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Silahlı Mücadele Politikanın
Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır.
Bunun İçin Daha Tetiği Çekmeden
Düşmana Korku Salar.
Düşmanı Karşı Politika Üretmek
Zorunda Bırakır.
Gizli Belge Bunun İçin Girmiştir
Nuriye Ve Semih’in Dosyasına...
Silahlı Mücadelede Hedefi, Yüksek Teknik
Değil, Politikalar Bulur ve Vurur!
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içindekiler
4 Nuriye’lerin dosyasına giren gizli
belge Cephe’nin siyaset
üzerindeki baskısıdır. Silahlı
mücadelenin nasıl olması
gerektiğinin tescilidir.
Marksist-Leninist temelde
silahlı mücadele daha tetiği
çekmeden imha etkisi yaratır.
Bu belge bunun ispatıdır.
Silahlı mücadelede hedefi
yüksek teknik değil; hedefi
politikalar bulur ve vurur!
Cephe 47 yıldır düşman
hedeflerini politikalarıyla
buluyor ve vuruyor!
Silahlı Mücadele, Politikanın
Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

9 Biz Diyoruz ki: Hiçbir şeye

10

14

benzemez açlığın öfkesi
yakar, yıkar, kahreder. Siz bir
avuç işbirlikçi hainsiniz,
hırsız ve namussuzsunuz.
Utanmazlar bekleyin
geleceğiz!
Nuriye Gülmen: “Son sözüm
var; direnenler yaşasın, yaşasın
Yüksel direnişi, kahrolsun
faşizm!”
Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: YPG, polis gücü
oluyor. kimin polisi
olacaksınız? Kimin “huzur ve
güvenliğini” sağlayacaksınız?

PKK, İsrail’in güvenliğini
sağlamayı, ABD ve Rusya’yla
aynı amaçlara hizmet etmeyi
doğal görüyor! Bu ideolojik
bitiş noktasıdır!
17 Bizden... Bizden... Bizden...

19 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
Kim terörist? Hakları için
mücadele eden devrimciler mi?
ABD’nin emriyle devrimcileri
tutuklayan ve işkence yapan
Çipras mı?
21 Halkın Hukuk Bürosu:
Katillerin avukatlığına
soyunan bir savcı buyurmuş:
“Gazi Mahallesi’nde
katledilen iki gencin
katillerine ceza verilmesine
gerek yok...” Faşizmin
hukukunda katletmek serbest,
direnmek suç
23 Kökleri halkın içinde 30 yıllık
bir gelenek: HHB 11. bölüm
28 Zehirde Şifa
Kahpede Vefa Yoktur
30 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!
31 Ve serüvenciler çıktı yollara!

33 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: Ölümü
beklemeyeceğiz
35 Halk Meclisleri: “Düzgün

yaşamak”, ancak “örgütlü olmakla
mümkündür

37 Mahalleler: Hiçbir mevzimizi
düşmana bırakmayacağız! Hiçbir
şeyden vazgeçmeyeceğiz!

39 Kelimelerimiz: Söylediklerimiz hep
kanıtlanmıştır

40 Yeni İnsan: Kurallı insandır
41 Halkın Sanatçıları: Her dilde, her
kültürde, her şarkıda, şiirde adı
aynı onun: Hain

42 İki Sınıf - İki İdeoloji: Fark sadece
ekonomide değil!

44 Milisler Mahallenin Şahanlarıdır:
Her genç bir şahan adayıdır

45 TAYAD’lı Ailelerden: Sadece
kurşunlarla katletmiyor AKP
faşizmi, yavaş yavaş ölüme terk
ediyorlar hakları için direnenleri!

46 Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir: Emperyalizmin
devrimcilere karşı savaşı 1. bölüm

50 Hepimiz birimiz için, birimiz
hepimiz için yaşar ve ölürüz

52 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcinin orta yolu yoktur, tek
yol devrimdir

53 Avrupa’da Yürüyüş
56 Yitirdiklerimiz
58 Şan olsun Dev-Genç’in 48. yılına!

Mehmet Amcamız,
Küçükarmutluda,
Feridun Osmanağaoğlu

Numune Hastanesi önünde

NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0532 601 59 15

ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM

Kuşkusuz her zaman ifade ettiğimiz gibi ''silahların
gücü çıkardıkları seste değil,
ideolojidedir.'' Dolayısıyla
sorun sadece bir askeri yöntem olarak silahlı eylemin
kendisinde değil, ona yön
veren ideolojidedir.
Bunca baskı, saldırı işte
tam da bu nedenledir. Cephe'nin söylediği de budur.
Hem dünyada sol eliyle yürütülen emperyalizmin tasfiye, uzlaşma saldırılarına
karşı aldığı tavır, teslim olmaması hem de silahlı mücadeledeki ısrarı bu yüzdendir. Çok mu eylem var
şu an? Çok mu imha edilen
düşman hedefi var? Hayır
yok... Ama onu yapabilecek
güçte, büyüklükte, hatta emperyalizmin ideolojisi karşısında devasa diyeceğimiz
çapta bir ideoloji var. Tüm
mesele budur.
Bu ideoloji oldukça, yaşadıkça Soysuzlar, AKP faşizmi, emperyalizm yataklarında rahat uyuyamıyorlar, uyuyamayacaklar. Yatıp kalkıp, hiç eylem yapılmasa bile sürekli Cephe,
Cephe denilmesinin sebebi
de budur. Her eylemde
her yerde Cephe aramaları
bundandır. Her hak arama
mücadelesinden Cephe
korkusu duymaları bundandır. Siyaset üzerindeki
baskı da, dünyanın en meşru eyleminin ölümle sonuçlanması halinde, silahlı
mücadelenin Türkiye halklarını daha hızlı örgütleyeceğinin itiraf edildiği gizli
belge de bunun için.
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NURİYE’LERİN DOSYASINA GİREN GİZLİ BELGE CEPHE’NİN
SİYASET ÜZERİNDEKİ BASKISIDIR!
SİLAHLI MÜCADELENİN NASIL OLMASI
GEREKTİĞİNİN TESCİLİDİR!
MARKSİST- LENİNİST TEMELDE SİLAHLI MÜCADELE
DAHA TETİĞİ ÇEKMEDEN İMHA ETKİSİ YARATIR,
BU BELGE BUNUN ISPATIDIR

Silahlı Mücadelede Hedefi,
Yüksek Teknik Değil,
Politikalar Bulur ve Vurur

CEPHE 47 YILDIR
DÜŞMAN HEDEFLERİNİ
POLİTİKALARIYLA
BULUYOR VE
VURUYOR
1 Aralık 2017 tarihrinde Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin mahkum edilmek istendiği dava sonuçlandı. 6
duruşmadır görülen mahkeme sürecini tam
bir işkenceye dönüştüren faşizm yine kendi
meşreplerine uygun kararlarla davayı sonuçlandırdı. 4. duruşmada aylarca süren tutsaklık sonrası serbest bırakılan Semih Özakça
ile Acun Karadağ yargılandıkları iddialardan
beraat ederken, Nuriye Gülmen örgüt üyeliğinden ceza verilerek serbest bırakıldı.
Faşizm mahkeme sürecini, 33 kilo kalmış
Nuriye Gülmen için tam bir işkenceye çevirdi.
33 kilo kalmış olan Nuriye, onlar için en
büyük suçu işlemişti. Çekebildiği kadar ceza
çekmeliydi. Ancak Yüksel Direnişi’nin kararlılıkla sürdürülmesi ve halkın Nuriye ve
Semih’i evladı olarak bağrına basması sonucunda Nuriye özgürlüğüne kavuşmuş oldu.
Faşizm, Nuriye ve Semih’i tutsak ederek
cezalandırmak istedi çünkü onlar en büyük
suçu işlemişlerdi. Faşizmin onlarca olanakla,
KHK’larla, OHAL yasaları ile, katil polisinin
terörü ile yaratmaya çalıştığı teslimiyet ve
karanlık ortamını aydınlatan ışığı çalmış,
halka ulaştırmışlardı.

Faşizmin hükümranlığı korku üzerine
kuruludur. Faşizmin korktuğu; yılmaz, inançlı
duruşlarıyla Nuriye ve Semihlerin yarattığı
direnişlerdir. İnanan, kararlı ve meşruluğuna
güvenen insanın neler yapabileceğini görmüş
olmalarının yarattığı korkudur. Gayri-meşru
oluşlarının verdiği korkudur. Nuriye ve Semih’in direniş adımlarını takip edecek binlerden, milyonlardan duyduğu korkudur.
Dava dosyasına ekledikleri gizli bir belgedeki şu ifadeler korkularının asıl nedenini
özetliyor. “Semih ve Nuriye isimli örgüt üyelerinin hayatlarını kaybetmeleri durumunda,
belli kesimlerin bulduğu olumlu yoğun ilginin
karşılığını kullanarak şahısların devlet yüzünden öldükleri ve legal yollardan hak aranamayacağını, sözde intikamlarının alınacağı,
şeklinde açıklamalar yapıp sempatizan kitleleri sokak eylemleri için politize etmeyi
amaçlayabilecekleri, yargılama aşamasında
görev alanlara eylem yapabilecekleri…” ve
"Nu-Se eylemleri birçok kişiyi ve sol çevreleri
de etrafında topladı legal bir şekilde. NuSe’nin ölmesi durumunda örgüt sağlık mensuplarına, kolluğa silahlı eylem girişiminde
bulunacak. Nu-Se’nin etrafında toplanan
kişilere de ‘bakın Nu-Se sadece işini istiyordu,

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Faşizmin olduğu bir ülkede
silahlı mücadeleden başka yol
yoktur.
İşte Nuriyelerin en demokratik, en doğal, en meşru eylemlerinin geldiği nokta. Basit bir
oturma eyleminin gördüğü saldırı, açlık grevinin gördüğü saldırı...
Nuriye'ye yaşatılanlar... Faşizmin en basit hakları bile tanımak istemediği, kan ve terörle
bastırdığı yerde evet silahlara
sarılmaktan başka yol yoktur.
Faşizm de bunu biliyor. Silahlar bizim ülkemizde politikanın yürütülme biçimlerinden, en
temel biçimlerinden biridir. Ve
bu biçim tüm halkın adalet özlemine, ihtiyacına bir cevaptır.
Sömürüden, baskıdan kurtuluş
yolunu gösteren bir umuttur. Ve
kitleselleştiğinde faşizmin sonudur. Faşizm tüm bu gerçekleri
biliyor. Bu belgenin ortaya koyduğu da budur.
Nu-Se’yi bunlar öldürdü’ diye hedef
gösterecek ve böylece silahlı eyleme
sempati duyulmasını sağlayacak.”
Faşizm bir yasa devletidir. Bir gecede
çıkardığı KHK ile Nuriyeleri işten atmıştır. Her şey hukuksaldır ama adil
değildir. Bu adaletsizliğin halka teşhir
olması ve halkı düzen dışında bir adalet
arayışına yöneltmesidir tüm korkusu.
Adaletin adı M-L temelde silahlı mücadeledir, adaletin adı halkın örgütlü
gücüdür. Faşizmin korkusu budur. Berkin
için adalet isteyenler, her yolu denemiş
ama cevap alamamışlardı. Ve cevap
alamadıkları noktada da halkın adaleti
devreye girmişti. İşte bunun dersidir
bu gizli belge.
Faşizm yasa devletidir, istediği dakika istediği yasayı çıkarır, her şeyi
hukuka uydurabilir. Ama öyle güçsüzdür ki, bu da yetmez baskı ve diz-

ginsiz bir saldırı da yöneltir halka
karşı. Faşizm aynı zamanda korku
imparatorluğudur. Hesap sorulmayınca
sorun yoktur. Ama hesap soran güç,
faşizmi, adaletsizliği teşhir eden bir
güç var ise işte o zaman faşizm ayağını
denk almak zorunda kalır.
Bu belge işte bu gerçeğin ifadesidir.
M-L TEMELDE SİLAHLI MÜCADELE DAHA TETİĞİ ÇEKMEDEN İMHA ETKİSİ YARATMIŞTIR.
ÇÜNKÜ M-L TEMELDEKİ SİLAHLI MÜCADELE ZULME VE
SÖMÜRÜYE KARŞI ADALET
MÜCADELESİDİR
NURİYE VE SEMİH’İN DİRENİŞ SÜRECİ; EKMEK, ADALET
TALEBİNE FAŞİZMİN VERDİĞİ
KANLI CEVAPTIR
SİLAHLI MÜCADELENİN
MEŞRULUĞUNU VE HALKI ÖRGÜTLEME GÜCÜNÜ YARATAN
FAŞİZMİN KANLI CEVAPLARIDIR.
Nuriye daha ilk olarak 9 Kasım
2016 tarihinde anıtın önüne çıkar çıkmaz saldırıya uğramıştır. O günden
bugüne hem anıtın önündeki direnişin
adı olan Yüksel Direnişi, hem de ona
destek olmak isteyen her türlü hak ve
özgürlük eylemi büyük, vahşi bir saldırıya uğramıştır. Nuriye ilk 17 günde,
17 kez saldırıya uğradı. Tutuklandığında tam 34 defa gözaltına alınmıştı.
Yüksel eylemi bir yılı
geride bıraktı. Direnişin
390’lı günlerinde ve her
gün iki defa saldırı gerçekleşiyor Yüksel Caddesi’nde. Direnen onurlu insanlar her gün ekmek ve
adalet talepleri için gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiyor. Bu bir yılı
aşkın süre boyunca pilli
kalbiyle Acun hocalar, tek
koluyla Veli Saçılıklar,

açlık grevindeki Esra Özakçalar yerlerde sürüklendi, işkence gördü. Direnişe omuz veren Yüksel ailesinin
her bir ferdinin kanı aktı Ankara sokaklarına. Kaburgaları kırılanlar, hastaneye kaldırılanlar, kafası, gözü yarılanlar oldu, olmaya devam ediyor.
Nuriyeler’in direnişinin başlangıcı
ve geldiği aşama bizim ülkemizin sömürü, zulüm, yoksulluk, adaletsizlik
tablosunun bir simgesi gibidir.
Nuriye Gülmen, 9 Kasım 2016' da
Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan
İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemine başladı. Tek başına başladığı direnişinde anıta çıktığı her gün gözaltına
aldılar Nuriye’yi. Her gün yerlerde sürüklendi. “Kendisi ve binlerce devrimci
demokrat kamu emekçisi adına oturma
eylemine başladığını ilan” etmişti. Direnişin adı Nuriye, direniş mevzisi
Yüksel Caddesi olmaya başlamıştı.
Bugün bir yılı geçen yolculuğunda
onun yanı başında olan, açlığı birlikte
paylaşıp, dünyaya direniş dersi verdiği
yoldaşı Semih Özakça katıldı Nuriye
Gülmen’ in direnişine. Acun Karadağ,
Veli Saçılık, Esra Özakça da direnişteki
yerlerini aldılar. Başka kamu emekçileri katıldı aralarına, direnişçilerin
sayısı arttı. Nuriye ve Semih, 9 Mart
günü “işlerine geri dönme” taleplerini
iletmek için gittikleri Meclis'te gözaltına alındılar ve gözaltında başlattıkları açlık grevini, gözaltı sonrası
da süresiz açlık grevine dönüştürdü-
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Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde

Cephe 47 Yıldır Düşman Hedeflerini Politikalarıyla Buluyor ve Vuruyor
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Bu andan itibaren Yüksel Caddesi
24 saat direniş noktasıydı artık. Açlık
grevinin 60'lı günlerinde, halkın farklı
kesimlerinde ciddi bir duyarlılık oluştu
ve direniş halk tarafından sahiplenildi.
Açlık grevi eylemlerine Yüksel
Caddesi’nde devam eden eğitimciler
için Türkiye’nin birçok ilinde destek
eylemleri düzenlenmeye başladı. Yüksel direnişçileri her gün kalabalık kitleler tarafından ziyaret ediliyordu.
İnsan Hakları Anıtı önünde yoğun bir
kitle ile basın açıklamaları, destek
eylemleri düzenlenmeye başladı.
Türkiye’nin birçok noktasından
gelen ve KHK ile işlerinden ihraç
edilen akademisyenler, kamu emekçileri ve eğitimciler Gülmen ve Özakça’nın durumuna dikkat çekmek için
açlık grevine girmeye başladı. AKP'nin
başından beri kabullenemediği direniş,
ciddi bir güç haline gelmiş ve iktidar,
halkın öfkesi karşısında işten çıkarmaları savunamaz hale gelmişti. Direniş, tüm halkı susturmak, sindirmek
isteyen AKP'nin politikalarında büyük
bir gedik açmıştı. Bu gedik kapatılmalıydı.
Sahiplenme öylesine artmıştı ki,
Nuriye ve Semih'in alanda bulunmadıkları zaman bile direniş 24 saat devam ediyordu. Yönetememe krizi her
geçen gün derinleşen AKP, çareyi direnişe yeniden saldırmakta buldu. Açlık grevinin 76. direnişin ise 196. gününde Nuriye ve Semih'in bulundukları
evi basarak direnişçileri gözaltına aldı
ve direnişi bitirme hevesiyle tutukladı.
İki direnişçinin gözaltına alınıp
tutuklanmasıyla Yüksel Caddesi’nde
İnsan Hakları Anıtı çevresi polis tarafından yaya trafiğine kapatıldı. Hiçbir
eyleme izin verilmeyen süreçte İnsan
Hakları Anıtı bariyerlerle çevrildi.
Ancak ne Yüksel Direnişi ne de açlık
grevi bu tutuklama saldırısı ile bitmedi.
Esra Özakça bugün 200’lü günlerinde
olan açlık grevi direnişine, direnişçilerin gözaltına alınmasıyla başlamıştı.
Yüksel Direnişi ise Yüksel ailesinin
kamu emekçilerinin direnişleriyle her
gün saldırılara rağmen sürmeye devam

ediyor. Faşizm
tutuklamalarla
bitiremediği direnişe yalan ve
demagojiler ile
saldırmakta buldu çareyi. Faşizm yalan ve
demagoji ile yönetmektir…
“Açlık grevi yapmıyor evde yiyorlar” dediler
olmadı, “bunlar
terörist” dediler
olmadı. Yetmedi
broşür çıkardılar.
Bir YALANNAME gibi broşür çıkardılar. Her
dakika bir yalan uydurdular. Terörist,
örgüt bağlantısı yetmedi. Yalana "yalancı şerefsiz bir tanık" olarak işbirlikçi-hain Berk Ercan'ı buldular. O
da yetmedi, yanına bir ikincisini buldular.
FAŞİZMİN HÜKÜMRANLIĞI
KORKU ÜZERİNE KURULUDUR. FAŞİZM KORKU İMPARATORLUĞUDUR. HALKLARA
KORKU SALARAK İMPARATORLUK KURAR.
Nuriye ve Semih'i tutukladıktan
sonra Yüksel'i abluka altına aldılar,
anıtı çevrelediler. Anıta yaklaşana saldırıp, gözaltına aldılar. Yetmedi çelik
duvarlar ördüler, karakol diktiler, atlı
polis koydular. Akla hayale gelmedik
korku tabloları inşa ettiler. Her gün
Yüksel’e iki kez saldırarak, Ankara'yı
eyleme yasaklayarak, Nu-Se demeyi
bile yasaklayarak halkı terörize edip
korkutup sindirmek istediler. Ama
asıl kendilerini o korku duvarlarının
içine hapsettiler. Çünkü tek bir direnişçinin gücünü, onbinlerce zalimin
güçsüzlüğünün nelere mal olduğunu
biliyorlar. Kendi tarihlerini biliyor faşistler. Faşizmi sosyalizmin nasıl 22
milyon kez ölerek yendiğini ağababaları Hitler'in sonundan biliyorlar.
“Nu-Se eylemleri birçok kişiyi ve
sol çevreleri de etrafında topladı legal
bir şekilde. Nu-Se’nin ölmesi durumunda örgüt sağlık mensuplarına,
kolluğa silahlı eylem girişiminde bu-

lunacak. Nu-Se nin etrafında toplanan
kişilere de "bakın Nu-Se sadece işini
istiyordu, Nu-Se’yi bunlar öldürdü
diye hedef gösterecek" ve böylece silahlı eyleme sempati duyulmasına
sağlayacak." yazıyor gizli belgesinde
faşizm. Yarattıkları zulmü biliyorlar.
Korkuyorlar!
Bir yıllık OHAL döneminde
112.530 kişi kamudan ihraç edildi.
OHAL ile emekçinin ekmeğine el konuldu. Milyar dolarlık yolsuzluklar
teşhir olmuş gün yüzüne çıkmışken
OHAL kapitalistler için cennete
dönüştürüldü.
AKP OHAL'e kadar olan iktidar
döneminde toplam 8 grevi ertelemişken, sadece bir yıllık OHAL uygulaması boyunca beş büyük grev, milli
güvenlik, genel sağlık ve finansal istikrarı bozucu olduğu gerekçesiyle
ertelenmiştir, yasaklanmıştır.
İşçi katliamları OHAL döneminde
arttı. Açlık OHAL döneminde arttı.
Kürdistan illerinde sıkıyönetim yasalarıyla katliamlar yapılırken, devrimcilerin, emekçi halkın mahallelerinde polis terörü yaşanıyor.
Onlarca insan hakkında attıkları
bir twitten bile soruşturma açıldı, tutuklandı. Hapishaneler öğrencilerle,
devrimci demokratlar ile dolduruldu.
Halkın avukatları, halkın sanatçıları,
mahalleli, gençlik, düzene muhalif
burjuva gazeteciler dahil tutuklamadıkları kimse kalmadı.
396 gündür öğlen akşam saldırdıkları haklı ve meşru insanların öf-
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kelerinden korkuyor faşizm.
İşten attıkları haksız yere ekmeğine
el koydukları binlerce emekçinin öfkesinin örgütlenmesinden korkuyorlar.
Gecekondulardan, haksızlığa uğrayanlardan, adalet arayanlardan boğazlarına uzanacak ellerin korkusuyla
yatıyorlar geceleri.
33 kilo kalmış bedeniyle sadece
“işimi geri istiyorum” diyerek açlığa
yatan bir kadına yaptıkları eziyetin,
işkencenin halkın bağrında yarattığı,
yaratacağı kinden korkuyorlar.
Faşizmin olduğu bir ülkede, emperyalizme göbekten bağımlılığın
olduğu, cumhurbaşkanının tekelci
sömürücülere "OHAL ile en çok
sizin işinizi gördük, grevleri önledik" dediği bir ülkede Nuriye ve
Semih'in direnmekten başka yolu
yoktur. Direnişte ısrardan başka
yolu yoktur.
Tüm dünya bunu biliyor. Çünkü
bu dünyanın tarihidir. Dünya halklarının ölüm, tutsaklıklar, imhalar bedeli
biriktirdiği bir deneyimdir. "Baskı
varsa direneceksin, düşman varsa savaşacaksın." Bunun için ekmek için
direnmek, açlığa direnmek dünyanın
gözünde dünyanın en meşru, en doğal
eylemiydi. Ve sahiplendi tüm dünya.
Faşizmin olduğu bir ülkede silahlı
mücadeleden başka yol yoktur
İşte Nuriyelerin en demokratik,
en doğal, en meşru eylemlerinin gel-

diği nokta. Basit bir oturma eyleminin
gördüğü saldırı, açlık grevinin gördüğü
saldırı...
Nuriye'ye yaşatılanlar...Faşizmin
en basit hakları bile tanımak istemediği, kan ve terörle bastırdığı
yerde evet silahlara sarılmaktan
başka yol yoktur.
Faşizm de bunu biliyor. Silahlar
bizim ülkemizde politikanın yürütülme
biçimlerinden, en temel biçimlerinden
biridir. Ve bu biçim tüm halkın adalet
özlemine, ihtiyacına bir cevaptır. Sömürüden, baskıdan kurtuluş yolunu
gösteren bir umuttur. Ve kitleselleştiğinde faşizmin sonudur. Faşizm tüm
bu gerçekleri biliyor. Bu belgenin ortaya koyduğu da budur.

Silahlı Eylemin Gücü
Hedefin Netliğinde ve
Halka Gerçekleri
Açıklamasındadır
“Silahlı propaganda, askeri değil
politik mücadeledir. “Ferdi değil,
kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı
propaganda, pasifistlerin iddia ettiği
gibi kesin olarak terörizm değildir.
Bireysel terörizmden amaç ve biçim
olarak farklıdır. “Silahlı propaganda,
belli bir devrimci stratejiden hareketle,
emekçi kitlelere elle tutulur, gözle
görülür maddi ve somut eylemlerden
hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar
etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak,
kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir. Silahlı propaganda, halkın düzene karşı olan
memnuniyetsizliğini ajite eder,
onları emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kurtarır.
Önce kitleleri
sarsar, giderek

de, bilinçlendirir. “Merkezi otoritenin
görüldüğü gibi güçlü olmadığını,
onun kuvvetinin her şeyden önce yaygara, gözdağı ve demagojiye dayandığını gösterir. “Silahlı propaganda,
her şeyden önce, günlük maişet derdi,
vs. içinde kaybolan, emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu veya bu
partisine ‘umudunu’ bağlamış kitlelerin dikkatini devrim hareketine çeker,
uyuşturulmuş, pasifize edilmiş kitlelerde kıpırdanma yaratır.” (Mahir
Çayan)
Silahlı mücadele politikanın silahlar yoluyla yapılmasıdır. Bunun
için daha tetiği çekmeden düşmana
korku salar. Düşmanı, karşı politika
üretmek zorunda bırakır. Bu belge
bunun için girmiştir o dosyaya.
Faşizm ne olduğunu, hangi suçları
işlediğini ve Türkiye'de Cephe'nin
80 milyon halkın her birinin kılına
gelen zararın hesabını soracağını biliyor.
Silahlı mücadele bir maç çıkışında
kamyonla bombayı patlatıp, onlarca
polis öldürmek değildir.
Silahlı mücadele menzilden, tetikten, çaptan, iğneden, gezdengözden-arpacıktan ibaret değildir.
Hedefi bunlar değil hedefi politikalar bulur ve vurur.
Cephe'nin bu isabetli vuruş tarihidir faşizme o gizli belgeyi yazdırtan.
Bu belge "önce siz ateş edin
Mösyo burjuvazi " diyen Engels'in
yeniden doğrulanmasıdır. Mahir'in
tüm tespitlerinin isabetliliğine güncel örnektir.
SİLAHLI MÜCADELE ELBETTE HEDEFLERİNİ BELİRLEYECEK, HEDEFLERİNİ VURACAK, ELBETTE DÜŞMANINI
İMHA EDECEK. AMA ASLOLAN
SİLAHLARIN VARLIĞI, BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL SİLAHLARIN
HANGİ POLİTİKANIN TETİĞİ
OLDUĞUDUR. SİYASETİN ÜZE-
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Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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RİNDEKİ ETKİSİ DİYE SOYSUZ'UN İFADE ETTİĞİ DE BUDUR.
“Silahlı eylemin büyüklüğü, karşı
düşman cephesinden şu kadar asker-polis, kişi öldürmek ya da şu kadar maddi zarar vermekle ölçülmez.
Bu anlayış silahlı mücadele değildir. Düşmanın “terör” demagojilerine zemin sunmaktır. Bu yöntem
düşmanın kontrgerilla yöntemidir.
Devrimciler için silahlı mücadele
askeri değil, politik mücadele biçimidir. Silahlı mücadele politikanın
farklı araçlarla en yüksek düzeyde
sürdürülmesidir. Silahlı mücadele
oligarşinin gelişmiş propaganda araçlarının karşısında devrimcilerin elindeki kitlelere gerçekleri açıklamanın
en güçlü aracıdır. (Cephe’nin Silahlı
Eylemlerinin Asıl Gücü Siyasi Muhtevasındadır - Yürüyüş 359)
AKP faşizminin İçişleri Bakanı
Soysuz Süleyman’ın açıklaması hatırlanacaktır. “DHKP-C'yle ilgili biz,
gerekli bütün güvenlik adımlarının
tamamını atıyoruz ve atmaya devam
edeceğiz. Bu konuda siyaseti de
DHKPC'nin baskısından kurtaracağımızı ifade etmek istiyorum. Bu
kadar açık ve net." (19 Ekim 2017TBMM Genel Kurulu) diyordu Soysuz.
Cephe'nin eylemlerinin silahlı olsun, silahsız olsun meşruluğu, haklılığı tartışılmaz durumdadır. Cephe’nin yaptığı eylemler halkın önemli
bir kesiminin büyük sempatisini ve
desteğini kazanır. Cephe’nin hedefi
her zaman halk düşmanları olmuştur.
Hedefi net, kafa karıştırmayan, soru
işareti bıraktırmayacak kadar nettir
cephenin eylemi ve hedefleri.
Cephe’nin eylemi gerçekleştirme
amaçları nettir, bu yüzden ne kadar
arasalar da, uğraşsalar da kimse eylemleri üzerinde bir şaibe yaratamıyor.
ÇÜNKÜ CEPHE, EYLEMLERİNİ
SİLAHLA DEĞİL İLKE VE KURALLARLA YAPIYOR.
SİLAHLI MÜCADELENİN ETKİSİ, DÜŞMANIN RUH HALİNDEDİR.
DEVRİMCİ EYLEM, DÜŞMA-

NA İKTİDAR KORKUSU YAŞATAN EYLEMDİR.
Tonlarca patlayıcılarla, füzelerle,
mayınlarla, adı ilk defa duyulan kimi
silahlarla... Evet herkes kendince eylem yapabilir ancak HERKES DEVRİMCİ EYLEM YAPAMAZ!
Çünkü devrimci eylemi şekillendiren şey, tek başına silahla, ölü sayısıyla veya tek başına hedefle de
ilintili değildir. Devrimci eylemi şekillendiren şey devrimci ideolojidir.
Marksist-Leninist ideolojiye sahip
olunmadan, İDEOLOJİK NETLİĞE
VE BAĞIMSIZLIĞA SAHİP
OLUNMADAN DEVRİMCİ EYLEM YAPILAMAZ.
Kuşkusuz her zaman ifade ettiğimiz gibi ''silahların gücü çıkardıkları
seste değil, ideolojidedir.'' Dolayısıyla
sorun sadece bir askeri yöntem olarak
silahlı eylemin kendisinde değil ona
yön veren ideolojidedir.
Bunca baskı, saldırı işte tam da
bu nedenledir. Cephe'nin söylediği
de budur. Hem dünyada sol eliyle
yürütülen emperyalizmin tasfiye, uzlaşma saldırılarına karşı aldığı tavır,
teslim olmaması hem de silahlı mücadeledeki ısrarı bu yüzdendir. Çok
mu eylem var şu an? Çok mu imha
edilen düşman hedefi var? Hayır
yok. Ama onu yapabilecek güçte,
büyüklükte, hatta emperyalizmin
ideolojisi karışısında devasa diyeceğimiz çapta bir ideoloji var. Tüm
mesele budur.
Bu ideoloji oldukça, yaşadıkça
Soysuzlar, AKP faşizmi, emperyalizm
yataklarında rahat uyuyamıyorlar,
uyuyamayacaklar. Yatıp kalkıp, hiç
eylem yapılmasa bile sürekli Cephe,
Cephe denilmesinin sebebi de budur.
Her eylemde her yerde Cephe aramaları bundandır. Her hak arama
mücadelesinden Cephe korkusu duymaları bundandır. Siyaset üzerindeki
baskı da, dünyanın en meşru eyleminin ölümle sonuçlanması halinde,
silahlı mücadelenin Türkiye halklarını
daha hızlı örgütleyeceğinin itiraf edildiği gizli belge de bunun için.
Nuriye Gülmen son duruşmada
şunları sözlerine ekledi; “Faşizm
eninde sonunda yenilir. Hitler’e karşı

milyonlar savaştı. Halka zulmeden
bütün iktidarlar çöker. AKP iktidarı
da halka zulmetmektedir, onlar da
bütün halka zulmeden iktidarlar gibi
göçüp gidecektir…” Hiçbir güç durduramaz tarihin akışını.

AKP İktidarının Faşist
Programını Hayata
Geçirmesinin Önünde En
Büyük Engel Cephe’dir
Direnenleri hiçbir şey engelleyemez. Israr, kararlılık ve inançla Semih
gibi, Nuriye de alındı zulmün elinden.
Zayıflayan bedenine karşın keskin
iradesi, bilinci ve inancıyla halkının
yanında. Tutuklama, işkence saldırılarına karşı güzel gülüşüyle yine
yoldaşlarının halkının yanında. Nazım
Usta’ nın dediği gibi “Yaşamak; Teslim Olmadan, Boyun Eğmeden, El
Etek Öpmeden Yaşamaktır.” Ve biz
bu onurlu yaşamı elde etmek için
mücadele ediyoruz. Dayı’mızın dediği
gibi “Biz aynı yerdeyiz. Yerimizdeyiz.
Devrimci çizgimizdeyiz. Bizi sadece
izleyenler dolaylı veya dolaysız zulme
alkış tutanlardır. Bu yaşadıklarımızın
belki daha fazlasını yaşayacağız.
Asla unutmayın. Bu bir tarih yazımıdır. Yaşamayanların, masa başında oturanların rant elde etmek
isteyenlerin tarih yazımı değil, mücadelenin kanla yazılan tarihidir.
Asla unutmayın”(Dursun Karataş)
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 Biz Diyoruz ki;

HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ AÇLIĞIN ÖFKESİ...
YAKAR, YIKAR, KAHREDER!
SİZ BİR AVUÇ İŞBİRLİKÇİ VE HAİNSİNİZ, HIRSIZ
VE NAMUSSUZSUNUZ!

 Biz Diyoruz ki; Burjuvazi, bir avuç
tekel, ZENGİNLİK içinde yaşasın diye biz
YOKSULUZ. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon
kişi 'AÇLIK' sınırında yaşıyor. Yoksulların
sayısı ise 30 milyon. En zengin yüzde 20 toplam gelirin yarısını, en yoksul yüzde 20 ise yüzde 5,3’ünü
alıyor. Eğitim harcamalarının yüzde 73'ünü en zengin yüzde 20'lik kesim yaparken, geri kalan yüzde 80'lik
kesimin payı ise yüzde 27. Bir yanda semire semire kilodan görünmeyen zenginler, diğer yanda ekmekleri
için 34 kiloya düşmüş Nuriyeler, bu ülkede düzenin değişmesinin zorunluluğudur. Yiye yiye çatlayan
Mustafa Koçlar, yiye yiye şişen tüm zenginler bu halkın çocuklarının ekmeğini de, geleceğini de çalıyorlar.
Alınteri dökmeden midesini dolduranların kursaklarındaki her lokma haramdır. Ve halk onlara bu lokmaları
zehir zıkkım etmeyi de bilecektir.
Biz Diyoruz ki; BİLEKLERİMİZDEKİ KELEPÇE Mustafa Koçların midelerindeki kelepçe içindir.
Kilodan kıpırdayamaz hale gelmiş soyguncu burjuvazinin çocuklarının zevk ve sefası daim olsun diye her
gün bizim maaşımızdan kısılıyor, kendi topraklarımızı sürmek bize yasaklanıyor. Asalak, çürümüş burjuvazi
içgüdüsel ve hayvani olarak ülkeyi yiyip yuttuğu gibi, midesini de aynı patlayana, çatlayana kadar sürekli
dolduruyor. İradesizce, kendini bilmezce, hayvanca. Bu bir yeme-içme sorunu değil, bu bir sınıf ve kültür
sorunudur. Zenginlik onlara, AÇLIK, SEFALET, İŞSİZLİK bize. Buna izin vermeyecek olan halkın
evlatlarıdır. Halkın evlatları bir irade abidesidir. Ekmeğe ulaşmak için açlığını açlıkla besleyecek bir
iradedir bu. Bu iradeler savaşı ise elbette halkın üstünde, halkın evlatlarının üstünde bir irade yok. Ve
kazanacak olan bu iradedir. Mesele onlar sonsuz, sınırsız yesin diye biz aç kalıyoruz. Milyonlar olarak
açlık sınırını geçmişiz. Ve halkın en kıymetlileri olarak açlığa, açlığımıza son vermenin peşine düşmüşüz.
NURİYE 34 KİLO. Bu 34 KİLODAN korkuyorlar. Bu korkularından dolayı Nuriyeler kelepçelendi,
Yüksel direnişçileri bunun için günlük saldırıya uğruyor, Nu-Se demek bunun için yasaklanıyor. Sokaklar
bunun için halka men ediliyor. Kapitalist sömürü zincirlerini kırma mücadelesi verenlerin bilekleri bunun
için kelepçelidir. Ama nafile. Yiye yiye çatlayanların korkusunu gerçek kılacağız. YEMEKTEN DEĞİL,
ADALET PATLATACAK ONLARIN BEYİNLERİNİ. DÜZENLERİ TAM ORTA YERİNDEN ÇATLAYACAK, MİDELERİ GİBİ.
Biz Diyoruz ki; HER YIL ONBİR MİLYON ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜYOR! Demektir ki, her gün
onbinlerce çocuk ölüyor açlıktan. Göz göre göre! Bundan daha büyük, bundan daha sistemli, bundan daha
açık zulüm mü olur? Emperyalizmin zulmü, yalnız işkencehanelerde, zindanlarda değil; yalnız bombalarla,
kurşunlarla gelmiyor. Açlıkla, yoksullukla geliyor. Faili belli bir katliam bu. Halklara açlığı dayatanlar,
halkları açlıktan öldürenler bellidir. Tekeller diyor ki, şu şu ürünleri benden alacaksın. Bunları üreten
bağını, bahçeni, fabrikanı tasfiye et. Senin köylün topraksız, işsiz kalmış, senin işçin et, süt, yumurta
alamaz olmuş, beni ilgilendirmez. Sonuç; 11 milyon çocuk açlıktan ölüyor! Tüm dünyanın gözleri önünde.
Her emperyalist tekel, bir katliamcıdır. Her tekelci burjuva, eli kanlı KATİLDİR. Bilinsin ki her emperyalist
tekel, her işbirlikçi tekelci burjuva ÇOCUK KATİLİ ’dir.
Biz Diyoruz ki; Zonguldak’ta doğan Damla 1,5 aylıkken açlıktan ölmüştü. AÇLIKTAN! Bir
yaşındaki Burhan da Antalya’da bir göçebe çadırında yaşayan annesinin kucağında AÇLIKTAN öldü. Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Nigar Nohutoğlu'nun ölüm nedeni AÇLIK. Siz boğaza
nazır, saray yavrusu köşklerinizde, villalarınızda rahatsınız ve oturduğunuz yerden ne damları akan
gecekondular, evler, ne evsiz barksız bırakılan insanlar, ne de AÇLIK’tan ölen halk görünmüyor.
Soframızdaki kuru ekmeğe göz dikmişsiniz. Zenginseniz eğer bizim emeğimiz, alınterimiz sayesindedir.
Bize dayattığınız, reva gördüğünüz AÇLIK ve ÖLÜMDÜR! Çekilen tüm acıların, bütün yoksulluk ve
sefaletin, açlığın işsizliğin, katliamların her şeyin sorumlusu sizsiniz. Sizin bu ülkede dikili tek bir ağacınız
bile yok. Fabrikalar, topraklar, makinalar, her şey bizim, bize ait. Hepsini istiyoruz ve alacağız. Bu ülkenin
gerçek sahibi halktır. Çalışanlar, üretenler ve vatanlarını, onurlarını koruyanlar savaşanlardır. Siz bir avuç
işbirlikçi ve hainsiniz. Hırsız ve namussuzsunuz. Alınterini sömürmenin bedeli milyonların AÇLIĞIDIR.
Milyonların açlığının sonucu ise devrimdir. İşte devrim bunun içindir. Bu yiye yiye çatlayan zenginleri
alaşağı edip alınteriyle, emeğiyle ekmeğini taştan çıkaran bir halkın ekmekte de, siyasette de adalete
ulaşması içindir. Zenginin korkusudur bu adalet.

UTANMAZLAR, BEKLEYİN GELECEĞİZ!
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NURİYE GÜLMEN : “Son sözüm var: Direnenler Yaşasın,
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SEMİH'İN İFADELERİ
Semih Özakça öğrencilerine sesleniyor: Benim canlarım, bu mahkemeden ne çıkar bilmiyorum ama elbet
görüşeceğiz, sizleri göreceğim. Elimden geleni yaptım,
hala işimize döneceğime inanıyorum. İşim için, sizler
için. 4. sınıftasınız. Belki ben mezun ederim sizi.
Yoksulluğu içimi burkan evladım Serhat, o kadar
yoksulsun ki evine gelip yetim halini görünce içim
burkulmuştu. Sen de bir yetişkin gördüm. Büyük
gördüm. Annenin çabasını, fedakarlığını gördüm.
Evin tek oğlusun. Sanki bütün sıkıntılar, bütün
yük senin omzundaydı. Kendini ve anneni
üzme. Umarım o yoksulluğun ileride bitecek.
Biz bunun için de mücadele ediyoruz.
Yoksul çocuklar için. Bütün yoksullar
için mücadele ediyoruz. En çok senin
için mücadele ediyorum yoksul çocuğum Serhat...
----Açığa alındım ve eşim de
alındı. Ben günler boyu oturdum, oturdum, sadece oturdum. O psikolojiyi anlatamam size, ben kitap okumayı
çok severim ve okuyamaz hale geldim. Böyle bir durumdaydım. Bunalımdaydım. Daha sonra sendikada arkadaşlar
oturup saatlerce ne yapılabilir diye konuştuk hiçbir şey yapılmadı ihraçlar
için. Zaten sendika şimdi de hiçbir
şey yapmıyor. Sonra düşündük ne
yapalım evi mi toplayalım, açıktayım zaten ne yapalım dedik.
Yine bekledik. Keşke daha önce
eylem yapsaydım, keşke daha önce
açlık grevi yapsaydım çünkü oturup beklememin bana verdiği zararı gördüm. Açlık grevi
ne kadar doğru bir eylemmiş.
Bunun neresinde örgüt talimatı var?
Biz 120 gün açlık grevi yapmadık, ilk Nuriye hoca
oradaydı.
Ben Nuriye hocanın sosyal medyada yazdığı günlükleri
okudum. Eşimle okuduk. Ben de, eşim de çok etkilendik.
Aslında eşim başlarda Ankara’da eylem yapmamı istemedi,
ben istedim. Orada olmak istedim. Bunu hiçbir örgüt
söylemedi. Ben istedim. Bir örgüt varsa bu vicdan örgütüdür.
Biz oraya gittik ve kafamız şişti. Açlık grevi talimatını
o şişliklerde arayın. Biz 120 gün oturduk, Nuriye hoca
ile kol kola girdik ve polisler bize zulmetti, anamıza babamıza küfretti. Açlık grevi talimatını o işkencelerden
aldım. Bize eziyet ediyorlardı. Ben hiçbir örgütün talimatı

ile değil, bu işkenceler sonucu açlık grevine başladım.
Ben talimatı kimden aldım biliyor musunuz? Öğrencilerime verdiğim sözden aldım. Döneceğim dedim
onlara. Söz verdim.
Biz meclise gittik konuştuk. Bizi gözaltına aldılar
sonra biz açlık grevine başladık. O zaman bizim için bir
şey yapsalardı biz açlık grevine başlamazdık. Sonra bizi
tutukladılar. Hakkımızda yalan haberler çıkardılar. Bizi
işe alsalardı başlamazdık. Komisyon dediler yok. Hiçbir
şey yapmıyorlar. Ben neden açlık grevini bırakayım.
Elimde bir kazanım yok.
Benim açlık grevim hiçbir örgüte fayda
sağlamaz. Bana sağlar. Ben işime
dönerim.
Benim faydamdır. Ha bir de
insanlara umut oluruz. Haksızlığa
uğramışlarsa örnek oluruz. Bundan
hangi örgüt nasıl fayda sağlayacak?
----NURİYE'NİN MAHKEME
İFADELERİ:
Elmas Yalçın Kurultayı’na katılmışız. Elmas Yalçın Kurultayı’na katılmak suç
mu? Elmas Yalçın yasal bir sendikanın kurucusu. Meşru
mücadele veren ve aktif siyasal eylemler yapan bir önder. Örgüt üyesi ilan edildi durduk yere. KESK gibi sendikalar
fiili meşru faaliyetler yürütebiliyorsa Elmas Yalçın’ların mücadelesinin sayesindedir.
----Mahkum koğuşuna getirildim şimdi
refakatçi verdiler. Niye verdiler? Sözde bizi
kurtaracaklar ya, bilinç kapanması durumunda
müdahale edecekler ya. O sürecin devamında
böyle yer değiştirdim. Her ortamda zor koşullardaydım.
Hüküm verecekler. Ama bu hüküm onlara ait değil.
Bu iktidara ait bir hüküm. Sanki biz gerçekten yargılanıyormuşuz gibi, sanki kendileri samimiyetle dinleyip
karar verecekler gibi mahkemeler kuruldu. Şu anki, bir
yargılama yapılıyor gibi görülüyor. Yargılandığına ikna
için kuruldu bu mahkeme. Bu karar onlara ait olmayacak.
Nereden mi biliyoruz. Kitapçıklar yayınlandı, yazılar
yollandı. Ama yargı bir şey yapmadı. Bu meslek onuruna
aykırı. Bağıra bağıra "terörist bunlar" diyecekler, yargılama
devam edecek ve siz "ya dur ben hüküm vermedim" demeyeceksiniz öyle mi. Bu sizin kararınız olmayacak.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Ben oraya gelmek için ölümü bile göze almıştım.
Sanki ben sorumlusuymuşum gibi bunu üstlendim. Ama
ben getirilmedim. Yine de konuşuyorum. Tarihi bir duruşmada benim de söyleyeceklerim olsun diye konuşuyorum burada. Ben size olan inancımı yitirdim. Benim
söyleyeceklerimin sizin nezdinde hiçbir önemi yok.
Ben yine de konuşmak istiyorum ben kime konuşmak
istiyorum ben bir sözümün bile ulaşacağı halkımız için
konuşmak istiyorum. Dünyanın bir ucundaki çocuk bana
mektup yazdı. Onun için konuşacağım. Dünyaya
hitap ediyoruz, dünya nezdinde söyleyeceklerimin
değeri var. Ben onlar için konuşmak istiyorum
en çok. Şiirler söylemek istiyorum. O çocuğa
Umut ışığı olmak istiyorum.
En son konuştuğumda nasıl adalete aç
bırakıldığımı anlattım.
----Ben adalete aç bırakıldığımda neler
yapabileceğim üzerine çok düşündüm.
Eskişehir’de barış akademisyenlerine
yönelik haksızlıklar olduğu zaman
da sendikada ya da insanlarla "bir
şey yapmalıyız, bir haksızlık
var ne yapmalıyız" diye çok
kez konuştum. Yüksel Caddesi’ne beni
götürürken … hocalarımın yaşadığı haksızlıkları görmüş olmamdır. Ben Yüksel’de ilk
o alana çıktığımda Semih’in dediği gibi
rahatlamış hissettim. Yani ben buna karşı
bir şey yapmazsam nasıl hayatıma devam
edeceğim, hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam mı edeceğim?
Eylemin 9. günüydü ve ben 2
yaşındaki Kübra bebeğin açlıktan
öldüğünü öğrendim. Gözlerim doldu. Ve ben dedim ki “bugün Kübra bebek
için de o alana çıkacağım. Evet, Kübra senin
için de ben slogan atacağım.”
Ben alandayken de her gün gazete okuyordum. Haber
takip ediyordum. Dillendirilen, açlıktan ölen çocuklar,
yoksul aileler... Hep bu haberlere rastlayıp üzülürdüm.
Ama bilirdim. Bugün Kübra bebeği açlıktan öldüren şey
ile bizim haksızlığa uğradığımız koşullar birbirinden
bağımsız değil.
İşten atılınca nasıl olur biliyor musunuz? Sabah
uyanıp artık işe gitmeyeceğini anlarsın ve hayat bir
şekilde devam eder. Kanıksarsın. Ama ne oldu biliyor
musunuz? Ben alana çıktığımda haksız yere işimden
atıldığımı her gün tekrar hatırladım. Her gün attığım
sloganlar hatırlatıyordu haksız yere işimden atıldığımı.

388 gün boyunca her an aklımdaydı haksız yere işten
atıldığım. Belki eksi yedi derecede Yüksel’de otururken
kimse bunu bilmiyordu ama biz biliyorduk. 388 gün
önce işinden atılmış başka insanlar için hayat devam
ediyor belki. Onlar haksız yere işlerinden atıldıklarının
farkında değil, unuttular. Yargılamak için söylemiyorum
ama bu bir tercih.
----AKP bir dönüşüm yapmaya çalışıyor. Bütün emekçilerin haklarını almak üzerine çalışıyor.
Bugün KHK ile daha az insan işinden atıldıysa bu
bizim sayemizde. Bunun haksızlığını anlattı direniş ve KHK’lar seyrekleşti.
Sevgili dünya halkları, kamu
emekçileri... bugün KHK’larla
işlerinden atılanlara destek vermezsek bugün iş güvencemiz olmayacak. Tayyip Erdoğan açıkça
ifade ediyor zaten. Herkesi "çalışan"
şeklinde birleştireceğiz diyor. Bu artık
işimiz olmayacağı anlamına geliyor. Ya
gerçekten köleliği kabul edeceksiniz ki
yine işinizin garantisi olmayacak, ya da
böyle koşullarda çalışmak zorunda kalacağız. Direniş bizim direnişimiz ama bütün emekçiler için
yaptığımız bir direniştir. Biz
o alana çıktığımızda bunları da
anlattık. AKP bunun devamını
getirecektir. Haklarımızı elimizden
alıp bir temizlik yapmaya çalışıyor.
OHAL ve KHK’lara karşı devam ediyor ama daha başka saldırılarda oluyor.
Bizim topyekün direnişler yapmamız
gerekiyor. İş güvencemize, haklarımıza
sahip çıkmamız gerekiyor.
Oraya tek başıma çıktım ama ben orada
yalnız kalacağımı düşünmedim. Oraya insanların geleceğini biliyordum. Çünkü tarih direnişlerle dolu. Direnen emekçilerle dolu. Orada
hiç yalnız hissetmedim. Tarih boyunca direnen emekçileri
hissettim yanımda. Orada tarihsel haklılığımla oradaydım.
----Semih gitar çalmak istediğinde gelmişlerdi. Gitar çalamazsın dediler. Gitar emanet olduğu için gitarı verdik,
aslında saldırmaları için bir sebep yoktu, o gün mesela
çok şiddetli saldırdılar. Anlatmak istiyorum. Biz beş kişi
türkü söyleyip halay çekiyorduk, etrafımızı çevirdiler
ve nasıl olduğunu bile anlamadan bir çevik beni alıp
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Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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yere attı. Yüzüstü düştüm. Burnum kırıldı. Ve
etrafımdaki çevikler benim yüzüme çok yakın
mesafeden gaz sıkıp tekmelediler. Bir grup polis
"direnme" diyerek beni
tekmeliyorlardı. Burnumun kırığından daha
çok acıtmıştı o biber
gazı. Çok yakındı mesafesi. Boynumu tutup
yere bastırıp tekmelediler. Ve boynumu bükerek gözaltı aracına kadar götürdüler. Araçta Semih’in
bacaklarının kırılacak şekilde tutulduğunu gördüm. Ve
başka insanlar da gözaltındaydı.
Neden saldırmışlardı. Keyfiydi, gitar ortadan kalkmıştı.
Ama canları istedikleri zaman gözaltına almaya karar
veriyorlardı bizi. Pankart açılmayacak diyorlar gözaltına
alıyorlardı. Neden? OHAL’in en çok hissedildiği zamanlarda biz vardık. Bize dayak atsalar da biz yine oradaydık.
----Biz yine çıkıyorduk o alana. Akşam gözaltına alınıp
yine geliyorduk. Aksayarak, kolumuz kırık geliyorduk
ama geliyorduk. Çünkü biz şunu biliyorduk. O acılar o
yaralar geçer... Onurumuza zarar gelmesin.
----Aklıma şey geliyor. 58’e kadar çözülür herhalde diyorduk Semih’le. İkimizin de "ben şuraya kadar dayanırım"
dediğimiz limitin üstünde bir şey 268 gün. Bu 268 gün
saldırılar sayesinde oldu. Biz saldırdıkça daha çok
direnişe tutulduk, ben tecrit hücresinde olmak istemem.
Bunu kimse istemez. Bu koşullar altında olmayı kimse
istemez. Burada bile açlık grevine devam etmek insanın
kendisiyle alakalı. Biz Semih’le "tutuklanırsak devam
eder miyiz" diye müzakere etme gereği bile duymadık.
Çünkü elbette devam edecektik. Emindik. Bir yalnızlaştırma var. Ama ben bu saldırılara rağmen açlığa tutunuyorum. Açlığa tutunmak nedir bilir misiniz? Açlığınız
yüzünden saldırıya uğrayacaksınız, tecrit hücresinde olacaksınız ama açlığınıza tutunacaksınız. Zaferin açlığınızla
geleceğine inanacaksınız... Açlık grevinde olmak böyle
bir şey. Bu hücrede yalnızlaştırılmaya çalışsam da
açlığıma tutundum.
Numune’de uğradığım saldırılar çok ciddi saldırılar.
Evet güçlüyüm ama insanım. Burada bazen insan dayanamaz hale geliyor. Çünkü insana yönelik saldırılar.
Ve bugüne geldik. Direnişe devam ettik. Biz Semih’le
ne olursa olsun direnişe tutunuyoruz. Ben kendimi bu
kadar güçlü ifade edebiliyorsam bunu direnişe borçluyum.
Ben 1 senede değiştim. Ben 1sene önceki halimden
farklı bir insana dönüştüm. Farklı insanlara da bu etkinin

olduğunu biliyorum.
Hiç baş eğmemek,
direnmek sağlıyor
bu gücü.
Hiçbir şey yapmadan hayatıma devam edebilirdim.
Evet, bu alternatifim
vardı ve bu anne babam için de daha
tercih edilesi bir
şeydi hiçbir şey yapmamam. Ama diyorum ki iyi ki bu noktadayım. Ben başlamasaydım başka bir insan olacaktım.
----Biz tarihe bir not düştük. Gelecek kuşaklar bunu soracaklar. Böyle bir direniş olmuş diyecekler. Kendi hikayemizi yazabilmeliyiz. Evet OHAL var ama bu bizim
hikayemiz olsun. Bir mum olun... bir mum da olsanız en
azından kendi ışığınızı görürsünüz. Biz bir mum olduk.
Gelecek kuşaklar bunu soracak. Akılları almayacak
"bu olmuş mu" diyecek. Gazetelerin kapatılması, bir
gecede insanların işlerinden atılması... Çok korkunç
şeyler olarak anlatacak bunları tarih. "Peki ne olmuş sonunda" dediklerinde bir mum olmayı ilke edinmiş insanlar
olarak belireceğiz.
----Anadolu halkı ekmek kavgasının ne olduğunu çok
iyi bilir. Ben de çok iyi anladım. Biz halkın içinde
yerimizi aldık. Vicdanımız rahat, içimiz rahat.

Nuriye ve Semih’in Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz. Biz Kazanacağız!
İzmir Halk Cephesi’nin de aralarında bulunduğu
Nuriye ve Semih İçin Dayanışma bileşenleri, 1 Aralık’ta
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek
basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada kısaca şu
sözlere yer verildi;
“… Ankara’da Sincan Hapishanesi’nde kurulu olan
o mahkeme salonunun içinde yine Nuriye Gülmen yok.
SEGBİS’le havalandırması bile olmayan, o güneş görmeyen hastanenin mahkum koğuşundan seslendi bizlere.
Halkına seslendi Nuriye Gülmen “onlar için konuşuyorum,
açlıktan ölen Kübra bebek için konuşuyorum” dedi.
Mahkemelerin, hakimin, heyetin kararını çoktan verdiği
açıktır. Yüksel’de direnen Acun hoca ekliyor ardından:
“Altı duruşmadır buradayız. Onur kırıntısı olsa Nuriye’yi
tahliye ederdiniz. Vicdanen rahatsız olduğunuz belli,
ama iktidar tarafından şakağınıza bir silah dayanmış, silahın kendinizde patlayacağını düşünüyorsunuz ve korkuyorsunuz.” Her an ölebilecekmiş gibi, artlarında bıraktıkları destana bir yaprak daha ekleyenlerin, Nuriye’nin,
Semih’in sesi olacağız! Biz kazanacağız!”

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

6.12.2017 TARİHİNDE CUMHURİYET
GAZETESİ İLE YAPTIĞI RÖPORTAJDAN:
“Nurettin Canikli ile ailelerimiz görüşmüştü. ‘OHAL
Komisyonu’na başvuru yapsınlar. Biz bakacağız, çözeceğiz’
demişlerdi. Biz 74. gündeyken karar vereceklerdi. Çok
uzun bir süre. Bu kadar yaşayacağımı tahmin etmezdim.
O zamandan bu zamana 200 gün geçmiş neredeyse”
---Orada (hastanede) ayna yoktu. Yüzümün bu kadar zayıfladığını görünce çok şaşırdım. İnsan kendine yabancılaşır
ya... Az önce yine aynaya baktım ve yine şok oldum, alışamadım bu halime. Onun dışında da fiziksel ve ruhsal
olarak çok fark var. Orada kardeşim vardı ama hem çok
genç hem de refakatçilik tek başına yapılabilecek bir iş
değil. Yataktan kalkmakta güçlük çekiyordum ve onun
beni kaldırması gerekiyordu. Çok yoruluyordu. Şu an üç
refekatçim var. O yüzden çok rahatladım, iyi bakılıyorum
şu an. Ailemin ve dostlarımın bakımında olmak muhteşem
bir şey. Manevi olarak da çok iyiyim. Numune’de çok
ağır tecrit koşullarındaydım. Işık altında, işkenceye maruz
kalarak yaşıyordum. O tecriti kırmak için çok kitap
okudum, çok mektup geldi. Onlarla tecriti kırmaya çalıştım
ama şu an insanlar bir telefon kadar uzağımda.
---Semih’i tahliye etmişlerdi, beni etmemişlerdi. ‘Bakın
biz adaletli davranıyoruz’ algısı yaratmaya çalıştılar. Tahliye
vermemek ve ceza vermek için çok uğraştılar. Bomboş bir
dosyaydı. ‘İşimi geri istiyorum’ eyleminden yargılıyor
ama dosyayı doldurmak için özelikle benimle ilgili bir
sürü şey toplamaya çalıştılar. Tanıkları çürüttük ama ceza
verdiler. Biraz bana özel bir durum var. Zafer duygusu yaşatmak istemiyorlar. Belki birimizi işe döndürüp birimizi
döndürmeyecekler. Tam bir zafer duygusu yaşatmamak
gibi bir durum olabilir diye tahmin ediyorum.
---Önce OHAL Komisyonu’nun karar vermesi lazım.
Bizim için önemli, iyi ya da kötü bir şey söylesinler. Biz
de ona göre yargı yolu mu açılacak nasıl olacak? Belki bu
süreci ilk biz tercübe etmiş olacağız. Bilmiyorum açıkçası.
Ben bunları hiç düşünmedim. Hapishanedeyken direnişin
kendisine odaklanmam gerekiyordu. Benim için esas olan
direnişti. Hala da öyle. Hepsini değerlendireceğiz ama
şimdiden bunların hepsini öngörmek ve şöyle yaparız
demem çok mümkün değil. Elbette insanlara da danışacağım
ama önce bir karar versinler. Çünkü o kadar uzattılar ki.
Biz 74. günde tutuklandık ve o zamanlar görüşmeler yapılıyordu. Basına açık değildi, (dönemin Başbakan Yardımcısı)
Nurettin Canikli ile ailelerimiz görüşmüştü. ‘OHAL Komisyonu’na başvuru yapsınlar. Biz bakacağız, çözeceğiz’
demişlerdi. Biz 74. gündeyken karar vereceklerdi. Çok
uzun bir süre. Bu kadar yaşayacağımı tahmin etmezdim.

O zamandan bu zamana 200 gün geçmiş neredeyse. Karar
vermelerini bekliyoruz ondan sonra karar vereceğiz. Bizim
için esas olan direniş devam ediyor.
---Açlık grevindeyken yaşamın değerini daha iyi anlıyorsunuz. Uzun süre açlık greviyle birlikte tecritte kaldıktan
sonra bir çiçeğin açmasını, güneşin doğmasını, gün ışığını
görmeyi, dostlarla birlikte olmayı düşünüyorum. Mesela;
Kütahya’da çarşıda çınarlar vardır. Kuşlar gelip müthiş
bir gürültüyle çığrışırlar. O çınarların altında akşam saati
alacakaranlıkta yürürsün. Bunu o kadar çok özledim ki.
Gerçekten yaşamın kendisine dair çok şey biriktiriyorsun.
Önceden doğa yürüyüşü yapıyordum. 16 Temmuz’da
Murat Dağı’nda kamp yapacaktık. Alışveriş yapmıştık
ama 15 Temmuz dolayısıyla gidemedik. Ben Sincan
Kampus Hastanesi’ndeyken bu gideceğimiz Murat Dağı’nda
siyanürle altın aramaya başlamışlar, çok sayıda ağacı kesmişler. Bunun haberini gördüm ve o kadar öfkelendim ki.
Şöyle bir şeye kapıldım: Bu adamlar neyi seviyorsam el
atıyorlar. Yağmalanmadık doğamızı bırakmadılar, HES
kurulmamış ırmak bırakmadılar. İleride, çocuğum olur
mu bu saatten sonra bilmiyorum... Hiç önemli değil. Çocuklara bunları miras bırakmak istiyorum, bunun için mücadele etmek istiyorum. O kadar güzel ki doğamız. Kütahya’ya gelip böyle bir şey yapacaklarını hiç düşünmemiştim. Orada bunun yapılması demek Ege’de tarımın
bitmesi demek. Korkunç bir şey yapıyorlar. O kadar öfkelendim ki çok ağladım çünkü ben daha Murat Dağı’na yürüyüş yapamadan onlar gelip siyanürle altın aradılar. Bu
iktidarın doğaya, insana çok ciddi zararları var. Bunlar
benim çok sevdiğim şeyler. Onlar saldırdıkça ben ‘iyiki
direniyorum’ diyorum.
---100 bin insan işinden atıldı. Bu direniş işine geri dönme
mücadelesi ama gerçekten kamu emekçileri çok büyük
bir tehdit altında. Biz iş güvencemiz için de mücadele ediyoruz. Biz açlık grevine başladıktan sonra işten atılmalar
çok azaldı. Gerçekten direnişin bir kazanımı olduğunu
düşünüyorum. KHK meşruluğunu yitirdi ama bir şekilde
iş güvencesini elimizden alacaklar. Taşeron işçilerin güvencesi olsun diye uğraşırken kamu emekçileri güvencelerini
kaybediyor. O yüzden birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.
Eğer bir şey yapmazsak karanlığın içine gömüleceğiz, yapalım. Karşımızda güzel dövüşülecek bir iktidar var. Semih
şöyle diyordu: ‘İyi dövüşelim, bunun sonu iyi olsun.’ Gerçekten çocuklarımıza bırakacak bir şeyimiz olsun. Kimse
kendini güvende hissetmesin. Kendi geleceğimiz için bir
şey yapmak zorundayız. Bizim için insanlar güzel bir sahiplenme gösteriyorlar ama belki bir adım daha atmamız
gerekiyordur. Onun dışında bizim için olarak görmesinler
herkes kendisi için yapıyor. Destek olan sahiplenen herkese
minnet duygum var.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
YPG, Polis Gücü Oluyor
KİMİN POLİSİ OLACAKSINIZ?
KİMİN "HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ" SAĞLAYACAKSINIZ?
PKK, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI,
ABD VE RUSYA'YLA AYNI AMAÇLARA HİZMET ETMEYİ
DOĞAL GÖRÜYOR!
BU İDEOLOJİK BİTİŞ NOKTASIDIR!
PKK, EMPERYALİZMDEN ALDIĞI ZIRHLILARLA,
SİLAHLARLA ASKERİ OLARAK BÜYÜRKEN,
İDEOLOJİK VE SİYASİ OLARAK BİTMEKTEDİR!
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PKK-YPG, dünya durdukça tartışılacak, emperyalizmle halklar arasındaki
savaş sürdükçe işbirlikçiliğin örneği
olarak hep hatırlanacak bir tarih yazmaya
devam ediyor.
Her hafta, emperyalizmle işbirliğinde
yeni bir eşik atlanıyor.
İşbirlikçilik derinleşiyor.
Geçen hafta emperyalizmle işbirliğinin
üç yeni haberi yer aldı gazetelerde:
1- ABD Savunma Bakanı Jim Matris,
bölgede artık bir polis gücüne ihtiyaç
olduğunu belirterek YPG'yi işaret etti.
(3 Aralık 2017, Hürriyet)
2- Deyrizor kentinde Rus bayrağı ile
YPG flaması altında Rus General Alyes
Kim ile YPG sözcüsü, birlikte açıklamalar
yaptılar. (5 Aralık 2017, haber onlarca
gazetede yayınlandı.)
3- Halay başı Amerikalı... Menbiç'te
YPG militanlarıyla Amerikan askerleri
birlikte halay çektiler. (6 Aralık 2017,
gazete ve televizyonlar.)
Tablo çarpıcıdır. Kendini yurtsever,
ilerici, sol olarak adlandıran bir güç,
emperyalistlerle her türlü işbirliğinde
tüm sınırları kaldırıp atmış durumdadır.
Bayraklarının yan yana dalgalanması,
birlikte toplantılar, açıklamalar yapmaları,
birlikte halay çekmeleri; bunların herbiri
halkların asla kabul etmeyeceği davranışlardır.

Fakat emperyalizm adına savaşan ve
bölgede İŞGALCİ olarak bulunan bir
emperyalistin "polis gücü" olmayı kabul
eden bir güç, artık her şeyi yapabilir durumdadır.
Bizim, biz devrimcilerin aklımızın
ve yüreğimizin kaldırmadığı o halay
sahnesi, PKK-YPG için artık olağanlaşmıştır anlaşılan.

Hiçbir Demagoji, Hiçbir Teori,
İşbirlikçiliği Meşrulaştırmaya
Yetmez
İşbirliğini savunmak zor iştir. Bu
yüzdendir ki, bir süredir PKK yöneticilerinin açıklamalarında, kendini ancak
Kürt milliyetçi hareketin kuyruğunda
var edebilen kimilerinin yazılarında, bu
işbirliğini meşrulaştırmak için kırk dereden su getirilmektedir.
Bunlar teorik
ve siyasi açıdan
acizlik ifade ediyor. Çünkü ne
kadar teorik bilginiz olursa olsun, veya ne kadar demagog
olursanız olun,
kimse böyle bir
işbirliğini haklı,
meşru gösteremez.

Bu nedenle, bu işbirlikçiliği Sovyetlerin Nazilere karşı savaşta ABD ile
yanyana gelmesine benzetenler, zırvalıyorlar.
Tarih, kimsenin teorik zırvalarının
kanıtı olamaz. Kimse, dünya tarihinde
ender görülen bir işbirlikçiliği bu tür örneklerle meşrulaştıramaz.
PKK yöneticileri ve kuyrukçu yazarlar, PKK'nin bir yandan Amerikan,
diğer yandan Rusya emperyalizmiyle
işbirliğini, halklara karşı manevralar yapmalarını, "taktik ustalık", "ABD ve Rusya'nın PKK-YPG'ye muhtaç olması olarak açıklıyorlar.
Aşağıdaki tespitler Kürt milliyetçi
basından alındı:
- "Küresel düşmanlar Kürt’e muhtaçlar"
- "ABD... hem kendi çıkarlarını, hem

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

de İsrail’in güvenliğini
sağlama almak için Suriye’de Rojava güçlerine
“muhtaç” hale geldi."
- Aynı şekilde Rusya
da “geleceğin Suriyesinin
inşasında” Rojava güçleri
dışında her hangi bir müttefik güce sahip değildi.
Böyle olunca Rusya da
YPG-YPJ güçlerine “muhtaç” hale geldi."
Sonra?
Sonra emperyalizmin hizmetine girildi.
Kim kime muhtaçtı, kim kime tabi
oldu?
Her şey ortada.

"Ustalık", "İnisiyatif",
Geçin Bu Zırvaları;
İşbirlikçilik Ustalık
Gerektirmez!
150 Dolarlık Askerlerin
İnisiyatifi Olmaz!
Kürt milliyetçilerinin haber ajansı
ANF'de yazıyor yine:
"Bu öyle bir durumdur ki, hem ABD
ve hem de Rusya ile ilişkilerde, inisiyatif
PKK’nin elindedir."
Zırvanın bu kadarı da fazla.
BM'yi, IMF'yi, gibi zırvalamalarla
örtbas edilmek isteniyor.
Gördünüz mü, inisayitif PKK'nin
elindedir.
23 sentlik askerlerin ancak işbirliği
yaptığı emperyalist efendilere hizmet
inisiyatifi vardır.
Dünya Bankası’nı, NATO'yu, Şanghay İttifakı’nda da inisiyatif kendilerinde
mi acaba? Baksanıza dünyanın iki büyük
gücü, PKK'ye öyle muhtaç, öyle muhtaç
olmuşlar ki, bütün inisiyatif PKK'nin
eline geçmiş.
PKK ne derse o oluyor.
Ne isterse o yapılıyor.
Ne isterse veriliyor.

İdeolojik Siyasi
Tükenişin İlanıdır

Ustalık bunun neresinde?
İşbirlikçilikte ustalık gerekmez.
Çünkü işbirlikçilik yolunda ilerlemek,
hiç de zor değildir. Emperyalizm geçilecek kapıları, ilerleyeceğiniz yolları ardına kadar açar sizin için.
Devrim yolunda ilerleyenler için,
silah bulmak zordur, zahmetlidir. Ama
işbirlikçilik yoluna girmişseniz, silah
dolu tırlar önünüzde kuyruk olur.
Halk kurtuluş savaşçıları, büyük imkansızlıklar içinde sürdürürler savaşlarını.
PKK-YPG savaşçıları, Amerikan emperyalizminden 150 dolar maaş alıp,
son model Hummer ciplerle "savaşıyorlar." Bomba kullanırken öyle üç beş kiloyla yetinmeyip, "bir ton"luk bombalar
yerleştiriyorlar. Eeee... sırtını "büyük
güçler"e yaslayınca, böyle oluyor.
Fakat PKK unutuyor, savaşı kazanan
"bombalar" değildir.
Eğer öyle olsaydı, Amerika, günde,
evet her gün "bin ton bomba attığı" ve
bunu aylarca sürdürdüğü Vietnam'da
zafer kazanırdı.
Ama bir köpek gibi kuyruğunu kıstırıp
kaçtı Vietnam’dan.
PKK'li komutanlar,
sık sık birlikte oldukları
Amerikalı generallere
sorsunlar. Veya tarih
okusunlar.

Yine ANF'den bir alıntı:
"ABD... hem kendi çıkarlarını, hem de İsrail’in
güvenliğini sağlama almak
için Suriye’de Rojava güçlerine “muhtaç” hale geldi."
Ve siz ABD ile işbirliği
yaparak İsrail'in güvenliğine hizmet ettiğinizi alenen itiraf ediyor ve sonra da
bunu savunuyorsunuz.
Bunun adı artık siyasi anlamda hiçbir
değer, ilke tanınmadığının ilanıdır.
Bu ilan, PKK-YPG'nin siyasi ölüm
ilanıdır.
SİLAHLARINIZ ARTARKEN,
DEĞERLERİNİZ YOK OLDU.
ASKER SAYINIZ BÜYÜRKEN,
İLKELERİNİZ ORTADAN KALKTI.
Meseleye sadece silahların penceresinden bakanlar, zırhlı araçların üstünde
poz veren PKK'lilere bakıp, "PKK'nin
güçlendiğini" söylüyorlar.
Yanlış.
PKK, ideolojik ve siyasi olarak en
güçsüz dönemindedir.
Kürt milliyetçi basında çıkan yazılara
bakın, PKK yöneticilerinin açıklamalarına
bakın. Savunabileceği hiçbir değer kalmayan burjuva politikacıların PRAGMATİZMİ vardır sadece.
"Biz ABD ile işbirliği yaparak,
ABD'nin Ortadoğu planlarını sağlamasına
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PKK Artık
İdeolojik Olarak
Bitmiştir
İşgalcilerin Polis
Gücü Olmak,

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde

Cephe 47 Yıldır Düşman Hedeflerini Politikalarıyla Buluyor ve Vuruyor

15

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

16

ve İsrail'in güvenliğini sağlama alıyoruz." diye
yazabilen bir kafa, artık ilericilikten, solculuktan
söz edemez.
İşte bu nedenle Yürüyüş'ün önceki sayısında
dile getirilen tespiti burada bir ekle tekrar etmekte
yarar var:
PKK'nin tarihi, artık dünya halklarının katili
Amerikan emperyalizminin ve Ortadoğu halklarının baş düşmanı Siyonist İsrail'in kanlı tarihiyle
iç içe geçmiştir.
PKK, bugüne kadar işbirliğini YPG, DSG
gibi isimlerle perdeliyordu. Artık buna da fazla
ihtiyaç duymuyorlar. PKK yöneticileri, Rıza Altun'un geçen haftaki yazısında olduğu gibi, ABD
işbirliğinin teorisini açıktan yapıyorlar.
Aşağıdaki satırlar da 16 Kasım'da ANF'de
yayınlandı:
"PKK ile ittifak yapmadan ne Rusya Suriye’yi
“yeniden inşa” ederek orada üslerini koruyabilir,
ne de ABD, PKK ile işbirliği yapmadan Rusya’nın
karşısında İsrail’in ve kendisinin çıkarlarını koruyabilir."
Artık, siyasi pişkinlik had safhadadır: ABD'nin,
Rusya'nın çıkarlarını savunmak, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİN UŞAKLIĞINI YAPMAK normal,
doğal bir şey gibi yazılıp çiziliyor.
Bir yandan ABD'nin, İsrail'in planlarının 23
sentlik askeri, maaşlı polisi olacaksınız, bir
taraftan da hala kendinize "sosyalist" diyeceksiniz;
bunun adı ikiyüzlülük, siyasi aymazlık ve ahlaksızlıktır.
Tarih, bu özelliklerin burjuvaziye ait olduğunu
söyler.
Dünya emperyalist tekelci burjuvazisiyle birlikte savaşmaya başlayınca, onun ideolojisini,
kültürünü de almak kaçınılmazdır. Burjuva siyaset
tarzı, Kürt milliyetçiliğine çok uzak değildir
zaten. Çok yakında Kürt milliyetçi hareketi, emperyalist burjuva siyasetin göbeğine gömülmüş
olarak görmek kimseyi şaşırtmamalıdır.
Bugünden ABD'den Rusya'ya, İsrail'den başka
bilmediğimiz başka güçlere kadar, her türden
halk düşmanlarıyla her türlü işbirliğini yapmaktadır.
Bütün bunların en aleni biçimde ortaya çıktığı
koşullarda, iki temel çağrımız vardır:
1- KENDİNE DEVRİMCİ, İLERİCİ,
SOSYALİST, YURTSEVER, DEMOKRAT
DİYEN HİÇBİR GÜÇ, BU İŞBİRLİKÇİLİĞİN ORTAĞI OLMAMALIDIR.
2- PKK, YA BU ÇİZGİDEN VAZGECEK
YA DA HALKLAR TARAFINDAN LANETLENECEKTİR.

Grup Yorum Üyelerine Hapishanelerde
Kıyafet İşkencesi Devam Ediyor!
AKP hükümeti, birkaç ay önce gündeme getirdiği hapishanelerde tek tip
kıyafet dayatması devrimci tutsakların, ailelerinin, halkın direnişi ve tepkisi
ile karşılaşınca bu sefer kıyafetlerde çeşitli kısıtlamalara giderek uygulamayı
bu şekilde gerçekleştirmeye çalışmaya başladı.
Tutsak Grup Yorum üyeleri de bulundukları hapishanelerde bu uygulama
ile karşı karşıya kalıyorlar. Grup Yorum üyelerine yaklaşık bir ay öncesinden
gönderilen kıyafetleri sürekli bahaneler üretilerek kendilerine verilmiyor.
Tek tip dayatmasından önce hapishaneye girmesi yasak olan üç renk var
iken şimdi birçok renge yasak getirildi. Lacivert, haki yeşil, mavi, siyah,
beyaz renkler yasak. Kapüşonlu hırka veya mont alınmıyor, şişme mont ve
kaşe kabanlar da alınmıyor. Yani yavaş yavaş her şeye yasak getirerek tek tip
kıyafete mecbur bırakmayı hedefliyorlar belli ki. Bunun adı işkencedir,
yarın bunların hesabı sorulduğunda hesap veremeyecekler. Tutsak ettiği
insanların en temel ihtiyaçlarına kısıtlama getirmek, yasak koymak yıldırma
düşüncesinin bir parçasıdır. Ama Grup Yorum üyeleri bunlara boyun
eğmiyorlar. Neden boyun eğelim, ne yaptık, suçumuz nedir? Suçumuz türkülerimizle halka gerçekleri anlatmaktır, halk için sanatçılık yapmaktır.
Biliyoruz Yavuz Bingöller gibi el etek öpsek, Mustafa Ceceliler gibi yaşasak,
karımızı aldatsak, iktidarın yalakalığını yapsak büyük nimetler, büyük
konserler, sınırsız olanaklar serilecek önümüze. AKP Grup Yorum’a bunu
dayatıyor, halk için sanatçılık yapmayacaksınız diyor. Bu dayatma beyhude
bir çabadır, halkımız demiş “olmayacak duaya amin denilmez” diye, AKP
hayaller aleminde geziyor. Türkülerden vazgeçmeyeceğiz, Pir Sultan’dan,
Ruhi Su’dan, Victor Jara’dan vazgeçmeyeceğiz. AKP vazgeçecek bu dayatmadan.
Kasım’ın ilk haftasında tutsak Grup Yorum üyelerine gönderdiğimiz kıyafetlerin verilmediğine dair arkadaşlarımızdan gelen fakslardan bazı
bölümleri paylaşmak istiyoruz, yaşanan saldırıları daha anlaşılır kılsın diye:
-19 Kasım 2017 Bergün Varan’dan gelen mektup: “… Gönderdiğiniz
siyah eşofman, polar ve kazağı almadılar.”
-20 Kasım Bergün Varan’dan gelen mektup: “… Hala pantolonum yok.
Senin bana gönderdiğin eşyaları hala alamadım. Tutuklandığımdan beri
sadece 1 pantolonum var.”
-22 Kasım Betül Varan’dan gelen mektup: “13 Kasım’da yolladığınız
faksı aldık (Eşyaların gönderildiğine dair faks)…Sizin yolladığınız eşyaları
daha alamadık”
-22 Kasım Sultan Gökçek’in gelen faksından: “Normalde kıyafetlerim
az da olsa vardı. Fakat İstanbul’a getirilirken (Gözaltı süreci) poşetimi
almadılar. Yani bütün eşyalarım Karabük Emniyeti’nde kaldı.”
-24 Kasım Bergün Varan’ın gelen faksından: “Hala gönderdiğin kıyafetlerimi
alamadım. Sevcan da aynı şekilde alamadı…”
-25 Kasım Bahar Kurt’un gelen mektubundan: “… Buraya kapüşonlu almıyorlar. Açık mavi, polar da alamadık. Mavi, lacivert, haki yeşil alınmıyor… Şişme mont-kaban da alınmıyor.”
-28 Kasım Bergün Varan’ın mektubundan: “… Siyah olanları vermiyorlar.
Hala pantolonum yok, gözaltından beri aynı pantolonu giyiyorum.”
Bunlar AKP faşizminin Grup Yorum’a yönelik bunca saldırısından sonuç
alamadığı yerde bu sefer tek tip dayatmasıyla boyun eğdirme çabalarıdır.
Tek tip uygulaması işkencedir ve Yorum üyeleri buna boyun eğmeyeceklerdir.
Sizler de duyarlı gazeteciler, aydınlar ve sanatçılar olarak, köşe yazılarınızda,
gazetelerinizde, sosyal medya hesaplarınızda, oyunlarınızda, konserlerinizde
her yerde bu saldırıyı teşhir edip dayanışmayı büyütürseniz AKP’nin çabaları
boşa çıkacaktır.
Dayanışmanız için şimdiden teşekkür ederiz.
GRUP YORUM

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Grup Yorum halktır susturulamaz!
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
okuyan bir Grup Yorum dinleyicisinden

“Gençlik Federasyonu'nu yine bastılar.
Bu sefer içeride kolon, kiriş, demir bırakmayacak şekilde bastılar. İçeriden
ise; biri 15, diğeri 17 yaşında iki mahir
yürek çıktı. Dev-Genç binasını kullanılmaz hale getirmek istiyorlar muhtemelen.
Önünde akrep tipi zırlı araç ve TOMA
bekliyor.

TARİHLERİ, FAŞİZM KARŞISINDA
HALKIN, MÜVEKKİLLERİNİN HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİNİ SAVUNMAKLA GEÇTİ.
BU UĞURDA ÖLÜME YATIP
HAYATLARINDAN VAZGEÇTİLER.
ŞİMDİ DE MÜVEKKİLLERİNİN YAŞAMI
İÇİN ÖZGÜRLÜKLERİNDEN
VAZGEÇEBİLECEKLERİNİ İLAN
EDİYORLAR!
BUNDAN ÖTE ÇIKARSIZ , SAF BİR
SEVGİ, BAĞLILIK YOKTUR!
FAŞİZM TUTSAK EDEREK BU BAĞI
KOPARAMAZ!
Barkın Timtik, 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada açlık grevindeki akademisyen
Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın
avukatlıklarını yaptıkları için tutuklandığını
söyledi. Timtik, “BEN ONLARIN AVUKATI
OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM, ONLAR
YAŞAYACAKSA BEN YILLARCA YATMAYA
DA RAZIYIM. NURİYE VE SEMİH’İN
YAŞAMASI BİZİM TUTSAKLIĞIMIZA
BAĞLIYSA BİZ TUTSAKLIĞA RAZIYIZ” dedi.

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

MEVZİLERİMİZİ
TALAN ETMELERİNİN
HESABINI SORMAK
İÇİN, DEVRİMCiLİK
ZORUNLULUKTUR.
Cephe 47 Yıldır Düşman Hedeflerini Politikalarıyla Buluyor ve Vuruyor
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
Yunanistan solun çok övdüğü Çipras,
SRİZA işte nasıl devrimcilere saldırıyor...
Neye karşı sattınız devrimcileri Amerika'ya,
AKP’ye...

UMUDU ZAFERE DÖNÜŞTÜREBİLMEK
ANCAK DİRENEREK MÜMKÜN
Direnmek kazanmaktır.
Zaferi kazanmanın tek yolu direnmektir!

İtirafçı
olmazsan
tutuklarız
diyorlar,
teslim
alamıyorlar,
tutukluyorlar

Korkularını büyütüyoruz. Ne yaparsanız
yapın işte görüyorsunuz savaşı engelleyemiyorsunuz. Bizi engelleyemiyorsunuz. Emperyalizm ve faşizm olduğu müddetçe biz de olacağız, biz de savaşı
büyütmeye devam edeceğiz!

Devlet ne yapmak istedi?
DEVLET YOK ETMEK İSTEDİ.
Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Biz ne yaptık?
DİRENİŞİN OLDUĞU HER YERİ KALE
HALİNE GETİRDİK.
Yüksel’i kale,
Yüksel’i umut yaptık.
Numune’yi kale,
Numune’yi umut yaptık.

... facebook sayfamıza İran’dan, Avustralya’ya,
Mardin’den Samsun’a, çocuğundan yaşlısına
herkes video çekip gönderiyor. HALKIN BU
SEVGİSİNE VE SAYGISINA LAYIK OLMAK İÇİN DEVRİMCİLİK YAPMALIYIZ.

İdeolojik üstünlük:
AKP’liler yavaş yavaş birbirini satmak için sıraya
giriyor, diklenmeye çalışıyorlar ama ağababaları
bıçağı dayadı boyunlarına. İşbirlikçi acizliği
içindeler. Ama biz boyun eğmiyoruz,geri adım
atmıyoruz, kararlılıkla mücadelemize devam
ediyoruz. BU BİZİM İDEOLOJİK GÜCÜMÜZ İŞTE.
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Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele

Bir kaç gün sonra da Faşist Tayyip Erdoğan’ın
Yunanistan ziyareti vardı. Kendi halkını katleden
faşist bir liderle el sıkış; devrimcilere saldır!
Hem de en aşağılık biçimde işkenceler yaparak...
Çipras, yeni-sömürge bir ülkenin başbakanıdır.
Kendisine “sosyalist”, veya solcu demesinin önemi
yoktur; ülkesinde emperyalizmin temsilcisidir. O
nedenle, emperyalistlerin “terörist” dediğine o
da “terörist” diyor.
Peki Çipras hükümeti, bu operasyonu neden
yapmış ve neden 'Erdoğan'ın ziyareti öncesi DHKPC' ye terör operasyonu' diye bir başarıymış gibi sunulmuştur? Bu soruların cevabı Syriza'nın politikalarında, ABD ve AB emperyalizmine bağımlılığında
ve Türkiye faşizmi ile çıkarlarında aranmalıdır.
Yunanistan'da "Sosyalist" bir kimlikle bilinen
Syriza (Radikal Sol Koalisyon), 2015 seçimlerinde
iktidara geldi. Yunanistan, emperyalizmin her geçen
gün büyüyen krizinden en çok etkilenen yeni-sömürge
ülkelerden biridir. Özellikle 2001 krizi sonrası, artan
borçlanma ve ekonomik kriz nedeniyle halkın tepkisi
büyümüş, eylemler ve grevler yaygınlaşmıştır. Çipras
ve Syriza, işte böyle bir süreçte Yunan halkına ve
tüm sola 'umut' olarak sunuldu. Ülkemizdeki tüm
reformistler de, “öğrencilik döneminde Komünist
Gençlik üyesi olan” Çipras'ın 'zafer'ini selamladılar. Bazıları, işi
Terör; “kendini hiçbir yasa ve Syriza'yı kardeş parti ilan etmeye
kuralla sınırlandırmadan, baskı, kadar götürdü.
işkence ve katliam gibi yöntemlerAncak, Syriza da, kendinden
önceki
düzen partileri gibi, emle halkı korkutarak sindirmek ve
peryalizmin dayattığı politikaları
bu zeminde yönetmek veya siyasi uygulamaya devam etti. Kemer
amaçlarını gerçekleştirmektir.
sıkma politikalarını ve baskıları
BUGÜN DÜNYADA EMPER- sürdürdü. Özelleştirmeler, zamlar, artan enflasyon ve dış borçYALİZM ve İŞBİRLİKÇİLERİ
lanma devam etti. Özellikle SuDIŞINDA TERÖRİST YOKTUR! riye'deki emperyalist müdahale
sonrasında yaşanan göçle birlikte,
Terörist değil devrimciyiz!
Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarları
Mücadelemiz terörizm denile- doğrultusunda politika belirledi.
rek yaftalanamaz; biz halk kurtu- Hala on binlerce ilticacı Yunanistan'da temel yaşam haklarından
luş savaşı veriyoruz.
yoksun bırakılmaktadır.

TERÖRİZM DEĞİLDİR

KİM TERÖRİST?

HALKLARI İÇİN MÜCADELE
EDEN DEVRİMCİLER Mİ?

ABD’NİN EMRİYLE
DEVRİMCİLERİ
TUTUKLAYAN
VE İŞKENCE YAPAN
ÇİPRAS MI?
Çipras Hükümeti Kimin
Talimatıyla ve Hangi Çıkarlar Karşılığında Devrimcileri
Terörist Diyerek Tutukladı?
28 Kasım günü Yunanistan'da bir 'terör operasyonu”
yapıldı. Yunan polisi, evlere
baskın yaparak, Türkiyeli 9
devrimciyi gözaltına aldı.
Basında da “DHKP-C Operasyonu”, “Terör Operasyonu”
diye yer verilen baskınların
ilk anından itibaren polis işkence yapmaya başladı. Gözaltına alınanlar, ertesi gün ifadeye götürülünceye kadar öyle
işkence görmüştü ki; güçlükle
yürüyorlardı ve yüzleri neredeyse tanınmaz haldeydi.
Haksız gözaltını protesto
için açlık grevi yapıyorlardı;
ancak işkenceciler, su şeker
verilmesini dahi engelliyorlardı.

Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme Karşı
Demokrasi, Kapitalizme Karşı
Sosyalizm Mücadelesi Vermenin
Onurunu Taşıyoruz!

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Halk İçin Mücadele Eden
Devrimcilere “Terörist” Diye
Saldıran Çipas, Anti-Sosyalisttir; İkiyüzlüdür. Dünyanın
En Büyük Teröristleri Olan

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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AB üyeliğini de destekliyoruz"
dedi.
Syriza, NATO üssü yapılması için ABD'ye ada bile tahsis
etti.
Sonuç olarak;
- Tüm dünyanın kanınıiliğini sömüren katillerin savaş
örgütü NATO'ya kendi topraklarını hibe edenler, devBu resimlerdeki işkence izleri, Trumplar’ın, Çipraslar’ın
rimcilere 'terörist' demekten
çekinmezler.
alçaklığı ve onursuzluğudur;
- Emperyalizm adına TürCephelilerin bakışları. emperyalizme meydan okuyan dik
kiyeli devrimcilere işkence yaduruşları ve vücutlarındaki işkence izleri, halkların onurudur. pan Syriza solcu olamaz, halklara umut olamaz.
Cepheliler, “Kahrolsun ABD emperalizmi” derken, Cipras,
- ABD-AB emperyalistleTrump’un fino köpeği olmaya adaydır;
riyle el sıkışan, Türkiye faşizCipras gibiler, kendi işbirlikçiliklerini unutturmak için
miyle işbirliği yapan Syriza
devrimcilere terörist diye saldırıyorlar.
halkların dostu olamaz.
- Bir kez daha bakın işkence
Emperyalistlerin İşbirlikçisidir
yapılmış yüzlere; faşizmin izlerini göreceksiniz. Emperyalizm adına vurulan her fiske, size zam-zulüm-işkence
"Sosyalist Syriza", seçim propagandasında, Yunanisolarak kendi halkına dönecektir.
tan'daki krizi çözmek iddiasıyla IMF, Dünya Bankası,
Avrupa Komisyonu ile ilişkileri kesme, borçları ödememe,
- Çipras'ın Beyaz Saray ziyaretinden Yunan halkına
Sayı: 44
IMF’den çıkma vaatleriyle oy istemişti.
daha çok bağımlılık çıkmıştır. Trump, Yunanistan’ın kulYürüyüş
landığı F-16 savaş uçaklarının 2,4 milyar dolar karşılığında
Çipas, Avrupa'nın Yunanistan'ı sömürdüğünü,
10 Aralık
modernize edileceğini bir müjde gibi açıkladı. Bunun
2017
krizin nedeninin bağımlılık ilişkileri olduğunu vuradı
daha çok yoksullaşmadır.
gulayarak, euro bölgesinden çıkma propagandası yaparak
iktidara geldi.
Sadece 6 ay sonra Çipras “Avrupa ile ilişkilerimizi
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için borçlarımızı
ödeyeceğimiz koşulların yaratılmasını istiyoruz”
diyerek vade istedi. Ne Yunanistan halkına ne de dünya
soluna umut olabilecek niteliği olmadığı ayan beyan ortadayken, reformistler tarafından hala çözüm gibi gösterilip
örnek alınmaya devam ediliyor. Örneğin, ESP'nin yöneticilerinden Ziya Ulusoy, Syriza'nın seçim başarısıyla
ilgili şöyle demişti: "Güney Avrupa boyunca çok etkili
olacak. Avrupa’nın orta ve kuzeyine doğru
faşist harekete doğru yoksul kitlelerin gitmesini,
faşist hareketi durdurup, tekrar halk kitlelerinin
yönünü sola doğru çevireceğine" inandığını
söyleyebiliyor. (Aktaran Yürüyüş, Sayı 457).
Çipas bir burjuvadır: Borçların ödenmesinin
tek yolu 'kemer sıkma' politikalarını katmerleyerek sürdürmekti. Bu nedenle genel grevler
ilan edildi, halk "Sosyalist Syriza"ya karşı sokaklara çıkmaya devam ediyor. Emperyalizmle
bağımlılık ilişkileri gittikçe gelişen Yunanistan,
Türkiye ile de ilişkilerini düzeltme yoluna gitti.
Ekim ayı içinde ABD'de Trump ile görüşme
sonrası Çipras, "Türkiye NATO'nun güçlü bir
üyesi olarak NATO'dan ayrılmamalıdır. Ayrıca

20

Sonuç olarak:

Yunan Halkına sesleniyoruz:
Size terörist diye sunulanlar, halkın çocuklarıdır.
Asıl teröristler, Çipas ve emperyalist efendileridir.
Çipas gibilerin, solculuk-sosyalistlik adına emperyalizm
ve faşizmle işbirliğini yapmasını kabul etmeyelim
Çipaslar’a, işkencenin açıklamasını soralım. “Terör!”
diyerek, mücadelenin meşruluğuna gölge düşürüyorlar.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Halkın
Hukuk
Bürosu

HALK ÇOCUKLARINI KATLEDENLERLE; İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENEN
HALK ÇOCUKLARINA AYNI CEZA VERİLİYOR. BU HUKUKU TANIMIYORUZ! ADALET İSTİYORUZ!

KATİLLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNAN BİR SAVCI BUYURMUŞ:
"GAZİ MAHALLESİ’NDE KATLEDİLEN İKİ GENCİN KATİLLERİNE
CEZA VERİLMESİNE GEREK YOK..."
FAŞİZMİN HUKUKUNDA KATLETMEK SERBEST, DİRENMEK SUÇ!

"Gazi Mahallesi mi suçlu yoksa
5 tane çocuğun üzerine tereddütsüz
kurşun yağdıran polis mi?" "Suçlular
dışarıda gezer, masum çocukları mezara gönderirler”, "Bu ülkeden adalet
beklemiyorum."
Evladı katil sürüleri tarafından
katledilmiş bir annenin ve kardeşini
faşizme "kurban" vermiş bir ablanın
feryadı bunlar. Ne çok duyduk bu
feryadı? Ne çok tanık olduk ağlamaktan gözlerine kan oturmuş, gözlerinin pınarları kurumuş annelerin,
babaların, kardeşlerin haykırışlarına,
yaktıkları yürek yakan ağıtlarına...
İşte onlardan biri, bu feryadın
sahibi bir anne Melike Altınışık.
Oğlu Barış Kerem, daha 17'sinde
"5 tane çocuğun üzerine tereddütsüz
kurşun yağdıran polis" tarafından
katledildi Gazi Mahallesi’nde. Yanında 4 arkadaşı daha vardı. Bir arabanın içinde, "dur!" ihtarına uymadı
diye kurşun yağmuruna tutuldular.
İçlerinden ikisi; Barış Kerem ve
Oğuzhan Erkul "kurtarılamadı" basının yazdığına göre. Oysa daha
orada katledilmişlerdi. Beyinleri arabanın içine akmıştı çünkü. Tıpkı
Berkin gibi... Tarih 14 Nisan 2017'ydi.
Zaman durdu, Barış ve Oğuzhan 17
yaşında kaldı o gün.
5 genç, bir arabanın içinde, Gazi
Barajı'nın yanındaki ormanda eğlenmeye gitmişlerdi o gün. Tek suçları
buydu. Bir de içlerinden biri babasına
ait arabayı "kaçırmıştı" ve ehliyeti
yoktu. Hepsi hepsi buydu... Tabi asıl
suçları Gazi Mahallesi’nde yaşamalarıydı. Yani potansiyel "terörist"lerdi.
Öldürülmeleri için fazlasıyla yeterliydi bu...
Olayla ilgili 7 ay sonra iddianame
hazırlayan savcı da aynı düşüncede

olmalı ki, katiller hakkında
"ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi"ni istedi. Basında yer
alan haberlere göre 4 polis
hakkında "bilinçli taksirle
ölüme
sebebiyet
vermek"ten dava açıldı.
Oysa Barış da Oğuzhan
da başlarından vurulmuş
ve daha orada katledilmişti. Yani polisin doğrudan öldürme
kastıyla ateş ettiği açıktı. Bütün raporlar, bütün deliller bunu gösteriyordu. Ayrıca haberlere göre "İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 4 polis için “bilinçli taksirle ölüme sebep olmak”
suçundan, 15 yıla kadar hapis cezası
istendi. Savcı, ayrıca, TCK’nın 24/1.
maddesinin de sanıklara uygulanmasını istedi. Bu madde, “Kanun
hükmünü yerine getirenlere ceza verilmez” diyor. Savcı, yargılama sonunda mahkumiyet verilecekse de
TCK’nın 27. maddesi uyarınca, “cezada altıda birden, üçte bire kadar
indirim” uygulanmasını talep ediyor."
(Cumhuriyet, 30 Kasım 2017)
Yani diyor ki savcı, "aslında polisler öldürmek istemediler ama meşru müdafaa altında kaldılar, ateş ettiler." Ayrıca, "polisler kanunun verdiği yetkiyi kullandılar, kanunun
emrini yerine getirdiler. Bu yüzden
ceza verilmesine yer yok." diyor
savcı. Oysa dosyada meşru müdafaa
hali olduğunu gösteren, polisin silah
kullanmasını, silah kullansa bile öldürmeye yönelik kullanmasını haklı
kılacak tek bir delil yok. Buna gerek
de görmüyor zaten savcı. Olayın yaşandığı yerin Gazi Mahallesi olmasını
yeterli görüyor. Sanki savcı değil,

polisin avukatı, sanki iddianame
değil savunma hazırlamış da müvekkillinin beraatini istiyor... Barış'ın
annesi Melek Altınışık "Gazi Mahallesi mi suçlu yoksa 5 tane çocuğun
üzerine tereddütsüz kurşun yağdıran
polis mi?" diyerek işte buna isyan
ediyor.
Haklı olarak soruyor Barış Kerem’in annesi Melike Altınışık, “Savcılık, polisleri koruyor. Gazi Mahallesi mi suçlu yoksa 5 tane çocuğun
üzerine tereddütsüz kurşun yağdıran
polis mi”, “Sen geç iki çocuğu öldür
diğerlerini yarala sonra buna görev
aşkı denilsin, var mı böyle mantık?"
Evet, böyle bir mantık var. Faşizmin
mantığıdır işte bu. Faşizmin mantığında, faşizmin hukukunda, anne
Melek Altınışık'ın deyimiyle, "Suçlular dışarıda gezer, masum çocukları
mezara gönderirler” Faşizmin hukukunda katletmek serbest, direnmek,
adalet istemek suçtur.
Barış ve Oğuzhan ilk değiller elbette. Son da olmayacaklar. Berkin,
Günay Özarslan, Dilek Doğan...
Tıpkı Barış ve Oğuzhan gibi faşizmin
kanunlarının hükmü yerine getirilerek
katledildiler. Onlar gibi yüzlerce
halk çocuğu katledildi faşizmin "yasal" mermileriyle. Ve hepsinde de
hakimlerin, savcıların görevi aynıydı.

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Halk çocuklarını katleden mermilere
"yasal" kılıfını onlar takıyordu.
Müvekkilimiz Dilek Doğan'ı 18
Ekim 2015'te Küçükarmutlu'daki evinde
katleden polisle ilgili istinaf mahkemesi
kararı çok değil geçen hafta verildi.
Katile verilen 6 yıl 3 aylık cezayı
onayladı istinaf mahkemesi. 6 yıl 3
ay... Bir insanı, gencecik bir kızı öldürmenin bedeli... "Dilek için adalet
istiyoruz" diyerek pankart açan, bildiri
dağıtanlara verilen ceza da 6 yıl 3
ay... Ne tesadüf; işi, ekmeği, onuru
için 277 gündür açlık grevinde olan
Nuriye Gülmen'e direndiği için verilen
ceza da 6 yıl 3 ay...
Hayır, tesadüf falan değil, tesadüf
diye bir şey yok. Düpedüz faşizm

bu. Faşizmin hukukunda halk çocuklarını katletmenin cezasıyla işini,
ekmeğini istemenin, onur, namus,
adalet için direnmenin, özgürlük istemenin cezası aynıdır. Hatta çoğu
zaman bunların cezası daha ağırdır.
Hatta faşizmin hukukunda halk çocuklarını katledenlerin cezalandırıldığı
nadirdir. Çünkü faşizmin hukukunda
katletmek serbest, direnmek suçtur.
Gazi Mahallesi’nde katledilen
gençlerden Oğuzhan Erkul'un ablası
da "bu ülkede adalet beklemediğini"
söylüyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki
röportajında. Onun gibi binlerce, milyonlarca insan var bu ülkede adalet
olduğuna inanmayan. Evet, Türkiye'de adalet yok elbette, ama er ya

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN

İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

---"..."Toplumlar tarihi boyunca hep azınlık konumunda olan sömürücü-egemen sınıflar, kendi sömürü
düzenlerini devam ettirebilmek için çoğunluğu oluşturan
tüm halk kesimlerini sistemlerinin meşruluğuna inandırmaya çalışırlar. Çünkü çoğunluğu sadece baskı ve
zor ile denetim altında tutmak, sömürüyü bu şekilde
devam ettirmek her zaman mümkün değildir. Bu
nedenle azınlığın çoğunluğu yönetebilmesi, sömürü
sistemini devam ettirebilmesi için çoğunluğun düzenin
mevcut haliyle devam etmesi konusunda ikna edilmesi,
çoğunluğun azınlığa tabi kılınması gerekmektedir.
İşte hukuk da diğer ideolojik propaganda araçlarıyla
birlikte bunu sağlamanın bir aracıdır. Yani hukuk sömürü sisteminin devamına, ezilen çoğunluğun sömüren
azınlığa tabi olmasına ilişkin çoğunluğu yani halkı
ikna etme, razı etme aracıdır"
I- Sorun: Hukukun temel işlevi hakları tespit etmek,
güvenceye almak değil, kendi niteliğini ve bir sınıfın
çıkarlarını koruduğunu gizlemektir. Böylece koruduğu
çıkarların, sömürünün meşru olduğuna halkı inandırır
ve düzenin devamını sağlar.
Çözüm: Egemen hukuk halkı açlık, yoksulluk, sömürü
düzenin devamına ikna ediyorsa biz de halkı bu
düzenin böyle devam edemeyeceğine ikna etmek için
halkın çıkarlarını esas alan bir hukuku, halkın hukukunu yaratmalı ve halka bunu benimsetmeliyiz .
---"Sınıf egemenliğinin bir aracı olarak hukukun
ortaya çıkışıyla devlet kavramının ortaya çıkışı
neredeyse eş zamanlıdır. Çünkü hukuk, ML (Marksist-Leninist) bakışa göre, "egemen sınıfın yasallaştırılmış iradesi"dir. Devlet de egemen sınıfın bu
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da geç adalet yerini bulacak. Adaleti,
bu ülkede adalet olduğuna inanmayan
işte o binlerle, milyonlarla biz sağlayacağız.
Sonuç olarak diyoruz ki, "İyi
halsiz katillere adil olmaktır en
büyük ceza" Onlara adil olacağız!
Katlettikleri halk çocuklarının hesabını er ya da geç soracağız!
Halk çocuklarını katledenlere bir
ceza istiyoruz!
Bu suçla iktidara gelenlere, bu
suçla iktidarda kalanlara bir ceza istiyoruz!
Anaların öfkesi katilleri boğacak!
Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz!

iradesini yansıtan buyruk, emirname, kanunname,
yasa, yönetmelik, tüzük, genelge gibi yazılı veya yazısız
kuralları koyan ve bunları diğer sınıfa ya da sınıflara
kabul ettirmeye, kendi hukukunu uygulatmaya yarayan
bir araçtır..."
II- Sorun: Hukuk da devlet de aynı şeye hizmet eder:
Egemen sınıfın çıkarını korumaya, onların halkı açlığa,
yoksulluğa mahkum eden, alınterini sömüren, onlara
zulmeden bu düzenin devamını sağlamaya....
Çözüm: Sömürücü asalakların değil halkın iradesini
yansıtan hukuku ve halkın çıkarlarını esas alan devleti
yani halkın iktidarını kurmak, sosyalizmi inşa etmek
için mücadele etmeliyiz.
---"Hukukun özelliği, konulan biçimsel bir kuralın
genellikle var olan gelenekleri kapsaması ve toplumun
üyelerinin de artık gelenekleri değil de hukuk kurallarını
yönlendirici olarak kabul etmeleridir. Böylece egemen
ideoloji, hukuk yoluyla, kendini ahlak kurallarını, gelenek-göreneklere dayanan toplumsal kurallar yerine
koyarak "sezdirmeden" meşruluğunu kabul ettirir,
üstünlük kurar... Bu şekilde hukuka uygun olan meşru
hale gelmiş olur. Oysa meşruluğun ölçütü hukuka
uygunluk olamaz.
III- Sorun: Meşruluğun ölçütü hukuka uygunluk olamaz.
Örneğin patronun işçinin emeğini sömürmesi de hukuka
uygundur, ama bunun meşru olduğunu, burjuvazi dahil,
hiçkimse savunamaz. Bu nedenle burjuvazi yasalarına
emek sömürüsünü açıkça yazmaz, yasalarını emek sömürüsünü gizleyecek şekilde oluşturur.
Çözüm: Meşruluğumuzun ölçütü hukuka uygunluk
değil haklı olmak, adalate uygun olmak olarak kavranmalıdır. Kendimizi yasallıkla sınırlamamalı, adalete
uygun olan neyse, meşru olan neyse ona uygun davranmalıyız.
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HALKIN HUKUK BÜROSU
DEVRİMCİ
AVUKATLIĞIN
TEMELLERİ
HHB'NİN DEVRİMCİ
AVUKATLIK
GELENEĞİNİ
BÜYÜTTÜĞÜ
DAVALAR
Ferhat Gerçek Davası
7 Ekim 2007’de Yenibosna’da
Yürüyüş dergisi dağıttığı sırada polis
tarafından sırtından vurularak felç
bırakılan 17 yaşındaki Ferhat Gerçek
davası, halkın avukatlarının adalet
mücadelesinde önemli yeri olan davalardan biridir.
Olayda Ferhat’ı vurarak felç bırakan
polis memurları hakkında "olası kasıtla
yaralama" suçundan 10,5 yıla kadar

Sevgili okurlarımız; Halkın
Hukuk Bürosu'nun ve halkın
avukatlığının, devrimci avukatlığın tarihsel ve siyasal temellerini
ele aldığımız yazı dizimizin 11.
bölümü ile devam ediyoruz.
Dizimizin önceki bölümünde;
Halkın Hukuk Bürosu'nun devrimci avukatlık pratiğinden örnekler vermiş, 30 yıllık geleneğin
köşe taşlarını ortaya koymaya
devam etmiştik. Bu geleneğin
parçası olarak yoksul halkın barınma hakkı mücadelesinde; işçilerin, emekçilerin emek mücadelesinde; öğrenci gençliğin
akademik demokratik üniversite
mücadelelerinde, kısacası sınıf
mücadelesinin tüm görünümlerinde, direnişlerde, grevlerde,
kampanyalarda devrimci avukatlığın nasıl bir rol oynadığını
ele almıştık. Sonuç olarak devrimci avukatların, her koşulda
direnenlerin yanında olduğunu,
öyle olması gerektiğini, bunun
devrimci avukatlığın doğası gereği olduğunu belirtmiş ve

hapis cezası istemiyle dava açılırken,
Ferhat'a kamu malına zarar verme,
kamu görevlisine hakaret, toplantı
ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet gibi suçlardan 15 yıla kadar
hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hukuksuzluklarla dolu davada en
önemli deliller olan vücudundan çıkan
mermi çekirdeği ve Ferhat'ın o gün
giydiği tişört kaybedildi. Bu deliller
kaybedildiği için silahı kimin, hangi
mesafeden ateşlediği çözülemedi.
Dava sonunda sanık polislere verilen
cezada bu nedenle indirime gidilerek
2,5 yıl ceza verilirken; polis tarafından
vurularak felç bırakılan Ferhat Gerçek’e 3,5 yıl ceza verildi.
Türkiye’de hukukun neye ve kime
hizmet ettiğinin en açık göstergelerinden
olan bu dava, halkın avukatları için de
bir sınav oldu. Halkın avukatları, ilk
andan itibaren olay yerinde, hastanede
ve karakolda ortaya koydukları avukatlık

HHB'nin 30 yıllık pratiğiyle bu
gerekliliği en iyi şekilde yerine
getirdiğini ifade etmiştik.
Dizimizin bu bölümünde ise
Halkın Hukuk Bürosu'nun geçmişten bugüne takip ettiği önemli
siyasal, toplumsal davaları ele
alacağız. Bir devlet geleneği ya
da daha doğru ifade ile devlet
politikası haline gelen işkence
ve katliam gerçeğini, bu gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adalet
mücadelesinde devrimci avukatların rolünü ortaya koymaya çalışacağız. 19 Aralık Katliam davalarından Engin Çeber'in işkencede katledilmesi davasına,
Soma'da 301 işçinin katledildiği
katliam davasından polis tanafından katledilen Berkin Elvan,
Dilek Doğan davalarına kadar
devletin katliamcı yüzünü teşhir
eden ve halkın adalet talebinin
en güçlü şekilde yankılandığı davalarda devrimci avukatlığın nasıl şekillendiğini anlatmaya çalışacağız.
pratiği ile ve dava süresince polisin işkenceciliğini, yalanlarını ve mahkemelerin hukuksuzluklarını teşhir ederek
davayı adalet mücadelesinin ve halkın
avukatlığı pratiğinin önemli bir mevzisi
haline getirdiler.
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Engin ÇEBER Davası
28.09.2008 tarihinde, Yürüyüş
dergisini dağıttığı sırada gözaltına
alınan Engin Çeber, gözaltında tutulduğu karakoldan Metris Hapishanesi’nde katledildiği ana kadar on
gün boyunca maruz kaldığı ağır ve
kesintisiz işkenceler sonucunda 10
Ekim 2008'de kaldırıldığı hastanede
katledildi.
Olayın ardından işkence sürecine
katılan tüm kamu görevlileri hakkında
soruşturma ve dava açıldı. Halkın
avukatları ve Engin'in yoldaşları,
Halk Cepheliler, dava süresince "Özür
Değil Adalet İstiyoruz" diyerek bir

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
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kampanya yürüttüler.
Çünkü dönemin adalet
bakanı işkenceyi kabul
edip Engin'in ailesinden özür dilemişti. Bu
özür bir gözboyamaydı. İşkencenin gizlenemeyecek kadar açık olması ve yürütülen mücadelenin etkisiyle başvurulan
bir manevraydı. Bu manevra boşa çıkarıldı.
Dava boyunca Halkın Hukuk Bürosu’nun çalışmasıyla yüzlerce avukatın
davayı sahiplenmesi sağlandı. Polisin
tüm tehditlerine, saldırılarına rağmen
her duruşmada yüzlerce avukat davada
hazır bulundu. Devletin katilleri aklama
ve delilleri karatmasına izin verilmedi.
Davada, mahkeme önce 3 gardiyan
ve 1 müdürden oluşan dört sanığa
müebbet, üç karakol polisine 7 yıl 6
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ay, bir polise de
2 yıl 6 ay ceza
verdi. Daha sonra
bu karar Yargıtay
tarafından bozuldu, yeniden yapılan yargılama sonucunda ise 2 gardiyan ve 1 müdüre müebbet hapis
cezası verilerek
bu ceza onaylandı ve kesinleşti.
Bu davanın önemi, Türkiye’de hiçbir dönem eksik olmayan işkencenin
ilk kez bu kadar ağır bir şekilde cezalandırılmasından, bu kadar etkin bir
şekilde teşhir edilmesinden geliyordu.
Çünkü geçmişte yüzlerce örneğini
gördüğümüz işkence olaylarının çoğu
ya hiç yargılama konusu bile edilmemiş
ya da katiller beraat ettirilmiş veya
göstermelik cezalarla geçiştirilmişti.

Halkın Avukatlarının
anılarından bir bölüm
yayınlıyoruz:
FERHAT'IN KAYIP TİŞÖRTÜ
Polis ve vazife salahiyetleri hakkındaki kanun yürürlüğe gireli bir
yıl olmuştu. Bu kanunda yapılan
düzenlemelerle polise doğrudan ve duraksamaksızın ateş açma yetkisi tanındı. Yakında infazların
artacağından bahsediyorduk ki, telefon çaldı. Telefondaki ses, "Bahçelievler Temel Haklar Derneği’nden arıyorum. Polis çocuklara saldırdı. Çok
sayıda gözaltı var. Ateş açtı bir kişi yaralı" dedi.
Başladılar işte, umarız ciddi değildir, hadi gidelim
diyerek çıktık. (...)
Akşam Acil bölümüne gittiğimizde polisleri
gördük, yaralıları soruyoruz cevap vermiyorlar.
Etrafı kontrol edip orada bekliyoruz. Biraz sonra
yaralılardan biri geliyor. O da hemen bize Ferhat’ı
ve diğer yaralıları soruyor. Kendisiyle görüşmemizi
polisler engellemeye çalışıyorlar, biraz tartıştıktan
sonra aramızdan çekiliyorlar. "Sen nasılsın?" diyoruz, iyiyim diyor. (...)
Hastanede işlemlerin tamamlanması bekleyip
karakola geri dönüyoruz. Bu arada yetkili savcılığa
ulaşıp durumları ağır olan kişilerin serbest bırakılmasını, ortada bir suç olmadığını haksız gözaltına
alındıklarını anlatıyoruz, ifade alınacaksa da bu
gece alınmasını istiyoruz. Savcı bizi dinlemiyor,
"gözaltı süresi verdim" diyor, "yarın getirecekler"
diyor, savcının ağzından yarın getirecekler lafı

Bu defa, işkencecilerin büyük bölümü
ilk kez suçlarının kanundaki karşılığı
olan ceza ile cezalandırılmıştı. Davada
elde edilen bu sonuç, Halkın Hukuk
Bürosu'nun devrimci avukatlık pratiğinin ve halkın davayı sahiplenmesinin
sonucuydu.

Festus Okey, Baran Tursun,
Çağdaş Gemik,
Soner Çankal...

ne kadar rahat çıkıyor. (...)
O gün karakoldan sabah saatlerinde ayrıldık.
Müvekkillerimiz birkaç saat sonra adliyeye çıkartılacaklardı. Müvekkillerimiz hakkında yalan yanlış
tutanaklar tutmuşlardı. Düşman kabul ettikleri
çocuklardan birini vurmuşlardı, diğerlerini sahte
tutanaklar düzenleyerek tutuklatmaya çalışıyorlardı.
Dosyadaki çelişkileri ve olayları ayrıntılı olarak
savcılığa anlattık. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldılar. Gözaltındakiler çıktı, ancak Ferhat ameliyat masasından nasıl çıkacaktı.
Ferhat... Onu ilk olarak arkadaşlarının basın
açıklamasında taşıdıkları fotoğraflarda gördüm,
yüzü öyle masumdu ki, devrimcilerle yeni tanışmıştı. Devrimcilerle tanışmasaymış bir çetenin
içinde olacakmış. Bir daha yürüyememe ihtimali
olduğunu söylüyorlardı. Devrimcileşmeye çalışırken ne kadar büyük bir bedel ödüyordu. 1995
yılında İrfan Ağdaş’ı öldüren kurşunlar 2007 yılında
Ferhat Gerçek'i sakat bıraktı işte...
Ferhat’ın ameliyattan sonra üzerindeki eşyaları
ve tişörtünü soruyoruz. Sırtından çıkartılan kurşunu
istiyoruz. Doktorlar ameliyata alındığında üzerinde
tişört yoktu diyorlar. Kurşunu soruyoruz, vücudundan aldığımız her şeyi adli emanet verdik diyorlar. Savcıdan delillerin toplanmasını istiyoruz.
"Gerekeni yapıyoruz" diyor. "Gereken" yapılıyor,
tişört kaybediliyor. Deliller toplanmıyor, Ferhat
ve arkadaşları için 15 yıl istenerek dava açılıyor,
polisler için sadece 9 yıl ceza isteniyor..."
17.12.2009
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Polis kurşunuyla
ölenlerin, sakat kalanların, adaletsiz bırakılanların avukatlığını yaptılar.
Eylemde, sokakta, karakolda “Dur”
ihtarına uymadıkları gerekçesiyle polis
kurşunuyla ölenler, polisin eline sağ
salim düşüp katledilenler, felç olanlar,
sakat bırakılanlar, işkencelerden geçenler... Hepsi de adaletsiz kaldılar.
Mahkemeler birbirleriyle yarıştılar katilleri koruyup kollamakta, sırtlarını
sıvazlamakta. Hukuka takla attırarak
korudular katillerini, elleri soğumasın
diye.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları
da devrimci avukatlar olarak yapmaları
gereken şeyi yaptılar, olmaları gereken
yerde, adalet arayanların yanında oldular. Polis kurşunuyla ölenlerin, sakat
kalanların, adaletsiz bırakılanların avukatlığını yaptılar, onlar için adalet mücadelesinin parçası oldular.
Festus Okey, Baran Tursun, Çağdaş
Gemik, Soner Çankal bunlardan sadece
birkaçıydı. Devrimci avukatların bu davalarda doğrudan müdahil olmasıyla
devletin işkencelerin, katliamların üstünü
kolayca kapatmasının, üstünü örtmesinin
önünde önemli bir engel oldular.

Bayrampaşa Katliamı
Davası
Bu ülkede adaletin olmadığının,
hukukun faşizmin çıkarlarını koruma-

nın ve suçlarını örtmenin bir aracı olduğunun göstergelerinden biri de işkence, infaz ve katliam davalarıdır. Bu
davalarda, normal
koşullarda bağımsız
ve tarafsız olma görüntüsü veren mahkemeler hakim ve
savcılar gerçek niteliklerine kavuşur, gerçek yüzlerini
gösterirler. Hukuku adeta bir şal olarak
kullanırlar. O şalın altında iktidar uğruna işlenmiş nice suçlar gizlidir. İşte
bu şal altında gizlenen, gizlenmeye
çalışılan suçlardan biri de 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı’nın Bayrampaşa
ayağına ilişkin davadır.
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın Bayrampaşa ayağında 6 kadın
diri diri yakılarak öldürülmüş, toplam
12 devrimci tutsak katledilmişti. Kullanılan silahların haddi hesabı yoktu.
Yüzlerce gaz bombası, niteliği bilinmeyen kimyasal maddeler, envanterde
olmayan özel katliam silahları... Sonuçta yanmış yıkılmış bir hapishane,
kömürleşmiş, kurşunlarla delik deşik
edilmiş bedenler...
Böyle bir katliamdan sonra normal
koşullarda yapılması gereken hemen
bir soruşturma açılması, delillerin toplanıp dava açılmasıdır. Ama öyle olmamıştır. İlk dava bu katliamdan tam
10 yıl sonra -o da yalnızca 39 er hak-

kında- açılabilmiştir. Bu dava da 10
yıllık bir mücadelenin sonunda açılabilmiştir.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları
da bu 10 yıllık mücadelenin içinde
yer alarak davanın açılmasını sağladıkları gibi, 2010 yılından beri devam
eden dava sürecinin ve adalet mücadelesinin de parçası olmuşlar; katledilen
insanlarımız için adalet, katiller için
ceza talebimizi mahkeme salonlarında
dile getirmişlerdir.

Soma Katliamı Davası
Katliam bu düzenin yönetim biçimidir. Faşizmin tarihine baktığımızda
yüzlerce insanımızın katledildiği katliamlar görürüz. Daha fazla kar için
bir avuç ekmeğe muhtaç ettikleri yoksulları birer birer değil, beşer onar
hatta yüzer yüzer ölüme de alıştırmak
isterler. Katledip adaletsiz bırakmak
bunun bir parçasıdır.
Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde
yaşanan maden katliamında öldürdükleri
301 işçi bunlardan bazılarıdır. 301 işçiyi,
göz göre göre katleden patronlar, halkın
öfkesini bastırmak için açılan göstermelik
bir davada, tiyatro sahnesinden farksız
bir yargılama oyunu ile kurtulmanın
hesabını yaptılar. Onların hesaplarını
bozan yine halkın avukatları oldu. Katliamın yaşandığı ilk günden, ilk saatlerden itibaren başlattıkları adalet mücadelesini kesintisiz sürdürdüler. 3 yıldır
devam eden yargılama sürecindeki tüm
işlemleri, tüm duruşmaları takip edip
katillerin, patronların, kapitalizmin suçlarını anlatıp katliamcı yüzlerini teşhir
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eden, katledilen 301 insanımızın ailelerinin
adalet talebini mahkeme kürsüsünü işçilerin
kürsüsü haline getirerek iletenler halkın avukatları oldu. Bu talebin arkasında durmaya,
adalet istemeye devam ediyorlar.

Hasan Ferit Gedik Davası
Hasan Ferit Gedik İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde
uyuşturucuya karşı mücadele ederken AKP’nin uyuşturucu
çeteleri tarafından katledilen bir Cepheli’ydi. Onu katleden
AKP beslemesi çeteciler hakkında açılan dava, çetecilerin
bu gücü kimden nasıl aldığını ortaya koyar nitelikteydi.
Çeteciler, her duruşmada tehditlerle, küfürlerle devrimci
avukatları yıldırmaya, korkutmaya çalıştılar. Halkın Hukuk
Bürosu avukatları defalarca kez ölümle tehdit edildiler,
duruşma salonunda çetecilerin saldırısına uğradılar. Yalnızca
çeteciler saldırmıyordu adalet isteyen aileye, avukatlara.
İçeride çeteciler saldırırken duruşma salonu dışında polis
ve özel güvenliklerin saldırısına uğruyorlardı. Ancak hiçbir
saldırıya, tehdide boyun eğmeden bu davayı takip ettiler, adalet
istemeye devam ettiler,
ediyorlar.
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Dilek Doğan
Davası
Dilek Doğan, Küçükarmutlu'da ailesiyle
birlikte oturduğu eve
bir gece yarısı arama
bahanesiyle baskın yapan özel harekat polisleri tarafından, “ayağınıza galoş giyin” dediği için katledildi.
Polisin katliamdan sonra ürettiği senaryoların bir benzeri
de katil polis Yüksel Moğultay hakkında açılan davada
ortaya kondu. Hakimler, savcılar katili korumak, en az
ceza ile kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. "Kamu"
adına iddiada bulunan savcı, adeta katil polisin avukatlığını
üstlenerek, büyük bir soğukkanlılıkla katili beraat ettirmek
için elinden geleni yaptı.
Dava sonunda katile ödül gibi ceza verildi. Verilen
ceza 6 yıl 3 aydı. Dava süresince "Dilek için adalet
istiyoruz" diyenlere, Dilek'i katleden özel harekat polisi
Yüksel Moğultay'a verilenden daha fazla ceza verildi.
Yani Dilek de diğerleri gibi adaletsiz bırakıldı.
Dilek için adalet isteyenler arasında elbette halkın avukatları da vardı. Onlar adaletsizliği teşhir etmekle, duruşma
salonunda "hukuki talep olarak" adalet istemekle yetinmediler, Berkin, Günay, Yılmaz, Hasan Ferit ve adaletsiz
bırakılan tüm halk çocuklarıyla birlikte Dilek için de
adalet istiyoruz diyerek yollara düştüler.

Berkin Elvan Davası
Haziran Ayaklanması’nın en küçük şehidiydi Berkin.
Ayaklanmanın en çetin geçtiği, çatışmların en şiddetli biçimde yaşandığı günlerden birinde 16 Haziran 2013'te,
Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vuruldu.
Berkin solunum cihazına bağlı bir biçimde 269. gün
boyunca direndi. 11 Mart 2014 günü 16 kiloluk bedeni ile
hayatını kaybetti.
Berkin’in vurulmasının üzerinden 4 buçuk yıl, ölümünün
üzerinden 4 yıla yakın zaman geçti. Berkin'i vuran polis
hakkında dava ancak geçtiğimiz nisan ayında, yani neredeyse
4 yıl sonra başlayabildi. Bu süreçte katili korumak için
elinden geleni yaptı AKP. "Emri ben verdim" dedi dönemin
başbakanı Tayyip Erdoğan. Sonra Berkin'in annesini
yuhalattı meydanlarda. "Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz Berkin
diyorsunuz" dedi, Berkin için adalet isteyenleri tehdit etti.
Son olarak devam eden davada bilirkişi oyunlarıyla,
devletin resmi bilirkişi adli tıp kurumunun katili korumak
için görüntüleri bozarak hazırladığı raporla bu politikanın
devam ettiği anlaşıldı.
Halkın avukatları da
Berkin'in vurulduğu günden
başlayarak, "yatıp kalkıp
Berkin diyenler" arasındaydı. İlk günden itibaren
gerek hukuki yollardan, gerek meydanlarda Berkin
için adalet istediler. Soruşturmadaki ve sonrasında
davadaki tüm ilerlemeler
onların etkili, ısrarlı taleplerinin, mücadelelerinin sonucu oldu. Bugün hala elleri Berkin'in katillerinin
yakasında... Adalet istemeye devam ediyorlar. Bu nedenle bugün AKP faşizmi tarafından tutsak edildiler.
Halkın Hukuk Bürosu'nun 30 yılık pratiğinde, yazımızda
anlatmaya çalıştığımız çerçevede onlarca siyasi ve toplumsal
dava vardır. Halkın Hukuk Bürosu avukatları bu davalarda
hep olmaları gereken yerde, müdahil tarafında yer almış;
katledilen, işkence gören, sakat bırakılan devrimcilerin,
adaletsiz bırakılan ailelerin avukatlığını yapmış, onların
adalet mücadelesinin parçası olmuştur. Burada yer verdiğimiz
davalar bunların yalnızca bir bölümüdür.

Halkın Hukuk Bürosu
Avukatları Onurumuzdur!
Ankara'da, Halkın Hukuk Bürosu'nun onurlu
avukatlarının müvekkilleri, avukatları için 30
Kasım'da Kızılay'ın birçok yerinde kafelere afiş
astı.
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Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın 2013 yılında devrimci avukatlara yapılan operasyondaki tutsaklığı sürecinde kaleme
aldığı DEVRİMCİLERİN AVUKATLIĞINDAN DEVRİMCİ AVUKATLIĞA yazısından bir bölüm yayınlıyor, devrimci avukatları selamlıyoruz…
"(...)
97 kışında ilk siyasi davama girmiş, baharda
ilk idam cezamı yemiş, yazıp çizmeye başlamıştım
ve evlenmek üzereydim. Aslında hiç farkında olmadan - evlilik de dahil olmak üzere- beni "devrimcilerin avukatı" olmaktan "devrimci avukat"
olmaya götüren süreç başlamıştı. Daha iyi anlaşılması için köşe taşlarından söz etmeliyim;
İlki 96 ölüm oruçlarında artık bir avukatlık bürosunda çalışıyor olmama ve ÇHD üyeliğime
rağmen, kendimi direnişe çok uzak ve çaresiz
hissetmeye devam ediyordum.
Sonraları o yaz için çok benzer duygular yaşamış
pratisyen hekimler tanıdım ve onların da 96 direnişini
yaşamalarının dönüm noktalarından birisi olarak
tarif ettiklerine şahit oldum. Yalnız değildik. İkinci
köşe taşı, o zor yıllardaki tarzı, cesareti ve fedakarlığı
ile hepimizin sevgisini kazanmış iki kuruma, Ankara
Halkın Hukuk Bürosu ve Ankara Tutuklu Aileleriyle
Yardımlaşma Derneği(TAYAD)'ne yapılan saldırı ve
baskınlardı. HHB ve TAYAD'ın saldırıya cevap
verme geleneğinden, tarzından çok da haberli değildik. Daha öğrenmeyi bitiremeden koşturmaya
başladık. Bunlar meslek yaşantımızda ilk polis baskınları ve saldırılarıydı.
Ve üçüncüsü; hayatımızın ilk hapishanesine,
ilk siyasi koğuşumuza, ilk göz ağrımıza hunharca
saldırdılar. Katliam ve onurlu direniş, 99 olmuştu,
evliydim ve başımıza gelene inanamıyordum; arkadaşlarımızı gözümüzün önünde öldürmüşlerdi.
Benimki türünden bir güven ve sevgi içerisinde
büyümüş "küçük burjuvaların" hele bir de duygusal
açıdan hiç hırpalanmadan, ilk aşkıyla evlenmeyi
başarmışsa, "kin";"nefret"; "intikam" gibi keskin,
hatta "sonsuz bağlılık"; "yemin" gibi güçlü duygular
yaşaması zordur. Aslında bizler tüm duygularımızın
(belki aşk hariç) radikal olarak keskinleşip bize
zarar vermesini engelleyecek bir "duygu ahlakı"
ile yetiştirildik. "Evet yaşamda kötü giden bir sürü

şey var ama sorumlusu biz değiliz. Açlık, yoksulluk,
savaşlar.. Tabi ki üzülüyoruz. Asla biz o zalimlerden
olmamalıyız. Eleştirelim, ama şu anda, burada
yapabilecek çok fazla şey yok. Akılsızca heyecanlanıp, kendimize, bizi sevip, ihtiyaç duyanlara
zarar vermemeliyiz.." Bu sınıfsal kökenimizin ve
evcilleştirip bize geri verdikleri duygusal yaşamımızın nasihatiydi.
Bugün artık gönül rahatlığı ile kendime “Devrimci
Avukat” diyorum. Geldiğim yolu hatırlayarak
önüme bakıyorum. Hala çocukluğumdaki gibi
günde en az 200 sayfa kitap okuyorum. Hala
Marksizmi; ilk duyduğum günden bu yana değişmeyen bir inanç ve bağlılıkla yaşamı onun aracılığı
ile anlamaya çalışıyorum.
Bunları cebimde ve aklımda getirmiştim. Ama
bir yandan da yenilenerek dönüşüyorum. Devrimci
Avukatlık bir yaşam biçimi olarak devrimcilikten
farklı düşünülemez.
Artık sadece dünyayı anlamaya çalışmakla
yetinmiyorum. Dünyayı değiştirmek istiyorum ve
değiştirmek zorunda olduğumuzu da biliyorum.
Artık bunun tek bir yolu olduğunu biliyor ve inanıyorum; önümüze konan tüm barikatlara yüklenmek ve engelleri yıkmak!
Adliyede, karakolda, hapishanede, sokakta,
çalışırken yaratabildiğim bütün değerlerin, gelecekte bize emek veren, dönüştüren ve değiştiren
mücadele ve devrimciler tarafından yaratıldığını
fark ediyorum. Alıcı gözüyle bakan herkes de
fark edebilir; Senin dosyan, senin davan, senin
paran, senin evin, büron, geleceğin, borcun, alacağın yok, BİZ VARIZ!
Deneyimin, itibarın, sana duyulan saygı ve
kendine duyduğun öz saygı, devrim için mücadele
ederken yaşamlarını feda etmiş dostların tarafından
yaratılmıştır. Artık ne kadar özenle bir taraflara
kaydetmiş olursan ol, benim gibi şefkatle hatırla,
sev ya da nefret et kişisel tarihin bitiyor.
Bir derece üste çıkıyorsun; kolektif hatıraya,
sınıf savaşımının devindirdiği gerçek tarihe! Artık
devrimci avukat olduğunda fark edeceksin ki; direnirlerken dövüşerek ölmüş müvekkillerinin resimlerini asabildiğin her duvar büro, şarkılarını
söyleyebildiğin her pencere ev olur. Özgürleşirsin;
artık DEVRİMCİ AVUKAT’SIN."
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Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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A DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ,
F
İ
Ş
DE
UFUK OLSUN DİYE
ZEHİR DE
E
KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
KAHP OKTUR
Y
tında da sürdürüyor Fonseca ve
VEFA
(...) okuma yazmayı hem de temel maSatılmışlığın, 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
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Guetemala'da gerilla mücadelesini anlatan Cangıl Günleri isimli
kitapta, bir hain de anlatılır. Savaşın olduğu yerde, hainler ve kahramanlar vardır. Guetemala'daki
savaşta çarpıcı bir örnek yaşanmıştır. Bağımlılık ve zayıflığıyla
işbirlikçileştirilen, Fonseca isimli
bir hainin ihanetiyle yaşayamaz
hale gelişini, pişmanlığı da anlatılır
Cangıl Günleri isimli kitapta.
"Fonseca dağlık bölgelerdeki örgütleyicilerimizin en erken gelişeniydi. Açık tenli, karakteristik Kızılderili yüz hatları ve süt dişleri
gibi görünen ufak dişleri olan bir
Ixil Kızılderilisiydi. Fonseca birkaç
yıl okula gitti, ama işe girip ailesinin
yetersiz bütçesine katkıda bulunmak
zorundaydı. Zamanı geldiğinde okulu terk etti ve toprağı işleyen adamlara katıldı...
Fonseca İspanyolcayı sahilde
öğrendi ve kapitalist üretimin lisanını
bildikçe merakı da arttı. O andan
itibaren, halkının açlığının ve sahile
yıllık göçünün hazin realitesini anlama gereksinimi ona hükmetti. Gerillaları keşfedince hemen kabul
edilmeyi istedi, köyündeki birkaç
aylık deneme süresinden sonra, dağlardaki birime katıldı. Orada hem

tematiği öğrendi... Birkaç ay içerisinde, bütün bilimlerin en faydalısının, insanlara dünyayı devrimci
bir tarzda değiştirmeyi öğreten bilimin temellerini öğrendi.
...Şubat 1976'da Fonseca Cuta
ya da Brandi'nin illegal olarak üretildiği bir kasabada, Chajul'da düşman tarafından yakalandı. Pekçok
dağlık Kızılderili köylerinde olduğu
gibi, Fiesta zamanında veya bir
pazar gününün sonunda taş caddeler
görünmez bir savaşta vurulup yere
yıkılmış gibi sarhoşluklarını uyuyarak geçiren kadın ve erkeklerle
kaplanırlar. Bu koloni kaynaklı kötü
alışkanlık, alkolizm, erken yaşlarda
hem kadınları hem de erkekleri
kırıp geçirerek dağlık bölgeleri mahveden bir beladır. Bunu farketmedik,
ama Fonseca'nın, düşman teritoryasmda hareket etmek zorunda olan
bir suikastçi için öldürücü olan bu
zayıflığı vardı. Birgün, pazarın olduğu gün, yabancılar ve tüccarların
sık sık gittiği bir barda içerken kendi
memleketinden bir muhbir tarafından tanındı ve polise bildirildi. Kalabalık bir caddede alınan Fonseca
tabancasını kullanmaya vakit bulamadı. Daha da kötüsü, sırt çantasında bir pusula ve el bombası
taşıyordu. Birinci işkence turu Chajul cezaevinde uygulandı. Ertesi
gece bir askeri kamyonla San Jual
Cotza'daki kışlaya götürüldü. Ağzı
burnu dağılmış baygın bir şekilde,
bir çuval gibi kamyondan atıldı.
Genç bir subay Fonseca'ya ne kadar
genç olduğunu ve diğerleri hayatın
keyfini çıkarırlarken bu tür bir belaya girmesinin ne kadar mantıksız
olduğunu söyleyerek hemen soruşturmayı başlattı. Sonra, konuştuğu
takdirde daha fazla işkenceye maruz
kalmayacağını ona söyledi."
Fonseca'yı hainliğe götüren yolun ilk adımı, Fonseca'nın içki düşkünlüğü oluyor. Kuralları yok sayıyor, ilkesiz hareket ediyor ve gözaltına alınıyor. Zayıflığını gözal-

hainleştiriliyor.
"Fonseca üç gün örgütü korudu,
ama dördüncü gün aptalca bir hata
yaptı. Hayal ürünü bir hikaye uydurdu ve bir çelişkiler labirentinde
tuzağa düşürüldü. Hemen sonra
companerosların adlarını vermeye
başladı. Bunu hiç yapmamalıydı,
çünkü o noktadan itibaren geri dönüş yoktu. Fonseca konuşup düşman subayları örgütümüzün yapısını
anlamaya başladıkça kamyonlar dolusu asker köyleri istila ederek ve
kırsal bölgeye birkaç koldan yayılarak bölgeye ulaşmaya başladı."
Fonseca, başlangıçta düşmanın
işkenceleri ile konuşur, ama hainler,
işbirlikçiler, düşmanlarını samimiyetlerine ve tüm bildiklerini anlattıklarına ikna edebilmek için düşmanın sormadığını da söylemeye
başlarlar. Fonseca da öyle yapıyor.
"Bir hafta sonra genç hainin
ilk yerel çekirdeği eğittiği bir sitede,
hücre üyelerinin dördü yakalandı
ve idam edildi. Bundan sonra, Fonseca çıplak ayak ve düşman üniforması giymiş bir halde evleri, yolları ve kamp yaptığımız son siteleri
göstererek bir düşman birliğinin
önünde yürürken görüldü."
"3 Mart'ta düşman o günkü
kamp alanımıza ulaştı. Bu derin bir
koyakta iyi gizlenmişti ve Fonseca'nın bunu bildiğinin farkında olmamıza karşın düşmanı oraya getirecek kadar ileri gideceğine ihtimal
vermedik. Ama yanıldık."
“İhtimal Vermemek” devrimci
bir düşünce değildir. Hainlik yoluna
girildiği andan itibaren her şeyini
satmış diye bakmak dışında devrimci bir yol yoktur. Buna göre
önlem almak devrimci hareketin
ve onun kadrolarının görevidir.
Aksi, düşmanı da, devrimi de ciddiye almamak anlamına gelir.
İhanet, ihanetçinin tüm sınırlarını ortadan kaldırıyor. İhanet,
haini bir anda düşmanlarına hizmet
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eden bir kişiliksizlik içine sokuyor.
Fonseca bu kişiliksizlik içinde yaşamayı da kabullenmiyor. Bir gün
halk düşmanlarının elinden kaçarak, halkın adaletine sığınıyor.
"Aylar sonra Fonseca’nın öyküsünün sonucu bize ulaştı. Xaxbac
eylemi sırasında ordudan kaçtığını
duymuştuk, bu yüzden kuzeye gitmeden önce, örgütümüzle bağlantı
kurmaya çalışırsa yargılanıp kurşuna dizilmesi konusunda talimat
bıraktık. Ne çok sayıda companerosun ölümü cezasız kalabilirdi, ne
de o bölgede örgütümüzü soktuğu
riskli durum. Ormana geri döndüğümüzde Fonseca'ın sesiyle neler
olduğunu detaylarıyla anlatan bir
kaset aldık...
...Fonseca, tüm tutukluluk süresince kaçmayı ve bize -herşeye
rağmen, ait olduğunu hissettiği yeredönmeyi umuyordu.
Hiçbir zaman düşman onun
inançlarını değiştirememiş, toplumun bir ölüm-kalım mücadelesi
içindeki zenginler ve yoksullardan
meydana geldiği görüşünü hiçbir
zaman yitirmemişti. Ona söyledikleri
herşey yalnızca bu gerçeği doğrulamıştı.
...Daha önce evine gitmişti ve
ailesi sahil bölgesine kaçabilsin diye
yardım ve yeterince para teklif etti,
ancak o, teklifi reddetti çünkü bu
yaşamboyu kaçma anlamına geli-

yordu. Örgütle bağlantı kurmak için
ayrılırken üvey annesi ona bir daha
onu hiç göremeyecekmiş gibi bir önsezisi olduğunu söyledi. Fonseca ölmesi gerekiyorsa bunun companeroslarının ellerinde olması gerektiğini
çünkü hatalarının örgüte çok zarar
verdiğini söylüyordu annesine. "
Kaçmamak, örgütün adaletine
sığınmak elbette doğru olandır.
Ancak niyetler yaratılan sonuçları
telafi edemez. Hele ki düşmana
verilmedik tek çöp bırakmamış
Fonseca gibilerini affetmek demek,
devrimi sonsuza kadar ertelemek
demektir. Şehit sayısının, tutsak
sayısının onbinlerce çoğalması demektir. Bunun için doğru olan,
halk ve vatan sevgisiyle beslenen,
ML ilkelerle belirlenen karar
ÖLÜMLE CEZALANDIRMAKTIR.
Fonseca'nın sonu da hemen tüm
ihanet edenlerin sonu gibi ölümle
cezalandırılmak olur. Ama Fonseca,
ihanetinden pişmanlık duymuş olan
bir haindir. Fakat, Fonseca'nın pişmanlığı, katlettirdiği devrimcileri
geri getirmez, verdiği zararları
geri getirmez. Sonradan ortaya çıkan pişmanlık ihanet gerçeğini,
hainlik gerçeğini ortadan kaldırmaya yetmez.
(CANGIL GÜNLERİ... GUETEMALA'NIN GİZLİ SAVAŞI...
MARİO PAYERA)

Nuriye’yi Zulmün Elinden
Alacağız Demiştik…
Nuriye Gülmen’in 1 Aralık’ta görülen mahkemesine
çağrı amaçlı yapılan çalışmalardan derlediklerimiz şu
şekildedir…
Ankara KEC:
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC), 30 Aralık’ta
Kızılay, Kolej, Mamak, Tuzluçayır ve Dil Tarih Fakültesi’nde, Nuriye ve Semih’in 1 Aralık’ta görülen mahkemesi için ozalit astı. Asılan ozalitte “Nuriye’yi
Faşizmin Elinden Alacağız, Nuriye – Semih İşe Geri

Harkiler
Cezayir asıllı Fransızlar. Daha
doğrusu, zamanında kendilerini Fransız görmüş, Fransa'ya ve cumhuriyete ettikleri
bağlılık yeminini ölene kadar
tutmuş, Fransızlar tarafından
'60'ların başında ölüme terk
edilmiş Cezayirliler. Fransız
ordusunda Birinci Paylaşım
Savaşı da dahil olmak üzere
birçok savaşta görev almış
Müslüman askerler.
50'lerin sonu 60'ların başında
Cezayir'de başlatılan bağımsızlık savaşında bağımsızlık
yanlılarının tarafında değil,
Fransızların yanında yer almışlardı. 62 yılında De Gaulle
geri çekilme kararı aldığında,
evlerine dönen Fransızlar,
yanlarına Harkiler'i almadılar...
Kendi kardeşlerine karşı savaşan, Cezayir'in Fransız kalmasını isteyen 200 bin Harki’den sadece 50 bini Fransa'ya geçebildi. Geride kalanlar ise Cezayir Kurtuluş
Örgütü militanları tarafından
cezalandırıldı, öldürüldü.
Fransa'ya kaçan Harkiler kötü
yaşam koşullarında hayatlarını sürdürdüler. Cezayirlilerce
vatan haini olarak görüldükleri
için sevilmeyen Harkiler, Fransızlarca da yabancı oldukları
için bir türlü kabul görmedi.
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Alınsın!” sloganı yazılıydı.
İstanbul Çayan:
Halk Cepheliler
29 Aralık’ta, 1 Aralık’ta görülen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
mahkemesine çağrı
amaçlı mahallenin
belirli yerlerine 5
adet afiş astı.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

“Bizim müziğimiz, bizim kültürümüz geçmişte iyi ve güzel olan ne varsa hepsini
bağrında taşıyacak ve bugünkü kavga ve direniş ruhunu yansıtacak, halkımızın
kültürünü ve devrimci bilincini daha da yükseltecek BİR KÜLTÜR yaratacaktır.”
TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu,
Özgür Gültekin, Bahar Kurt, Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel, Eren Erdem

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK
Onlar “işini iyi bilen
avukatlardı”
hırsızların, katillerin,
soyguncuların,
sömürücülerin
avukatlığını yapabilir, açlık,
yoksulluk, sömürü
düzeninin devamı için
çalışabilir, kasalarını
doldurabilir,
zengin olabilirlerdi. Onlar
halkın avukatlığını seçtiler,
Bunun bedelini ödüyorlar...
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, Selçuk Kozağaçlı

g

HALKIN SANATINI
YAPAN
HALKIN SANATÇILARI
HALKIN KAVGASINI
SÜRDÜRMEYE
DEVAM EDİYOR
“Yalnızca devrimin var olduğu koşullar sanata yeni bir değer taşır. Bir
başka deyişle, devrim onu, yarın belki
de bir doğma olacak olan ama bugün
için devrimci bir karşı çıkış anlatımına
dönüştürür. O güne dek egemen olana
bu karşı çıkış, yani sanatta devrim,
devrim içinde kendini yeni bir sanatsal
tekniğin keşfiyle sınırlayan bir sanat
olamaz. Acıları ve burjuva aptallığını
reddeden yeni bir biçimi, eski toplumu
canevinden ve amansızca vurmayı hedefleyen, hem zorlarına katlanılan,
hem de sevinçle taşınan bir sırt çantasına yalnızca bir yaratıcının taktir edebileceği sevecenliği, okuma yazma
seferberliği ya da bir silah boyutlarında
bir sevgiyi koymuş bir biçimden söz
ediyoruz. O zorluklar ve sevinç ki,
Che denilen ozan duyulmadık mısralarında söz etmişti.” (Devrimci Sanatın
Kaynağı İnsan Sevgisidir, Thomas
Borge)
Thomas Borge’nin dediği gibi devrim koşulları, sanata yeni bir değer
katar ve ülkemizde devrimci mücadelenin sesini yükselten, düzenin çürümüşlüğüne sanatı ile darbeler vuran
Grup Yorum, eskimiş ve çürümüş olanın yıkılıp, yerine bir dünya kurmanın
kavgasında, halkın sanatını ve kavgasını sanat cephesinde sürdürüyor. 32
yıllık tarihi aynı zamanda büyük bir
direnişin tarihidir. Kurulduğu günden
bu yana Grup Yorum üzerinde ki egemen sınıf baskısı hiçbir zaman azalmamış bilakis sürekli artmıştır. Halkın
düzenden memnuniyetsizliği arttıkça,

VE SERÜVENCiLER ÇIKTI YOLLARA!

devrim bir zorunluluk halini aldıkça
yeniden yana saf tutan Grup Yorum
sanatı ile düzenin burçlarına saldırıp,
halkın çağlayan sesi olmuştur.
- GRUP YORUM BASKILARA
KARŞI DİRENİŞİN ADIDIR
“İşgal öğlen 12.00’da gerçekleşecekti. En ufak bir tereddüdümüz, kararsızlığımız yoktu. Sorumluluğumuzun farkındaydık. Bu işgalde yalnızca
kendimiz değil, tarih boyunca baskıcı
düzenler tarafından yasaklanan, sansüre
uğratılan, tutsak alınan, sürgün edilen,
vatan haini ilan edilen, katledilen ama
boyun eğmeyen, teslim olmayan sanatçılar, aydınları temsil ediyorduk;
Socrates’tik, Bruno’yduk, Madam Curie’ydik, Theodorakis, Victor Jara,
Paul Robenson, Nazım Hikmet, Ruhi
Su, Hasan Hüseyin, Ayşe İdil’dik.
Onlar CHP’nin Taksim’e bakan balkondan boyun eğmeyen sesimize güç
katacaktı. Taleplerimiz netti. OKM’mizin açılmasını, üzerimizde 6 yıldır
süren konser yasağının kalkmasını,
kültür-sanat kurumlarının, aydınlar ve
sanatçılar üzerindeki baskıların sona
ermesini istiyorduk.”
Grup Yorum halkın sanatçısıdır.
Ve bundan dolayı üzerindeki baskılar,
sansürler, yasaklamalar hiçbir zaman
eksik olmaz. Ancak Grup Yorum üzerindeki devlet şiddetine karşı susup
oturan, kabullenen değil haklarını arayan olmuştur. Halkın sanatçıları olarak
yalnızca halkı mücadeleye çağıran
değil kendi hakları için de direnmekten,
bedel ödemekten vazgeçmeyendir. Yukarıdaki açıklamayı CHP İstanbul İl
Binası işgalinin ardından yapmıştır.
Grup Yorum tarihi sadece baskı ve
yasaklamalardan ibaret olmamıştır.
Grup Yorum’un tarihi, haklarını aramak
için işgaller, açlık grevleri, basın açıklamalarıyla dolu bir tarihtir.
- GRUP YORUM HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR
Lenin partili sanatı, “Bütün prole-

taryanın, politik olarak bilinçli bütün
öncüleri tarafından harekete geçirilen
o tek ve büyük mekanizmanın küçük
bir çarkı ve vidası” olarak değerlendirmiştir. Bu küçük vida mekanizmayı
hayata geçiren diğer parçalardan ayrı
düşünülemez. O parça ki işçiler, köylüler, memurlar, öğrenciler, işsizler ve
tüm emekçilerin oluşturduğu büyük
harekettir. Ve Grup Yorum’un sanatından yalnızca onlara ve onların mücadelesine yer vardır. Ülkemizde
OHAL ile birlikte faşizm halkımızın
üzerine tüm gücüyle saldırıyor. Çünkü
halkımızın düzenle olan çelişkileri
artık düzenin çözüm üretebileceği düzeyde değildir. AKP iktidarı ise halkın
çelişkilerini yumuşatacak kabiliyete,
bilgi ve deneyime, demokratik açılım
yapabilecek bir alt yapıya sahip değildir. Yapabildiği tek şey baskısını
ve zulmünü katmerlendirip halkı korku
ile yıldırmaktır.
Grup Yorum ise örgütlü sanatçılığı
ile bu baskılara en fazla hedef olanların
başında geliyor. İdil Kültür Merkezi
defalarca basıldı, Grup Yorum üyeleri
tutsak edildi, sazları parçalandı, çıkma
aşamasındaki albümlerine el konuldu… AKP iktidarı halkın sanatını
yapan halkın sanatçılarını susturmak
için her yolu denedi. Ancak Grup Yorum herhangi bir müzik grubu değildir.
Öyle olmadığı için, halkın örgütlü sanatçıları olarak kavganın içerisinde
saldırıları göğüsleyerek yoluna devam
ediyor. Tutuklanan her Grup Yorum
üyesinin yerini, hemen bir başkası
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alırken, halkın kavgasında halkın sanatçısı olmanın onuruyla hareket eden
Grup Yorum “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” diyerek yoluna devam
ediyor.
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- GRUP YORUM SANATI
HALKLAŞTIRANDIR
Halkla iç içe yaşayan, halktan öğrenmesini ve halka bildiklerini öğretmesini hedefleyen sanat grubu olarak
Grup Yorum’ un ürünleri de kişilikleri
de halklaşmıştır. Burjuva sanatçılarının
sığ dünyasında yaşadığı sorunları, bunalımları, konu sıkıntılarını,
açmazları halkın sanatçısı
olan Grup Yorum’ a uzaktır.
Konu sıkıntısı değil konu
çokluğu sorunu vardır. Çünkü, halkın yaşadığı sorunlar
o kadar çok ve çeşitlilik arz
etmektedir ki her birine,
ayrı bir çözüm sunmayı kendisine görev bilen Grup Yorum için, eserleri için konu
seçmek zordur. Halkın yaşamı, hüznü, sevinci, ekonomik ve demokratik talepleri Grup Yorum’un konularını oluşturur. Ki bu da bitmez tükenmez bir kaynaktır.
Halkın sorunlarını sanatlaştıran
Grup Yorum bunu üstenci bir dille
değil, halkın anlayabileceği kadar yalınlaştırarak sunar. Öncelikle, kitlesi
emekçi halk olunca, ona seslenen dil
onun kendisinden bir parça bulacağı
bir dil olmalıdır. Grup Yorum devrimci
sanatçılığın halka karşı sorumluluğunu
bu şekilde yerine getirendir.
- GRUP YORUM MİLİTAN
RUHLA MÜCADELE EDENDİR
Şeyh Bedreddin halkın sanatçısını
şu sözlerle tanımlıyor: “Bilinçli kişi
kimsenin görmediğini gören, kimsenin
bilmediğini bilendir. … Karşınızdaki
şeyleri, onların bildikleri deyimlerle
ve kavramlarla açıklayın.”
Grup Yorum’un felsefesi ezilenden
yana olmaktır. Bu nedenle halkın içindedir, gözü kulağıdır. Duyguları halkla
ortaktır. Halkın mücadelesi büyüdükçe,
sınıflar çatışması keskinleştikçe doğaldır ki sanatın dili de militanlaşacaktır. Kültür sanat alanında hem em-
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peryalizmin yoz kültürüne karşı cepheden savaşmak hem de halkın sanatçıları olarak üzerlerine yönelik saldırılara karşı kampanyalar yürütmek,
eylemlere imza atmak ancak halkın
mücadelesini, devrimci kültürü özümsemekle mümkündür. Bu yanıyla Grup
Yorum üzerine egemenlerin saldırıları
tek tek Grup Yorum üyelerine değil
direk halkın örgütlü sanatına yönelik
bir saldırıdır. Böylesine ince hesaplı
saldırılar ise ancak militan bir ruh ile
savuşturulabilir.

Grup Yorum insanların ben Kürt’üm
diyemediği yıllarda Kürtçe şarkılar
besteleyerek, tutsaklıkta yargılanan
değil yargılayan olarak, 1991’ de Zonguldak’ ta 40 günlük eylemde işçilerle
beraber olarak, 1995’te Okmeydanı’nda
anaların oturma eyleminde onlarla birlikte olarak, 69 gün Amerikan bombalarına karşı Bağdat halkıyla yan
yana olarak, eylem alanlarında en önde
yer alarak, barikatlara malzeme taşıyan
olarak, militan sanatçılığın dünyadaki
en güzel örneğini sunmaktadır. Bu nedenle bu güne kadar olduğu gibi AKP
faşizminin tüm saldırılarını da boşa
çıkarmaya devam ediyor.
- GRUP YORUM DÜZENİN
HALKI YOZLAŞTIRMASINA
KARŞI HALKIN PANZEHRİDİR
Ülkemizde emperyalizmin ve oligarşinin halkımıza karşı sistemli bir
saldırısı var. Özellikle 12 Eylül ile
birlikte kültürel anlamda süren yozlaştırma sistemli biçimde uygulanmaya
devam ediyor. TV’leri, gazeteleri, dergileri, radyoları, giyim-kuşamı, saç

modeline kadar her türlü yol ve yöntem
uygulayarak halkın kültürel değerlerine,
bilincine hükmetmeye çalışan düzen
emekçi halkımızın kişiliğini ele geçirmeye, onların kültürel yapısını değiştirmeye ve kendi hazırladığı dar
kalıpların içine hapsetmeye çalışan
düzene karşı Grup Yorum, sanatıyla
ayrı bir kültürün varlığını ortaya koyarak yozlaşmaya karşı savaşmaktadır.
Sanatını halkın kültürel değişimini
gerçekleştirmek, sosyalist kültürü halkın en geniş kesimlerine yaymak, yeni
insanı, sosyalist insanı daha şimdiden
yaratma mücadelesini verendir.
- GRUP YORUM DEVRİMCİDİR VE HALKI
DEVRİMCİLEŞTİRENDİR
Grup Yorum, devrimci sanat grubu olarak yalnızca sanatsal yetenekleriyle halkı
yönlendirmez. Aynı zamanda
düşünceleri ve ideolojisiyle
devrimcidir ve halkın devrimcileştirilmesi, savaştırılması mücadelesi içerisinde
yer almaktadır. İçinde yaşadığımız düzen adaletsizdir. Düzenin sahipleri
kendilerine milyar dolarlar ayırarak
saraylar yapıyor, halkın parasını babalarının malı gibi har vurup harman
savuruyor, halktan çaldıkları milyonlarca doları yurtdışındaki banka hesaplarına gönderiyor. Halkımıza reva
gördüğü ise açlık, yoksulluk, işsizlik… OHAL ve KHK’lar… F tipi hücreler… Adaletsizlik… Grup Yorum
ise vatan ve halk sevgisi demektir. Bu
nedenle devrimcidir. Özgür bir vatan
ve halkımızın insanca yaşayabileceği,
gerçek bir demokrasi olan sosyalizm
için mücadele eden ve halkımızı bu
mücadelenin bir parçası haline getirmeye çalışandır.
Bu nedenle Grup Yorum halktır.
Halkın bir parçası, öncüsüdür.
Grup Yorum devrimdir, devrim
mücadelesinin bir parçasıdır. Halkın
kavgasında bir sıra neferi olarak mücadeleye devam ediyor.
Bu nedenle ne AKP’nin ne de soysuz Süleymanların gücü Grup Yorum’u
susturmaya yetmez.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

ÖLÜMÜ
BEKLEMEYECEĞİZ!
Soruyoruz:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen hafta, 29 Kasım’da katıldığı bir toplantıda, beklenen İstanbul depremiyle ilgili, hem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
hem de TBMM’nin rapor hazırladığını belirterek, raporlara ilişkin şu
bilgileri verdi:
“İstanbul için 7 şiddetinde bir
depremin olacağını söylüyorlar.
Bu iki raporda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut
sayısı 600 bin olarak veriliyor. Ölü
sayısını söylemek istemiyorum. Onun
için bizim bir an önce tedbir almamız
gerekiyor."

“Ölü Sayısını Söylemek
İstemiyor” Bakan!
Biz söyleyelim.
Yıkılacak, yerle bir olacak ko-

Televizyonlarda depremden nasıl
korunulur diye gösterilen programlar, standart apartmanlara,
standart sütunları, yüklenicileri olan binalara göredir.
Peki gecekondularda halk kendini nasıl koruyacak?
nutların sayısı 600 bin ise, her konut
üç kişi üzerinden hesaplanacak olursa,
ölü sayısının 1,5 milyonu aşacağı
ortadadır.
Kaldı ki bizim evlerimiz genellikle
üç değil, 4-5 nüfusa sahiptir.
Rakamı neden
AKP’nin bakanı?

söylemiyor

Raporların yazdığı gerçeği halktan
niye gizliyor?

Uyumayacağız!
Uykudaydı İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bolu, Yalova
uykudaydı Eskişehir, Ankara, Gölcük, Değirmendere,

Düzce, Bursa
17’sinde Ağustos’un, sonra 12’sinde Kasım’ın
dipten bir uğultu koptu, bir çığlık
yükseldi topraktan
saniyelere sığdı onbinlercesi ölümün
sonra çığlıklar ağıtlara, ağıtlar
çığlıklara karıştı
ben buradayım, sesimi duyan var
mı?
Uyumayacağız.
Uyumayalım artık.
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“Dünyanın en soğukkanlı katili
kimdir? denilirse, hiç tereddütsüz

Bir Kentsel Dönüşüm Aldatmacası: Fikirtepe

“Evet dönüştük, rezilliğe dönüştük.”
İstanbul Kadıköy’deki Fikirtepe, “kentsel dönüşümün
ilk başladığı nokta”lardan biridir.
Yağmacı AKP iktidarı, burada halkın bir kısmını
“ikna” etmeyi başardı ve mahalle halkıyla “anlaşma”
yapıldı.
“35 nolu proje alanı”nda yaşayan Fikirtepeliler, geçen
hafta kameralara şunları söylüyorlardı:
“Anlaşma yaptık, imza attık, ama kaç yıldır evlerimiz
yapılmadı”.
“Ne gidebiliyoruz... ne kalabiliyoruz.”
“6 yıldır metruk, yıkılacak binaların arasında oturuyoruz...”

Bir Fikirtepeli, kentsel dönüşüm aldatmacasını şu
sözleriyle çok net bir şekilde özetliyor:
“Evet dönüştük, rezilliğe dönüştük.”
6 yıldır, hiçbir şey anlaştıkları, bekledikleri gibi
olmadı. Yarı yarıya yıkılmış binalar can güvenliği riski
oluşturuyor. Soygun payını düşük bulan müteahhitlerin
biri gidiyor, biri geliyor.
Burjuva basının “mahalle sakinleri isyan ediyor” diye
sunduğu haberde söylenenler bunlar. Tabii henüz bir
isyan yok, halkın şikayeti var. Ama elbette soygun düzeninin sahipleri, aldattıkları, soydukları halkın isyanını
da görecekler. Kuşkuları olmasın..
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diyoruz: Diyorlar ki, “deprem değil bina

Ölümü Beklemeyelim!

öldürür”. Hayır; biz diyoruz ki, deprem değil, bina da
değil, bizi, sömürü, yağma, talan düzeni katlediyor.

AKP’ye o fırsatı vermeyelim, bununla da yetinmeyelim. Biz kendi
önlemlerimizi alalım.

AKP hükümeti ve onun bakanlarıdır
diyebiliriz.
Çünkü,
600 bin, 1 milyon kişinin ölümünden sanki ağıldaki 60 koyunun
öleceğini bildirir gibi “sakince” söz
etmelerinden anlıyoruz.
Sanki kendisi bakan koltuğunda
değilmiş gibi, “bir an önce tedbir
almamız gerekiyor!” diyor.
Bugüne kadar niye almadınız?
AKP’nin 14 yıllık iktidarında hemen hiçbir şey yapmamanızın açıklaması nedir?

Deprem Yoksulları Vurur
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14 yıldır deprem konusunda AKP
hükümetinin hiçbir şey yapmadığını
söylememiz yanlış olur sanırız. Yaptılar.
Kendi evlerini, villalarını, çalışma
ofislerini, kısacası kullandıkları her
yeri, depreme karşı dayanıklı hale
getirdiler. Artık her biri villalarda
oturdukları için yoksul evlerin nasıl
bir yıkım tehdidi altında olduğunu

da bilmezler.
Bu nedenle “önlem” almak için
aceleleri yok.

Depremi Gösterip
Yıkıma Razı Etmek
İstiyorlar
Peki, AKP hükümetinin bakanı
bu raporları niye açıkladı?
Sebebi şudur:
AKP hükümeti depremle korkutarak insanları yıkıma, mahallelerini
terk etmeye, kentsel dönüşüme razı
etmeye çalışıyor.
Yüzbinlerce insan ölecek diye rapor hazırlanıyor ve AKP’nin derdi,
bu fırsattan istifade “kentsel dönüşüm” yağmasını hızlandırmak. Halk,
aman bu evler depremde yıkılır diye
telaşa düşecek ve bu telaş içinde
AKP soyguncuları evleri, arsaları ele
geçirmiş olacaklar. AKP’ye bu fırsatı
vermeyelim! Gelen bir tehlike varsa,
buna karşı bireysel bir önlem alamayız. Birleşip birlikte almalıyız önlemlerimizi.

AKP hükümetinin ve onun Çevre
Bakanı’nın acele etmemesi, geleceğe
dair hiçbir planlarının olmaması,
yarın için de bir şey yapmayacaklarının göstergesidir. Depreme karşı
önlem olarak NE YAPILACAKSA,
HALK OLARAK, MAHALLELİ
OLARAK KENDİMİZ YAPACAĞIZ.
Düzenin deprem koruma önlemleri apartmanlara göre mi? O halde,
“gecekondularda depreme karşı nasıl
önlem alınır?” sorusunun cevabını
halkın mimar mühendisleri bulacak
ve halkımıza anlatacak.
AKP, deprem korunma alanlarını
imara açıp gasp mı etti? O zaman
halk olarak toplanıp, yeni yerleri belirleyip kendi içimizde bu bilgiyi yayacağız.
Ölmeyi beklemeyelim. Deprem
geldiğinde, bu dev sarsıntı karşısında
insan oğlunun direnme şansı yok.
Ama direneceksek, bugünden direneceğiz. Hazırlanacaksak, bugünden hazırlanacağız.

BİLGİ: Deprem Vergisi Soygunu

BİLGİ: Depremde Ne Olacak?

1999’da ülkemiz büyük bir acı yaşadı.
Marmara Depremi’nde (yalan söyleyen
resmi rakamlara göre 40 bin) gerçekte ise
yüzbini aşkın insanımız öldü.
İktidar halkın acısını İSTİSMAR
EDEREK hemen anında deprem vergisi
çıkardı. Güya bu parayla konutların
depreme hazırlıklı hale getirilmesi
sağlanacaktı. Sonra bizzat Maliye Bakanı
itiraf etti ki, iktidar bu parayla, “İMF ye
borç ödedi”!
Halkın canı umurlarında değil çünkü!

- 7’nin üzerindeki depremler 6.5 senede bir
meydana geliyor.
- Ülkemiz topraklarının yüzde 92'si,
nüfusun yüzde 70'i,
sanayi tesislerinin yüzde 75’i
deprem tehlikesi altında.
- İstanbul'da
500 bin binanın yıkılacağı,
2 milyon kişinin evsiz kalacağı
615 bin kişinin öleceği
öngörülüyor.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

“Düzgün Yaşamak”
Ancak “Örgütlü” Olmakla Mümkündür
Geçen haftaydı. İçki masasındaydılar. Birbirlerini yıllardır tanıyorlardı.
Düzenin ölçüleri içinde arkadaştılar.
Biri, geçmişte Halk Cephesi’nin çevresinde de olmuş, bazı etkinliklere
katılmıştı. Şimdi uzaktı. Biri emlakçılıkla uğraşıyordu, biri inşaat işiyle.
İçtiler, muhabbet bir yerde kavgaya
dönüştü.
Biri diğerini vurdu.
Birinin cenazesi ertesi gün defnedildi. Diğeri tutuklandı. İkisi de
evliydi ve ikisinin de çocukları vardı.
Bu olay geçen hafta İstanbul’da
Gazi Mahallesi’nde yaşandı. Ama
buna benzer olaylar, her gün her
yerde yaşanıyor.
Geçen hafta, bu sayfada yer alan
yazının başlığını hatırlayalım. “Fa-

şizmin baskı ve yozlaştırma
politikalarını tersine çevirelim.”

biridir. Zulmün ve yozlaşmanın oluşturduğu bataklık, herkesi, bazen hızla, bazen
adım adım, sinsice içine çeker.
Bu düzenin verdiği kültür, kimini
mezara, kimini hapishaneye, kimini
ise yozlaşma bataklığına sürüklüyor.
Ha bataklık, ha mezarlık, ha adli suçtan hapishaneye düşmek... Hepsi birbirinden beter.
Halkımızın isteği, namusuyla yaşamaktır. Başka bir deyişle bütün
mesele “düzgün yaşamak”tır.
Ama namusuyla yaşamak da, düzgün yaşamak da bu yozlaşma, çürüme
ortamında zordur. Hatta mümkün değildir.
Çünkü tek tek ailelerin, tek tek bireylerin, tam bir kuşatmaya dönüşen
yozlaştırma politikaları karşısında direnebilmesi, bir yere tutunabilmesi
mümkün değildir.
Tutunulacak tek yer, halkın örgütlülükleridir. Devrimci örgütlerdir.

Tersine çevirmezsek ne olur?
Onun cevabı da belli. Yukarıda
aktardığımız olay da bu cevaplardan

Halkımız!
Faşist düzenin polisi, jandarması,

iti, miti, halk örgütlü olmasın, örgütlenmelerden, devrimcilerden uzak
dursun diye terör estiriyor. Zulüm
yönetiminin baskısı altında devrimcilerden uzak duruyor olabilirsiniz.
Fakat çare mi?
Nasıl yaşayacaksınız?
Hepiniz yaşıyor ve biliyorsunuz
ki, halk örgütlülüklerinden, derneklerimizden, mücadelemizden uzak
kaldığınızda, oğlunuzu, kızınızı, kendinizi uyuşturucudan, kumardan, alkolden, yozlaşmadan kurtaramazsınız.
Bataklıkların biri olmazsa, diğerine
düşersiniz. Yaşayarak biliyorsunuz,
çevrenizden biliyorsunuz.
Özellikle çocuklarınızı devrimcilerden uzak tuttukça, onları BATAKLIĞA MAHKUM EDİYORSUNUZ. Değerlerimizi korumak için,
insanca yaşamak için, onurumuz, namusumuzla yaşamak için,
Halk Meclislerinde örgütlenelim!
Birbirimize güç verelim. Birbirimizin
ellerinden tutalım. Bataklığa düşmeyelim.

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Meclislerde Okuyabileceğimiz Kitaplar

HALK ANAYASASI TASLAĞI
Halk Cephesi tarafından hazırlanan “Halk Anayasası
Taslağı”, bir halk iktidarının,
yani bizim iktidarımızın hangi
konuda ne yapacağını anlatan
bir çalışma. Bir devrim programı gözüyle de bakabilirsiniz,
devrimci bir hükümet programı
gözüyle de.
Halkın iktidarında meclis
nasıl olacak, yargı nasıl olacak,
belediyeler nasıl olacak, burada
cevabı var.

Haklar ve özgürlükler sorununa nasıl bakılacak?
Eğitim nasıl olacak? İnanç özgürlüğü nasıl şekillenecek? Gecekondular ne olacak? Nasıl bir sağlık
sistemi kurulacak?,,
Hepsinin cevabı burada. Bu nedenle her halk
okulunda ders olarak işlenmesi, her meclis üyesinin
mutlaka okuması, hatta yanında taşıması gereken bir
broşür. “Tamam bu iktidarı, bu düzeni eleştiriyorsunuz
da siz ne yapacaksınız?” diye soranlara vereceğimiz
cevaplar, bu broşürdedir. Ne yapacağız, nasıl yapacağız,
yazılanlar, tüm halkımızı ikna edecek güçte ve açıklıktadır

Okumayan kalmasın.
Okutmadığımız tek bir meclis üyesi,
tek bir mahalleli kalmasın!

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Sorunlarımızı
Meclislerimizle
Çözüyoruz
Halk Meclisimiz her hafta toplanıyor. Bazen kalabalık, bazen tenha. Oturuyoruz, ülke gündemini, mahallemizde yapılacakları değerlendiriyoruz. Hemen
her hafta mahalle halkından çeşitli sorunlar nedeniyle
Meclise başvurular oluyor. Bunları çözmeye çalışıyoruz.
Son hafta ele aldıklarımızdan bazı sorunları örnek
olarak aktarmak istiyoruz. Bunları örnek olarak yazmak
istememizin nedeni şu; sorunlarımızı ancak kendimiz
çözebiliriz. Halk Meclisleri pratiğinin bize öğrettiği
en önemli şeylerden biri budur.
Bu hafta Halk Meclisimize 6 sorun geldi. Üçünü
çözdük. Biri için girişimde bulunduk. İkisi alacak verecek meselesiydi; tarafların anlatımları yetersiz bulunduğu için konu gündeme alınmadı.

 Mahallemizden iki kadın, çöp dökme yüzünden
Sayı: 44

sorun yaşamışlardı. Kendileri bir araya getirilerek barıştırıldı ve sorun çözüldü.

 Bir ailemiz, bir esnaftan 40 bin tl. borç almış
ve ödeyememiş. Meclis komisyonu iki tarafı da dinledikten sonra, iki tarafı uzlaştırdı, aile, bir ay içinde
bu parayı ödeyeceğini taahhüt etti.

 Hakkında ahlaksızlık ve polis işbirlikçiliği
söylentileri olan bir genç kadın, babası ve yakınlarıyla
geldi. Kendisi hakkında dolaşan söylentileri kendisinin
ve ailesinin de duyduğunu, “işin aslını astarını öğrenmek
için” meclise geldiklerini belirttiler.
Meclis üyeleri, kendilerine, söylenenlerin tanık
ve kanıtlarının olduğunu, ahlaksızlığın sabit olduğunu
belirterek, aileden kızlarına sahip çıkmalarını, kendisine
de davranışlarını düzeltmesini, aksi takdirde, bu tür
olayların tekrarı halinde, kendisinin teşhir edileceği
ve halkın kendisini bu mahallede istemeyeceği belirtildi.

 Bir kafede çalışan 8 kişi, alacaklarını alamadıklarını belirterek Meclis’e başvurdular. Kafe sahibinin
aynı zamanda devrimcilerin ismini kullanarak kendisine
dayanak bulmaya çalıştığı öğrenildi. Kendisine görüşmek ve sorunu çözmek için haber gönderildi.
Meclis en kısa zamanda işçilerin haklarını almalarını
sağlamak için çalışacak.

Yürüyüş
10 Aralık
2017

HALK MECLİSLERİNE
ÇAĞRI:

Kapitalizm insanları bireycileştiriyor, çıkarcılaştırıyor, ahlaken
zayıf hale getiriyor, sinirli, tahammülsüz yapıyor... Bunlar mahallelerde insanlarımız, ailelerimiz, esnaflarımız, gençlerimiz arasında bir
çok soruna yol açıyor. Sorunlar çözümsüz kaldıkça, kangrenleşiyor.
Adeta kan davasına dönüşüyor. Düşmanlıklar büyüyor, yayılıyor.
Halkın bu tür sorunlarını çözecek
hiçbir kurum yoktur. Düzenin mahkemeleri, sorun çözemez. Diyelim
ki insanlarımız mahkemelere başvurdu, dava yıllar sürer, avukatlara
dünyanın parası ödenir, ve sonuçta
karar da kesinlikle adaletli olmaz.
Halk Meclisleri, halkın günlük
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yaşamda ortaya çıkan sorunlarının
çözümünü boşlukta bırakmamalı.
Örneğin bunun için Halk Meclisleri’nde, meclislerin olmadığı yerde
derneklerde SORUN ÇÖZME KOMİTELERİ, KOMİSYONLARI
kurulabilir.

SORUN ÇÖZME
KOMİTELERİ
KURALIM!
Böyle bir kurumlaşma, düzenin
insanları bireycileştirmesine, çıkarcılaştırmasına karşı güçlü bir mevzi

olacaktır.

Halk Meclisleri çağrısı yaparken
ne diyoruz; “Biz büyük bir aileyiz;
doğumda, düğünde, cenazede, hastahanede, hapishanede birlikteyiz.”
Halkımızın birbiriyle kavga ettiği
konulara bakın; çoğunlukla, sıradan,
çok kolay çözümleri olan sorunlardır.
Sömürücüler şöyle düşünür: İnsanlar ne kadar birbirine düşerse,
ne kadar bunalım içine girerse, sömürü düzeni için o kadar iyi.

Biz tersini düşüneceğiz.
Paylaşmayı, dayanışmayı ne
kadar büyütürsek, halk o kadar güçlenir.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Hiçbir Mevzimizi
Düşmana Bırakmayacağız!
Hiçbir Şeyden Vazgeçmeyeceğiz!

Mahallelerdeki mücadele ve çalışma tarzında iki özellik belirleyicidir:
Bir; mahallelerde halkın her kesimi vardır, dolayısıyla halkın yaşadığı tüm sorunlar mahallelerde
yaşanır.
İki; mahalleler, çelişkilerin ve
politikaların en keskin olduğu yerdir.
Bu nedenledir ki, mahallelerdeki
mücadelenin çok yönlülüğü olmazsa
olmaz bir özelliktir.
En temel mücadele alanları itibarıyla sıralayacak olursak:
Halkın sorunları temelinde
ekonomik demokratk mücadele,
Düzen partilerine karşı politik
mücadele,
Resmi ve sivil faşist teröre
karşı askeri mücadele,
Yozlaştırmaya karşı kültürel
mücadele,

Düzen ideolojisine karşı
ideolojik mücadele...
Mahalledeki her halk kesimini örgütlü hale getirmek, devrime
kazanmak ise mücadelenin hedeflerinin bir başka açıdan ifadesidir:
Gençliği kazanma mücadelesi
Çocuklar için mücadele
Kadınları örgütlemek
Esnafı örgütlemek
Yozlaşmaya karşı mücadele
Dayanışmanın örgütlenmesi.
Bu mücadelelerin herbirinin ortak
yönleri de var, kendine özgü yanları
da. Herbiri için ayrı bir program ve
hedefler olacaktır.
Bunların hepsi için ortak yöntem
ve araçlarımız da vardır. Saldırılarla
öncelikle bunları yok etmeyi hedefliyor.
Derneklerimiz, dergilerimiz, meclislerimiz bunların başında geliyor.
Bunlardan vazgeçmeyeceğiz.

Duvar Yazılarımızdan,

Pankartlarımızdan,
Bildirilerimizden
Vazgeçmeyeceğiz!
Bütün bunlar, devrimin sesidir.
Devrimci düşüncenin duvarlara, bildirilere yüklenip halka ulaşmasıdır.
Bunlar yüzlerce yıldır devrimci mücadelenin önemli araçlarıdır ve bugün
de öyledir. Kimileri, internet çağında,
facebook, twitter zamanında bunları
“modası geçmiş” görebilir. Onların
yoksul halkla bir ilgileri yoktur. Onların devrim iddiaları yoktur.
2017 tarihli bir araştırmaya göre
ülkemizde “25 milyon kişi ’enter' tuşunu bile görmedi. 19.3 milyon kişi
hayatında hiç internete girmedi.”
Sonuç olarak, bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Düşman mahallelerimizin her köşesine nöbetçi dikse de
bunlara devam edeceğiz.

Düşmana karşı gizlilik açısından
da uygun bir çalışma biçimidir.
Her sokağı ev ev tarayabiliriz. Gitmediğimiz yer kalmaması demek, mücadeleye katılabilecek kimsenin gözden
kaçmaması demektir.
Her gün üç beş kapıyı çalmak demek, DEVRİM BURADA demektir.

10 Aralık
2017

Derneklerimizden,
Meclislerimizden,
Kurumlarımızdan

Pratiğimiz: Evden Eve
“Evden eve” çalışma, kitle çalışmasının en temel biçimlerinden biridir.

Sayı: 44

Yürüyüş

Pekala bir plan yapıp iki ay sonra
şu sokakta, üç ay sonra şu sokakta
kapısını çalmadığımız ev kalmayacak
diye hedefleyebiliriz.
KAPILARI VURMAK, DÜŞMANI
VURMAKTIR.
Böyle düşünürsek, her gün en azından bir kaç kez düşmanı vurmanın
önemini daha iyi görürüz.

Biz Devrimciler
Teori ile pratiği
birleştirmenin
devrimciliğin
temel ilkesi
olduğunu
bilmeli ve öyle
davranmalıyız.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Vazgeçmeyeceğiz
Faşizm koşullarında dernekler
mutlak değildir; derneklerimiz yasaklanabilir, kapatılabilir de. O zaman
her ev bir dernek olur bizim için.
Fakat faşizmin demokrasicilik oyunu
sürdüğü müddetçe de derneklerde,
farklı kültürel kurumlarda, halkı birleştirecek meclislerde, komitelerde
ısrar edeceğiz. Onlar kapatacak biz
açacağız. Farklı biçimler bulup onları
sürdüreceğiz.
Dünya halklarının mücadele tarihi
bu konuda çok zengin örneklerle
doludur. Halkımız ve devrimciler,
AKP faşizmi altında, OHAL koşullarında o örneklere yeni yaratıcı örnekler ekleyeceğiz.

Değerlerimizden
Vazgeçmeyeceğiz

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

En başta, şehitlerimizi ve tutsaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir cenazemiz ortada kalmaz. Tutsaklarımızı sahiplenmek
için mutlaka bütün mahallelerde komitelerimiz olmalı. Mektuplarımızla,
ziyaretlerimizle tutsaklarımızın yanında olmalıyız. Tutsak ailelerle
maddi manevi dayanışmayı sağlamalıyız.
Anmalarımızı yapmaya devam
edeceğiz. Nerede direniş varsa sahiplenmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun, Nuriye ve
Semihler mahallelerimizde hep sahiplenilecek.

Duvarlar boş kalmayacak.
Dergimiz dağıtılacak.
Derneklerimiz kapanmayacak.
Bildirilerimiz, halkımıza
ulaşmaya devam edecek.

Haftalık
dergimiz var;
Pankartlarımız sallanacak.
kültür sanat
alanında, maKitle çalışmamız devam edecek.
hallelerde, işçi
Eğitimimiz devam edecek.
memur alanlarında çıkarılan dergileriİşte bunların karşısında bizim
miz var. Düşman, bunları dağıttırdergimiz var. Bizim dergimizin “timamak için elinden geleni yapıyor.
rajıyla” düzenin yayın organlarının
Unutmayalım:
tirajı arasında elbette dağlar kadar
Bizim dergilerimizin girmediği
fark var; ama bizim gücümüz de
her yer, düzenindir.
ideolojimizde. Bizim gücümüz onDergimizin girmediği yere,
ların yalanları, bizim ise gerçekleri
dincisiyle, faşistiyle, sol görünümyazmamızda.
lüsüyle, düzen partileri girer.
Dergimiz her eve ulaşmalı. Bu
Dergimizin girmediği eve,
konuda ısrarcı olabilmeliyiz; varolan
uyuşturucu, fuhuş, kumar girer.
rakamların altına kesin düşmeme
kararı alabilir her mahalle; ardından
Dergimizin girmediği evde,
artırmak hedeflenir.
yalan hüküm sürer.
Daha önce dergi alıp da şu anda
Çünkü tüm halkın etrafı, AKP
almayanlarla, daha önce dergi dağıtıp
faşizminin, burjuvazinin, tüm diğer
da şu anda dağıtmayanları yeniden
sömürücülerin gazeteleriyle, televizdergi alan ve dağıtan hale getirebiyonlarıyla, internet siteleriyle kuşaliriz. Bugüne kadar dışımızda kalmış
tılmış durumdadır.
gençlere, ev kadınlarına, işsizlere,
Yüzlerce dinci, faşist televizyon
esnafa giderek yeni insanlar bulakanalı, bin civarında radyo, yüzü
biliriz.
aşkın gazete ve dergi, sürekli olarak
Ama esas olan dergimizi dağıtşovenist, dinci, bireyci, yoz düşünmaktaki ısrarımızdır. Israr düşmanın
celeri yayıyor; yalanları yayıyor.
politikalarını tersine çevirecektir.

Polis esnafları dolaşıyor.
Siz ancak tehdit edersiniz,
ancak küfür bilirsiniz.
Küfrünüz de, tehditleriniz de
vız gelir ve geldiği gibi geçer..

tehditlerinize, şantajlarınıza, katliam-

Fırıldak Süleyman’ın soysuz polisleri, mahallelerde esnafları dolaşarak,
onları tehdit ediyorlar. Dergi almayın,
devrimcilere yardım etmeyin, hatta
selam vermeyin... Bugüne kadar bu
baskılarınızla sonuç alamadınız. Sonuç
değişmeyecek.

betme risklerine rağmen, niye bu halk

Bir düşünün bakalım, yıllardır tüm
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Dergilerimizden
Vazgeçmeyeceğiz

larınıza rağmen, bu halkı niye kazanamadınız... Esnafları niye sindiremediniz? Tüm bedellerine rağmen, gözaltı,
işkence, tutuklama, işini, işyerini kayhala devrimcilerle birlikte?
Bir düşünün. Eğer düşünebilecek
bir aklınız varsa?! Bu soruları sorun
ve cevaplayın bakalım.

Atasözü:
“Gerektiği için
yapmış olabilir
diye hırsızı,
katili bile
affedebilirim,
ama haini asla.”
Emiliano Zapata

İt ürür, kervan yürür.
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kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
‘Haklıyız Kazanacağız”, bütün
temel tespitlerimizin yer aldığı bir
kitaptır. Bir “savunma”nın ötesinde,
geçmişe, bugüne ve geleceğe dair
tespitlerimizin, öngörülerimizin ortaya
konulduğu, program niteliğinde tarihsel bir belgedir.
Orada yazılanları okuduğumuzda,
ideolojide, politikada, pratikte tam
bir netlik görürüz.
1978’den bu yana dergilerimiz
yayınlanıyor.
Bütün bunlara baktığımızda, temel
bir yanılgı olmadığını görürüz.
Ne cuntaya, ne sosyalist sistemin
yıkılışına, ne emperyalizmin politikalarına, ne ülkemizdeki düzen partileri ve iktidarlarına, ne solun çeşitli
kesimlerinin gelişimine dair, temel
hiçbir yanılgımız olmamıştır.

DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM,
ZENGİNLEŞTİRELİM!

Doğrularımızdan şaşmadık.

SÖYLEDİKLERİMİZ HEP
KANITLANMIŞTIR

Asla her
şeyi bildiğimiz
iddiasında değiliz, olmayız. Ama öğrenmeyi biliyoruz. Tarihten, hayattan ve bilimden öğrenmeyi biliyoruz.
Yanılabiliriz de elbette.
Yanıldığımızda bunu açıkça ortaya
koyarız.
Ama ilk yayın organını çıkardığımız 1978'den bu yana yazdıklarımız
ortadadır. Temel siyasi tespitlerimizde
yanılmadık hiç.
Çeşitli siyasi hareketlerin nereye
gittikleri veya gidecekleri konusundaki öngörülerimizde yanılmadık.
Emperyalizm, tüm iletişim araçlarıyla yalanlarına herkesi inandırırken, karşı-devrimleri “halk ayaklanmaları” diye alkışlatırken, yani gerçekler kopkoyu bir sansür ve karşıdevrimci propaganda duvarının ar-

Marksizm-Leninizm
klavuzumuzdur.

Yenilgilerden öğrendik
Öğrendik ve öğrettik

Devrimci İşçi Hareketi Şişli Temizlik
İşçilerini Atölyelerinde Ziyaret Etti
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 5 Kasım’da Şişli temizlik işçilerini
vardiya öncesi atölyelerinde ziyaret edip sohbet etti. Aralık’ın 18’nde
yapılacak olan Şişli Belediyesi temizlik ihalesiyle ilgili sıkıntılarını
anlatan işçiler ihaleyi var olan belediyeye ait Kent Yol şirketi dışında
bir firmaya verip işçiyi sendikacılarla bir olup satacaklarını anlattılar.
Sendikanın iş yerine hiç uğramadığını, temsilcilerin işçilerle ilgilenmediğinden bahseden işçilere, ihalelerine sahip çıkmalarını, eğer
sahip çıkmazlarsa sendika yetkilerinin düşeceği anlatıldı. Belediye
başkanının asıl amacının işçilerin örgütlülüğünü bitirmek ve sendikal
kazanımlarını yok etmek olduğu, bunu engelleyecek olanın işçilerin
örgütlü mücadelesi olduğu üzerinde duruldu.

kasındayken bile yanılmadık, yanlış
bir politika tespit etmedik.
Oligarşi, bazen solu “açılımlarına”
ortak etmiştir, bazen psikolojik savaşıyla solun kafasını bulandırmıştır.
Hiçbir psikolojik savaş bizim kafamızı
bulandıramadı. Hiçbir yalanlarına
bizi inandıramadılar.
Ne anlık gelişmelerden büyük sonuçlar çıkartıp abarttık, ne düşmanın
darbeleri karşısında felaket teorileri
yaptık. Bunları sağlayan, bizim “olağanüstü” yeneteneklerimiz değildir.
Böyle oluyor, çünkü;
1- Bilimsel bakıyoruz.
2- Sınıf bilinciyle ele alıyoruz.
3- Tarihin penceresinden bakıyoruz.
4- İdeolojik netlikle bakıyoruz.
İdeolojik politik netlik ve pratikteki kararlılık; bizi YANILMAZ ve
YENİLMEZ kılıyor.
İdeoloji karargahtır. Karargahı, Marksizm-Leninizm’in
ışığıyla aydınlananlar, tarihten
ve bugünden öğrenmesini bilenler, pusulası devrim olanlar, bilime inananlar, yanılmazlar.
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TAYAD’lı Aileler
Evlatları Nuriye Gülmen’i
Ziyaret Ettiler
TAYAD’lı Aileler 4 Aralık’ta, 1 Aralık’ta
tahliye olan direnişçi evlatları Nuriye
Gülmen’i Özgür Tutsaklar adına ziyaret
etti. Nuriye’nin sağlığı önemli olduğundan
kaynaklı dokunmaya kıyamayan TAYAD’lı
analar; “Anne yüreğimizle Özgür Tutsaklarımızın sıcaklığıyla sardık sarmaladık.
Öptük gözlerinden, dirençli yüreğinden.
İki dakikaya sığdırdık hasretimizi…” diyerek ziyareti sonlandırdı.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde

Cephe 47 Yıldır Düşman Hedeflerini Politikalarıyla Buluyor ve Vuruyor
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YENİ
İNSAN
Kural Nedir:

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Kurallar bir düzen kurabilmek
için atılması gereken en temel adımdır. Örneğin bir futbol takımının futbolcuları antrenmanlara gitmek zorundadır. Bu bir kuraldır, çünkü antrenmansız olan bir futbolcu ondan
istenen performansı yerine getiremez.
Bu da bütün takımın performansını
etkiler ve bu yüzden böyle bir kuralı
vardır.
Kural ihtiyaçtan çıkar. Günlük
yaşamımızda birçok kurala uyarız
ve bunların kural olduğunun farkında
bile olmayız. Kırmızı ışıkta durmak
gibi veya bir mektup yazdığımızda
zarfa isim yazmak gibi. Burada önemli olan kimin düzeni ve kimin kuralları
ile hareket edildiğidir.
Şu anda egemen olan sınıfın kurallarıyla yaşıyoruz ve bu kurallar
tabi ki bu düzenin devamı için işliyor.
Bizim kurallarımız buna göre daha
farklıdır. Biz şu anda bu düzeni yıkmak için bir savaş veriyoruz, çünkü
bu düzende bizler ezilenler olarak
her gün katlediliyoruz ve sömürülüyoruz. Tabi ki bizim kurallarımızda
bu gerçekliğe göre şekilleniyor.
Kurallarımız bazen bir işimizi
hızlı yapabilmemize neden oluyor
bazen de hayatımızı kurtarabilecek
kadar önemli oluyor. Kurallar daha
önceki yaşanan deneyimlerimizden
çıkıyor ve bu hataların tekrarlanmaması için bir kural haline geliyor.
Yani kurallar bizim için çok önemlidir.
Biz bir savaş örgütüyüz bunu asla
unutmamalıyız ve yaşamımızı da
buna göre yaşamalıyız. Kurallarımız
da bu yüzden çok önemlidir. Biz ne
kadar kurallara uyarsak o kadar daha
güçlü oluruz düşmanın karşısında
.

Kurallarla Sorun Çözmek:
Örneğin bir toplantı yaparız ve bu
toplantı çok verimsiz geçer çünkü herkes aynı anda konuşuyor. Biri söz
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KURALLI İNSANDIR
alıyor ve uzun uzun anlatıyor. Asıl konuyu gözden kaçırıyoruz. İkili tartışmalar çıkıyor ve kişiselleştiriliyor. Bu
işi nasıl çözeceğiz? Kurallar koyarak.
Birinci kural olarak örneğin söz hakkı
istenerek konuşulabilir diyebiliriz.
İkinci kural olarak bir süre belirlenip
herkes şu kadar konuşabilir diyebiliriz.
Üçüncü kural olarak sesini yükselten
söz hakkını kayıp ediyor diyebiliriz.
Bu bizi politik yapar. Politik olmak
ilke ve kurallarla sorun çözmektir ve
sorunları her zaman devrim lehine
çözmektir. İki sınıf vardır. Ezenler
kendi ilke ve kurallarıyla bizi nasıl
susturabileceklerini, nasıl daha çok sömürebileceklerini ve nasıl yönetebileceklerini düşünürler ve buna göre bir
yöntem belirlerler. Bizde tam tersine,
nasıl devrimi gerçekleştiririz ve sosyalizmi kurarız diye düşünür ve ona
göre çözümleyip sonuç alırız. Kurallarımız bu noktada çok önemlidir.
KURALLARIMIZ DEĞERLERİMİZDİR!
KURALLARIMIZ BU DEĞERLERİMİZDEN KOPARILDIĞINDA, BU DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMADIĞINDA, KURALLARIN HİÇBİR ÖNEMİ
KALMAYACAKTIR.
BİZ KURALLARDAN SÖZ
EDERKEN BÜROKRATİK BİR
MEKANİZMADAN DEĞİL BİR
ANLAYIŞTAN, BİR KÜLTÜRDEN, BİR YAŞAM BİÇİMİNDEN
SÖZ EDİYORUZ.
Kurallarımız bizi disipline eder.
Her kuralın bir nedeni vardır. Önceden
yapılmış hataları tekrar yapmamızı
engeller.
Yeni insan Cephe’nin ilke ve kurallarıyla yaşayan insandır. BİR ÖRGÜTÜN NE KADAR ÇOK KURALI VARSA, SAVAŞMA GÜCÜ
DE O KADAR BÜYÜKTÜR.

Sonuç olarak:
1-Kurallar bir toplum içerisinde

bir düzen kurabilmek için atılması
gereken ilk adımdır. Kurallar bizim
birlikte yaşam sürdürmemizi kolaylaştırır.
2-Kurallarımız bize sorun çözmekte yardımcı olur. En basit kurallarla bir toplantımızı veya eylemimizi
çok daha verimli bir hale getirebiliriz.
3-Her düzen kendi kurallarını koyar.
Neden? Çünkü kendi düzeninin devamı
için bu kurallara ihtiyacı vardır.
4-Kurallar bizi disipline eder. Her
kuralın bir nedeni vardır ve bize yol
gösterir. Kurallarımız hayatımıza yön
verir.
İşbirlikçilik Dayatılan Murat Yüksel
Derhal Serbest Bırakılsın
Faşizmin İşbirlikçilik Politikasını
Savaşarak Boşa Çıkaracağız!
İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde, 29
Kasım’da Halk Cepheli Murat Yüksel bir
kahvehaneden, onlarca polis tarafından bayıltılıncaya kadar dövülerek gözaltına alındı.
Gözaltının ardından Yüksel’e, İstanbul Emniyet Siyasi Şube polisleri psikolojik baskı
uygulayarak işbirlikçilik dayatmasında bulundu. Konuya ilişkin Okmeydanı Halk
Cephesi 3 Aralık’ta yayınladığı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hırsız
olan bir devlet yapılanmasının kolluk güçleri
de böyle olur(!) dedirten bu hamleler, bir
iki çer-çöp dışında asla başarıya ulaşamayacaktır. Faşizmin İşbirlikçilik Politikasını
Savaşarak Boşa Çıkaracağız!”
Ayrıca 4 Aralık’ta, Polis Terörüne Karşı
Sütçü İmam Müfrezesi yayınladığı yazılı
açıklamada ise kısaca şu sözlere yer verdi;
“… Faşizme teslim olmayacağız. İşkencecilerden hesap soracağız! Artık Yeter! Mahallemizi abluka altına almak ne demektir,
göreceksiniz. Mahallemiz halkına baskı ve
işkence ile hükmetmeye çalışmanın ne
anlama geldiğini bir bir öğreneceksiniz. Okmeydanı Faşizme Mezar Olacak!”
Halk Cepheli Murat Yüksel, 5 Aralık’ta
çıkarıldığı ‘mahkemede’ komplolarla tutuklandı.
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HALKIN SANATÇILARI
HER DİLDE, HER KÜLTÜRDE,
HER ŞARKIDA, ŞİİRDE ADI AYNI ONUN: HAİN
HAİN;
düşmandan da fazla
ölümü hak eden yaratıktır.
Ne güzel söylemişler,
ite it ölümü.
Hainliğin cezası ölümdür.
Hainlik, insanın kendine dair
her türlü değerin üstüne
tükürmesidir.
Kişiliğini, onurunu,
namusunu satmasıdır.
Onurunu satan adam
ölmeyi hak etmiştir, hem de
en aşağılık bir biçimde.
1/
Biz sana değer verdik, ayağa kaldırdık
akrebin karşısında birlikte
düşmana saldırdık
hatırla! şimdi düşmandan ekmek yiyorsun
bu yediğin ekmekle doymuyor, bitiyorsun
birlikte barikatlarda siper olduk
hesabımızı Alişan'larla sorduk
hatırla! şimdi katillerin ekmeğini yiyorsun
bir sümüklü mendil kadar değerlisin,
biliyorsun
kızıl bayraklar altında coşkumuzu paylaştık
kızıl bayraklar altında korkusuz savaştık
hatırla! şimdi katillerin ekmeğini yiyorsun
kızıl bayraklar bir gölge gibi peşinde,
biliyorsun

biz adalet için öldük ve öldürdük
inancımızla zifiri karanlığa ışığı götürdük
hatırla! bir Dev-Genç var ki hesap soran
bir Dev-Genç var ki
Şafaklar’ı yaratan
nakarat/
Tükürdün yediğin sofraya, toprağa
ihanet ettin, halkına vatanına
2/
hatırla! halka ihanetin yeri neresi
hainlik en büyük suçtur, yok bunun benzeri
çürümüşlüğün adı itiraf, attığın her iftirayı
unutmaz bu halk, yok sana bir istisna
tarihin çöplüğünde aldın yerini,
katillere verdin elini
bundan böyle attığın her adımda
hatırla sesimi
mermi yolda, hedefte bir korkak
hainliğin cezası ölümdür der,
halkımıza sorsak
yoldaşlarına, halkına, vatanına ihanet
ettin
bencilliğine yenildin, ihaneti seçtin
katillere sığındın, Cude hikayesini hatırla
senin sonunda öyle olacak, tetiğe basınca
hatırla! Hızır Paşa, Rayberi
sen yaşayan bir ölüsün, lanetli
hatırla ve unutma sen yaşayan bir ölüsün
sen bizim adalete olan
inancımızın sözüsün
KIZIL MASKELıLER
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FARK SADECE
EKONOMİDE DEĞİL!
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düzen
kapitalizm

devrim
sosyalizm

geçmiş

gelecek

Emperyalist-kapitalist sistem,
tam bir bataklığa dönüşmüş durumda.
Gazetelere, televizyonlara bakın.
Hemen her ülkede, yönetenlerin
içinde olduğu devasa ölçülerde yolsuzluklar var. Ülkelerin yöneticilerine
uzanan ahlaksızlıklar, rüşvetler, kayırmacılıklar, iç iktidar kavgaları
almış başını gidiyor.
Alıp başını giden bir başka şey
ise, adaletsizliktir. Dünyanın tüm
zenginliklerinin bir avuç tekelcinin
elinde toplandığı, halkların açlıktan,
yetersiz beslenmeden, göçlerden öldüğü bir dünya bu.
Birkaç haftadır bu sayfada kapitalizmle sosyalizmin farkını anlatıyoruz. Sosyalizmin, eşitlikte, sağlıkta,
eğitimde, ulaşımda, konutta kapitalizme karşı mutlak bir üstünlüğü olduğu tartışmasız.
Fakat sosyalizmin kapitalizme
tek üstünlüğü bu alanlarda değildir.
Bunların ötesinde, sosyalizm, ideolojide, kültürde, ahlakta çok daha
büyük bir üstünlüğe sahiptir. Kapitalizmin ve burjuva ideolojisinin
bu konularda sosyalizm karşısında
tek bir cümle kurabilmesi mümkün
değildir. Kapitalizm ve sosyalizm,
iki ayrı ideolojidir, iki ayrı sistemdir, iki ayrı kültürdür, iki ayrı
ahlaktır, iki ayrı insan tipidir, iki
ayrı dünyadır.
Neden böyledir? Bunu cevaplamak için önce sosyalizm nedir konusunda satır başlarını özetleyelim.

Sosyalizmin
Temel Noktaları
SOSYALİZM; bir ortaklık düzenidir. "Yarın yanağından gayrı,
her şeyde, her yerde, hep beraber"
olmak demektir.
Üretim araçları üzerinde özel
mülkiyetin sona ermesidir.
Sosyalizm, yer altı, yer üstü zenginliklerin tümüne halkın sahip olduğu bir sistemdir.
Herkesin emeğinin karşılığını
almasıdır.
Sosyalizm, emperyalizmin ülkemizden kovulduğu, bağımsızlığın
ilan edildiği bir düzendir.
Faşizmin yıkılıp, halk için demokrasinin hakim kılındığı bir düzendir.
Sömürünün kesin bir biçimde
son bulduğu düzendir sosyalizm.
Burjuvazinin egemen olduğu kapitalist düzeni parçalayan, egemenliği
halkın ellerine veren sistemdir sosyalizm.
Üretim, patronların karı için değil,
halkın ihtiyaçları içindir.
Sosyalizm, her türlü ulusal, dinsel,
mezhepsel baskının sona ermesidir.
Ezilen halklar üzerinde her türlü
işkence ve zulmü ortadan kalkması
demektir sosyalizm.
Toprak ağalığının tasfiye edilmesidir.
Kadınların hak ve özgürlüklerinin
sağlandığı ve her açıdan eşit haklara
sahip olduğu bir düzendir.
Hayatın her alanında adaletin
sağlanmasıdır.
Sosyalizm yeni ve çok daha ileri
bir düzene, komünizme açılan kapıdır. İnsanlığın bütün büyük ideallerinin adım adım gerçekleşmeye
başlamasıdır.

Sorun Sadece Bir Eşitlik
Sorunu Değil
Başta da belirttiğimiz gibi, sorun
sadece belli başlı birkaç alandaki
farklılık değildir. Fark HER ALANDADIR. Çünkü her sistem, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, askeri
bir bütünlük taşır. Sosyalizm de
ideolojisi, felsefesi, ahlakı, kültürü,
devlet düzeni, ekonomisi, ordusu,
polisi, yargısı, eğitimi ile bir bütündür. Bu farklılık hayatın her alanında devam eder; Edebiyatta, müzikte, sinemada, tiyatroda, kapitalizm
ve sosyalizm birbirinden tamamen
farklıdır.
Gençliğe yaklaşımda, çocuklara
yaklaşımda, kadınlara yaklaşımda
farklıdır.
Sporda, eğlence anlayışında, içkiye, kumara bakış açısında farklıdır.
Bütün bu farklılıkların temelinde
ideolojik fark vardır. Her toplumun
bir alt yapısı, bir üst yapısı vardır.
Üst yapı, alt yapıya uyar. Alt yapı
dediğimiz ekonomik temeldir. Doğal olarak, kapitalizm temeli üzerinde
başka bir kültür oluşur, sosyalizmin
ekonomik temeli üzerinde başka bir
kültür oluşur.
Kapitalist ekonominin temelinde
kar olduğu gibi, kapitalist üst yapının
merkezinde de “birey” vardır. Sosyalist ekonomide ise, ne kar amacı
vardır, ne sömürü... dolayısıyla sosyalist kültür, bireyi değil, kolektifi,
tüm halkı temel alan bir kültürdür.
Sosyalizmin kültürel felsefi temeli,
diyalektik ve tarihsel materyalizmdir.
Kültürel alanda sosyalist kültür,
o güne kadar yaratılmış tüm olumlu
değerleri alır, binlerce yıllık halk
kültürünün en ileri yanları, sosyalist
kültürün de temel taşlarıdır. Ama
sosyalizm bununla yetinmez ve üstüne sosyalist kültürü koyar. Bu kültür burjuva kültürün yarattığı bencilleşmiş, bireycileşmiş, yozlaşmış,
çarpıklaşmış insanı yeniden şekil-
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Küba

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

Sayı: 44

Yürüyüş

lendirir ve "yeni insan"ı yaratır.
Emperyalizmin, burjuvazinin yozlaşmış kültürüyle, ahlaksızlıklarıyla
kirlenen, gericileşen unsurlar, sosyalizmin eleştirisinden geçirilip ayıklanır.

Sosyalist Ahlakın Da,
Demokrasinin De
Temelinde Halk Vardır
Sosyalist ahlak, devrimin ve halkın
çıkarlarına göre şekillenir; burjuva
ahlakın ikiyüzlülüğü yoktur artık.
Tarih boyunca yaratılan erdemleri ve
değerleri içeren, o değerlerin üstüne
sosyalist değerleri koyan bir ahlak
geçerlidir.
Kısacası, iyiyi, güzeli, doğruyu,
tarihsel olarak haklı ve meşru olanı
savunur sosyalizm. Bu siyaset alanında,
demokrasi konusunda da böyledir.

10 Aralık
2017

“Demokrasiyi” bütün tarihi boyunca çarpıtan, en temel propaganda
malzemesi olarak kullanan burjuvazi,
sosyalizmi karalamak için de yüzyıldır sosyalizmin “totaliter baskıcı
bir rejim” olduğu propagandasına
başvurmuştur ve halen bu propagandayı sürdürmektedir.
Peki burjuva kalemşörlerin dediği
gibi, sosyalizmde demokrasi yok
mu? Yoksa nasıl yok, varsa nasıl
var?
Bu iddianın sahipleri, sosyalizmin
haklar ve özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda burjuva diktatörlüğünden çok çok ileride olduğunu
iyi bilirler. Bilirler ama işlerine gelmez.

Burjuva demokrasisi, burjuvazi
için demokrasi, halk için diktatörlüktür.
Sosyalizm de, bunun tersine,
burjuvazi için diktatörlük, halk
için demokrasidir.
Bu kadar açık.
Sosyalist devlet, işçi ve emekçilerin burjuvaziye karşı tahakküm
aracıdır. Sosyalizmde halk yönetir
kapitalizmde bunun en asgarisi bile
yoktur. Kapitalizmin demokrasisi,
4-5 yılda bir seçimde oy kullanmaktan ibarettir.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde

Cephe 47 Yıldır Düşman Hedeflerini Politikalarıyla Buluyor ve Vuruyor

43

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Burjuvazi gecekondulardan korkuyor. Burjuvazinin korkusu elbette
bütün olarak halktandır. Ancak asıl
korku, yoksul mahallelerin gençliğindendir.
Mahallelerin öfke ve özlem dolu
gençliğinden korkuyorlar. Gökdelenlerine çıkıp, villalarına girip “gırtlaklarını” kesecek olanların gençlik
olduğunu bildikleri için, yoksul mahallelerin gençliğini yozlaştırmak
için ellerinden geleni yapıyorlar.
Alış-veriş merkezlerinde kapitalizmin lüks tüketimiyle, burjuvazinin şaşaalı yaşamıyla karşılaşan
gençlik, burada iki duyguyu birden
yaşıyor; burjuva yaşama ÖZLEM
burjuva yaşama ÖFKE.
Birinci duygunun ağır bastığı
noktada, kapılar yozlaşmaya açılır.
Asla ulaşamayacakları o lüks tüketim
araçlarına ulaşmak için uyuşturucudan kumara, fuhuşa kadar her
türlü yozlaşmanın içine sürükleniyor
gençlik.

Her Genç,
Bir Şahan Adayıdır

Öfkeyi büyütenler ise
çeteler kurarak kendisini
sistemin dışında var etmeye çalışır. Bu yaşam içinde kaçınılmaz olarak onlar da yozlaşır.
Yani eğer doğru bir alternatif yoksa,
mahallelerin öfke ve özlem dolu
gençliğini kör bir kuyu beklemektedir.
Gençliğin işte bu öfkesini ve özlemlerini devrimci örgütlenmelere,
milislere kanalize edebilmeliyiz.
Ancak o zaman su yatağını bulmuş
olur.
Suyun yatağını bulmadığı yerde,
o su ortalık yerde akıp gider ve
heder olur.
Oysa, gençliğin, halkın en güzel
değerlerini de savunabilirler onlar.
Bakalım genç arkadaşlarımıza. Çetelere karışan gençlere bakalım: mahallelerde serserilik yapan gençlere
bakalım.
Kimse onların korkak olduğunu
söyleyemez. Kavgadan kaçmazlar.
Arkadaşlarını bırakıp gitmezler. Bıçakları çekip kavga ederler, ölümle

milis meydan okumadır.
milis halkın şiddetinin
meşruluğudur
Milislerin varlığı, bir meydan okumadır zaten.
Emperyalizmin oligarşinin bize iradesini,
politikalarını kabul ettirememesidir.
Emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlar, “silahlı
örgütlenme” hakkının sadece kendilerine,
kendi faşist devletlerine ait olduğunu, bunun
dışındaki tüm silahlı örgütlenmelerin yasadışı
ve gayri meşru olduğunu iddia ediyorlar.
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alay edercesine. Gözaltından, hapishaneden korkmazlar. Ama öfkeleri
de, cüretleri de yararsızdır. En fazlası,
gidip bir mafyacının yanına kapılanırlar. Uyuşturucu satarlar, kumara
başlarlar.
Gençliğin öfkesi devrimci olmalı.
Şahanlar, kendi yaşadıkları mahallelerin gençlerini ne yapıp edip yanlarına almalılar.
Marks, kapitalizmle ilgili şöyle
diyordu: “Kan, ter ve gözyaşından
oluşan sermayenin iktidarıdır.”
Bu kan, bu ter, yoksul mahallelerin gençlerinin kanı, teridir.
Gözyaşları, bu gençlerimizin anne
babalarının gözyaşlarıdır.
Kanımızı döken, alınterimizi çalan, gözyaşlarımızı akıtanlara karşı,
Şahanlardan bir ordumuz olmalı.
Düşmana karşı öfkemizi işte o zaman
tamamen serbest bırakabiliriz. Çünkü
o öfke artık, çetelerden farklı olarak
yatağını bulmuş bir öfkedir. Şahanlar, öfke ve özlem dolu mahalle
gençliği, sizi bekliyor.

Şehidimizden
Şahanlara
Şahanlar,
şehitlerimizin size
diyecekleri var:

Berkan
Abatay
“Yürüyebileceğim
yere kadar değil,
varmak istediğim
yere kadar dimdik
yürüyeceğim.”

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

SADECE KURŞUNLARLA KATLETMİYOR AKP FAŞİZMİ
YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜME TERKEDİYORLAR HAKLARI İÇİN DİRENENLERİ!
Tayad’lı Aileler
Nuriye ve Semih açlık grevlerininin 300'üncü
günlerine yaklaşıyor. Semih’in eşi
Esra 200 günlerinde.
AKP’nin KHK ile işten attıkları
yüzbinden fazla öğretmen, akademisyen, memurdan sadece ikisiydi Semih
ve Nuriye. Önce İnsan
Hakları Anıtı önünde
“işimizi geri istiyoruz”
eylemlerine başladılar.
AKP sayısız bir şekilde Ankara’da direnen
Nuriye Semih'i gözaltına aldı. Direnmekten başka yol olmadığını bilen halkın öğretmenleri, mücadeleyi
bir üst boyuta taşıdı.
Taşıdıkları direniş çizgisi düşmana karşı mücadele etmenin en
meşru yollarındandı.
Bu yol da bedenlerini açlığa yatırmaktı.
Direnenler hapishaneye atıldı, mücadeleden vazgeçmedirler, Yüksel Caddesi’nde her gün gözaltı yapıldı.

Direnişe destek adı altında başlayanlar
ise direniş destekçisi olmaktan çıkıp
direnişin bir parçası olmaya başladılar.
Esra Özakça, Mehmet Güvel, Feridun Osmanağaoğlu aynı talepler
ile açlık grevine yattılar.

Bir yolu veya geçidi kapamak
için her türlü araçtan yararlanılarak
yapılan engel.
Düşman, evlatlarımız Nuriye ve
Semih’i sessiz sedasız katletmek istiyor. Medyayı susturarak, kimsenin
duymasını istemiyor bu meşru direnişi. Diğer yandan bütün baskı, yalan
politikalarını uyguluyor.
Soysuz Süleymanlar yalanlar ile
dolu broşürler çıkararak katletme zemini
hazırlamaya çalışıyor. Mahkemede yalancı tanıklar ile cezalandırılmak isteniyor Nuriye-Semih. Görüldüğü gibi
düşman, sadece silah ile değil demokratik alana saldırarak bastırıp bitirmeye
çalışıyor hak ve özgürlükler mücadelesini. Düşman saldırılarına
karşı her türlü aracı kullanacağız ve kullanmaktan
da vazgeçmeyeceğiz. Kan,
can, pahasına yaratılan
emeğe her zamankinden
daha fazla sahip çıkma ve
büyütme zamanıdır. Bugün
devletin saldırıları her geçen gün artıyor. Evlatlarımızı katletmenize izin vermeyeceğiz.

Peki Neden Düşman
Bukadar Saldırıyor
Direnişe ve Direnenlere?
Çin Devrimi’nin önderi Mao
şöyle ifade etmiştir düşmanın saldırılarını ve bizim yapmamız gerekeni:
Mao'nun ünlü 1939 konuşması:
"Düşman saldırıyorsa demek ki
doğru yerdeyiz, düşman çılgın gibi
saldırıyorsa demek ki hem doğru
yerdeyiz ve kazanma ihtimalimiz de
doğmuş!" Geriye kalıyor bedelini
göze almak.
Bedel ödemeyi göze alanlar onurlu
tarihin parçası oldular.
Direnmenin gücünü Nuriye ve
Semihler tarihten öğrenmiş ve bu
tarihin bir parçası haline gelmişlerdir.

Barikatın kelime anlamı;

Yaşta sınır tanımayan ve direnmenin yaşı olmadığını gösteren iki
TAYAD'lı bu direnişin onuru oldular.
TAYAD, ölüm orucu direnişlerinde
toplam 10 şehit vermişti. Mehmet
abimiz ise 96 Ölüm Orucu gazisidir.
Feridun abimiz 2000 ölüm orucu şehidimiz Osman Osmanağaoğlu'nun
abisidir, kardeş yoldaşıdır.

Bu Direnişte TAYAD
Barikat Olmalıdır
Evlatları İçin
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Yürüyüş
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Mehmet abiler, Feridun abiler olarak direnecek, direnişin
barikatı olacağız... Sizin saldırılarınız
karşısında olacağız, çünkü tarih bizim
haklı olanın yanındadır, tarih emeğine
sahip çıkanın yanındadır, hakları için
bedel ödeyen, evlatlarımızın yanındadır.
Direnenlerin kaybetmeye mahkumdur. Direnlerlerin aileleri, yoldaşları olarak tekrar ilan ediyoruz;
evlatlarımıza barikat olmaya devam
edeceğiz ve bu kavgada biz de varız.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 1

“EMPERYALİZM UZUN
ÖMÜRLÜ OLMAYACAK”

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

“Hep kötü şeyler yaptığı için emperyalizm uzun ömürlü olmayacak.
Tüm ülkelerde halka karşı olan gericileri yetiştirmek ve desteklemekte
ısrar ediyor, cebren pek çok sömürge
ve yarı sömürge ele geçirdi ve askerî
üsse el koydu, ve nükleer savaşla barışı
tehdit ediyor.
Emperyalizm yüzünden dünya halklarının yüzde 90’ından fazlası ona
karşı mücadele için ayağa kalkıyor
veya kalkacak. Gene de emperyalizm
hâlâ hayatta, hâlâ Asya, Afrika ve
Latin Amerika’yı kasıp kavuruyor.
Batı emperyalizmi kendi evinde
de halka hâlâ baskı yapıyor. Bu durum
değişmeli. Başta ABD emperyalizmi
olmak üzere, emperyalizmin uyguladığı
baskı ve saldırganlığa son vermek tüm
dünya halklarının görevidir." Mao

EMPERYALİZM
DEVRİMCİLERE NEDEN
SALDIRIYOR?
ÇÜNKÜ ONLARI YOK
EDECEK YEGANE GÜÇ
DEVRİMCİLERDİR
Emperyalizmin korkusu boşuna
veya yersiz değildir.
Bu korku devrim korkusudur.
Bu korkunun emperyalizmin eceline
faydası yoktur.
Çünkü devrim tarihsel ve siyasal
zorunluluktur.
Emperyalizm ile ezilen dünya halkları arasındaki çelişki her geçen gün
derinleşiyor. Bugün yeryüzünde asıl
savaş, emperyalizmle dünya halkları
arasındaki savaştır. Emperyalizmin
dünya genelinde saldırılarının arttığı,
aynı derecede de sömürücü, katliamcı
yüzünün teşhir olduğu bir dönemden
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- Emperyalizm, Katildir,
İşkencecidir, İşgalcidir,
Sömürücüdür.
- Emperyalizm, İnsanlıktan
Çıkmıştır, Kimseye
İnsanlığı Öğretemez.
- Emperyalizm, Özgürlüğe
ve Bağımsızlığa Düşmandır,
Özgürlük Götüremez
- Dünyayı Kan Gölüne ve
Hapishaneye Çeviren
Emperyalizm, Demokrasiyi
Savunamaz.
- Halklara Soykırım
Uygulayan Emperyalizm,
İnsan Haklarını
Savunamaz.
- Emperyalizmin
“Medeniyetinin” Temelinde
Dünya Halklarının KanıCanı Vardır.
- Emperyalizm, Yüzyıl önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.
- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır
- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir.

geçiyoruz. Emperyalizm, bu çelişkiyi,
halklar kendi çıkarları doğrultusunda
çözmesin diye, her türlü yolu ve yöntemi deniyor. Ekonomik, askeri, politik,
ideolojik, psikolojik her alanda saldırılarını arttırıyor.
Bu saldırıların tek amacı vardır; o
da halkları teslim almaktır. Moral değerlerini, umudunu kaybetmiş, sinmiş,
kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya
uğramış halklar yaratmaktır. Çünkü
ancak bunu başarırsa, halklar emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin vahşice sömürüsüne boyun eğer.
Emperyalizmin bu hedefine ulaşabilmesinin önündeki en büyük engel
emperyalizme teslim olmayan, direnen,
savaşan devrimci örgütlerdir. Bu nedenle emperyalizm, kendi sonunu getirecek olan tüm bu güçleri “yok edilmesi gereken güçler” olarak görür.
Sosyalist ülkelerdeki karşı-devrimler
ve devamındaki kapitalist restorasyonlar
emperyalizmin dünya ölçüsünde daha
geniş ve daha derinlemesine bir hakimiyet
konusunda umutlandırmış, cesaretlendirmiştir. Bu amaç ve cesaretle de dünya
halklarına, halk kurtuluş savaşlarına,
emperyalizme direnen ülkelere karşı
ekonomik, siyasi, askeri, kültürel topyekün bir saldırıya girişmiştir.
'90’ların başında, SSCB’de sosyalist
sistemin yıkılmasıyla emperyalizm, Yeni
Dünya Düzeni(YDD)'ni ilan ederek, tek
hakim güç olduğu mesajını dünya halklarına iletme ve dünya imparatorluğu
kurmayı planladı. Bu plan çerçevesinde
hedef listesini genişleten emperyalizm
sosyalist ülkeleri, M-L devrimci örgütleri,
ilerici yönetimlere sahip ülkeleri, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnen anti-emperyalist güçleri ya da emperyalizmle çelişkisi olan tüm yönetimleri
hedefine koydu.

Emperyalizm İçin Öncelikle
Yok Edilmesi Gerekenlerin Başında Marksist-Leninistler, Devrimciler Vardır.
Çünkü Emperyalizmin Sonunu Getirecek Yegane Güç Devrimcilerdir
Emperyalistlerin asıl hedefleri
Marksizm-Leninizm ideolojisiydi.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Devrim ve sosyalizm düşüncesiydi.
M-L devrimci parti ve örgütlerdi.
Bir yandan önlerinde engel olarak
gördükleri ulusal ve sosyalist kurtuluş
mücadelelerini tasfiye etmeyi, Marksist-Leninist parti ve örgütlerin "barış",
"uzlaşma" politikaları çerçevesinde silahlı mücadeleyi terk etmelerini sağlamaya çalışırken diğer yandan imha
ve tecrit politikalarını uyguladılar.
1991’de Irak’a yönelik saldırı, bu
politikanın bir anlamda ilk adımıydı
ve o günden bu yana emperyalist haydutluk belli aralıklarla yeni katliam
ve saldırılarla sürdü. "Terörizm" demagojisiyle saldırganlık daha da tırmandırıldı ve halkları daha büyük ölçüde baskı ve denetim altına alan
"anti-terör yasaları”yla yeni baskı politikalarını devreye soktular.
"Terör yasaları" ile tüm dünya halklarını hedef almakla birlikte, öncelikle
hedeflenen emperyalizme direnen,
ideolojik olarak teslim alınamayan
devrimci örgütlerdi.
Dünyanın en büyük terörist devleti
ABD, bu haydutça saldırılarıyla tüm
ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesi
veren örgütlere, emperyalist boyunduruğa şu veya bu ölçüde direnen
devletlere ve niteliği ne olursa olsun
emperyalizme karşı eylem yapanlara,
emperyalizmin çıkarlarına zarar verenlere, “emperyalizme direnmenin
sonu budur” diye gözdağı veriyordu.
Bu gözdağı, dünya halklarına, kurtuluş
hareketlerine teslimiyetin dayatılmasıydı.

Emperyalizmin Asıl Korkusu
Devrim ve Devrimciliktir
Emperyalizmin ve işbirlikçi uşaklarının baskısı, zulmü altında inleyen,
ezilen dünya halklarının egemenlere
karşı ayaklanmasına ve hesap sormasına öncülük edecek olanlar devrimcilerdir. Emperyalistlerin 1989’da Kopenhag’daki G-7 zirvesinde aldıkları
17 No’lu kararda, “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak” "Bir ayak-

lanma çağı başlamıştır" diye ifade ettikleri, bu korkudur.
"Ayaklanma" korkusu emperyalizmi
yeni arayışlara sokmuştur.
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla beraber zafer naraları atan emperyalizmin
"tek kutuplu dünya" hayalleri çoktan
dağılmıştır. Emperyalist karargahlarda
rapor üzerine rapor hazırlanmalarının
nedeni budur. Bu raporlarda, emperyalistlerin halkların adaletiyle yüz yüze
gelme korkuları, yani devrim korkuları
vardır. ABD emperyalizminin "en tehlikeli örgütler" listesinden Birleşmiş
Milletler Kalkınma Konferansı'nın
(UNCTAD) raporuna, NATO toplantılarında alınan kararlara kadar her
yerde emperyalizmin büyüyen devrim
korkusu vardır. Korkularını bastırabilmek için alacakları kanlı önlemler
vardır.
Bu korku, “Ayakların baş olması”
korkusudur.
Bu korku, emperyalizmin halkların
adaletinden korkudur.
Bu korku devrim korkusudur. Bu
korkunun emperyalizmin eceline faydası yoktur. Çünkü devrim tarihsel
ve siyasal zorunluluktur.
Emperyalizmin korkusu boşuna
veya yersiz değildir. Evet, yeryüzü
böylesine devasa bir açlığı yaşarken,
devrimciler, açlığı isyana ve devrime
dönüştürmeye çalışacaklardır. Bu devrimcilerin tarihsel görevidir.
Dünyanın en zengin yüzde 1'lik
kesimin servetinin geride kalan dünya
nüfusunun yüzde 99'unun servetine
eşit olduğu, dünyada 66 milyon insanın,
yerinden yurdundan kopartılarak zorunlu göçe uğradığı bir dünyada emperyalizmin kendini rahat hissetmesi,
devrim kabusları görmemesi mümkün
değildir.

Emperyalizm Devrim ve Sosyalizm Düşüncesini Tasfiye Ederek Dünya İmparatorluğu Kurmak İstiyor

Dünya Düzenine Engel Çıkaran Devrimcilere Tutuklama,
Ceza, Tecrit ve Katliamlarla Saldırıyor
En güçlü göründükleri dönemde
bile emperyalizmin karargahlarında
devrim korkusu dolaşır. Oligarşinin
meclisinin ya da genelkurmayının koridorlarında, holding merkezlerinde
dolaşan da aynı korkudur. Emperyalizm
her yıl "dünyanın en tehlikeli terörist
örgütlerini", emperyalist sömürünün
ve işbirlikçi iktidarların tehdit altında
olduğu ülkeleri tespit etmek için binlerce uzmanını seferber eder, bu işe
milyonlarca dolar ayırır.
Son 30 yıla bakalım:
1-Hedefte Devletler Vardı: Emperyalizm doğrudan devletleri hedefledi.
Sosyalist, ilerici devletler vardı ilkin
hedefte.
Devletlere yönelik saldırının ikinci
aşamasında, tek bir Amerikan üssünün
olmadığı, IMF’nin ve petrol tekellerinin
giremediği devletlere yönelik saldırılar
gündeme getirildi. “Terörü destekleyen
ülkeler” listesi ilan edilip, Irak, Suriye,
Libya’dan Küba ve Kuzey Kore’ye
kadar birçok ülke hedefe konuldu.
2-Hedefte Örgütler Vardı: Amerikan
emperyalizmi ve Avrupa emperyalizmi
“terör listeleri” yayınlayarak, çıkarlarına
tehdit olarak düşündükleri örgütleri
“yasadışı” ilan edip, onların dünyanın
her tarafındaki siyasi faaliyet alanlarını
daraltıp, infazları, katliamları, yok
etme operasyonlarını meşrulaştırdılar.
2002'de Amerika'nın her yıl ilan
ettiği "terör örgütleri listesi" uygulamasında bir değişiklik yapılarak, bu
listeye ek olarak bir de “hedef alınacak
ülkeler" ve "hedef alınacak örgütler
listesi” eklendi. CIA Başkanı Tenet
tarafından Amerikan Kongresi’ne sunulan raporda, 3’ü devrimci olmak
üzere, 5 örgüt, “ABD’nin hedef alabileceği örgütler” olarak ilan edildi.
Türkiye’den DHKP-C, Kolombiya’dan
FARC, Filistin’den FHKC, İslami Cihad ve Hamas. . . Bugün bu listede
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Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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sadece DHKP-C kalmıştır. Ve ABD,
son yayınladığı “Terör Raporu’nda,
“DHKP-C’nin ne olursa olsun engellenmesi gerektiği”nin altı çizmiştir.
3-Hedefte Tek Tek Kişiler Vardı:
Emperyalizm, “terör listeleri“ saldırısını, bir sonraki aşamada, doğrudan
örgütlerin yönetici, kadro ve savaşçılarını hedefleyecek şekilde genişletti.
Birçok örgütün yöneticilerinin başına
“ödüller“ konuldu. Amerikan emperyalizmi, “DHKP-C biraz güçlenince
Amerika’ya yöneliyor. Dünyada böyle
bir Marksist-Leninist hareketin gelişmesine izin vermeyeceğiz” diyerek
DHKC’nin üç kadrosunun başına 3’er
milyon dolar ödül koydu. Devrimci
hareketin yöneticileri olduğunu “tahmin
ettiği“ kadrolar için “imha edilmeli“
raporları hazırladı. İşbirlikçi Türkiye
oligarşisi efendisini takip etti ve kırmızı, mavi, yeşil, gri listelerle, yüzlerce
devrimci, yurtsever hakkında” vur
emirleri” çıkarttı.
Çünkü DHKP-C, emperyalizmin
korkusudur. Uzlaşmazlığıyla, cüretiyle,
ideolojik netliğiyle, devrimcilik anlayışıyla, dünya halklarına ve devrimcilerine “kötü örnektir.”

Emperyalizmin Bizi Yok Etme,
Tecrit Etme, Tutuklama Saldırılarına Rağmen İdeolojik Olarak
Güçlü Olan Biziz
Emperyalizme Teslim Olmamanın Onuru Bizimdir
Bugünün dünyasında, emperyalizmin devrim ve sosyalizm düşüncesini,
M-L ideolojisini tasfiye etme saldırılarına direnen, devrim ve iktidar iddiasını Marksizm-Leninizm’e daha
bir sıkı sarılarak savaşı sürdüren
DHKP-C’dir.
Bu nedenledir ki, Amerikan emperyalizmi, Avrupa emperyalizmi ve
işbirlikçisi Türkiye faşizmi işbirliği
içinde devrimci harekete saldırıyorlar.
Almanya ve Fransa, AKP faşizmiyle işbirliği yaparak, Türkiyeli devrimcileri Türkiye’deki faaliyetlerinden
dolayı yargılıyor. Yargıladıkları kişiler
değil devrimciliktir. Tutuklama ve cezalarla devrimcileri tecrit etmek isti-
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yorlar.
Avrupa emperyalizminin korkusu,
DHKP-C'nin devrim ve sosyalizmdeki
kararlılığı ve tutarlılığıdır. Türkiye'de
yükselecek anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimdir. DHKP-C'nin emperyalizme teslim olmayan, devrim
ve sosyalizmi hedefleyen MarksistLeninist bir örgüt olması emperyalizmin korkusunu büyütmektedir.
Cephe, bütün gerilla örgütlerinin
emperyalizmin ideolojik hegemonyasına girip silahlarını gömdüğü bir dönemde, bombalanmış sığınaklardan
silahlarını çıkararak savaşıyor. Bütün
ideolojik saldırıları göğüsleyerek, emperyalist politikalar karşısında eğilmeden, bükülmeden devrim yolunda
yürümeye devam ediyor. Avrupa emperyalistlerinin DHKP-C'yi hedef almasının asıl nedenleri bunlardır. Çünkü
Türkiye oligarşisinin halka karşı işlediği bütün suçların mimarı ve ortağı
olan, kontrgerillayı örgütleyen Avrupa
emperyalistleri Cephe’nin mücadelesinde kendi sonlarını görüyorlar. Devrimcilerin, halkın en meşru, en demokratik faaliyetlerini, tutuklama ve
cezalarla, tecritle, “terör” demagojisiyle
boğmak istiyorlar.
Böyle bir örgütün varlığı hem emperyalizm için sınıfsal olarak bir tehlike, hem tüm dünya için, özel olarak
da Avrupalı ilericiler, devrimciler için
örnek oluşturacağı korkusu ile bu örneği tecrit etmek, giderek de yok
etmek istiyorlar.
11 Eylül sonrası çıkartılan 'antiterör' yasalarıyla hemen tüm Avrupa
çapında anti-emperyalistlere, anti-faşistlere, sosyalistlere ve bu çerçevede
Türkiye'li devrimcilere yönelik baskı
ve kısıtlamalar artarken, özel olarak
da DHKP-C'liler hedef alınmıştır. Almanya başta olmak üzere Belçika,
Hollanda, Fransa, İngiltere ve İtalya'da
yıllardan beri, çok sayıda Cepheli tutuklanmıştır. DHKP-C, ne Avrupa'nın
ne de ABD'nin 'terör listeleri'nden hiç
eksik olmamıştır.
Avrupa emperyalistleri, tarihlerinde
ilk kez DHKP-C’ye 5 ülkede operasyon yapmıştır.
Musa Aşoğlu ve diğer devrimcilerin
devrimciliklerinin yargılanması, tu-

tuklanması, tecrit altında tutulmasının
nedeni de budur.
Emperyalizmin Devrimciliği,
Devrimcileri Yargılamasına İzin
Vermeyeceğiz. Musa Aşoğlu’nu Emperyalizmin Elinden Alacağız!
Ne başlarımıza ödüller konulması, ne hakkımızda ölüm fermanları çıkarılması emperyalizm karşısındaki tavrımızı değiştiremeyecektir.

Emperyalizm, Bütün İdeolojik,
Psikolojik ve Fiziki Katletme
Yöntemleriyle Cephe’ye Saldırarak Yok Etmek İstiyor
Bu koşullarda olanaksızlıklar içinde
ve emperyalizmi ve işbirlikçilerini
karşımıza alarak savaşmak zorundayız.
Emperyalizme karşı sosyalizmi tek
başımıza savunmak ve daha da önemlisi örgütlemek ve kitleler içinde maddi
bir güce dönüştürmek zorundayız.
Bugün bunun savaşını yürütüyoruz
ve bu savaş gerçek anlamıyla ideolojik
alanda tüm şiddetiyle devam ediyor.
Devrimcilik yapmak suç değil görevdir. Suçlu olan halkların kanıyla,
canıyla beslenen emperyalizmdir. Emperyalizm tüm dünya halklarının katilidir. Halkların, devrimcilerin kanını
oluk oluk akıtan emperyalizm kanlımızdır. Tüm dünya halklarını soyan
ve sömürendir. Açlık, adaletsizlik ve
zulüm, onun eseridir. Bu nedenle bedeli ne olursa asla affetmeyeceğiz,
asla uzlaşmayacağız. Ya o bizi yok
edecek, ya biz onu.
Emperyalizmin bizi yok etme, tecrit
etme, tutuklama saldırılarına rağmen
ideolojik olarak güçlü olan biziz.
Bu güçle emperyalizmin ve işbirlikçilerinin korkusu, halklarımızın
umudu olmaya devam edeceğiz.
Dünya halkların direnme hakkını,
kurtuluş umudunu yok etmeyi amaçlayan politikalarına teslim olmayacağız.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
düşüncemizden vazgeçmeyeceğiz.
Devrim ve sosyalizm umudunun yok
edilmesine, halkların çaresiz ve alternatifsiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Emperyalistlerin Halklara
Sömürü, Açlık, Yoksulluk,
İşsizlik,
Zulüm, İşgal, Katliam,
Provokasyonlar,
Yozlaşma Dışında Verebileceği Başka Hiçbir Şey Yoktur!
HALKA VE DEVRİMCİLERE
SALDIRAN EMPERYALİZMDEN
NEFRET ETMEK, HESAP SORMAK İÇİN MİLYONLARCA NEDENİMİZ VAR.
-Emperyalistler, karlarına kar katmak, üretimlerini arttırmak, ürettiklerini
satmak için sadece bulunduğu topraklarda değil, dünyanın dört bir yanında sürekli pazar arayışındadır.
EMPERYALİZM PAZARI HALİNE GETİRDİĞİ ÜLKELERDEKİ SERMAYESİNİN GÜVENLİĞİ
İÇİN DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR.
-Emperyalizm çürüyen ve can çekişen kapitalizmdir. Emperyalist aşama
kapitalizmin sonunun geldiğini gösterir.
EMPERYALİZM ÖMRÜNÜ
UZATMAK İÇİN DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
-Emperyalizm sömürge ülkelere
“yardım” adı altında yüksek faizli
borçlar verir. Sömürge ülkeler bu borçları ödeyemez. Ekonomik bunalıma
sürüklenir. Hem yeni borçlar hem de
ülkesinin zenginliklerini, emperyalizme
borçlarına karşılık verir. Emperyalizm
ülkeyi ele geçirir.
HALKLAR EMPERYALİST
HAYDUTLUĞA, SOYGUNA, TALANA, SÖMÜRÜYE KARŞI ÖRGÜTLENMESİN, SES ÇIKARMASIN DİYE DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
-İşsizlik, yoksulluk, açlık sömürü,
çevre sorunu ve tüm diğer sorunların
sorumlusu emperyalizmdir. Halklar
silah tekellerinin çıkarları için aç bı-

rakılır, katledilir.
AÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN
SORUMLUSU OLDUKLARINI,
KATLİAMCI YÜZLERİNİ GİZLEMEK İÇİN DEVRİMCİLERE
SALDIRIRLAR.
- Çıkarları için yapamayacağı hiçbir
alçaklık yoktur. Her yola başvurur.
Halktan çaldıklarını silahla korumaya,
halkların ona öfkesini silahla bastırmaya çalışır. Bunun için ülkeleri işgal
eder, halkları katleder. Devrimcilerin
başına ödül koyar.
SÖMÜRÜYE, BASKIYA, İŞGALE KARŞI ADALET, ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK İÇİN SAVAŞAN DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
-Halkların direnmesini engellemek
için bütün değerlere saldırır. Bu saldırıların toplamı emperyalizmin yozlaştırma politikalarını oluşturur.
HALKIN KÜLTÜRÜNE, DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN,
YOZLAŞTIRMA POLİTİKALARINA KARŞI SAVAŞAN DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
-Emperyalizm devasa teknolojisine,
askeri gücüne rağmen yenilmeye mahkumdur, çünkü haksızdır.
HALKLARI EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞMEYE, SAVAŞMAYA, KENDİ İKTİDARLARINI KURMAYA ÇAĞIRAN DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
-Halklara saldırmak için, baskı yasaları çıkarmak için terörizm yalanına
sarılır.
Emperyalist saldırganlığa karşı direnen, boyun eğmeyen devrimcileri
terörist ilan eder, terör yasaları çıkarır.
“ASIL TERÖRİST EMPERYALİSTLERDİR” DİYEN DEVRİMCİLERE İŞKENCE YAPAR, TUTUKLAR, TECRİT EDER, KATLEDER.

-Haber ajansları, dergileri, gazeteleri, televizyonları, radyoları, internetiyle tüm dünyayı ideolojik hegemonya altına almaya çalışırlar.
BU YALAN VE DEMAGOJİYE
DAYALI BU İDEOLOJİK PROPAGANDAYA KARŞI SOSYALİZMİN PROPAGANDASINI YAPAN
DEVRİMCİLERE SALDIRIRLAR.
-Emperyalist çağda temel çelişki,
emperyalizmle dünya halkları arasındaki çelişkidir. Bu çelişki devrimle
karşı devrim arasındaki savaştır.
HALKIN CEPHESİNDE YER
ALAN, “KAHROLSUN EMPERYALİZM, EMPERYALİZM HALKIN BAŞ DÜŞMANIDIR!” DİYEN
DEVRİMCİLERİ İMHA ETMEK
İÇİN SALDIRIR.
-Tecrit, emperyalizmin halklara,
devletlere, örgütlere uyguladığı politikalarının bir parçasıdır. Amaç güç
olmalarını engellemektir.
DEVRİMCİLERİ BEYAZ HÜCRELERE HAPSEDEREK “YA DÜŞÜNCE
DEĞİŞİKLİĞİ
YA
ÖLÜM!” DAYATMASIYLA SALDIRIR.
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-Saldırılarını, sömürüsünü, baskılarını, yozlaştırma politikalarını sıradan
ve meşru bir hale getirmek için önce
beyinleri hedefler. Halkı gerçeklikten
uzaklaştırmak için sanal dünya kurar.
“ÖLÜRÜZ AMA ASLA DÜŞÜNCELERİMİZDEN, İNANÇLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ!” DİYEN DEVRİMCİLERE SALDIRIR.
Emperyalizmi ülkemizden kovmak,
oligarşinin faşist iktidarını yıkmak
için, vatanımızın bağımsızlığı ve halkımızın özgürlüğü için ülkemizi talan
edenlere karşı savaşmak, ahlaki, siyasi,
tarihsel bir zorunluluktur.
KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN YAŞAR VE ÖLÜRÜZ!
- Nuriye, Semih ve Esra ile karşılaşınca Semih'in yüzünü avuçluyor, Esra’nın yüzünü avuçluyor ve "ne kadar
zayıflamışsın" diyor.
Oysa kendisi 34 kilo...
- Nuriye'yi ziyaretine gelenler, onu
yormamak için kalkmak istiyorlar; "Gitmeyin diyor, çok özledim..."
- Tutsak avukat Selçuk Kozağaçlı'ya
avukatı gidiyor. Kozağaçlı, "beni boşverin,
Engin ile ilgilenin, onun daha çok ihtiyacı
var" diyor.
Biz ve Onlar;
Bizim ideolojimiz, onların ideolojisi.
Onları kapitalizmin yarattığı kültür...
Bizi, devrimin, Cephe'nin kültürü şekillendirir.
Onların insan ilişkilerinin özünde;
rekabet, ez geç, gemisini kurtaran kaptan,
bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı ile örülen; bencil, çıkarcı, ön
yargılı, yalancı, dedikoducu, sevgisiz ve
Sayı: 44
saygıdan uzak, kıskanç... yani özünde
Yürüyüş sadece kendini düşünen çıkarcı bir yaşam
10 Aralık tarzı vardır.
2017
İşte, tüm bunların ortasından, bir
güneş gibi parlıyor bizim yoldaşlık ilişkilerimiz.
Karanlığı aydınlatıyor, hayata can
veriyor, umut oluyor yarına dair.
Sarp, dolambaçlı devrim yolunun
hakikat savaşçılarıyız.
Doğrudan, haklıdan, güzelden yana
bir yaşamı savunuyoruz ve böyle bir
yaşamı kurmak için savaşıyoruz.
İçinde yaşadığımız sistemi değiştirmenin mücadelesini veriyoruz.
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Çünkü bu sistem insana
ait olan ne varsa ona düşman.
Üreten, yaratan beyne
düşman,
bir lokma ekmeği paylaşan ele düşman,
başkasının acısını hisseden yüreğe düşman...
Her türlü değeri, güzelliği
yok eden bu düzene karşıdır
savaşımız...
İşte bu savaşta omuzbaşımızda olan
kişidir yoldaşımız...
Bir gözün ağlarken diğerinin gülmemesidir DAYIMIZIN dediği gibi...
Yoldaşlık bir olmaktır. Yoldaşının
kalbini kendi kalbin gibi bilmektir. Yoldaşının hissettiklerini duymaktır tüm
benliğinde.
Yaşadığı tüm acılara da, sevinçlere
de ortak olmaktır.
Yoldaşının başarılarını, olumsuzluklarını, eksik ve zaaflarını kendininmiş
gibi görmektir...
Kendini sahiplenir gibi kol kanat gererek sahiplenmektir yoldaşlık.
Birlikte yürüdüğün insanın yükünü
omuzlamaktır.
Yoldaşlık ilişkilerimizle de alternatifiz
düzene.
Düzen her şeyiyle çıkara dayalı olduğu
için insan ilişkileri de öyledir. Eşler arasındaki sevgi de, ana-baba ve evlat arasındaki sevgi de, arkadaşlar arasındaki
sevgi de hep çıkara dayalıdır.
Çıkarsız hiçbir ilişki yoktur düzende...
Her şey çıkarlara dayalıdır.
Çıkarı yoksa eğer yaşlı ana-babasını bile yük olarak görür,
kendisini büyüten, besleyen emek
veren ana-babasını sokağa atar.
Oysa bizim ilişkilerimizin temelinde: Çıkarsız feda etmek
vardır, kendi yolunu gözleyen
halka.
Yüzünü görmediğin insanlar
için ölmek vardır bu yolda...
Yoldaşlık çıkarsız sevebilmektir.

Çünkü büyük insanlığın kurtuluşunu
sağlayacak olan biziz. Bizim sınıfımız
ve ideolojimizdir. İşte bu sınıf kardeşliği
ve ideolojik birlik birleştirir bizi Cephe’de.
O Cephe’den savaşırız vefayı, bağlılığı,
sevgiyi yok etmek isteyenlerle...
Biz halkın kurtuluşunu istiyoruz,
onun için can veriyoruz sakınmadan.
Kişisel hiçbir arzuya, çıkara yer yok
bizim savaşımızda.
Herkesin ortakça aynı gökyüzünü
paylaşacağı, birlikte üretip birlikte yiyeceği, yarin yanağından gayrı her şeyde
ortaklığın olduğu bir dünyayı yaratacağız.
50 yıllık tarihimiz bunun eşsiz, muazzam örnekleriyle doludur...
Mahir’den bugüne Nuriye ve Semihle
bu değeri yaşatıyoruz.
Hasta yatağında aklında Cevahir vardır Mahir'in... Hastayken bile aklı, yüreği
yoldaşındadır. Onu merak eder.
Mahkemede Mahir ile Ulaş’ın kucaklaşma görüntüsü tarihe bırakılmış en
güzel yoldaşlık fotoğraflarından biridir.
Aynı değerleri savunmanın, yaratıcısı
olmanın gururu, mutluluğu vardır. Halkın
kurtuluşu için her türlü bedeli göze almanın bahtiyarlığı vardır bu kucaklaşmada.
Dayılar'ın 84 Ölüm Orucu’nda, hastahane koğuşundaki yoldaşlıkları unutulmazdır. Yoldaşlık, yoldaşın yanıbaşında
ölüme giderken onun eli ayağı olmaktır.
Ali Rıza'nın Hamiyet'e yoldaşlığı yazılmıştır tarihe. Yoldaşını düşmanın eline
bırakmamak için kendi canından vazgeçmektir.
Yoldaşlık, Sabo gibi kuşatma altında,
biraz sonra katledileceğini biliyorken,
“amcabeyi”ni merak etmektir, onun güvenliğinin peşine düşmektir.
Yoldaşlarını kurtarmak için önce ben

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

İşçilerin Örgütünü,
İşçi Meclislerini Büyüteceğiz!

deyip ölüme yürümektir yoldaşlık; Ahmet ibili gibi, Fidan
Kalşen gibi.
Gülhihal'le Fatma'nın birlikte, destan yaza yaza ölüme
ve zafere yolculuğudur yoldaşlık.
Bekir Baturu ve Hüseyin
Çukurluöz gibi zafer için ateşin
ortasında el ele yürümektir.
Yoldaşlık Elif Sultan olmaktır; yoldaşlarının hesabını
sormak için hemen ertesi gün
zulmün kapılarına dayanmaktır.
Yoldaşlık gencecik yaşında
Oğuz gibi yüreğini bomba yapıp fırlatmaktır düşmana...
Yoldaşlık Leyla ve Mahir
olmaktır, diri diri yakılan yoldaşlarının hesabını sormak
için, küle dönmüş sığınaktan
silahları alıp savaşmaktır daha
kendi yaralarından kanlar akarken.
Ve bu küçücük sayfaya
sığdırılamayacak kadar çok
yüzlerce örnekle örülmüştür
bu gelenek.
Ve bugün bu gücü Nuriye
ve Semih temsil ediyor. Onların ilişkileri umut oluyor
halka.
Kendi incecik bedenini düşünmüyor bile Semih.
Kendi incecik bedenini düşünmüyor bile Esra.
Kendi incecik bedenini düşünmüyor bile Nuriye.

"Güneşin sofrasında, dostların arasında, yoldaşların güvenli kollarında" artık ve bu,
tüm haliyle yüzüne yansıyor.
Bu, birlikte yaşanan saldırıların, gözaltıların yakınlaştırdığı yüreklerin ve beyinlerin birbirine duyduğu güvendir.
Onları birleştiren, birbirine
bu kadar bağlayan direniştir,
direnişin gücüdür.
Nuriyeler de ortaya çıkan
da budur. Tüm dünya sadece
iradelerine değil, onların o
dünyanın tüm çıkarlarından
uzak bağlılıklarına hayrandır.
Bunu ulaşmanın tek yolu
vardır: Direniş.
Direnmek dışında, bedel
ortaklığı dışında böyle bir yoldaşlığı yaşamanın ve yaratmanın yolu yoktur.
Bu yoldaşlık direnişi de,
tüm Türkiye halklarının beynini ve yüreğini, tüm dünyanın
sevgisini ve saygısını kazandı.
Aynı karından doymadık
ama bizden öte kardeş yoktur.
Bizi kardeşten öte birbirimize bağlayan, savunduğumuz, kurtuluşu için mücadele
ettiğimiz değerlerdir.
İyi güzel ne varsa bizimledir. Çünkü insanlığın kurtuluşunu, yeni yaşamı biz
temsil ediyoruz.

Ankara Taşeron İşçi Meclisi, 26 Kasım saat 13.30’da
“Taşeron ve Kadro Sorunu” konulu panele başladı.
GATA Hastanesi’nden işçiler hastanelerde yaşadıkları
sorunları, sendikaların tavır ve tutumundan bahsetti.
Bugün sendikaların işçilerin sorunları ile ilgilenmediklerini, patronlara daha yakın durduklarını, taşeron
işçilerin birçok sorununu çözmediklerini aktardı.
Söz alan Türkan Albayrak ise, işten atıldıktan sonra
direnip işini nasıl elde ettiğini anlattı. Hiç bir işçinin
direniş ve mücadele etmeden haklarını alamayacaklarını,
kendi direnişi ve Devrimci İşçi Hareketi’nin (DİH)
diğer direnişlerinden örnekler ile anlattı. Albayrak,
faşizmi her gün teşhir eden Nuriye ve Semih’in Yüksel
Caddesi’nde direnişini de örnek gösterdiği konuşmasında
işçi sınıfının direnmekten ve meclislerde örgütlenmekten
başka çıkar yolu olmadığının altını çizdi.
Çankaya Belediyesi işçilerinden Armağan Özbaş
ise, belediyede yaşadıkları sorunları anlatıp İşçi Meclislerine karşı sendikaların nasıl düşmanca tavır takındığını anlattı. Sendikalar, İşçi Meclislerini kendilerine
alternatif olarak gördükleri için en az patronlar kadar
devrimcilere ve işçi meclislerine düşman olduklarını
anlattı. Genel-İş Sendikası üyesi olarak sendikanın işçi
eylemlerini sahiplendikleri için kendilerine karşı
tutumuna değinen Özbaş, ‘Taşeron İşçilerinin Kadro
Sorunun İşçi Meclisleri İle Çözülebileceğini’ söyledi.
Armağan Özbaş meclislerde örgütlenme çağrısı ile konuşmasını bitirdi.
Düzce PTT İşçi Meclisi’nden Murat Kabak ise, taşerona
ÖSP’nin (Özel Sözleşmeli Personel yasası) sorunlarını
çözmeyeceğini esas sorunun Koşulsuz Kadro sorunu olduğunun anlatarak konuşmasına başladı. AKP’nin sürekli
işçilerin duyguları ile oynadığını ve sürekli işçi haklarına
saldırdığını anlatan KABAK, faşist iktidarın İşçinin Kıdem
Tazminatına göz diktiğini birazcık tepkiyi görünce geri
adım attığını ama tekrar gündeme getirmesine ise izin
vermememiz gerektiğini söyledi.
AKP döneminde ve OHAL süresince nasıl işçi haklarının
daha da gerilediğini anlatan Kabak da çözümün birlik olmaktan ve örgütlenmekten geçtiğini anlattı. Bugün işçilerin
neleri kaybettiklerine değinen Kabak en son iş mahkemelerinin de işçilerin elinden nasıl alındığını örnekler ile
aktardı.
Panelin sonuç bildirgesinde, Meclisleri yaygınlaştırma
kararı çıkarken aynı anda bir de panel sonrası çıkışta
basın açıklaması kararı alındı. Yetmiş kişinin katıldığı
panel sonunda yapılmak istenen basın açıklamasına polis
saldırmak isteyince işçiler açıklama yapmaktan çekindikleri
görüldü. Açıklamanın her koşulda yapılması gerektiğini
savuna işçiler polisin tavrını protesto ettiler.

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

-ORTAYOL DÜZENİN İÇİMİZDE YAŞAMASIDIR. Bir devrimci
başkalarının sağlam durmalarını istiyorsa, her şeyden önce kendisi sağlam durmalıdır. Başkalarının bocalamasını istemiyorsa devrimci kendisi
bocalamamalıdır. Sağlam duramayanlar sallana sallana yolun ortasına
düşerler. Ortayolcular da bu sallananlar içinde en tipik olanıdır
-ORTAYOL DÜŞMANIN YOLUDUR. Bir devrimci eğer orta yolu
arıyorsa, kurallar ilkeler değil, gelenek
ve değerlerle değil, sağlam bir disiplinle değil koşullarla hareket ediyorsa o bir oportünist ortayolcudur.
Oportünizmle savaştan söz ederken,
oportünizmin her alanda gösterdiği
karakteristik bir özelliğini, yani bulanıklığını, şekilsizliğini, kaypaklığını
hiç akıldan çıkarmamalıdır. Oportünist
kişi, yapısı gereği, her zaman açık
ve kararlı bir tutum takınmaktan kaçınacaktır; her zaman orta yolu arayacaktır. Her zaman birbirine karşıt
görüşler arasında bir yılan gibi kıvır-kıvır gidip gelecek, her ikisiyle
görüş birliği içinde olmaya ve fikir
ayrılıklarını küçük değişikliklere,
kuşkulara, masum ve dindarca öğütlere, vb. indirgemeye çalışacaktır.
Yani devrimin yolundan değil, burjuvazinin yolundan gidecektir.

Devrimcinin Ortayolu Yoktur
Tek Yol Devrimdir

-ORTAYOL ÇELİŞKİLERİ YUMUŞATMAKTIR.
Devrim lehine çözülmeyen her çelişki
düzen lehine çözülür. Bir devrimci
iç düşmanı iyi tanımalıdır. Nedir bu
iç düşman? İç düşman, günlük yaşamda, eylemde, örgütsel disiplinde,
yoldaşlık ilişkilerinde, kendisinde ve
başkalarında gördüğümüz, düzenden
getirdiğimiz birçok eksik ve zaaflardır.
Bunlar liberallik, sekterlik, bireycilik,
popülistlik, disiplinsizlik, tembellik,
insanlara değer vermeme, ihtiras vb.
vb. çok çeşitli biçimlerde karşımıza
çıkar. Bunlarla savaşmayan, uzlaşan
bir devrimci, düzeni güçlendirir.
Bugün faydalı ve zararlı, doğru ve
yanlış ne yaptım, yaptımsa
neden?"muhasebesini yapmazsa içindeki düşman, gözle görülmeyen bir
biçimde ama her gün devrimciliğinin
küçük bir parçasını alıp götürerek
devrimciyi düzene doğru itecek ve
yok edecektir.
-ORTAYOL DÜZENİN İÇİMİZDE YAŞAMASINA İZİN VERMEKTİR. Bir devrimci adının iç veya dış
düşman olmasını gözetmeksizin neden ve niçin düşman olarak adlandırdığımızı unutmamalıdır. Savaşımızı
gerileten, disiplinimizi gevşeten, moral ve coşkumuzu düşüren, birliğimizi
parçalayan, ideolojimizi geriletip
sağa çekmeye, günlük yaşamda yozlaşmayı hakim kılmaya çalışan, küçük

burjuva yaşantısını dayatanlar düşmanımızdır.
-ORTAYOL ÖNCE DURMAK,
SONRA DÖNÜP KOŞARAK DÜŞMAN SAFLARINA YOL ALMAKTIR. Bir devrimci er veya geç, şu
veya bu biçimde dış düşmanla buluşur. Ara yol yoktur. Savaşın gelişimi
ara yol bırakmayacaktır.
-DEVRİME ÇIKMAYAN HER
YOL ORTAYOLDUR. Yeniliriz, darbe alırız diyerek halkın mücadelesini
örgütlememek, onu her gün bir adım
daha devrime doğru taşımamak bir
devrimcinin yöntemi olamaz. Bu
düşünceyi taşımayan bir devrimci
sürekli olarak halkı mücadeleden alıkoymaya, kendisini korumaya ve giderek savaş ve devrim gerçeğinden
uzaklaşarak, burjuvazi ile uzlaşmacı
bir yol seçerek teslim olmaya mahkumdur.
-ORTAYOL DEVRİM YOLUNDAN SAPMAKTIR. Dışımızdaki
solla olan ilişkilerde belirleyici olan
ilkeler ve kurallardır. Orta yolcular
ilkesizdir, duruma ve koşullara göre
davranırlar. Örneğin oportünist sol
Kürt milliyetçilerinin yanlışlarını
görmezden gelir eleştirmezler. Bu
tavırları ile kendi kendilerinin sonlarını hazırlarlar. Bu yüzden Cepheli
devrimci ilkelerinden taviz vermez.

BREZİLYA KOMÜNİST YENİDEN İNŞA BİRLİĞİ’NDEN TUTSAKLARLA DAYANIŞMA MESAJI
Sevgili yoldaşlar,
Brezilya Komünist Yeniden İnşa Birliği olarak Türkiye’deki Halk Cepheli yoldaşlarımıza ve faşist Türkiye
devletinin tutsak ettiği tüm devrimci örgütlere militan selamlarımızı gönderiyoruz.
Eminiz ki, tutsaklığın yarattığı tüm sıkıntılara karşı,
Türkiye ve tüm insanlık için, sosyalist yarınlara inancınıza
sıkıca sarılacaksınız.
Tutsaklık, devrimciliğin ve savaşın kaçınılmaz bir sonucudur. Bu anlamda, dışarıdaki yoldaşlara ve halk
kitlelerine güvenle, korku ve cesaretsizliğe yer yok.
Yoldaşlar,
Brezilya’da zor zamanlarla yüz yüze. Son zamanlarda
ülkemizde İşçi Partili Başkan Dilma Rousseff’e karşı par-

52

lamento darbesi olarak maskelenmiş bir darbe yaşandı.
Brezilya’da gerici egemen sınıflar ve onların başarısız
devleti, geçirdiği faşistleşme sürecinin ardından, sosyal
demokrat hükümetin yasalarına izin vermiyor. Bu hükümetteki işçi partisini tam olarak niteleyen bir durum.
Bu bağlamda, Brezilya Komünist Yeniden İnşa Birliği
olarak Brezilya işçi sınıfının örgütlenmesini, kitleselleşmesini
bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Yoldaşlar,
Bilmenizi isteriz ki, her kavgada bizimlesiniz!
Türkiye’deki politik tutsaklara özgürlük!
Yaşasın Halk Cephesi!
Brezilya Komünist Yeniden İnşa Birliği
sevgi ve selamlarımla...

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Avrupa’da
 ALMANYA
NRW Dev-Genç ve Halk Cephesi’nden Yunan Konsolosluğu Önünde
Eylem
30 Kasım Perşembe Günü NRW DevGenç ve Halk Cephesi olarak 28 Kasım
sabahı Atina’da gözaltına alınan 9 arkadaşımız için Düsseldorf’ta bulunan Yunan
Konsolosluğu önünde eylem saat 13.00’da
başlayan eylem okunan açıklamayla ve
sloganlarla devam etti. Konsolosluk çalışanları rahatsızlıklarını perdeleri kapatarak
ve “sessiz olun” diyerek belirttiler.
Duisburg’da Yazılama
29 Kasım Cumartesi günü Duisburg’da,
Yunanistan’da gözaltına alınan 9 devrimci
için yazılama yapıldı.
Duisburg’da Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Hamborn bölgesindeki duvarlara
“Devrimcilik Yapmak Suç Değil Görevdir”,
“Yunanistan’da Gözaltına Alınan 9 Türkiyeli Devrimci Onurumuzdur”, “Burak
ve Anıl’a Özgürlük” sloganları yazıldı.

HAKLILIĞIMIZ VE MEŞRULUĞUMUZLA

HER YERDEYİZ!

Belçika hükümeti yaptığı yanlışlıktan
derhal geri dönmeli, iade kararını iptal etmelidir! Emperyalizme karşı halkların özgürlüğünü savunan herkesi Almanya’ya mi
iade edeceksiniz? diyerek protesto edildi.
Yunanistan Konsolosluğu Eylemi:
28 Kasım günü Atina’da düzenlenen
operasyonda işkence ile gözaltına alınan
ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 9 devrimci için 30 Kasım günü
Stuttgart Yunanistan Konsolosluğu önünde işbirlikçi Yunan devletini protesto
etmek için eylem düzenlendi. Eylem
boyunca Türkçe ve Almanca sloganlar
atılarak işbirlikçi Yunan devleti ve dünya
halklarının baş düşmanı katil ABD teşhir
edildi.

Bielefeld’te 4. Gençlik Buluşması
NRW Dev-Gençliler günü 29 Kasım
günü 4. kez bir araya geldiler. 1 aydır sürdürülen gençlik buluşmaları bu sefer Lippstadt şehrinde bir gencin evinde yapıldı.
Yemekten sonra kurulması planlanan BieBERLİN HALK CEPHESİ: ERDAL lefeld Gençlik Korosu için program çıkarıldı. Bir arkadaşımız Berkin Elvan’ın hiGÖKOĞLU ONURUMUZDUR
Dünya’nın her tarafına “demokrasi” kayesini ve nasıl katledildiğini sunum
dersleri veren bu “Avrupa” devletleri hangi olarak bizimle paylaştı. Daha sonra adalet
“suçlar” nedeniyle Erdal Gökoğlu’nu ce- ve devrimci adalet üzerine sohbet edildi.
zalandırmak istiyor?Almanya’da tutuklanan
Ulm Dergisi Dağıtımı
ve devrimcilik faaliyetleri “suç” olarak
28-30 Kasım tarihlerinde Ulm’da halgösterilen Musa Aşoğlu gibi, Gökoğlu’nun kımıza umudun ve gerçeğin sesi dergimizi
da devrimcilik yapması, yasal dergiler da- ulaştırıldı. Ayrıca hastanede yatan bir okur
ğıtıp yasal konserler düzenlemesi suç ziyaret edilip, dergisi hasta yatağına ulaşolarak gösteriliyor. Bir de bunlara, “Musa tırıldı, sohbet edilip geçmiş olsun dilekleri
Aşoğlu’nu tanımak” diye bir suç eklemişler! sunuldu.
Bir devrimciyi tanımak nasıl suç kabul
Nürnberg’de Nu-Se Pankartları
edilebilir?
Kanun hükmünde kararnamelerle işEğer bu suçsa, hepimiz bu suçu işliyolerinden
atılıp tutsak edilen Nuriye ve
ruz! Sadece Musa Aşoğlu’nu da değil,
Semih
için
Nürnberg’in en yoğun caddesizin korkulu rüyanız olan, dünyanın her
lerine
Almanca
“11 Mart’tan beri açlık
yerindeki devrimcileri, halk önderlerini
grevindeler
ve
onlar
ölürse insanlık ölür,
tanıyoruz! Tanımakla da kalmıyor, onların
Nuriye
ve
Semih’e
Özgürlük” yazılı 2
ilkelerini ilkemiz, çizdikleri yolu yolumuz
adet
pankart
asıldı.
kabul ediyoruz!

Nürnberg’de Konser Çalışması
30 Kasım günü Nürnberg’de Alevi
Kültür Merkezi ve çeşitli bölgelere 10
Aralık’ta Stuttgart’ta düzenlenecek Grup
Yorum konseri için afişler asılıp konser
biletleri dağıtıldı.
Karlsruhe Konsolosluk Eylemi
30 Kasım günü Güney Almanya NuSe
Komitesi, Karlsruhe’de bulunan Türkiye
Konsolosluğu önünde Nuriye ve Semih
için destek eylemi yapıldı.
Eylemde, 267 gündür aç olan bedenlerine işkence yapıldığı, kaybettiğini bildiği
için hükümetin akla, ahlaka sığmayan her
yolu deneyip saldırılarını arttırarak devam
ettirdiğine değinilen açıklamada konsolosluk çalışanlarına da çağrı yapıldı. Atılan
sloganlarla, Grup Yorum türküleriyle eylem
bitirildi.
Duisburg’da Kitle Çalışmaları
Sayı: 44
Grup Yorum Gönüllüleri olarak 2 Kasım Yürüyüş
günü konser ve miting çalışması düzenlendi. 10 Aralık
Almanya’nın Duisburg şehrinin merkezi
2017
yerlerine cumartesi günü Nuriye ve Semih
için düzenlenen mitinginde ve 19 Kasım
Duisburg konserinin afişlerini asıldı.
Essen Üni.de Konser Çalışması
3 Kasım Cuma Günü Almanya Essen
Üniversitesi’nde 19 Kasım’da gerçekleşecek olan Grup Yorum konserinin çalışması yapıldı, konser afişleri asıldı.
Stuttgart Dev-Gençliler Mektup Yazdı
2 Kasım günü Dev-Genç’liler olarak
239. gündür açlık grevinde olan ve şu an
tutsak olan Nuriye Gülmen’e ve tutsak
Grup Yorum üyelerine mektup yazıldı.
Stuttgart’da Film Akşamı
2 Kasım akşamı Stuttgart Dev-Genç’liler olarak film akşamında bir araya gelindi.
Film akşamında “Kaplumbağalar da Uçar”
filmi izlendi.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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Solingen`de Yürüyüş Dergisinin 41. Sayısının Dağıtımı Yapıldı
3 Aralık günü Solingen şehrinde emperyalizme ve oligarşiye karşı Yürüyüş
dergisinin 41. sayısının dağıtımı yapıldı.
Berlin’de Kahvaltı
Berlin Yorum Kültür Evi’nde 3 Aralık
Pazar günü bir kahvaltı verildi.
Saat 11.00’da yapılan kahvaltıya katılan
aileler hep birlikte masalarını ve kahvaltılıklarını hazırladı. Çocukların da olduğu
kahvaltıda sohbetler edildi. Yapılan sohbetlerde uyuşturucu, kumar gibi illetlerin
hayatımıza etkisinden ve Avrupa Halk
Meclislerinin yürüttüğü yozlaşma karşıtı
kampanyadan bahsedildi.

Sayı: 44

Yürüyüş
10 Aralık
2017

Hoş Geldin Nuriye...
Dortmund Aile ve Gençlik Dayanışma
Evi’nde (DayEv) Nuriye Gülmen’in tahliyesini kutlamak için bir etkinlik düzenlendi.
Nuriye Gülmen’in tahliyesi direniş
dostlarına, direnişi soluyan herkese moral
oldu. Bu nedenle Nuriye’ye “Hoş geldin”
demek, küçük bir selam göndermek için
bir araya gelen insanların sevinçleri gözlerinden okunuyordu... Zamanımızın yiğitleri Nuriye’mize Semih’imize sevgiler
gönderildi Dortmund’dan ve bir kez daha
BİZ KAZANACAĞIZ sözü tekrarlandı
hep bir ağızdan.
Köln Sanat Atölyesi’nde Mesude
Ananın 40 Yemeği Verildi
3 Aralık günü saat 14.00’da Köln
Sanat Atölyesi’nde Mesude Ananın 40
yemeği verildi. Mesude Ana, Ölüm Orucu
Şehidimiz Serdar Demirel’in annesi ve
TAYAD’ın kurucularındandı. Büyük bir
değerdi. Sadece kendi evladını değil tüm
devrimcileri, tüm Özgür Tutsakları sahiplendi. Kendini oğlunun kavgasına adayan yiğit bir anaydı. Açılış Mesude
Ananın hayat hikayesi okunarak yapıldı.
Ardından hep birlikte yemek yenildi.
Yemek sonrası Yüksel Direnişi’ne destek olmak için Türkiye’ye giden ve yeni
dönen bir arkadaş, orada yaşadıklarını
anlattı. Oradaki adaletsizliği, hukuksuzluğu… ve ona karşı da o büyük direnişi,
direnişçilerin her şeye rağmen mücadele
edişini, asla pes etmeyişlerini. Direnişe
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birebir katılan, orada birkaç kez de gözaltına
alınan arkadaşın anlatımları can kulağıyla
dinlendi. Mesude Ananın 40 yemeğine
yaklaşık 60 kişi katıldı.
Mannheim’da Dergimizi Sahiplenme
Semineri
Almanya Mannheim’da 3 Aralık Pazar
günü bir araya gelen Mannheim Halk
Cepheliler umudun ve gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini daha fazla sahiplenmek
ve daha fazla kişiye ulaştırmak için seminer
düzenlediler. Seminere Yürüyüş dergisini
tanıtan, derginin çıkarılması ve dağıtılması
esnasında ödenen bedelleri anlatan bir
sinevizyon ile başlandı. Sonrasında ise;
31 yıldır kesintisiz devam eden bu yolculukta dergimizin evlerimize girmesi, halkımıza ulaşması için şehitler, gaziler ve
tutsaklar verildiği anlatıldı.
Bir ablamız gittiği ev doktoruna dergi
vereceğini bu nedenle artık iki dergi alacağını söylerken diğer bir abimiz kendisine
verilen dergiye 5 tane daha eklenmesini
isteyerek bulunduğu bölgedeki dergi dağıtımını üstlendi.
Seminer sonunda mevcut dergi sayısına
13 yeni dergi eklenirken görev verildiğinde
ve insanlarımızı sorunlardan haberdar ettiğimizde sahiplenmenin de o oranda
arttığı bir kez daha kanıtlanmış olundu.
Ulm’da Nuriye ve Semih’in Direnişini Duymayan Kalmayacak
3 Aralık Pazar günü Ulm’un en kalabalık
yerlerinden birine Almanca “Onlar 11
Mart’tan Beri Açlık Grevindeler, Onlar
Ölürse İnsanlık Ölür” yazılı pankart asıldı.
Düşmana inat gerekirse her gün pankart
asıp, yazılama yapıp, eylem düzenleyeceğiz
ve Nuriye ve Semih’in haklı taleplerini
herkese duyurarak kabul edilmesini sağlayıp, öldürtmeyeceğiz. Söktükleri pankartlarımızı tekrar astık aynı yerlere, yine
sökerlerse yine asılacağının ilan edildi.

 BELÇİKA
Berlin Büyükelçiliği Eylemi
Türkiyeli devrimci Erdal Gökoğlu’nun
Belçika’da tutuklanıp Almanya`ya verilme
kararına karşı, Belçika’nın Berlin’deki
Almanya Büyükelçiliği önünde eylem ya-

pıldı. Berlin Halk Meclisi 4 Aralık günü
saat 11.00’de büyükelçilik önünde bir
araya gelerek Almanca, “politik tutsaklara
özgürlük” pankartı açıldı. Bir saatlik eylem
boyunca devrimcilik yapmanın suç olmadığı, asıl suçlunun uydurma gerekçelerle
devrimcileri cezalandıranlar olduğu vurgulandı. Erdal Gökoğlu’nun fotoğraflarının
da taşındığı eylem saat 12.00’de sloganlarla
sonlandırıldı.
Yunan Konsolosluğu Eylemi
Avrupa Dev-Genç’liler tarafından Düsseldorf Yunanistan Konsolosluğu önünde
Yunanistan’da da gözaltına alınan devrimciler
için protesto eylemi düzenlendi.Yunanistan’da işkence ile gözaltına Halk Cepheliler
için 2 Aralık Cumartesi günü saat 17:00’de
Düsseldorf Yunanistan Konsolosluğu önünde
eylem düzenlendi. Eylemde Amerikan emperyalizmi ile Yunan devletinin işbirliğini
teşhir etmek için Almanca ve Türkçe sloganlar atıldı. Yarım saat süren eyleme 11
Avrupa Dev-Genç’li katıldı.
Erdal Gökoğlu’dan Mektup Var
“Sevgili arkadaşlarım, hepinizi kucaklayarak tekrar merhaba diyorum. Bugün
burada gardiyanların da grevi varmış. “Ne
güzel, grevdaş olduk” dedim. Kuşkusuz
kimin ne için, nasıl direndiği önemli ancak
bu koşullarda bu kadarı bile iyi diyesi geliyor insanın.
Neyse… Benim asıl merakım Nuriye
ve Semihler. Onların durumu nasıl. Muhtemelen Nuriye’yi mahkemeye de getirmemişlerdir. Düşman yenilginin acısını
çıkartmak için elinden geleni yapıyor.
Ama ne yaparsa yapsın tarihsel ve siyasal
olarak o direniş çoktan siyasi zaferini kazandı. Ve bu zaferi karalamaya kimsenin
gücü yetmez. Hani bir zamanlar “boşuna
ölüyorlar, aç kalmakla bir şey çözülmez,
AG’lerle sonuç alınamaz” diyenler ya da
“yaşam hakkı”ndan söz edenlerin esamesi
bile okunmuyor. Direnişlerimiz bu pespaye
düşünceleri tuzla buz etti. O kadar haklı
ve meşru bir zemindeyiz ki kimse kalkıp
da “niye” diye soramıyor. Bir insanın
işini ve ekmeğini istemesinden daha haklı
ne olabilir? “Sen direniyorsun” diyerek
tutuklanmaları nasıl kabul edilebilir. Ve

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

daha önemlisi mesele iki insanın taleplerini
çoktan aşmıştır. Öyle ki tüm dünya halkları
için umut haline gelmiştir...
ELBETTE BİZ HAKLIYIZ SEVGİLİ
KARDEŞLER, CAN YOLDAŞLARIM.
Haklı olduğumuz ve kazanacağımıza tereddütsüz inandığımız için sadece biz
varız.
BİZ VARSAK UMUT VARDIR.
BİZ VARSAK GELECEK VARDIR.
BİZ VARSAK ZAFERLER YAŞAR
HALKLARIMIZ!
Açlık grevinde B1 kullanmanın önemini daha iyi anlıyorum. Daha önce de
öyle olmuştu. B1’den olsa gerek etkileri
çabuk görülüyor. Şimdilik hücre içinde
elbiselerimi giyebileceğim ama hücre
dışına çıkınca onların üniformalarını (TTE)
giymemi dayatıyorlar.
ORADA DURUN!
MADEM KURALLARINIZ BÖYLE,
DEĞİŞTİRİN KURALLARI O ZAMAN.
İNSANLIK DIŞI HİÇBİR KURALIN
HÜKMÜ YOKTUR.
Şu iade meselesi de yine kendi yargılarına güvensizliğin bir sonucu. Diyorum
ku Katalan başkanı bırakan yargı, beni de
bırakmak zorunda. Hani yasalar eşitti?
Neyse zarf pul buluncaya dek ve kağıt
buldukça yazacağım” diyerek mektubunu
bittirdi.
Alman Emperyalizminin Emri İle Tutuklanan Erdal Gökoğlu’nun Mahkemesi Görüldü
Savcılık Alman emperyalizminin iade
isteğinin yerine getirilmesi için yine Alman
emperyalizminin gönderdiği dosyayı dayanak yaptı. Almanya’nın Erdal Gökoğlu’nun iadesi için hazırladığı dosyada suçlamalar şöyledir.
1- 2008, 2009, 2013 yıllarında Grup
Yorum konseri tertiplemek
2- Yürüyüş dergisi dağıtmak
3- 2013 yılında 10. tecrite karşı sempozyum kapsamında Berlin Üniversitesinde
düzenlenen seminerde konuşmacı olarak
katıldı
4- Berlin’de dernek kuruculuğu yapmak
5- MUSA AŞOĞLU’NU ŞAHSEN

TANIMAK!!! “Suç”larından ötürü örgüt
yöneticisi...
Evet tarihi halklara karşı işlediği suçlarla
dolu Alman emperyalizmi yukarıda saydıkları faaliyetler ile hem Erdal Gökoğlu’nu, hem devrimciliği yargılamak istiyor
hem de bu faaliyetleri suç haline getirmeye
çalışıyor.
Alman emperyalizminin Erdal’ı tutuklamak için suç haline getirmeye çalıştığı
faaliyetlerin tamamını biz de yapıyoruz
diyerek emperyalizme seslendi mahkemeye
katılan Halk Cepheliler.
Erdal Gökoğlu’nun Yargılandığı
Mahkeme Önünde Eylem
28 Kasım günü Belçika’nın Liege şehrinde Almanya’nın emri ile tutuklanan
Erdal Gökoğlu’nun iade mahkemesi görüldü.
Mahkeme salonuna “olağanüstü güvenlik önlemleri ile” getirildiğini anlatan
avukatı, “10 kadar kar maskeli, ağır makineli silahları olan polisler eşliğinde, 15
gündür açlık grevinde olan Erdal prangalar
ile getirildi” dedi. “En geç yarına kadar
mahkeme kararı elimize geçer, serbest
kalmasına karar verilirse savcılık itiraz
edeceğinden, iade edilmesine karar verildiğinde ise biz itiraz edeceğimizden dolayı
15-20 gün içerisinde tekrar bu mahkeme
önünde olacağız” dedi. Sabah 08.45’te
mahkeme önünde yapılan eyleme Avrupa’nın farklı yerlerinden de katılanlar
oldu. 10.30’a kadar devam eden eylem
mahkemeye girip çıkanlar tarafından merakla izlendi.

 YUNANİSTAN
Selanik
Türkiye Konsolosluğu Eylemi
Yunanistan’ın Selanik şehrinde Nuriye
ve Semih’in mahkemesi görüldüğü sıralarda Türkiye Konsolosluğu önünde, Selanik Halk Cepheliler tarafından protesto
eylemi düzenlendi.
Eylem esnasında Atatürk’ün evini ziyarete gelen Türkiyeliler alkışlarla eyleme
destek verdi. Yine eylem yerinden geçen
Yunan halkı faşizme karşı mücadeleleyi
desteklediklerini söylediler.

Atina
Türkiye Büyükelçiliği Önünde
Nuriye Semih’e Destek Eylemi
Ankara Sincan’da emeği, onuru için
direnen Nuriye ve Semih’in duruşmasının
görüldüğü saatlerde, Yunanistan’ın başkenti
Atina’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği
önünde Halk Cephelilerin ve dostlarının
Nuriye ve Semih’e destek eylemi vardı.
Saat 10.30’da başlayan eylemde açılan
pankart, döviz ve kızıl flamalarla Nuriye
ve Semih’in direnişlerini sahiplenen sloganlar atıldı. Yunan solundan da dostların
katılımıyla süren eylem yaklaşık iki saat
sürdü.
Bildirilerin dağıtıldığı, 16 kişinin katıldığı eylem saat 12.30’a kadar sürdü.

 AVUSTURYA
İnnsbruck: AKP iktidarının hukuksuz,
keyfi ve faşizan politikalarını, “işimi geri
istiyorum” diye direnerek teşhir eden Nuriye
ve Semih’in mahkeme günü Dev-Genç’liler
Innsbruck’ta da sokaklardaydı. 1 Aralık
günü 17:00-18:00 saatleri arasında İnnsbruck
çarşısında stant açılarak bildiri dağıtıldı.
Sayı: 44
Almanca hazırlanan bildiri ve dövizlerde
Yürüyüş
Nuriye ve Semih’in meşruluğu anlatılırken
10 Aralık
faşist AKP iktidarı teşhir edildi.
2017

Linz’de Tutsaklarla
Dayanışma Kahvaltısı
Linz Alevi Kültür Merkezi’nde 3 Aralık
Pazar günü, geliri tutsaklarımıza gönderilmek üzere bir kahvaltı düzenlendi.
Halk Cephesi taraftarı bir ailemizin
önerdiği ve organize ettiği kahvaltıya 70
kişi katıldı. Kısa bir teşekkür konuşmasının
ardından gelenlerle tutsaklar üzerine sohbet
edildi.

 FRANSA
Fransa- Nancy Halk Cephesi Türkiye’nin Paris Büyükelçisini Protesto etti.
Nancy Halk Cephesi Paris Büyük
Elçisi İ. Hakkı Musa’nın açılışını yaptığı,
çeşitli Türkiyeli kurumların düzenlediği
fotoğraf sergisi önünde 17 Kasım 2017
günü, Nuriye ve Semih’e yapılan faşist
baskılar teşhir edilerek, protesto edildi.
Eyleme salon çalışanları ve çevredeki
Fransız halkı da destek verdi.

Dergimizin 44. sayısının yayınlandığı 10 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 277. günündeler
*Yüksel Direnişi 397. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 202. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 293. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 162. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 119. gününde
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“Onurumuz, insanlığımız ve değerlerimiz için, ideolojimiz
için, sosyalizm davası için, insana yaraşır şekilde yaşamak için
aç kaldım. Ben yoldaşlarım ve halkım için ölüme yürüdüm.”
Berkan Abatay
Berkan ABATAY:
1975’te İstanbul Şişli’de doğdu. Aslen Erzurumlu, Kürt-Alevi yoksul bir ailenin çocuğudur.
İki kardeşi yoksulluktan dolayı yeterince bakılamadığı için zatürreden öldü. Berkan da, sadece
ilkokulu okuyabildi.
Bir dönem fanatik bir futbol taraftarı olarak
Berkan Abatay
Beşiktaş Çarşı Grubu’na katıldı. Ancak Devrimci
Sol’cularla tanıştıktan sonra yaşamı değişti. Okmeydanı’da mücadele içinde yer aldı. Daha sonra silahlı bir ekipte istihdam
edildi. 1997'de tutsak düştü. 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak,
açlığın koynundaki ölüm yürüyüşünü tam 589 gün sürdürerek
20 Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

18 Aralık - 24 Aralık

Nadir Ölmez

Asaf Tunç

Şahin Aydın

Nadir ÖLMEZ:
Nadir, 1957 Nevşehir Ürgüp doğumluydu. Bursa DEV-GENÇ saflarında militanlığıyla, cüretiyle birçok eylemde en önde
yer aldı. 23 Aralık 1979’da Maraş Katliamı’nı protesto etmek için yapılan bir eylemin
güvenliğini sağlarken çıkan çatışma sırasında
vurularak şehit düştü.

Asaf TUNÇ:
1953 yılında Denizli'nin Güney ilçesinde
doğdu. İDMMA’da anti-faşist mücadelede
yer aldı. Dev-Genç içinde eylemlere katıldı,
görevler aldı. 19 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Çarşıkapı’da faşistler tarafından kurulan bir pusuda katledildi.

Şahin AYDIN:
19 Aralık 1974’te İstanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile katledilen Şahin Aydın, İYÖKD yöneticisiydi.
Devrimci gençliğin ‘73 sonrası ilk şehididir.
Katledilmesi birçok okulda ilan edilen
boykotla protesto edildi. Cenazesinde 12
Mart sonrasının en büyük kitlesi toplandı.

Fevzi Azırcı

Fevzi AZIRCI:
1954 Kırklareli doğumludur. Bir Dev-Genç’liydi
Fevzi, okulunda gençliğin anti-faşist mücadelesinde
yer aldı. 22 Aralık 1977’de Galatasaray Mühendislik
Yüksek Okulu’nu basan faşistleri püskürtmek için
kitlenin önünde dövüşürken bıçaklanarak katledildi.

KAYBEDİLDİ:
İsmail BAHÇECİ:
Bahçeci, 1968 doğumludur. İstanbul’da ilk kurulan öğrenci derneği MÜBYÖD’ün başkanlığını
yapmıştı. TÖDEF’in kurucuları arasındaydı. DEVGENÇ içinde birçok görev üstlendi. 1992’den gözaltına
alınmasına kadar Devrimci Sol savaşçısı
İsmail Bahçeci
olarak mücadelesine devam etti. 24 Aralık 1994’te
polis tarafından gözaltına alındı ve gözaltında kaybedildi.

Anıları Mirasımız
İsmail BAHÇECİ'yi Yoldaşları Anlatıyor:
Hala DEV-GENÇ ruhunu, DEV-GENÇ coşkusunu akıtıyor
yüreklere...
'95 yılıydı... Yürekleri yangın olmuş analar, babalar çöplüklerde, mezarlıklarda, kuytu köşelerde evlatlarını arıyorlardı.
Dirisi değil ölüsüydü aradıkları, belki de kemikleri... Başucunda
ağıt yakacakları, gözyaşlarını akıtacakları bir mezar taşı...
Evlatlarının üstünü örtecek toprağı sulamak, çiçeklerle
bezemek istiyorlardı... Evlatlarının kokusunu duymak istiyorlardı çiçeklerde... Gülüşlerini güllerde görmek, coşkularını
menekşelerde hissetmek... Gözyaşlarıyla beslemek evlat
kokan çiçekleri...
"300 Kaybımız Nerede?" diye soruyordu analar. Evlat-

larının ölüsüydü istedikleri... “Cebimde mi ki çıkarıp vereyim"
diyordu katilleri korumakla yükümlü Demirel. Pervasız, fütursuz, acıya bile saygısız.
300 kayıptan biriydi İsmail... '94 Aralık-'95 Ocak'ında,
kim bilir hangi gizli işkencehanede, karanlık zulmün hangi
celladı ruhunu çalmaya yeltenmişse; son cevap yerine tükürüp
yüzüne celladın, zafer gülüşünü yoldaşlarına, halkına bırakmıştı...
Mezarı yok İsmail'in... Saygı nöbeti tutamadık başucunda...
Ama ne geçti cellatların eline daha çok kan, daha çok zulüm
ve o çaresiz yenilgilerden başka? İşte İsmail 9 yıldır bizimle...
Dost-insan canlısı yine İsmail... DEV-GENÇ ruhunu, DEVGENÇ coşkusunu akıtıyor yüreklere... Güner'in kahkahalarıyla
süslüyor en coşkun konuşmalarını.
MÜBYÖD kurucusu ve başkanıydı İsmail. Akademikdemokratik mücadele içinde gelişti, DEV-GENÇ coşkusu,
DEV-GENÇ bilinciyle büyüdü ve büyüttü gençliğin kavgasını...

Ailesinin maddi koşulları fena değildi ama onun gönlü kav- konuşmayı çok sever. Hani denir ya, yedi kralla barışıktır.
gadaydı. Üniversiteler işgal altındaydı. Fabrikalar, tarlalar, Herkesle çok kolay iletişim kurar. Hem de her kesimden ingecekondular... Ülke işgal altındaydı. Üniversiteler, YÖK sanla... Neredeyse merhabası olmayan kimse yoktur. Tabii
sopasıyla sermayenin sınırsız hizmetine sokulmuştu. Bilim, polis de iyi tanır onu...
zulmün emrine verilmişti. Durmak olmazdı. Çok hızlı geliBir ayağında hafif bir aksama vardır İsmail'in. Ama bu
şiyordu İsmail... Uzun bukleli saçları yadırganıyordu başlarda. ne emekçiliğine, ne coşkusuna engeldir. Pratik ihtiyaçları
Kesti saçlarını. Çok okuyor, güzel konuşuyordu. Öğrenci karşılamak için para gereklidir mesela. Toplu çalışmalar örderneklerindeki tartışmaların vazgeçilmez polemikçisi, kam- gütlenir. Geceleri fabrikalarda çalışırlar. İsmail gece işlerinde
panyaların vazgeçilmez ajitatörüydü. Düşüncelerini çok net mutlaka vardır. Üstelik bütün gece çalıştıktan sonra ertesi
ve güzel ifade ediyordu. Çoğu kez Basın- Yayın kantininde gün yine okulda koşturmaca içindedir. Fabrikada bant
Güner'le birlikte pano hazırlarken bulabilirdiniz onu. Bir keserken uykusuzluktan parmağını kestiği bile olur ama alyandan da ateşli bir tartışmanın içindedir. Öğrenci dernekleri dırmaz.
MÜBYÖD için bir yer gereklidir. İsmail arar bulur. Ciile ilgili bir gündem tartışmasıdır yürüttüğü, ya da gündemden
hangir'de eski bir konak... Temizlenmesinde,
yola çıkarak DEV-GENÇ'in farkını somutluyordur.
düzenlenmesinde, açılmasında hep emeği
O bir DEV-GENÇ'lidir. Bütün yeteneklerini,
Şehidimizi
vardır İsmail'in... Gençliğin coşkusuyla,
becerilerini DEV-GENÇ'i, mücadeleyi
DEV-GENÇ'in coşkusuyla dolar
büyütmek için kullanır. Yaptığı her
Tanıyor muyuz?
bina kısa süre içinde.
şeyde DEV-GENÇ coşkusu, pra* 1970 Antakya doğumlu. Arap Alevisidir
Sanatsal yetenekleri vardır
tikliği vardır.
(Nusayri).
İsmail'in...
On parmağında on
Okullar açılırken öğrenci
*10 Eylül 2002 İstanbul'da ölümsüzleşti.
marifet
derler
ya, öyledir.
dernekleri dayanışma masaları
*Bir yoldaşı onu "Nehrl El Asi" "Hayat Veren Su"ya
Güzel
karikatür
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FOSEM’den Çağrı: 122 Özgür Tutsak, 122 Fotoğrafçıyla Buluşuyor!
Özgür Tutsaklar, hayat ve kavgaya dair
ne söylenmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa tüm tecrit politikalarına karşı
üreterek, direnerek, paylaşarak, örgütlenerek
söylüyor ve yapıyorlar. Bizler fotoğraf emekçileri olarak, bu kez de hayata ve kavgaya
dair tutsaklarımızın hayallerini fotoğraflamak için çıktık yola. Büyük Direniş’te sonsuzluğa uğurladığımız 122 yoldaşımızın anısına “122 Tutsak 122 Fotoğrafçı ile Buluşuyor!” projemiz başladı ve birçok fotoğrafçı
bizlere ulaştı. Şu an hepsi umudun gözünden
fotoğraflar çekerek projemizi bizlerle paylaşıyorlar. Tüm fotoğraf emekçilerini bu
projede yer almaya, tutsaklarımızın gözü
olmak için, görmek istedikleri o anı fotoğraflamak için, tecrit duvarlarını parçalamak
için ‘UMUDUN GÖZÜ’nden fotoğraf çekmeye davet ediyoruz.

Haydi, Umudun Gözü Olmaya!
Nasıl Olacak?
Her bir fotoğrafçı bir Özgür Tutsağın
istediği fotoğrafı çekecek. Fotoğrafladığı
kare tutsağa gönderilecek. Tutsak fotoğraf
ile ilgili duygu ve düşüncesini anlatan bir
yazı (şiir, öykü, anı, deneme) kaleme alacak.
122 fotoğrafçının 122 tutsak ile ilgili buluşması kitaplaştırılacak ve sergilenecek.
(Fotoğrafları; adresimize, sosyal medya
hesaplarımıza ya da mail adresimize gönderebilirsiniz.)
İdil Kültür Merkezi
FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri)
Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Mektep Sok. No:4 ŞİŞLİ-İSTANBUL
İletişim: Tel: 0212 238 81 46
Mail: idilfosem@gmail.com

Özgür Tutsak
Ercan Kartal’ın
Babası Hüseyin
Amca Vefat Etti
Devrimci Özgür Tutsak
Ercan Kartal’ın babası, Hüseyin amca, tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi.
Cenazesi Kahramanmaraş
Göksun İlçesi, Göynük Köyü’nde defnedildi. Bunun
üzerine TAYAD’lı Aileler 4
Kasım’da ailesine başsağlığı
ziyareti düzenledi. Ardından
ise, Hüseyin Kartal’ın hasta
olan kardeşine geçmiş olsun
ziyaretinde bulunuldu.
Şehit sorusunun cevabı:
HAMİDE ÖZTÜRK

Şan Olsun Dev-Genç’in 48. Yılına!
Selam Olsun Tüm Dünya Halklarına ve
And Olsun Şehitlerimize; Zaferi Kazanacağız!

“Dev-Genç 48. Yıl Şenliği
Küçük Armutlu’da Yapıldı”
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Tüm engellemelere ve imkansızlıklara rağmen Dev-Genç 48.
yaşını kutladı.
48. yıl şenliğimizin çalışmaları İstanbul’un çeşitli mahallelerinde
kuşlama, bildiri dağıtma ve afiş asma şeklinde başladı. Tarihsel
süreçlerimizden resimlerin de basılı olduğu kartlarımızı da satmaya
başladık. Küçük Armutlu Mahallesi’nde de şenliğe ev sahipliği
yapacağı için bölge bölge, kapı kapı çalışmalarımızı örgütledik.
Şenlik günü geldiğinde İstanbul’un çeşitli mahallelerinden ve
Anadolu illerinden Dev-Genç’liler Küçük Armutlu’da toplanmaya
başladı. Şenliğin yapılacağı Tepe Meydan bölgesini AKP’nin polisi
işgal etmiş, gelen geçene GBT uygulamasını dayatıyor, insanlarda
tedirginlik yaratıyordu. Öğle saatlerinde Cemevi’ni kuşatan polisler
yeni Cemevi inşaatını arama bahanesiyle bastı. Maskeli katiller sokak
aralarına dağılıp mahalleyi terörize etmeye çalışıyordu. Ve polisler
halkın yoğun çabası ile birlikte eli boş olarak Cemevi’ni terk etti.
Saat 16.00 civarında şenlik vakti yaklaştı. İyice kalabalıklaşan
kitleden, “Drone” denilen hava aracı ile görüntü almaya çalışıyordu
polis. Kısa süre sonra şenlik kitlesini Tepe Meydana çıkarmak için
sözleştiğimiz yere grup grup toparladık. Cemevi tekrar kuşatılmıştı
bu arada. AKP’nin polisi aklınca erken davranıp kitleyi Cemevi’ne
hapsedecek ve orada saldıracak, gözaltına alacaktı. Ama karakoldaki
hesap mahalleye uymadı. Kitlemizi Tepe Meydana pankartlarla
ve sloganlarla yürüttük. Şenliği yapacağımız bölgede halay çekmeye
ve slogan atmaya başladık. Kısa süre içerisinde katiller kitlemize
saldırdı. Çekildiğimiz bölgelere yanımızda bulunan pankartlarımızı
asarak o bölgeyi şenlik alanı haline getirdik. 2 barikat arası sloganlarımızla beraber taşlarımızı da atarak şenliğimizi gerçekleştiriyorduk. Böylece mahallenin çoğu bölgesine şenlik havası yayılmıştı.
Artık akşam saatlerinde Cemevi’ne toplanan kitlemizle birlikte
sinevizyon gösterimini izledik. Ve sonunda konuşmalarla birlikte
şenlik programı bitirilmiş oldu.
Gece saatlerinde ise Dev-Genç Milisleri Trafo bölgesinde barikatlar kurup havai fişeklerle Dev-Genç’in 48. yılını kutladı. Mahalle
halkı ise alkışlarıyla milislere destek oldu.
Evet, şenliğimizi daha kitlesel, ses sistemi, sahne, enstrümanlarla,
sergilerle ve farklı etkinliklerle kutlamaktı hedefimiz, ama bunları
engelleyen AKP’nin polisiydi. Saldıran onlardı, ses sistemcileri ve
sahnecileri tehdit eden, karakola götüren onlardı. Ve biz her şeye
rağmen gerçekleştirdik bu şenliği.
Dev-Genç demek devrim demektir, Dev-Genç’in kuruluşu
demek Türkiye’de devrimin başlaması demek. Bu şenlik herhangi
bir şenlik değil, Dev-Genç Şenliği, Bünyamin, Aysun, Sılaların
şenliği. Şehitlerimize yakışır, daha kitlesel ve güzel şenlikler gerçekleştireceğiz. Ve hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak. Mevzilerimizi
düşmana teslim etmeyeceğiz. Okmeydanı’ndaki Gençlik Federasyonu
binamız, Okmeydanı, mahallelerimiz, sokaklarımız, vatanımız bizimdir. Onları katillere işbirlikçi iktidarlara bırakmayacağız.
AKP’nin polisi bir mahalleyi işgal ederek, terör estirerek halkın
içindeki çelişkileri yok edemez. Böyle bir dünya yok. Bu çelişki
zalimi de zulmü de kökünden silecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler!

KESK’teki Oturma Eylemimiz Üzerine
Açıklamamızdır
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) olarak, 24 Kasım’da
KESK Genel Merkezi binasında “KESK, Nuriye ve Semih
Başta Olmak Üzere Tüm İhraçlara Sahip Çıkmalıdır!” başlığıyla
oturma eylemine başladık. Sürecin yakıcılığı, talebimizin
netliğini tekrar tekrar anlatmaya gerek duymuyoruz. KESK
yürütme kurulu bu eylem üzerinden şubelere 25 Kasım’da
bilgilendirme yazısı göndermiş. KEC’in tavrını eleştirmiş,
yaklaşımımızı “üstenci ve dayatmacı” bularak, gönderdiği
yazıda “yürütmekte olduğumuz mücadele programın, sekteye
uğratmaya açık, enerjimizi ve motivasyonumuzu düşürecek
yaklaşımların terk edileceğini umuyoruz.” diyerek eylemimizi
bitirmemize yönelik bir temennide bulunmuş.
Bu eylemi başlatmamızın nedeni KESK MYK’sına görevini
hatırlatmaktır. KEC, KESK’i kuran anlayışlardan biridir, fiilimeşru mücadelenin nasıl yapıldığını da yıllardır göstermektedir.
Tüm amacımız örgütümüzün kuruluş yıllarındaki mücadele
hattına dönmesini ve ihraçlarla ilgili olarak bir mücadele
programını bir an önce kamuoyuna deklare etmesini sağlamaktır.
Aylardır yaptığımız görüşmelerin bunlardan sonra defalarca
alınmış kararların hayata geçirilmesini istiyoruz. Hepsi bu!
KESK MYK’sı şubelere gönderdiği yazıda özeleştiride bulunmuş. Yaptığımız eksik ve yetersiz demiş. KEC’in ise yapılanları
görmezden geldiğini “KESK hiçbir şey yapmadı” şeklindeki
ifadelerimizi doğru bulmadığını belirtmiş. Ardından gerek Nuriye
ve Semih, gerekse ihraçlarla ilgili yapılanları sıralamış.
Sıraladıkları işler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile görüşme, Nuriye Semih mahkemelerine çağrı, DİSK, TTB
ve TMMOB ile 24 Kasım’da Nuriye e Semih ile ilgili yaptığı
açıklama ve açlık grevinin 100. gününde 100 balon uçurma
eylemi…
Aslında KESK MYK’sı şubelere gönderdiği bu yazıda hiçbir
şey yapmadığını kanıtlamış! Çünkü bunlar bir konfederasyonun
yapacaklarının çok altında işler. Görüşmelerimizin hemen
hepsinde “OHAL döneminde bu yapılanlar yetersiz” dememiz
pek çok şeyi anlatıyor. Nuriye’nin, “OHAL var şimdi bir şey
yapamayız” söylemlerine rağmen Yüksel’e çıkışının çok gerisinde
buluyoruz bu işleri. Eleştirilerimizin ve oturma eylemimizin
amacı KESK’in daha ileri adımlar atmasını sağlamak. İfade
ettikleri görüşmelerin hepsi zaten Nuriye Semih’in başladığı ve
yaygınlaştırdığı direnişlerin ve bizim kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucunda gelişti.
OHAL’e karşı vereceğimiz mücadele öncelikle kamu
emekçileri nezdinde – meşruiyetini tanımamakla birlikte –
komisyonun çalışmalarını hızlandırmak için demokratik bir
baskı gücü oluşturmaktan geçiyor. KHK’ları ortadan kaldırmak
için yapılabilecek illerde direniş kararları almaktan, muhataplarımızla yüzleşmek ve taleplerimizi onlara açıktan ifade
etmek için kurumların önünde yapılacak eylemliliklerden, bu
konuda ısrarcı ve kararlı olmaktan geçiyor. Tüm bunları bir
takvime bağlamaktan geçiyor.
Vakit, Nuriye ve Semih için gittikçe daralmış durumda.
4100 ihraç içinse bıçak kemikteyken KESK enerjisini sonuç
alamadığı görüşmelere değil sokaklara harcamalıdır. Kuruluş
günlerimizde söylediğimiz gibi “Hak Verilmez Alınır, Zafer
Sokakta Kazanılır!” diyoruz. KESK yürütmesini, programını
deklare etmeye davet ediyoruz.

Silahlı Mücadele, Politikanın Silahlar Yoluyla Yapılmasıdır

Ö ğretmenimiz
Stratejik hedeften kopmak ne demektir?
1- Demokratça düşünmek,
2- Demokratça örgütlenme,
3- Düzeni teşhirle,
4- Ve salt muhalefet etmekle yetinme,
5- Faşizm gerçeğini gözardı ederek
faaliyetini ve kitlesini silahlı savaşa göre
biçimlendirmeme,
6- Statükoculuk,
7- Yasallığa hapsolmak ve
8- Sağlamcılığa kadar gider.
Bu tablo, bilinç düzeyinde de silahlı
mücadeleye göre şekillenmeyen kafa
yapılarını ve kültürünü çıkarır karşımıza.
Uzaklaşılan stratejik bakış, oluşan
demokrat kafa, yaşam biçiminde de
olumsuz sonuçlara neden olur.

HALKIZ BİZ!
BİZİ VE DİRENİŞİMİZİ BİTİREMEZSİNİZ!

yuruyus.biz@gmail.com

Evlatlarından Korkuyordunuz,
Çünkü Sizin Adaletsiz Düzeninizi Yargılıyorlardı
Şimdi Aileleri Direnişçi Oldu!

www.yuruyus-info.org

Av. Ebru ve Av. Barkın Timtik’in Teyzeleri Sultan Kaya
Yeğenlerinin Serbest Bırakılması Talebiyle Günde İki Saat
Oturma Eylemi Yapıyor.
Devrimcilik Suç Değil, Görevdir!
Halkın Avukatı Olmak Onurdur!
Sultan Kaya Bu Onuru ve Evlatlarını Sahipleniyor.
Bir Teyzenin Yaptığı Bu Eylem Tüm Tutsak Ailelerine
Bir Çağrıdır, Bir Davettir!

