ile birlikte dünyanın
üçte biri emperyalizmin pazar alanından çıkarken, yine devrimini yapmış ülkeler aynı zamanda tüm dünyada
ezilen halklara umut ve kendi devrimlerini gerçekleştirme yolunda kılavuz oldular.
Emperyalist ülkeler hem kendi düzenlerini sürdürmek, hem de sosyalist
bloku askeri anlamda kuşatabilmek
için ABD'nin öncülüğünde Batı Avrupa
ülkeleri ile birlikte 1949 yılında NATO'yu (Kuzey Atlantik Savunma Paktı)
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kurdu.
"Komünizm tehlikesine" karşı kurulan NATO; ideolojik, politik ve askeri
alanda dünyanın neresinde bir "komünizm tehlikesi" gördüyse saldırdı. Bu
savaşta emperyalizmin çıkarlarını korumak için yasal, yasa dışı kurumlarla
karşı devrimci faaliyetlerini yürütmek
üzere geniş bir organizasyon ağı kurdu.
- Legal alanda; kalkınma enstitüleri,
enformasyon merkezleri, stratejik araştırmalar yapan kurumlarla, ayrıca medya
içinde, sendika ve siyasi partileri yönlendirerek, anti-komünist propagandayı
örgütlemek gibi işlevler üstlenen örgütlenmeler, işçi hareketlerini kontrol
altına almakla görevli kadro yetiştiren
enstitüler, gizli ya da açık biçimde NATO’ya bağlı olarak faaliyet yürüten organizasyonlardandır.
- Uluslararası otomotiv ve petrol
tekellerinin, bankaların, ITT, IBM gibi
dev tekellerin bazı ülkelerdeki yönetim
organizasyonları da NATO’ya bağlı
kurumlarla iç içe çalışırlar.
- Ayrıca emperyalistlerin tarih boyunca edindiği tüm karşı-devrimci deneyimleri kullanan NATO, üye ülkelerin
kontrgerilla faaliyetlerini ve devletlerini
de bu anlayışa göre şekillendirmiştir.
- NATO'nun kanlı suç tarihinde onlarca faşist darbe, yüzlerce katliam,
binlerce provokasyon eylemi, on binlerce suikast, milyonlarca insanın işkence görmüş bedeni ve cesedi vardır.
- NATO'nun kontrgerilla örgütlenmesinin çalışmaları içerisinde adam
öldürme, bombalama, silahlı soygun,
işkence, adam kaçırma, rehin almaalıkoyma, kundakçılık, sabotaj, yalan propaganda, yalan haber yayma, zorbalık,
şantaj gibi yöntemler vardır. Bu yöntemler ülkemizde ve halk kurtuluş mücadelesi veren dünyanın hemen her ülkesinde uygulanmıştır ve uygulanmaktadır.
- NATO üyesi devletlerin yasal ordularının yanı sıra NATO ile bağlantılı
gizli orduları ve gizli silah depoları
bulunmaktadır. Devlet uzantısı bu gizli
örgütlenmeler, ülkenin işgal ya da

saldırı durumunda “özel savaş” teknikleri uygulayarak “vatan savunması”
yapacak “direniş” örgütleri oldukları
söylenerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Yani NATO üyesi ülkelerde
devrimci hareketlere karşı kullanılmak
üzere gizli ordular bulunmakta ve “tehdidin” seviyesine göre bu örgütlenmeler
devreye sokulmaktadır.
- Yukarıda saydığımız yöntemler dışında NATO açık askeri operasyonlar
da yapmıştır. Yugoslavya'nın bölünüp
parçalanmasını garanti altına almak için
1999’da Yugoslavya'yı bombalamıştır.
- 11 Eylül'de El Kaide'nin New
York'taki ikiz kulelere karşı eylemini
bahane ederek Afganistan'ı işgal etmiştir.
Ülkeler, örgütler, kişiler kara listeye
alınıp terörist ilan edilmiş. Bu kapsamdan tüm emperyalist ülkeler devrimcilere, ulusal kurtuluş mücadelesi
veren örgüt ve kişilere yönelik cadı
avı başlatmış, yıllara varan hapis cezaları
vermiştir.
- Irak'ta 1 milyon insanın ölümüne
neden olan işgali gerçekleştiren de,
Suriye'de kanlı iç savaşı başlatıp destekleyen de, başta ABD olmak üzere
NATO üyesi emperyalistlerdir. Ayrıca
NATO’nun kendisi, eğitim adı altında
kurumsal olarak da Irak işgalinde rol
oynamıştır.
- Kaddafi'nin devrilmesi ve Libya'nın
kanlı bir iç savaşa sürüklenmesinde
ülkeyi havadan bombalayan ve karşı
devrimci çeteleri silahlandıran NATO'dur.
- NATO aynı zamanda "korsanlığı
önlemek" adı altında Somali açıklarındaki savaş gemileri ile Ortadoğu'da
kontrolü elde tutmaya çalışmaktadır.
- Ukrayna'da Nazi artığı çeteleri ve
ırkçılığı gizlemeye gerek duymayan
farklı çete örgütlenmelerini siyasi, askeri
ve finansal olarak desteklemektedir.
Türkiye'de NATO'nun halklara ve
devrimci örgütlere yönelik düşman faaliyetleri;
- Türkiye'de faşist örgütlenmeler
içindeki gençliği örgütleyip, komando
kamplarında eğiterek devrimci gençliğin

üzerine saldırtılması.
- Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin, 6 Filo'ya karşı eylem yapan
devrimci öğrencilere saldırmasını İslamcıları kullanarak örgütlemesi
- Birçok aydının faili meçhul cinayetlerde katledilmesinin, 1977 1 Mayıs
Katliamı’nın, faşist çetelerin silahlandırılmasının, Maraş, Çorum katliamlarının arkasında, NATO komutasındaki
kontrgerilla vardır.
- ABD'nin "bizim çocuklar" diyerek
desteklediği 12 Eylül darbesi ve darbe
sürecinde yaşanan ölüm, katliam, işkence, kayıp, idamların sorumlusu işbirlikçi faşist cuntacılar ve NATO'dur.
- 90'lı yıllarda işlenen faali meçhul
cinayetler, kayıplar, işkenceli katliamlar,
Kürt halkına yönelik köy yakma, boşaltma vb. tüm kontrgerilla faaliyetlerinin bizzat örgütleyicisi NATO'ya bağlı
kontrgerilla örgütlenmeleridir.
Sonuç olarak;
NATO dünya halklarına karşı ABD
ve Avrupa emperyalistlerinin kurduğu
ve işbirlikçi devletlerle üye sayısını
artırarak bir örümcek ağı gibi dünyayı
kuşattığı bir suç örgütlenmesidir.
NATO içinde alınan her görev; işlenen ve işlenecek olan suçların ortaklığı
demektir. HDP'nin geldiği nokta bugün
budur. Dünya halklarının düşmanları
ile Kürt halkının çıkarı adına bir aradadır. Bu gerçeklik elbette HDP tarafından da bilinmektedir, fakat teslimiyet
onları düşmanla aynı safta yer almaya
kadar getirmiştir.
Bu nedenle;
Kürt milliyetçiliğinin bugün koşulsuz
teslimiyet zemininden çıkmasının tek
koşulu da, anti-emperyalist bir zeminde
düşmana karşı silahlı mücadele yürütmesinden ve Kürt halkının tam bağımsızlık mücadelesi vermesinden geçer.
Kürt halkının gerçek kurtuluşu antiemperyalist, anti-oligarşik mücadeleden
geçer.
Kürt halkının kurtuluşu enternasyonalist olmaktan, dünya halklarını enternasyonalist bir sevgi ile sevmekten
ve bağlı olmaktan geçer.
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Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde
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Avrupa’da
 Yunanistan
Selanik Şehrinde Nuriye
ve Semih İçin Panel
Düzenlendi
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11 Ekim akşamı saat 18.00’de
Selanik Aristoteles Üniversitesi
sahasında Fizik Fakültesi’nde
bilgilendirme paneli yapıldı. Halk
Cepheliler’in oluşturduğu ve
içinde Anarşist ve Sol Grupların
da bulunduğu platformun düzenlediği bilgilendirme paneline
74 kişi katıldı.
Panel alanı 18 Ekim’de yapılacak olan yürüyüşün afişleriyle
donatıldı.
İlk sözü komite aldı ve yaşanan sürece dair bilgi verdi.
Daha sonra Türkiye’ye Nuriye ve Semih’in 28 Eylül’de
görülen mahkemesine giden sol
bir örgütün temsilcisi Yunanlı
Eğitim Emekçisi orada gördükleri, yaşadıkları üzerine coşkulu
bir konuşma yaptı.
Daha sonra Aristoteles Üniversitesi akademisyenlerinden
bir konuşmacıya söz verildi. Genel süreç ve mücadelenin seyri
üzerine açıklamalarda bulundu.
Ardından Ankara’da açlık
grevinin 150. günlerinde olan
Esra Özakça ile telefon bağlantısı
üzerinden iletişime geçildi.
Esra’nın anlatımları parça parça
Yunancaya çevrildi. Ve Esra
Özakça’nın konuşmasının bitiminde Yunanlılar, Türkçe olarak
“Yaşasın Halkların Dayanışması”
sloganı ve alkışlarla açlık grevi
direnişçisini selamladılar.
Daha sonra yine açlık grevi
direnişçisi Feridun Osmanağaoğlu ile telefon bağlantısı yapıldı.
Daha sonra Yunan anarşistlerinin önemli isimlerinden, tutsak olan Kosta Gürnarı’nın yazılı
mesajı okundu. En son sözü komite adına alan bir Halk Cepheli

Dünyanın Her
Yerinde Biz Varız!

hem yürüyüşe hem de Cuma ve
Cumartesi konsolosluk önünde
yapılacak olan eylemlere çağrıda
bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

Selanik’te Türkiye
Konsolosluğu Önünde
Nuriye ve Semih İçin
2 Gün Üst Üste Eylemler
13 Ekim cuma günü Türkiye'nin Selanik Konsolosluğu
önünde yine faşizmi protesto,
Nuriye ve Semih ile dayanışma
eylemleri yapıldı.
Saat 12.00'da başlayan eylemlerde açılan dayanışma komitesi imzalı pankartta "Türkiye’deki açlık grevi 200 günün
üstünde. Açlık grevcileri Nuriye
ve Semih’in bütün talepleri kabul
edilsin ve hemen serbest bırakılsınlar" yazılıydı.
14 Ekim Cumartesi günü ise
1 saatin üstünde süren eylemde
100 bildiri dağıtıldı. Türkiye’den
gelen 3 otobüs insanın geçtiği
yola ve genel olarak tüm çevreye
600 adet kuşlama yapıldı.

 Almanya
Essen'de Nuriye ve Semih
İçin Bildiri
EKA`nın (Essen Eğitim ve
Kültür Atölyesi) Ekim ayı programı içerisinde yer alan bildiri
dağıtımı bugün Almanya'nın Essen şehrinde Rathaus Galeria`nın
önünde yapıldı. Türkçe ve Almanca yazılı olan bildirileri Galeria'nın önünde iki EKA çalışanı
dağıttı.
Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça 217 gündür açlığın koynundalar. AKP faşizmine, gericiliğine karşı direnişteler. Nuriye
ve Semih’in yaşaması için yaptığımız bildiri dağıtımında toplam
70 adet bildiri dağıtıldı.

Gülaferıt Ünsal'a

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

Cezaevinde Irkçı Saldırı
8 Ekim günü özgür tutsak Gülaferit
Ünsal kaldığı Berlin Lichtenberg Cezaevinde ırkçı ve uyuşturucu bağımlısı
olan adli bir tutuklu tarafından saldırıya
uğradı.
Uzun süreden beri bu kadın Gülaferit
Ünsal'ı sürekli tehdit ederek "pis terörist",
"pis yabancı" gibi sözlerle taciz ederken,
gardiyanlar da görmezden geliyordu.
Buna karşı Gülaferit Ünsal birkaç
kez dilekçeyle cezaevi müdürüne şikayette
bulunmuştur.
Cezaevi hiçbir uygulamada bulunmayarak, saldırıya davetiye çıkarmıştır.
Kavga günü önce sesli sataşma olduğu
halde, kavgada karşılıklı bağırma olduğu
halde hiçbir gardiyan ortalıkta yoktur.
Gülaferit Ünsal bu saldırıda yaralanmış ve cezaevi revirinde tedavi görmüştür.
Tedavi sonrası Gülaferit tek kişilik
hücre cezasıyla bir kez de cezaevi tarafından cezalandırılmıştır. Ta ki 2 gün
sonra avukatıyla telefonla görüşmesi
sonrasında, avukatın itirazı üzerine kaldırılmıştır.
Hamburg: 9 Ekim 2017 Pazartesi
günü Hamburg´un Altona semtinde
Nuriye ve Semih’in direnişlerine destek için yaptığımız eyleme 19 kişi katıldı. Eylemde Almanca ve Türkçe bildirilerimizi dağıtarak Grup Yorum şarkıları söyledik hep birlikte.
Haftada üç gün olan eylemlerimizde
11 Ekim 2017 Çarşamba günü, yapmış
olduğumuz destek eylemine yine ilgi
yoğundu.
Hagen: 11 Ekim 2017 Cuma günü
Hagen çarşısında stant açılarak bildiri
dağıtıldı. Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın açlık grevi 217 gününe girerken destekler de devam ediyor.
Nuriye ve Semih'in direnişini sahiplenmek, taleplerini Almanya'daki Türkiyelilere ve Alman halkına anlatmak
için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Türkiyeli
bir öğretmen, özel olarak standın fotoğraflarını çekip bu konuyla ilgilenen öğretmen arkadaşlarının sitesinde yayınla-

yacağını söyledi. Yine Alman MLPD'li
bir kadın konuyla ilgili bilgisi olduğunu
belirtti, sohbet etti. Stant ve bildiri dağıtımına 8 kişi katıldı. Nuriye ve Semih'i
sahiplenmeye devam edeceğiz.
Dortmund: Ergani Spor Grubu olarak
haftalık spor etkinliklerimize devam ediyoruz. Düzenin bize sunduğu boş eğlence
anlayışına karşı biz kendi kültürümüzü
yaratıyoruz. 14 Ekim Cumartesi günü
Dortmund'da bir araya gelerek futbol
maçı düzenledik. 10 kişinin katıldığı
halı saha maçında iki takım kuruldu.
Kıran kırana geçen futbol maçı yaklaşık
2 saat sürdü.
Mannheim: Uzun bir aradan sonra
16 Ekim günü Almanya’da Mannheim
Halk Cepheliler geleneksel kahvaltı sofrasında buluştular. Bir arkadaşımızın ve
bir gencimizin kısa doğum günü kutlamasıyla renklenen kahvaltıda; son sürecin
genel değerlendirmesinden sonra yapılacak ve yapılması düşünülen etkinlikler
üzerinde konuşuldu. Aylık program çıkarıldı.
Nuriye ve Semih’in daha çok sahiplenilmesi her pazartesi Heidelberg Bismarckplatz´da saat 18:00’de MLPD ile
yapılan eyleme, her perşembe AHİM
önündeki eyleme ve yapılacak diğer eylemlere daha yoğun katılımın yanı sıra
Halk Meclislerinde örgütlenme çağrıları
yapıldı.
Heidelberg: Mannheim Halk Cephesi MLPD (Alman Marksist Komünist
Partisi) dostlarıyla 16. Ekim günü Heidelberg Bismarckplatz´da Nuriye ve Semih için dayanışma eyleminde "Açık
Mikrofon" kürsüsünde halka Nuriye ve
Semih ile dayanışma ve 20 Ekim´de
olan mahkemenin çağrısı yapıldı.
Duisburg Erzincan Ulalar`da yapılacak Pir Sultan Abdal Kültür
Merkezi`yle ilgili Yardım Konseri 14
Ekim`de Duisburg`da yapıldı. Halk Cepheliler `de 220 gündür açlık grevi direnişinde olan Nuriye Gülmen-Semih
Özakça için stand açtılar.

Bielfeld:
Almanyan'ın Bielfeld şehrinde Nuriye

ve Semih için her çarşamba düzenli
olarak sürdürülen destek eylemine 11
Ekim çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri
arasında devam edildi.
Jahnplatz-Commerzbank önünde gerçekleşen eylemde sesli duyurular yapıldı.
300 adet Almanca bildiri dağıtıldı. İki
saat devam eden eyleme otuzun üzerinde
insan katıldı.
BIR-KAR ve Anadolu Federasyonu
tarafından ortaklaşa organize edilmekte
olan destek eylemlerine, diğer duyarlı
kişi ve kurumların da desteği sağlanarak
21 Ekim cumartesi günü bir yürüyüş ile
devam edilecek.

 Belçika
Brüksel’de Nu-Se Mitingi
OHAL ile Mücadele Komitesinin
tertiplediği ve Belçika Alevi Dernekleri
Federasyonu’nun da desteklediği miting
14 Ekim Cumartesi günü Brüksel Central
istasyonu önünde yapıldı. Belçika’nın
iki büyük TV kanalının da kameraları
ile hazır bulunduğu miting esnasında
OHAL ile Mücadele Komitesi temsilcileri
ile röportajlar yapıldı. “Bugün Nuriye
ve Semih’in isminin bile yasaklandığı
yerde biz bu isimleri haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedikten sonra defalarca
artık slogan olan NURİYE-SEMİH isimleri haykırıldı. “Nuriye ve Semih bizim
sahiplenmemiz ile direnişlerini direnişimiz
bilmemiz ile yaşayacak ve kazanacak,
kazanacağız. Onlar direnişe başlarken
direnişi zafere taşıyacak olanın, onların
sevenlerinin sahipleneceklerine olan güvenleri olduğunu her seferinde hatırlattılar.
Halayların çekildiği ve sanatçı Tanar
Çatalpınar’ın türküleri ile devam eden
mitingde genç sanatçı Ümit’in de okuduğu
direniş türküleri beğeni ile dinlendi. Karikatürist İsmail Kızıl Doğan’ın yere çizimler yapması ile herkesin eline bir tebeşir alarak, Nuriye ve Semih ile ilgili
içinden geçenleri yere çizmesi gelip geçenlerin ilgisini topladı.
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Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!

53

İngiltere’deki Adalet ve Özgürlük
Çadırımız 50. Gününde
İngiltere’nin başkenti Londra’da,
Özgürlük ve ADALET çadırımızla Nuriye ve Semihlerimizi direnişlerinin
216. Gününde de, sahiplenmeye ve
halklarımıza anlatmaya devam ediyoruz.
İngiltere’ye geleli 3 yıl olmuş Türkiyeli genç bir kadın ziyaretçimizle tanıştık ve sohbetimiz oldu. Nuriye ve
Semih’in direnişinin ilk günlerini biliyormuş ama direnişin devam ettiğini
bilmiyordu. Direniş nasıl bu kadar
sürdü ve nasıl dayanıyorlar gibi soruları
oldu. Ama hayranlık içindeydi. Anadolu
halklarımızdan biriydi.

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde
Tüm Ezilen Sömürülen Halkların
Zalimlere Karşı Direnişin Tarihi
Olan Kerbela Anıldı!
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“15 Ekim Pazar Günü yapılan bu
yıl ki Aşure mizi Hakikat direnişçileri
olan Nuriye ve Semihlerimizle bütünleştiriyoruz. Çünkü Kerbela’dan Yüksel’e MAĞDUR VE MAZLUMUN
SÖMÜRÜCÜ VE ZALİMLERE
KARŞI MÜCADELESİ GÜNÜMÜZDE DE DEVAM EDİYOR...
Bu nedenle tarihte olduğu gibi günümüzde de Kerbela ateşini yüreğimizde taşımak, Kerbelanın ruhuyla
halkımızı aşuremizi ve adalet kavgamızı
paylaşmaya çağırıyoruz” denilerek çağrıyla kitlelere duyurulan Aşure, pazar
günü yapıldı.
Yerel gazeteler ve radyolardan duyurular yapıldığı gibi, en önemlisi de
kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden
gönüle duyuruldu.
Duyanlar geldi, gelen hemen herkes
bir şeylerini kattılar sahiplendiler. En
güzel yanı da halkımızın emeklerini
ve ruhlarını katmalarıydı.
Bu ruhu ve coşkuyu da veren Nuriye
ve Semihlerin direnişi ve boyun
eğmeyişleriydi. Onun için bu yıl ki
aşuremiz daha anlamlıydı.
Çünkü Kerbela tarihte kalmamış,
Kerbela katliamları ülkemizde ve dünya
da devam ediyor.
Çünkü; ama aynı zamanda Kerbela
direnişi İmam Hüseyin ve 72 iki yoldaşının direnişiyle de bitmemiştir.
Çünkü; Kerbela’da, Muaviye’nin

zulmüne karşı
biat etmeyen bayrağı günümüz
Yezid’i; işbirlikçi
gerici faşist AKP
devletine karşı
Adalet savaşçıları
Nuriye ve Semihlerin ellerinde dalgalanıyorlardı.
Ve tüm emperyalist sömürücü zalimlere karşı
da Hak ve Özgürlükler mücadelesininde nasıl
vereceğini öğretiyorlardı denelidi.

İngiltere Adalet ve Özgürlük
Çadırı
İngiltere’nin başkenti Londra’da,
Özgürlük ve adalet çadırımızla Nuriye
ve Semihlerimizi direnişlerinin 217,
218, 219, 220 ve 221. günlerinde de,
sahiplenmeye ve halklarımıza anlatmaya
kesintisiz devam ediliyor. Bu meşru
ve adalete susamış milyonların adına
haykırılan bu sesi kimse susturamaz
artık. Çünkü arkasında köklü bir tarih
ve geleneklerine yeni gelenekler ekleyerek yoluna devam eden hakikat savaşçıları var. Bizler de On’ların tarihi
ve onurlu direnişlerine bulunduğumuz
yerlerde seslerini duyurma sorumluluğunu yerine getirme onurunu taşıyoruz.
Bu zincir kırılacak ve kara duman
dağılacak. Bunu biliyor ve buna inanıyoruz. Zaferlerde taçlandırdığmızda
bu onur hepimizin olacak denildi

 Avusturya
Tutsak Ailesi Ziyareti
Avusturya Halk Cephesi tutuklanan
Grup Yorum üyelerinden Özgür Zafer
Gültekin`in ailesini ziyarete gitti.
Yapılan ziyarette Grup Yorum’a
yapılan baskılar ve direniş konuşuldu.
Özgür’ün ailesi ile yapılan baskılara
karşı nasıl direneceğimiz konusunda
görüş alışverişi yapıldı. Destek ve dayanışma için yapılabilecekler konuşuldu.
Grup Yorum’un yapılan son baskınlarla birlikte 8 üyesi, bir korocusu
tutsak ve bir elemanı da gözaltında.

İtirafçı (İftiracı)
İfadeleri Nedeniyle
Gözaltına
Alınanlar Tutuklandı
İtirafçı (iftiracı) Berk Ercan’ın polise
verdiği ifadelere dayanılarak yapılan
baskınlarda gözaltına alınanlardan 11
kişi, 11 ve 12 Ekim’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılanların tümü
hukuksuzca tutuklandı. Tutuklananların
isimleri:
Aysun Kaşdaş, Haydar Yıldırım, Ayşe
Lerzan Caner, Hasan Kaşkır, Nevzat
Özer, Hatice Kalkan, Onur Duran, Cemal
Şahin, Cengiz Kırlangıç, Deniz Kocamış,
Harran Aydın, Ali İhsan Kaya, Cihan
Keşkek, Emine Cansever, Ezgi Dilan
Balcı, İsmail Cengiz Mumcu, Naim Feyzullah Eminoğlu, Okan Özer, Onur Bilgiç,
Öznur Çetin, Şevket Avcı, Gülten Matur,
Özgür Karakaya, Çiğdem Şenyiğit.
Haklıyız Kazanacağız!

Umudun Sesini Halka
Ulaştırmaya Umut
Olmaya Devam Ediyoruz
Esenyurt Balıkyolu ve Salı Pazarı bölgelerinde 13 Ekim'de umudun sesi Yürüyüş
Dergisi esnaflara ulaştırıldı. Yapılan çalışmada, esnafların problemleri hakkında konuşmalar yapıldı. 1 saat süren çalışmada
40 dergi halka ulaştırıldı.

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

AVRUPA’dakiBİZ

Eğlence Anlayışından Spora Kadar Kendi Alternatiflerimizi Yaratıyoruz!

ALTERNATİFLERİMİZİ BÜYÜTÜP, YAYGINLAŞTIRALIM!
KAVGA DA, HAYATTIN HER ALANINDA BİZ DE VARIZ DİYELİM!
SPOR;
İnsanları disipline eder.
Sağlıklarını düzeltir.
Sağlam, becerikli, engellerle savaşmayı başaran, geleceğe güvenle bakan
insanların yaratılmasında önemli bir
etkendir.
Düşünceleri disipline eder.
İnsanları çalışmaya alıştırır.
Bu yüzden; spor-kültür-fizik halk
arasında yayılmalıdır.
Bu yüzden spor faaliyetlerini genel
devrimci faaliyetlerimizle birlikte ele
almalıyız.
Halka yararı olan her şeyin devrimciliğin bir parçası olduğunu bilmeliyiz.
Avrupa'da yaşıyoruz ve hayatımızı ne
kadar dirensek de, ne yazık ki kapitalizm
şu veya bu şekilde şekillendiriyor, şekillendirmeye çalışıyor.
Biz ise, Halk Cepheliler olarak buna
direnmeye çalışıyoruz. Neyle, nasıl direnmeye çalışıyoruz? Veya bu direnç noktalarımızı nasıl güçlendirecek, nasıl büyüteceğiz?
İşte bu noktada bizi koruyacak, güçlendirecek araçlardan birini, SPOR konusunu ele alacağız.
Kapitalizm halka güzel olan hiçbir
şey veremiyor, veremez de.
Biz devrimciler ise kültürümüzle, ahlakımızla kısacası her şeyimizle olduğu
gibi sporumuz ve spora bakış açımızla
da alternatifiz. Halkların, her şeyin en
güzelini yaşayacağı yer devrim ve sosyalizmdir.
Bugün ise bunu nasıl ele alacağız,
bugünden yarınları nasıl yakın kılacağız?
Elbette bu kişisel olarak, bedensel
sağlığımız ve aktifliğimiz için, diğer taraftan devrimin gelişimi açısından ele almamız zorunlu bir konudur.

Kapitalizm o hale getirmiştir ki bizi;
bir taraftan ye iç derken, diğer taraftan
yediklerini içtiklerini eritmek için de
fitness merkezlerini sunuyor önümüze.
Bu durum o kadar çarpıcıdır ki; büyük
alışveriş merkezlerine girdiğinizde, paramızı sonuna kadar harcamamız için her
şey mevcuttur.
Yiyeceğiz, içeceğiz, giyeceğiz... tabii
bu kadar yiyip-içme karşısında bunları
da yine aynı alışveriş merkezlerindeki
spor merkezlerinde eriteceğiz. Kapitalizmin
yine o kıyafetlerine girebilmek, örnek
gösterdikleri mankenlere benzeyebilmek
için spor merkezlerinde bu sefer yediklerimizi eriteceğiz. O mankenlere, sanatçılara
benzeyeceğiz.
İşte bugün kapitalizm spor anlayışı
bir taraftan erkekler için futbolla cendere
içine alınmışken, diğer taraftan kadınlar
açısından da spor (fitness) merkezlerine
hapsedilmiştir.
Elbette spora kimse karşı çıkamaz,
spor merkezlerine de karşı çıkmıyoruz
ama kapitalizm neyi neden yapıyor bunu
ortaya koymak, buna eleştirel bakmamız
gerekiyor. Eleştirel bakmadığımız da ne
olur, sağlığımız konusunda bile kapitalizmin oyuncağı haline geliriz. Buna gelmeyeceğiz.
Spor, evet düzenli yapacağız, ama
amacımız kendimizi kanıtlamak veya kapitalizmin örnek gösterdiği mankenler
gibi olmak değil. Elbette öncelikle sağlık
başta olmak üzere, estetiğimize de önem
vereceğiz.
İşte bu noktada biz de Avrupa Halk
Cepheliler olarak spor konusunda da alternatiflerimizi yaratmaya çalışıyoruz.
Türkiye'deki Berkan Abatay-589 Spor
Merkezimizle bunun örneklerini yaratırken,
spor merkezleri dışında da bulunduğumuz
her yeri spor merkezi haline getiriyoruz.
Kendimizi spor merkezleriyle sınırlamıyor, paramızı spor merkezleri konusunda da tekelleşmiş patronlara vermi-

yoruz.
Bulunduğumuz yerlerde halkçı yöntemlerle spor yapmayı temel davranış
şekli haline getiriyor, getirmeye çalışıyor,
herkesi de buna davet ediyoruz.
Evet mümkün olduğunca açık havada
yapmaya çalışsak da, yapamadığımız noktada kaldığımız evlerde de kendi vücudumuzu ağırlık olarak kullanarak spor
yapıyoruz..
Bazen üç kişi, bazen 10 kişi oluyoruz.
Ama spor yapmaktan vazgeçmiyor,
kendi alternatiflerimizi yaratmakta ısrar
ediyoruz.
Bu noktada Ergani Aslan Spor Grubu
olarak yaptığımız hareketler dışında, futbol
maçlarına başladık.
Herkesi de bulunduğu her yerde kendi
spor grubunu oluşturmaya, sporu da devrimci bir tarzda ele almaya çağırıyoruz..
Kendi alternatiflerimizi yaratmalıyız..
Yaratırken, faşizme karşı kavgada nasıl
birlik- beraberliği sağlıyor, dayanışma
içinde oluyorsak spor konusunda da aynı
şekilde sahiplenmeli ve dayanışma içerisinde olmalıyız.
Yeniyi yaratacağız, elbette ki sancılı
geçecektir. Bu konuda tüm ailelerimizi
bu çalışmamızı desteklemeye, katılmaya,
bulundukları yerde kendi gruplarını oluşturmaya çalışıyoruz.
Sevdadan fedaya gelenekler yaratıyoruz. Eğlence anlayışından, spora kadar
kendi tarzımızı, kendi kültürümüzü yaratmalıyız.
Emperyalizmin kültürel, sosyal, siyasal
kuşatmasına karşı sesimizi birbirimizin
sesine katıp büyüteceğiz.. Yayacağız dört
bir yana... Bizim ulaşamadığımız yere
sesimiz ulaşacak..
Biz varız diyeceğiz; evet eğlencede
de, sporda da. Biz varız ve biz kapitalizmden daha iyi yaparız. Çünkü biz insan
için yapacağız. Çünkü biz para için yapmayacağız.
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Dergimizin 37. sayısının yayınlandığı 22 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 228. günündeler
*Yüksel Direnişi 348. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 153. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 244. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 113. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 70. gününde

YERİNE OTURMASINI DA SAĞLAYAMAZ!
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“... emperyalizm ve işbirlikçileri asla ama asla halkın
kurtuluş mücadelesini boğamayacaktır. Asla ama asla sosyalizm
idealini yok edemeyecekler...” Eyüp Samur

30 Eki̇m - 5 Kasım

Arzu Güler

Sultan Yıldız

Bülent Durgaç

Barış Kaş

Arzu GÜLER, Sultan YILDIZ, Bülent DURGAÇ,
Barış KAŞ:
5 Kasım 2001’de, oligarşinin Küçükarmutlu’daki
direniş evine gerçekleştirdiği katliamda şehit düştüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğumlu olan Arzu,
1992’de mücadeleye katıldı. İstanbul Bahçelievler’de
Devrimci Halk Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken,
F Tiplerinin gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de
TAYAD’lıların İkinci Ölüm Orucu Ekibi’nde taktığı kızıl
bandını, şehit düşene kadar onurla taşıdı.
20 Şubat 1973 Sivas-Kangal’ın Topardıç Köyü’nde
doğan Sultan, Kırşehir’de Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1999'da İstanbul’da Kurtuluş gazetesinde çalışmaya başladı. 2000’de
ise, F Tipi hapishanelere karşı TAYAD’lıların içindeydi.
Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlarının sürdürüldüğü bir direniş mahallesi olmasıyla, onun mücadele alanı da Küçükarmutlu oldu.
25 Eylül 1974, Kahramanmaraş, Afşin, Çomudüz
Köyü’nde doğan Bülent, 1991’de mücadeleye katıldı.
Mersin’de 1993’te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda
Birinci Ekip’te yer aldı. 19 Aralık 2000 Katliamı’nda
Bursa Hapishanesi’ndeydi. 13 Ekim 2001’de Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye edildi. Küçükarmutlu’da
katledildiğinde tahliye edileli henüz iki hafta olmuştu.
1981 Dersim Pertek Doğrultay Köyü’nde doğan Barış,
çocukluğundan itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı.
Akrabalarından tutsaklar vardı, kendisi de mücadele
içinde iki kez kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm
Orucu Direnişi sürecinde, Küçükarmutlu’daki direnişçilere
destek olmak için Dersim’den Küçükarmutlu’ya gelmişti.
İnandığı değerler uğruna ölümsüzleşti.
Numan KAYGUSUZ:
1956 doğumludur. Yıldız DMMA'da
Dev-Genç saflarında mücadele ediyordu.
4 Kasım 1978'de İstanbul
Şehremini'de faşistler tarafından kaçırılıp
işkenceyle katledildi.
Numan Kaygusuz

Ahmet ARIÖZ,
Orhan Veli SAYDEMİR:
Vatan dergisinin dağıtımcısı ve
aynı zamanda bir tutsak yakını olan
Ahmet ile Vatan okuru olan Orhan,
devrimci düşüncelerin yayılması
Ahmet Arıöz
Orhan Veli Saydemir için çalışan devrimcilerdi. 3 Kasım
1999'da Isparta'da geçirdikleri trafik
kazasında yaşamlarını yitirdiler.
Ahmet Arıöz, Isparta’da halkın devrimci mücadelesini örgütlemeye, halka devrimci düşünceleri taşımaya çalışan bir taraftardı.
Aynı zamanda bir tutsak yakınıydı.
Orhan Veli Saydemir, devrimci hareketin taraftarıydı. Gericiliğe,
faşizme karşı devrimci düşüncelerin yayılması için çaba gösteren
bir devrimciydi.

Hikmet Kuru

Alaattin Genç

Ahmet Çoban

Kadir Doğan

Hikmet KURU, Alaattin GENÇ, Ahmet ÇOBAN, Kadir
DOĞAN:
Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklarıydı. Devrim mücadelesine gönül vermiş, devrimci hareketin mücadelesine katılmışlardı.
Halkın devrimci uyanışını faşist terörle boğmak isteyenler tarafından
Kasım 1979’da Ordu Aybastı’da faşistler tarafından katledildiler.
Necdet PİŞMİŞLER:
1955 Bursa doğumlu olan Necdet, devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. 1974-75 yıllarında
İstanbul’da Cephelilerin saflarında mücadeleye katıldı.
Liseli Dev-Genç ve Bursa mahalli alan sorumluluğunu
üstlendi. 1980’de tutsak düştü. Tutsaklığına firar
Necdet Pişmişler eylemi ile son verdikten sonra, kır örgütlenmesinde
görevlendirildi. Devrimci hareketin kır gerillası geleneğinin yaratıcılarından biri olarak, 5 Kasım 1981’de Ordu
Aybastı’da jandarmayla girdiği çatışmada şehit düştü.

Arzu Güler sesleniyor:
Ben Arzu'yum hey Arzu
duyun beni
kapamayın gözlerinizi
tıkamayın kulaklarınızı
Armutlunun orta yerine
serdim bedenimi
açlıa verdim ömrümü
ku olup ötemem camınızda
siz beni duymadıkça

çiçek olup açamam bahçenizde
siz beni görmedikçe
üürüm üürüm üürüm toprak
altında
siz duyarsız oldukça
tohum olup dütüm de topraa
fidan olup yeeremem
ey halkım
sizler adımı anmadıkça

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Barış Kaş’ı anlatıyor:

“YOLDAŞLAR, ZAFER BİZİMDİR...”
Devrimin isimsiz kahramanları vardır. Onların geriye bıraktığı büyük bir miras olmasına rağmen adları duyulmamış
olarak sessiz, sade ve mütevazi, ölümü karşılarlar. Bir su
gibidir hayatları, akar... akar... Nehire ulaşmak için kendi yataklarında sabırsız ve kararlıca ilerler.
Barış KAŞ yoldaşımız da devrimin isimsiz kahramanlarındandır. Dersim'in Pertek ilçesi -Doğrultay Köyü'nde 1981
yılında hayata merhaba der Barış... Küçük yaşta devrimcileri
tanır. Akrabalarından şehit düşenler vardır. Ve köylerine, evlerine gerillalar gelir gider. Amcası da Dersim İbrahim
Erdoğan Kır SPB gerillasıdır. Büyük bir gerilla sevgisi vardır
Barış'ın. Dersim’in çocuklarının gerillaya olan özlemi herkes
tarafından bilinir ama Barış'ın sevgisi daha bir başkaydı. Gerillaya katılabilmek için ilginç yöntemler bulurdu. Bir gün
köylerine giden gerillaya, yine katılma talebini iletir. Alınmayacağını anlayıp ısrar etmek ister fakat köylüler olduğundan
ısrarcı da olamaz. Bunun üzerine gündüz gerillaları arazide
bulup ısrarlarını sürdürmek ister ve bütün gerillaların ayakkabı
izlerini detaylıca inceler. Sabah daha kimse uykudan uyanmadan
Barış kalkar ve köyün içine girip izleri aramaya başlar. Yaz
olmasına rağmen izleri bulur. Adeta yerde sürünerek izleri
takip eder ve gerillaların kaldığı araziye gider. Birlik komutanı
bir bakar ki Barış iz sürüp kendilerine doğru geliyor. Hemen
yakalayıp Barış'ı bir meşenin köküne bağlar. Ama Barış
bunu dinler mi? Gerilla özlemi öyle ağır basar ki ne yapıp
edip ısrarını sürdürür.
96 yılında kısa süreli bir tutsaklık yaşar. Malatya Hapishanesi’nde Parti-Cephe koğuşunda 3 ay kadar tutsak kalır.
Saflığı ile kısa sürede yoldaşlarının gönlünde taht kurar.
Ne tutsaklıklar, ne gözaltılar ne işkenceler Barış'ın PartiCephe'ye olan sevgisini, bağlılığını hiç eksiltmez. Armutlu'ya
gitmeden önce kısa bir süre yine tutsaklık yaşar. Kürt milliyetçilerinin koğuşuna konulur. Malatya Hapishanesi'nde 19
Aralık Katliamı gerçekleşmiş, tutsaklar F tipi hapishanelere
kapatılmıştır. Günler ölüm haberleriyle geçer. Barış Malatya'dan
ve Dersim'de gerilladan tanıdığı yoldaşlarına mektup yazar.
"Sizi çok seviyorum, sizi çok özledim"lerle doludur her
mektubu. Bu sevgi ve bağlılıktır onu Armutlu'ya götüren.
Tahliye olduktan sonra Armutlu'ya koşar Barış. Armutlu’ya
gelişini şöyle anlatır:
"Baba Armutlu'ya geleceğimi biliyordu. Kaçmayayım
diye kapıyı üzerime kilitliyor. Birgün açık duran pencereden
atladım o karanlıkta ilk bulduğum ayakkabıyı giyip evden
uzaklaştım. O gece dışarıda yattım. Sabah erkenden arabaya
atladım önce Bursa'ya gittim. Oradan nasıl gelebileceğimi,
yolu öğrendim... Yol parasını ise sattığım peynir parasından
toplayarak bankada biriktirdim..."
Armutlu'ya geldiğinde çok şaşırır ve bir o kadar da coşkuludur; "Ben burasını böyle bilmiyordum kafamda farklı
düşünüyordum. Bizim oradaki gibi bir ev, jandarması, polisi

silahlarıyla çembere kuşatıyorlar, kimse içeri girip çıkmıyor
ama içeride bizimkiler direniyorlar diye düşünüyordum.
Ama burası çok farklı. Bırak evi kuşatmalarını mahalleye
giremiyorlar" sözleriyle coşkusunu ifade eder.
Çok kısa sürede bütün nöbetçilerin gönlünü kazanmayı
başarır. Şakacılığı, sevgi-saygı ve fedakarlığıyla nöbetçi yoldaşlarının çoğunu etkiler. Geldiğinde ayağında terlik, üzerinde
ise yıpranmış bir elbise vardır. Defalarca ayakkabı ve elbise
alması söylenmesine rağmen o bu parayla bakkala koşuyor
sigara, ekmek alıp barikatlara dağıtıyordu. "Yoldaşlarım"
kelimesini dolu dolu tüm yüreğiyle hissedercesine söylüyordu.
En son Sultan Yıldız, ayakkabı ve elbise alması için
çarşıya yollar Barış'ı. O ise gidip bankada biriktirdiği parayı
sorumlu arkadaşa verir. Elbise ve ayakkabı niye almadın
diye sorulduğunda; "Şu an onun zamanı değil her gün bir canımızı uğurluyoruz. Araba, cenaze masrafları için para gerekiyor. Yoldaşlarımız canını bizim için feda ediyor, paraya
ihtiyaç var, nasıl alabilirim?" der.
Nöbette yoldaşlarının çayını dolduruyor, sigarasını yakıyordu. Sürekli ayakta kalıp daha uzun süreli nöbet tutmak
istiyordu. Armutlu'ya geldikten bir süre sonra ilk kez direniş
evine gider Barış. Orada direnişçilerin coşkusu, inancı ve
kararlılığı onu çok etkilemiş. Kapıya çıkar çıkmaz "YOLDAŞLAR ZAFER BİZİMDİR" diye haykırır. Nöbetçiler bir
saldırı mı oldu diye hemen kapıya koşarlar. Barış'ı görünce
rahatlarlar. O duygu yoğunluğuyla bağırmıştır Barış.
Ölüm orucu yıldönümü etkinliklerinde ön barikatta görev
alır Barış. Sultan "Tanımadığınız hiçkimseyi almayın" der.
Devrimci basından bir muhabir gelir. Barış, onu kenara çekip
"Kimsin, nereden geliyorsun, burada tanıdığın kim var?"
diye referans ister ama muhabir bilgi vermez. Barikatta
nöbetçi bir arkadaş muhabiri tanıdığını söyler ama muhabir
onu tanımamaktadır. Sultan'a haber verirler. Ve o gelene
kadar da içeriye bırakmaz muhabiri Barış.
5 Kasım'dan kısa bir süre önce yoğun yağmurların etkisi
ve ayağında ayakkabı olmamasından dolayı rahatsızlanmış,
çok kötü üşütmüştür. Dinlenebilmesi için bir eve götürürler
ama kabullenmez; "Buraya yatmaya değil nöbet tutup yoldaşlarımızı, direnişi, direnişçilerimizi korumaya geldim. Siz
yatırıyorsunuz" diye isyanını dile getirir.
5 Kasım günü bir grup ile beraber eğitim çalışmasındadır
Barış. Saldırı haberini alınca koşup gelir ve taşlarla, molotoflarla
dalar çatışmanın ortasına. Saatlerce direnişten sonra tamamen
evin önüne çekilinir. Kurşun, gaz bombaları sağanak yağmur
gibi üzerlerine düşerken, düşmanın sıktığı gaz bombaları her
yanına çarparken Barış, buna aldırmıyor düşmana taş atıyordu.
Dağ gibi heybetliydi gövdesi. Bedenini yoldaşlarına siper ediyordu.
Barış'ın bu tavrı yoldaşlarına moral veriyordu. Sakınmadan
bombaları karşılıyor, taş-molotof atıyordu. En son direniş eve
taşınmıştı artık. Hiçbir tereddüt yaşamadan içeri girip coşku ve
neşe ile barikatı kurmaya çabalar. Eve atılan gaz bombaları ve
yanıcı maddelerden dolayı yangın çıkar. Arka odaya geçip
orada direnişe devam ederler. Saatlerce süren direnişten sonra
Barış yoldaşlarıyla birlikte direnerek şehit düşer. Nasıl başladıysa
öyle bitirir. Coşku dolu, kararlı ve direnişçi.
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Yayın hayatımıza başladığımız andan bugüne, halka gerçekleri ulaştırma,
dünya ve ülkemizde yaşananları devrimci bir bakış açısıyla halka ulaştırma,
halkın mücadelesinin önünde engel
olan oportünist, reformist, Kürt milliyetçisi her türden burjuva ideolojisiyle
savaşma görevimizi yerine getiriyoruz.
Devrimci yayın çizgisinde yeni gelenekler yarattık. Saldırılar karşısında
doğru olanı yazmaktan vazgeçmedik.
Gelişen her olay karşısında 5N – 1K
perspektifiyle halkı aldatmayı değil,
her tür bedel pahasına doğruyu aktarmayı ilke edindik.
Ülkemizde ve dünyada halklara
dair, emperyalizmin ve faşizmin saldırı
ve politikalarına dair o kadar çok gelişme oluyor ki, bunları yıllar içinde
artan sayfalarımızdan görmek bile
mümkün. Her konuda söyleyecek bir
sözümüz elbette var. Ancak sınırlı sayıda sayfada hepsini söylebilmemiz
mümkün değil. Ki şu an 60 sayfa
çıkan dergimiz günlük maişet derdi
içindeki halkımızın okumak için bulabileceği zamanın çok üstünde.
Ancak gerçekler gözlerimizi aydınlatan ışıktır. Bilgi güçtür. Bu sorumlulukla Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş isimli dergimizi
hem özetleyen, hem içindeki yazıları
tanıtan Rehber Yürüyüş isimli YÜRÜYÜŞ öncüsü dergimizi internet
üzerinden haftalık olarak yayınlamaya
başladık.
Rehber Yürüyüş, asıl olarak haftalık
çıkardığımız Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi’nin
özet halidir. Genel olarak perspektif
yazılarımızı ele alır. Dergimizin başyazısı, Biz Diyoruz Ki köşesi, Devrimciliğin Köşe Taşları, devrim mücadelesini kararlılıkla sürdüren Halk
Cephesi alanlarının güncel yazıları,
şu an sürmekte olan ve AKP’nin iktidarını sarsan direniş ile ilgili konular
Rehber Yürüyüş’te yer verilen bazı
konuları.
Rehber Yürüyüş’ü takip etmek isteyenler HALKIN SESİ TV sitesinden
Rehber Yürüyüş’e ulaşabilir. Yine
sesli olarak dergimizde çıkan yazılar
dinlene bilir. Ayrıca her hafta Yürüyüş

dergimizin tanıtım kurgusu da yayında olacağı için yayınımızı
milyonlarca kişiye
ulaştırma imkanımız
olacak.
Emperyalist sistem
bize okumaktan, araştırmaktan ve hatta birebir diyalogdan dahi
alıkoyuyor. Sosyal
medya hesaplarında
bile 140 harf karakteriyle insanların düşüncelerini yazmaya mahkum ediyor. “İnsanların iki cümleyle kendilerini anlatabilmesi”
diyerek meşru ve sıradan gösteriyor, yeni
nesli birikimsiz, sadece emojilerle anlaşabilen hale getirmek istiyor.
Bunu kabul edemeyiz. Bizim kelimelerimiz, dilimiz, tarihe satır satır işlenen yazılarımız var. Bu yazıları
yazabilmek, bu günlere kadar muhafaza edebilmek için bedeller ödedik. Bize “Yaşasın… Ölümsüzdür”
sloganını bile yasaklamaya çalıştılar.
Bütün yasakları elimizin tersiyle
ittik. Şimdi de bunu kabul etmiyoruz.
Biz her yolu deneyip halka anlatacağız. Rehber Yürüyüş bunun içindir. Tüm halk okuyacak, öğrenecek,
öğretecek, tartışacak, gelişecek ve
gerisi hayat.

Rehber Yürüyüş’e nasıl ulaşacağız?
Rehber Yürüyüş dergisi, yukarıda
da belirttiğimiz gibi, Emperyalizme
ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş Dergisi’nin özet halidir. Yani ek olarak matbaada basılmamaktadır. Ulaşabilmek
için Halkın Sesi TV internet sitesinden, Twitter ve Facebook sayfalarından
ulaşabilirsiniz.
http://halkinsesitv16.blogspot.com/
2017/10/rehber-yuruyus-dergisi-35says.html

Baskılara Tutuklamalara
Rağmen Halk Sanatçılığını
Sürdüreceğiz!
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları 11
Ekim’de, İstanbul Okmeydanı İdil Kültür
Merkezi’nde bir araya gelerek toplantı
düzenledi. Yapılan toplantıya ‘Bedreddin’
oyunu ekibi katılım sağladı. Toplantıda
faşizmin İdil Kültür Merkezi üzerindeki
baskılarından, oyuncuların tutuklanmasından ve bugün devrimci sanatçıların,
oyuncuların görevleri üzerine sohbet
edildi. Son olarak da ileriki günlerde
sahnelenecek olan ‘Bedrettin’den Berkin’e Hakikat Savaşı’ oyunu için prova
tarihleri belirlenerek 11 kişinin katıldığı
toplantı sonlandırıldı.

AKP, BU DÜNYANIN AYAĞA KALKMASINI ENGELLEYEMEDİĞİ GİBİ

