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Faşizm halk için avukatlık yapmayın diyor.
Faşizm halk için düşünmeyin diyor.
Faşizm tutsaklıkta halk için direnmeyin diyor.
Faşizm bir ideolojiniz, bir siyasi kimliğiniz olmayacak diyor.
Faşizm bütün tarihimizi, direngenliğimizi hapishane duvarlarına gömmeyi dayatıyor.
ENGİN GÖKOĞLU DİRENİYOR.
ENGİN GÖKOĞLU ve HALKIN AVUKATLARI İDEOLOJİLERİNDEN,
SİYASİ KİMLİKLERİNDEN, DİRENME HAKLARINDAN VAZGEÇMİYORLAR!
HİÇBİR FAŞİST BASKINIZ, İŞKENCENİZ DEVRİMCİLERİ TESLİM ALAMAYACAK!
Ne avukat, ne sanatçı, ne memur,
ne mahalleli, ne gençlik, işçi, köylü
ne savaşçı, ne milis, ne gerilla...
HALK İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.
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FAŞİZMİN AÇMAZI,
HALKI SİNDİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİDİR!
OYSA HALK YENİLMEZ
BİR YUMRUK KALKAR HAVAYA,
BİR SLOGAN PATLAR,
BİR İNSAN ÇIKAR MEYDANA!
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HALKIZ BİZ
BASKIN, GÖZALTI, TUTUKLAMAYLA
BİTMEYiZ!
FAŞİZMİ YENECEĞiZ!

Ö ğretmenimiz

İNANÇ’IN SESSİZLİĞİ
Sessizce geçti, ömrümüzden
Merhaba dedi yalnızca
Bir haber anlattı sakin
Hatırımızı sordu usul usul
Sırtımızı sıvazladı dostça...
Sessizdi
Sessizliği,
Ağaçtaki en yeşil dalın
Yatağında coşkun akar ırmağın
Göz menzil kilitli turnanın
Ve namluya sürülü kurşunun sessizliğiydi.

Sessizdi;
Sessizliği
Yarına yön verecek İnanç’ın sessizliğiydi.

Ve sessizce geçti ömrümüzden;
Hapislerin sokaklarda atan yüreği,
İki kişilik pankartların iki elinden biri
Toprağın altına sessizliğe gömülenlerin
diliydi.
Sessizdi;
Sessizliği,
Soframızdaki ekmeğin
Dizlerimizdeki dermanın
Bileğimizdeki kuvvetin İnanç’ıydı.
Sessizce geçti ömrümüzden
Haziran yükünü bırakıyordu
Güneş saflara çağırıyordu
Güne bakanları
Ve güneşe koşacak canlar...

Dağıldı, yağmur yüklü bulutlar
Güneşin katarında
İnanç’ın sessizliği ilk sırada...
Ferman buyurmuş.
Soysuz düzenin çanağını yalayanlar
Ağızlarının suyu aka aka
Kanımıza ekmek doğrayanlar!
Ant vermişler
Nerede – İnanç’a sarılı el varsa,
Omuzdan koparmaya
Bunca keskinken öfke, iki sınıf arasında
Güneşin katarında
İnanç’ın sessizliği ilk sırada...
İnanç’ın sessizliği,
Aylardan Ölmek Zor!
Öfke göğüs kafesinde
Kanadı kınalı bir kuş
Uçuyor semalarında
Meydanların / caddelerin / hapislerin...
İnanç’ın sessizliği
Dili oluyor dilsizlerin
Sesi oluyor duymazların
Gözü oluyor görmezlerin...
İnanç’ın sessizliği
Müjdesidir ;
Bahar dalında tomurcuğun
Karnı doymuş çocuğun
Yarını kuracak umudun!
Dağıldı yağmur yüklü bulutlar
Güneşin katarında
İnanç’ın sessizliği ilk sırada...
ÖZGÜR TUTSAKLAR
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Eğer düşman açıkta ve görünürde ise,
onu hemen seçebiliyorsak bu bir
şanstır. Ancak emperyalizmin bu
aşamasında düşman kendini
profesyonelce gizliyor. Bu sebeple
düşmanı tankından, topundan,
kıyafetinden değil, ideolojisinden
ayırdetmek gerekiyor. Bu çağda
ezilenler her zamankinden daha çok
sınıf bilincine ihtiyaç duymaktadır.
Emperyalizm ile girişilen askeri,
ekonomik, siyasal, kültürel ilişkiler
halktan gizlenmektedir. Emperyalizm
ideolojik hegemonya araçları ile halkı
sömürüye alıştırmakta, sınıf bilincini
çarpıtarak, dost düşman ayrımını
belirsizleştirmektedir.

içindekiler
4 Halkız biz! Baskın, gözaltı,

23

Zehirde Şifa Kahpede Vefa
tutuklamayla bitmeyiz! Faşizmi
Yoktur: Ajan-provokatör
yeneceğiz! 17 Kasım’da Nuriye
Engin Kaya’nın itirafları
ve Semih’in mahkemesine
25 Halklar, emperyalist işgalcileri
katılmak, faşizmi yargılamaktır!
ve emperyalizmin tüm
işbirlikçilerini yeryüzünden
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silecekler! Çünkü, halkların
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
Alişan Şanlılar’ı, Yahya
Adnanlar’ı, İssam
8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Zahreddinler’i var!
Objektivizm, devrimciliğin
27 Halk Meclisleri: Mücadelede
düşmanıdır
süreklilik ve canlılık
9 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
29 Mahalleler: Kişiye değil,
Katil ABD’yi dost tutanların
örgütlülüğe bağlı çalışma
ellerine halkın kanı,
tarzı
boyunlarına mazlum
halkların vebali dolanacaktır.
31 Milisler, Mahallenin
Hiçbir “özgürleştirme”,
Şahanlarıdır: Sovyet
“insan haklarını savunma”
Devrimi’nde milisler
demagojisi bu gerçeği tersine 33 Kondumuzu Yıkanın Villasını
çeviremez
Yıkarız: Saraya şatafat,
14 Halkın Hukuk Bürosu:
gecekondulara yıkım!
Halkın avukatları Anadolu
34 Savaş ve Biz: Zafer kazanmak
halkının bağrında gelişti,
için savaşın yasalarını öğren-1
devrimci avukatlık bir
35 Sloganlarımız-Geleneklerimiz
gelenek haline geldi. Halkın
36 Devrimcilik Akıl
avukatlarını işkencelerinizle,
dayatmalarınızla teslim
Tamirciliğidir: Yoldaşlık,
alamaz, geleneği yok
zafer uğruna birlikte el ele
edemezsiniz!
ölüme yürüyebilmektir!
17 Kökleri halkın içinde 30 yıllık 37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dünden bugüne, bugünden
bir gelenek: HHB 7. bölüm
yarına, gençlik geleneklerine
21 “Bırakın” diyen yok! “Zorla
sarılarak güçleniyor!
müdahale”yi savunan yok!

38 Liseliyiz Biz: Gençliği
ne TEOG, ne de başka bir sistem
kurtaramaz!
Çözüm daha çok cesaretle, daha
çok inançla örgütlenmektedir!

39 Kelimelerimiz: Mevzi
40 Halkın Sanatçıları: Kalemi
diyalektik, sözleri materyalist

42 Sorunlar-Çözümler
43 Yeni İnsan: Emek ve mücadele ile
ulaşacağız

44 1900’lerden 2000’lere

Kurtuluş

Savaşımız: İpsiz Recep

47 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!

48 İki Sınıf - İki İdeoloji:
Sınav sistemi, at yarışı veya “bir
kabus” olamaz

50 TAYAD’lı Ailelerden:
Onurlu yaşadı, mutlu kapattı
gözlerini sonsuzluğa...

51 Avrupa’da Yürüyüş
54 Avrupa’daki Biz: Eğlenceyi
yozlaştırmanın bir aracı olarak
alkol

56 Yitirdiklerimiz
58 11’lerimiz...

Mehmet Amcamız,
Küçükarmutluda,
Feridun Osmanağaoğlu

Numune Hastanesi önünde

NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0537 815 38 09
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Halkız Biz
Baskın, Gözaltı, Tutuklamayla Bitmeyiz

Faşizmi Yeneceğiz!
Nuriye ve Semih tüm
halk için direniyorlar. Halk
onların direnişini sahiplenerek, direnişi her alanda
sürdürüyor. Nuriye ve Semih'i tutukladılar, halk
Yüksel Caddesi’ni boş bırakmadı. Nuriye'nin kaçırıldığı Numune Hastanesi
önünde Halk Cepheliler
nöbete başladı. Halk, mahkemelerde, hastane önünde, onlar yokken de Yüksel
Caddesi’nde Nuriye ve Semih'e sahip çıktı. Onların
sesi olmaya, adaletsizliğe
karşı yattıkları açlıklarının
seslerini duyurmaya ve
adalet istemeye devam ediyor halk.
Mücadelenin meşruluğuna, düşmanın haksızlığına ve halkın gücüne inanıyoruz. Bu yüzden halk
da Cephe'nin hiçbir eyleminin meşruluğunu tartışmaz. Cephe'nin eylemleri
halkın sempatisini ve desteğini kazanır. Faşizmin
halk düşmanı politikalarına, Cepheliler karşı çıktı,
direndi. Asla bedel ödemekten kaçmadı, ve direnişlerin en önünde yer aldı.
Bundan dolayı her zaman
emperyalizmin ve faşizmin
hedefi oldu.
4

17KASIM'DANURİYEVE
SEMİH'İNMAHKEMESİNE
KATILMAKFAȘİZMİ
YARGILAMAKTIR!
Direnişi Zafere Dönüştürmek İçin
"Herkesin Yapabileceği Bir Şey Vardır!"
Binlerce kamu emekçisi, Nuriye ve
Semih gibi, AKP faşizminin OHAL bahanesiyle KHK'lar ile mesleklerinden ihraç
edildi. Nuriye ve Semih 1 yıldır işleri,
emekleri ve onurları için direniyorlar. İşlerine geri dönebilmek için AnkaraYüksel
Caddesi’nde direnişe başladılar. Gözaltına
alındılar, ama direnmekten vazgeçmediler.
Açlık grevine başlayıp direnişi büyüttüler.
Nuriye ve Semih direnişe başladıkları
andan itibaren faşizmin saldırılarının hedefi
oldu. Faşizm direnişi bitirmek, halktan
uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı;
ama başaramadı. Direniş halklaştı... Nuriye
ve Semih'i tutukladılar; fakat ne direnişi,
ne de direnişin halklaşmasını engelleyebildiler. Nuriye ve Semih faşizmin zindanlarında direnmeye devam etti, yeni direnişçiler ve halk, Yüksel direnişini devam
ettirdi. Her gün gözaltına alındılar; ama
direniş mevzisini terk etmediler, terk etmiyorlar.
AKP faşizmi gözaltılarla, tutuklamalarla
direnenleri yıldırabileceğini, direnişi bitirebileceğini sandı. Bunun için direnenlere
saldırıyor. Bunun için Nuriye ve Semih'i
tutukladı, Yüksel'de direnenleri gözaltına
aldı. Ancak ne direnişi bitirebildi, ne direnenleri yıldırabildi. Cephe’nin direniş gelenekleriyle büyüdü ve halklaştı. Faşizm
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bundan dolayı Cephe'ye saldırıyor. Gözaltılarla, tutuklamalarla bitirmeyi umuyor;
ama nafile.
Direniş AKP faşizmini teşhir etti, halk
düşmanı faşist yüzünü açığa çıkardı. OHAL
ve KHK’ları yerle bir etti. AKP, OHAL
ve KHK'lar ile bütün halkı teslim almaya,
yıldırmaya yöneldi. Düzeniçi muhalefete
dahi tahammül edemedi, saldırmadığı hemen hiçbir kesim kalmadı. AKP'nin bu
saldırılarının karşısına direnişle çıkan ve
AKP politikalarını boşa çıkaran, Cephe'nin
direniş çizgisi oldu ve bu çizgi bugün
halkın birçok kesiminde yankısını buluyor.
AKP'nin korkusu ve saldırılarının nedeni
de budur. Yasaklama, baskı, işkenceli gözaltı, para cezası, tutuklama, terör demagojisi,
hükümetin en yetkili ağızlarından yapılan
karalamalar, çıkarılan kitapçık, avukatların
bürolarına polis baskını yapılarak 15'inin
tutuklanması, tecrit, direnişçilerden birini
tahliye ederek direnişi bölmeye çalışma...
Hiçbir şey kar etmedi, etmiyor... Direnişi
kıramayan AKP faşizmi, çareyi yine eylem
yasaklamakta arıyor. Ankara Valiliği her
türlü gösteriyi yasakladığını duyurdu. Ama
bu şekilde de direnişi bitiremeyecekler.
Faşizm bu direnişin bitmesini istiyorsa talepleri kabul etmekten başka bir yolu yok!
Direnişi siyasi olarak boşa çıkarmanın ise
mümkünü zaten yok. Çünkü bu direniş siyasi olarak zaferini çoktan kazanmıştır.

Faşizmin Baskısı, Nuriye ve
Semih'in Direnişini
Bitiremez
Nuriye ve Semih'in direnişi meşru
ve haklı bir direniştir. İşi, emeği ve
onurları için direniyorlar. Kararlılar, "Biz
işimizi istiyoruz! İşimiz iade edilsin,
açlık grevini bitireceğiz!" diyor Semih
Özakça. “Beni burada tutarak ‘boyun
eğ’ diyorlar, boyun eğmeyeceğim, işimi
verene kadar boyun eğmeyeceğim, burada en temel hakkımı savunuyorum,
yaşam hakkımı savunuyorum. Ekmeğimi
istiyorum, başka bir şey istemiyorum”
diyor Nuriye Gülmen.
Sadece Nuriye ve Semih değil, onbinlerce insan, OHAL dönemi boyunca
çıkan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yıllarca emek verdikleri işlerinden
ihraç edildiler. Onlar haklarına sahip
çıkmak için alanlara çıktılar. Nuriye
Gülmen 9 Kasım 2016 tarihinden beri,
Semih Özakça ise 23 Kasım 2016 tarihinden beri direniyorlar. Bugüne kadar faşizmin her türlü saldırılarına
karşı kararlılıkla sürdürdüler direnişlerini.
Direniş büyüdükçe, faşizmin saldırıları da arttı. Faşizmin saldırıları
arttıkça, Nuriye ve Semih'in direnişleri
daha da fazla büyüdü. Çünkü faşizmin
varlığı, halklar açısından sinip köşeye
çekilme nedeni değil, direnme nedenidir.

Nuriye ve Semih Tüm Halk
İçin Direniyorlar
Polis, Yüksel Caddesi’ni kuşattı,
Nuriye ve Semih'in adını haykıran
kim varsa saldırdı gözaltına aldı, işkence yaptı. Halk, bunları bile bile
her gün meydanlara çıktı. Nuriye ve
Semih'e, direnişe sahip çıktı. Ankara'nın
her yerinde eylem yapmayı yasakladılar, Türkiye'nin her yeri eylem yerine
dönüştü. Açlık grevi direnişi halka
umut oldu. Bu umudu yok etmek için
pervasızca saldırıyor faşizm. Bunun
için destek açlık grevi yapanlara da

Faşizmin terörü; gücünün
değil güçsüzlüğünün göstergesidir. Faşizmin yenilmesi bizim
halk olarak faşizme karşı birlikte mücadele etmemize ve savaşmamıza bağlıdır.
Faşizm halkı bitiremez, halkı
yenemez.
Faşizme karşı birleşelim. Faşizme karşı herkesin yapacağı
bir şey vardır.
Cepheliler; Faşizm yalanlarla, demagojilerle, ırkçılıkla halkı
kandırıyor.
Kampanyamızla faşizmi tüm
çıplaklığıyla, halkın gözlerinin
önüne serelim.

saldırdılar. Çanakkale'de destek açlık
grevine başlayan Ceren Öztemiz'i gözaltına aldılar. İstanbul'da destek açlık
grevi yapanların evleri basıldı. Nuriye
ve Semih'in açlık grevi halka umut
oldu. 2 kişinin başlattığı direniş faşizmin politikalarının önünde engel
oldu. Direniş yaygınlaştıkça faşizm
pervasızlaştı. Nerede Nuriye ve Semih
diyen biri varsa saldırdılar.
Nuriye ve Semih tüm halk için direniyorlar. Halk onların direnişini sahiplenerek, direnişi her alanda sürdürüyor. Nuriye ve Semih'i tutukladılar,
halk Yüksel Caddesi’ni boş bırakmadı.
Nuriye'nin kaçırıldığı Numune Hastanesi
önünde Halk Cepheliler nöbete başladı.
Halk, mahkemelerde, hastane önünde,
onlar yokken de Yüksel Caddesi’nde
Nuriye ve Semih'e sahip çıktı. Onların
sesi olmaya, adaletsizliğe karşı yattıkları
açlıklarının seslerini duyurmaya ve
adalet istemeye devam ediyor halk.
Bugün Nuriye ve Semih demek
bedel ödemektir. Halkımız AKP'den
korkmadığını, direnişi zaferle sonuçlandırmak için gösterdiği sahiplenmeyle
ortaya koyuyor. Zorla müdahele edebilmek için, Nuriye ve Semih'i hastaneye kaçırdılar. Zorla müdahale, işkenceli ölümdür. Büyük Direniş sırasında direnişi bitirmek amacıyla yüzlerce tutsak sakat bırakıldı. Faşizm
zorla müdahale ile direnişçileri sakat
bıraktı. Faşizm bunu elbette biliyor,
direnişi engellemek için 2 direnişçiye,
Nuriye ve Semih'e zorla müdahale
ederek sakat bırakmak istedi. Halk
sahip çıktı. Hastane önünü direniş alanına çevirdiler. Nuriye ve Semih yalnız
değildir dediler. Hastane önünde onlarca insan gözaltına alındı ve işkence
gördü, nöbet devam ediyor.
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Faşizmin Baskıları
Cephe'yi Bitiremez
OHAL ilan edildiği günden beri
her türlü eylem yasaklandı, sokaklara,
meydanlara kim çıkıyorsa işkence gördü, gözaltına alındı. Herkes meydanları

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde

FAŞİZMİ YENECEĞİZ

5

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

6

terk ederken, Cepheliler kararlılıkla
meydanlara çıktılar, bulundukları her
yeri direniş alanına çevirdiler. Bugün
faşizmin karşısında direnen tek güç
Cephe'dir. AKP faşizmi gözaltılarla,
tutuklamalarla önündeki direnen tek
engel olan Cephe'yi bitirebileceğini
sanıyor.
Faşizm var diye, OHAL var diye
biz mücadeleyi tatil etmeyiz. Faşizmin
OHAL uygulamaları; ancak savaşma
nedenlerimizi arttırır. Her gün halka
daha fazla baskı ve zulmün olduğu
yerde, biz her gün mücadeleyi büyütmek zorundayız. Bunun için bir an
bile mücadele alanını terk etmiyoruz.
Bunun için direnişleri büyütmeye devam ediyoruz. Nuriye ve Semih'in
adını her yerde haykırmaya devam
ediyor ve bedel ödüyoruz.
Mücadelenin meşruluğuna, düşmanın haksızlığına ve halkın gücüne
inanıyoruz. Bu yüzden halk da Cephe'nin hiçbir eyleminin meşruluğunu
tartışmaz. Cephe'nin eylemleri halkın
sempatisini ve desteğini kazanır. Faşizmin halk düşmanı politikalarına,
Cepheliler karşı çıktı, direndi. Asla
bedel ödemekten kaçmadı, ve direnişlerin en önünde yer aldı. Bundan
dolayı her zaman emperyalizmin ve
faşizmin hedefi oldu.
Faşizm ve emperyalizm geliştirdikleri politikaları uygulayıp halkı istedikleri gibi yönetebileceklerini düşündüler. Halkı teslim alıp istedikleri
gibi at koşturmak istediler. Cephe'nin
politikaları, onları hareketsiz kılmış,
her aklına eseni yapamayacaklarını
göstermiştir. Attıkları her adımda Cephe'nin politikalarını hesap etmek zorundalar. Çünkü halk Cephe'nin önderliğinde direnirse oligarşinin yenileceğini biliyor.
Cephe, faşizmin hiçbir saldırısını
cevapsız bırakmadı. Faşizmin tüm politikalarına karşı politika üretti. Bugün
AKP faşizmi baskınlarla, tutuklamalarla Cephe'yi halkın gözünde umut
olmaktan çıkarmak istiyor. Bunun için
her gün operasyonlar yapıyor, insanlarımızı gözaltına alıyor, işkence yapıyor, tutukluyor. Hapishanelerde de
işkence devam ediyor, halkın avukatları
farklı hapishanelere sürüldüler. Kitap

sınırlaması,
ayakta sayım
dayatması, aldıkları disiplin
cezaları sürerken, avukat
Engin Gökoğlu'nun daha
önce polis tarafından kırılan
kolu, gardiyanlar tarafından
tekrar kırıldı.
Halkın avukatları da müvekkilleri de
teslim alınamıyor.
Faşizmin baskıları ne Nuriye ve
Semih'in direnişini, ne halkın direnişini,
ne de Cephe'yi bitirebilir.
Halkız biz, faşizmi yeneceğiz.
Halkız biz, baskınlarla bitmeyiz.
Halkız biz, gözaltılarla bitmeyiz.
Halkız biz, tutuklamakla bitmeyiz.
Faşizmi yeneceğiz.

İrademizle Her Gün
Faşizme Karşı
Zafer Kazanmaktayız
Nuriye ve Semih kazanacak, zafer
direnenlerin olacak. "İrademizle her gün
faşizme karşı zafer kazanmaktayız."
diyor Nuriye Gülmen. Onlar çoktan kazandılar. Faşizm Nuriye ve Semih'in
iradesini kıramadı, onlar iradeleri ile
her gün faşizme karşı zafer kazanmaktalar. Faşizm irademizi kıramadıkça
kaybetmeye devam edecektir.
Bu iradeyi hep birlikte güçlendireceğiz. Direnişi zafere ulaştırmak
için hepimiz iki kat emekle çalışmalıyız. Bugüne kadar ne yaptıysak bu
direniş için, kendi onurumuzu ve geleceğimizi savunmak için, iki kat fazlasını yapalım. Bir adım daha öne çıkalım, bir adım daha fazla atalım,
dünden daha hızlı koşalım ki bu direniş
zafere ulaşsın.
Ankara Valiliği eylem yasakları
ile neyi amaçlamakta? Nuriye ve Semih'in açlık grevi direnişi meşru bir
direniştir. Bu direnişin büyümesine,
yayılmasına engel olmak istiyor. Açlık
grevi direnişi bir hak alma biçimidir.
Ankara Valiliği açlık grevini bir hak
alma biçimi olmaktan çıkarmak istiyor.
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Ama halk direnmeye devam etti. Her
gün Yüksel Caddesi’ne çıkıp direnmek,
faşizmin karşısında her gün zafer kazanmaktır.
Ülkemizde faşizm, emperyalizm
ve oligarşinin yönetememesinin bir
sonucudur. Halkı faşizmle yönetmeye
devam etmek istiyor, yönetememe krizini bastırmak istiyorlar. Türkiye halkları faşizme teslim olmuyor. İşte tek
bir direniş bile faşizmin politikalarını
engelleyebiliyor. Tek bir direniş, faşizmle yönetilen bir ülkede halkların
örgütlenmesinin, mücadelesinin, saflaşmasının önünü açıyor.
Tek bir direniş ile faşizme karşı zafer
kazanıyoruz. Nuriye ve Semih'in direnişi
bize, 16 yıldır tek başına yöneten hükümetin aczini gösteriyor, faşizmin gayri-meşruluğunu ve tutunacak dalı olmadığını gösteriyor. Nuriye ve Semih'in
direnişi faşizmin karşısında birçok zafer
elde etti bile. Zalimin karşısında boyun
eğilmeyeceğini gösterdi. Nuriye ve Semih dünyayı ayağa kaldırdılar ve herkese
direnmenin onurunu yaşattılar. Tüm
dünya halklarına direnişin, direnmenin
meşruluğunu gösterdiler. OHAL'e karşı
direnilmez, bekleyelim diyenlere, direnmenin mümkün olduğunu gösterdiler.
Sevdayı yeniden tanımladılar. Eşler birlikte açlığa yattı. Yoldaşlar birlikte açlığa
yattı. Anneler, babalar, kardeşler direnişe
omuz verdi, direnişi omuzladılar. Bu
zaferle ilerliyor direniş, taleplerinin
kabul edilmesiyle de sonuçlanacaktır.

Direnişi Zafere Dönüştürmek
İçin "Herkesin Yapabileceği
Bir Şey Vardır"
Nuriye Gülmen "Herkesin yapabileceği bir şey vardır" diyerek halkı

direnişe çağırıyor. Nuriye Gülmen'e
şantaj yapıyorlar, refakatçi vermiyorlar,
ışık görmeyen koğuşlara koyuyor,
güneş yüzü göstermiyorlar. Bunlar onu
teslim olmaya değil, direnişi büyütmeye
götürüyor. Nuriye Gülmen bugün küçük
bir hastane odasından umut olmaya
devam ediyor. Nuriye aylardır açlık
grevinde. Sadece kendisi açlık grevi
yapmakla kalmıyor, açlık grevi yapıp
durup beklemiyor, Nuriye kendi içinde
direnişi örgütlüyor ve büyütüyor. Nuriye
direnişe önderlik ediyor.
Nuriye'nin de dediği gibi "Herkesin
yapabileceği bir şey vardır." Biz direnişi
büyüttükçe faşizmi yenebiliriz. Nuriye
ve Semih'in direnişini zafere dönüştürebiliriz. İşkenceci, katil, faşist polis,
Nuriye ve Semih'in adını duyduğu
yerde saldırıyor. Bu bizim için korkup
sinme nedeni değil, direnişi büyütme
nedenidir. Nuriye ve Semih'in adı ne
kadar çok yasaklanırsa biz onların
adını o kadar çok yaymalıyız.
Bugüne kadar farklı kesimlerden birçok insan direnişe destek verdi. Eylemlere
katıldı, imza topladı, bildiri dağıttı, her
yere Nuriye ve Semih'in adını yaydı.
Onların haberleri yaymak bile bir destektir. Arkadaşlarımıza, eşe dosta Nuriye
ve Semih'ten bahsetmek bile bir destektir.
Ama bugün bundan fazlası gerekiyor.
Bir adım daha atarak direnişi omuzlamalıyız. İki kat emek harcamalıyız.
Nuriye ve Semih'e sahip çıkarak, onların direnişini büyüterek, birbirimize
kenetlenerek ve asla pes etmeyerek bu
direnişi hep birlikte zaferle taçlandıracağız.
Bu direnişin tek bir hedefi vardı, o da
zafer! Zafere hep birlikte ulaşacağız,
zaferi hep birlikte kazanacağız.

Faşizmin Mahkemeleri
Tiyatrodan Başka
Bir Şey Değildir
Bugüne kadar halkın Nuriye ve Semih'i sahiplenmesini engelleyemediler.
Nuriye Gülmen'i mahkemeye getirmediler ama yüzlerce insan Nuriye

olup mahkemeye akın etti. Faşizmin
mahkemelerinde adaletin sağlanamayacağına bir kez daha tanık olduk.
AKP faşizminin tiyatro oyunundan
ibaretti duruşmalar.
20 Ekim'de yapılan son duruşmaya
Semih Özakça tekerlekli sandalye ile
gelirken, Nuriye Gülmen yine getirilmedi. Bu mahkemede de yine görüldü
ki faşizmin mahkemeleri adaleti sağlayamaz. İftiracı itirafçı Berk Ercan,
SEGBİS ile duruşmaya bağlanarak ifade vermeye başladı. İftiracı itirafçı
Berk Ercan'ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler yalanlarını bir bir ortaya çıkarıyordu.
Semih Özakça "Tanık Berk Ercan’ın
yaptığı düşkünlüktür, alçaklıktır. Yaptığı
itirafçılık değil, iftiracılıktır. İstanbul’a
bir kez gittim. Ama ne tanığı gördüm,
ne o parka gittim. Berk Ercan’ın beni
gördüğünü söylediği tarihte askerdim."
diyerek Berk Ercan'ın ifadesinin yalan
olduğunu ortaya koymuştu.
Mahkemede Nuriye ve Semih'in
dosyalarının ne kadar boş olduğu görüldü. Onları halktan uzaklaştırmak
için tutukladılar. Dosyayı doldurmak
için Semih Özakça'nın hapishanede
yazdığı günlüğü, Yüksel Caddesi’nde
yapılan basın açıklamasını koymuşlar
suçlama olarak. Başka hiçbir suçlama
ve kanıt yok.
20 Ekim tarihinde görülen duruşmada Semih Özakça’nın adli kontrol
şartıyla tahliye edilmesine, Nuriye Gülmen’in ise, tutukluluk halinin devamına
karar verildi. Verilen bir başka karar
ise, 17 Kasım tarihinde yapılacak olan
bir sonraki mahkemeye Nuriye Gülmen'in de getirilmesiydi.
Adalet mücadelemiz sürüyor. Adalet, mahkemede Nuriye Gülmen'in serbest bırakılması değildir. Adalet Semih
Özakça'ya verilen ev hapsi cezasının
kaldırılması değildir. Adalet, Nuriye
ve Semih'in taleplerinin koşulsuz ve
şartsız yerine getirilmesidir. Onun için
adalet mücadelemiz sadece mahkemeye

katılmak değil, Nuriye ve Semih'in taleplerinin yerine getirilmesi için mücadeleyi büyütmektir.

Tüm Halk Cepheliler'e, Tüm
Halkımıza Çağrımızdır!
Halkız Biz; Faşizmi Yeneceğiz!
Halkız Biz; Baskın, Gözaltı, Tutuklamakla Bitmeyiz!
Faşizmi Yeneceğiz!
Faşizmin baskın, gözaltı, tutuklamalarına boyun eğmeyeceğiz. Faşizm
80 milyon halkımızın düşmanıdır.
Faşizmin baskın, gözaltı ve tutuklama terörüne karşı yeni bir kampanya
ile savaşacağız.
Faşizmin terörü; gücünün değil
güçsüzlüğünün göstergesidir. Faşizmin
yenilmesi bizim halk olarak faşizme
karşı birlikte mücadele etmemize ve
savaşmamıza bağlıdır.
Faşizm halkı bitiremez, halkı yenemez.
Faşizme karşı birleşelim. Faşizme
karşı herkesin yapacağı bir şey vardır.
Cepheliler; Faşizm yalanlarla, demagojilerle, ırkçılıkla halkı kandırıyor.
Kampanyamızla faşizmi tüm çıplaklığıyla, halkın gözlerinin önüne serelim.
Tek bir direniş...
Nuriye ve Semih...
Kamu Emekçileri Cephesi...
Halk Cephesi...
Faşizmi çaresiz bırakmıştır. Faşizmin OHAL'ini, Kanun Hükmünde Kararnamelerini yerle bir etmiştir.
Tek kişiyle başlayan direniş adım
adım, bedeller ödeyerek bütün dünyanın
gündemine girmiştir.
Faşist Tayyip'in deyimiyle "dünyayı
ayağa kaldırmış"tır.
Bir de bütün halkın birleştiğini düşünün... Faşizme karşı direndiğini, savaştığını düşünün...
Faşizmi yerle bir edecek güç halkın

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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gücüdür. Faşizm halktan onun için
korkuyor, onun için saldırıyor.
Kampanyamızla faşizme karşı
halkı birleştirecek, halkı savaştıracağız. Faşizmi yerin dibine gömeceğiz.

Nuriye ve Semih İçin,
Adalet İçin, Faşizme Karşı
17 Kasım'da
Mahkemeye Katılalım
17 Kasım tarihinde AKP faşizminin tiyatrosu devam edecek. Mahkeme tarihi belli olduğu andan itibaren mahkemeye çağrı çalışmaları
başladı. Semih'i aldık Nuriye'yi de
alacağız şiarı ile başladı çalışmalar.
Ülkemizin dört bir yanında mahkemeye katılım çalışmaları sürüyor.
Çünkü halk Nuriye ve Semih'i yalnız
bırakmayacak.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

17 Kasım gününe kadar dişimizle,
tırmağımızla kazmalıyız engelleri.
Nuriye ve Semih'in taleplerinin yerine getirilmesi için gecemizi gündüzümüze katmalıyız.
17 Kasım'da görülecek olan mahkeme sadece Nuriye ve Semih mahkemesi değildir. Tüm halkın mahkemesidir. Burada yargılanmak istenilen halkın direnen damarlarıdır.
Bundan dolayı 17 Kasım'daki mahkemeye katılmak ve katılımı çoğaltmak hepimizin görevidir.
Semih'i aldık, 17 Kasım'da hep
birlikte Nuriye'yi de alalım faşizmin
elinden.
17 Kasım'da mahkemeye katılmak, Nuriye ve Semih'in direnişini
sahiplenmektir. Nuriye ve Semih
için adalet istemektir. Faşizme teslim
olmadığımızı, direndiğimizi göstermektir. 17 Kasım'da tüm halkı yargılamak istiyorlar, hep birlikte orada
olalım ve faşizmi yargılayan biz
olalım.

Halkız Biz; Faşizmi Yeneceğiz
Halkız Biz; Baskın, Gözaltı,
Tutuklamakla Bitmeyiz
Faşizmi Yeneceğiz!
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Objektivizm, devrimciliğin düşmanıdır....
-Bir devrimcinin somut olarak ele
aldığı her şey onu gerçeğe götürür. Abartıcılık düşüncelerine ve devrimci kişiliğine
zarar verir.
Objektivizm yani nesnel gerçeklikle
yaklaşmak doğru düşünmeyi engeller.
Gerçeklerden uzaklaşmadan, abartıcılığa
karşı ısrarlı bir eğitimle objektivizmle
mücadele edilmelidir.
-Bir devrimci objektif baktığında
adaletli olamaz. Yanlışla doğru arasında
"objektif" olunmaz. Objektivizm, idealizmdir, metafiziktir, burjuvacadır.
-Bir devrimci, nesnelliğin devrimci
düşünce tarzıyla, bilimsel bakış açısıyla
taban tabana zıt olduğu anlamını çıkarmamalıdır. Marksist-Leninistler objektiflik
adına savunulan anti-bilimsel tarafsızlık
çarpıklığına karşıdır.
- Bir devrimci ya halktan yanadır,
ya da burjuvaziden. tarafsız kalanlar objektif olarak mevcut durumda üstün olan
sınıftan yana olurlar ki bu durumda
insan kendine yabancılaşmış olur. Sınıflar
savaşının en vahşi ve acımasız bir şekilde
sürdüğü günümüzde, sınıflar üstü kalmanın maddi zemini yoktur.
-Bir devrimci düzen güçlerinin bizi
kitlelerden tecrit etmek için her türlü
yöntemi kullandığı bir ortamda kitle çalışmasına zarar verecek objektivizmi
görmezden geldiğinde, düşman güçlerinin
işini kolaylaştırır ve devrimin çıkarlarına

zarar verir. Objektif olarak düşmana
yardım etmek anlamına gelir. Çünkü
objektif kafa halkı saflaştırmaz, uzlaşmacıdır.
-Bir devrimci sömürene, ezene, soyana, zulmedene aynı ölçülerle, aynı
değer yargılarıyla bakamaz. “Aynı ölçüleri” uygulamak, daha doğru bir deyişle
uygulamaya kalkmaktır. Ortada “objektif”
olan bir şey yoktur. Ama bir sapma
vardır. Bu sapma, ideolojik bir sapmadır.
Bir devrimci, sınıfsal bakış açısına sahip
olmak durumundadır.
-Bir devrimcinin örgütlenme ve çalışma tarzını belirleyen şey- ekonomik,
demokratik taleplerle mücadele ederken,
bu mücadeleyi düzenin icazet sınırlarına
hapsetmemesidir. Onun için yalnızca
devrimin meşruiyet sınırları önemlidir.
Kazanılacak haklar, kazanımlar halkın
devrimci mücadeleye katılmasının önünü
açmak içindir. Silahlı mücadeleyi temel
almalıdır. Demokratik mücadeleyi de
aynı militanlık, cüret ve fedakarlıkla
sürdürürler. Ve devrimciler örgütlülüklerini yasal çerçeve içine hapsetmez,
emperyalizm ve faşizmin gerçeğinde silahlı mücadeleyi örgütleyecek ve sürdürecek şekilde oluşturmalıdır. Oysa objektivistler için silahlamak gayri meşrudur.
Bunun karşısında tavır alırlar. Onlar için
tek belirleyici olan faşizmin yasalarıdır.

İrademizi Sınamayın!
Duvarlarımızdan Umudun Sloganları Eksik Olmayacak
AKP’nin katil kiralık polisleri İstanbul Okmeydanı’nda, halkın matbaasına işlenmiş olan umudun sloganlarını, yazılamaları silmeye devam
ediyor. Konuyla ilgili ise, Okmeydanı
Halk Cephesi 4, 5 ve 7 Kasım’da
yazılı açıklamalar yayınlayarak şu sözlere yer verdi;
“AKP’nin katil polisleri son iki haftadır Okmeydanı’nda her gün gece sa-
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atlerinde gelerek halkın matbaası olan
duvar yazılamalarını siliyor. Ne kadar
silerlerse silsinler sabahında yine aynı
yazılamalarla karşılaşıyorlar… Halkımızdan alıyoruz biz gücümüzü halkımız
alıyor bize spreyleri, boyaları... Benim
duvarıma şunu yaz diyen de halkımız
yani, sizin o çömez polislerinizin sildiği
yazılamalar bize işlemez, tekrar yaparız,
hem de en güzelini.”

Kürdistan’da
Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
GEÇİCİ OLARAK “GÜÇLÜ” GÖRÜNENLER DEĞİL
“TARİHSEL VE SİYASAL OLARAK HAKLI OLANLAR” KAZANACAKTIR!
ÇÜNKÜ GERÇEK ANLAMDA GÜÇLÜ OLANLAR,
TARİHSEL VE SİYASAL OLARAK HAKLI OLANLARDIR.
KATİL ABD’Yİ DOST TUTANLARIN ELLERİNE HALKIN KANI ,
BOYUNLARINA MAZLUM HALKLARIN VEBALİ DOLANACAKTIR
HİÇBİR “ÖZGÜRLEŞTİRME”, “İNSAN HAKLARINI SAVUNMA”
DEMAGOJİSİ BU GERÇEĞİ TERSİNE ÇEVİREMEZ!
GEÇİCİ OLARAK “GÜÇLÜ” GÖRÜNENLER DEĞİL “TARİHSEL VE
SİYASAL OLARAK HAKLI OLANLAR” KAZANACAKTIR
ÇÜNKÜ GERÇEK ANLAMDA
GÜÇLÜ OLANLAR TARİHSEL VE
SİYASAL OLARAK HAKLI OLANLARDIR.
YANİ DEVRİMCİLER, MARKSİST-LENİNİSTLERDİR.
YANİ SİLAHLI MÜCADELEDEN, SOSYALİZMDEN VAZGEÇMEYENLERDİR.
EMPERYALİZMLE UZLAŞMAYANLAR, ANTİ-EMPERYALİST
ÇİZGİLERİNDEN TAVİZ VERMEYENLERDİR.
MAO’NUN DEDİĞİ GİBİ “DÜŞMANIN SAVAŞTIĞI HER ŞEYİ DESTEKLEMELİYİZ, DÜŞMANIN DESTEKLEDİĞİ HER ŞEYLE SAVAŞMALIYIZ.”
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ DÜŞMANIN DESTEKLEDİKLERİYLE
DOST, DÜŞMANIN SAVAŞTIKLARIYLA DÜŞMANDIR.
EMPERYALİZME DİRENEN SURİYE HALKLARINA KARŞI ve
ONUNLA
“STRATEJİK
DÜŞMAN”DIR.
IŞİD’İ YARATIP ORTADOĞU

HALKLARININ ÜZERİNE SÜREN
ABD EMPERYALİZMİ İLE DOST
VE “STRATEJİK İTTİFAKTIR”
ANTİ-EMPERYALİST DAMARLARI GÜÇLÜ ANADOLU HALKLARI KARŞISINDA GAYRİ-MEŞRULUKLARINI UCUBE TESPİTLERLE AÇIKLAMAYA ÇALIŞMAK
BOŞUNADIR.
KATİL ABD’Yİ DOST TUTANLARIN ELLERİNE HALKIN KANI,
BOYUNLARINA MAZLUM HALKLARIN VEBALİ DOLANACAKTIR
HİÇBİR “ÖZGÜRLEŞTİRME”,
“İNSAN HAKLARINI SAVUNMA”
DEMAGOJİSİ BU GERÇEĞİ TERSİNE ÇEVİREMEZ.
Savaş; bir tarafın, savaşın diğer tarafını yok etmesine kadar sürer. Bu nedenle dost ve düşman safları çok nettir,
net olmalıdır. Muğlaklık tarihsel yenilgi
demektir. Muğlaklık güçlü ve güçsüzün
savaşında güçlünün;ezen ve ezilenin savaşında ezenin yenmesi ; güçsüzü ve
ezileni yok etmesi demektir.
Kürt milliyetçi hareket açısından
tarihsel handikapı, dost ve düşman ayrımındadır. Elbette dost ve düşman
ayrımı yapabilmek dostu da düşmanı
da tanımaya bağlıdır.
Sınıfını bilmen, ezilen sınıfın safında
isen onun ideolojisiyle donanmana bağ-

lıdır. Kürt milliyetçi hareket karakteri
gereği sınıfsal değil, ulusal mücadele
verdiğinden tekellere tavır almamıştır,
toprak ağalarına tavır almamıştır, uyuşturucu taciri mafyaya tavır almamıştır...
Hatta ulusal olması yanıyla bağımsızlık
için savaşması, bağımsızlık için de antiemperyalist olması zorunludur. Ama
Kürt milliyetçi hareket oluşumundan
bu yana hiçbir zaman anti-emperyalist
de olmamıştır. Bağımsızlık için yola
çıksa da bağımsızlığın bir gereği ve sonucu olarak anti-emperyalist bir tavır
içine girmemiştir. Bunun için dost ve
düşman anlayışı da net değil, sürekli
değişkendir.

Sayı: 40
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Ezilen Halklar ile
Emperyalizm Arasında
Dostu Düşmanı Sürekli
Değişenler En Sonunda
Emperyalizmin Kullandığı
Bir Güç Olurlar
ABD ve Avrupa düşman mıdır?
Dost mudur, belli olmamıştır Kürt milliyetçi hareket açısından.
Ve belli olmayan her konu; ideolojik
saldırıların, diğer tüm saldırıların önünde olduğu, emperyalizmin tasfiye ve
uzlaşma politikalarını halklara karşı
imha silahı olarak kullandığı bir dö-

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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nemde düşman lehine sonuçlanır.
Bugün Kürt milliyetçi hareket açısından Kobane ile başlayan , Rakka
ile devam eden sürecin aslında özü
özeti budur.
Emperyalizme ilişkin her olayla
farklı değerlendirme yapan ideolojik
karmaşa; asıl olarak emperyalizmden
beklenti içine girmiş ve soluğu ABD'nin
kara ordusu olarak Rakka'da almıştır.
ABD dünyada insan haklarının temel
savunucusu, IŞİD düşmanı bir halk
dostu gibi propaganda ediliyor bizzat
Kürt milliyetçi hareket tarafından.
Ancak her şeye rağmen ABD öyle
bir katil, öyle bir halk düşmanı, öyle bir
işgalci, öyle bir sömürgen, öyle bir namussuz, ahlaksız düşmandır ki, onun
peşinden gitmeyi göğsünü gere gere savunamıyor. Utangaç savunmalar ile ABD
katili, başta Kürt halkı olmak üzere Arap
halklarına benimsetilmeye çalışılıyor.
Nitekim Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eşbaşkanı Salih Müslim ABD ile ilişkilerini:
"Şüphesiz ABD Rojava'ya girdiğinde
'Ben IŞİD ile savaşmak için girdim'
dedi. Teröre karşı savaşta biz de
ABD'yle birlikte hareket ettik, birbirimize yardımlar ettik, ortak hareket
ettik. Fakat ABD büyük bir devlettir,
çıkarları olabilir. ABD'yle aramızdaki
ilişki sadece teröre karşı mücadelede
işbirliği, başka bir işbirliğimiz yok,
olmamıştır. ABD ile siyasi ilişkilerimiz
var ancak Cenevre çerçevesinde oldu.
Birçok ABD yöneticisi Rojava'ya, Rakka'ya gelerek görüşmeler yaptı. Fakat
ilişkiler bizim istediğimiz aşamada değil" diye tanımlamak zorunda kalmıştır.
(ETHA-24 EKİM 2017)
Yine Selim Ferat köşe yazısında;
“Aynı dönemde, Kobanê eksenli politik
mücadele Reqa’da zafer kazandı.
Kobanê düşmedi, Reqa kazandı.
Reqa, “yabancı yer”.
Reqa’da yaşayanların büyük bir kesimi, Arap ve Kobanê’den gelen bir
Kürdistanlıya göre, YPG’ye sempati
duymayan bir kitle.
Ancak Reqa’nın kurtuluşundan sonra, bu demografyadaki bilincin kesin
bir dönüşüme uğrayacağından şüphe
duymuyorum.

Reqa, mahallelilerin her sokakta
yaşayanların, kendilerinin yaşamları
konusunda karar verebilecekleri insanlar
olduklarını keşfettikten sonra, başka
bir dünyevi/toplumsal yaşam başlayacak.
Kobanê’de onlarca insan çoğalarak,
o kente yaşayanları nasıl hücreler halinde örgütlenmesini başardı ve nasıl
o kentin düşmesini engellediyse: Politikleşecek Reqa nüfusu da kendi kaderine sahip çıkmak için, direniş mevzileri kuracak.” sözleriyle Rakka topraklarında bir “yabancı” olarak var olduklarını itiraf etmek zorunda kalıyor.
(Özgür Politika 24 Ekim 2017)

YPG, Rakka’da Halkların
Avucuna Özgürlüğü Değil,
ABD Yapımı Esareti Bıraktı
Elbette ABD gibi bir katil emperyalistle işbirliklerinin üzerini örtmek
için laf cambazlığına soyunuyor. İşgalci
ABD’nin işgal ordusu olarak kendinin
olmayan topraklara özgürlük, demokrasi
götürdüklerini iddia ediyor, Rakka halkının bundan memnun olması gerektiğini satır aralarından hissettirmeyi
de unutmuyor.
Tamam madem özgürlük ve demokrasi götürdün Rakka’ya…Rakka
halkıyla dayanışma için can bedeli savaştın. O halde derhal toprakları meşru
sahibine yani Suriye’ye teslim et ve
çık. Madem kendi kaderlerine sahip
çıkmalarını savunuyorsun, o halde o
kaderi onlar tayin edecek ..Meşru bir
ortamda..Ve o meşruiyeti şu an sadece
Suriye temsil ediyorsa, bırak ve çık.
Senin görevin sona erdi. Gerisi halkın
öz iradesi, öz kararı...
Ama milliyetçilik ile halklara özgürlük, dünya halklarıyla dayanışma
bilinci yan yana duramaz. Milliyetçilik
benmerkezciliktir…Milliyetçilik bölmek, parçalamaktır. Milliyetçilik burjuva ideolojisidir ve bugün YPG nezdinde emperyalizmin bölgedeki uzantısına dönüşmüştür.
Yoksa niye YPG’den önce bir ABD’li
temsilci Rakka’nın “özgürleştiğini” duyursun. Ne zamandan beri halkların kazandıkları zaferi ABD duyurur oldu. Ve
ne zamandan beri halkların zaferine
ABD böyle ağzı kulaklarında mesajlar

HALKIZ BİZ

yayınladı. Her gün Venezüella’yı, Kuzey
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni,
İran’ı tehdit ederken niye RAKKA’ya
ve YPG’ye selama duruyor.
Diyor ki, ABD’nin bölgedeki Özel
Temsilcisi Brett McGurk, “YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri’nin
(SDG) Rakka’nın "Eski Şehir" olarak
bilinen tarihi bölgesinin kurtuluşunu
tamamladı. “Brett McGurk, Twitter
hesabından “Bir dönüm noktası daha.
SDG son 48 saatte uzun bir süre IŞİD’in
kalesi olan, Rakka’nın eski şehrinin
kurtuluşunu tamamladı ve binlerce
sivili tahliye etti” mesajını paylaşıyor.”
(03.09.2017 Odatv.com)
ABD’nin müjdeleri halkların kara
günleridir her zaman.
Bunun için ilk iş oraya bir Amerikan
üssü kurulur, orada milis gücü oluşturulur, yönetim ve kolluk güçleri bizzat
işgalci ABD tarafından organize edilir.
Selim Ferat’ın Kobane’yi örnek model
olarak sunduğu özyönetim hücreleri
oldu size ABD’nin bölgedeki saldırı
kolları…
“ABD öncülüğündeki koalisyon
güçleri, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye, ‘IŞİD sonrası Rakka'da güvenliğin sağlanması’ için ‘asayiş
eğitimi’ veriyor.
Sputnik, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa’da bulunan kampı
görüntüledi. Rakka’nın IŞİD’den tamamen kurtarılmasından sonra, kentte
asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen DSG grupları, ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından
eğitilip donatılıyor.
Türkiye’nin, PKK’nin Suriye’deki
uzantısı olarak tanımladığı YPG’nin
ağırlıkta bulunduğu, DSG Rakka Asayiş
Güçleri Sorumlusu İdris Mihemmed,
Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘IŞİD
sonrası Rakka’da güvenliği sağlayacaklarını söyledi.
Rakka’nın güvenliğini sağlamak
amacıyla kurulduğu iddia edilen, Rakka
Sivil Meclisi'ne bağlı Rakka Asayiş
Güçleri’nin çoğunluğu Rakka kökenli
Araplardan oluşuyor. Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından

karşılanan asayiş birliğinin her üyesine
aylık 150 dolar maaş ödeniyor.” (17
Kasım)
Şimdiye kadar hangi vatansever,
hangi devrimci ABD tarafından maaşa
bağlandı. Hiç insan kendi topraklarını
işgalden kurtarıyorken maaş ister mi,
maaş kabul eder mi? Bu bile YPG’nin
ve DSG’nin orada işgalci olarak var
olduğunun göstergeleridir.
Silahını ABD’den alıyor, ABD maaşa bağlıyor ve sonra özgür oluyor YPG
ve DSG. Baskılanma o kadar derin ki,
Türkiye ve Kürt halklarından ve elbette
dünya halklarının sarsılmaz adaletle
tarihteki değerlerini biçmesinden öyle
korkuyorlar ki, tarihi çarpıtma dahil
her yöntemle kendilerini savunuyorlar.
Tarihteki tüm direnişlerin, kahramanlıkların adını kullanarak dünya halklarını yaptıkları işbirliğine ikna etmeye
çalışıyorlar.
Diyor ki Özgür Amed, Şeyh Bedreddin ve hakikat yolundan bahsettikten
sonra yazısında;
“Şu an içinden geçtiğimiz dehşetengiz bir adaletsizlik ortamında demokrasi ile milliyetçilik, sağ ile sol,
cinayet ile yaşam, özgürlük ile kölelik
aynı potada eritilebiliyor. Her şeyin
eşitsiz olduğu şartlarda her türlü baskının sembolik – yapısal tonunda “özgür” olduğumuz söyleniyor.
Geçen hafta anlatmaya çalıştığım
kısa hikâyeler ile bu yazıda bahsi geçenlerin ortak özelliği tarihin dışında
itilmiş varoluş mücadelelerinde yeri geldiğinde hayır diyebilme, zorbalığa karşı
durma, durabilme cesaretleridir. Özgürlüğün tanımına sadık kalmaları, içinin
boşaltılıp hiçleştirilmesine izin vermemeleridir. Söyledikleri ve yaptıkları şeyler
gayet ahlakidir. Hakikatin ölmediğine
şahidiz. Gönüllü kulluğun insanın özü
ile ilgili olmadığına tanığız.
(…)
Ama lütfen bakın gerçek özgürlük
sevdalılarına.
Reqa’da kimin dans ettiğine, ölüme

tilili ile gittiğine, bakın hangi kadınların
zafer ilan ettiğine, Kerkük’e, Şengal’e
ilk kimin koştuğuna, modern havari
iken tevazu gösterdiğine…
Ama lütfen bakın!
Gerçekten kimin geleceği ve halkı
kendi bedeninden önce düşündüğüne,
para pul peşinde değil saf özgürlük ve
insanı hakları peşinde olduğuna. Anlamlı bir yaşam kurmak istediğine.
Tek kişilik kurtuluşa değil, toplu kurtuluşa inandığına…
Özgürlük geleneğini kimin gerçekten takip edip, bedel ödediğine. Bakın…” (24 Ekim)
Tarihsel ve siyasal olarak haklı olmanın göstergesi, ödenen bedel değildir.
Ne kadar ölündüğü değildir. 2. Paylaşım
Savaşında faşist Hitler ordusu sosyalistleri
milyon milyon öldürürken sosyalistler
de onlara milyonlarla bedel ödettiler.
Ama nedir bu milyonlarca ölümden
tarihe kalan. Sosyalizmin faşizmi yenme
onuruna sahip olduğu gerçeğidir.
Peki YPG-PKK’nin Kobane’yi dünya halklarına devrim diye propaganda
yapıp, aslında 10 adet ABD üssünü
kurumlaştırmak için tanınmış bir “özgürlük” olduğu gerçeği mi kalacak tarihe? Ya da başka bir halkın toprağına
girmek için işgalcinin önüne düşen
kekliğe dönüşmelerini mi?
Kurulan ABD üslerini tarihe ve
dünya halklarına nasıl bir “özgürlük”
ve nasıl bir “insan hakları” merkezleri
olarak açıklayacaklar.
Daha şimdiden Rakka’nın yerle bir
edildiği, beyaz fosfor gazı kullanıldığı
, IŞİD ile savaşma adına çok fazla sayıda sivil halkın ABD bombalarıyla
katledildiği açıklanıyor. Özgür Amed’in
tarif ettiği özgürlük ABD için özgürlüktür. Dünyayı sömürme özgürlüğü,
dünya halklarını istediği gibi bölmeparçalama, istediği yere sürme, onlara
direnme ve savaşma hakkı tanımayan
bir özgürlüktür. Ve Özgür Amed’in
adeta ilahi bir şekilde kutsadığı da
dünyanın katilinin çıkarları için verilen

hayatlardır.
Özgür Politika’da yayınlanan yazısında Ahmet Kahraman ise “Suriye’de, Irak’ta emsaline tanıklık ettiğimiz
üzere, onuru çiğnenen, hak ile hürriyetleri ayak altı edilmiş kavminin kurtuluşu için savaşırken, öte yandan benzerine nadir rastlayan bir hümanizma
örneği ile başka halk ve dini topluluklara da kol, kanat geren kurtarıcıdır.”
diyor.
Kürt milliyetçi hareketi daha Kürt
halkının özgürlüğünü kazanamamışken
başka halklara özgürlük dağıtıyor. Bu
bir hayal alemi midir, yoksa pis pis
kokan, çürümüş bir milliyetçiliği, halklara
kabullendirme manevraları mıdır? Elbette
bunlar, bulundukları topraklarda ABD’nin
işgal güçleri olarak bulunmanın getirdiği
gayri-meşruluğu halklara kabul ettirme
senaryosudur.
Kürt milliyetçi hareketi, çıkışında ortaya koyduğu stratejik hedefinden, yani
bağımsız Kürdistan hedefinden uzaklaştıkça, attığı her adıma abartılı değerlendirmeye, halklara yaptıkları her geri
adımı “zafer” diye propaganda yapmaya
başlamışlardır. Her Mart ayı kesin zafer
oluyordur, her yıl zafer yılıdır, her hamle
zafer hamlesidir. İşte bugün de aynı politikaları sürüyor. Emperyalizmle işbirlikleri ve bu yolda elde ettikleri, ve yine
bu yolda terk ettikleri, kaybettikleri her
şeye zafer diyorlar.
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Karakteri Belirleyen
Eylemdir. YPG Halk İçin
Değil, Emperyalizm İçin
“Savaşıyor”
“Herhangi bir örgütün karakterini
doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden
şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır.”
diyor Lenin.
Nasıl ki ülkemizde PKK’nin halkı
hedef alan eylemleri, PKK’nin kör
milliyetçi karakterini ortaya koyuyorsa,
YPG’nin Rakka’ya girişi de onun karakterini ortaya koyuyor. Binbir uğraşla
Kürt milliyetçi hareketin yazarları bunu

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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ne denli gizlemek için uğraşsalar da,
bu karakteri belirleyen asıl olarak kendilerine ait olmayan bir toprağa girmiş
olmalarıdır.
Aslında YPG’nin sözcüsü Nuri
Mahmud’un anlattıkları bizim karakter
tahlili yapmamıza yeter de artar bile;
- “Suriye’de nerede terörist varsa
orada savaşacağız”
DÜNYADA TERÖR VE TERÖRİST TANIMLAMALARINI YAPAN
ABD’DİR… DÜNYA HALKLARININ KURTULUŞ MÜCADELELERİ
TÖRÖRİZM, KURTULUŞ SAVAŞÇILARI TERÖRİSTTİR. ŞİMDİ
ABD’NİN TERÖRİST İLAN ETTİĞİ
ÇOCUKLARIYLA SAVAŞAN YPG,
ABD KİME TERÖRİST DERSE
ONUNLA SAVAŞABİLECEK BİR
GÜÇTÜR. EMPERYALİZMİN DENETİMİNDE VE YÖNLENDİRMESİNDEDİR.
İDEOLOJİK VE ÖRGÜTSEL
OLARAK BAĞIMSIZ BİR ÖRGÜT
DEĞİLDİR
- “Rusya devleti ile iyi ilişkilerimiz
vardır. Birçok yerde bir strateji çerçevesinde özellikle Afrin bölgesinde oluşmuştur. Afrin bölgesinde Rusya, Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu sırasında, bizimle Türkiye destekli
grupların arasında çatışma çıkmasına
engel oldu. Rusya önemli bir devlettir.
Rusya’nın bölgede ve dünyada iyi bir
misyonu vardır. Rusya’yla daha da iyi
ilişkiler kurmayı arzu ediyoruz.”
YPG’NİN DOSTLARI ÇIKARLARININ ORTAKLAŞTIĞI HERKESTİR. EN ÇOK DA EMPERYALİSTLERDİR. BÜYÜK GÜÇLERDİR
YPG’NİN SIRTINI DAYADIKLARI.
KIBLESİ EMPERYALİZM OLAN
BİR ÖRGÜTTÜR YPG
- “ABD'nin YPG'ye silah yardım
kararı var. Kaç TIR silah geldiği konusunda sayı veremeyiz. Bize verilen
silahlar ile Musul operasyonu için Irak
Ordusu’na verilen silahları karşılaştırırsak, bize verilen silah basit kalır.
Az geldiğini söyleyebilirim."
YPG BÜYÜK GÜÇLERE OLDUĞU GİBİ BÜYÜK SİLAHLARA TAPAN BİR ÖRGÜTTÜR. YPG KENDİ
DEĞERİNİ HALKLAR NEZDİNDE

ÖDEDİĞİ BEDELLERDE, NE
OLURSA OLSUN HALKLARIN KADERİNİ EMPERYALİZME TESLİM
ETMEMESİNDE DEĞİL, EMPERYALİZMİN EN BİRİNCİ İŞBİRLİKÇİSİ OLARAK EN ÇOK SİLAHA,
ARTIKLARDAN EN ÇOK FAYDALANAN OLMAKTA GÖRÜYOR
- “ABD ‘stratejik ittifak’mızdır.”
STRATEJİK İTTİFAKINI HALK
GÜÇLERİNDEN DEĞİL, EMPERYALİSTLERDEN SEÇEN YPG, KENDİ HALKININ DA BAĞIMSIZLIĞI,
KADERİNİ TAYİN HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SAVAŞAMAZ.
ABD’DEN STRATEJİK İTTİFAK BELİRLEYEN, KENDİ HALKININ DA
KATİLİ OLAN İŞBİRLİKÇİ BİR ÖRGÜTE DÖNÜŞÜR.
- “ABD bizim olduğumuz yerlerde
üslerini kuruyor. IŞİD ile mücadele
için ABD üsleri vardır fakat üs sayısı
ne kadardır, rakam olarak vermemize
gerek yok. Ayrıca bu konu bizim açıklayabileceğimiz bir konu değildir. Bizim
konumuz değildir. Savaş stratejisi devam ediyor. Bu konuda ABD ile ortaklaşıyoruz.”
ABD ÜSSÜNÜN NE OLDUĞUNU DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ABD TARAFINDAN KUŞATILAN, İŞGAL EDİLEN, SÖMÜRÜLEN, İŞKENCELERDEN GEÇİRİLEN DÜNYA HALKLARI BİLİYOR.
YPG DE BİLİYOR AMA MİLLİYETÇİLİĞİN PRAGMATİZMİ ÖYLE KARAKTER YARATIR Kİ GERÇEKLERİ ALT-ÜST ETMEKTE DE BİR
SAKINCA GÖRMEZ. MİLLİYETÇİLİK BENCİLLİKTİR. DÜNYANIN
NERESİNDE OLURSA OLSUN EMPERYALİZMDEN BİR TOKAT YİYEN HALKLARIN ACISINI YÜREĞİNDE HİSSEDEN ENTERNASYONALİST CHE , SOSYALİST CHE
MARSİST-LENİNİST, ANTİ-EMPERYALİST OLMANIN GEREKLİLİĞİNİ VURGULUYOR.
İŞBİKLİKÇİLİĞİNİ PAZARLAMAK İÇİN EKİM DEVRİMİ’Nİ KENDİNE VİTRİN YAPIYOR YPG. AMA
HAYATIN GERÇEĞİ BAMBAŞKA.
YPG’NİN KARAKTERİ İŞKENCE,
KATLİAM, İŞGAL MERKEZLERİNİ
SAVUNMANIN ÖTESİNDE VARLI-
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ĞINA BUNU KOŞUT OLARAK
GÖRMEKTİR. OLDUKLARI YERDE
ABD ÜSSÜ KURULUYOR. BU
AÇIKLAMADA HALKTAN YANA
HİÇ AMA HİÇBİR ŞEY YOKTUR,
OLAMAZ. BU BİR UTANÇ BELGESİ OLABİLİR. O DA UTANANA.
ÇÜNKÜ UTANMAK DA BİR DEĞERLER SİSTEMİ GEREKTİRİR.
YPG HALKTAN YANA TÜM DEĞERLERİNİ KAYBETMİŞTİR.
- “ABD ihtiyaçlara göre bize silah
veriyor. Koalisyon güçleri dışında bize
destek veren yok. Fakat Türkiye medyasının söylediği rakamlar doğru değildir. Kaç TIR'ın geldiğini söylememiz
doğru değildir. Biz umut ediyoruz ki
daha fazla silahlar gelsin, güçlerimiz
daha da genişlesin, başka bölgeler de
terörden temizlensin.”
EMPERYALİZMİN VERDİĞİ SİLAHLARLA, EMPERYALİZMİN
VERDİĞİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREN YPG HALKININ KURTULUŞUNU SAĞLAYAMAZ.
VE Lenin’in tespitini en karakteristik
haliyle DSG Dış İlişkiler sorumlusu
dile getiriyor:
“ABD'nin çıkarı bizimledir. ABD'nin
çıkarı olduğu için bizimle hareket ediyor. ABD daha önce ÖSO ile hareket
etti ancak sonuç alamadı. Kobani'den
bu yana ABD ile ortak hareket ediyoruz
ve ikimiz de sonuç alıyoruz. ABD
bizim güçlerin iyi savaştığını gördü.”
(Sputnik/ Hikmet Durgun -25.10.2017)
YPG KULLANMA-KULLANILMA HATTINDA BİR İLİŞKİDEN
RAHATSIZ OLMADIĞI GİBİ BUNU
DEVAM ETTİRMENİN PEŞİNDE
ARKADAŞI, ABİSİ EMPERYALİZM, ABD OLAN, ARKASINI DÜNYA HALKLARINA DÖNMÜŞ DEMEKTİR. HALKTAN YANA DEĞİL,
EMPERYALİZMDEN YANA DEMEKTİR. HALKLARIN KOLEKTİF
ÇIKARLARININ DEĞİL, KENDİ
MÜLKİYETÇİ ÇIKARLARININ PEŞİNDEDİR.
Ki aslında Özgürlükçü Demokrasi’de yayınlanan şu haber söylediklerimizin sağlaması gibidir:
“ QSD savaşçılarının Dêra Zor’daki
ilerleyişi sürerken, Baas rejiminin QSD

güçlerine karşı DAİŞ çetelerine yol
açtığı ve özgürleştirilen alanlara saldırı
yapılması yönünde anlaşma yaptığı ortaya çıktıb
Demokratik Suriye Güçleri (QSD)
Dêra Zor’da birçok köy ve petrol sahasını
özgürleştirip ilerleyişini sürdürürken, bir
süredir hiçbir ilerleme sağlayamayan
Suriye Baas rejiminin QSD güçlerine
karşı DAİŞ çeteleriyle yaptığı kirli ittifakı
ortaya çıktı.” (3Kasım 2017)
Nasıl bir hırstır ki bu kendi ülkesinde
kendi topraklarının peşindeki Suriye’yi,
ABD’ye boyun eğmemiş Suriye’yi kendisi işgalci konumundayken karalıyor.
Üstelik bahsedilen Suriye toprakları…
.birçok köy ve petrol sahasını özgürleştirdiğini iddia ettiği topraklar Suriye toprakları. O petroller de , o köyler de Suriye’nin. Irak işgali ile birlikte genişlettiği
ya da emperyalizmin armağan ettiği toprakları tek bir referandumla kaybeden,
üstelik iktidarından olan Barzani’den de
aldığı bir ders yok. Milliyetçinin emperyalistlerce ne zaman doruklara çıkarılıp
ne zaman uçurumdan yuvarlanacağı belli
olmaz.
Çünkü onun ipleri kendi beyninde,
kendi bağımsız düşüncelerinde, ideolojisinde değildir. Emperyalizm tuttuğu
ipleri ne zaman bırakır belli değildir.
Kullanma ve kullanılma ilişkisinde söz
ve yetki sahibi güçlü olandır. Ancak
bağımsız devrimci ilişkilerde ve M-L
karakterdeki örgütlerde geleceği öngörmek mümkündür. Geleceğini kendi
yapanların yarınları nettir, bellidir.
Oysa milliyetçilik çıkmazdır. Nerede
çıkar varsa, orada “özgürlük”, “insan
hakları” görüp peşine giderler ama gittikleri yer siyasi olarak bataklıktır.
Emperyalizm barıştan bahsediyorsa
bundan daha çok katliam ve saldırıyı
anladık bugüne kadar. Emperyalizmin
Suriye’deki, Rakka’daki izdüşümü
YPG için de artık farklı düşünmek
için bize siyaseten bir alan bırakmamıştır Kürt milliyetçiliği.
Rakka özgürleşmiş midir? Yerle bir

edilen, girilir girilmez bir ABD üssü
inşa edilen, ABD’nin işgal ordusuna
dönüşen ve ABD tarafından eğitilip
donatılan DSG ile “korunan” Rakka
için Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Suriye ordusu girmeden hiçbir bölgenin kurtarılmış sayılamayacağını söylemiştir.
Emperyalizm baş düşmanı ise dünya
halklarının, Suriye halkları teslim olmadığı için saldırmışsa emperyalizm
Suriye’ye, Suriyeli bakanın söyledikleri
doğrudur. Suriye ordusunun emperyalist
saldırıdan önceki tüm topraklarına Suriye ordusu girmeden özgürleşmiş sayılamaz. Bu topraklarda var olanlar
ancak işgalci olabilir.
Başkasının toprağında ABD silahları
ve eğitimiyle var olmayı hiçbir halktan
yana teoriyle, halkın tarihiyle açıklayamazsınız.
SONUÇ OLARAK:
1- YPG Kobane’yi dünya halklarına
devrim diye, Kürtlerin özgürleşmesi
diye gösterebilir. Nihayetinde Kürtlerin
yaşadıkları topraklardır. Sosyalist anlamda
bir devrim olması mümkün değilken
(her ne kadar Ekim devriminin tezahürü
diye lanse ediliyor olsa da), emperyalizmin hangi politikalarına orada yataklık
ettikleri ortadayken Rojova’da var olmalarına kimse bir şey diyemez. Ancak
Rakka Kürt toprağı değildir. Rakka’da
YPG sadece işgalcidir.
2- İşgalci olduklarının Kürt milliyetçileri de farkındadır. Bunun için Rakka’ya girmelerinden bu yana halka orada
bir işgalci olarak bulunmadıklarını ispatlamanın peşine düşmüşlerdir. Rakka’yı
özgürleştirmeden, Rakka’ları çoğaltacaklarından, terörle (Kürt milliyetçilerinin
dilinde “terör”, “terörist” ne olduğu bellisiz, hedefsiz bir kavrama dönüşmüştür
ki bu hızla gittiklerinde buradan kasıtları
emperyalizmin hedefleriyle birleşecektir)
ABD silah verdiği müddetçe savaşacaklarına kadar utanmadan tarihi, ve
Anadolu halk kahramanlarını da şahit
göstererek söz veriyorlar. Bu Türkiye

ve Ortadoğu halkları nezdinde düştükleri
işgalci konumunu gizlemek, Arap halklarının topraklarındaki varlıklarını meşru
göstermek içindir. Ancak hiçbir demagoji
Rakka’daki varlıklarını meşrulaştıramaz.
3- Bir örgütün kendisini nasıl tanımladığı değil nasıl bir pratik sergilediği yani eylemleri belirler. YPG Suriye’de Kürtlerin var olmadıkları topraklara ABD’nin emperyalist hedeflerini
yerine getirmek için giriyor. Bu nedenle
YPG bu topraklara “özgürlük” taşıyıcısı
değil ABD’nin işgal gücü olarak giriyor.
Bunu, Ekim devriminin, yani sosyalizmin dünya üzerindeki prestijini
harcayarak gizleyemezler. Sosyalizmin
prestiji milliyetçilerin elinde bir mük
değeri değil, bir inanç sistemi, ABD’yi
imha edecek bir ideolojidir.
4- Kürt milliyetçilerinin can hıraş
Suriye’nin petrol zengini, verimli topraklarındaki varlıklarını açıklama telaşı
halklara karşı duydukları sorumluluk
ya da utanma duygusundan olduğunu
düşünmek bir yanılgıdır. Bu sadece
girdikleri yolda önlerine halklar engel
olarak dikilmesin, Kürt halkının sahiplenmesini kaybetmemek için uyguladıkları bir “taktik”tir. Utanma duygusu halk ve sosyalist değerlere sahip
olanların yaşayabilecekleri bir duygudur. ABD’nin silahlarını ve giysilerini
kuşanıp yola düşenler utanma duygularını çoktan şehit düşen gerillaların
mezar taşlarında, ya da mezar sahibi
bile olamayan toplu mezarlarda gömülü
kemiklerde bırakmışlardır.
5- Suriye ancak ABD emperyalistleri
silahlarını, üslerini, giysilerini, helikopterlerini, zırhlı araçlarını da alıp o
toprakları terk edince özgür olacaktır.
YPG özgürlük timsali değil bugünkü
konumuyla işgal katalizörüdür. Emperyalist işgali kolaylaştırıcı bir güçtür.
Tarih de , dünya halkaları da bu suçu
asla affetmeyeceklerdir.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Faşizmle Yönetilen Ülkemizde Bağımsız Yargı, Tarafsız Hakim,
Hukukun Üstünlüğü Gibi Kavramlar Safsatadır, Aldatmacadır

HALKIN AVUKATLARI ANADOLU’NUN HALKININ BAĞRINDA GELİŞTİ,
DEVRİMCİ AVUKATLIK BİR GELENEK HALİNE GELDİ.

HALKIN AVUKATLARINI İŞKENCELERİNİZLE, DAYATMALARINIZLA
TESLİM ALAMAZ, GELENEĞİ YOK EDEMEZSİNİZ!

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017
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12 Eylül operasyonu ile gözaltına
alınan ve tutsak edilen halkın avukatlarının tutuklanmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti. Tutsak edilen halkın
avukatları; işçilerin kanını emerek zenginleşen patronlardan, bir göz konduyu
halkın başına yıkanlardan, devrimci tutsakları tonlarca bomba ve kimyasal gazlarla yakan cellatlardan, Kürdistan'da
ve Anadolu'nun dört bir yanında, dağları
yangın yerine dönüştüren katillerden
hesap soranlardır. Anaların yüreğini dağlayan, gençlerin beyinlerini sokaklara
akıtanlardan hesap soran, " halkın katillerine bir ceza istiyoruz" diyen avukatlardır. Bugüne kadar gözdağı, tutuklama,
tehdit, hedef gösterme gibi faşizmin
pespaye yöntemleriyle yollarından geri
dönmeyen avukatlardır. Tarihin bilgeliği,
haklılığın bilinci ile hesap soran avukatlar...
"Bu ölülerin,
bizim ölülerimizin adına,
bir ceza istiyorum.
Memleketi kanla
lekeleyenlerden
bir ceza istiyorum.
Bu ölüm emrini veren cellattan
bir ceza istiyorum.
Böylesi bir cürümle yükselen hainden
bir ceza istiyorum.
Bu ölüm savaşı için
emir verenden
bir ceza istiyorum.
Bu cürmü savunanlardan
bir ceza istiyorum.
Onların bana,
kanlarımızı emmiş ellerini
uzatmalarını istemiyorum.
bir ceza istiyorum.
Onları evlerinde
güven içinde otururken
ya da Büyükelçi olarak
görmek istemiyorum,
burada görmek istiyorum
onları, bu meydanda,
bu yerde, yargılanmışlarken.
bir ceza istiyorum" diyen avukat-

lar.
Bu nedenle halk adına hesap soran
avukatlardan rahatsızdı uzun süredir
AKP faşizmi. 2013 yılında yapılan
baskın ve tutuklamalarla hizaya sokmaya çalışmışlardı avukatları. Başaramadılar. 12 Eylül 2017 tarihinde
yaptıkları "büyük operasyon" ile aynı
şeyi denediler. 5 ilde onlarca evde
yaptıkları arama ve talanla 16 avukatı
işkence ile gözaltına aldılar. Avukat
arkadaşlarımız, 9 gün boyunca gözaltında tutuldular. Her şey önceden hazırlanmıştı oysa.
Bunu bir hapishane müdürü itiraf
etmişti açıkça. Aynı dosyada yargılanacak olan avukatlar, 8 ayrı hapishaneye dağıtıldılar ve bu hapishanelerin
müdürlerinden birisi "Sizin geleceğinizi
3 gün önce öğrenmiştik" demiştir. Bunun anlamı şudur: Avukatlar daha hakimin karşısına çıkmadan tutuklanmalarına önceden karar verilmiştir.
Tutuklanacakları ve sevk edilecekleri
hapishaneler önceden belirlenmiş ve
ilgili birimler bilgilendirilmiş. Savcı
ifadeleri, hakim önüne çıkmak sadece
bir prosedür gereği olarak yerine getirilmiştir.

Avukatlara Yönelik Saldırılar
Bizzat Süleyman Soylu
Tarafından Yönetilmektedir
Halkın 16 avukatı, Nuriye ve Semih'in
davasından iki gün önce yapılan operasyonla gözaltına alındılar. Nuriye ve
Semih'in direnişi Türkiye halklarına
umut oldu, faşizmin, OHAL’in etkisini
yıktı. Ve o günden sonra avukatlar tekrar
hedef haline geldi. Direnişin görkemini,
etkisini ve coşkusunu dağıtmak için İçişleri Bakanlığı tarafından "Bir Terör
Örgütünün Bitmeyen Senaryosu-Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça Gerçeği"
başlıklı 54 sayfalık kitapçık yayınlandı.
Kitapçıkta asılsız bir dizi bilgi ile birlikte
avukatlar da hedef gösterildi. Kitapçıkta
avukatlar için, "Hücrelerine gelen sağlık
görevlileriyle görüşmeleri, kilolarının
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takibi amacıyla tartışmaları avukatlarının
onayına bağlı. Yaptıkları her şeyi, avukatlarının talimatıyla ve onayıyla yaptıkları biliniyor. Sağlık için gerekli kritik
seviyeyi korumak üzere verilmesi elzem
olan birtakım gıdaların alınması da yine
avukatlarının iznine bağlı... Ancak müvekkilin hayatı söz konusu olduğu bir
durumda avukatın daha ziyade müvekkilin sağlığı yönünde tavsiyelerde bulunması beklenir. Ölüm tehlikesine rağmen avukatın gıda aldırmaya çalışmaması, durumun tıbbi açıdan izlenmesini
sağlayacak kontrolleri zorlaştırıcı tavsiyelerde bulunması, hayat hakkı üzerinden böyle bir tasarrufta/pazarlıkta
ısrar etmesi acaba bir danışmanlık hizmeti midir yoksa birileri adına bir “gözlemcilik” midir?" denilmekteydi.
Nuriye ve Semih'in avukatları İçişleri
Bakanı tarafından kurye olarak ilan edilmelerinden çok değil 50 gün sonra gözaltına alındılar. Evler basıldı, bürolar
arandı, büyük operasyon havası vermeye
çalıştılar. Herkes operasyonun asıl amacının Nuriye ve Semih’in davası nedeniyle olduğunu anladı. Bu nedenle "Nuriye ve Semih onurumuzdur, onları avukatsız bırakamayacaksınız" dedik. Öyle
de oldu. Avukatsız kalmadılar, Türkiye’nin her yerinden avukatlar gelip onları
sahiplendi.
Bu öfke ile avukatlara saldırılar
devam etti. Nuriye ve Semih'in avukatlarında Engin Gökoğlu gözaltına alındığında, Nuriye ve Semih için açlık
grevindeydi. Açlık grevinde olduğu ve
sağlık sorunu yaşadığı halde, "Gel bakalım direnişçi avukat, direnmek neymiş
görelim" denilerek kendisine diğerlerinden daha fazla işkence yapıldı.

Halkın Avukatlarına
Hapishanelerde Saldırı
Devam Ediyor
Tutsak halkın avukatları, yargılanmaları İstanbul'da yapılacak olmasına
rağmen, 6 kentte 8 farklı hapishanede
tutuluyorlar. Bu keyfi uygulama yet-

mezmiş gibi kitap sınırlaması, görüş yasakları, iletişim kısıtlamaları ve ihtiyaçlarının alınmaması gibi keyfi uygulamalar
ve yasaklarla birlikte işkenceye de maruz
bırakılıyorlar.
Bolu T Tipi’nde bulunan arkadaşlarımıza, haftada bir gün ve bir saat
avukat görüşü yapabilecekleri, görüşmelerin de dinleneceği, kayıt altına alınacağı söylendi önce. Tartışmalar sonucunda bu uygulamalardan vazgeçtiler.
Ancak bu hapishanede Özgür Tutsaklar
slogan attıkları, keyfilikleri protesto ettikleri için iletişim, görüş yasağı, mektup
gönderme yasağı gibi disiplin cezası
ile cezalandırılmaktadırlar. Disiplin cezalarına yaptıkları itiraz dilekçeleri kaybolmakta, böylece itiraz edilmediği gerekçesiyle cezalar kesinleşmektedir.
Örneğin Av. Barkın Timtik her gün,
iki kez attığı sloganlar nedeniyle (her
gün için) 6 ay disiplin cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu güne kadar aldığı
toplam disiplin cezası 231 ayı bulmuştur.
Yani yaklaşık olarak 20 yıl. Bunun
anlamı şudur: Barkın Timtik tutuklu
kaldığı süre boyunca mektup gönderemeyecek, yakınları ile görüşe çıkamayacak, telefon açma hakkını da kullanamayacaktır. Bununla birlikte, hiçbir
yasal dayanağı bulunmayan, ayakta sayım vermeyi kabul etmedikleri için,
havalandırma hakları gasp edilmekte.
Arkadaşlarımız günde iki saat havalandırmaya çıkıyor, daha sonra robocoplu gardiyanlar tarafından zorla hücrelerine sokuluyorlar.
Düzce T Tipi Hapishanesi’nde bulunan avukat arkadaşımız Ayşegül Çağatay ise katılmadığı eylemler nedeniyle
hakkında tutanak tutularak disiplin
cezası ile cezalandırılmaktadır.
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutulan Av. Ahmet Mandacı ve Özgür
Yılmaz tekli hücrelerde tutulmakta ve
çevrelerinde hiçkimse bulunmamaktadır.
Tekli hücreler ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası alan hükümlüler için söz
konusu olan bir uygulamadır. Arkadaş-

larımız ise tutuklu bulundukları halde
aynı hücreye alınmamakta, keyfi olarak
tek başlarına tutulmaktadırlar.

Süleyman Soylu’nun Hedef
Göstermeye, O Hedef
Gösterdikçe Saldırılar
Artmaya Devam Ediyor
Süleyman Soylu, 19 Ekim tarihli
TBMM Genel Kurulu konuşmasında,
avukatları yeniden hedef gösterdi. Soylu,
"DHKP/C denilen bir örgüt var. Savcıları öldüren, milletvekillerini tehdit
eden, ona yön veren, yol veren bir
örgüt var. Bu örgüt, Türkiye'de bir taraftan herkesi tehdit etmeye çalışıyor
ve avukatlar üzerinden bu örgütü yönetiyor, gerekli bütün alt yapısını ve
iletişimini kuruyor. Bu, tespit edildi,
yargıya verildi, yargı da tutukladı. Bu
kadar basit." ifadelerini kullandı. Soylu
tespit etmiş ve iş bitmiş.
Bu konuşmasının hemen arkasından
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde
bulunan Av. Engin Gökoğlu, aynı koğuşta
bulunan müvekkilleri ile birlikte 30
Ekim'de saldırıya uğradı. Av. Engin bu
saldırı konusunda, "Her şeyi göze alarak
gelmişlerdi, bizi sakat bırakmayı, katletmeyi göze almışlardı. Kolumun kırık olduğunu biliyorlardı" dedi. Ve Engin hapishane idaresinin kitap yayın yasakları,
alınan dilekçelerin kayda alınmaması
üzerine suç duyurusunu teslim ettiği
günün gecesi saldırıya uğradı. En sert
saldırıya uğrayanlardan biriydi.
Saldırı 30 Ekimde bitmedi elbette.
Bulundukları koğuştan alınıp başka yere
konuldular, eşyaları kendilerine verilmedi.
Yerleştirildiği koğuşun pencere camı kırıktı. Cam takılmadı, soğukta tutulmaya
devam ediliyorlar. Arkadaşımız Engin’in
kolu kırık olmasına rağmen, tedavisi geç
yapıldı. Aradan geçen onca zamana rağmen hala sağlıklı bir tedavi sürecinden
geçmiş ve işkence izleri tespit edilmiş
değildir.
Elbette saldırı, tutsak avukatlarla
sınırlı değil. Henüz tutsak olmayan,

dışardaki avukatlar da sürekli saldırıların
hedefi olmaya devam ediyor. İstanbul
Siyasi Şube polisleri durmuyor,
"görev"lerini layıkıyla yerine getiriyorlar(!) Bu defa büroda çalışacak stajer
avukatların, öğrencilerin ailelerini arayarak aileleri korkutmaya çalışıyorlar.
"Çocuğunuzun geleceği yok, tutuklanır"
diyerek büroda çalışacak avukatları engellemeye çalışıyorlar. Çalışan büro
avukatları sürekli takip altında, gözaltı
takibi için emniyete giden avukatlar
tehdit ediliyor, mesleklerini yapmaları
engelleniyor.
Halkın avukatları ilk kez baskı ile
karşılaşmıyorlar elbette. Halkın tarafında
olan, ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesinde yer alan her avukat bugüne
kadar bir şekilde faşizmin saldırısıyla
karşılaştı, karşılaşıyor.
AKP faşizmi de saldırdıkça halkın
avukatlarının geri çekileceğini, terörize
ederek sindirebileceklerini sanıyorlardı.
Halkın avukatlarına saldırınca Nuriye
Semih direnişi bitecek, halkın adalet
mücadelesi bitecek, devrimciler, yoksullar, öğrenciler avukatsız kalacaktı.
Beklentileri buydu. Böyle olmadı. Çünkü hayatın ve tarihin yasaları baskı
varsa, direniş de olur der. Direniş varsa
direnenlerin avukatı da her zaman olur.
Halkın avukatları faşizmin karşısında
barikattır. Barikatı yıkarak halkı teslim
almak istiyorlar. Nuriye ve Semih'in
direnişi halka umuttur. Direnişi kırarak
umudu bitirmek istiyorlar. Bunun kolay
olmadığını da biliyorlar. Bu nedenle
çaresizlikle, acizlikle her türlü oyunu
oynuyor, sahte belgeleri toplamaya, yalan ve tehditlerle gözaltına aldıklarını
itirafçılaştırmaya çalışıyor, hainlerden
medet umuyorlar.
Başaramadılar, başaramayacaklar!
Direniş devam ediyor. Nuriye ve Semih'in avukatlarını teslim alamadılar.
Halkın avukatları yılmadan, aynı kararlılık ve coşku ile çalışmaya, büyümeye, geleneği yaygınlaştırmaya, dayanışma ile umut olmaya devam ediyor.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---"Sınıf devletinin çizgileri adalet sorununda net olarak
belli olurlar. İlkin şunu kaydedelim ki, adalet verilmez,
teslim edilmez, burjuvazi tarafından satılır: Teorik olarak
parasız olan adalet, gene de ancak bir davanın giderlerini
üzerine alabilecek kimselere verilir; bir emekçi, bir iş
kazası için nasıl zarar-ziyan tazminatı elde edebilir? Bir
idari eşitsizliğe karşı, devlet konseyinden nasıl yardım
isteyebilir?"
I- Sorun: "Burjuvazinin adaleti" de her şey gibi parası
olana vardır. Paran kadar sağlık, paran kadar eğitim ve
nihayet paran kadar adalet... Parası olmayanın burjuva
hukukunun sınırları içinde bile adalete ulaşması mümkün
değildir. Gerçek adalet zaten hayaldir.
Çözüm: Gerçek adaleti sağlamanın yolu, "paran kadar
adalet" düzenine son verileceği, hukukun bir avuç
asalak burjuvanın değil halkın çıkarlarına hizmet
edeceği sosyalizmin kurulmasıdır.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

---"Adalet, ta burjuvazinin ilk zamanlarına kadar giden
ve halk yığınlarınca anlaşılmaz olan bir ifadeyle dağıtılır.
Ensonu ve özellikle adaleti yöneten ilkeler, mülkiyetin, sermayenin savunulması üzerine kurulu burjuva hukukun ilkeleridir; kişisel malları çalanlara, hırsızlara karşı yapılan
önleme ve bastırma, sömürücülerine karşı savaşım veren
emekçilere karşı baskıya bir özür oluşturur; siyasal işlerde
burjuva devletin yüksek yargıçlar üzerindeki baskı araçları,
kendilerine karşı şantajdan, kışkırtıcı ajanların yaptıkları,
zarzor maskelenebilen tehditlere kadar çok çeşitlidir; hatta
cinayetler konusunda bile, burjuva ideolojisinin, bunları,
cinayetin bahtsız bir düşkün ya da bir "şerefli" ailenin
çocuğu tarafından işlenişine göre çok farklı biçimde değerlendirdiği bilinen bir şeydir: En sonu çöküş halindeki
burjuvazinin ahlakça düşüşü, adaleti, pratik bakımdan,
toplumun "yüksek" çevrelerinin soygununu yapan büyük
işler peşindeki kaçakçı, karaborsacı ve gangsterleri karşısında
güçsüz bir hale getirir."
(G. Politzer Felsefenin temel ilkeleri-Sayfa: 469)
II- Sorun: Hukuk, sadece yasaların varlığı değildir. Tanımsal olarak dahi “hak” kavramının çoğulunu ifade

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi (HFG)
Halk Toplantılarına Devam Ediyor
HFG, madde bağımlılığına karşı mücadelesini azimle sürdürüyor. Merkez çalışanları 5 Kasım'da İstanbul Sarıyer'de madde
bağımlısı olan insanların aileleriyle halk toplantısı yaptı.
Toplantıda merkezin tanıtım filmi izlendi. Çalışmalar ve yapılacakların konuşulmasının ardından " Hasan Ferit Gedik Komiteleri'yle bataklığı birlikte kurutacağız. Çocuklarımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz" denilerek toplantı sonlandırıldı.
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eder. Bu düzen halkın
hakkını yok etmiş, bütün hak arama yollarının
karşısına zorbalıkla çıkmıştır. Halk her konuda
adaletsiz bırakılmıştır
Çözüm: Halktan yana
hukukçular ve emekçi
halk, oligarşinin bu dayatmalarına boyun eğmemelidir. Beynimize,
düşüncelerimize ve
adalet isteğimize vurulmak istenen bu zinciri
kırmak, en meşru haktır.
--- “Yunanlıların ve Romalıların adalet anlayışı, köleliği
adaletli buluyordu. 1789'un burjuva adalet anlayışı ise
feodalizmi adaletli bulmuyor ve ortadan kaldırılmasını
istiyordu. Prusyalı Junker'in (toprak sahibinin) gözünde
o miskin Kreisordnung (toprak reformu) bile ebedî
adalete aykırı bir şeydi. O halde, “ebedî adalet" kavramı
yalnızca zamana ve yere göre değil, fakat aynı zamanda
insanlara göre de değişen ve herkesin başka türlü
anladığı kavramlardan biridir. (ENGELS: Konut Sorunu,
587)
III- Sorun: Sınıflı toplumda mutlak Adalet yoktur. Bu
nedenle kimin için adalet sorularını sormak gerekir.
Sınıflı toplumda ezenler halka adalet veremez.
Çözüm: Gerçek adaleti sağlayacak olan halkın kendisidir.
Adalet, halkın örgütlü gücü ile, sınıfsız, sömürüsüz
düzen kurulduğunda sağlanacaktır..
Sonuç: Mutlak adalet diye ifade edilen kavram safsatadan
başka bir şey değildir. Adalet de diğer kavramlar gibi sınıfsaldır. Burjuva sınıfı için adaletli olan şey emekçi
halk için mutlak suretle adaletsizdir. Ebedi adalet ya da
mutlak adalet kavramını, egemen sınıf kendisi için adaletli
olan şeyi tüm topluma kabul ettirmek için kullanır.
Örneğin burjuva için, günde 12 saat çalışan bir işçinin
asgari ücretle yetinmesini ister. Oysa işçiye çalışmasının
çok az bir kısmı ödenmekte geriye kalan kısmına el konulmaktadır, burjuva bunu daha çok fabrika açmak ve
daha çok işçi çalıştırmak ve böylece topluma faydalı bir
nedenle yaptığını açıklamaktadır.

FOSEM Kursları Başladı
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM) 5 Kasım'da, İstanbul Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür
Merkezi'nde kurslara başladığını duyurdu. Kursun ilk
günü FOSEM Kimdir, halk için sanat, fotoğraf makinaları tanıtımı ve iso-diyafram-enstantene ilişkisi
dersleri alındı. Son olarak FOSEM emekçileri bir çağrı
yaparak, kursların her hafta Pazar günü saat 12.00 14.00 arası yapılacağını ve tüm halkımızı faşizme
karşı mücadelede yanlarında olmaya çağırdılar.

HALKIZ BİZ

KÖKLERİ
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

7

HALKIN HUKUK BÜROSU
DEVRİMCİLERİN
AVUKATLIĞINDAN
DEVRİMCİ AVUKATLIĞA
12 Mart ve 12 Eylül
Dönemlerinde
Siyasi Avukatlık
Konuya girmeden önce, önceki bölümde ele aldığımız "siyasi avukatlık"
kavramına bir ek yapalım. Siyasi avukatlığın, siyasi dava avukatlığını da
kapsayan ama ondan daha geniş bir
kavram olduğunu ifade etmiştik. Bunun
nedeninin, avukatın -yazı dizimizin
başında ifade ettiğimiz- "aydın kimliği"
olduğunu belirtmiştik. Bu kimlik nedeniyledir ki avukatların hiç değilse
bir bölümü toplumsal mücadelenin şu
veya bu ölçüde içinde yer almıştır. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, ülkemiz
hukukçularında ağır basan, aydın kim-

Sevgili okurlarımız; AKP faşizminin, Halkın Hukuk Bürosu’nu hedef alan, 15 avukat ve 1
stajyer avukatın tutsak edildiği
“operasyon” sonrası başladığımız,
halkın avukatlığının tarihsel ve
siyasal temellerini ele aldığımız
yazı dizimizin 7. bölümü ile devam
ediyoruz.
Önceki bölümde; egemenlerin
tarih boyu düşman olarak gördüğü bir avukatlık biçimi olarak
siyasi dava avukatlığını ve avukatlığın siyasi bir faaliyet olarak
kavranmasını ele aldık. Bir yeni
sömürge ülke olan ve faşizmle yönetilen ülkemizde, bu gerçekliğe
uygun olarak siyasi avukatların
sıklıkla faşizmin örtülü ya da açık
saldırılarının hedefi olduğunu ifade ettik. Siyasi avukatların çoğu
zaman avukat olarak yer aldıkları
siyasi davalarda bazen de –özellikle 12 Mart ve 12 Eylül gibi
cunta dönemlerinde ve bugün olduğu gibi OHAL dönemlerinde“sanık” olma onuruna sahip olduklarını hatta bazen katliamların
hedefi olduklarını anlattık. Bu
pratiğin, siyasi ceza davalarında,
bu davaların niteliğine uygun olarak, nasıl şekillendiğini gördük.
Siyasi avukatları siyasi yapanın
yalnızca girdikleri davaların siyasi
olması değil, asıl olarak ezen ile
ezilen arasındaki tarihsel kavgada
ezilenin yanında taraf olmaları
olduğunu tespit ettik.
Bu bölümde de siyasi davalarda avukatlık konusuna devam
edeceğiz. 70'lerden bugüne siyasi
dava avukatlığının geçirdiği dö-

liği değil yargıç, savcı, avukat veya
halktan ve hayattan kopuk "akademisyen/üniversite hocası" kimliğidir.
İşte bu "halktan ve hayattan kopuk
kimlik", bu olumsuz gelenek, hukukçuların birer aydın olarak ülkedeki devrimci
mücadeleye katkılarının önünde bir engel
olmuştur. Bu olumsuz gelenek, 1960'lar

nüşümü ele alacak, devrimcilerin
avukatlığından devrimci avukatlığa doğru olan değişimi ortaya
koymaya çalışacağız. 12 Mart ve
12 Eylül döneminde ete kemiğe
bürünen siyasi avukatlığın, 12 eylül sonrası süreçte, Devrimci Sol
Ana Davası ile birlikte yeni bir
niteliğe kavuşmasını, devrimci
avukatlığın tohumlarının atılmasını ve Halkın Hukuk Bürosu'nun
30 yıllık yolculuğuna başlamasını
ele alacağız.
Yazıya başlamadan önce, halkın avukatlarına yönelik devam
eden saldırılara kısaca değinmek
istiyoruz. Zira yazıyı hazırladığımız günlerde, AKP faşizminin
halkın avukatlarına yönelik saldırıları da sürüyordu.
Bir yandan AKP faşizminin
avukatları hedef alan keyfi gözaltı,
tutuklama, taciz, tehdit terörü sürüyor; diğer yandan faşizm, tutsak
ettiği avukatlara "talimatla" gardiyanlarını saldırtmaya, "özel olarak" işkence yapmaya devam ediyor. Bu saldırı ve işkenceler ne- Sayı: 40
deniyle Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Yürüyüş
Hapishanesi’nde tutsak olan Avu- 12 Kasım
2017
kat Engin Gökoğlu'nun kolunun
kırıldığı, Bolu T Tipi Hapishanesi’ndeki Avukat Barkın Timtik ve
Naciye Demir'in havalandırma
ve haberleşme haklarının gasp
edildiği ortaya çıktı. Diğer avukatların da benzer saldırı ve uygulamalara maruz kaldığını da
biliyoruz.Yani faşizmin halkın
avukatlarına düşmanlığı değişik
biçimlerde kendini göstermeye
devam ediyor.
sonrası başlayan toplumsal hareketlilik
içinde belirli ölçülerde aşılsa da gelişen
süreçte bu gelenek yine egemen olmuştur.
1960'lardaki toplumsal gelişime aktif katılım çabaları 12 Mart muhtırası ile
giderek yok olmuş, hukukçularımız yine
üniversite kürsülerine, mahkeme salonlarına dönmeye başlamıştır.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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Sayı: 40

"12 Eylül döneminde ülkemiz baskı
ve terörün egemen olduğu bir karanlığa gömülürken,
hukuk
ayaklar altına alınırken, en büyük hukukçu kitlesini oluşturan avukatlarımızın
tavrına damga vuran ise, sağlanan "huzur" ve "güven" ortamında rahat bir
"hukuk ticareti" faaliyetini sürdürmeleridir. Özetlersek, ülkemiz hukukçularının çok büyük bir bölümü, "huzur"
ve "güven" uğruna, halkın baskı ve
sömürü altında ezilmesine, işkence ve
katliamlara, hukukun katline ya destek
olmuşlar ya da sessiz kalmışlardır.
Hukukçularımızın çok az bir kısmı
tüm bu uygulamalar karşısında sessiz
kalmamış, seslerini yükseltmişlerdir,
istisnai ve örgütsüz olan bu tavırlar da
acımasızca cezalandırılmıştır. Bunlar;
yaptıkları savunmalardan ötürü her
türlü baskı ve işkencelerle karşılaşan,
cezalandırılan, özellikle sıkıyönetim
mahkemelerindeki tavırlarından ötürü

kelepçelenenler, tutuklananlardır." (Devrimci Mücadelede Avukatlar Broşürü,
Mücadele Yayınları, 1991, Syf. 10-11)
İşte bu son grupta yer alan az sayıdaki avukatlar yani "yaptıkları savunmalardan ötürü her türlü baskı ve işkencelerle karşılaşan, cezalandırılan"lar,
siyasi avukatlar olarak tarif ettiğimiz,
eksik gedik de olsa aydın kimliğine
sahip olan avukatlardır.
"Hukukçu onurunu korumanın bilinciyle hareket eden, her türlü antidemokratik yasa ve uygulamalara karşı
mücadele eden bu kişiler, gerek örgütsüzlükleri ve gerekse toplumsal muhalefetin düşük düzeyi nedeniyle hep
ezilmek istenmiş, cezalandırılmışlardır."
(Age, Syf. 11)

Devrimci Sol Ana Davası ve
Yeni Bir Avukatlık
Geleneğinin Doğuşu
12 Eylül 1980'de gerçekleşen Amerikancı askeri faşist darbenin ardından
kurulan, yasa ve hukuk tanımayan cunta

mahkemelerinde ilericiler, yurtseverler
ve devrimciler hakkında en ağır ceza istemleriyle davalar açıldı. Sorgusuz sualsiz
topluca cezalara çarptırıldılar.
Faşist generallerin hüküm sürdüğü
bu dönemde, yüzbinlerce insan hakkında
davalar açıldığı için avukatlık kurumu
önemli bir ihtiyaç haline gelmişti. Ancak
"devrimci" veya demokrat avukatların
bu ihtiyaca olması gerektiği gibi cevap
verebildiğini söylemek çok güçtü.
İşte bu davlardan biri de 1243 "sanık"lı Devrimci Sol Ana Davası'ydı.
Bu dava, önceki bölümlerde niteliğini
ortaya koyduğumuz siyasi davaların
en ileri örneklerinden biriydi. Bu davada
da yargılayan ve yargılananlar yer değiştirmiş, teorik olarak yargılanan konumundaki ve "sanık" sıfatına sahip
devrimciler gerçekte yargılanan değil
yargılayan olmuş, emperyalizmi ve faşizmi bütün suçlarını ortaya koyarak
yargılamışlar ve tarihe "Haklıyız Kazanacağız" başlığıyla kitaplaştırılan,
külliyat niteliğinde bir savunma örneği
bırakmışlardı.

Yürüyüş
12 Kasım
2017

SARICA ARILARLA
BAL ARILARI
"İşçi işinden belli olur*
Sahipsiz, ortada kalmış bir petek
vardı.
Sarıca arılar : «Bu bize ait» dedi.
Bal arıları itiraz etti.
«Sen karar ver,» denildi, eşek arısına gidilerek.
Davayı halletmek kolay değildi pek...
Dinlenen tanıklara göre: Girip çıkmıştı bazı hayvanlar bu peteklere, kanatları vızıltılı, renkleri sarı,
yani, belki de bal arıları...
Fakat sarıcalar da olabilir,
çünkü onlar da aynı biçimdedir.
Eşek arısı şaşırdı. Hakkı da var.
Yeni tanıklar dinlendi.
İncelemeler, araştırmalar,
fakat iş aydınlanmadı gitti. Nihayet söz alıp dedi
ki bir bal arısı :
«— Çok rica ederim, bu dava
altı aydır sürüyor
ve başlanılan yerdeyiz hâlâ.
Halbuki petekte bal çürüyor.
Yargıcın da artık işi çabuklaması lazım.
Zaten yetişmez mi zıkkımlandığı?
Hem boşuna uzatılıyor mesele.
Sarıcalar da çalışsın biz de çalışalım,
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bir görelim hele, o tatlıların tatlısını,
o kutu kutuları hangimiz yapabilirmişiz?»
Sarıca arılar yanaşmadı bu teklife, herhalde bu,
anlamadıkları bir iş olmalı. Eşek arısı da karşı
tarafa verdi balı.
Keşke hep böyle görülse davalar.
Türklerin bu işte tecrübesi var.
Yani kara kaplı kitap bırakılıp
halkın aklı bize mihenk olsaydı eğer,
«Bugün git, yarın gel,» deyip uzatılmazdı işler,
ortada fır dönmezdi para.
İstiridyenin içini yargıçlar yeyip
kabukları kalmazdı davacılara.
Nazım Hikmet
KISSADAN HİSSE:
Egemenler, emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi
hukuku da kendi sınıf çıkarlarına göre düzenlemişlerdir. Düzenin adaletinde, mahkemelerinde
halk adaleti bulamaz. Bu saddece siyasi davalar
için değil adli davalar için de geçerlidir. Basit bir
boşanma davası bile mahkemelerde tarafların
kavga edip çıktıkları, yıllar süren, sinirleri bozan
bir dava haline gelir. Oysa halk, her sorununu
kendisi çözer. Adalet sorununu da en iyi halk
çözer. Halk kendi adaletini hem de en hassas
şekilde uygular. Çünkü halkın adaletinde halkın
çıkarları ve ihtiyaçları gözetilir.

HALKIZ BİZ

Bu dava, avukat
ihtiyacının kendini
en fazla hissettirdiği
ancak
zamanın
"devrimci", "demokrat" olarak bilinen
avukatlarının bu ihtiyacı karşılayamadığı davalardan biriydi aynı zamanda.
Bunun iki nedeni vardı: Birincisi;
bu avukatların önemli bir kısmı, bu
kimliklerinin arkasında bir "tüccar avukat" kimliği saklıyordu. Yani aslında
bu avukatlar, avukatlığı "ticari bir iş"
olarak görüp devrimcileri "müşteri"
olarak görüyor ama aynı zamanda
bunu "devrimci avukatlık", "siyasi avukatlık" kimlikleri ile gizliyorlardı. Ve
bu durumu meslekte profesyonellik
olarak teorileştiriyorlardı.
12 Eylül Cuntası yargılamalarındaki
tutuklu ailelerin avukatlar hakkındaki
anlatımları şöyleydi; “Metriste sık sık
görüşlerimiz kesildiğinden, böylesi
günlerde avukatları dolaşır, ‘Biz görüşemiyoruz, bari sizler gidin, en azından sorunlarını öğrenin’diye rica ederdik. Gitmedikleri halde gittik diyenler
oldu, hem de sıkça... Gitmediklerini
daha sonradan öğrenip, kendilerine
söyleyince türlü bahaneler uydururlardı.... Evet, avukatların büyük bir
çoğunluğu Türkiye'nin ödlek, basit çıkarlar peşindeki ‘aydınlar’ının bir parçası durumundaydılar. Gerçek bir aydın,
hukukçu kimliğine sahip olmaktan,

haksızlıklara, zulme karşı mücadele
etmekten hep uzak duruyor, tehlikesiz
ama kendilerini "şöhret" yapabilecek
işler peşinde koşuyorlardı. Yüzlerindeki
sahte ilericilik maskelerini yakından
gördük ve öğrendik.”(12 Eylül ve TAYAD; syf 14-15)
İkincisi; bu avukatların içinde gerçekten iyi niyetli olan, devrimcilere
yardımcı olmak, onların savunmalarını
üstlenmek isteyenler de vardı ancak
örgütsüzdüler, bu nedenle faşizmin
baskıları karşısında direnebilecek durumda değillerdi. Bu durum onları gittikçe mücadelenin daha da dışına itiyor,
bu da onları gittikçe daha fazla şekilde
birinci grupta yer alan avukatlara yakınlaştırıyordu.

Ve Halkın Hukuk Bürosu
(HHB) Kuruluyor
İşte Halkın Hukuk Bürosu örgütsüzlüğün esas olduğu bu olumsuz tablo
üzerinde kurulmuştur. Ve kurulmasıyla
birlikte, cuntanın en büyük yargılamaları olan 1243 kişinin yargılandığı
Devrimci Sol davasının savunmanlığını
üstlenmiştir. Savunmayı hazırlayan
avukatların bir kısmı, yeni mezun olmuş, bir kısmı stajer avukattır.
Davanın yüzlerce sanığı idam suçlamasıyla yargılanırken, bu genç avukatların
sorumluluklarına uygun olarak davranacaklarından şüphe duymadılar. Küçük
burjuvazinin bütün hastalıklı ruh hallerini
üzerlerinde taşıyan "üstat" avukatları

"İşte, çok pratik bir adalet: Herkese
aynı şey. Ama gerçekte, hiçbir şey
böyle yürümüyor!
Beşinci sınıfın öğretmeni, Fransız
futbol takımının kalecisinin kazandığı
kadar para kazanır mı? Hayır.
Kaleci, öğretmenin yüz katı kazanır. Oysa, öğretmenin önemli bir mesleği var: Çocuklara, bir
ömür boyunca işlerine yarayacak şeyler öğretiyor.
Fransız futbol takımının kalecisiyse yalnızca gelen
topları tutuyor!

deyim yerindeyse ellerinin tersiyle itip
özgürlüklerini hatta hayatlarını (çünkü
bu davada "sanık"ların bir kısmı idamla
yargılanıyordu) bu "çömez", "çaylak"*
avukatlara emanet ettiler.
İşte Halkın Hukuk Bürosu'nu kuran,
aralarında Devrimci Sol önderi Dursun
Karataş'ın da bulunduğu davanın "sanık"larının avukatlığını üstlenen "çömez" avukatlardı. Ve Halkın Hukuk
Bürosu'nu dünyada bir eşi daha bulunmayan örgütlü bir siyasi avukatlık
bürosu yapan şey de "çömez" avukatlara duyulan bu sınırsız güvendi.
Devrimci avukatlığın ete kemiğe
büründüğü bir geleneğin temellerini
atan bu deneyimsiz ama kendilerine
güvenli genç avukatlar, devrimci avukatlığın da en özlü tanımını yaptıkları
savunmalarına şöyle başladılar: “Devrimci Sol Davası savunmasını üstlenen
biz avukatlar; birkaç söz söylemek istiyoruz. Önce şunu belirtelim Türkiye'nin en büyük ve önemli siyasi davalarından biri olan Devrimci Sol Davası'nın savunmasını üstlenmekten
onur duyuyoruz.
Bizlere hukuk fakültesinde sürekli
hukuk-hukukdışı, haklı-haksız, kanunilik-meşruluk kavramları öğretilmeye
çalışılırdı. Ama bunlar o yıllarda soyut
kalıyordu. Belki de bu davanın savunmasını üstlenmeseydik bu soyutluk
sürecekti. Ne zaman ki Devrimci Sol
siyasi dava sanıklarının savunmalarını
üstlendik; işte o zaman bu kavramlar
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Bütün çocuklar yazın deniz kıyısına tatile gider
mi? Hayır. Bir sürü çocuk hayatında hiç deniz
görmemiştir, bazılarıysa her yıl denize gider.
Herkesin yeterli yiyeceği var mıdır? Hayır.
Milyonlarca insan ne isterse onu, hatta daha
fazlasını yer; milyonlarca başka insansa hep
açtır, hatta açlıktan ölenler bile vardır. Öyleyse?
Paylaşma nerede? Bu “herkese eşit” meselesi,
pasta konusunda işe yarıyordu, ama diğer konularda gerçekten de durum hiç böyle değil!" (ÇITIR
FELSEFE, Adalet ve Haksızlık, Syf. 8-9)

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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bir anlam
ve bir somutluk kazanmaya
başladı.
Bu davada bir
müvekkilimiz, siyasi mücadelenin kişiyi olgunlaştırdığı ve tecrübesini artırdığını söylemişti. Siyasi
bir dava ile uğraşmak da,
bir avukatı olgunlaştırıyor
ve tecrübesini artırıyor.
Çünkü, avukatlık mesleği
artık, halkın çıkarlarından
sonra geliyor, hukukçu sorumluluğu artıyor. Ve elbette, sorumluluğun yarattığı bedelin boyutu da yükseliyor. Evet sayın yargıçlar; Bu dava siyasal davadır. Siyasal dava ise siyasal
amaçlıdır ve taraflar vardır
Bir taraf kurulu düzeni savunur, diğer taraf düzeni
yadsır. Bu durum, savunma
makamına da tarihsel bir
sorumluluk yükler. Bu nedenle savunmanın da siyasi

bir kişiliği olmak zorundadır...”diyerek 305 sayfalık savunmalarını okudular.
Bundan böyle sadece
siyasi davalarda değil haksız olarak işten atılan, direnen işçiler; grevli-toplu
sözleşmeli sendika mücadelesi veren memurlar;
YÖK cenderesi altında kışla disiplinine sokulmak istenen öğrenciler; kondusu
üzerine yıkılmak istenen
gecekondu halkı; hapishanelerde kimlik ve onur mücadelesi veren devrimci
tutsaklar; çocukları işkence
gören, gözaltında "kaybedilen", katledilen aileler
omuz başlarında hep Halkın Hukuk Bürosu'nu görmüşlerdir. O günden bugüne HHB'nin hedefi daima daha güzeli, daha iyiyi
yaratmak oldu. Böyle olmaya da devam edecek.
(* Çaylak: Mecaz anlamda; toy, tecrübesiz, acemi)

AKP’nin Eli Kanlı Katillerine Sesleniyoruz:
Mahallelerimizden ve Kurumlarımızdan
Defolun!
Dev-Genç, katil ve işkenceci polisin terör estirmesiyle
ilgili 5 Kasım günü açıklama yaparak şunları söyledi:
Kokuşmuş düzenin katil bekçileri, Okmeydanı’nda 3
gündür sürdürdüğü terörüne devam ediyor. Yazılamaları
bahane ederek onlarca zırhlı araç ve özel harekatla tüm
mahalleyi ablukaya almakta, duvarlardaki yazılamaları karalarken de kendi -akıllarının- yettiği kadarı ile duvarlara
faşist söylemler ve işaretler çizmektedirler.
Tüm Anadolu topraklarında olduğu gibi bu mahallenin
asıl sahipleri olan devrimcilerin, boya dolu şişelerinin karşısında aciz kalmıştır. Gençlik Federasyonu’nda yapılan
müzik dinletisini,
sirenlere basarak,
faşist şarkılar açarak bastırabileceğini sandılar.
AKP'nin katil
polislerini uyarıyoruz! Mahallemizde
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Herhalde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin
üstündedir.Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirisine
Katkı isimli eserinde “Araştırmalarım, devlet
biçimleri kadar hukuki ilişkilerin de ne kendilerinden, ne de iddia edildiği gibi insan zihninin
genel evriminden anlaşılamayacağı, tam tersine,
bu ilişkilerin kökenlerinin Hegel’in 18. yüzyıl
İngiliz ve Fransız düşünürlerinin örneğine uyarak
‘sivil toplum’ adı altında topladığı maddi varlık
koşullarında bulundukları... sonucuna ulaştı.”
Nitekim, Marks bu sonuca ulaştıktan sonra,
hukuk üzerine araştırmalarına devam etmez,
çünkü o bir sonuçtur, araştırmalarını o sonucu
yaratan esas kaynağa, yani üretim ilişkileri üzerinde yoğunlaştırır. Ve toplumları böylece çözümler.
Marks, aktardığımız alıntıda şunu gösteriyor
bize; herhangi bir toplumu, yasalarını değiştirerek
değiştirmek, düzeltmek mümkün değildir. Veya
başka bir şekilde ifade edersek; insanlığın, toplumun gelişimi, hukukun gelişimiyle sağlanmaz."
O halde şunu söyleyebiliriz, bizde toplumun
maddi gerçeğine uygun bir hukuk sistemi kurulmalıdır. Eğer kurulmazsa ki bu düzende
mümkün değildir o zaman hukuk ve maddi gerçek hemen birbiriyle çelişmeye başlar. Devrimcinin görevi de bu çelişkinin üzerine gitmek
ve onu açığa çıkarmaktır.
bunlara geçit vermeyeceğiz. Her seferinde cevabınızı
misliyle alacaksınız.
+++

Berkin'in Hesabını Sormadan,
Katiller Yargılanmadan Bize Uyku Yok
İstanbul Okmeydanı Halk Cephesi 7 Kasım'da mahallede,
umudun çocuğu Berkin Elvan'ın mahkemesine çağrı amaçlı
yazılama yaptı. Yapılan çalışmada birçok yere "Berkin İçin
16 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz! Berkin Elvan Ölümsüzdür! Halk Cephesi" imzalı çağrı ve sloganlar işlendi.

İşten Atılan İzmir Belediye İşçileri
İşlerini, Aşlarını Geri İstiyor
İzmir Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 6 Kasım’da, İzmir
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışırken kadro davası
açan yaklaşık 200 işçinin uydurma gerekçelerle işten atılmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada kısaca
şu sözlere yer verildi; “… Bu insanlar aileleriyle birlikte
açlığa mahkum edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye
başkanı ve bürokratları haksız, hukuksuz ve adaletsiz
hareket etmiştir. İşimizi, ekmeğimizi kazanana dek mücadelemize devam edeceğiz.”

HALKIZ BİZ

“BIRAKIN" DİYEN YOK!
“ZORLA MÜDAHALE"Yİ SAVUNAN YOK!
Bu, Büyük Direniş’in ve
Nuriye-Semih Direnişi'nin
İdeolojik Zaferidir
7 yıllık Büyük Direniş, emperyalizme
ve oligarşiye karşı bir ölüm kalım savaşı
olduğu kadar, büyük bir ideolojik mücadele süreci idi. İdeolojik mücadelenin
bir yanı, burjuvaziye karşı, bir yanı ise,
direnişe inanmayan, zafer kazanılacağına
inanmayan, her şeye inancını kaybetmiş,
yılgınlaşmış küçük burjuva kesimlere,
reformist, oportünist kesimlere karşı idi.
Öyle ki zaman zaman solla olan
ideolojik mücadele öne çıktı.
Küçük burjuva reformist kesimler,
Büyük Direniş'le ilgili her ağızlarını
açışlarında, her açıklama ve yazılarında,
"bırakın" diyorlardı bize; bırakın, bırakın,
bırakın...
19 Aralık'ın öncesinde de bunu yaptılar.
Direnişe karşı en koyu sansüre, F
Tipi hücrelerindeki işkencelere rağmen
direnişin sürdürüldüğü 2001-2002 yıllarında da, bunu söylediler.
Bıkmadık, her seferinde cevap verdik
bu çağrılara. Bıkmayan bir ideolojik
mücadele sürdürdük. Bu direnişe ilişkin
yayınlanan 4529 sayfalık 13 kitap, bu
mücadelenin yoğunluğunu yansıtan rakamlardır.
Bu satırlar suya yazılmadı.
İnsanların beyinlerine ve yüreklerine
yazıldı.
122'lerin hiçbiri boşuna ölmedi.
122 şehidin verildiği 7 yıl boyunca
yazılan tek bir kelime boşa gitmedi.
BIRAKALIM DA NE YAPALIM?
"Bırakın" çağrılarını ideolojik, politik
boyutlarıyla eleştirirken, aynı zamanda
hep bu soruyu sorduk:
"Bırakın diyorsunuz, peki ne yapalım?"

“Bırakıncılar”ın işte bu soruya verecek
hiç ama hiç cevapları yoktu.
19 Aralık öncesi, "siz bırakın, biz takipçisi olacağız" demişlerdi.
Katliam oldu, seyrettiler.
122 şehit verdik, seyrettiler.
Bu cümleyi bir daha kuracak ne güçleri, ne yüzleri kalmadı.
Bırakın çağrısına karşı ideolojik mücadelemiz, esasında devrimle düzen arasındaki mücadeleydi.
Bırakıncılar, düzen içiydi. Bizi de
düzen içine çağırıyorlardı.
Düzenin "demokratik" olduğuna veya
demokratikleşeceğine inanıyorlardı.
Düzen, demokratikleşeceğine göre
bu kadar BEDEL ödemeye gerek yoktu.
Bu kesimlerin, o günden bu yana,
TÜM BEKLENTİLERİ VE POLİTİKALARI ÇÖKMÜŞTÜR.
AB üyeliğine bel bağlamışlar, o hayal
de suya düşmüştür. Güvendikleri tüm
dağlara kar yağmıştır.
Güvendiği dağlara kar yağmayan,
yalnız devrimcilerdir.
Çünkü devrimciler olarak biz;
Kendimize güvendik.
Direnişe güvendik.
Halkımıza güvendik.
Ve biz kazandık.
Hiçbiri Büyük Direniş’ten sonra bu
konularda bir özeleştiri yapmadı; fakat
gerçeği tümüyle reddetmeye de cesaretleri
yoktur; biliyor ve görüyoruz ki, ideolojik
zafer de bizimdir.
NURİYE SEMİH DİRENİŞİ'NDE
BIRAKINCILAR
Nuriye Semih direnişinde reformizm
ve küçük burjuva aydınlar, "bırakın"
çağrılarına pek başvurmadılar.
Direniş 100'lü günlerine ulaştığında,
sınırlı bir kesim, bırakın çağrıları yaptı,
"takipçisi olacağız" söylemini tekrarladı.

Bırakın çağrılarına hemen cevap verdik:
"BIRAKIN" ÇAĞRILARI,
MÜDAHALEYE, KATLİAMA
ÇAĞRIDIR!
19 ARALIK'TAN DERS ALMAYIP
HALA BU ÇAĞRIYI YAPANLARIN
ELLERİNE ZULMÜN KANI BULAŞIR!
(Yürüyüş Sayı: 22, 9 Temmuz 2017)
FAŞİST KALEMŞÖRLERLE BİRLİKTE ZORLA MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPAN "AKILLI SOLCULAR"
Çok daha sınırlı sayıda birkaç, artık
aydın diyemeyeceğimiz yazar, tarihten
ders almasını bilmeyen eskiler, faşist
AKP'li kalemşörlerle birlikte "zorla müdahale" çağrısında bulundular.
Tarihten ders almasını bilmeyen ve
faşist AKP kalemşörlerinin bile gerisine
düşenlerden biri olan Işıl Özgentürk,
gerçekleri bile bile çarpıtarak şunları
yazdı:
"Ölecekler. Ama bilinçleri kapandığında anneler "müdahale etme'' haklarını
kullanabilir. Bu uluslararası kabul edilmiş
bir hak. Bir anne için en zor karar. Çocuğuna yeni bir yaşam hakkı tanımak.
Tercih onlarındır."
...
"Şimdi Nuriye ve Semih ölümün
eşiğinde bu zamandan sonra kararlarından
vazgeçmezler, ama bilinç yittiğinde
ailerin tıbbı yardım isteme hakkı doğar.
Anneler size sesleniyorum bu hakkı kullanın."
(25, 27 Haziran 2017 Cumhuriyet)
Bu bir "uluslararası hak" meselesi
değil, emperyalizmin ve faşist diktatörlüklerin direnişleri kırmak için gündeme
getirdikleri bir "hak"tı.
Ama Özgentürk gibileri, bunu bilmiyorlar mı? Pekala biliyorlar. Ama onlara bu satırları yazdıran, direnişe, dev-
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Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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rimcilere düşmanlaşmış olmalarıdır.
Fakat şunu tesbit etmeliyiz ki, bu
kez Özgentürk gibileri, yalnız kaldılar.
Nuriye Semih direnişi bugün 250'li
günlere gelmiştir ve ortada "bırakın"
diyen kimse yoktur; "zorla müdahaleyi"
sol adına savunan yoktur.
Tabip odaları, barolar bile, bu noktada
zorla müdahaleye açık tavır alma noktasındadırlar.
Bu kesimler ideloojik olarak dünden
çok farklı yerdeler mi? Hayır;
Birincisi, direnmekten başka yol olmadığını, en kör gözlerin bile gördüğü,
görmek zorunda kaldığı bir dönemdeyiz.
İkincisi, bu sonuç, Büyük Direniş’in
ideolojik kavgasının yarattığı bir sonuçtur.
Üçüncüsü, bu sonuç, Nuriye-Semih
direnişindeki devrimci politikanın doğruluğunun sonucudur.
TÜM KESİMLERE SESLENİYORUZ:
İNANCINIZI BÜYÜTÜN!
122 ŞEHİT
VE ONLARIN ÖĞRENCİSİ NURİYE VE SEMİHLER, HER KOŞULDA DİRENİLEBİLECEĞİNİ VE KAZANILABİLECEĞİNİ ÖĞRETİYORLAR

Bugün bırakın çağrıları yok; Direnme
geleneği açısından büyük bir kazanımdır.
Direnme savaşının ideolojik bir zaferidir.
Neden böyle düşünüyorlardı?
Çünkü;
- Ölmeden, öldürmeden bu mücadelenin sürdürülebileceğine inanıyorlardı.
- "Boşu boşuna" ölündüğünü düşünüyorlardı.
Bu düşüncelerin temelinde inançsızlık
vardır.
Devrimin mümkün olabileceğine
inanmıyorsanız, devrim yolunda ölmek,
tabii ki "boşu boşuna"dır.
Sosyalizme inanmıyorsanız, sosyalizm uğrunda ölmek, "boşu boşuna"dır.
O gün "Bırakın" çağrılarının başını
odalar ve konfederasyonlar çekiyordu.
Bu kurumlar bir dönem boyunca, kendilerini siyasi hareketlerin, direnenlerin
üzerinde gördüler. Her konuda kendi
tavır ve politikalarını dayatabileceklerini
düşündüler. Fakat öyle olmadığını gördüler. Bugün kendi güçleri ortadadır;
kendilerine yönelik saldırılar karşısında
en küçük bir direniş örgütleyecek güç,
dinamik, ruh ve politikadan uzak ve
yoksundurlar.

Gerçek dün de bugün de onların düşündüğünün tersinedir; devrimci mücadele ne kadar güçlüyse, onların gücü de
o kadardır. Kendilerini devrimci mücadeleden kopardıkları durumda, giderek
eriyecekleri kesindir. Tıpkı bugünkü
gibi.
Tüm küçük burjuva kesimler, reformist, oportünist gruplar, aydınlar, faşizmin
Türkiyesinde inançsızlık değil, inancımızı
güçlendirmek için, teslimiyeti değil, direnişi büyütmek için her türlü koşul
vardır.
Devrimsiz demokrasi olmayacağı bir
kez daha görülmedi mi?
Faşizmin saldırılarına karşı direnmekten başka yol olmadığı görülmüyor
mu?
DİRENİŞ İÇİN BİRLEŞELİM!
Korkmadan direnme kararı alın.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm,
ancak halkın kendi savaşıyla gelir. Bunun
için birleşelim.
Başka tüm yollar, çürütür.
Başka tüm yollar, çıkmazdır.
Düzene götürür.
DİRENİŞLERİ YAYGINLAŞTIRALIM!
Direnmek, zaferin kendisidir.

Tenekesiz asla yapamazlar, kar maskesiz asla!
Geçen gece yine yazılama avına çıktılar. Duvarı silerken sırtları bize
dönük, yüzleri maskeli, maske de yetmiyor kafalarına kapşon
geçirdiler, o da yetmedi silahları ile yüzlerini kapatmaya çalıştılar.
Menfez paşaları var, bunlar da menfez polisleri...
Savaş çıksa 5. dakikada silah bırakırlar, ortadan kaybolurlar.
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A DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ,
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KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
P
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R
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T
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(...) sonra kişiliğini
sümsük ve sünepe.
Satılmışlığın, kahpeliğin,
riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit
yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,
Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,
Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.
Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı
(...)
MAHİR ÇAYAN

önce düşüncelerini sattı
sonra ruhunu
sonra
sonra
ve sonrası kör karanlık
ve sonrası irin bataklığı
ve sonrası uçurumun dibi.
Onun yeri bundan sonra
ruhsuz bedenler
mezarlığıdır
o hiçtir artık
hiçliktir
halktan değildir
vatanı yoktur artık
dik bir başı yoktur
yoktur geleceği
yüreği yoktur
onuru
ve şerefi
elinin tersiyle bir kenara itti
hepsini
hepsini
her şeyi
düşmanın eline geçtiğinde
her şeyi itti elinin tersiyle
ve yaşamı
ve kendini
artık kendi değil
celladın elinde oyuncak

İHANET DÜNYANIN
EN AŞAĞILIK DAVRANIŞI
HAİN DÜNYANIN EN
AŞAĞILIK YARATIĞIDIR
HAİN
Önce halkını sattı
sonra onurunu
önce vatanını sattı
sonra şerefini
önce yoldaşlarını sattı
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Yüzü gülmeyecek bundan
böyle
ruhu coşmayacak
şarkılar söyleyemeyecek
çocuklarla mutlu olamayacak
gözleri hiç parlamayacak
yüreği kabarmayacak
onun yeri karanlıktır bundan
böyle
onun yeri sisli ve puslu
havalardır
onun yeri
onun yeri yoktur bundan
böyle
ve olmayacak
olamayacak
halkın sofrasında
ekmeğini paylaşamayacak
sevincini ve hüznünü
yaşayamayacak
onun yeri yoktur bundan
böyle
yaşamında ve kavgasında....
Onun adı Hain!
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Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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Engin Kaya, TKP-ML içinde faaliyet yürüten bir
devrimci iken, 1983 yılında askere gider. Kendi ifadesiyle,
askerliği sürerken, ordudaki yakınlarından birinin aracılığıyla MİT ile ilişki kurar. Halkına, örgütüne, devrime
ihanet eder. Bundan sonra artık MİT'e çalışmaktadır.
MİT'e verdiği bilgilerle, 4 devrimcinin katledilmesine,
gözaltılara, işkenceli sorgulara, tutuklamalara neden olur.
Engin Kaya, MİT içinde çalışmaya devam ederken,
ismi deşifre olur. Bunun paniği ile hareket eden Engin
Kaya, rastlantıyla iki Devrimci Sol'cu ile karşılaşır.
Bu rastlantı, Engin Kaya isimli hainin Devrimci Sol
tarafından gözaltına alınması ve sorgulanıp, suçları sabit
bulunduktan sonra ölümle cezalandırılmasını sağlar.
Bu durum Devrimci Sol tarafından, Engin Kaya'nın
sorgusunu içeren broşürde şöyle anlatılır; "İşte,büyük
bir raslantı, devrimci uyanıklık ve pratik insiyatifçilik
ile bir ajan provokatör ele geçmişti. Gerekli önlemleri
alıp MİT'in, Siyasi Polisin ulaşamayacağı bir yerde sorgulamaya başlandı."
Hain, halkına, vatanına, yoldaşlarına ihanet edendir.
Hain, halkının, yoldaşlarının sevgisine, kendine verdiği
değere, emeğe ihanet edendir.
Engin Kaya, bu kişiliksiz, halk düşmanı hainlerden
biridir. Halkına ihanet ederek, yoldaşlarını düşmana
satarak, katlettirdiği devrimcilerin kanı üzerinden rahat
bir hayat yaşayabileceğini sanan bir zavallıdır. Bu
hayalleri ancak Halkın Adaleti ile karşılaşana kadar sürdürebilmiştir.
Engin Kaya'ya ilk işbirliği teklif edildiğinde doğrudan
kabul etmez, ama açık olarak ihanetin kapısını kapatan
net tavır da almaz. İkircikli bir kişiliktir Engin Kaya,
aldığı tavır da ikircikli olur. Bir yandan devrim saflarında
iken, diğer yandan kendi ifadesiyle "bir tarafta, partiye
karşı içten içe bir nefret gelişiyordu." (AJAN-PROVOKATÖR ENGİN KAYA'NIN İTİRAFLARI)
Safını netleştirmemiş bir kişilik, bir ayağı devrimde,
diğer ayağı düzende bir kişilik Engin Kaya, hainleşme,
ihanet koşulları ile karşı karşıya geldiğinde ihaneti
seçiyor ve 12 Eylül cuntası sonrası kopan örgütsel
bağlarını tekrar giderek kuruyor, ama bu sefer bir MİT
ajanı olarak.
O artık bir MİT ajanıdır. O artık, bir devrimci değil,
halkına ve vatanına ihanet etmiş bir haindir. Kendi ifadesiyle emperyalizmin işbirlikçilerinin halka karşı kullandığı bir paçavradır. Kullanılıp, atılacaktır.
Engin Kaya'nın TKP/ML örgütünden aktardığı bilgilerle, 7 Ekim 1988 tarihinde, 4 TKP/ML örgütü üyesi
devrimci katledildi.
Engin Kaya, bu ihanetiyle artık halkın içinde gölgesinden korkan bir haindi. "Tedirgin bir halde, etrafını sık
sık kontrol eden Engin Kaya bir müddet sonra tanıdığı
yoldaşımızı fark ediyor. Başlangıçta, amaçları Engin
Kaya'nın kaldığı yeri tesbit etmek olan yoldaşlarımız,
bunun üzerine düşüncelerini değiştirip, süratle haini

teslim alıyorlar." (AJAN-PROVOKATÖR ENGİN KAYA'NIN İTİRAFLARI)
Tüm hainler kişiliksizdir. Dün nasıl ki, devrimi ve
halkını satmışlarsa, Halkın Adaleti ile karşılaştıklarında
da can derdine düşer ve bu sefer de kendisini kullanan
halk düşmanlarını da satar. Engin Kaya da Devrimci Sol
savaşçılarının sorgusunda, önce canını kurtarma ümidiyle
sınırlı bilgiler vermekle yetinmiş, halka karşı işlediği
suçları gizlemeye çalışmıştır. Bunun kendisini kurtarmayacağını, suçlarının bilindiğini gördüğünde ise bu
sefer canını bağışlatmak için MİT'e ait bilgileri vermeye
başlamıştır.
Hainlerin bu özellikleri faşizm tarafından da bilinir.
Bu nedenle hainlere halkına ve yoldaşlarına ihanet ederek
gittikleri halk düşmanları da güvenmezler. Bilirler ki,
bugün halkını ve yoldaşlarını satanlar, yarın kendilerini
de satarlar. Bunun için, halka karşı, devrime karşı kullandıktan sonra işi biten haini bir paçavra gibi bir kenara
fırlatırlar.
Engin Kaya'nın sonu, asılarak idam edilmek olmuştur.
Biz arkasından kimsenin ağlamadığına eminiz. Çünkü,
hainler yalnızdır. Kimseyi sevemezler, kimseye güvenemezler, onları seven kimse de olmaz. Hainlerin kişiliği
sevilmez. En yakınları bile hainlere güvenmez, sevemez.
AJAN-PROVOKATÖR ENGİN KAYA'NIN İTİRAFLARI kitapçığının girişinde deniyor ki; "Burada, bir
ajan provokatörün karmaşık iç yapısını, dengesiz kişiliğini
de göreceksiniz. Devrimci Sol'un bu çabası; çevremizdeki
Engin Kayaları açığa çıkarma ve yeni yeni E.Kayaların
türemesini engelleme mücadelesine katkı olarak görülmelidir."
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Halklar, Emperyalist İşgalcileri
ve Emperyalizmin
Tüm İşbirlikçilerini

YERYÜZÜNDEN
SİLECEKLER!
ÇÜNKÜ, HALKLARIN
Alişan Şanlılar'ı,
Yahya Adnanlar'ı,
İssam Zahreddinler'i Var!
İdam mangasının önündeydi.
IŞİD'li katiller, "çok yaşa halife"
diye bağırmasını istiyorlardı. O son
sözlerinde şöyle dedi:
"VALLAHİ SİZİ SİLECEĞİZ!"
Adı Yahya Adnan el Şuğri idi
genç Suriye askerinin.
Onun dediği çıktı. Suriye halkı,
emperyalizmin beslemesi IŞİD'i direnişiyle silip attı.
Suriye halkı, üç yıl boyunca
IŞİD kuşatması altında teslim olmayan Deyr Ez Zor gibi, direnişler
yarattı. Suriye halkı, Yahya Adnan
el Şuğri gibi, İssam Zahreddin gibi
kahramanlar yarattı.
*
Tarih bir kez daha tanık oldu
ki; direnen ve savaşan halklar yenilmez.
Tarih defalarca tanık olacaktır
ki; zafer direnen ve savaşan halkların olacaktır.
*

Aşağıda, İssam Zahreddin'le
ilgili bir köşe yazısını aktarıyoruz.
Yazarı Mustafa K. Erdemol.
Emperyalizmi unutan reformizmin gazetelerinden birinde, emperyalizme karşı direnişin kahramanlarını yazdı.
Yazısında IŞİD için "cihatçı gruplar" gibi, doğru bulmadığımız kimi
ifadeler de var; IŞİD gibi örgütler,
işbirlikçi halk düşmanlarıdır. Katliamcıdırlar. Zaman zaman karşı gibi
göründükleri emperyalizmin beslemesidirler ve her an tekrar onların
emrine amade olmaya hazırdırlar.
*
El Şuğri, Sünni asıllı, Zahreddin
ise, Dürzi asıllı. Direniş onları birleştiriyor.
İslamcılık, mezhepçilik, milliyetçilik ise, halkları, farklı din ve
farklı mezhepten halkları birbirine
düşürüyor.
El Şuğriler kendi vatanı için sa-

vaşıyor; Suriye ordusu, halktan insanların askerlik yaptığı bir ordu.
İslamcı veya milliyetçi etiketlerle
o topraklarda işgalci olarak bulunanlar ise, "paralı asker" durumundadırlar.
Kimi Amerika’dan para alıyor,
kimi Suudlar’dan, kimisi el koyduğu
petrol kuyularının gelirinden ödüyor.
Ama esası PARALI olması.
*
Hiçbir işbirlikçi örgüt, halkları
yenemez.
Zafer, Alişanlar’ı, Adnanlar’ı,
İssamlar’ı olan halklarındır.
IŞİD'in sonu da, onu besleyip,
donatıp, gelişmesine yol verip emperyalizme boyun eğmeyen ülkelerin üzerine salan sahiplerinin sonu
da aynı olacak: İŞGAL ETTİKLERİ TOPRAKLARDAN DEFOLUP GİDECEKLER!
DEFOLUP GİDECEKLER!
DEFOLUP GİDECEKLER!
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IŞİD’i durduran kahraman öldü
MUSTAFA K. ERDEMOL, BirGün - 20.10.2017
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Tarihin görüp görebileceği en
büyük emperyal çullanmayla karşı
karşıya kalan Suriye’nin kurtuluş
savaşında ailesinin en az bir ferdini
kaybetmeyen aile yok neredeyse.
İleride daha ayrıntılı yazılacak büyük bir varoluş mücadelesi veriyor
bu ülke. Altı yıldır süren savaş
boyunca ölümler neredeyse yaşamın bir parçası haline gelmiş de
olsa bazı kayıpların ülkede şok etkisi yarattığına tanık oluyoruz.
Tuğgeneral İsam Zahreddin’in kaybı bu tür kayıplardan. 18 Ekim
Çarşamba günü Deyr ez Zor’un
Hevice Sukkar bölgesinde mayın
patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Yaşarken efsane olmuş bir askerdi Zahreddin. Artık ondan Tuğgeneral değil, Tümgeneral olarak
söz edeceğiz. Çünkü Suriye ordusunda bir adet var. Bir subay öldüğünde bir üst rütbeye terfi edilmiş
sayılıyor, adının önüne de “şeref”
sözcüğü ekleniyor. Yani o artık
Şerefli Tümgeneral İssam Zahreddin’dir. Bundan sonra hep böyle
anılacak.
Gerçekten büyük kayıp. Çünkü
Şerefli Tümgeneral, Deyr ez Zor’da
IŞİD çetesine dünyayı dar etmesiyle
biliniyordu. İnanılmaz bir stratejist
olduğu, hız kabiliyetiyle düşman
güçlerini şaşırttığı bilinen özellikleri. Böylesine yetkin bir komutanın
aracıyla bir mayına çarparak yaşamını yitirmesine akıl sır ermiyor
doğrusu.
Şerefli Tümgeneral’in Dürzi
oluşu, bir mezhepler, milletler mozaiği olan Suriye’de çok doğal olduğundan dikkat çekmez ama bizim
gibi tek mezheplilerin birçok alanda
çok daha şanslı olduğu bir ülke
için şaşırtıcı olabilir. Şerefli Tümgeneral ülkenin kuzeyinde bulunan
Swaida kırsalındaki El-Suvra ElKubra kasabasında 1961 yılında

doğmuştu. Eski Suriye Savunma
Bakanı Abdülkrim Zahraddin’in
torunuydu. Ailesinin birçok ferdi
Suriye ordusunda görev almıştı.
Tümgeneral Zahraddin, Suriye
Cumhuriyet Muhafızları saflarında
bir subay olarak görev yaptı. Adını
Suriye’de 2011 yılında patlak veren
olaylar sırasında duyurdu.
Deyr ez Zor Askeri Havaalanı’nda IŞİD tarafından üç yıl boyunca kuşatılmış durumda olan
kuvvetlerin komutanıydı. Daha
sonra Zahraddin liderliğindeki askeri kuvvetler kuşatmayı kırmayı
başarmıştı. Şerefli Tümgeneral,
IŞİD unsurlarını Deyr ez Zor Havaalanının duvarlarına “yapıştıracağı” sözünü vermişti. Bu sözünü
tuttuğunu tüm dünyaya kanıtladı.
Sadece emirler, talimatlar yağdıran bir komutan değildi, askerlerinin önünde savaşan bir askerdi.
Çatışmalarda yaralanan askerlerini
sırtında ateş hattının gerisine taşıdığını gösteren fotoğraf kareleri
unutulur gibi değildir.
Yakından bilenler Şerefli Tümgeneral’in en çok Suriye dışına
kaçanlara büyük öfke duyduğunu
söylüyorlar. “Kaçanlar sakın geri
dönmesin. Devlet affetse de biz
affetmeyceğiz” dediğini söylerler.
Bu sözleriyle mültecileri değil, suç
işleyenleri, cihatçı gruplara katılıp
ülke dışına çıkanları kast ettiği belirtiliyor. Belki de bir zamanlar
yardımcılığını yaptığı Menaf Tlass’ı
da kast ediyor olabilir. Menaf Tlass,
Başkan Beşar Esad’ın çocukluk
arkadaşıydı, babası da ünlü mü
ünlü eski Savunma Bakanı Mustafa
Tlass’tı. Menaf Tlass, daha sonra
saf değiştirerek yurtdışına kaçmıştı.
Deyr ez Zor’daki Vatan Hastanesi’nin doktorlarından biri Şerefli
Tümgeneral İsam Zahreddin’e ilişkin bazı anılarını paylaşmış. Çok

HALKIZ BİZ

ilginç bilgiler var: “En küçük askerden en büyük subaya kadar tüm
yaralıların durumunu takip ederdi.
Hastanedeki hiçbir yaralıyı tek bir
gün ihmal etmedi. Hatta bir defasında çok yaralı gelmişti. Yaralıların
arasında oturmuş, saçı sakalı birbirine karışmış, tozla kaplı bir askerin başını okşuyordu. Yaralı ise
annesinin koynundaymış gibi generalin koynunda uyuyordu. Hastanemizin üzerine bir havan mermisi düşmüş, bir arkadaşımız yaralanmıştı. Hastanenin müdürü bile
daha duymamışken General İsam,
hemen gelip bizi ziyaret etti. İşte
o an, olmaması durumunda Suriye’nin tüm doğu bölgesi kaybedilecek olan, o olmasa IŞİD’in
Şam’ın kapılarına ulaşması kolaylaşacak olan komutan bize bakıp
‘Siz olmadan biz hiçbir şey değiliz’
dedi. Daha sonra bir latife olarak,
yaralanan doktorun Sünni olmasına
işaret ederek, ‘Yahu burda bu kadar
Nusayri, Mecusi ve Rafızi doktor
varken IŞİD ne istedi bu Nasıbi’den?’ dedi. Gülmeye çalıştı ama
içinden üzgün olduğu belli oluyordu.
Devamlı soğukkanlı, sesi devamlı derin ve içtendi. Sesinin hiçbir defa titrediğini, korktuğunu ve
hatta kısıldığını duymadım. Bir
sürü kez çatışmalar, kendisi müdahale eder etmez ordunun lehine
biterdi.”
Suriye savaşına nasıl bakarsınız
bilemem. Ama bu savaşta gerçek
bir destan yazılıyor. Onlarca ülkeden binlerce cihatçıya karşı çok
büyük bir mücadele veriliyor. Bu
mücadelede anıtlaşmış isimler, kahramanlaşmış her rütbeden askerler
var. Şerefli Tümgeneral İssam Zahreddin bunların en önde gelenlerindendi.
Tabutunu, ateş hattınının gerisine sırtında taşıdığı askerleri omuzladı mezara kadar.
“Şerefli” olmayı onun kadar
hak eden çok az insan var.

Mücadelede
Süreklilik ve Canlılık
Mücadelede süreklilik ve canlılığın
kaynağı, halkın sorunları doğrultusunda politika geliştirmek ve çözümler
üretmektir. Bunu arada bir değil,
birkaç soruna ilişkin değil, sürekli
yapmaktır.
Bu nedenle, Halk Meclislerimizin
her zaman ve her koşulda, gündeminde
bir konu, bir sorun olabilmelidir.
Herhangi bir meclisin, belli bir
kampanyası, belli bir soruna yönelik
bir yoğunlaşması, ilgilendiği ve çözmeye çalıştığı bir gündemi yoksa, o
meclisin çalışmalarından verim ve
sonuç elde etmek zordur.
Böyle bir meclis, etkili bir kitle
çalışması da yapamaz. Çünkü, kitleleri
çağıracak bir mücadelesi, kampanyası,
belli bir kitleye yönelecek bir zemini
yoktur.
Gündemsiz, kampanyasız, hedefsiz
bir kitle çalışması sonuç getirmez.
Kitle çalışması, belli bir konu üzerinde

yürütüldüğünde sonuç alıcıdır.
Bu nedenle, her meclisin bir ana
gündemi, kampanyası, ele aldığı temel
bir sorunu olabilmeli diyoruz.

Ortak Sorunlar Olduğu
Gibi, Özgül Sorunlar da
Vardır
Her meclis, aynı konularla ilgilenecek, aynı eylem biçimlerine, aynı
çalışma tarzına başvuracak diye bir
durum olmamalı. Konular, eylem ve
örgütlenme biçimleri, o mahallenin
özgünlüklerine göre şekillenebilir.
Ancak esas olan, meclislerin sürekli
bir gündeminin, her dönem yoğunlaştığı bir kampanyasının olmasıdır.
Meclislerin halkla bağı, bu çalışmalar üzerinden kurulacaktır.
Birçok yerde yozlaşma sorunu ön
planda. Ama kimisinde yıkım var;
kimisinde çeteler sorunu var. Kiminde
AKP faşizminin terörü ön plana çıkı-

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır
Soygun düzeni... Mahkeme... Konser...
Çaldığımız her kapıda, AKP yöneticilerinin soygunlarını ve sefahatlarını
anlatmalıyız.
Hepsinin oğlu, damadı, fabrikatör,
şirket, holding sahipleri... Üstelik başka
ülkelerde açıyorlar şirketlerini. Kendi
ülkelerinden ve halklarından gizliyorlar.
Sarayın lüksü ve şatafatı için, milyarları
döküyorlar.
Halka ise, yoksulluk ve ölüm.

Fabrikalarda, madenlerde ölüm, hapishanelerde ölüm..
Halkımız bilsin ki, hesabı sorulacak.
Çaldığımız her kapıda, kulaklara bunu
söyleyelim.
- 17 Kasım’da Nuriye ve Semih’in
mahkemesi var. Çaldığımız her kapıda hatırlatmayı ve çağırmayı unutmamalıyız.
- 26 Kasım’da Grup Yorum’un Kartal
konseri var. Kapısını çaldığımız her evi,

yor. Kimisinde çöp sorunu, kimisinde
yol sorunu var.
Sonuçta yoksul gecekondu mahallelerinde sürekli sorunlar vardır
ve olmaya devam edecektir.
Sorunları yaşayanlar, kendi çözümlerini üreteceklerdir. Mesele, bu
ortamı yaratmaktır. Yani insanların
üreteceği, yaratacağı, bir ortam oluşturmaktır. Meclisler bunu sağlayacak
tek güçtür.

Meclislerimizin
Yoğunlaştığı Belli Konular,
Sorunlar Olabilmeli
Mahalle halkın her kesiminin yaşadığı yerdir. Meclisler de her kesimin
sorunlarını vakıf olabilmelidirler. Her
kesimin sorununu dikkate alabilmek
gerekir. İşsizin, esnafın, Alevilerin,
göçmenlerin, gençlerin, ev kadınlarının, yaşlıların... herkesin sorunları
var; bunların ortak yanları da var,
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Atasözü:
Bir yıllık varlık istersen buğday,
on yıllık varlık istersen ağaç,
yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir.

(Çin atasözü)
konsere davet etmeli, bilet almasını önermeli ve hatta mümkünse, bilet satışı
yapmasını istemeliyiz.
- Halk Cephesi’ne yönelik tutuklamalar devam ediyor. Sessiz kalmayacağız. Bunu söylemeliyiz her kapıya. Bizi
bugüne kadar yenemediklerini, bundan
sonra da yenemeyeceklerini anlatalım.
Son sözü direnenler söyler. Bunu
bilir, bunu söyleriz diyelim.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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ayrı yanları da... Meclisler, bunların
hepsiyle birlikte ilgilenemez, ilgilenmeye kalksa, sonuç alıcı bir pratik
geliştirmek en azından bugünkü örgütlülük düzeyiyle zordur.
Fakat her meclis, kendi mahallesinde belli bir soruna, belli konulara
yoğunlaşmalıdır.
Bu yozlaşma olabilir. Bir grup
gencin yozlaşmadan kurtarılması olabilir. Aile içi sorunlar olabilir. Mahalle
halkı arasındaki çeşitli küslükler, husumetler olabilir.
Ve ya depremle ilgili çalışmalar
olabilir. En yoksullarla dayanışmaya
yönelik çalışmalar olabilir. Fakat sonuçta belirlenmiş bir veya birkaç sorun ve hedef olmalıdır.
Değilse, halk toplantıları yapılır,

konuşulur konuşulur kalkılır... Meclis
toplanır, bir şey üretemez.

etmek, takip etmektir. Günlük so-

Politikleşme ve Örgütlenme
Sorunlar Doğrultusunda
Mücadeleyle Başlar, Sonuç
Aldıkça Gelişir, Pekişir...

de buna bağlı olarak gelişecektir.

Kitleler somut, günlük ve sade düşünür. Somut sorunları çözmeye yönelik
bir mücadeleye evet der. Bunun için
halkı mücadele ve örgütlenmeye çağırırken, somut bir amaç ve hedef sunmalıyız. Şu konuda şunu yapmaya çağırıyoruz diyebilmeliyiz. Bunun için
de meclisin gündeminde sürekli olarak
böyle konular olabilmelidir.
Sorun bulma sıkıntısı yoktur hiçbir
yerde. Mesele bunlar doğrultusunda
bir mücadele örgütlemek, organize

Politika üretmek, bir yanıyla da budur.

Meclis Çalışmalarından
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Baskılar, operasyonlar,
gözaltı ve tutuklamalar sürüyor. Fakat ne direnişi kırabiliyorlar, ne alanlardaki
çalışmaları durdurabiliyorlar.
Aşağıdakiler, bir meclisimizin iki hafta içindeki faaliyetleridir.
- Meclis üyeleri, bir salonda yapılan kınaya katıldılar; kınada söz alarak Nuriye-Semih’in direnişini anlatarak Ankara’da mahkemeye çağrı yaptılar.
- Sondurağa Ankara’ya
çağrı pankartı asıldı.
- 30 adet yazılama yapıldı.
- Kurulan cumartesi pazarında el ilanı dağıtılıp konuşmalar yapıldı.
- Sondurak bölgesinde
120 pullama, 2000 kuşlama
yapıldı.
- Aynı gün 14 kişi ile Ankara mahkemesi için birebir konuşma yapıldı, iki kişi geleceğini belirtti.
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- İki kişi, nalbur bölgesinde 40 pullama, 3000 kuşlama yaptı. Kuşlamaların bir
bölümü bölgedeki liseye
atıldı. 100 adet de el ilanı
dağıtıldı.
Bu bölgede de Ankara
mahkemesi için birebir konuşmalar yapıldı; 4 kişi
daha kesin geleceğini belirtti.
- Karayolları Mahallesi’nde 200 el ilanı dağıtıldı.
Ankara mahkemesi için konuşmalar yapıldı. Geleceklere bir kişi daha eklendi.
- Bölgeden Ankara’ya
mahkemeye gideceklerin
toplamı 15 oldu.
- 4 arkadaşımız, caddede
100 adet el ilanı dağıttılar.
- Ankara mahkemesi için
10 kişi ile birebir konuşuldu, iki kişiden olumlu cevap
alındı.

Bir şeyi yapmaya
kararlıysak, bize
hiçbir şey engel
olamaz.

runları siyasi sorunlarla birleştirmek
Ülkenin gündemi de, kitlelerin
talep ve sorunları da değişkendir.”
Biz de bu dinamizmi göstermeliyiz.
Gelişen, değişen durumlar karşısında,
bir; gelişmeyi, değişmeyi tesbit edebilmek; iki, bu değişme ve gelişme
karşısında yeni bir politika üretebilmektir. Yani politikasız, gündemsiz
kalmamaktır. Meclisler somut gündem ve hedeflerle çalıştığı sürece,
halkımız için bir çekim merkezi olabilecektir.

Eğitim: İHANET
“İhanet halk içinde hangi biçimiyle olursa
olsun insanın işleyebileceği en büyük kötülük, çirkeflik olarak yadırganmış, benimsenmemiştir.
Tüm güzellikler ve erdemler gibi ihanet
de insanlar arasında sosyal, siyasal ilişkilerin
bir sonucudur.
"İnsanoğlu çiğ süt emmiştir" sözüyle
halk bu çirkinliği anlatır.
Tabii ki, ezenle ezilen arasındaki kavgada
yaşanan ihanetler, en sarsıcı, etkisi en
yaygın olanlardır.
Halkın belleğinden asla silinmez, unutulmazlar. Çünkü bu ihanetler bir ya da
birkaç kişinin değil, yüzlerce, binlerce, milyonlarca halkın aynı duyguları beslemesine,
aynı öfkeyi duymasına neden olur.
Çünkü hain olan, bir halkı satmıştır, o
ana kadar kendine duyulan güveni boşa
çıkarmış, düşmanın safına geçmiştir.
Hangi dönemde olursa olsun ihanetin
beslendiği kaynak aynıdır.
Bu kaynak; çıkar güdüsünü büyüten, insanı insanlıktan çıkaracak,vicdansızlaştıracak, tümdeğerlerinden koparacak arsız
bir bencilliği büyüten egemen sınıfların düzenidir, ihanetin beslendiği bu kültür halkın
değil, çıkar üzerine yükselen egemen sınıfın
pis kültürüdür.” (Kurtuluş, 22 Ağustos 1998)

HALKIZ BİZ

Kişiye Değil,
Örgütlülüğe Bağlı
Çalışma Tarzı
Mahalleler, onyıllardır örgütlü olduğumuz yerlerdir. Diğer alanlarla
kıyaslandığında “insan sorunu”nun
olmayacağı, olmaması gereken yerlerin başında mahalleler gelir.
Çünkü, onyıllardır her direnişinde,
acısında, sevincinde, doğumunda cenazesinde olduğumuz yerlerdir oralar.
Her mahallede onbinlerce insan, şu
anki durumları ne olursa olsun, mücadelemizin ve örgütlenmemizin bir
döneminde, şu veya bu eylemde yer
almışlardır.
Kolektif bir örgütlenme, hayatın
her alanına uzanan bir örgütlenme,
bu insanları da seferber etmeyi başarabilir. Ancak kolektivizm işletildiğinde, her insanı değerlendirebiliriz.
Tek kişi, herkesi göremez bile. Fakat
her şeyin birkaç kişinin etrafında
döndüğü bir yerde, bütün bu ilişkileri

kucaklamak, yönlendirmek,
uygun istihdamlar bulmak,
mümkün değildir.
Örgütlenme ve mücadele, tek tek
kişilere bağlı olmaktan çıkar. Böyle
olmazsa, işler tek tek kişilere bağlı
olarak sürerse, onlardaki her türlü
eksiklik, her türlü aksama, doğrudan
mahalleye yansır.
İşlerimiz, sorunlarımızın çözümü,
insanların eğitimi, ancak onların “ayırabildiği zamana” bağlı hale gelir.
Bunun anlamı açıktır; bölgede tek
kişilik bir çalışma tarzı hakim olur
ve “kişiler” de her şeye yetişemeyeceği için, ne işler hallolur, ne de o
kişiler, verimli bir çalışma yürütebilirler.

mahallelerdeki kadınlar, çocuklar,
eskiler, yeniler, esnaflar, gençler
üstlenir. Bunları kurumlaştırabildiğimiz ölçüde ise, mahalle örgütlenmemiz, faşizmin tüm saldırılarına
karşı dayanıklı hale gelir.
Mahalle örgütlenmesi, onlarca
örgüt demektir. Onlarca komite demektir. Önümüzdeki her temel çalışma konusunda örgüt kurmak, karşımıza çıkan her sorunda, her işte,
ona yönelik bir komite kurmak demektir.
Her işimizi “örgütlü” halletmeliyiz. Mahallelerde yapmamız gereken
budur. Bu, işlerin, tek tek arkadaşlarımızın koşturup koşturmamasına
bağlı olmaktan çıkması demektir.

Bir Mahalle
Örgütlenmesi Nedir?

Komite, Komite, Komite

Bir mahalle örgütlenmesinin onlarca yönü vardır. Bunların her birini

Yöntem ve Araç
Gazetelerden bir haber:

“Annelerden bebek
arabası eylemi
Manisa’da toplu ulaşımda bebek arabalarının açık şekilde halk
otobüslerine bindirilmesinin yasaklanması üzerine bir grup kadın,
bebek arabasındaki çocuklarıyla
birlikte eylem yapıp kararı protesto
etti.” (Cumhuriyet, 6 Kasım 2017)
Hayatın içindeki sorunlar ve
eylem biçimleri gerçekten de sayılamayacak kadar çoktur. Çevremize bu gözle baktığımızda bir-

çok sorun görürüz.
Büyük ihtimalle, ülkemiz tarihinde yukarıdaki gibi bir eylem
yoktu daha önce.
Önemli olan, sorunları takip
etmek, halkın nabzını elimizde
bulundurmak, sorunlar çıktığında
inisiyatifli ve yaratıcı davranarak,
doğru yöntemleri, doğru araçları
bulmaktır.
Bu noktada statükocu, kalıpçı
olmamalı, halkın ve mücadelenin
ihtiyaçları temelinde cüretli olmalıyız.

Derginin bir komitesi olur, meclisin bir komitesi olur, yozlaşmaya
karşı mücadelenin bir komitesi, şehit
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Devrimci kişilik
Kesintisiz bir savaş ve
yenilenme halidir.
İdeolojimize ve iddiamıza
uygun devrimcilik yapmak ve
bu devrimciliği geliştirmek,
devrimin düşmanı olan her
şeyle uzlaşmaz şekilde
savaşmaktır.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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ve tutsak aileleri komitesi, esnaf komitesi, gençlik komitesi olur... geçici
olarak şu veya bu kampanya komitesi,
eylem komiteleri... olur. Kağıt üzerinde kalmıyor, asgari bir iş yapıyorsa,
ne kadar çok komitemiz varsa, o
kadar örgütlüyüz demektir.
Bunu başarabildiğimizde, mücadele ve örgütlenme kişilere bağlı olmaktan çıkar. Sorunların çözümü,
birimdeki yöneticilerin “zaman ayırabilmesi”ne bağlı olmaktan çıkar.
Eğitim ve kadrolaşma, bir mekanizmaya kavuşmuş olur.
Yapmamız gereken de budur: Her
iş için bir örgüt, bir komite ve bir
sorumlu belirlemek; onları eğitmek...

Tek Başına Örgüt Olmak
Doğrudur; Fakat...
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Evet, gerektiğinde tek başına örgüt
olmalıyız. Gerektiğinde bir alanda
dergisinden kitle çalışmasına, yazılamasından gösterisine, derneğine
kadar her şeye oflayıp puflamadan
koşturmalıyız.
“Tek başına örgüt olabilmek” doğru ve güzel bir geleneğimizdir. Bizi

saldırılar karşısında yenilmez kılan,
düşmanı irademiz karşısında çaresiz
bırakan bir yanımızdır. Fakat komiteler kurabildiğimiz veya kurabileceğimiz bir yerde, tek başına örgüt
olup, diğer insanları işin içine katmamak, yetiştirmemek, kolektif bir
çalışmayı hayata geçirmenin imkanlarını zorlamamak, doğru değildir.
Tek başına örgüt olmakla, “tek
başına davranma”yı birbirine karıştırmamalıyız. Birincisi devrimci ve
geliştirici, ikincisi gerici ve gerileticidir.
Her zaman söylediğimiz gibi,
“Bireysel çalışma işi hızlandırsa
bile bireyle sınırlıdır. Kolektif çalışma
ise yirmi dört saat çalışan bir makine
gibidir ve daimidir..
Dediğimiz açıktır:
Kapitalizm bireycileştirir.
Sosyalizm kolektifleştirir.
Biz sosyalist olduğumuza göre,
kolektivizmi tercih edeceğiz. Onun
koşullarını zorlayacağız.
Bu bizi faşizmin saldırıları, tutuklamaları karşısında çok daha güçlü
kılacaktır.

ÖNCELİKLERİMİZ
HER MAHALLEDE
TUTSAK AİLELERİ
ÖRGÜTLENMEMİZİ
OLUŞTURMAYI
HEDEFLEYELİM!
Son bir ay içinde Halk Cephesi’nden 80’i aşkın insanımız tutuklandı. Gözaltına alınmaların haddi hesabı
yok. Yoksul gecekondu mahallelerindeki tutsak ailelerinin
sayısı da artmış durumda.
Mahallelerdeki evlerin büyük bölümü, gözaltını, işkenceyi, hapishaneleri, tutsaklığı veya tutsak yakını
olmayı bilir. Fakat tutsak ailelerini bir örgütlülük içinde
bir araya getirmekte yetersizliklerimiz vardır.
Meclisler olarak, oğlu, kızı, eşi, nişanlısı tutsak düşen
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Emekçilik İyidir;
Daha İyi Olan
Kolektif Emekçiliktir
Koşturan arkadaşlarımız, çok
emekçi, çok fedakar olabilir; buna
kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat
o emek, örgütleyemez, her işe koşturmaya çalıştığı için, insan yetiştirmeye zaman ayıramaz. Boğulma kaçınılmazdır. O zaman işler tamamen
ortada kalacaktır.
Evet, komiteleri işletmek zaman
alıcıdır. Evet, birçok insana görev
vermek risklidir, hata yapma ihtimalleri büyüktür.
Fakat bu ihtimalden korkup “Ben
yaparsam en azından hata olmaz”
diye düşünüp yine kendisi koşturanlar,
orada örgütlenmemizin oluşmasının,
gelişmesinin önünde engel olmuş
olurlar.
Sonuç olarak, mahallelerimizde
“insan yok” değil; insan vardır. Bütün
meselemiz, onları bulmak, bulduklarımızı veya zaten bildiklerimizi
korkmadan, güven duyarak istihdam
etmektir.

her aileye, her insanımıza vakit geçirmeden ulaşabilmeliyiz.
Devlet, ziyaret yasaklarıyla, hapishane kapılarında
çıkardığı zorluklar ve eziyetlerle, sürgün sevklerle
ailelerin oğullarına, kızlarına, eşlerine, sahip çıkmasını
engellemeye çalışıyor.
Biz de tersini örgütlemeliyiz. Yani SAHİPLENMEYİ
ÖRGÜTLEMELİYİZ.
Bunun yolu da her mahallede Tutsak Aileleri Komitesi
kurmaktır. Bu komitede, tutsak aileleri de olabilir, tutsak
ailesi olmayanlar da.
Sorun, tutsaklarla ve tutsak yakınlarıyla paylaşmayı
ve dayanışmayı örgütlemektir.
Oğlunun, kızının bulunduğu yeri takip etmek, ihtiyaçlarını öğrenmek, karşılamak, bunlar hep sorun. Yoksul
mahallelerimizdeki ailelerimiz, bunları tek başına yapamaz.
Bir komitenin olması, tutuklama, sevk vb. durumlarda
hem ailelerin anında haberdar olmasının sağlanması,
hem de vakit geçirmeksizin ziyarete gidebilmeleri açısından
özellikle önemlidir. Tutsakların ihtiyaçlarının karşılanması,
ama en önemlisi de, tutsak yakınlarının manevi olarak
güçlendirilmesi ve örgütlülüğün gücünü görmesi açısından
önemlidir.

HALKIZ BİZ

Sovyet Devrimi’nde
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR
Geçen haftaki yazımızın başında
şöyle demiştik:
“Milislerin tarihini öğrenmek de,
şahanlar için bir ihtiyaçtır. O tarihi öğrendiğimiz ölçüde, Şahanlar olarak iddiamız büyür, ufkumuz genişler, yaratıcılığımız artar.
... burada amacımız, şahanların
dikkatini tarihe, milislerin tarihine
çekmektir. Şahanlar bu yoldan ilerleyip,
o tarihin görkemini görecek, ayrıntılarına ulaşacaklardır.”
Böyle demiş ve geçen sayımızda
Anadolu Kurtuluş Savaşı’nda milislerin
rolünden örnekler vermiştik. Bu hafta
da Sovyet Devrimi’ndeki milisler üzerine kısa bazı bilgiler ve örnekler vermek istiyoruz. Bu örnekler de şahanların iddiasını büyütecek,
ufkunu genişletecek, ya-

Proleter
milis,

Milisler

ratıcılığını arttıracaktır.
***
Sovyet Devrimi’nde milisler yaygın olarak 1917
yılının başından itibaren oluşturulmaya
başlandı. 1917 Şubat Devrimi’nden
sonra ise, milislerin kurulması hızlandı
ve yaygınlaştı.

Proleter Milisleri Oluşuyor
Rusya’nın özelliklerinden biri, Çarlık iktidarı da “devlete bağlı” bir milis
oluşturmuştu. Bu milis, bizim anladığımız anlamda değerleri uğruna savaşan bir milis değil, ÜCRETLİ bir
milisti. Ancak özel herhangi bir eğitim
gerektirmeden yer alınan bu örgütlenme, milis olarak adlandırılıyordu.
1917 Şubatında kurulun burjuva
hükümet, bu milisleri canlandırarak
kendini güçlendirmek istedi.
Bolşevik Parti, buna proletarya milislerini oluşturarak

cevap verdi. Çünkü, devrimi, ancak,
ordusuyla, polisiyle eski iktidar araçlarını yok ederek ilerletmek mümkündü.
Lenin, o günlerde şunu yazdı: "Özgürlüğün ve ÇarIığın yıkılmasının biricik garantisi, proletaryanın silahlanmasında yatar." (*)
Lenin’in çağrısı ve Bolşevik Parti’nin kararıyla birlikte, proleter milisler,
bütün ülkede kurulmaya başladı. Özellikle fabrikaların yoğun olduğu veya
Bolşevik Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde, milis örgütleri, Lenin'in saptadığı
plan gereğince kuruluyordu.
Örneğin, Bolşeviklerin güçlü olduğu Kanavino'da, 30 bin işçi çalıştıran
on yedi fabrikadan her birinde milis
kuruldu.

Milisler, hayatın her
alanına müdahale ediyor
Burjuva iktidar, bu milislerin görevini sırf fabrikaları korumakla sı-
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Şehidimizden Şahanlara

çok sayıda
işçi için politik bir
okul olmuştur.
Silah kullanma
konusunda halkın
eğitilmesi ile yeni
milis kuvveti, bir
sınıf ordusu,
Sovyet iktidarı için
mücadele
edebilecek bir ordu
niteliğine büründü.

Şahanlar, şehitlerimizin size diyecekleri var:
İSMAİL AKARÇEŞME:
“Ne kadar ağır silahın olursa olsun; eğer onu, niçin, ne amaçla,
hangi inançla kullanacağını bilmezsen, bir işe yaramaz.
Tamam, tekniği çok iyi kullanmalıyız, ... ama o silahtan çıkan
kurşunun nereye gidecek, iyi bilmek lazım. Karşındakinin düşman
olduğunu ve yok etmen gerektiğini bildikten sonra, kurşun tam
adresini kendisi buluyor. Hem büyük olsa, daha büyük eylemler
yapsak; ama şimdiye kadar yapılan eylemlerimiz tabancalarla gerçekleşti. Daha önceki yoldaşlarımız anlatıyorlar; üzerlerinde tabanca,
diğerlerinde bıçak ve tornavidalarla kamulaştırmalar, eylemler gerçekleştirmişler. Demek ki; elimizdeki silahı kullanabildikten sonra,
en büyük eylemi, mevcut silahlarımızla yapabilirmişiz. Bir de; tek
başına askeri bilgiler yetmiyor. En önemli yan olan politikliktir.”

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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nırlandırmak istediler. Ama milisler,
güvenlik görevinin yanısıra, yerel
otoriteyi oluşturarak, üretimi denetimleri altına aldılar, yiyecek dağıtımını düzenlemeye başladılar.
Milis, sadece askeri işlevin ötesinde görevler üstlenecekti.
“Proleter milis, her şeyden önce,
silahları proletaryanın eline verecek
ve sonuçta, emekçilerin genel olarak
silahlanmasına yol açacaktı.
Milis, halkın desteği ile,
- Yaklaşan kıtlık ve açlığı bertaraf
edecek önlemler alabilir,
- Ekmek ve diğer yiyeceklerin dağıtımını denetleyebilir,
- Atölyelerin, fabrikaların ve değirmenlerin kesintisiz çalışmasını
sağlayabilirdi.”
Kanavino işçilerinin milis pratiği
üzerine Lenin şunları yazdı: "Bu güvenilir yöntem, çalışan kitlelerin kendileri tarafından benimsenmiştir. Ve
bu örnek, bütün Rusya'da izlenmeli
ve uygulanmalıdır."

Örnek Yayılıyor:
Bu örnek, Orehovo-Zuyevo işçileri
tarafından izlendi.
Şubat Devrimi'nin daha ilk günlerinde, güçlü bir Bolşevik örgütlenmenin olduğu Orehovo-Zuyevo’da, işçiler, burjuvazinin denetiminde oluşan sivil milisi kısa zamanda ele geçirdiler.
Bolşevik örgütlenme, işçilere yönelik askeri eğitim başlattı.
Burada oluşturulan milis, sokak
savaşlarında kullanmak üzere, şehir
planının incelenmesini üstlendi. Bölgedeki karşı-devrimcilere yönelik
olarak bir haber alma ağı kurdu.

Savaş Hilesiyle Silahlanma
Bu bölgenin milis örgütlenmesinin
ilk silahlanması da ilginç bir biçimde
gerçekleşti. Silahı düşmanlarından
aldı milisler. Ancak askeri bir operasyonla değil, savaş hilesi yoluyla.
Kentte karargah kuran alayın subaylarına, "işçiler ile yakın bir bağ
kurulması amacıyla" davetiye gönderildi. Orehovo-Zuyevolu işçi Petrokov, devamını şöyle anlatıyor: "Bu
subayları iyice yedirdik içirdik, ayrıca
güzel kumaşlar armağan ederek silahlarını elde ettik; üç yüz silah ile
61 bin manevra mermimiz oldu.
Bütün bunlar bir gece içerisinde gerçekleşti."

Milis, Her Yerde Farklı
Gerekçeler ve Farklı
Biçimlerde Örgütlendi
= SAMARA ÖRNEĞİ:
Silahlanmanın ilk başladığı yerlerden biri Samara oldu. Mayıs başında, halkı rahatsız eden sarhoşlarla
başa çıkmak için bir İşçi Milisi kuruldu.

= PETROGRAD ÖRNEĞİ:
Bin işçiye yüz kişilik milis!
Petrograd proletaryası da daha
devrimin ilk günlerinden başlayarak
silahlanmaya başladı. 28 şubat'ta,
Sovyet Yürütme Komitesi'nde şu karar alındı: "Atölyeler ile fabrikalardaki
işçiler, her bin işçi için yüz kişıiden
oluşan bir milis örgütleyeceklerdir."

= ÇARİTSİN ÖRNEĞİ:
Alay Deposundan Silahlanma
Çaritsin’de işçilerin silahlanması
Ekim Devrimi’nden çok önce başlamıştı. Bu konudaki öncüler
iki önemli fabrikada çalışan
işçilerdi: Silah fabrikası ve
Fransız tesisleri. Çaritsin’de
yayımlanan burjuva gazetesi
Volgo-Donskoy şöyle yazıyordu:
“30 Ağustos’ta, bir grup
RSDİP üyesi, işçileri silahlandırmak maksadıyla 93. Alay’ın
birliklerinden birinin deposundan
vagonlar dolusu tüfek ve cepha-

HALKIZ BİZ

nelik aldılar. Aynı gece, bu silahlar Fransız
tesisleri ve bıçkı imalathanesindeki işçilere
dağıtıldı.” Çaritsin milisleri 750 kişiden
oluşuyordu.

= TROİTSK ÖRNEĞİ:
Hapishane Basan Milisler
Urallar'da proleter milis, karşıdevrimci hareketler ile mücadele sırasında doğdu.
Örneğin, Troitsk'te şarap mahzenini koruyan Kazakların mahzenlerin
kilitlerini ve mühürlerini kırıp votka
içip sarhoş olarak etrafı kırıp dökmeye
başlamaları ve ırkçılık yaparak halkı
"Yahudileri dövmeye" çağırmaları
üzerine, Bolşevikler derhal toplanıp
Troitsk halkının korunması için silahlı
milisler oluşturdular.
İzleyen günlerde, çapulculara ve
karşı-devrimci hareketlere karşı, parti
üyesi olmayanlara da çağrı yapılarak,
milis örgütlenmeleri genişletildi.
Troitsk'teki milisler, yerel toprak
ağalarının, karşı-devrimci subayların
saldırılarına cevap verdiler, toplantıların, mitinglerin güvenliğini aldılar.
Ancak bunların ötesinde Troitsk milislerinin en önemli eylemlerinden
biri de, Bolşevik siyasi tutuklularını
hapishaneden kurtarmak oldu.

Sonuç olarak;
Rusya’da devrim sürecinde proleter milisler, çok sayıda işçi için
politik bir okul oldu.
Milisin yaygınlaşması ve halkın
silah kullanma konusunda eğitilmesi
ile bu milis kuvveti, bir sınıf ordusu,
Sovyet iktidarı için mücadele edebilecek bir ordu niteliğine büründü.
Çarlığın, ardından burjuva hükümetin yıkılıp, iktidarın emekçiler tarafından alınmasında, milislerin, onun
bir biçimi olan Kızıl Muhafızların
çok önemli bir rolü oldu. Şahanların
Anadolu İhtilali’ndeki rolü de bundan farklı olmayacaktır.
(*) Bu yazıda, Gorkiy, Molotov,
Voroşilov, Kirov, Jdanov ve Stalin
tarafından yazılan "1917 Sovyet Devrimi" adlı kitabın 1. ve 2. cildinden
yararlanılmıştır.

SARAYA ŞATAFAT (*)
GECEKONDULARA YIKIM!
“Kentsel dönüşüm” aldatmacasını
halka yutturmak için “gecekonduların
iyileştirilmesi” kavramını kullanıyorlar.
İyileştirme, devletin kesesinden
para çıkması demektir. Fakat düzen
partilerinin iktidarları, sömürü, soygun,
yağma ve talan iktidarlarıdır. Dolayısıyla halka tek kuruş vermezler, vermek
istemezler. Tersine halktan alırlar,
daha doğrusu çalarlar ve gasp ederler.
Halk için yaptıkları bazı zorunlu
harcamalar da zaten yine halktan çaldıklarıdır.
Bu nedenle gecekondular söz konusu olduğunda ortada bir iyileştirme
yoktur. Tersine, halkın elindekini, avucundakini alma vardır.
Yoksul gecekondu mahallelerinin
yolunu, suyunu, elektriğini bile doğru
dürüst yapmayan soyguncuların kendi
yaşamlarına bakın:
AKP faşist iktidarının liderinin yaşadığı Beştepe’deki saltanat ininin
masraflarına bakın:
“1.3 milyara mal olan Saray, bir
yılda neredeyse aynı miktarda harcadı.

Saray’ın 2016 yılı harcaması 1 milyar 292 milyonu geçti.
Saray’ın sadece temizliği
için harcanan tutar ise 5.5 milyon
lira oldu.” (6 Kasım 2017, Basın)
Bu rakamlar, devletin kendi rakamları. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Bütçe Giderleri
Kesin Hesap Cetveli"nde yazıyor.
Gecekondular için cebinden tek
kuruş çıkarmayan devlet, saltanat
özentisi içindeki saraya her türlü harcamayı yaptığı gibi, halka karşı savaş
için de kesesini sonuna kadar açıyor:
İşte bir rakam daha:
“5 milyar dolarlık savaş projeleri...
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 5 milyar dolar bedelli 22
proje masaya yatırıldı.” (Cumhuriyet,
3 Kasım 2017)
Faşist AKP iktidarı, kendi şatafatı
ve halka karşı savaşı için bu kadar
parayı nereden buluyor? Bir kısmını
halktan alıyor, bir kısmını da “dış
borç” olarak emperyalistlerden. Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borcu
oluşmuş durumda. Bunu da yine elbette
halkın sırtına yükleyecekler.
Bunun çeşitli yolları var; gecekon-

du semtlerinde yıkım ve gecekondu
halkına yönelik terör, bu faturayı halka
yüklemenin iki yoludur.

YOKSUL MAHALLELERDE YAŞAYAN HALKIMIZ!
KEPÇELER ŞİMDİLİK ORTADA GÖRÜNMÜYOR DİYE
YANILMAYALIM;
SOYGUNCULAR, SÖMÜRÜCÜLER VAZGEÇMEYECEKTİR!
YIKIM SALDIRILARINA
HAZIR OLALIM. HAZIR OLMANIN YOLU, ÖRGÜTLENMEKTİR.
Bir gün gelecekler. Yoksul evlerimizi kurduğumuz ve artık “değerli”
hale gelen arsalarımıza el koymak
için, bizim örgütlülüklerimizi dağıtmak
için mutlaka gelecekler.
Ellerinden gelse, halkın direnişinden
ve örgütlülüğünden çekinmeseler, hemen
bugün gelip yıkıp geçerler. Ama yoksul
halkın onyıllardır devrimciler önderliğindeki direnişlerini ve yoksul mahallelerdeki halkın devrimci örgütlenmesini
de yok sayamıyorlar. Bunun için “zamanlama” yapıyor, planlar geliştiriyorlar.
Hangi zamanlamayı, hangi planı yaparlarsa yapsınlar, biz
hep direnmeye hazır olmalıyız. Hazır olmak,
örgütlenmektir, direnme
kararlılığıyla kuşanmaktır. Örgütlenelim. Yıkım
ekiplerini durduracak
tek şey örgütlülüğümüz
ve direniş kararlılığımızdır.
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(*) ŞATAFAT: Süs
ve gösteriş:
Lüks ve müsriflik...
Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

z
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ZAFER KAZANMAK İÇİN SAVAŞIN YASALARINI ÖĞREN-1

ş Emperyalizme ve
a
v
Oligarşiye Karşı
SaSavaşımızda
Teorik Ve

Pratik Bilgimizi Arttıralım
Savaş Kültürümüzü
Geliştirelim
"Hem savaşların, hem devrimlerin
yüzyıllar içinde ortaya çıkmış ve savaşçının, devrimcinin asla kaçınamayacağı yasaları ve kuralları vardır.
Bu tarihsel yasa ve kurallar, güncel
anlamdaki sayısız ilke ve kuralla tamamlanırlar. Savaşın yasalarını, kurallarını bilmek ve uymak, bir noktadan sonra savaşın sonucu üzerinde
de en önemli belirleyicilerden biri
haline gelir."(Devrimci Sol dergisi
12. Sayı-"Kuralların Mantığını Kavramalıyız" yazısından)
Savaş, hasımlardan birinin diğerini
yok etme mücadelesidir. Biz de faşizme ve sömürü düzenine son vermek ve emperyalizmi ülkemizden
söküp atabilmek için savaşın bu yasalarını öğrenmek, savaşımızda uygulamak zorundayız.
Nedir savaşın yasaları?
Savaşın yasaları, insanlığın yüzlerce yıllık savaş deneyimlerinden
edindiği birikimdir. Bu tarihsel birikim çok kapsamlıdır. Biz bu yazımız
kapsamında savaşın 4 temel yasasını
ele alacağız. Bu maddeleri öğrenip
uygulamak, savaşta bizi düşman karşısında güçlü kılacaktır.
1-Düşmanı tanı, kendini tanı, savaşta YENİLMEZ OL!
Savaşın en temel yasalarından
biri budur. Düşmanını tanıyanlar düşmanın güçlü ve güçsüz yanlarını
bilir, düşmana vurmak için düşmanın
zayıflıklarını değerlendirebilir.
Kendini tanıyanlar, kendi güçlü
ve güçsüz yanlarını bilirler, strateji
ve taktiklerini bu gerçeklik üzerine
inşaa edebilirler.
Tanımak bilmektir; düşmanın politikalarını, eğitimini, askeri gücünü,
kurumlarını, yerel örgütlenmelerini,
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gizli örgütlenmelerini, silah gücünü,
moral ve motivasyonunu, birliklerinin
konumlanmasını, halkla olan ilişkilerini, kendi içindeki çelişkileri, kullandığı teknolojiyi bilmektir.
Tanımak bilmektir; silahlarımızı,
kadrolarımızın siyasi-askeri yetkinliklerini, savaşma isteğini, savaşçı
olarak tek tek yeteneklerini, zaaflarını,
örgütlenmelerimizi, halkla olan ilişkilerimizi, düşman saldırıları karşısında taktik geliştirme yeteneklerimizi
bilmektir.
Halk kurtuluş savaşçısı, düşmanı
ve kendini tanıyarak savaşacak ve
zafer kazanacaktır.
2- Zorunluluklar ve kurallar karşı
karşıya getirilemez. Asla kuralsızlık
yapma: Hedef olursun. Kurallar ve
ilkeler bizi düşmandan koruyan SİPERLERİMİZDİR !
Savaş kurallarla yürür. Düşman
bugün MOBESE’leriyle, İHA'ları,
SİHA'larıyla ellerinde bulundurdukları en ileri teknolojileriyle savaşımızı
bitirmek istiyor. Bugün için düşman
bizden teknik ve askeri olarak daha
güçlüdür. O halde biz bu düşmanı
yenmek için çok daha ilkeli ve kurallı
olmalıyız. "Bir savaş örgütünün ne
kadar çok ilke ve kuralı varsa o
kadar güçlüdür." diyor Dayı. Düşman
çoğu zaman bizden üstün olduğu
için değil, bizim bıraktığımız boşluklardan girmiş ve darbe vurmuştur.
O halde kurallı ve ilkeli savaşarak
düşmana karşı kendimizi koruyabilir
ve düşmandan daha güçlü oluruz.
3- Sadece deneylerden değil, bilincimizden de öğreneceğiz. Marksizm-Leninizm dünya halklarının
CEPHANELİĞİDİR !
Hata yapmamanın yolu doğru düşünmektir. Marksist-Leninist bilgi
birikimi ve düşünce yöntemi doğru
düşünmemizi, doğru değerlendirmemizi, doğru strateji ve taktikle savaşabilmemizi sağlar. Savaşı, doğru
politikalar ve taktiklerle savaşan kazanır. Onun için savaşı zafere kadar
taşıyabilmemiz için Marksist-Leninist

Savaşın yasaları:
1- Düşmanı tanı, kendini tanı,
savaşta YENİLMEZ OL!
2- Zorunluluklar ve kurallar karşı
karşıya getirilemez.
Asla kuralsızlık yapma: Hedef
olursun.
Kurallar ve İlkeler bizi düşmandan
koruyan SİPERLERİMİZDİR
3- Sadece deneylerden değil,
bilincimizden de öğreneceğiz.
ML klasikler Dünya Halklarının
CEPHANELİĞİDİR!
4- Denenmemiş bilgi, bilgi değildir.
Önce kendin deneyeceksin,
yapacaksın...
teoriyi öğreneceğiz.
4- Denenmemiş bilgi bilgi değildir.
Önce kendin DENEYECEKSİN-YAPACAKSIN !
Savaşta atılan her adım düşünülerek atılmak zorundadır. Çünkü savaşta ilk hata son hatadır. Sonucu
kayıplar vermeye, imha olmaya neden
olabilir. Savaşta hata yapmamak için
attığımız adımlar somut bilgiye dayanmalıdır. Yanlış bilgi kesinlikle
hata yaptırır. Doğru bilgi edinmek
için, kendimiz bizzat denemeliyiz
ve görmeliyiz. Eğer bir bilgi pratikte
denenip doğrulanmışsa kesin bir bilgi
haline gelir. Onun dışında kulaktan
dolma bilgiler, duyumlar, yorumlarımız, bizi subjektivizme ve hataya
götürür.
O halde, savaşta zafer kazanmak
için, savaşımızı savaşın yasalarına
uygun yürüteceğiz. Savaşın yasalarını
öğrenecek ve uygulayacağız.

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
FAŞİST DÜZENİNİZİN YERİNE HALKIN İKTİDARININ
ALMASINI ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ;
- Baskı ve Terörle Halkı Teslim Alamayacaksınız,
Çünkü Halkın DHKP-C'si Var!
- OHAL ile Halkı Sindiremeyeceksiniz,
Çünkü Halkın DHKP-C'si Var!
- Halkın Kurtuluş Mücadelesini Bitiremeyeceksiniz,
Çünkü Halkın DHKP-C'si Var!
- Halkın Direniş Ruhunu Yok Edemeyeceksiniz,
Çünkü Halkın DHKP-C'si Var!
- Halkın İktidar Yürüyüşünü Durduramayacaksınız,
Çünkü Halkın DHKP-C'si Var!
MAHALLELERİMİZDEKİ SORUNLARI BİZ
ÇÖZMELİYİZ;
- Halkın Sorunu Bizim Sorunumuzdur, Sorunlarımızı Çözümsüz
Bırakmamalıyız!
- Halkın Sorunlarının Çözümü, Sorun Çözme Komiteleridir!
- Halkın Sorunlarını Çözmek, Halkı Örgütlemektir!
- Halk Meclisleri, Halkın Her Sorununa El Atmalı, Sorunları
Çözümsüz Bırakmamalıdır!
- Halkın Sorunları Çözmek, Devrimi Büyütmektir!
ARMUTLU MAHALLESİ BİZİMDİR; TARİHİMİZİ,
GELECEĞİMİZİ, EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ;
- Yoksul Halkın Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!
- AKP Faşizminin Yıkım Saldırılarına Karşı Direnecek, Evlerimizi
Yıktırmayacağız!
- Mahallemizi, Halk Çocuklarını Katledenlere Teslim Etmeyeceğiz!
- Emeğimizle Kurduğumuz Mahallemizi, Kan-Can Pahasına
Koruyacak, Evlerimizi Yıktırmayacağız!
- Defalarca Geldiniz, Eli Boş Döndünüz, Yine Öyle Olacak!
İŞÇİDEN, EMEKÇİDEN KOPANLAR, HALKTAN KOPANLAR YOZLAŞIR, SOYSUZLAŞIR, AHLAKSIZLAŞIR;
- İşçilerin, Emekçilerin Aidat Paralarını Pavyonda Konsomatrislere
Harcamak Ahlaksızlıktır!
- Patron Sendikacılarının Yaptıkları Sendikacılık Değil, Patronları
Gibi Saltanat Sürmektir!
- Sendikacılık Eğitim Seminerleri Adı Altında Dansöz Oynatmak
Değil, İşçilerin-Emekçilerin Hakkını Savunmak, Direniş Örgütlemektir!
- İşçilerin Hakkını Aramayanlar, Direniş Örgütlemeyenler, İşçi
Sınıfının Önderi Olamazlar!
- Kendi İşçisine Saldıranlar, Her Türlü Ahlaksızlığı Yapar,
İşçilerini Patronlara Satarlar!

Geleneklerimiz:
ÖZGÜR TUTSAKLIK GELENEĞİMİZ
Tarih boyunca egemenler kendi çıkarlarını, düzenlerini korumak, halkın kurtuluş mücadelesini yok
etmek için yasalar çıkartmış, yasaklar koymuştur.
Egemenler düzene karşı çıkan, düzeni değiştirmek
için mücadele eden herkesi, kendi çıkardığı yasalara
dayanarak tutuklamış, uzun yıllar tutsak etmiştir. Bu
tutsaklık sürecinde amacı, baskı ve işkencelerle tutsakların beyinlerini teslim almak, tutsakları kendi düşünce ve değerlerine ihanet ettirmek, düzene zararsız
hale getirmek, halka gözdağı vermekti. Bugün de
aynı şekilde, faşizm çıkardığı yasalarla, yalan ve
komplolarla devrimcileri gözaltına alıp tutuklamaktadır.
Devrimciler tecrit işkencesiyle, her türlü ve baskı ve
işkenceyle teslim alınmaya çalışılmaktadır. Düzen,
hapishaneleri devrimcileri öğüttüğü, düzene zararsız
hale getirdiği bir değirmen olarak görmektedir. Ancak
bizim için hapishaneler bir mücadele alanıdır. Devrimci
bulunduğu her yerde ve koşulda halk için, devrim
için çalışmaya, üretmeye, örgütlemeye, mücadele etmeye devam eder. Yani hapishaneler yan gelip yatma
yeri değildir. Biz devrimciler için, Parti-Cepheliler
için hapishaneler devrimimizi, kendimizi geliştirdiğimiz
bir okuldur. Bu okulun öğrencileri Özgür Tutsaklardır.
Özgür Tutsak düzenin teslim alma politikalarına karşı
direnendir. Faşizmin fiziki, psikolojik saldırılarına
karşı, halk ve vatan sevgisiyle, devrim ve sosyalizm
inancıyla direnen, düşüncelerini ve değerlerini düşmana
satmayandır. Özgür Tutsak yan gelip yatan değil,
üretmeye devam edendir. Üretilen bazen zeytin çekirdeklerinden tespih olur, bazen şehitlerimize yazılmış
bir şiir, bazen örülen bir patik. Özgür Tutsak örgütlü
yaşamı sürdüren, ilkeli ve kurallı yaşayan, disiplinli
olandır. Özgür Tutsak kendini ve yanındakileri eğiten
ve geliştiren, örgütleyendir. Örgütlenmeye her yerde,
her koşulda devam edendir. Özgür Tutsaklık geleneğini
yaratan ve bugüne kadar sürdüren Parti-Cepheliler’dir.
Parti-Cepheliler, hapishanelerde her dönem baskı ve
zulme karşı direnmiş, bedel ödemiş, ancak hiçbir
dönem teslim olmamıştır. Devrimci sorumluluk ve
görevlerinin bilinciyle hareket etmiş, devrimci sorumluluk ve görevlerini her zaman yerine getirmişlerdir.
Özgür Tutsak ürünleri, ölüm oruçlarında verilen
şehitler, yaratılan direnişler, ödenen bedeller bunun
en somut göstergeleridir.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

YOLDAŞLIK, ZAFER UĞRUNA BİRLİKTE EL ELE ÖLÜME YÜRÜYEBİLMEKTİR!

Aynı karından doğmadık ama bizden
öte kardeş yoktur! Sınıf kardeşliğinin,
ideolojik birliğin ötesinde bir bağ yoktur. Annenin çocuğuna,
kardeşin kardeşe düşman edildiği bu düzende çıkarsız bir
ilişki kalmamıştır. Yoldaşlık ise yoldaşının kalbini kendi kalbin
bilmektir. Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu (*) gibi birlikte
el ele korkusuzca halkı ve vatanı için kendini feda edebilmektir.
İki yoldaşın son anlarını başka bir yoldaşları anlatıyor:
“Uzandı, sessizce yattı. Kafasında günlerdir, belki de
aylardır değerlendirdiği düşünceler olgunlaşmış, “vaktin geldiğine” karar vermişti. Bekir’in durumu da kötüleşiyor, zorla
müdahale için cehennem zebanilerinin hastaneye kaldırıp direnişini kırmak için kollarına zorla serum bağlamaları an meselesiydi. “Gece yapacağız” dedi kendi kendine. Kalkıp ölüm
orucunda olmayan yoldaşını yanına çağırdı.
“Bir kağıt, bir kalem al gel yanıma otur.”
Kağıdı kalemi alıp yanına oturdu. Sincan’daki, 1996 Ölüm
Orucu Gazisi olan yoldaşlarına tek tek neleri vereceğinin
listesini çıkardı. “Şu montu da 11. ekipte ‘96 gazilerinden biri
çıkarsa ona verirsin. Bunda el emeğim çok. Alıp kışın giysin.”
dedi.
Soğukkanlıydı ama coşkulu. Yeniden ranzanın üzerine çıktı
ve oturdu. Yoldaşına, “sen yat dinlen biraz, ben uyumayacağım”
demeyi de ihmal etmemişti. Gözlerini küçük hücrenin dört bir
yanında gezdirdi, birkaç saniyesini bile almamıştı üç adımlık
hücrenin her karesini dolaşması. “Yıkacağız seni” diye
mırıldandı. Hüseyin’in mırıldanmasını duyan Bekir, yanına
geldi ve sabaha karşı yapacakları eylemi konuşmaya başladılar.
Bu arada diğer yoldaşı da konuşmalarını duyup yanlarına
geldi. Şekerli su istediler. Plastik bardakta gelen şekerli suyu
Bekir’e uzatırken, “Haydi iç, bu son içeceğin olacak” dedi.
Sonra diğer yoldaşına dönerek konuşmaya başladı Hüseyin:
“Bu gece çok düşündüm, eylemi bugün yapacağız... Partiye
yazmak isterdim. Sen söylersin, zamanım yok buna. Partiye
selamlarımı söyle. Özellikle ‘96 Gazilerinin tümüne özel
selamımı söyle. Bu bizim için de bir nokta, senin için de bir
nokta olmalı. Ölümün gölgesinde mutluluk olmaz. Mutluluk
ölümü alt ederken yakalanır. İnanç ve iradeyi asla elden bırakmayacaksın. İnanç ve irade her şeye galip gelir. Tüm yoldaşlara selamımı söylersin. Şuradaki sigaraları bizim tüm
hücrelere birer paket dağıtırsın....”
Sonra Bekir’e döndü.
“Bugün büyük ihtimalle durumunu fark edecekler. Buna
müsaade edemeyiz. Bu durumda ne yapılır?”
“Feda.” dedi Bekir.
“Evet Feda, bugün birazdan feda eylemi yapacağız. Benim
kararım net. Son kez soruyorum, hazır mısın, yapamıyorum
diyorsan açıkça söyle.”
“Hazırım ben. Seninle her şeye varım. Bu gece sabaha
kadar düşündüm. Hazırım.”
“İyi şimdi şekerli suyunu iç, uyu, ben kaldırırım seni.”
Bekir uyudu. Hüseyin, “ne zaman” diye soran yoldaşına

“06.30” dedi. 22 Haziran sabahı direnişin iradesine bir kez
daha tanık olunacaktı. 05.30’da kalktılar. Üçü plastik masanın
etrafına toplandı. Yoldaşına döndü, “250 gündür yanımızdasın,
tanıksın, bizi yoldaşlarımıza olduğumuz gibi anlat. Anlat ki
arkadaşlar dersler çıkarsınlar.” dedi.
Bekir ile eylemlerini nasıl yapacaklarını konuştular. Hapishane
idaresinin müdahale etmemesi için ilk on dakika alevin içinde
sessizce kalacaklar, sonra sloganlarını atacaklardı.
“Burada, bu hücrenin içinde yapacağız” dedi, Hüseyin.
“Bu hücrede bitireceğiz. Buradan ölümüz çıkacak...”
Kararının netliğiyle “tamam” demekle yetindi Bekir.
Bedenlerini tutuşturmak için gerekli tüm malzemeler hazırlandı. Gülerek yoldaşına baktı Hüseyin. Bekir sabırsızca
“başlayalım” dedi. Hüseyin, “acele etmeyelim, saatimizi bekleyelim” diye cevapladı onu. Savaş alanında düşman taarruzunu
püskürtmek için en uygun anı bekleyen komutan gibiydi
Hüseyin. “Sessiz yapacağız bu işi.” diye tekrarladı.
Battaniyeyi alt katta köşeye serdiler, üzerine nevresimleri
koyarak oturdular. Gözleriyle sevdiler birbirlerini son kez,
zaferi biz kazanacağız diye sessizce haykırdılar, bakışlarıyla
dokundular birbirlerinin yüreklerinin en derin yerine. Hüseyin
kızıl bantını taktı alnına. Bekir arandı, bir an bulamadı. Bandı
alnındaydı, heyecandan fark etmemişti. Kızılyıldızını eliyle
okşayıp düzeltti. Bekir’in çoktandır cebinde taşıdığı kırmızı
bir beze işlenmiş Cephe yıldızı vardı. Nereye yerleştireceğine
karar veremeyince Hüseyin elinden alıp kalbinin üzerine yerleştirdi. “Buraya yakışır” diye onayladı Bekir. Geride kalan
yoldaşlarını kucakladılar. Sonra birbirleriyle kucaklaştılar.
İlk önce daire şeklindeki öbeği tutuşturdular. Hüseyin
Bekir’in elinden tuttu. El ele yürüdüler ateş çemberinin ortasındaki
yoldan. İçlerine çektiler ateşi. Ateş bağrına bastı iki yiğidi.
Öbeğin ortasındaki boşluğa oturdu Bekir. Hüseyin yanına diz
kırdı. Bir yılan başı gibi raks eden alevleri tutup tutup bedenlerine
sürüyorlardı. Elyafların en korlaşmış yerinden avuçlayıp göğüs
kafesine dolduruyordu Bekir. Üzerindeki eşofman tutuşup etine
yapıştı. Bu dayanılmaz acı karşısında sesleri çıkmıyordu, sadece
yüz hatlarında o büyük acının kaçınılmaz gerginliği oluşuyordu.
‘Saatleri gelmemişti’ sloganlarını haykırmanın.
Hüseyin, Bekir’in elinden tutarak ayağa kaldırdı. Yan yana
dimdik, el ele durdular. Hüseyin sağ kolunu kaldırıp zafer
işareti yaptı. Bir anda alevler içinde kaldılar. Zafer işaretiyle
birlikte alevleri de şaha kalktı. İlk slogan Hüseyin’den duyuldu:
“Yaşasın feda eylemimiz”, “Yaşasın ölüm orucu direnişimiz”...
Çakmağı 06:26’da çakmışlardı. Saatler 06:37’yi gösterirken,
önce Hüseyin’in hafif bir inleme sesi duyuldu. Sonra Bekir’in...
Eridiler ateşte...
(*) Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu, F Tiplerinde, tecrit zulmüne
karşı 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alan iki Cepheli direnişçiydi. 22
Haziran 2004 günü, ölüm oruçlarının 249. günündeyken tecrit, sansür ve
zorla müdahaleyi protesto ederek bedenlerini tutuşturdular. Bedenlerini
tutuşturan tutsaklardan Hüseyin Çukurluöz aynı gün, Bekir Baturu ise 23
Haziran’da şehit düştüler.

HALKIZ BİZ

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

DÜNDEN BUGÜNE, BUGÜNDEN YARINA, GENÇLİK GELENEKLERİNE SARILARAK GÜÇLENİYOR!
Ülkemizde 47 yıldır bir kavga sürdürüyoruz. Bu kavga
acılarla, sevgiyle, öfkeyle coşkun ya da durgun ama hep sürdü.
Yüzlerce şehit verildi bu kavgada; bir tarih, bir gelenek, bir
örgüt yaratıldı bu kavgadan.
Mücadelemiz halkın içinde doğdu. Halkın içinde büyüdük,
düştük, kalktık, dövüştük. Dövüşmeye devam ediyoruz. Her
geride bıraktığımız gün birer deneyim, birer adım oldu büyük
hedefimize varmada bize. Oligarşi düzenine sadık bireyler
istiyor, biz ise onların düzeninin altına dinamit koyup patlatmak
istiyoruz.
Bizim olan tam bağımsız bir vatan hasretiyle; parasız,
bilimsel, demokratik eğitim özlemiyle çıktık yola. Bu uğurda
gün oldu Hamiyet olduk tek bir afiş sökmeyi eylem bildik. Gün
oldu Seher olduk tek bir masayı açmayı mevzi savaşı bildik.
Gün oldu Şafak olduk öğrenci kulüplerinin kapatılmaması için
dövüştük. Gün oldu bir pankart astık. Gün geldi, boykotlar örgütledik. Gün geldi, Ali Rıza olduk tek başına bir pankartın
başında eylem yaptık. Binleri harekete geçirdik, faşist saldırılara
karşı işgaller örgütledik. Ne bir tek afiş asmayı gücümsedik ne
bir masayı savunmayı, ne parasız eğitim istiyoruz diye onlarca
defa açtığımız çadırları tekrar tekrar açmayı.
Çünkü biz bir tarih yarattık büyüklü küçüklü zaferlerden.
47 yıldır gençliğin akademik demokratik talepleri için
mücadele ediyoruz. Bu alanda karşımızda düzeni temsil eden
en temel kurum YÖK’tür. YÖK faşizmdir. YÖK 12 Eylüldür.
YÖK katil oligarşidir.
Ülkemizde eğitim, toplumsal yapımız gibi çarpıktır. Eğitim
sistemi, eğitim kurumları ülke gerçeklerine ve halkın ihtiyaçlarına
göre planlanmamıştır. Eğitim sistemi, ders programı sınavlar
öğretilen bilgiler her şey egemen sınıflar tarafından planlanmış,
programlanmış ve halka dayatılmıştır. Halkın eğitim sistemi
üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Halk çocukları oligarşinin çıkarlarına
uygun bir ideolojiyi, kültürü ve ahlakı öğrenmek zorunda bırakılmıştır.
YÖK emperyalizmin ve işbirlikçisi Türkiye faşizminin hizmetindedir. Görevi halk çocuklarını susturmak, sindirmek, toplumuna yabancı düşünmeyen kişiliksiz bireyler yaratmaktır.
Anti-demokratik uygulamalarla, gerici eğitim sistemiyle gençliği
apolitikleştiren, robotlaştıran, düşünmekten dahi geri koyan
sistemin düzenleyicisi olarak YÖK düşmanımızdır.
Bu yüzden her sene 6 Kasımlar’da YÖK’ü teşhir ediyoruz.
YÖK’ün halk düşmanı bir kurum olduğunu vurguluyoruz. Bu
yıl da “YÖK Gençliği Teslim Alamaz” şiarıyla 6 Kasım’da
pankartlarımızla, sloganlarımızla eylemlerdeydik. Bugüne kadar
bu büyük düşmana karşı sayısız eylem gerçekleştirdik. Gözaltına
alındık, işkence gördük, tutuklandık, ancak bugünün koşullarında,
kimsenin OHAL koşullarında direnmekten yana olmadığı koşullarda biz Dev-Genç’liler direnmekten, mücadele etmekten

vazgeçmiyoruz.
Gücümüz oranında ne yapabiliyorsak, ne kadar yapabiliyorsak
kavgayı, geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.
Biz Dev-Gençli’yiz. Kavganın ateşinde dövüştük. Halkımızın
gözünde gönlünde yer ettik. Şanlı bir tarih yazdık. Bugün her
şart ve koşul altında geleneklerini ve mücadeleyi sürdürme kararlılığını göstermeye devam ediyoruz. Kurumlarımız basılıyor.
Dev-Genç’li arkadaşlarımız sürekli tutuklanıyor. Biz ise “şimdi
zamanı değil” deyip geriye çekilmektense Dev-Genç geleneklerine
uygun olarak halkın yaşadığı her süreçte, her zorlukta kavgaya
savaş meydanında devam ediyoruz. Bu yüzden kimi zaman
onlarca okulu 6 Kasımlar’da boykota sokar, binlerce öğrenciyi
kapsayan boykot yaparız, kimi zamansa sadece bir pankart
asarız. Faşizme karşı verdiğimiz mücadele içinde kimi zaman
binlerin boykotu ön açar, kimi zaman tek bir pankart bile
geleceğe kurulan köprü olur.
Bizim için önemli olan zorluklarda yılmamak, vazgeçmemek,
direniş geleneklerine, mücadele simgelerine sahip çıkmaktır.
Her 6 Kasım'da boykot dedik. Bu yıl da dedik. Hem de tüm
bedellerine rağmen. Biz bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Hiç
terk etmedik halkımızı, halk çocuklarını faşizmin sömürüsü
karşısında. Okullarımızda faşist saldırılar olduğunda, üzerimize
bombalar atıldığında biz mevzilerimizi terk etmedik. Ölümü Sayı: 40
göze alarak, yurtları faşist çetecilerden canımız pahasına Yürüyüş
temizledik. Kayıp katliam süreçlerinde, işkencehanelerde onu- 12 Kasım
2017
rumuzu savunduk. Bugün OHAL koşullarında onurumuzu, tarihimizi savunmaya devam ediyoruz. Ne gözaltı, tutuklama
terörü, ne de baskınlarla yıldırma politikaları bizi pes ettiremez.
Biz uzun bir yoldan geldik ve bu yol şehitlerimizin adımlarıyla
dolu. Yolumuzu geçmişimizden bakıp buluyoruz. Şehitlerimizin
adımlarına kendi adımlarımızı ekliyoruz.
Şimdi kimsenin direnilemez, bir şey yapılamaz diyerek sessizliğe
büründüğü bu süreçlerde atılan bir adımın bile gürültüsünün
öneminin farkındayız. “YÖK Gençliği Teslim Alamaz” yazan bir
pankartın bugün bizi geleceğe bağladığını biliyoruz. Bildiğimiz
için inançla, coşkuyla yapıyoruz. O pankartlar olmasaydı biz
yarına yürüme güveni taşıyamazdık. Bugün asılan pankart yarın
binlerle yapılacak boykotun ön hazırlığıdır, duyurusudur.
Bundan sonrası da bizim elimizdedir. Katil oligarşinin sömürü
düzenine karşı savaşacak yeni şahanlar yaratacağız. Örgütlülüğümüzü güçlendireceğiz. Gençlik Dev-Genç geleneğini sahiplenerek
kazanacak. Bu yüzden dört bir yanı örgütleyeceğiz. Gençliği
faşizmin eline teslim etmeyeceğiz. Bir kişi bile kalsak, okullarımızda
geleneklerimize uygun davranacağız. Örgütlenerek güçleneceğiz,
örgütsüz milyonlarca halk çocuğu bizim sorumluluğumuzdur.
Faşizmi yeneceğiz. İnançlarımıza, geleneklerimize sarılarak, daha
coşkun daha hırslı örgütlenme azmiyle faşizmi yeneceğiz. YÖK’ü
de YÖK’ü yaratan sistemi de yerle bir edeceğiz.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

GENÇLİĞİ NE TEOG, NE DE BAŞKA BİR SİSTEM KURTARAMAZ!
ÇÖZÜM DAHA ÇOK CESARETLE, DAHA ÇOK İNANÇLA ÖRGÜTLENMEKTEDİR!
Katil Erdoğan’ın tek bir sözü ile aceleyle kaldırılan TEOG
mektir.
sisteminin yerine yeni bir sistem getirildi. Adrese Dayalı YerBu onların sınıfının gereğidir. Düşman oldukları sınıfa
leştirme Sınavı. Gelen gideni aratıyor deyimi tam olarak
karşı önlem alıyor, silahlarını ona göre kullanıyorlar.
AKP’nin eğitim politikalarını ifade
Bu noktada bizlere Liseli Dev-Genç’lilere
ediyor. Bir eğitim bakanı diğerinden
daha fazla halk çocuğunu örgütleme görevi düdaha kötü kararlar alıyor bir sistem
şüyor. Liselileri örgütlemeliyiz. Reva görüldükleri
diğer sisteme deyim yerindeyse dua
bu sistemi sorgulatmalı yaşadıkları tüm haksızokutuyor. Şimdi de halk çocuklarının
lıklara karşı örgütlemeli, savaştırmalıyız. Bize
önüne “Adrese Dayalı Yerleştirme Sıfakirseniz et yemeğin böcek yiyin demişti emnavı”nı getiriyorlar. Kendileri bile ikna
peryalistler. Şimdi de fakirseniz kaliteli okullarda
N
Çürümenin
içinde
değiller bu sisteme. “En iyi sistem
ne işiniz var mahallenizde okuyun diyorlar.
TEOG’tu” ama deyip neden kaldır- büyümek istemiyoruz.
Fırsat eşitliğinin olmadığı anti-demokratik,
dıklarının teorisini anlatıyorlar. Yeni
anti-bilimsel eğitime mahkum ediliyoruz. Bu
N Uyuşturucu bataklığınsistem de halk düşmanı politikalarına
sistemde hangi okulda okursak okuyalım biliyoruz
da büyümek istemiyoruz. ki halk için bir eğitim alamayacağız. Kapitalizmin
hizmet ediyor. Yine ne öğrenciler ne
de veliler düşünülmüş bu sistemi ha- N Üniversite kapılarında
hüküm sürdüğü bir sistemde biz gençleri onların
zırlarken. Halk çocukları bu sistem
ihtiyaçlarını karşılamak için varız diye görüyorlar.
adaletsizlik istemiyoruz.
ile mahallelerindeki okullara göndeÇözüm ne TEOG’da ne de yerine gelebilecek
rilmeye zorlanıyor. Yani paran kadar N Büyüdüğümüzde işsizlik başka bir sistemde. Faşizmin eğitim anlayışında
eğitim alırsın, fakirsen mahallenden
halk çocukları için bir çözüm yoktur.
bataklığında boğulmak
çıkamazsın deniliyor. Neredeyse tüm
Liseli Dev-Genç’liler! Fakirlik kaderimiz
istemiyoruz
mahallelerde liselerin imam hatiplere
değil! Halk çocukları niteliksiz bir eğitime mahdönüştürüldüğü düşünülürse gençliğe N Bunun için, demokratik
kum değil! Hak ettiğimiz sistem için örgütlenbir
lise
istiyoruz.
imam hatiplere gidin deniliyor.
meliyiz.
Eğitim; insanın zihinsel, fiziksel
Bu noktada ihtiyacımız olan şeyi Lenin
N Demokratik bir lise için,
manevi olarak yetiştirilmesi, yaratıcı,
şöyle ifade ediyor:
özgür, bağımsız bir ülke
üretici hale getirilmesidir.
“Gençliği örgütleyin! Genç kuvvetlere ihistiyoruz.
Bir insanı eğitmek, ona kişilik katiyacımız var, insan olmadığını söylemeye
zandırmak, onun bedenen ve zihinsel N Bunun için, bu yaşta,
cüret edenlerin hemen orada kurşuna dizilmesini
olarak sağlıklı olmasını sağlamak,
öğütlerdim. Rusya’da yığınlarla insan vardır;
BU
KAVGADA
kendi kendini aşmasını, yaratıcı olgerekli olan daha çok sayıda ve daha çok ceBİZ DE VARIZ!
masını teşvik etmektir. Gençlik nasıl
saretle, daha çok cesaretle ve daha çok sayıda,
eğitilirse toplum ona göre şekillenetekrar daha çok sayıda ve daha çok cesaretle
cektir, toplumun geleceği gençliğin
genç insanları saflarımıza katmak ve onlardan
alacağı eğitime bağlıdır. Bu nedenle,
korkmamaktır! Gençlik, öğrenci gençlik ve
her toplumsal düzende eğitim, egemen
daha çok işçi gençlik mücadelenin sonucuna
olan sınıfın çıkarlarına göre biçim kakarar verecektir…”(LENİN)
zanır.
Evet ihtiyacımız olan şey örgütlenmektir.
Eğitim sınıflar üstü bir olay değildir. N Liseliyiz biz... Genciz,
Daha fazla kuvvetle, daha fazla coşkuyla,
çok genç... Ama yürekleri- daha fazla cüretle daha çok sayıda genç örDevlete hakim olan sınıf, kendi diktamiz büyük.
törlüğünü sağlamlaştıracak bir eğitim
gütlemektir.
anlayışını da o topluma yerleştirir.
İnsan yoksa örgütleneceğiz. İmkan yoksa
Erken olgunlaşıyoruz biz.
AKP de bunu yapıyor. Halka sunörgütleneceğiz.
Baskılara maruz kalıyorsak
Bu ülke, bu düzen erken
duğu eğitim programları, eğitim poliörgütleneceğiz.
büyümek zorunda
tikaları ile kendi sınıfına uygun nesiller
Tüm sorunlarımızın çözümü insandadır. Örbırakıyor bizi.
yaratmak için en iyi sistemi arıyor.
gütlenmededir. Bu yüzden her Liseli Dev-Genç’liAmaç halk çocuklarını daha fazla N İşte bu yüzden,
nin okuma grubu olmalı. Bu yüzden çalışma
sisteme zararsız hale getirmek, apoliyürüttüğümüz her yerde komitelerimiz olmalı.
BU KAVGADA
tikleştirmek, yozlaştırmak, düşünmeyen
Planımız, programımız olmalı. Örgütlenmeliyiz.
BİZ DE VARIZ!
sorgulamayan bireyler haline getirÖrgütlenmeliyiz. Örgütlenmeliyiz.

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇leri̇z

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Bu Kavgada
Biz de Varız!
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HALKIZ BİZ

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
Mevzi, askeri bir kavramdır. Bir
savaş kavramıdır. Her savaş, yüzlerce
mevzi çatışmasını içerir.
Sözlüklerde şöyle tanımlanıyor:
“Mevzi: Bir askerî birliğin yeri veya
bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.”
Savaşın içinde, düşmanla politik
veya askeri olarak çatıştığımız her
yer, bir mevzi özelliği kazanabilir.
Demokratik kurumlarımız için, direndiğimiz yerler için, halkın örgütlenmesini oluşturduğumuz mahallelerimiz için, mevzi kavramını kullanıyoruz. Neden? Çünkü bir savaş
içindeyiz ve bu sayılanlar, savaşta
bizim için önem taşıyor.
Açık bir savaşta, bir askeri birliğin
can pahasına savunduğu stratejik bir
tepe, nasıl hayati bir mevzi ise, örneğin Yüksel de böyle bir mevzidir.
AKP faşizminin işkencecilerinin
onlarca kez bastığı, yakıp yıktığı
Gençlik Federasyonu, İdil Kültür
Merkezi birer mevzidir.
Reformizm ve oportünizm, mevzi
kavramını kullanmaz pek. Zaman
zaman geçmiş günlerden dillerinde
kalmış bir kelime olarak kullandıkları
olsa da, gerçekte beyinlerinde ve
pratiklerinde bu kavram yoktur.
Mesela dernekleri için onlar da
eski alışkanlıkla “demokratik mevzi”
kavramını kullanıyor olabilirler. Ama
bu sadece dillerindedir.

MEVZİ
Mevzi dediğin savunulur.

Uğrunda savaşılır.
Mevziyi terk etmemek uğrunda
direnilir. Bedeller ödenir.
Onlarca yıldır, yüzlerce kez dernekler basılmıştır bu ülkede. Halk
Cepheliler’in derneklerinin dışında
tek bir dernekte bir direniş, bir savunma örgütlenmemiştir.
Çünkü biz bu kurumlarımıza, oligarşiyle halk arasındaki savaşın mevzileri olarak bakıyoruz. Bir yeri mevzi
haline getiren, mücadelemizi büyütme, örgütlenmemizi güçlendirme,
ideolojimizi savunma ve devrimdeki
kararlılığımızdır. Mevzilerimize bir
saldırı olduğunda da bedelleri göze
alarak savunuruz.
Bu nedenle, bu kelime solda sadece bizim dilimizde vardır ve bir
tek bize denk düşer.
Mevzileri savunmak, düşmana
karşı ideolojik ve politik olarak dik
durmaktır. Uzlaşmamaktır. Direnme
ve savaşma kararlılığıdır.
Düşman bizim bir mevzimize saldırdığında, tamam burası olmasın
başka yere geçelim, tamam eylem
böyle olmasın, biçimini değiştirelim,
tamam burayı terkedelim... denildiği
noktada, mevzi kaybedilmiş demektir.
Mevzilerini savunmayanlar, sürekli
mevzilerini terk edenler, asla savaşı
da kazanamazlar.
10 günlüğüne Ankara Abdi İpekçi
Parkı’nda Büyük Direniş’e destek

Mevzi savaşı
DİLİMİZİ
Mevzilerimiz
GÜÇLENDİRELİM,
Mevzilerimizi savunacağız.
ZENGİNLEŞTİRELİM!
Mevzilerimizi çoğaltacağız.

için çadır açılmaya gidildi. Orası bir
mevziye dönüştü ve bu eylem 3 yıl
dört ay devam etti... Bugün Yüksel
aynı durumdadır... Gençlik, Edirne’ye
bir açıklama yapmak için gitmişti.
TEM otoban gişelerinden şehre girişe
izin verilmeyince, o giriş bir mevziye
dönüştü; beş gün gişelerde direniş
devam etti... Bazen bir cenaze de
mevzi savaşına dönüşür; tıpkı Sibel
Yalçın’ın, Hasan Ferit’in, Günay’ın
cenazesinde olduğu gibi.
Cevahir önündeki birçok eylem,
bir mevzi çatışmasına dönüşmüştür.
Türkan Albayrak’ın çadırı bir mevziye
dönüşmüştür. Onları mevziye dönüştüren, direnme kararlılığı ve saldırılara, gözaltılara boyun eğmemektir.
Mevzi savaşında en önemlisi,
GERİ ADIM ATMAMAK ve DÜŞMANA GERİ ADIM ATTIRMAKTIR.
Stalingrad direnişi diye adlandırdığımız direniş, bazen bir sokağın,
bazen bir evin aylarca yüzlerce şehitle
savunulduğu mevzi savaşlarından
oluşur. Bu nedenle kim ki, savaşta
tek tek küçüklü büyüklü mevzilerin
savunulmasını küçümser, önemsemez, o savaş gerçeğini anlamıyor
demektir.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Tarihi, AKP Faşizminden Değil,
Alternatif Filmlerimizden
Öğreneceğiz
Hatay Halk Cephesi 3 Kasım’da
Antakya’da film gösterimi yaptı. Yapılan
gösterimde “Kasabanın Sırrı” isimli
film izlendi. Filmin ardından, değerlendirme yapıldı ve verdiği mesaj hakkında konuşuldu. Gösterime 13 kişi
katıldı.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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HALKIN SANATÇILARI

KALEMİ DİYALEKTİK
SÖZLERİ MATERYALİST
Halkın sanatçısı bir şarkı sözü
veya bir şiir yazdığında yazacağı
konu hakkında önce geniş bir araştırma yapar. Bu araştırmayı yaparken kullandığı yöntem hayatın her
alanında olduğu gibi "NEDEN" sorusudur. Bir işe yoğunlaşmak o işe
bütün düşünce, dikkat ve duygusunu
vermektir. Yoğunlaşmak soru sormaktır. Soru sorarak tahlil etmektir.
Tahlil ederek ve sorular sorarak
ana halkaya kadar gitmektir, çünkü
ana halkada gizlidir bilginin gücü.
Materyalizm madde,
Diyalektik çelişki demektir.
Yani bilgi ve yöntemdir.
Yani hayat ve kavgadır.
Halkın sanatçısının kaleminin
mürekkebi hayat, kelimeleri kavgadır.
Bilgiye ulaştığımızda bu bilgiyi
halk için değerlendiririz.
Halka ne yararı var, ne zararı
var.
Tek ama tek ölçüt budur.
Değerlendiririz ve diyalektik düşünerek bu bilgiyi halkın yararına,
halkın sorunlarını nasıl çözeceğini
anlatmak halkı direnmeye ,savaşmaya çağırmak çözümün sadece ve
sadece kendi ellerinde olduğunu anlatmak için çağrı haline getirmektir
çözüm.
Sorunun çözümü çelişkiyi bulup
tersine çevirmektir. Yanlışı doğruya,
kötüyü iyiye örneğin. Her sorun çözümünü de içinde barındırır, ya işte
bu nedenle tersine çevirince sorun
çözülür. Basit sade ve bir o kadar
da güçlüdür bu formül. Bu nedenle
devrimciler her sorunun nasıl çözüleceğini BİLİRLER.
Halkın sanatçısı kapitalizmin çelişkilerini yakalar ve sanatı aracılığı
ile çözümüyle beraber halka sunar.
Sömürünün neden ve nasıl oluştuğunu anlatır. Kapitalizm bizi üretime

40

katar, evet, çünkü ürettiği ürünlerin
birilerinin tarafından üretilmesi gerekir. Bunu halk yapar, yani biz.
Ezilenler. Üretimden elde edilen
karda ise halkın bir kazancı yoktur,
sadece mal sahipleri kazanır. Bizi
çalışabilmemiz için karın tokluğuna
çalıştırır. Yani kapitalist sistemde
bir taraf sahip olarak var olur, diğer
taraf ise bütün işi kendisi yapmasına
rağmen çalışarak var olur. Sahip
olarak var olanlar her geçen gün
daha da zenginleşirken ve azgınlaşırken, çalışarak var olanlar her geçen gün daha da fakirleşir ve açlık
içinde yaşamak zorunda bırakılır.
Çelişkiler burada başlar, çünkü tekeller ürettikleri ürünleri satmak
zorundadırlar. Aynı zamanda işçinin
ücretini daha çok kar için düşürür
ve de yine kar için ürünleri daha
pahalıya satar. Bu şu demektir, işçinin üretilen ürünleri alma gücü
yoktur yani çelişkisini kendisi yaratır. Tutmaya çalıştığı bu çubuğun
iki ucu da pislenmiştir. Satamadığı
ürün elinde kaldığı için sürekli bir
kriz içindedir. Bu yüzden yeni pazarlar için yayılmaya başlar. Bunun
adı emperyalizmdir.
Savaşlar çıkarır, çünkü emperyalizm için yıkım demek, yeniden
üretmek demek. Emperyalizmin
ayakta kalma savaşıdır bu. Onun
için kanlı savaşlarıyla halk çocuklarını katleder ve bu yap-boz oyununu oynar. Bu onlar için bir oyun
gibi görünsede, bu oyunda ölenler
bizleriz. Ortadoğu’da bizi katlediyorlar, bizim kardeşlerimizi, bizim
halklarımızı... Çünkü biz aynı sınıfın
insanlarıyız. Hepimiz eziliyoruz ve
hepimiz onların bu kirli oyunları
tarafından sömürülüyoruz. Satılan
silahlardan ele geçirilen petrollere
kadar her şeyimize göz dikmiştir
bu katiller. Halkın sanatçıları bu
gerçeklerle düşünüp ele almalıdır
kalemini ve sorunun kaynağını an-

latmalıdır. Sorun düzenin kendisidir
ve yaptığımız her işte, bu iş her ne
olursa olsun bu düzeni yıkıp yerine
sosyalizmi inşa etmek amacı ile olmalıdır. Devrim için, halk için, cephe
için olmalıdır.
Sosyalizmde bütün bunlar nasıl
bir de buna göz atalım. Sosyalizmde
temel insandır. Sosyalizmde üretimde
ve paylaşımda eşitlik söz konusudur.
Herkes emeğinin karşılığını alır.
Ağır sanayi dediğimiz büyük fabrikalar özel mülkiyetten çıkartılıp ortak mülkiyet haline getirilir, çünkü
üreten halktır ve kazanan da halk
olmalıdır. Yani emeği geçenler. Sosyalizmde emek en yüce değerlerden
birisidir. Sosyalizmde ihtiyaca göre
üretilir, yani gereğinden fazla üretmek akıl dışıdır ve plansız bir ekonomidir. Gereksizdir. Sosyalizmde
her şey planlı, programlıdır. Bütün
halk beraber düşünür ve çözümler
üretir. Neyi, nasıl daha iyi yapabiliriz
diye bütün halk katılır. Sosyalizmde
açta açıkta hiç kimse bırakılmaz.
Eğitim, sağlık, toplu ulaşım araçları
parasızdır. Herkese bir ev verilir
ve toprak dağıtımı yapılır. A’dan
Z’ye bütün verilen kararlarda halkın
önerileri alınır. İşçilerin iktidarıdır
sosyalizm ve savaşa ihtiyacı yoktur.
Her ulusun kendi kaderini tayin
etme hakkını savunur, çünkü kendine güvenir. Düzenine, ahlakına,
adaletine güvenir. Sömürünün bittiği
yer sosyalizmdir.
Sonuç olarak
- Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kültürel saldırılarının ayrıntılarına hakim olmalıyız.
"Söz ya da dil, düşüncenin eyleme geçmiş halidir" der ustalarımız.
Bu nedenle halkın sanatçılarının
dili, üslubu vurucu ve net olmalıdır.
Dil, ses, söz ve düşünce arasındaki
diyalektik birlik, teorinin, kitlelerin
elinde bir silah haline gelmesini

sağlar. İşte sanatçı bunları yapmalıdır.
İşte halkın sanatçıları bunu yapıyor.
Bizim şarkılarımız eylem yapar,
direnir, savaşır. Bu nedenle halkın
sanatçısının KALEMİ DİYALEKTİK, SÖZLERİ MATERYALİST
olmalıdır. Yani hayatı ve kavgayı
anlatmalıdır. Materyalizm hayattır,
diyalektik kavgadır. “Üslup benim
karakterimdir” demişti Marks. Devrimci üslubu yaratan, devrimci yaşam biçimidir. Halkın sanatçılarının
kaleminin diyalektik, sözlerinin materyalist olmasının nedeni de budur.
Onların yedikleri içtikleri halktan
ayrı gitmez. Onların karakteri o
nedenle dillerine, sözlerine yansır.
KALEMİMİZ NASIL DİYALEKTİK SÖZLERİMİZ NASIL
MATERYALİST OLACAK? Devrimci bilinmeyen sözleri bilinen sözcüklere dökmelidir der ustalarımız.

Dağların, Şehirlerin
Şahanlarının İradesi İle Gençlik
Mücadeleyi Sürdürüyor
Yarım asırlık gençlik mücadelemiz
boyunca birçok zorluklarla, bedellerle
bugünlere gelebildik, daha da ileriye
hedeflerimizle devrim mücadelemizi
sürdüreceğiz. Bu mücadelemizde yolumuza ışık olan yoldaşlarımız dağların
şahanı Bünyamin’in, İstanbul’un yoksul
halkın içinde mahallelerde tanıdığı Sıla’nın ısrarı ve bağlılıklarıyla devam
ediyoruz. Genel olarak Nuriye ve Semih’in direnişinin zaferini yakınlaştırmak
ve daha çok insanı katmak için yaptığımız
çalışmalardan ve 12 Eylül Amerikan askeri darbesinin uygulamalarıyla gelen
YÖK’ü boykot çalışmalarından derlediklerimiz şu şekildedir:

Ankara: Dev-Genç’liler 1 Kasım’da
Dikmen’de Nuriye Gülmen’i sahiplenmek için Numune Hastanesi’nin önüne
nöbete çağrı bildirisi dağıttı. Sonrasında
ozalit asılıp direniş ateşi yakıldı. 2 Kasım’da ise ODTÜ’de öğrencilerin yemekhane bölümünde Numune Hastanesi’ne çağrı bildirisi dağıtımı yapıldı. Çalışmalarda toplam 300 bildiri dağıtıldı.

Eskişehir: Dev-Genç’liler 2 Kasım’da Gültepe Mahallesi’nde Nuriye

İşte halkın sanatçıları bunu yapıyor,
bilinmeyen sözleri halkın hissedipte
diyemediklerini diyor. İsteyip de,
hissedip de dediklerini savaş çağrısı,
mücadele çağrısı haline getiriyor.
Bu nedenle kalemleri diyalektik,
sözleri materyalisttir.
- Halkın sanatçısının dili, halkın
dili olmalıdır.
- Halkın sanatçısının dilinin hedefi halkı örgütleyip, savaştırmak
olmalıdır.
- Dilimiz elbetteki bilimsel dünya
görüşümüzün yansıması olacaktır,
burada kıstas dünya görüşümüzü
halkın diliyle ifade etmektir.
-Teori halktan kopuk değilse üsluba yansıması da halktan kopuk
olmaz.
----------------------------- Bu yüzden devrimcilerin, sosve Semih’i duyurmak amaçlı birçok
yere yazılama yaptı. Yapılan çalışmada
duvarlara “Nuriye Semih Yaşasın! Nuriye
ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!”
sloganları işlendi.
Ayrıca Dev-Genç’liler 6 Kasım’da,
Anadolu Üniversitesi Şirintepe Mahallesi’nde YÖK’e karşı üzerinde “YÖK
Gençliği Teslim Alamaz!” yazılı pankart
asıldı.
Hatay: Dev-Genç’liler 25 ve 26
Ekim’de Nuriye ve Semih için, Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde 8 bölgede kuşlama yaptı. Yapılan çalışmada toplam
520 kuşlama dağıtıldı. Ayrıca Nuriye
ve Semih’in mahkemesine çağrı amaçlı
halk otobüslerinde ve dolmuşlarda 30
adet “Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın!
Halk Cephesi – Dev-Genç” imzalı yazılamalar yapıldı.
Ayrıca Dev-Genç’liler 6 Kasım’da
YÖK’ün kuruluşunu boykot etmek için
bir araya geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi’nde yoğun polis ve ÖGB ablukasına
rağmen çalışma yaptı. Çalışmada 1000
adet kuşlama üniversitenin 4 bölgesinde
atıldı. Çalışmalar boyunca Dev-Genç’lileri takip eden polis ve özel güvenlik
kuşlamalar karşısında paniğe kapılarak
telaşla ve çaresizce kuşlamaları yerlerden
toplamaya çalıştı.

MSGSÜ: Dev-Genç’liler Mimar Si-

yalizmin/sosyalistlerin dili ve söylemi
halkçıdır.
-Sosyalist kültürü ve üslubu halkın gelenekleriyle buluşturduğumuzda dil ortaklaşır.
Halkın sanatçıları bunu yapmalıdır.
------------------------------Halkın sanatçıları düzenin çarpıklıklarını dile getirir, bu çelişkileri
nasıl çözeceğimizi anlatır. Bize yol
yöntem gösterir, yapılan katliamların, var olan sömürünün asıl nedenini söyler ve nasıl değiştireceğimizi
gösterir. Bu adaletsizlik karşısında
örgütlenmeliyiz ve bu akıl dışı sisteme karşı savaşmalıyız. Bu düzeni
yıkmanın başka yolu yoktur. Tek
yol devrim, tek yol örgütlenip savaşmaktır.
KIZIL MASKELİLER
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
YÖK’ü protesto etmek amaçlı 6 Kasım’da
üniversite önüne boykota
çağrı pankartı
astı.

Armutlu:
Liseli DevGenç'liler 6
Kasım YÖK'ün
kuruluş tarihinde, "AKP'yi de OHAL'ini de Tanımıyoruz
6 Kasım'da Boykottayız!" yazılı pankartı
Baltalimanı yolu üzerine astı.

Okmeydanı: Liseli Dev-Genç’liler
6 Kasım’da YÖK’e karşı, Okmeydanı
İTO Lisesi önüne, üzerinde “6 Kasım’da
Tüm Gençliği YÖK’ü Boykot Etmeye
Çağırıyoruz!” yazılı pankart astı. Ardından slogan ve ajitasyonlarla, İTO Lisesi önünde bekleyen katil polisleri teşhir
etti.

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 6 Kasım’da, Şair Abay Konanbay Lisesi’ne,
“6 Kasım’da Boykottayız!” yazılı pankart
asarak liseli gençliği boykota çağırdı.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
Sorun: Tembellik...
Çözüm: EMEKÇİLİK

malıyız. Kapı kapı dolaşıp çağırmalıyız. Bir şeyi öğrenmek
için emek vermeliyiz. Araştırıp okumalıyız, emek
vermeden öğrenemeyiz. Her işimizde emekçi olmalıyız.

Tembellik iş yapmamak, emek harcamaktan kaçmak,
çalışmamak, yavaş yavaş hareket etmek, sorumluluk almamaktır. Biz bir bütünün parçasıyız, biz işimizi yapmazsak sadece kendi işimiz değil birçok iş aksayacaktır.
Tembellik amacı olmayan insanların özelliğidir. Oysa
insan emeği ile vardır, emek harcamak insan için bir zorunluluktur. Devrimciler tembel olamazlar. Yaptığımız
işi sahipleneceğiz, inanacağız. Yapılması gereken işler
değersiz değil, biz gereken değeri verirsek emek harcarız.
.

Sorun: Statükoculuk...
Çözüm: Yeniliklere, Gelişmeye,
Eğitime Açık Olmak

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Statükoculuk kendini sınırlamaktır. Devrimcilik tüm
statükoları parçalamaktır, büyük düşünmektir. Biz kendimizi sınırladığımız yerde, değişimin, gelişimin önüne
geçeriz. Biz devrimciyiz, büyük düşünmeliyiz, en başta
kendi kafamızdaki sınırları silip atmalıyız. Kafamızda
koyduğumuz sınırlar bizim her işimize engel olur. Yaptığımız işleri yeterli görürüz, daha fazlası için çalışmayız.
Sürekli bir adım öne çıkmalıyız, her gün bir adım daha,
statükoları parçalayarak her gün daha fazlasını yaparak...

Sorun: Unutkanlık...
Çözüm: Önlem Almak
Zamanında yapılmayan işlerimiz veya hiç yapmadığımız işlerimiz için gerekçe olarak unuttuk diyebiliyoruz.
İşlerim çoktu, yoğundum, şu işi unuttum diyemeyiz,
unutmayı masumlaştıramayız. Unutmak asıl olarak işimizi
yeterince önemsememektir. Önemsemediğimize emek
vermeyiz, baştan savma iş yaparız. İlla ki kimi şeyleri
unutabiliriz, bunlar olabilir ama biz buna karşı önlemler
almalıyız. Planlı, programlı çalışırsak ve işlerimizi denetlersek unutmaya karşı önlem alabiliriz. Yanımızdakileri
dahil ederek, bize hatırlatmalarını isteyebiliriz mesela,
veya yapılacak işlerimizi bir şekilde not etmek ve bunu
denetleyerek unuttum demenin önüne geçebiliriz. Kendimize göre unutmamak için bir çok yöntem bulabiliriz...

Sorun: Emekten kaçmak...
Çözüm:
Her işimizden sonuç almak için emek vermek zorundayız. Emek vermeden sonuç alamayız. Bir etkinlik
veya bir eylem düzenlediğimizi düşünelim, sadece bir
çağrı yapmak yetmez. Halkı katmak için emek harca-
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Sorun: Olmazcılık...
Çözüm:
Yapılması gereken bir işimiz var. Bu konuda yeterince
bilgi sahibi değilsek, yapılabilir olduğuna inanmıyorsak
bu iş olmaz deriz. Olmazcılığın nedeni kendine güvenmemektir. Biz her sorunu çözebiliriz. Bir konuda bilgimiz
eksikse bilgimizi arttırmalıyız, sorunu nasıl çözeceğimizi
bulmalıyız. Kafamızdaki olmazları böyle silip atabiliriz.
Kendimize güvenerek, araştırıp bilgi edinerek sorunlarımızı
çözebiliriz. Her sorun çözülebilir, yeter ki o konu hakkında
bilgi edin ve doğru yöntemi kullan.

Sorun: Esnaf ilişkilerimizi
politikleştirmek...

Çözüm:
Kimi esnaf ilişkilerimizi sadece iş yerinde görürüz.
Onlarla olan ilişkimiz iş yeri ile sınırlıdır. Sadece bir
dergi ilişkisi olarak sınırlı tutuyoruz veya kimi işlerimizi
halledebiliriz vs. Bu şekilde esnaf ilişkilerimizi politikleştiremeyiz. Onunla bir eğitim çalışması yapamayız.
İşini bırakıp yanımıza gelse bile o an gözü ve aklı
işindedir. Bu şekilde biz o ilişkimizin tüm ailesi ile ilişki
kurmuş olmuyoruz. Bu ilişkileri genişletmeliyiz. Evine
gidip gelmeli, orada kalmalı, eğitim çalışması yapmalıyız,
daha ileriye taşımalıyız.

Sorun: Eğitim çalışmasını
aksatmak

Çözüm:
Bölgede eğitim çalışmasını yapmamanın gerekçesi
olarak pratik işlerimizin yoğunluğunu gösteririz. Biz
planlı-programlı çalışırsak, zamanı doğru değerlendirebiliriz. Eğitim bizim temel ihtiyacımızdır, ekmek gibi,
su gibi bir ihtiyaçtır. İlk erteleyeceğimiz işimiz değildir.
Biz mücadeleyi bir ömür boyu sürdürmek için eğitimimizi
sürekli kılmalıyız. Kendimize hedefler belirlemeliyiz,
günde kaç sayfa kitap okuyacağız, hangi konularda
eğitim çalışması yapacağız, kimlerle eğitim çalışması
yapacağız, kimlerle okuma grupları oluşturacağız. Öncelikle bunun programını yapmalıyız. Bu ilk erteleyeceğimiz iş değil, ilk yapılacak iştir. Diğer programımızı
buna göre düzenleyebiliriz.

HALKIZ BİZ

YENİ
İNSAN
Her düzende ekonomi, politika, yasalar, din, eğitim birbirine bağlıdır. Bir
bütün parçası gibi bir aradadırlar ve birbirlerini etkilerler. İçlerindeki en belirleyici, en temel olanı ise ekonomidir.
Üretim ve paylaşım sistemi diğerlerini
de belirler. Bunu Marks'ın Feuerbach
Üzerine Tezleri'nin üçüncü maddesi ile
birleştirirsek eğer, kişiliklerdeki dönüşümü sağlamak, yeni insana ulaşmak
için, koşulları yani yaşadığımız düzeni
değiştirmek gerektiğini görürüz: "İnsanı
belirleyen, koşullar ve aldığı eğitimdir.
Ama daha da önemlisi, koşulları belirleyen, koşulları değiştirme gücüne sahip
olan da yine insandır, insanın pratiğidir.
Koşulların ve insanın pratiğinin değiştirilmesi diyalektik bir bütündür."
Yeni insana ancak devrim sonrası,
sosyalist toplumda ulaşılacaktır. Ancak,
böyle olacak diye bugünden düzen kişiliğini reddetmeyecek miyiz?
Reddetmekten de öte, koşullar insanı
belirliyorsa o zaman o koşulları biz değiştireceğiz. Yani devrimi yapacağız.
Devrimci kişilik, yeni insan ancak emek
ve mücadele içerisinde şekillenecektir.
İnsan nasıl insan oldu sorusuna
verilen cevap da budur: EMEK VE
MÜCADELE!
Yani sömürüye dayalı, sınıfların ol-

Ankara Valilii
Eylem Yasaını
Üç Ay Daha Uzattı!
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC),
Ankara Valiliği tarafından eylem yasağının 3 ay daha uzatılmasına karşı 2
Kasım’da yazılı bir açıklama yayınlayarak şunlara değindi:

YENİ İNSANA EMEK VE
MÜCADELE İLE ULAŞILACAKTIR
duğu bir düzenin verdiği kişilikleri kabul
etmiyoruz. Fakat yenisini inşa etmek
için de cüretle, kararlar alarak kendimizi
yeniden yaratmalıyız. Tek başımıza yapamayız bunu. Kolektif bir güçle yaratabiliriz ancak.
Henüz koşulları değiştiremediğimiz
için, içimizdeki düzen ile devrimin savaşı
keskin bir şekilde sürüyor. Uyanık olmak
gerekiyor. Çünkü düzen ile devrim, iyi
ile kötü, tembellik ile çalışkanlık, yalan
ile dürüstlük bir aradadır. Biz kendimizi
eğitmezsek eğer, düzenin şimdilik galip
gelmesi mümkündür. Bu nedenle yeni
insan olmak için çok çalışmalı, çok
okumalı, çok düşünmeli ve çok istemeliyiz.
İçimizdeki düzene savaş ilan etmeliyiz.
En zayıf yanlarımıza, eksiklerimize
bir bakalım. Örneğin iş yapma tarzımıza
ilişkin bir çırpıda saydığımız eksikler
nelerdir:
Programsızlık
Ertelemecilik
Yoğunlaşmamak
Denetlememek
Sonuç Almamak
Unutmak
İdealize Etmek
Dikkatli bir gözle bakarsak eğer, bu
özelliklerin içinde yaşadığımız düzene
ait özellikler olduğunu görürüz. Düzenin
bizdeki yansımalarıdır bunlar. Çünkü
Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada
kendisini duyuran Nuriye ve Semih’in
haklı direnişlerini engellemek için OHAL
kapsamında Ankara Valiliği'nin sürekli
hale getirdiği eylem yasağı; 1 Kasım
itibariyle üç ay daha uzatıldı. Direnişin
AKP faşizmini teşhiri, OHAL ve
KHK’ları yerle bir etmesi AKP faşizmini
korkutmaya, acizleştirmeye devam ediyor. Direnişi hiçbir şekilde kıramayan

biz bu düzende yaşıyoruz ve bu düzenin
kirini, pasını taşıyoruz.
Sosyalizm planlı bir ekonomi iken,
kapitalizmde program yoktur. Akıldışı,
müsrif ve verimsizdir. Kapitalizm sorunları çözmez, erteler, üzerine düşünmez... Kapitalizm halkın çıkarı için
sonuç almaz. Bu kadar da değil, rekabetçilik, ikiyüzlülük, düzenbazlık, sahtekarlık, yalancılık... ve daha bir dolu
olumsuzluk kapitalizmin özüdür. Bu
nedenle de kapitalist düzenin yetiştirdiği
insan, bu bozulmalardan nasibini alır.
Düzenin olumsuzluklarını kişiliklerimizden arındırmak içinse yüksek bir
irade, devrimci irade gerekir. Koşulları
aşmanın yolu koşulları değiştirmekse
biz de bunu yapmalıyız.
Yeni insan olmanın yolu bu nedenle
devrimcilikten geçer.
Tüm kötülüklerin anası olan bu düzeni yıkıp yerine yenisini koyarken, bu
mücadele içerisinde yeni insanı da yaratacağız.
Yeni insan uzakta değil.
YENİ İNSAN, HALK DÜŞMANLARIYLA SAVAŞIN İÇİNDEDİR.
YENİ İNSANA EMEK VE MÜCADELE İLE ULAŞILACAKTIR.
Topraktan,
ateşten,
ve denizden,
doğanların
en mükemmeli doğacak bizden.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

AKP faşizmi, çareyi yine eylem yasaklamakta buldu.
Aylardır süren yasağa rağmen direniş
sürüyor, gücünden bir şey kaybetmeden.
Nuriye ve Semih'in bedeni gün gün erirken; küçülen ve zavallılaşan AKP iktidarıdır. Hiçbir yasaklama engelleyemeyecek. Kazanan ekmeği ve onuru için
direnenler olacaktır.

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde

FAŞİZMİ YENECEĞİZ
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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.

sağlamaya çalışır. Rusya'da 1917 devrim öncesi yıllar yaşanmaktadır. İpsiz Recep Batum'da olduğu bir sırada tutuklanır ve Sibirya'ya sürgüne gönderilir.

Sibirya'da Yaşam ve Kaçış

İpsiz Recep Sibirya'ya gönderildikten
sonra orada ağır koşullar altında hem yabancı
Kurtuluş Savaşı’nda
bir ülkede hem de sürgün yeri olan Sibirya'da
yaşam mücadelesi verirken bir yandan da
İsimsiz Bir Kahraman
Sibirya'dan kurtulmak için kaçış planları yapİpsiz Recep 1862 yılında Rize'de doğmaktadır. Sonunda kaçacak bir yol bulur ve
muştur. Anadolu Kurtuluş Savaşı’na katılan,
hem Sibirya'dan hem de Rusya'dan kaçarak
kahramanlıklar gösteren, çevresinde İpsiz
ülkesine geri döner. Rus askeri Karadeniz’e
Recep olarak bilinen Recep, henüz Kurtuluş
kadar gelmiştir. Rusya'da 1917'de gerçekSavaşı’na katılmadan önce, çocukluğu ve
leştirilen Bolşevik devrimle iktidarı ele geçiren
gençliği Rize'de geçmişti.
sosyalistler, askerlerini Türkiye'den geri çeZaman içinde saykerler.
gının bir gereği olarak
Birinci Emperyalist Paykendisine "emice" delaşım
Savaşı’nın bitimiyle birnilerek ismine ekleme
"Savaşı
ülkemizin
likte
dönemin
Osmanlı haneyapılmıştır. Ama Kurdanları ittifak yaptıkları ülkekurtulması için,
tuluş Savaşı’ndaki
mücadelesinden do- namusumuz için yaptık lerle birlikte yenilgiye uğrar
ve ülkeyi terk ederler. Yeni
layı "Milis Yüzbaşısı
madalya
için
değil"
ve son Osmanlı Sultanı VahRecep" olarak çağrıldettin, sarayında damadı olan
mış ve bu isim kalıcı
Damat
Ferit
Paşa'yla
birlikte ülkeyi yönetirken,
olmuştur.
İngilizler’i yardımlarına çağırırlar. Böylece
Anadolu'nun Rize'sinde yaşayan halk da
Osmanlı sarayının işbirliği sonucu İstanbul,
diğer Anadolu illerindekiler gibi yoksulluklar
İngilizler’in işgali altına girer. Osmanlı Sarayı
içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bunlardan
yine yoksul halktan alınan vergilerle sefasını
biridir İpsiz Recep. Zenginlikler Osmanlı’nın
sürdürür ama Anadolu halkı yine yoksulluktan
saraylarındadır. Halkın sırtından toplanan
kıvranmaya devam eder.
paralarla Osmanlı sultanları saraylarında
Birinci Emperyalist Dünya Savaşı’nın
zevk-i sefa içinde yaşamaktaydılar.
bitmesiyle imzalanan Mondros Anlaşmasıyla
İpsiz Recep Rize'deki yoksulluktan kayülkemiz emperyalistler tarafından işgal edilerek
naklı yöre insanının yaptığı gibi yaşının bir
bölüşülmeye başlanır. Anadolu'nun güneyine
evresinden sonra gurbetin yolunu tutup İsİngilizler, Fransızlar gelmeye başlar. Ege de
tanbul'a gitmiştir.
emperyalistlerin desteğiyle Yunan ordusunca
İpsiz Recep İstanbul'da çeşitli işlerde
işgal edilir. Ege’ deki işgal Yunan işgali gibi
çalışır, ezilir, horlanır, hakkı gasp edilir ama
görünse de asıl olarak emperyalist bir işgaldi.
o bu yaşama teslim olmaz, onurlu yaşamını
Çünkü Yunan ordusu emperyalizm adına hasürdürmeye devam eder.
reket ediyordu. İstanbul İngiliz işgali altındaydı.
İstanbul'daki yaşamdan umduğunu bulaİşte böylesi koşullar altında Anadolu toprakmaz ve memleketi Rize'ye döner. Bir taka
larında emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı
alarak Rize ve Rusya şehirleri arasında çeşitli
başladı.
malları götürüp getirerek satar ve geçimini

İPSİZ RECEP:

HALKIZ BİZ

Kurtuluş Savaşı’nda İpsiz Recep
Ülke işgal altındayken İpsiz Recep de ilgisiz kalamadı bu
işgale. Ülkeyi işgal eden emperyalistlere karşı durdu, savaştı.
İpsiz Recep Anadolu'nun yetiştirdiği yiğit kişilerden biriydi,
korkusuzdu, cesurdu. Anadolu'nun isimsiz bir kahramanı olarak
katıldı bu savaşa yanındaki adamlarıyla birlikte. Bir çetesi vardı
ve yandaki çetecileriyle birlikte düşmanla savaşıyordu.
Kurtuluş Savaşı başladığında İpsiz Recep çetesiyle birlikte
Sakarya taraflarındaydı. Buradan gizlice İstanbul tarafına geçip
başta Beykoz olmak üzere çeşitli semtlerden İngiliz kuvvetlerine
saldırarak onları yıldırmaya çalışıyorlardı.
Bir seferinde İstanbul'da Şile'ye oradan da Keften Adası’na
geçerler. Orada bulunan bir Fransız gemisini çetesiyle birlikte
teslim alırlar. Bunu duyan Osmanlı hanedanlarından Damat
Ferit çok bozulur. Ve buna kayıtsız kalmayarak bir gemiyi İpsiz
Recep'in üzerine gönderir. Giden gemidekiler adayı kuşatır ve
İpsiz Recep'in adamlarıyla birlikte teslim olmasını isterler.
Teslim olmaması durumunda öldürüleceklerini belirtirler. Böylece
ya ölüm ya da ihanetten birini tercih etmesi dayatılır İpsiz
Recep ve adamlarına. Teslim olmaz ve çatışırlar. Her şeyi göze
almışlardır, ölmek var ama teslim olmak yok diye.
Çatışma akşama kadar sürer. İpsiz Recep ve adamları akşam
olunca karanlıktan yararlanarak adadan ayrılıp uzaklaşırlar.
Sakarya tarafına geçerler. Karasu'da karagahını kurar İpsiz
Recep. Bu döneme kadar İpsiz Recep kendi çetesiyle birlikte

İPSİZ RECEPLER'İN
BİZE GÖSTERDİKLERİ
İpsiz Recep bir Anadolu insanıdır. Namusludur,dürüsttür,vatanseverdir.Yokluklar,yoksulluklar yaşamıştır ama halkının malına,canına zarar veren hiçbir şey yapmamıştır. Onuruyla
çalışmış,yaşamıştır. Günün birinde emperyalistler ülkeyi işgal
ettiğinde buna kayıtsız kalmamış Anadolu Kurtuluş Savaşı’na
katılmıştır. Halktan biri olmasına rağmen güçlü vatanseverliğiyle
ülkesinin, halkının genel çıkarlarını düşünmüştür. Nasıl ki
ülkeyi emperyalizme peşkeş çeken dünün ihanetçileri Sultan
Vahdettinler,Damat Feritler en büyük vatansever geçinmişlerse,bugünün ihanetçi işbirlikçileri de aynı yolu izlemişlerdir.
Dünün emperyalist işbirlikçisi yöneticiler İstanbul saraylarını,
önemli mekanlarını mesken edinmişlerdi. Bugünün emperyalist
işbirlikçileri de Ankara'nın saraylarını önemli mekanlarını
mesken tutmuşlar ve ülke halklarına kan kusturuyorlar. İpsiz
Recepler o günün emperyalistlerine ve işbirlikçilerine karşı savaştılar. Bize de emperyalistlere,bugünün işbirlikçisi oligarşi
ve oligarşinin temsilcisi kan emicilere karşı savaşmayı
öğrettiler.Dünün Osmanlı saraylarında Vahdettinler,Damat
Feritler vardı. Bugünün aynı pozisyonunda olanlar oligarşinin

hareket eder. Saflarına katılan yeni insanlarla birlikte sayıları artar, yüzlerce
kişiye ulaşan bir çeteyi yönetir hale gelir.
Daha sonra işgalcilere karşı savaşan
Kuvayi Milliye’ye katılarak çeteci sıfatını
kaldırır ve savaşı artık Kuvayi Milliye
adına sürdürür. İpsiz Recep'e milis komutanlığı verilir ve o günden sonra
Kocaeli Birinci Taburu adını alır. Böylece
İpsiz Recep de yüzbaşı rütbesiyle birliğini
yönetir. İzmit'in kurtuluşundan sonra Ali
Fuat Cebesoy'un denetiminde Eskişehir'de
işgalcilere karşı savaşmayı sürdürür. Emperyalizmin desteğiyle
karşı saldırıyı sürdüren Yunanlıları Kavaklı Köyü’nde yenerek
perişan eder. Ardından Yunan kuvvetlerinin Keskin'deki karargahını
basarlar.
İpsiz Recep denetimindekilerle birlikte verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyi sürdürür.
Anadolu’ da sürdürülen savaşa silaha ve İstanbul'dan gelip
katılacak insanlara ihtiyaç vardır. İpsiz Recep'e bu görev verilir.
İşgalci emperyalistlere, onların işbirlikçilerine karşı savaşı sürdürmek için İstanbul'dan silah ve insan nakliyatını sürdürmeye
başlar. Osmanlı’da silahlar esas olarak başkent İstanbul depolarındadır. Bu silahları bir biçimiyle depolardan gizlice çıkarıp
Anadolu’ya taşımak gerekiyor. Yine İstanbul'dan Anadolu
temsilcileri Erdoğanlar, AKP iktidarıdır. İsimsiz bir kahraman
olan İpsiz Recep nasıl ki, emperyalizme, işbirlikçilerine karşı
silaha sarılma cesaretini gösterdiyse bugün de bu cesaret gösterilmek durumundadır. İpsiz Recepler'in mücadelesi bize yol
gösteriyor. İpsiz Recep belirttiğimi gibi halktan biriydi,müslümandı. Ama o Müslüman geçinen İstanbul'daki işbirlikçi yöneticilerine çok kızıyordu. Çünkü Osmanlı hanedanları Vahdettinler,Damat Feritler ve diğerleri Müslümanlık kisvesiyle
Müslüman halkın onurunu ayaklar altına alarak işbirlikçi olmalarını istiyorlardı. O işbirlikçiler için Müslümanlık,ülkeyi
işbirlikçi hale getirmek,onuru,namusu her şeyi emperyalizme
satmaktı. İpsiz Recepler bu kişiliksiz,onursuz,çıkarcı sahtekarlara
karşı tavır alıp emperyalist efendileriyle birlikte ülkeden
kovdular. Bundan almamız gereken net bir mesaj var. Bugün
de Müslüman geçinen ve halkımızın inançlarını sömürerek
onları işbirlikçiliğe,hırsızlığa,yozlaşmaya,ihanete itmeye zorlayan
emperyalizmin işbirlikçisi zalimleri Erdoğanlar ve şurekası
vardır. İpsiz Recepler'in bugünkü takipçilerinin de oligarşinin
temsilcisi,işbirlikçi faşist AKP'ye,iktidarlarına karşı mücadele
etmesi şarttır. İpsiz Recep'in mavzeri bize yadigardır,o silah
duvarda asılı kalamaz. Bugünün savaşçıları o silahı alıp
savaşmaya devam etmelidir. İpsiz Recepler'in bize öğrettikleri
budur,almamız gereken ders budur.
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Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde
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savaşına katılmak isteyen çeşitli savaşa gerekli insanlar var,
bunların da güvenlik içinden götürülmesi gerekiyor. İngiliz
işgali altındaki başkent İstanbul'daki depolardan gizlice silahları
alıp Anadolu’ya götürmek. Bunun için İpsiz Recep ve adamları
İstanbul Rumeli Feneri’ne kadar gidip, burada İstanbul’daki
silah depolarından gizlice çıkarılan cephaneyi yükleyerek Karadeniz sahilleri yoluyla Anadolu’ya ulaştırıyorlardı.
İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve insan taşımada stratejik
olan bölge Sakarya bölgesiydi. Ki burada İpsiz Recep'in
önemli bir çevresi, ilişkileri vardı. Bu anlamda bu bölgede
fazla zorlanmadan yapmaları gerekenleri yapıyorlardı.

Nuriye ve Semih'in Talepleri
Kabul Edilinceye Dek Susmayacağız!

Nuriye ve Semih'in sesini herkese duyurmak ve taleplerinin kabul edilmesi için İstanbul ve Anadolu'da yapılan
çalışmaları yayınlıyoruz.

Ankara: Kamu Emekçileri Cepheliler, Ankara Eği-
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tim-Sen 2 No’lu Şube’de 27 Ekim’de direniş dostları
Nuriye ve Semih için bir araya geldi. Programda Düzce
direnişçisi Alev Şahin konuşma yaptı, Semih’in savunmasının olduğu videolar izlendi. Semih ve Esra Özakça
etkinliğe canlı bağlantı ile katıldılar.
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası)
yöneticileri, 1 Kasım’da Semih Özakça’yı evinde ziyaret
etti. İşini, ekmeğini istediği için açlık grevi yapan, aylarca
tutsak kalan direnişçi Semih Özakça’yı ziyaret eden SES
Eş Genel Başkanı ve MYK üyeleri, açlık grevinin 238.
gününde olan Semih Özakça’ya, birlikte mücadelenin
önemine değinerek dayanışma mesajlarını ilettiler.
Nuriye ve Semih’in yalnız olmadığı yapılan çalışmalarla dosta düşmana bir kez daha duyuruldu.
Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, Ahmet Arif Parkı ve
Seyranbağları’nda “Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul
Edilsin” ve “Zorla Müdahale Cinayettir - Halk Cephesi”
İmzalı 7 adet ozalit ve 50 adet “Nuriye ve Semih İşe Geri
Alınsın” yazılı afiş ve İlker Caddesi ve Feyzullah Çınar
Parkı’nda “Halk Cephesi” imzalı 3 adet ozalit asıldı.
Ankara Anıtpark’ta yapılan konserde Nuriye ve Semih
için Numune Hastanesi’ne 24 saat nöbete çağrı içerikli
250 adet bildiri, Batıkent’te de aynı içerikte 200 bildiri
dağıtıldı. Sokullu Caddesi Ahmet Arif parkı ve Balgat’ta
da ozalit pankartlar asıldı.
Ayrıca Ankara Halk Cepheliler, 7 Kasım'da Natoyolu
Tek Mezar Parkı ve Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda
Nuriye Semih için ozalit ve pankart astı.
Dikmen Sokullu Ahmet Arif Parkı, İlker Sondurak,
Ümitköy, Etimesgut İstasyon Caddesi, Eskişehiryolu Zırhlıbirlikler, Hacettepe Üniversite mevkii, Anadolu Bulvarı
Numune karşısı ve Batıkent’te Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için ve zorla müdahale işkencesini
teşhir eden pankart ve ozalit afiş çalışması yapıldı.

Savaş Sonrası İpsiz Recep'in Yaşamı
İşgalci emperyalistlerin ülkeden kovulması, Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaşmasından sonra İpsiz Recep'e başarılarından
dolayı madalya verilmek istenirse de o bunu kabul etmez."Savaşı
ülkemizin kurtulması için, namusumuz için yaptık, madalya
için değil" der. İpsiz Recep hiçbir şeyi gösteriş, maddi çıkar
için yapmaz. Her şeyi onuruyla, halkı için yapar.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Sakarya Nehri’nin kenarındaki
iki göz evinde çiftçilik yaparak yaşamını sürdürür İpsiz Recep.
Mavzeri ve fişekleri günün birinde lazım olur diye sürekli duvarında asılı durur. 66 yaşında 1928 yılında vefat etmiştir. Ölümünden sonra İpsiz Recep adına dikilen bir anıt bulunmaktadır.
Kamu Emekçileri, Demetevler’de 2 Kasım’da Nuriye
ve Semih için ateş yakıp “Zorla Müdahale Cinayettir,
Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın” yazılı pankart asıldı.
DİH, Ankara Tuzluçayır Meydan ve Natoyolu’nda 2 Kasım’da açlık grevindeki kamu emekçisi Nuriye Gülmen için
Numune Hastanesi’ndeki nöbeti sahiplenmeye çağıran 400
adet bildiri dağıttı. Çalışma sırasında AKP’nin polisleri 'ihbar
var' diyerek DİH’lileri tehdit etti ve bunun sonucunu alamayan
faşistler çalışma sonuna kadar DİH’lileri uzaktan taciz etti.

Hatay: Armutlu ve Elektrik mahallelerinde 27 Ekim’de
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 20 adet Halk
Cephesi imzalı pul duvarlara yapıştırıldı.
Hatay Samandağ’da 4 Kasım'da bir araya gelen Tekebaşı
mahalle gençleri yaptıkları futbol turnuvasında Nuriye ve
Semih’i anarak “Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın”
dövizleri açtı.

İzmir: Halk Cepheliler, 3 Kasım’da Nuriye ve Semih’in
açlık grevinin 240. günü, Kıbrıs Şehitleri, Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. Bir
hafta boyunca OHAL Komisyonu’na faks çekilerek, Nuriye
ve Semih’in durumunun acil olarak karara bağlanması gerektiği ifade edildi. 17 kişinin katıldığı açıklama, Ye kapı
Tiyatrosu, Barış adlı oyunu sergilemesi ile son buldu.
İzmir Halk Cephesi 6 Kasım’da Kemeraltı girişinde 9
Mart’tan itibaren açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile
Semih Özakça için, Armutlu’dan Gazi’ye, Gazi’den Ankara’ya
Zaferi Açlığımızla Kazanacağız! temalı 200 adet bildiri
dağıtımı yaptı. 17 Kasım 2017’de Nuriye ve Semih’i sahiplenmeye Sincan Hapishanesi önüne halkımız çağrıldı.
Doğançay’da 200 adet ‘İzmir Halk Cephesi’ imzalı
bildiri dağıtımı yapıldı. 4 kişinin katıldığı çalışmada
“Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin – Halk
Cephesi” yazılı ozalit asıldı.
İstanbul: Esenyurt ve Yeşilkent’te 3 Kasım’da “Berk
Ercan Devletin Sümüklü Mendilidir-Halk Cephesi” ,
“Özgür Tutsaklara Yapılan İşkencenin Hesabını Soracağız”,
“Semih’i Aldık Sıra Nuriye’de” ve “17 Kasım’da Nuriye
için Mahkemeye” yazılamaları yapıldı. Halk Cepheliler;
katiller yazılamaları sildikçe, kendilerinin daha fazlasını
yazacaklarını vurguladılar.

HALKIZ BİZ

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
Bizim sanatımız canla başla yeni hayatı inşa eder.
Coşku hakimdir, çünkü yaratır, yaratıcıdır.

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

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
“Hiçbir hak
yoktur ki
mücadele ile kazanılmış olmasın.
Bugüne kadar egemenler zorunlu
kalmadıkça hiçbir hakkı
tanımamıştır.
Faşizm koşullarında
hukuksal ve
siyasal bütün
kazanımları
sadece
direnerek elde
edebilir ve
koruyabiliriz.”

TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu

düzen
kapitalizm

devrim
sosyalizm

geçmiş

gelecek
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Geçen hafta, eğitim sistemindeki
yeni değişiklik tartışıldığı günler boyunca. TEOG kaldırıldı ve “yeni”
bir sisteme geçildi. Yenisinin hükmü
ne kadar sürer; belli değil.
“Yeni” sistemde, yoksul gençler,
kötü liselerde okumaya mahkum edildi.
Kimi aileler, “iyi” liselerin olduğu
semtlerde ev bakmaya başladı...
“Yeni” sisteme, aileler oturduğu mahallesinden göçmek zorunda kalacak
diye itiraz edenler oldu.
Fakat niye bu ülkenin bazı liseleri
“iyi”, bazıları “kötü”; bu pek tartışılmadı.
Orta öğretimde, AKP iktidarı boyunca, küçük değişiklikler hariç, tam
altı kez, büyük değişiklikler yapıldı.
AKP’nin Eğitim Bakanları, altı
değişikliğin altısını da “devrim”
diye, “büyük reform” diye sundular.
Altısının da devrimle, reformla
ilgisi yoktu. Çünkü faşist eğitim sistemi tüm değişikliklerde temelde aynı
kalmıştır. “Kökten” değişiklik, zaten
ancak devrimle olur.
Bugünkü eğitim sistemi, kapitalist
bir ülkedeki faşist eğitim sistemidir.
*
Eğitim de sınıfsal bir niteliğe sahiptir. “İki Sınıf”ın, “İki İdeoloji”nin, iki ayrı eğitim sistemi
var.
Eğitim, kapitalizmde başka, sosyalizmde başka.
*

Sınav Sistemi, At Yarışı veya
“Bir Kabus” Olamaz!
Kapitalist-faşist eğitim sisteminin
iki amacı vardır:
Bir: düzene uygun gerici, metafizik, ırkçı, faşist, bireyci insanlar
yetiştirmek.
İki: Eğitimden kar etmek.
*
Okulların kalitesi, sınav sistemi,
meslek seçme ve yönlendirme, hepsi
buna göre şekillenir.

Eğitim Öğretim, Ne At
Yarışıdır, Ne Kabus!
Ülkemizdeki eğitim sisteminde,
zayıf almak, sınıfı geçememek, sınavı
kazanamamak, bir felaketle eşdeğerdir.
Zayıf karne getirmiş bir delikanlı,
kendini intiharın eşiğinde bulur. Üniversite sınavını kazanamayan bir öğrencinin evi, o gün cenaze çıkmış
bir ev gibidir.
Kapitalizmin eğitim sisteminde
çocuklar, gençler, yokedici bir “at
yarışı”na sokulmuş gibidirler. Öğretmenler ve anne-babalar jokey rolünde, öğrenciler at konumundadırlar.
Öğretmenler ve anne-babalar, daha
hızlı koşsunlar diye boyuna öğrencileri
kırbaçlamaktadırlar.
Eğitimin gerici, faşist müfradatına
girmiyoruz burada. Ama yukarıdaki
tablo, nasıl bir eğitim ve sınav anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu
göstermeye yetiyor. Sosyalizmde, her
şey kapitalizmde olduğunun tersinedir.
Çünkü eğitimin amacı ve hedefi
farklıdır.
*

Eğitim Herkesin Hakkıdır
ve Yüksek Okul
Bir Ayrıcalık Değildir
SSCB daha 1938-39 yılında genel
öğretim okullarında okuyan öğrenci
sayısı bakımından dünyada birinci
sıraya YÜKSELDİ.

HALKIZ BİZ

Bu sosyalizmin tüm halk çocuklarını okutma iddiasının gerçekleşmesi
sonucunda oldu.
Rakamın öneminin görülmesi açısından şöyle diyelim: SSCB okullarında okuyan öğrencilerin sayısı, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya
bir arada alındıkları zaman oralardaki
öğrenci sayısına oranla 1,2 misli daha
fazlaydı. (Kalinin, Devrimci Eğitim
Devrimci Ahlak, s. 131-132)
Yalnızca bir tek Leningrad’ta, savaştan önce tüm faşist Almanya’dan
daha fazla üniversiteli vardı.
Evet, kapitalist faşist ülkelerde,
yüksek okula gitmek, sayısız engelle
zorlaştırılmıştı. Sosyalizm ise yüksek
okulu da ayrcalık olmaktan çıkarmıştır. Halkın çocukları, rahatlıkla
yüksek okullara gidebiliyorlardı.
Sosyalist ülkelerin tümünde, genel
ve zorunlu eğitim düzeyi yükseltilmiştir. Bazı ülkelerin daha yakın zamanlarda yaptığı zorunlu eğitimin 8
yıla yükseltilmesi, Sovyetlerde 60
yıl önce yapılmıştır.

Halkın İhtiyaçları ve
Öğrencinin Tercihleri
Herkes çevresinden bilir; bir çok
öğrenci, aslında sevmediği, istemediği
bir alanda okumaktadır. Çünkü sistemin yönlendirme mantığı, insanların
iisteklerini ve halkın ihtiyaçlarını değil, tekellerin ihtiyaçlarını esas alır.
Fakat sosyalist eğitim şöyle der:
“Kişinin karakterini olabildiği
kadar erken belirlemesi ve kendine
çetin bir dünya görüşü biçimlendirmesi gerekir. Eğer ben zoolog olacağım derse, mutlaka olmalıdır.”
(Kalinin, Devrimci Eğitim Devrimci
Ahlak, s. 65)
Çünkü, sosyalistler, bunun yetenek,
zeka işi değil, emek ve eğitim işi olduğunu bilirler. Her çocuk, bilgisayar
mühendisi olabilir, her çocuk doktor
olabilir... Kapitalist sistemin daha

- Kapitalizmde en
yüce değer, kardır..
Sosyalizmde en yüce
değer emek.
- Kapitalizmde birey
vardır. Sosyalizmde
tüm halk
- Kapitalizm “ben”i
yüceltir. Sosyalizm
“biz”i.
- Kapitalizm, bütün
pisliklerin kaynağıdır.
Sosyalizm, değerler
yaratır.
- Kapitalizm
sömürüdür. Sosyalizm
sömürüsüz dünyadır.
Kapitalizm
adaletsizliktir.
Sosyalizm adalettir.

-

Mehmet Güvel Nuriye ve
Semih’in Kararlılığıyla
Direnişini Sürdürüyor
70 yaşındaki TAYAD'lı Mehmet
Güvel, Nuriye ve Semih’in direnişini
büyütmek ve zafere daha yakınlaştırmak için başlattığı Süresiz Açlık Grevi’ni kararlılıkla sürdürüyor. Mehmet
Güvel’in günlüklerinden derlediklerimiz:
20 Ekim: Merhaba dostlar bugün
Ankara’da Nuriye ve Semih’in faşizmi
kendi mahkemelerinde yargılayacağı
gün biz inanıyoruz ki bugün Nuriye
ve Semih’i zulmün elinden alıp zaferi
kazanacağımız gün. Haklıyız Kazanacağız! Bizler de mahkemenin heyecanı ile her zaman olduğu gibi

çocuklar 10-12 yaşlarındayken yaptığı
elemeler bilim dışı ve ırkçıdır.
Peki bu eleme nasıl ve neye göre
oluyor kapitalizmde?

Yukarıdakiler
Aşağıdakiler
“Kapialist ülkelerin çoğunda, yaygın
bir ilk öğrenime karşın, orta öğrenim
kurumlarına ilk öğrenimi görmüş olanların ancak % 20'si devam edebilmektedirler.
Örneğin, Fransa'da liselere, varlıklı
sınıfların, mutlu azınlığın çocuklarından
% 94'ü devam ederken, işçi çocuklarının
% 45'i, köylü çocuklarının da ancak
% 32'si gidebilmektedir.” (Nasıl bir
Eğitim İstiyoruz, Server Tanilli, s. 25)
Eğitim süresi boyunca da, işçi ve
köylü çocukları sürekli dökülmekte;
ve bu dökülme oranı, son sınıfa gelindiğinde İngiltere'de %40'ı, İsviçre'de
% 50'yi, Federal Almanya'da % 80'i
bulmaktadır.
Bütün kapitalist ülkelerde orta öğretimden mezun olabilme oranı, doğrudan doğruya gelir düzeyine bağlıcoşku ve kararlılıkla direnişteki yerimizi aldık. Ankara’dan gelecek
olan haberleri bekleyecek ve gelecek
olan ziyaretçilerimizi ağırlayacağız… Şimdi gelen bilgiye göre Semih’in adli kontrolle tahliye, Nuriye’nin tutukluluk halinin devamına
karar çıktı bir sonraki mahkeme
17 Kasım’da.
25 Ekim: Nuriye Semih 231, Mehmet Güvel 117, Feridun Osmanağaoğlu
74 açlık gününden tüm Nuriye Semih
sevenleri yürekten merhabalar. Nuriye
ve Semih’in talepleri kabul edilene
kadar bizler önlüklerimizi çıkarmayacak ve direnişimizi sürdüreceğiz
direne direne kazanacağız. Hava yağmurlu ve soğuk olduğu için direnişimizi evde içerde sürdürüyoruz. Misafirlerimizi de orda ağırlıyoruz…

dır.
Örneğin Fransa'da, teknik üniversite
ve yüksek öğretmen okullarında işçi
çocuğu oranı yalnızca % 2'dir.”
Evet, eğitim sistemi emperyalist ülkelerde, faşist ülkelerde temelde böyledir. Sistem, ilkokuldan üniversiteye
kadar aynı zamanda bir «sınıfsal ayıklama ve ayrıcalıklar» sistemidir. Bazı
yoksul halk çocuklarının okuyup “yükseklere” çıkabilmesi, bunu değiştirmez.
Bunun nedeni de, zengin çocukları,
sistemin öğretmen, doktor, mühendis
ihtiyacını karşılamaya yetmez; bu nedenle, yoksul halk çocuklarına da kısmen, kontrollü bir biçimde bu yol
açılır.
Oysa sosyalizmde farklıdır. İsteyen
tüm öğrenciler, yüksek okullara devam
edebilir. Çünkü sorun, insanların halka
en iyi hizmet edebilecek şekilde bilgiyle donanmasıdır. Bunu isteyen her
öğrenciye bu imkan tanınır. Yüksek
okul için parası var mı yok mu diye
bakılmaz! KAPİTALİZMLE SOSYALİZM ARASINDA EN TEMEL
FARK BUDUR.

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017

Bugün sloganlarımızı mahalleden gelen ailelerimizle attık. Mehmet amca
ile bugün vefa evine kadar bir yürüyüş
yaptık sonrada TAYAD’lılarla Nagehan
ablaya bir faks çektik.
29 Ekim: Refakatçim Sezai sabah
günlük sağlık kontrollerimi yaptı. Bugün tansiyonlarım normal dünden beri
ishal durumum da yok ve güne daha
sağlıklı başlayabileceğimin işaretini
de almış olduk…

Dergimizin 40. sayısının yayınlandığı 12 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 249. günündeler
*Yüksel Direnişi 369. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 174. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 265. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 134. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 91. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 49. gününde

FAŞİZMİ YENECEĞİZ
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ONURLU YAŞADI,
MUTLU KAPATI GÖZLERİNİ SONSUZLUĞA
Tayad’lı Aileler

Sayı: 40

Yürüyüş
12 Kasım
2017
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Mesude Ana TAYAD'nın kurucularından ve onuru ile başı dik bir ana
olarak yaşanlardandı.12 Eylül darbesinden bu yana hapishane kapılarından ayrılmayan mücadelenin haklılığına ve
meşuruluğana inanan analarımızdandı.
Mesude anamızın büyük direniş süresinde oğlu ve şehidimiz Serdar Demirel
ile konuşmaları dünya örnek:
Serdar annesine, gönüllü ölüm orucuna başıladığını söylüyr ve ana
ise oğluna şöyle cevap
verdi:“Direnişe başlıyorsun oğlum, iyi düşündüm
mü? Sonuna kadar sürdüreceksen, bana hain
anası dedirtmeyeceksin,
başım dik yürüyeceksem,
yolun açık olsun oğlum!”
Sedar ölüm orucuna
başlarken mesude ana
serdar ile ilgili düşünceleri
ve yaşadıklarını şöyle ifade etmişti;kendi
kararının, kendi sevgisinin, kendini düşüncesinin arkasından gitti. Hiçbir zaman
engellemek için de en ufak teşebbüste
dahi bulunmadım, söyleyenlere de ters
cevap verdim. Oğlumun gururunu korumak için elimden geleni yaptım. Oğlumu toprağa verdim, şehit ettim, bundan
sonra da ölünceye kadar oğlumun arkasındayım. Annelik görevimi yapacağım.
O benim gurur kaynağım.Serdar feda
eylemi yapmak için kendini yakmak istemişti ama gardiyanlar ‘bunu fark ederek
Serdar’a müdahale etmişler. Ben de
Serdar’ı hapishaneye ziyarete gittiğimde
Serdar elini orada betona bir vurdu.
"Başaramadım" dedi. Ben de deli misin
dedim. Sen başarılısın. Sende kalbur
kadar yürek var, her babayiğit giremez
o yükün altına dedim. Sen yoluna devam
ediyor musun ondan haber ver dedim.
"Ediyorum" dedi. Tamam o zaman dedim. Yanık yarası geçer, leke geçmez
dedim. Bir süre sornra Serdar’ın kararlığını gördü düşman ve zorla müdahale
için hastahane kaldırdılar. Serdar’ı hastahaneye gittiğimde beni gördüğünde

hemen şunu sordu "ben ölüm orucundaymışım, doğru mu?" dedi. Evet dedim.
"Zorla müdahale edilmişim doğru mu?"
dedi. Doğru dedim. Eğildim dedim, "sen
bu mücadeleye devam et, ne olduğunu
unutma" dedim. Başını salladı. Başka
bir şey konuşmadı. Sonra önümden alıp
götürdüler.Serdar sonra zorla müdahaleden dolayı şehit düştü.

Bu ifadeler Mesude ananın nasıl bir
anne ve yoldaş olduğunu anlatıyor.
Çünkü ülkesi için mücadele etmeyen,
onuru ile yaşayanların anasıydı büyük
direnişte şehit düşenlerin hepsi onun
yoldaşı, evladıydı.
Bütün şehitlerimizi, yoldaşlarımızı
Serdar kadar sahiplendi. Serdar şehit
düştükten sorna direnen yoldaşlara sözü
ise;;
“Hepsinin yolu açık olsun, gönülleri
ferah olsun. Dileğim mücadelelerinde
başarılı olsunlar. Göğüsleri açık, alınları
dik gezsinler. Gezeceklerine de inanıyorum. Hepsinin arkasındayım.”
Serdar şehit düştü "Ciğerimiz Yandı
Ama Gururumuzla Yaşıyoruz diyendir
Mesude ana.
Uzun bir süre Sevgi Erdoğan Vefa
evinde kalan Mesude ana sağlık sorunlarının ağırlaşmasından sonra hastahane
gözlerini kapattı sonsuzluğa. Son çağrısı
ise Nuriye ve Semih'ti. Yoldaşların omuzlarında gömüldü toprağa.
Analar ki onurlu evlatlarını sahiplendiler

HALKIZ BİZ

Analar ki evlatlarını kendi elleri ile
toprağa gömenlerdir
Başı dik düşmanın karşısında
ve son olarak bakandır o gözeler
122’lerin resmine
Biliyordu analarımız
özgürlüğümüzün nerden nasıl geleceğini
Biliyordu bedel ödemeden kavuşacak adaletin olmadığını
Sahiplendiler düşüncelerini evlatlarının
Kavgaları oldular düşman karşısıda
Aciz değildi analarımız
25 mevsim 7 yıl.
Hayat doluydular elin altında 1230 gün
Birlikte beraber omuzladılar
umudun bayrağını.

Dergimiz Emekçisi Yılmaz Viraner
Serbest Bırakılsın!
Yürüyüş dergisi emekçisi Yılmaz Viraner bir haftadır AKP’nin işkenceci
polisleri tarafından gözaltında tutulmaktadır. 31 Ekim günü, İstanbul Gazi Mahallesi’nde polislerce gözaltına alınan
emekçimiz Yılmaz Viraner, bir haftadır
işkence altındadır ve derhal serbest bırakılmalıdır. Ülkede bir polis terörü,
devlet terörü estiriliyor… dergimizin basımı ve dağıtımı sürekli engellenmek istendi-isteniyor, gönüllü dağıtımcılarımız
gözaltına alınıyor ama Yürüyüş’ümüz
devam ediyor ve devam edecek.
Yürüyüşümüzü durduracaklarını düşünmeleri ahmakçadır. Çünkü Yürüyüş
halktır. Halkın adalet sesidir. Halkın özgürlük çağrısıdır. Halkın iş, ekmek, onurluca yaşama isteğidir. Biz gerçeğin sesiyiz.
Bizi ne gözaltına alarak ne baskıyla, işkenceyle susturamazsınız. Devrimci bir
basın olarak mücadelemizi daha da büyüteceğiz.
Yürüyüş Halktır Susturulamaz!
Yürüyüş Dergisi

Avrupa’da

Nuriye ve Semih

Bu Direnişi Duymayan Kalmayacak!

TALMANYA
Aachen:
Aachen’da uyuşturucuya ve kumara
karşı kampanya 2 Kasım Çarşamba
günü başladı.
Aachen merkezi ve Türkiyelilerin
yoğun yaşadığı ve çalıştığı mahallelerde
bildiri dağıtıldı. HFG merkezinin açılacağı, uyuşturucu ve kumar bağımlılarına yardım edileceği anlatıldı.

ladı. Söyleşide tedavi ve ikna yöntemleri anlatıldı. Bu sorunun da örgütlülük ile çözülebileceğine vurgu
yapıldı.

Essen Üniversitesi’nde
Grup Yorum Konser Çalışması
3 Kasım Cuma Günü Almanya Essen Üniversitesi’nde 19 Kasım’da gerçekleşecek olan Grup Yorum konserinin
afişleri asıldı.

Stuttgart:

Duisburg:
Grup Yorum Gönüllüleri olarak 2
Kasım Perşembe günü konser ve miting
çalışması düzenlendi. Almanya’nın
Duisburg şehrinin merkezi yerlerine
cumartesi günü Nuriye ve Semih için
düzenleyeceğimiz mitingin ve 19 Kasım Duisburg konserinin afişleri asıldı.

Uyuşturucu ve Kumar
Bağımlılığına Karşı Söyleşi
HFG çalışanları, bağımlılık ile mücadele için söyleşilere Duisburg’da
başladı.
5 Kasım’da Duisburg Rheinhausen
Alevi Derneği’nde düzenlenen panelde
3 HFG çalışanı “Düşmanımızı Nasıl
Tanıyacağız ve Ona Karşı Nasıl Mücadele Edeceğiz“ sloganıyla söze baş-

2 Kasım Perşembe günü DevGenç’liler olarak 239 gündür açlık
grevinde olan ve şu an tutsak olan
Nuriye Gülmen’e ve tutsak Grup Yorum üyelerine mektup yazıldı.

Film Akşamı
2 ve 4 Kasım akşamlarında Stuttgart
Dev-Genç’liler olarak film akşamında
bir araya gelindi.

Bizim Gençlik Dergisi Dağıtımı
4 Kasım günü Bad Canstatt ve Feuerbach bölgesinde Dev-Genç’liler tarafından Bizim Gençlik dergisi dağıtımı
yapıldı.

Dev-Genç’liler 11’leri
Pankart Asarak Selamladı
7 Kasım 2016’da oligarşinin hava
saldırısı sonucu şehit düşen DHKC

gerillalarının 1.ölüm yıllında DevGenç’liler tarafından 7 Kasım 2017
günü Stuttgart’ın Bad Canstatt Bölgesinde merkezi bir köprüye “DERSİM’DE ŞEHİT DÜŞEN GERİLLALAR ÖlÜMSÜZDÜR” (DEV-GENÇ)
ve önderlerimiz Che’nin, Mahir Çayan’nın ve Dayı’nın resmi olan Haklıyız Kazanacağız yazılı pankart asarak
Dersim şehitleri selamlandı.

Sayı: 39

Yürüyüş
5 Kasım
2017

Mannheim:
Her Pazartesi saat 18.00’da Heidelberg Bismarckplatz´da gerçekleştirilen NuSe eylemi, bu hafta 30 Ekim’
de yine yapıldı.

Bizim Gençlik Dergi Dağıtımı
4 Kasım Cumartesi günü Mannheim’da Bizim Gençlik Dergisi dağıtımı yapıldı. Mannheim’ın merkezi
Marktplatz’da yapılan dergi dağıtımında 10 Bizim Gençlik dergisi halkımıza ulaştırıldı.

Karlsruhe:
2 Kasım günü Karlsruhe Konsolosluğu önünde Nuriye ve Semih için
eylem yapıldı. Yapılan eylemde konsolosluk çalışanlarına ve konsolosluğa
gelen halka, Nuriye ve Semih´in neden
açlık grevinde oldukları ve bugüne

Dergimizin 39. sayısının yayınlandığı 5 Kasım 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 242. günündeler
*Yüksel Direnişi 362. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 167. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 258. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 127. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 84. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 42. gününde

DHKP-C’NİN BASKISINDAN KURTARAMAZSINIZ!
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kadar yaşadıkları süreç anlatıldı. Konsolosluğa gelen halkın konsolosluk
bahçesinde toplanması, açıklamayı
dinlemelerinin ardından konsolosluk
içinde birkaç kişinin saldırı girişimi
oldu.

Dortmund:
Nu-Se İçin Toplu Açlık Grevi
17 Kasım 2017 günü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı talepleri için bizde Dayev’liler olarak
bir günlük açlık grevinde olacağız.
Köln Dom Kilisesi önünde bütün gün
bir arada, onların açlığını paylaşacağız.
Gelebilen herkesi oraya bekliyoruz.

Ulm:
Sayı: 39

Yürüyüş
5 Kasım
2017

Her hafta olduğu gibi 3 Kasım
günü de yaklaşık 50 kişilik katılımla
Ulm çarşı merkezindeydik. Semih’i
faşizmin zindanlarından aldık şimdi
sıra Nuriye’de. Onu da faşizmin zindanlarından söküp alacağız ve işlerine
geri dönene kadar her hafta Cuma
günleri aynı saatlerde eylemimiz devam
edecek çağrısı yapıldı.

Frankfurt:
22 Ekim Pazar günü Frankfurt`ta
gösterimi yapılan Zer filminin Almanya
galasında açtığımız stantta Nuriye ve
Semih`i anlatmaya devam ettik. Standımızda direnişi anlatan bildirilerin
yanı sıra Grup Yorum`a yönelik baskıları ve yasaklamaları dile getiren
bildirileri de filmi izlemek için gelenlere
ulaştırdık.

Alzey:
Alzey Halk Meclisi (AHM) 05 Kasım 2017 günü Alzey Cemevi´nde Hasan Ferit Gedik her türlü bağımlılıkla
mücadele üzerine yapılan panelde;
madde kullanımı üzerine animasyon
izlendi.
Dünyada, Almanya’da resmi verilerle özellikle uyuşturucu bağımlılığın
geldiği boyuta değinildi. Bağımlılığın
aile içindeki yansımasını anlatan kısa
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bir tiyatro gösterisinden sonra bağımlılık üzerine ayrı ayrı panellerin verileceği duyurusuyla bitirildi.
Alzey Halk Meclisi ikinci bölümde
kendi toplantısını gerçekleştirdi. Yakın
zamanda kurulan AHM, çocuk komitesi
yaratılması programlanmasına karar
verildi. 17 Kasım Nuriye ve Semih´in
mahkemelerinin olduğu gün Alzey
meydanda, Alzey Halk Meclisi olarak
yapacakları eylemin duyurusuyla toplantı sona erdi.

Gülaferit Ünsal
Bir Kez Daha Kazandı!
Bundan birkaç hafta önce Özgür
Tutsağımız Gülaferit Ünsal kaldığı
Berlin Lichtenberg Hapishanesi’nde,
ırkçı-mafya artığı Alman kadını tarafından saldırıya uğramıştı. Bu saldırıyı
protesto eden alman solcular ve Halk
Cephelilerin oluşturduğu 100 kişilik
kortejle hapishane önüne bir yürüyüş
düzenlemişti. Ayrıca 1 Kasım günü
Gülaferit Ünsal süresiz açlık grevine
başladı. 3 Kasım günü Özgür Tutsağımız Gülaferit Ünsal’ın talebi kabul
edildi ve ırkçı-mafya artığı kadın, Gülaferit’in kaldığı bloktan uzaklaştırıldı.

TFRANSA
NuSe Güney Almanya-Fransa
Dayanışma Komitesi AİHM Eylemi
2 Kasım günü Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önünde gerçekleşen eylemde Almanca, Fransızca, Türkçe
açıklamalar okundu, sloganlar atıldı.
CPT’ye İngilizce, Fransızca dosyalar
verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle yapılan görüşmede AİHM’in
bürokrasi dayatması teşhir edildi. Nuriye ve Semih’in başına gelmiş ve gelecek olan her şeyden sorumlu oldukları
ifade edildi. AİHM temsilcisi çalışan
memurların özelde konuyu takip ettiklerini ve bu konuda özel bir duyarlılığın olduğunu da söyledi.

TAVUSTURYA

FAŞİST POLİTİKALARINIZI

Avusturya Umudun Çocuklarından
Grup Yorum’a Destek
Avusturya’nın çeşitli şehirlerinden
çocuklar Grup Yorum'a destek ve sevgilerini göstermek için resim, el işleri
ve tuzlu hamurla yıldız, araba, çiçek
gibi farklı şekiller yaptılar. Özellikle
müziği ve müzik aletlerini çok seven
çocuklar da müzik aletlerinin resimlerini yaptılar. Grup Yorum’dan Özgür
Gültekin’i tanıyan çocuklar yaptıkları
resimleri abileri Özgür’e hediye etmek
istediklerini söylediler.

TİSVİÇRE
Zürih’te Sevgi Erdoğan Vefa Evi
Futbol Turnuvası Çalışmaları
2 Kasım günü Zürih’in farklı bölgelerinde futbol turnuvası çalışması
yürütüldü. Uğranılan iş yerlerine afişler
asıldı ve Sevgi Erdoğan Vefa Evi anlatıldı.
3 Kasım günü, Basel şehrinde esnaflar dolaşılarak Sevgi Erdoğan Vefa
Evi anlatıldı. Futbol turnuvasına katılmaya çağrı yapıldı.
Çalışma esnasında gündem ve Nuriye ve Semih’in açlık grevleri ve tutuklanan avukatlara dair sohbetler edildi. Sevgi Erdoğan Vefa Evi’nin sadece
bir bakım yeri olmadığını anlattık.
Düzenin yaşlılara bakış açısını anlatıldı.

TYUNANİSTAN
Yunanistan Selanik’te Nuriye ve
Semih İçin Dayanışma Gecesi
2 Kasım akşamı Selanik’te Nuriye
ve Semih’le dayanışma ve sürdürülen
kampanyanın ekonomik giderleri için

bir gece düzenlendi. Anarşist bir lokalde
düzenlenen geceye gerek anarşistlerin
gerek solcuların katılımı geniş oldu.
Gecenin düzenlendiği yere komite
imzalı büyük bir pankart ve Nuriye
Semih’in direnişinden fotoğraflar asıldı.
Gece direnişin tarihini anlatan Yunanca
sinevizyon gösterimi ile başladı. Son
durum hakkında bilgilendirme ve eylemlere katılım çağrısı yapıldı. Solcu
ve anarşistlerden yaklaşık 10 müzisyenin hep beraber çaldıkları Yunan
halk müzikleriyle gece, geç saatlere
kadar sürdü. Katılımın yoğun olduğu
gecede, mahkemeye ve eyleme çağrılar
yinelendi.

Selanik’te Konsolosluk Önünde
Eylemler Sürüyor
3 ve 4 Kasım günleri öğlen 12.00’da
Selanik’teki Türkiye Konsolosluğu
önünde Nuriye ve Semih’in kararlılık
ve inançla sürdürdükleri açlık greviyle
dayanışma amacıyla eylemler yapıldı.
Komite imzalı açılan pankartımız, dağıtılan bildiriler, yapılan 600 kuşlamayla ve Türkçe, Yunanca atılan sloganlarla eylemler tamamlandı.
Turlarla Türkiye’den gelenlerin el
sallamaları, eylemi selamlamaları ve
ilgiyle takipleri dikkat çekti.

TBelçika
Avrupa Konseyi Önünde
NuSe Eylemi
25 Ekim tarihinde 9 Avrupa Parlamenteri ortak bir mektup ile Nuriye
ve Semih’in direnişi konusunda bir
çağrı yapmışlardı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

Federica Mogherini’ye seslendikleri
mektupta, iki eğitimcinin direnişinin
artık Türkiye’de haksız yere işten
atılan tüm insanlar için bir sembol olduğu belirtilmiş ve yaklaşık bir senedir
süren bu sürece ilişkin bilgiler aktarılmıştı. Parlamenterler mektuplarında,
“Avrupa Konseyi bir an önce iki
eğitimciden yana diplomatik girişimde
bulunmalı” çağrısını yaptılar.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilciliği
Önünde Eylem
Belçika’da Nuriye Semih kampanyası yürüten OHAL’e Karşı Mücadele
Komitesi üyeleri Cuma 3 Kasım günü,
Brüksel’de eylemler gerçekleştirerek
Mogherini’ye seslendiler. İlk olarak
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilciliği önünde, ellerinde
İngilizce “Türkiye’de iki eğitimci Nuriye ve Semih, işlerine geri dönebilmek
için açlık grevindeler, ölmek üzereler.
Herhangi bir reaksiyon Bayan Mogherini?” yazılı dövizlerle bir araya
geldiler. Binadan çıkan görevlilere,
zarflar içinde Mogherini’ye yönelik
yazılan mektup dağıtıldı. Bir görevli
ile yapılan görüşmede de aynı şekilde,
kendisine ulaştırılmak üzere mektup
bırakıldı ve randevu talebinde bulunuldu. Ardından Avrupa Konseyi binası
önüne giden grup, burada da kapı
önünde dövizlerle dikilerek bildiri dağıtımı yaptılar. Oldukça ilgi çeken eylem esnasında çeşitli parlamenterler
ile konuşuldu, bilgi verildi. Kimi Konsey çalışanları ve parlamenterler zarfları
alarak içeriye ulaştırmaya çalışacaklarını bildirdi.
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AVRUPA’dakiBİZ

EĞLENCEYİ YOZLAŞTIRMANIN BİR ARACI OLARAK ALKOL
Her Sınıf Kendi Eğlence Anlayışını da Yaratıyor!
Biz Halkız, Biz Halk Çocuklarıyız!
Biz Yeni Bir Geleneceği Yaratmaya Çalışanlarız,
Büyük Ailemizin Bir Parçasıyız!
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Bugünki konumuz, eğlence anlayışımız
temelinde asıl olarak alkol olacak. Önümüzde bizi bekleyen yeni yıl var. Yeni
yıla merhaba derken neyi, nasıl yapacağız?
Düzenin yeni yıl kutlamalarına karşı, bizim
alternatiflerimiz ne olacak ve asıl önemli
olan, biz neye, nasıl bakacağız?
Bu konuya girmeden önce ara ara bazı
tanımlamaları tekrar yapmak, hatırlatmak
istiyoruz.
Bunlardan biri sınıflar gerçeğidir.
İki sınıf var. Biri proletarya ve diğeri
burjuvazi. Yani halk ve emperyalistler ile
onların işbirlikçileri. Yani ezen ve ezilen.
İki sınıf var ve her iki sınıfın da kendi
ideolojileri var.
Birisi idealizmden beslenir böyle halkları uyutup, yönlendirip, sömürürken.
Diğer taraftan biz, halkların felsefesi
ise diyalektik materyalazimdir.
Yani biz dünyaya böyle bakar, onu
böyle değerlendiririz.
İdeoloji kısacası yaşam şeklidir. Yani
kültür sanattan, hukuka her şeye yön verir,
tüm politikaları belirler.
O zaman bizim de oturuşumuzdan kalkışımıza, konuşmalarımıza, tercihlerimize
bu yön verir.
Yani biz bu ailenin fertleri olarak, bu
ailenin ideolojisine göre, ezilen halkların
ideolojisine göre hareket ederiz. Düzenin
etkisine, yönlendirmesine karşı ayaklarımızı
sıkı sıkı kendi değerlerimize, kendi tarihimize, şehitlerimize, geleneklerimize basarız.
Çünkü bu ideolojinin yarattığı sonuçlardır;
değerlerimiz, tarihimiz, şehitlerimiz, geleneklerimiz.. Hem bu ideolojiden beslenmiş hem de bu ideolojinin ete kemiğe
bürünmesini, sağlamlaşmasını sağlamıştır.
İdeoloji kelimesini açıkladık.
Hayatımızı belirleyen bir başka kelime
ise ideolojilerin yön verdiği politikalardır.
Politika nedir peki; ilkelerle-kurallarla
sorun çözmektir.. Yani hayatı bu ilke-kurallarla örmektir, şekillendirmektir.
Peki uzatmadan kendi konumuza ge-

Onlar Gibi, Onların İstediği Gibi
Hem de "Kendi Rızamızla" Yapmayacağız!
Beynimizi de, Bedenimizi de, Çocuklarımızı,
Ailelerimizi de, Geleceğimizi de Koruyacağız!

lelim; peki bu noktada bizim eğlence politikamız ne olacak?
Biz düzenin eğlence anlayışı gibi içmeden eğlenilmez diye mi düşüneceğiz?
Veya düzenin yarattığı eğlence anlayışına karşı, kendi eğlence anlayışımızı yaratmada ısrar mı edeceğiz?
Düzenin eğlence anlayışına karşı direnecek miyiz, yoksa teslim mi olacağız?
Böyle gelmiş, böyle gider anlayışının bir
parçası mı olacağız. Veya “içmeden de
eğlenilir mi hiç, sanki her gün içiyoruz,
şunun şurasında bir gün içeceğiz” deyip
düzenin yozlaştırma konusunda en önemli
politikasını içimize sokup, bunun yanlış
olduğunu bile bile savunacak mıyız?
Ne yapacağız?
Düzendeki insanların ne yapacağı bizim
gücümüzle alakalı elbette. Bizim örgütlediğimiz, anlatabildiğimiz, içmeden de eğlenilebileceğini bizzat pratikte göstererek
ikna edebileceğiz. Ama peki bizim ailemizin
fertleri açısından nasıl olacak? Onların
ikna olma çabası neye, neden ikna olmak
istiyorlar tüm bunları bilirken?
Alkolün sonuçlarını, devrimcilerin nasıl
baktığını bilirken, dünya devrimler tarihinde
içkinin nasıl egemenler, faşist diktatörlükler
tarafından kullanıldığını bilirken neden
ikna olmazlar?
Neden illa ki böyle olmalı diye kendini
dayatırlar?
Bu noktada yanlış üzerine doğru kurulmaz. Yanlış olduğunu bile bile ısrar
edilemez.
Evet gerekirse az kişi olacağız, gerekirse
istediğimiz katılımı sağlayamayacağız.
Ama önemli olan doğruyu oluşturana
kadar, yani devrimi yapana kadar yanlışla
uzlaşmamaktır..
Bugün Bolşevik Partisi Sovyet devrimini yapmıştır. Bolşevik azınlık anlamına
gelir. Azlardır ama devrimci ideolojide
ısrar etmişlerdir ve bu onları devrime,
milyonlara götürmüştür.
Bugün Nuriye-Semih direnişi de, evet
tek kişiyle başlamıştır ama o Semih’i

FAŞİST POLİTİKALARINIZI

yanına katmış ve şimdi milyonları arkasına
almıştır. Karanlığa karşı aydınlıktır, teslimiyete karşı direniştir, halkların sesidir.
Doğrunun peşinden gitmişlerdir. Kaç
kişi olduklarına bakmadan, yarın kaç kişi
olur diye de bakmamışlardır. İşimiz, ekmeğimiz onurumuz deyip, bu doğrunun
peşinden gitmişlerdir.
Biz de eğlence anlayışımız konusunda
aynı bakmalıyız. Doğru nedir; içmeden
de eğlenilebileceğini göstermek, yeni bir
eğlence anlayışını yaratmak, yarattıklarımızı
büyütmek.
O zaman tüm büyük ailemiz fertleri
bunun peşinden gitmelidir.
Düzen zaten karşımıza yeterince sorun
çıkarıyor, çalışma tarzımız zaten yeterince
bizi engelliyor.. Ama ayrıca biz kendi kendimize bilerek bu engeli koymamalıyız.
Ailemize ve ailemizin politikalarına
güvenmeliyiz. Düzenin politikalarına değil.
Düzenin politikalarının bir parçası olmak
değil, bizim yerimiz buna karşı her alanda
olduğu gibi bunda da doğru politikanın,
ailemizin politikalarını desteklemek, büyük
ailemizin yanında yer almaktır.

En Güzel Şarkıyı Direnenler
Nasıl Söylerse, En Güzel de
Direnenler Eğlenir!
Alkole neden insan ihtiyaç duyar? Bu
konuda elbette temel olan artık bir alışkanlık
haline gelmesidir. "İçki olmadan olmaz"
Ama asıl olarak alkol, içki bir kaçıştır, rahatlamadır.
"Çilingir sofrası" denilir alkol-içki sofralarına. Neden, çünkü çilingir yani anahtardır alkol. Rahatlayacaksın ve derdini
anlatacaksın..
İşte bizim buna ihtiyacımız da, dost
sofralarımız da yok. Kendimizi ifade
etmek, anlatabilmek için içkiye ihtiyacımız
yok.
Diğer bir yanı ise alkolün, rahatlama
ve kaçıştır, unutmaktır sorunları. Yok biz
sorunlarımızı unutmayacağız, biz sorunlarımıza çözümler üreteceğiz. Ve sorunların

hafiflemesi, ayağımıza bağ olmamasını
ancak dünyanın sorunlarıyla birleştirirsek küçültebilir, ezebiliriz. Alkol bir
kaçıştır sorunlardan ve o sorunlar orada
duruyordur. Alkol sadece o sorunları
daha da büyütüp, daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir..
Kaçmayacak, sorunlarımızı çözeceğiz..

H

içbir halkın kendi öz
kültüründe içki bu
şekilde yoktur, olamaz da.
Bulundukları dönemin egemenleri tarafından halkı uyutmanın bir aracı olarak halkın
yaşamına sokulmuş ve büyütülmüştür. Çünkü kendi
sorunlarını çözmeleri yerine
kendi sorunlarından kaçmaları, rahatlamaları dönemin
iktidarlarının her zaman işine
gelmiştir. Bu şekilde kendi
iktidarlarına yönelik öfkeyi
azaltmaya, sorunlarının asıl
nedenlerini bulmak yerine
arabeskleşmelerini istemiştir.
Örneğin, en çok içki içen ve
votkasıyla bildiğimiz Rus
halkının, Sovyetler döneminde en temel mücadele ettikleri
sorunlardan biriydi alkol…
Hiçbir halk içkici olmadığı
gibi biz de içkici değilizdir.
İçki düzenin halkı yozlaştırma araçlarından birisidir.
İçki olmadan eğlenilemeyeceği, sorunlardan kurtulamayacağı düşüncesi aşılanır.
Yani insanlar, en güzel günlerinde de, en kötü günlerinde
de içki içmenin meşru olduğuna inandırılırlar.
İçince vücudumuz gevşeyecek, dilimiz rahatlayacak, keyfimiz gelecek, demleneceğiz gibi... Bizi bunlarla ikna etmeye çalışırlar.
Ama gerçekte olan beynimizin uyuşmasıdır.

İ

çki, iradeyi ortadan kaldırır; insanları
polisin yönlendirmesine açık hale ge-

D

ünya Sağlık Örgütirir.
tü’nün aralarında Türki1905 devriminden bu yana polisin kul- ye’nin bulunduğu 30 ülkede yaplandığı yöntemlerden başlıcalarından birisi tığı araştırmalara göre;
"zayıf kişiliği olan insanları ajanlantırmak" Dünyada;
olmuştur.
cinayetlerin yüzde 85,
Zayıf kişiliğin temel özelliklerden birisi tecavüzlerin yüzde 50,
"içki içmeye ihtiyaç duymak"tır.
şiddet olaylarının yüzde 50,
İçki içmek bağımlılıktır.
ölümcül trafik kazalarının yüzde
Bağımlı insan, iradesini karşı-devrimin 65,
her türlü saldırısına koaile içi kavga ve geçimsizİçki içen bir insanın laylıkla teslim edebilir.
liklerin yüzde 70 ve
dikkati dağılır. Düşünceleri
İçki içtiği için o kişi
sonradan görülen akıl hastave vücudu dinçliğini kay- NE BİZİM NE DE KEN- lıklarının yüzde 60 oranında etbeder. Refleksleri ve algısı Dİ KENDİNİN DENE- kili olan unsuru ya da sebebi alzayıflar. Beyninin hâkimi- TİMİ ALTINDADIR.
koldür.
yetini kaybeder. Bir yandan,
GÜVENİLMEZDİR.
Nasıl Bir Dünya İstiyoruz?
düzen beynimize şu düşünİNSAN
HAYATI Böyle Bir Dünya İstemiyorsak
celerle girer: "Bir bardaktan EMANET EDİLEMEZ. O Zaman Üzerimize Düşeni
ne olur canım.", "Tek ben
Yapacak ve Yeniyi Yaratma
mi içiyorum, herkes içiyor.",
Mücadelemizde Kendi Yerimizi
"İnsanlar içki içtikleri zaAlacağız! Her şeyden Önce Kendimizi, Çocuğumuzu,
man manevi yoğunlukları
Ailemizi, En Sevdiklerimizi Koruyacağız!
artar, ilham gelir.", "İçki
içmezsek hakla bağ kuramayız", "İçki içmezsek halk
Almanya'daki Tablo:
bizi yasakçı, dar kafalı ola- Yalnızca 2008 yılında 23 bin Alman genci, uyuşturucu
rak görür."... bu örnekler
ve aşırı alkol yüzünden hastanelik oldu.
çoğaltılabilir.
- Federal Hükümetin açıklamalarına göre (2009) her 10
Halkımızın olumsuz,
gençten biri alkol bağımlısı.
yozlaşmış yanlarını değiş- 2011 Bağımlılık Raporu’na göe de alkolden zehirlenip
tirmekle yükümlüyüz. Yozhastaneye kaldırılan 15 yaş ve altındaki çocuk sayısı 26 bin
laşmaya karşı mücadele
349’a çıktı.
ederken, her gittiğimiz evde,
- Yetişkin erkeklerin yüzde 44,6’sı ve kadınların yüzde
her oturduğumuz masada
32,4’ü sağlıklarını tehlikeye düşürebilecek düzeyde alkol tüiçki içmemeliyiz, içmeyiz.
kettikleri belirtildi. Almanya’da 9,5 milyon kişi hayatlarını
Çözmenin yolu kanımıza
tehlikeye atacak derecede alkol tüketiyor. Bunların 1,3 alkol
alkol karıştırmak değil, beybağımlısı.
nimizi kullanmaktır, devrim- Alkol tüketiminden ölenlerin sayısı yılda 74 bin. Alkol
ci-bilimsel düşünmektir. Sotüketiminden oluşan zarar 36,7 milyar Euro. Bunun 7,4
runları yaratan koşullarla mümilyar eurosu sağlık sigorta sistemine yansıyor.
cadele etmektir.
- 2013 yılında ülkede kişi başına 135 litre alkol tüketildiği
Çözmenin yolu, kendive 1,8 milyon kişinin alkol bağımlısı olduğu beldirildi.
mizi zayıf düşürmek değil;
- Her yıl alkol ve tütün ürünleri tüketimine bağlı nedenlerle
birlik beraberlik içinde pay74 bin kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
laşarak, dayanışma ile bir
- Bağımlılık sorunları merkezi, sigara ve alkolle mücadele
arada olmaktır. Oyunlarla,
kapsamında vergilerin yükseltilmesini ve satış saatlerine sıtürkülerle, halaylarla, fıknırlandırılmasını istiyor.
ralarla... yani zengin halk
- Alkol tüketiminde Ekonomik kalkınma ve işbirliği
kültürümüzle eğleneceğiz.
örgütü (oecd) ülkeleri arasında en ön sırada.. İlk 5’te..
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“Telaşa gerek yok, en iyi rehber halkımızdır.”
Ümit Doğan Gönül

20 Kasım - 26 Kasım
Soner PEKTAŞ:
Denizli doğumludur. Isparta Gençlik Derneği kurucu üyelerindendir. Yükseköğrenimi
için geldiği Isparta’da, gençliğin akademikdemokratik mücadelesi içinde yer aldı. Gençlik
Derneği çalışmalarına katıldı. Gençliğin birçok
Soner Pektaş eyleminde yer aldı, defalarca gözaltına alındı,
polis onu yıldırmak, sindirmek için komplolar
kurmaya çalıştı. Irak'ın işgaline karşı Gençlik Derneği öğrencilerinin imza kampanyasına polis saldırmış ve aralarında
Soner Pektaş'ın da olduğu birçok öğrenci yaralanmıştı. Ama
o mücadelesini sürdürdü. Pektaş, bir süredir böbrek yetmezliği
nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümünden üç-dört gün önce
rahatsızlandığında başvurduğu SSK’da gerekli bakımı yapılmadı. 24 Kasım 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Ayhan PEKTAŞ:
1962 Malatya doğumludur. Liseye başladığı
yıl devrim kavgasına girdi. İzmir Liseli DevGenç'in yöneticilerinden biri oldu. Çalışkan,
dinamik, yokluklardan, baskıdan yılmayan
bir yoldaşımızdı. Faşist Teröre Karşı Silahlı
Ayhan Pektaş Mücadele Ekipleri içinde yer aldı. Faşistlere
ve emperyalistlere karşı gerçekleştirilen birçok
eyleme katıldı. Cunta işbaşına geldiğinde, en küçük bir
tereddüt göstermeksizin, hiçbir kaygı duymaksızın mücadelesini sürdürdü, görevlerini eksiksiz yerine getirmeye
devam etti. İzmir Alsancak’ta, emperyalist bir kuruluşa
karşı gerçekleştirilen bir eylem sırasında, elinde bomba patlaması sonucu 22 Kasım 1980’de şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Anlatıyor:

"Umut, Çok Çabuk Büyümüştü”
Onu ilk olarak, Mücadele Gazetesi İzmir Temsilciliği'nde
görmüştüm. Sessiz, utangaç, çocuksu bir duruşu vardı. Ve ışıl
ışıl parlayan gözleri. Sonraları konserlerde, eylemliliklerde
yanında sayıları gittikçe artan liselilerle birlikte görüyordum.
Çocukluğu, utangançlığı gün geçtikçe kaybolsa da, sessiz ve
sakin yapısı ışıl ışıl gözleriyle liselilerin önderliğine soyunmuştu.
Aynı günlerde bir arkadaşla birlikte Kemeraltı'nda limonata
satarken görmüştüm. Gülümseyen ışıl ışıl gözleriyle tezgahın

Ümit Doğan GÖNÜL:
1975 Muş doğumludur. 90 Atılımı sonrası İzmir’de
mücadeleye başladığında lise öğrencisiydi. Kısa sürede
Liseli Dev-Genç’in yönetici kadrolarından biri oldu.
Tutsak düştüğü 1992 yılına kadar militanlığı ve çalışkanlığıyla hep örnek bir Dev-Genç’li oldu. Aydın HaÜmit Doğan Gönül pishanesi’nde rahatsızlandı. Oligarşinin “sessiz imha”
politikası sonucu 24 Kasım 1995’te şehit düştü.
Erol YALÇIN, Selma DOĞAN:
Halka ve devrimcilere yönelik saldırıların boyutlandığı, kayıp ve katliam
politikaları ile devrimci hareketin kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde, 26
Kasım 1993’te, İstanbul Hasköy’de
Erol Yalçın
Selma Doğan silahsız, savunmasız bir şekilde katledildiler.
Erol Yalçın, 1965 Kırşehir doğumludur. Çiftçi bir ailenin oğluydu.
Devrimci mücadeleyle 1988 yılında üniversitede tanıştı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde çalışmaya başladı. Devrimci tutsakların
yaşamının Erol üzerinde bıraktığı izlenim siyasi tercihinde önemli rol
oynadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği’nde, gençlik eylemlerinde, bir Dev-Genç’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde
oldu. Şehit düştüğünde İstanbul Dev-Genç siyasi sorumlusuydu.
Selma Doğan, 1975 doğumludur. Bir yandan öğrenimini sürdüren
Selma, diğer yandan genç bir emekçiydi. Devrimci harekete yürekten
bağlanan bir dost, bir sempatizandı. Olanakları elverdiği ölçüde
devrimci harekete yardımcı olmak için çırpındı. O devrimin binlerce
emekçisinden biridir. Onlar devrimimizin asıl kahramanları ve yaratıcılarıdır.
KAYBEDİLDİ:
Hayrettin EREN: Kafkasya’dan Biga’ya göç
etmiş Çerkez kökenli bir ailenin çocuğuydu. 1954
yılında Çanakkale’de doğdu. İstanbul, Hasköy ve
Okmeydanı’nda anti-faşist mücadele içinde yer aldı.
12 Eylül faşist cuntası koşullarında da halka ve müHayrettin Eren cadeleye bağlı kaldı. 20 Kasım 1980’de İstanbul’da
gözaltına alındı. İşkenceciler tarafından kaybedildi.
Gözaltında kayıpların ilklerinden biriydi Hayrettin EREN.
önünden geçen insanlara "soğuk limon, almaz mısınız" diyordu.
İnsanlar onun sıcakkanlılığını, tebessümle dolu yüzünü görünce
"böyle sıcakta senin elinden limon içilmez mi" diyorlardı. Bir
keresinde de Körfez krizi döneminde sırtımızda taşıdığımız iki
çuval pirinci kısa bir sürede pazarda satmıştık. Kısa sürede
pirinçleri satmamızda yine onun payı büyüktü. İlerleyen günlerde
gelişen bir operasyonla aranmaya başladığını duymuştuk.
1992 yılı yazında, bir arkadaşın evinde 12 Temmuz şehitlerimizi
anma çerçevesinde hazırlıklar yapıyorduk. Ev tam bir atölye
gibiydi. Arkadaş bu hararetli çalışma içinde "görüşmemiz
gereken sorumlu bir arkadaş gelecek" diyerek bizi bir başka
odaya almıştı. Kapının sesinden sözü geçen arkadaşın geldiğini
anladım. İşimize devam ediyorduk. Saat 21.00 sularında kapının
tekrar açıldığını duyduk. Evin etrafına karşı duyarlılığımızdan

dolayı dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyorduk. Arkadaş
odaya gelerek bana sözü geçen sorumlu arkadaşın beni sokakta
beklediğini, ona gideceği yere kadar refakat etmemi söyledi.
Sokağa çıktım, ilerlemeye başladım ve şok oldum. Arkadaşın
"sorumlu bir arkadaş" dediği insan Ümit'ti. Sessiz, sakin yapısıyla
sıcak bir merhaba diyerek hal hatır sormaya başladı. Ben şaşkınlığımın verdiği bir halde sorularına kısa cevaplar veriyordum.
Yolumuz epeyi uzundu ve yürüyerek gidecektik. Bir yandan
sokağın gereklerini yerine getiriyor, bir yandan da konuşuyorduk.
Daha doğrusu o anlatıyor ben dinliyordum. Sakin, ince bir
anlatım ve akıcı bir sesi vardı. Bir ara dalgınlıkla yanlış bir yola
sapmıştık. Ben "şimdi nasıl olacak, şuradan mı çıksak, buradan
mı?" diyerek paniklerken o, soğukkanlı "telaşa gerek yok en iyi
rehber halkımızdır" diyerek evinin önünde oturan orta yaşlı bir
teyzeye yalın bir dille yolu sordu. Teyzede aynı yalınlıkla yolu
tarif etti. Tekrar yola koyulduğumuzda en iyi öğretmen halkımızdır
demiş ve tekrar anlatmaya başlamıştı. 16 yaşındaydı ama gerçek
bir yönetici olmuştu.
'92 sonbaharında memleketten geldiğimin ilk günüydü. Gece
şehitlerimizden Uğur Sarıaslan'la birlikte kalıyorduk. Gece 02.00
sularında ev basılmış ve gözaltına alınmıştık. Gözaltı sürecinde
hücreler arası seslensem de bizim dışımızda kimlerin olduğunu
Armutlu Katliamı’nda Şehit Düşenler 16. Yılında Anıldı

Armutlu Şehitleri Ölümsüzdür!
5 Kasım 2001'de İstanbul Armutlu Katliamı’nda
şehit düşen Bülent Durgaç, Arzu Güler, Barış Kaş ve
Sultan Yıldız katledildikleri yerde anıldı. Halk Cephesi’nin çağrısı ile, direnişçilerin katledildikleri evin
önünde toplanan halk, hep bir ağızdan Armutlu’da
şehit düşen 4 direnişçinin ölümsüzlüklerini sloganlarla
bir kez daha ilan etti. Halk Cephesi adına yapılan
açıklamada, Armutlu direniş tarihine değinilerek, Armutlu’nun farklı iktidarlar döneminde direndiğini, bu
günde AKP döneminde hala direnmeye devam edildiği
belirtildi. Açıklamanın ardından sloganlar atılarak,
şehit düştükleri yere çiçekler bırakılan anmaya 40 kişi
katıldı.
Anma sonrasında AKP’nin katil polisleri mahallede
terör estirdi. Önce Boğaziçi Pir Sultan Abdal Cemevi’nin
etrafını zırhlı araçlarla kuşatıp mahalle halkına silahlar
doğrultan katiller sürüsü daha sonrada Cemevini bastı.
Kuşatma ve baskın sırasında Cepheliler ellerinde ne
varsa AKP’nin katil polislerine direndi. Havai fişeklerle,
taşlarla, şişelerle, AKP’nin katil polislerine mahallede
terör estiremeyeceklerini gösterdiler. Saat 00.15’e kadar
süren çatışmalar, katil polislerin, Cemevi ve mahalleden
çekilmesi üzerine bitirildi.
Saldırı ve direnişe ilişkin kısa bir açıklama yapan
Armutlu Halk Cephesi şu sözlere yer verdi; “AKP’nin
katil polislerine sesleniyoruz; Burası Armutlu. Burada
Cepheliler var. Burada genci ile yaşlısı ile direnen bir
halk var. Öyle ellerinizi, kollarınızı sallayarak gezemezsiniz bu sokaklarda. Kanlı ellerinizi mahallemizden
ve halkın ibadethanelerinden çekin.”

bilmiyordum. Bir ara "tak tuk" diye sürekli koridorda yankılanan
bir ses duydum. Mazgal deliğinden baktım. Ümit'i gördüm. Bir
ayağında ayakkabı, diğerinde yok. Gömleği parçalanmış, yüzü
gözü şişmiş çok kötü bir haldeydi.
Gözaltının beşinci gününde mahkemeye çıkarılıyorduk. Emniyette merdivenlerden indirilirken onu en öne almışlardı. Birara
durdu ve "kemerim, kemerimi verin" dedi. İşkenceciler "tamam,
tamam arkadan getirirler. Hakim, savcı sizi bekliyor” dediler. O
"hayır kemerimi almadan şurdan şuraya gitmem" diyordu. Bir
işkenceci "bak oğlum, mahkeme bizi beklemez senin kemerini
bulmaya kalkarsak bir iki gün daha burada kalırsınız. Kendini
düşünmüyorsan arkadaşlarını düşün" demiş, o yine "kemerimi
almadan tek adım atmıyorum" demişti. Bunun üzerine işkenceciler
pes ederek kemeri bulup getirdiler.
Polis minibüsünde yan yana oturuyorduk. Cebinden jeton,
para çıkararak "bunları al, ben tutuklanırım sizleri bırakırlar.
Bunları kullanırsınız. Baki'ye çok selam söyle. Ayrıca Demet'e
(Taner) de dikkatli olmasını söyle. Şerefsizler benden tek kelime
alamadılar." demişti. Onu son görüşümdü. Uğur'la birlikte tutuklanmışlardı.
Aydın Hapishanesi’nde şehit düştüğünde Kurtuluş gazetesinde
onun için "umut" diye yazıyordu. "Umut" çok çabuk büyümüştü.

Tek Tip Elbiseyi Kabul Etmeyeceğiz,
Giymeyeceğiz!
İstanbul TAYAD’lı Aileler 4 Kasım’da, Taksim Galatasaray
Lisesi önünde hapishanelerde Tek Tip Elbise (TTE) saldırıları
öncesi yapılan işkence, tecrit, sürgün sevkler ile ilgili basın
açıklaması yaptı. “Suçlu Değil Devrimciyiz, Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz!” pankartının açıldığı ve 9 TAYAD’lının katıldığı
açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;
“… Hapishanelerde yaşanan tecrit, sürgün sevkler ve işkenceler
bunun içindir. 28 Ekim tarihinde Tekirdağ T-2 Tipi Hapishanesi’nde
tutsaklara robokoplar saldırıp ağır işkenceler yapmıştır. Bu saldırıda
Avukat Engin Gökoğlu’nun kolu kırılmış Ali Dilmen’in bacağında
delik açılmıştır. Yakın zamanda Edirne Hapishanesi’nden Kandıra’ya
sürgün edilen Fikret Kara, Mehmet Ali Aslan, Gökhan Atay bu
seferde İzmir Şakran Hapishanesi’ne sürgün edilmişlerdir. Yine
Güven Usta, Gökhan Kaya, Servet Göçmen, Ali Önay İzmir
Şakran Hapishanesi’ne sürgün edildiler. Silivri Hapishanesi’nden
Balıkesir L Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilen Aysun Kaşdaş bulunduğu hücrenin kaloriferleri yakılmayarak soğuk hücrede bekletilerek işkence edilmektedir, arkadaşlarıyla görüştürülmeyerek
tecrit edilmektedir. Yine Silivri’den Şakran’a sürgün edilen Rojda
Yalınkılıç daha varmadan bir sürgün daha yaşamış… Aynı şekilde
arkadaşlarıyla görüştürülmeyip tecrit edilmektedir.
Bizler biliyoruz ki tecrit, işkence ve sürgün sevkler ne ilktir ne
de son olacaktır. İktidarlarını ayakta tutmak içindir bunca zulüm.
TTE öncesi yapılan bu saldırılarla tutsakları yıldırmak bezdirmek
istemektedirler. Nafile, o sözler ki bir kez çıktı ağzımızdan deyip
uğruna ölümlere gidenlerin soyundan geliyoruz. TTE giymek
onursuzluktur, giymeyeceğiz. TTE giymek, halka ihanet etmektir,
etmeyeceğiz. TTE giymek Amerika’ya teslim olmaktır, olmayacağız.
Amerika’nın kurbanı değil celladı olacağız…”

7 Kasım 2016 tarihinde DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Birliği’ne
bağlı bir grup gerillanın bulunduğu sığınak, oligarşinin faşist ordusu
tarafından uçaklarla bombalanmıştı. Bombardımanın ardından sığınakta bulunan gerillalardan; Kenan Günyel, Naciye Yavuz, Hünkar
Derya Güneş, Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat
Gün, Aysun Saban, Bünyamin Kılıç, Melih Işık ve Tarık Demir şehit
düşmüştü.
Alçak düşman yakıp küle çevirmişti yoldaşlarımızı, toprağa kanları
değil külleri karışmıştı ve düşman o külleri bile vermek istemiyordu.
70 yaşında bir baba… direniş savaşçısı oldu evlatları için. O ‘benim
bir oğlum var’ demedi, 'hepsi benim yavrum, hepsinin mezar hakkı
olsun istiyorum' dedi. 90 gün açlığa yattı… ve… Zafer!
165 adet kömürleşmiş kemik parçası.
Bir tabut, bir mezar, 11 yoldaş, 11 kardeş…
İşte bu ‘üç silahsız gerilla ne yapabilir?’ sorusunun cevabı.
‘Üç silahsız gerilla ne yapabilir?’ diyen yoldaşları olduğu için 11’lerin
bir mezarı var.
Bir avuç kemik için tüm dünyayı yakacak bir ideolojiyle donanmış
örgütleri olduğu için, 11’lerin mezarı var.
70 yaşında bir şehit babasından, bir yoldaş, bir savaşçı yaratabilen
tarihin, hareketin çocukları oldukları için 11’ler Dersim’de bir anıta
dönüştü.
Şimdi ise 11’ler halkın kahramanı oldular.
Küllerinden yeni savaşçılar yarattılar. Daha da yaratacaklar.
Rahat uyuyun yoldaşlar…
Sizler yandınız, yandınız ve yolumuzu aydınlattınız.
Sizler külleştiniz, külleriniz Anadolu’ya savruldu, bizlere güç verdi.
Kinimizi biledi.
Sizler kömürleştiniz, savaşma nedenimiz kat kat arttı.

