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“...direniş devam ediyor. Bizi hani
tutukladılar, şimdi bıraktılar
sanki böyle şey yeni bir şey
olmuş gibi. Yoo biz zaten dışarıda
başlamıştık. Şimdi eski
koşullarımıza döndük ve direnişi
devam ettiriyoruz. Çünkü hala
işimize dönmedik. O yüzden
sürecek direniş. Talebimiz çok
net zaten, çok basit, çok sade
işimizi istiyoruz yani.
Öyle direniş sürüyor diyelim.”
(FOSEM-Ana Halka Programı)

(Nuriye Gülmen’in Mahkemedeki
Son Sözleri)
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““KAHROLSUN
KAHROLSUN FAŞİZM,
EMPERYALİZM!
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DİRENİŞİMİZ!”
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Almanya’da Musa Aşoğlu, Belçika’da Erdal Gökoğlu,
Yunanistan’da Dokuz Devrimci,
Türkiye’de 100’ü Aşkın Avukat, Sanatçı, Genç,
Mahalleli, Memur, İşçi, Halkın Her Kesiminden
Devrimciler Tutuklandı
Dünyanın Her Yerinde Yok Etmek İstedikleri
Anti-Emperyalist, Anti-Faşist Savaşımızdır

Grup Yorum’a doğadan destek:
“Haklıyız Kazanacağız” ve “Gündoğdu” marşlarını
söyleyen papağanı FOSEM TV’den izleyebilirsiniz.

Grup Yorum üyelerini
tutukladınız...
Grup Yorum’un yerini
dolduran kim varsa
tutukladınız
Grup Yorum
albümünü imzalarken
kültür merkezini basıp
işkencelerle gözaltına
alıp tutukladınız
sanatçıları...
Haydi şimdi Grup
Yorum marşları
söyleyen bu papağanı
da tutuklayın!
Bu minik papağan da
haklı olanın
kazanacağını,
gündoğunca siperlere
dayandığımızı
söylüyor
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Ö ğretmenimiz
…Kendilerine sınır çizenler
ustalaşmakta direnenler
dar görüşlüler
asla ilerleyemezler.
Belli bir yerde ve zamanda belli bir rol
oynayabilirler ama bu önemli bir rol olmaz,
sıradandır.
Bizim ise sürecin önünü açacak
feda ruhu ile savaşacak
yöneticilere ve savaşçılara ihtiyacımız var.
Kendimize böyle bakmalıyız.
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.

içindekiler
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Mahalleli, Memur, İşçi, Halkın
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Tutuklandı! Dünyanın Her
Yerinde Yok Etmek İstedikleri
Anti-emperyalist, Anti-faşist
Savaşımızdır! Emperyalizmin
ve faşizmin saldırıları ortak,
sonları da ortak olacak!
Emperyalizmi ve faşizmi halk
kurtuluş savaşımızla yok
edeceğiz!

EMPERYALİZMİ VE FAŞİZMİ
YOK EDECEĞİZ!

9 Biz Diyoruz ki: Filistin
kuşatılabilir, Filistin
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katledilebilir; ancak Filistin
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seçersen, bugün meydana tek
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özetidir
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19 Halkın sanatçılarına, halkın
avukatlarına özgürlük!
20 Halkın Hukuk Bürosu:
İşte Türkiye’nin bağımsız
yargı tablosu:
Sarraf itiraflara başladı,
AKP’nin yargısı karşı
saldırıya geçti.
Sarraf’ın mallarına
el konuldu, çalışanları
gözaltına alındı.
NU-SE Davasında Adalet
Bakanlığı mahkemeye
talimat gönderdi:
“ölecekler, tahliye edin!”
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29 1900’lerden 2000’lere
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Zaferin can damarlarından
biri: Haberleşme
32 Mahalleler: Saldırılara rağmen
kesintisiz mücadele
34 Halk Meclisleri: Yozlaştırma
politikalarına karşı silahımız,
meclislerimizdir!
36 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır: Halka güven,
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DHKC Milis Dergisi Yeni Sayısı Çıktı!
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Yazı Başlıkları:
* FAŞİZMİN SÜMÜKLÜ MENDİLİDİR BERK
ERCAN
* ANADOLU HALKLARI HAİNİ İHANETİ
UNUTMAZ!
* BERK ERCAN’IN
SONU HALKIN ADALETİDİR!
* İŞBİRLİKÇİLER
HALKA HESAP

halkın düşmanlarına korku

37 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: “İkna odaları”; yalan,
tehdit ve şantaj odalarıdır.
Kimseyi ikna edemeyeceksiniz!

39 Ülkemizde Gençlik:
Yangınlar içinden geleceğiz,
bekleyin geliyoruz!

41 Halkın sanatçıları 32 yıldır halkın
sanatını yapıyor!

44 Omuz verdim kavgasına...
46 Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele Terörizm Değildir:
Terör, bir halkın topraklarını işgal
etmektir!

48 Devrimcilik Yapmak Suç Değil,
Görevdir: Emperyalizmin
devrimcilere karşı savaşı-2

52 Koca yürekli 70’lik delikanlılar
direnişleriyle öğretmeye devam
ediyorlar

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Emperyalizme karşı savaşta tüm
dünyada BİZ VARIZ!

56 Yitirdiklerimiz

VERECEK!

İÇİNDEKİLER
* Milis Halkın Silahlı Gücüdür
* Silahlanmış Halktır Milis
* Her Milisin Bir Zulası Olmalıdır
* Spartaküs
* Halkın Matbaası
* Milis Haberler
* Kitap Tanıtımı: Yarın Bizimdir Yoldaşlar
* Film Tanıtımı: Yasadışı
Derginin PDF’sini okumak için link:
https://drive.google.com/file/d/1MpMQ85iVOxH5_mm
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DHKC Milis Dergi Arşivi için link:
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Almanya’da Musa Aşoğlu, Belçika’da Erdal Gökoğlu,
Yunanistan’da Dokuz Devrimci,
Türkiye’de 100’ü Aşkın Avukat, Sanatçı, Genç, Mahalleli,
Memur, İşçi, Halkın Her Kesiminden
Devrimciler Tutuklandı

Dünyanın Her Yerinde Yok Etmek İstedikleri
Anti-Emperyalist, Anti-Faşist Savaşımızdır
Ekonomik, sosyal, siyasal
her alanda yaşanan kriz, faşizmin korkusunu büyütüyor.
Krizden kurtulmak için saldırıyor, saldırdıkça krizini
derinleştiriyor. Bu döngü, eğer
ülkede krizi devrime çevirecek
ML bir örgüt yoksa evet bir
kısırdöngüye dönüşür. Ama
eğer ki ML devrimci bir örgüt
varsa, kriz yaşanır, baskı, terör, sömürü, artar... Halk örgütlenmeleri çoğalır, silahlı
mücadele büyür, düşman yavaş yavaş ölür...
Yani ülkemizde Cephe olduğu müddetçe krizler halk
açısından bir kısırdöngüye
dönmez... Krizler devrim yürüyüşünde adımlar, iktidara
doğru aşılmış dönemeçler
olur.
***
Emperyalizm yenilecek.
Emperyalizmi de faşizmi de
yok edeceğiz. Hem de yok olmayı göze alarak... Emperyalizm stratejik olarak yenilmek zorundadır. Bu tarihsel
bir gerçektir, M-L bilimi bize
bunu öğretiyor. Emperyalizmin dünyayı sürüklediği vahşi
tabloya baktığımızda bu açıkça görülür…
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EMPERYALİZMİN VE FAŞİZMİN
SALDIRILARI ORTAK
SONLARI DA ORTAK OLACAK

EMPERYALİZMİ VE FAŞİZMİ
HALK KURTULUŞ
SAVAŞIMIZLA
YOK EDECEĞİZ!
Almanya’da 3 Aralık 2016'da Musa
Aşoğlu, Yunanistan'da 28 Kasım
2017'de 9 devrimci, Belçika’da15 Kasım 2017'de Erdal Gökoğlu gözaltına
alınıp, tutuklandı. Türkiye’de 100’ü
aşkın avukat, sanatçı, genç, mahalleli,
memur, işçi tutuklandı.
Avrupa ve Türkiye’de devrimcilere
yönelik aynı dönemde yaşanan bu saldırılar elbette ki tesadüf değildir. Aksine,
halkların katili emperyalizmin, faşist
Türkiye oligarşisiyle koordineli yürüttüğü operasyonlardır bunlar. Oligarşinin ve emperyalizmin yaşadığı
ekonomik, sosyal ve siyasal krizin sonucu devrimcilere karşı saldırılarının
artması, kendi sonlarını devrimcilerde
görmelerindendir.
Türkiye’de, birkaç ay içinde ard
arda yaşanan yoğun tutuklama furyası,
oligarşinin korkusunun bir göstergesidir.
Korkuyor çünkü faşizmle yönetiyor;
halka ve devrimcilere baskı ve şiddet
uygulayarak içinde bulunduğu krizden
çıkmaya çalışıyor. AKP faşizmi OHAL
ile, tüm baskı ve şiddetini bir gecede
çıkardığı yasalarla hukukileştirip Tür-

kiye halklarını Cephe nezdinde kuşatmak istiyor. Amaç, devrimciler nezdinde, baskı, zulüm ve sömürü politikalarına karşı büyüyen halkın tepkisini
susturmak, sindirmek, hareketsiz bırakarak yok etmektir. Ancak karşısında
Cephe gibi M-L örgütlü bir güç olduğu
sürece başaramayacak!
AKP faşizminin kabul etmek istemediği bir gerçek tam da budur. Bu
ülkede devrimciler 50 yıldır varlar.
Mahirler’den bugüne “Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik”, “Bir canım
var halkıma vatanıma feda olsun” diyenlerin mirasçıları var. Sokak çatışmalarında, kırlarda ve şehirlerde, hapishane direnişlerinde ölen ama teslim
olmayan bir geleneğin mirasçılarını
yok etmeye çalışan faşist iktidar, tarihler
boyu bunu başaramamıştır. Çünkü
faşist iktidarlarını alaşağı edip, sosyalist
iktidarı kuracak olan, M-L bir ideolojiye
ve direniş geleneğine sahip, gücünü
halktan alan, kendini küllerinden yaratan ve asla yok olmayan bir hareketle
karşı karşıya… Şu da bir gerçektir ki,
zulüm düzeni sürdükçe devrimciler
var olmaya devam edeceklerdir.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Bunun için AKP faşizmi
kimseyi bırakmazsa dışarda
bizi yok edebileceğini düşünüyor. Oysaki ortada bir
tarih var, ödenen bedeller
ve bugüne kadar taşınan
bir mücadele geleneği var.
Faşizm elbette ki, Cepheyi
kolay kolay yok edemeyeceğini biliyor ama bu gerçeği
kabul etmek istemiyor.
****
Emperyalizm de Cephe’de kendi sonunu görüyor.
O nedenle bir gecede 5 ayrı
ülkede operasyon yapıyor.
Cephelileri tutukluyor. Almanya emrediyor Avusturya’dan, Fransa’dan, İsviçre’den, Belçika’dan, Yunanistan’dan... Halk Cepheliler Almanya’dan 129a-b denilen ve yabancı halklara
karşı savaş yasası olan yasalarla yargılanmak için
iade ediliyor.
Bugün Faşist İşbirlikçi
Oligarşinin Saldırganlığının
Artmasının Bir Sebebi de
Ülkemizdeki Yönetememe
Krizidir
Ülkemizdeki sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel sorunların tümünün
kaynağı emperyalizm ve işbirlikçisi
oligarşidir. Emperyalizmin yeni sömürgesi olan ülkemiz hiçbir konuda
bağımsız hareket edemediği gibi,
devrimcilere yönelik saldırılarında
da emperyalizmin çıkarına hizmet
edecek şekilde hareket eder. Bu yüzden sömürge tipi faşizm uygulayarak,

kendinden olmayan her kesimi ortadan kaldırmayı hedefler.
AKP faşizmi neden Cephe’ye bu
kadar saldırıyor? Niye iki ay önceden
kaç kişi tutuklayacağını dahi ilan
ediyor? Sorularının cevabı da yenisömürge bir ülkede yaşıyor olmamızdır. Çünkü yeni sömürge bir ülkede biz her gün devrime gebeyiz.
Tıpkı bir gecede çıkan yasalar gibi
bizim ülkemizde bir kıvılcım çakar,
bakarsın bir gecede devrim olur.
Ülkemiz 1950’lerde Adnan Menderes’le birlikte Amerika’nın yenisömürgesi yapılmıştır. Menderes’ten
bugüne gelmiş geçmiş tüm iktidarlar,
Amerika adına ülkemizi yönetmiş,
halkımıza kan kusturmuşlardır. Faşist
AKP ise, bugüne kadar gelmiş geçmiş
en işbirlikçi iktidardır. Amerika’nın
Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme
saldırısında, ülkemizi emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin savaş karargahı
haline getirmiştir. Bu karargahın komutanı Amerika’dır. Ülkemizde, sayısı belli olmayan ama en az 150’den
fazla Amerikan üssü vardır. Amerika
ülkemizi bir karargah olarak kullanırken, rahat sömürebilmenin koşullarını da yaratmaktadır.
Ekonomik, sosyal, siyasal her
alanda yaşanan kriz faşizmin korkusunu büyütüyor. Krizden kurtulmak
için saldırıyor, saldırdıkça krizini derinleştiriyor. Bu döngü eğer ülkede
krizi devrime çevirecek ML bir örgüt
yoksa evet bir kısırdöngüye dönüşür. Ama eğer ki
bir de ML devrimci bir örgüt
varsa, kriz yaşanır,
baskı, terör, sömürü, artar... Halk örgütlenmeleri çoğalır, silahlı mücadele büyür, düşman yavaş yavaş
ölür...
Yani, ülkemiz-

de Cephe olduğu müddetçe krizler
halk açısından bir kısırdöngüye dönmez... Krizler devrim yürüyüşünde
adımlar, iktidara doğru aşılmış dönemeçler olur.
Bunun için AKP faşizmi dışarda
kimseyi bırakmazsa bizi yok edebileceğini düşünüyor. Oysaki ortada
bir tarih var, ödenen bedeller ve bu
güne kadar taşınan bir mücadele geleneği var. Faşizm elbette ki, Cepheyi
kolay kolay yok edemeyeceğini biliyor ama bu gerçeği kabul etmek
istemiyor.
Karşı karşıya olduğumuz faşist
devlet gerçeğidir. Emperyalizme bağımlı yeni-sömürge Türkiye gerçeğidir. Bu sistem içinde, bu düzen
içinde hangi iktidar gelirse gelsin
krizi aşmak için faşizmi uygulamak
için her yönteme başvurmak zorundadır. Ülkemiz yeni sömürge ve bu
ülke her an devrime gebe olduğu
için faşizm kendi sonunu engellemeye
çalışıyor. Sonuç; ne devrimcileri yok
edebiliyor, ne de kendi mezarını kazmanın önüne geçebiliyor.

Faşizm İktidarını
Kaybetmek İstemiyor...
Peki Emperyalizm’in
Cephe ile Düşmanlığının
Sebebi Nedir?

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Emperyalizm Cepheliler’e neden
saldırıyor, tutukluyor? Kendi ülke-

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!
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sinde Cephe bir devrim yapmayacak.
Cephe, emperyalist ülkelerde sadece
Türkiye’den göç etmek zorunda bırakılmış halkının hak ve özgürlükleri
için mücadele veriyor. Irkçılığa karşı
halkı birleştiriyor, örgütlüyor... Kendi
kültürünü, kimliğini, tarihini yaşatmak
için onları biraraya getiriyor. Onları,
ülkemizde yaşanan faşizme karşı mücadelede örgütlüyor... Hem de Avrupa’nın üstüne konup, o çok övündüğü,
ama asıl olarak Avrupa işçi sınıfının
oluk oluk kan akıtıp elleriyle söküp
kopardığı hak ve özgürlükleri yasal
ya da meşru kullanarak.
Kendi ülkesine dair herhangi bir
faaliyeti olmamasına rağmen Almanya
merkezli, birçok Avrupa emperyalist
ülkede Cephe’ye, Halk Cepheliler’e
yönelik saldırının anlamı nedir?
O anlam da ülkemizin emperyalizmin yeni sömürgesi olmasında,
emperyalist tekellerin, ülkemizde onlarca emperyalist tekelin sömürü çıkarlarından başka bir şey değildir.
Ve yine o anlam - ki en belirleyici
olanıdır sebeplerin- ML bir örgütün
kağıttan kaplan emperyalizmi örgütlü
ve silahlı bir halkla imha edeceği
gerçeğindedir.
Emperyalizm de Cephe’de kendi
sonunu görüyor. O nedenle bir gecede
5 ayrı ülkede operasyon yapıyor. Cephelileri tutukluyor. Almanya emrediyor
Avusturya’dan, Fransa’dan, İsviçre’den, Belçika’dan, Yunanistan’dan...
Halk Cepheliler Almanya’dan 129ab denilen ve yabancı halklara karşı
savaş yasası olan yasalarla yargılanmak için iade ediliyor.
Bunun için Yunanistan’da sözde
adı solcu olan bir iktidar işkenceyle
devrimcileri gözaltına alıyor, tutukluyor, Türkiye’de faşizme karşı savaşacakları iddiasıyla yıllarca hapishanelerde yatırmak istiyor.
Faşizm ve emperyalizm Cephe’ye
saldırıda ortaktır, hatta Türkiyeli devrimcilere ve Cephe’ye yöneltilen onlarca saldırının asıl planlayıcısı emperyalistlerdir. Çünkü emperyalizm
ülkemizde de dünyada da kendi sonu
olacak ML düşüncenin örgütlenmesini
istemiyor. Emperyalizmin kağıttan
kaplan olduğu gerçeğini Cephe’nin

yüzlerine çalmasını istemiyor. Ve
bunun için halka
karşı örgütlenen
her saldırının,
Cephe’ye karşı
sürdürülen her
saldırın arkasından hem politik,
hem ekonomik
olarak emperyalistler çıkıyor.
Üstelik, sözde demokrasinin merkezi olan Avrupa, yalan ve demagoji
üzerine oluşturulan dava dosyaları
ile tutukluyor devrimcileri. Örneğin,
Erdal Gökoğlu konser çalışması yapmak, dergi satmak, panelde konuşma
yapmak gibi gerekçelerle tutuklu bulunuyor. Diğer tutsaklar hakkında da
somut tek bir delil olmadığı halde
tutsaklıkları devam ediyor…
Ama, gerçeği itiraf etmek zorunda
kalıyor. Erdal Gökoğlu’nun iade duruşmasında, avukatı doğal olarak soruyor: Dergi dağıtmak, konser yapmak, sempozyumda konuşmak, Musa
Aşoğlu’nu tanıyor olmak nasıl suç
olabilir... Ve mahkeme heyeti itiraf
ediyor: “ Erdal Gökoğlu DHKP-C
üyesidir. Bu örgüt karakollara saldırıyor” diyor. Avrupa’da herhangi bir
silahlı eylemi olmamasına rağmen,
Belçika kendi ülkesinde siyasi nedenlerle oturum almış bir devrimciyi
böyle itham ediyor. Böylece Avrupa
demokrasisinin yalanı da bu örneklerde somutlanıyor. Ne hak olarak
kazanılmış mültecilik kurumu ne adalet ne hüküm verilmeden her sanık
suçsuzdur kuralı... Hiç ama hiçbir
hukuk, yasa kuralının DHKC adının
geçtiği yerde önemi kalıyor

Faşizm de, Emperyalizm de
İftiracıdır, Yalancıdır.
Tarihi Devrimcilere Attığı
İftiralarla Doludur, Komplo
Davalarıyla Doludur
27 Şubat 1933 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde Reichstag (Alman Parlamentosu) yakıldı... İktidara
henüz bir ay önce gelmiş olan Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi lideri

Hitler, hemen sosyal demokratları ve
komünistleri suçladı. Ülkede “solcu
avı” başladı. Binlerce insan tutuklandı.
Marinus Van Der Lubbe isimli Hollandalı bir anarşist idam edildi. Yangın
sırasında, Almanya'da olan Bulgar
Komünist Partisi önderi Georgi Dimitrov tutuklandı, 9 ay tutuklu kaldı.
Gerçekte ise parlamentoyu yakan Alman faşistleriydi. Amaç, iktidara yeni
gelen Hitler'in, komünistleri “meclis
yakan terörist”ler olarak göstererek,
halkın desteğini almak istemesiydi.
Yangınla birlikte yaratılan ortamda,
5 maddelik yasa çıkartan Hitler, her
türlü yasayı meclis onayı olmadan
yürürlüğe koyabilme yetkisini aldı.
İlk toplama kampları da Reichstag
yangınından sonra kuruldu. Anayasadaki temel hak ve özgürlükleri
içeren pek çok madde kaldırıldı. Komünistlere yönelik baskılar artırıldı.
1991 Körfez Savaşı döneminde,
aylarca ekranda gitmeyen, petrole
bulanmış can çekişen karabatak görüntülerini gösterdiler. Saddam Kuveyt´i bombalamış ve denize dökülen
petrol sonucu karabataklar bu hale
gelmişti. Gerçeği ise, filmlerde görünen kuşların aslında yıllar önce Exxon -Valdez adlı tankerin yaptığı kaza
sonucu (Alaska’da) denize yayılan
petrolden kirlenen kuşlar olduğu ortaya çıktı. Yani kuşlar Irak'ta değil
ABD'de ve eskiden petrole bulanmıştı.
ABD, yürüttüğü psikolojik savaşta,
halkın duygu ve düşüncelerini etkileyebilmek, Irak’a yapılacak saldırıya
meşru ve yasal bir zemin yaratmak
için karabatak yalanını söyledi.
2003 yılında ABD, Irak'ı işgal etmek için şu yalanı söylemişti: “Irak’ın
elinde (Batıya karşı kullanılmak üzere
alınmış) kitle imha silahları var”..

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Emperyalizm ve faşizm,
yalan söyler, kandırır, sahte
delil yaratır. Devrimcilerin
meşru eylemlerini terörize etmeye çalışır. Hak aramanın
tehlikeli olduğunu, direnmenin
suç olduğunu beyinlere kazımak için terör uygular. Terörünün üzerine kılıf çekmek
için de meclisi yaktılar, kitle
imha silahları var, camide içki
içtiler, Türk bayrağı yaktılar,
komiseri öldürdüler… yalanları
ve daha onlarcası söylenir.
Emperyalizm ve faşizm kader birliğindedir çünkü. Faşizm alaşağı edildiğinde emperyalizm de denize dökülecektir, kovulacaktır ülkemizden.
Bütün üsleri, şirketleri, paravan kurumlarıyla yerle-yeksan olacaktır.
Saldırıda da ortaklıkları bunun
içindir. Devrimcilerin başlarına ödül
konmasından, tutuklanıp Avrupa hapishanelerinde yıllarca yatırılmasına,
en demokratik haklarını dahi kullandıkları için tecritte yıllar geçirmek
zorunda bırakılmalarına sebep budur.
Grup Yorum’u yasaklamalarının, konserlerimizi yasaklamalarının, dernekleri yasadışı kurumlar gibi basıp talan
etmelerinin nedeni budur. Bir deri
bir kemik kalmış Nuriye’yi ve Semih’i
hala işlerine iade etmemelerinin nedeni
budur.

Emperyalizm ve Faşizm
Ortak Kaderlerini
Geciktirmek İstedikleri İçin
Böyle Saldırıyorlar
Ama nafile... Emperyalizm yenilecek. Emperyalizmi de faşizmi de
yok edeceğiz. Hem de yok olmayı
göze alarak... Emperyalizm stratejik
olarak yenilmek zorundadır. Bu tarihsel bir gerçektir, M-L bilimi bize
bunu öğretiyor. Emperyalizmin dünyayı sürüklediği vahşi tabloya baktığımızda bu açıkça görülür…
Dünyada her yıl 18 milyon insan

açlıktan, yani emperyalist tekeller tarafından öldürülüyor. Emperyalistler
dünyanın en vahşi katilleridir. Emperyalistler, dünya toplam varlıklarının
% 80’ine, dünya nüfusunun sadece
% 8.4’üne sahip. Geri kalan % 91.6’sı
dünya varlıklarının % 20’sini paylaşmak zorunda. Her gün 840 milyon
kişi açlık sınırına ulaşıyor.
- 203 milyonu Sahra Altı Afrika’da,
- 519 milyonu Asya ve Pasifik’te
(221 milyonu Hindistan’da, 142 milyonu Çin’de),
- 53 milyonu Latin Amerika ve
Karayipler’de,
- 33 milyonu ise Yakın Doğu ve
Kuzey Afrika’da yaşamaktadır.
Bugün, dünyanın her yerinde her
türlü gıdanın arzını-talebini, bolluğunu, kıtlığını, ucuzluğunu ve pahalılığını belirleyen 10 büyük konsorsiyum vardır. Cargill, Archer Midland,
Bunge ve Louis Dreyfus gibi on
büyük gıda tekeli dünya gıda pazarının
%85’ini kontrol etmektedir. Yani 12
milyar insanı doyurabilecek gıdaları
kimin yiyip kimin aç kalacağına,
kimin ölüp kimin yaşayacağına bu
tekeller karar vermektedir. Her yıl
18 milyon insanın açlıktan ölmesine,
her gece 840 milyon insanın yatağa
aç girmesine, bir avuç emperyalist
tekel karar veriyor. İşte, emperyalizm
halkların kanını emen, bu denli vahşi
bir canavardır.

Bizi hedef almalarının sebebi bu emperyalizm canavarına ve onun işbirlikçi iktidarına karşı savaşımızdır.
Emperyalizmi ülkemizden
kovmadan, oligarşinin faşist
iktidarını yıkıp halkın kendi
iktidarını kurmadan halkların
kurtuluşu mümkün değildir.
Mao, Komünist ve İşçi
Partileri Moskova Buluşması
Konuşmasında şöyle demişti,
“Tüm sözde güçlü̈ gericilerin
sadece kâğıttan kaplan olduklarını söylemiştim. Bunun nedeni
onların halktan kopuk olmasıdır. Bakın! Hitler kâğıttan bir kaplan değil
miydi? Hitler devrilmedi mi? Yine
Rus Çarı’nın, Çin İmparatorunun ve
Japon emperyalizminin de kâğıttan
kaplanlar olduklarını da söyledim.
Hepsinin devrildiğini biliyoruz. ABD
emperyalizmi henüz devrilmedi ve
atom bombasına sahip. İnanıyorum
ki, o da devrilecek. O da bir kâğıttan
kaplan.” 18 Kasım 1957).
Mao’nun vurguladığı gibi, bizler
de tarihsel ve bilimsel olarak emperyalizmi ve oligarşiyi yok edeceğimize
inanıyoruz…
Öyle dönemler olur ki; çok büyük
bedeller ödenir, fakat çok az yol alınır.
Bazen de çok kısa sürede onlarca
yıla bedel olan gelişmeler yaşanır.
İşte o çok kısa süreci hazırlayan, onlarca yılda adım adım kat edilen mesafelerdir. Ödenen bedellerdir.
50 yıllık tarihimiz bunun en somut
göstergesidir. Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara,
Uzak Doğu’ya... dünyanın dört bir
yanında böylesi süreçler yaşanıyor.
90’larda yaşanan karşı-devrimlerden bugüne, emperyalistlerin yarattığı
dünya tablosu ortada… Açlık, yoksulluk, sefalet ve kan gölü... Fakat
bütün bunlara rağmen tarihin sonunu
ilan eden emperyalistler kendi krizlerinden kurtulamıyor. Karşılarında
çok ciddi bir sınıf mücadelesi olma-
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Yürüyüş
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Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!
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90’larda yaşanan karşıdevrimlerden bugüne, emperyalistlerin yarattığı dünya tablosu ortada… Açlık,
yoksulluk, sefalet ve kan
gölü... Fakat bütün bunlara
rağmen tarihin sonunu ilan
eden emperyalistler kendi
krizlerinden kurtulamıyor.
Karşılarında çok ciddi bir
sınıf mücadelesi olmamasına rağmen halkların direnişi emperyalistlerin tüm
politikalarını alt-üst ediyor.
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masına rağmen halkların direnişi emperyalistlerin tüm politikalarını altüst ediyor.
Bunca zulüm, bunca katliamlarına
rağmen emperyalistler halkları teslim
alamıyorlar. 2013 yılında “21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespitini
doğrularcasına, Türkiye dahil olmak
üzere birçok yoksul ülkede halkların
ekmek, adalet, özgürlük için ayaklanmalarına tanık oldu. Bu ayaklanmalar, bir kez daha göstermiştir ki,
halkların devrimden başka çözümü,
sosyalizmden başka kurtuluş yolu
yoktur.
Şu bir gerçektir ki, emperyalistler
halkların hiçbir sorununu çözemez.
Tüm dünyada açlığın, yoksulluğun,
sefaletin, halkların akan kanının tek
sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Emperyalistler, halkların demokrasi, özgürlük sorununu çözemez.
Emperyalistlerden “barış, demokrasi,
özgürlük” bekleyenler, emperyalist
politikaların aleti olmaktan kurtulamazlar.
1990’lardan beri dünyanın tek
hâkimi emperyalistlerdir ve halkların
hiçbir sorununu çözmemişlerdir. Dünya halklarının devrimden başka çözümü sosyalizmden başka kurtuluşu
yoktur.
Dünya halklarıyla, emperyalistler

arasındaki çelişkiler her geçen gün
daha da derinleşmektedir.
Emperyalizmin yenidünya düzeni,
küreselleşme gibi söylemlerinin koca
bir yalan ve demagojiden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Asya’dan Ortadoğu’ya, Afrika’ya kadar dünyanın
dört bir yanında halklar emperyalizme
karşı direnmektedir.
Ancak Marksist-Leninist devrim
iddiasından yoksun olan bu direnişler
halklar için hiçbir kurtuluş vaat etmemektedir. Halkların Marksist-Leninist devrimden başka çözümü yoktur. Bugün dünyada bizim dışımızda
silahlı mücadeleyi savunan ML örgütler, emperyalistler ve işbirlikçi
iktidarlarla uzlaşma noktasına girmişlerdir. Ve tarih defalarca kez kanıtlamıştır ki; DEVRİM SİLAHLA
YAPILIR, SİLAHLA KORUNUR!
“Sorun şudur: haksız bir amaç
güden saldırgan ABD emperyalistleri
ile haklı bir amaç güden halkımız
arasındaki mücadeleyi kim kazanacaktır? Son on bir yılda, ABD emperyalistlerinin her yeni saldırgan
tasarıyı başlattıklarında, aynı soru
ortaya çıkmıştır. Güney Vietnam halkının kahramanca yürüttüğü kurtuluş
mücadelesi bu soruya açık bir cevap
vermiştir: Amerikan emperyalistleri
hangi hileye başvururlarsa vursunlar,
sonunda kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğrayacaklardır. Güneyli hemşerilerimizin çeşitli aşamalarda büyük
yurtsever mücadelelerinin temel kanunu şudur: ABD emperyalistleri ve
uşakları, ülkemizin Güney’ini köleleştirme niyetlerine daha çok bağlandıkça, gittikçe daha çok batağa
batacaklar ve daha büyük yenilgilere
uğrayacaklar. Buna karşılık Vietnam
halkı mücadelesinde daha da kararlı
olacak ve daha büyük zaferler kazanacaktır." (sayfa: 299- Halk Savaşının
Askeri Sanatı-Giap)
Giap’ın da dediği gibi, emperyalizm can çekişen kapitalizmdir. Çürümüştür, asalaktır. Güçlü görüntü-

sünün altında sürekli krizler içinde,
gücünü halktan değil, sermayesinden
alan, yalan ve demagojisinden alan,
baskı ve sömürüsünden alan zayıf
bir zalim yatmaktadır ve bu zalim
yenilecektir. Faşizmle birlikte yenilecektir.
Bu yenilgiyi de Türkiye halkları
tattıracak onlara. Onlar Türkiye halklarını ve onun önderini yok etmeye
and içmişler ancak tarihsel olarak
onları yok edecek olan Cephe ile örgütlenen Türkiye halkları olacak.
Onlar yok olacak, 80 milyon halkı
kimse yok edemeyecek. Ama bir
avuç emperyalist yok olacak.
Sonuç olarak:
1- Cephe’ye, yani ML ideolojiye
dünyanın her yerinde saldırıyorlar.
Çünkü uzlaşmaz silahlı mücadele,
ML ideoloji emperyalizmin de faşizmin de sonudur.
2- Bu saldırının ideolojik ve politik
nedenleri bizim ülkemizin gerçeğindedir. Emperyalizmin yeni sömürgesi
olan ülkemizdeki krizin sürekliliğidir
ve silahlı mücadele, örgütlü bir halkla
yaratacağı sonuçlardan duydukları
korkudur. Bunu Çin’den, Vietnam’dan, Küba’dan, Rusya’dan biliyorlar... Sonlarını orda görüyorlar.
3- Onları bekleyen sondan kaçabilirler mi? Hayır. Neden? Çünkü
emperyalizm kağıttan kaplandır.
4- Yok olacaklar. Bizi yok etmeye
çıktıkları yolda onlar yok olacaklar.
Tarih ve bilim onların sonu olacak.
5- Emperyalizm ve faşist AKP
iktidarı kendi içlerinde zaman zaman
anlaşmazlığa düşseler de, halkın mücadelesi, halkın örgütlü gücü ve
silahlı savaşı karşısında tek merkezde
birleşirler. Devrimcilere ve halka saldırıdır merkez.
6- Dünyanın her köşesinde derimci
avına çıksalar da uzlaşmaz ML çizgi
onların sonu olacak.

 Biz diyoruz ki;

FİLİSTİN KUŞATILABİLİR,
FİLİSTİN BOMBALANABİLİR,
FİLİSTİN KATLEDİLEBİLİR,
ANCAK FİLİSTİN BAŞEĞMEZ!

 Biz Diyoruz ki; Kudüs'e ABD-İsrail'in
yaptığı saldırı, uzlaşmacı, teslimiyetçi, işbirlikçi
politikaların halkların üzerine yağdırdığı zulümdür. Emperyalist saldırı karşısında yapılması
gereken halk güçlerinin birlikte mücadelesidir.
Örgütsüzlük savaşmaktan kaçmayı doğurur.
Birliktense güç doğar, birlik olunmadığında, emperyalist postallar giyilir, emperyalist postallar da Ortadoğu
topraklarına özgürlük değil bağımlılık getirir. Emperyalistler ve işbirlikçiler yenilmez değildir. Dünya halklarının
tarihi bu gerçeğin ispatıyla doludur.. Filistin halkını çaresiz ve çözümsüz kılan yanlış ideolojiler ve bu ideolojilerin
ürünü pratiklerdir. Nerede haksızlık, sömürü, zulüm ve katliam varsa orada direniş olmalıdır. Güç intifadadır.

 Biz Diyoruz ki; Kudüs'ü işbirlikçi iktidarlar değil ancak devrim hedefine sıkı sıkaya bağlanmış örgütlü Filistin
halkı geri alabilir. Emperyalizmin barış-yardım-çözüm diyerek girdiği Filistin yıldan yıla toprak kaybetti, bir avuç
kaldı. Filistin halkı, dedelerinin kemiklerinin yattığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Kendi topraklarında kalan
Filistinliler ise ambargo ve kuşatma altındadır. Filistin polisi Hamas’lıları, FHKC’lileri tutukluyor. İsrail de Filistin
polisini tutukluyor. Mahmut Abbas Hizbullah'a İsrail'i tanımasını şart koşuyor, Trump Hamas'a Kudüs'ü İsrail'in
başkenti olarak tanımasını. Uzlaşmacılığın, icazetciliğin çıplak yüzüdür bu. Barzani'den sonra şimdi sıra Mahmut
Abbas'ta. Uzlaşmacı, teslimiyetçi emperyalizmi kadri mutlak görüp ona biat ederek emperyalizme hizmet eder. EMPERYALİZME HİZMET ETMEK DÜNYA HALKLARINA KARŞI OLMAK DEMEKTİR.
 Biz Diyoruz ki; ABD, dünyanın ortak mücadelesi Filistin nezdinde, tüm dünya halklarına yönelik ideolojikpsikolojik saldırıyor. Çünkü biliyor ki, Filistin halkının mücadelesinin büyümesi dünya halklarının mücadelesinin
büyümesidir. Filistinlilerin 1940’lardan bu yana yürüttüğü mücadele tüm dünya halklarının moral kaynağıdır.
Sapanlarıyla çocuk generaller, elinde silahı başında kefiyesiyle Leyla Halid’in fotoğrafı direncin sembolleridir.
Amerika demek, halklar için başlarına yağdırılan bombalar, kan ve gözyaşı, işgal ve asimilasyon, yağma ve talan,
tutsaklık ve tecavüz, işkence ve acı demektir. Biz, dünyanın her yerinde aynı dille konuşuyoruz. Filistin'de,
Kolombiya'da, Nepal'de, Türkiye'de, Kore'de, Vietnam'da. Dünyanın en geniş coğrafyasında konuşulan dil bizimki
oldukça Amerika, halkları teslim alamaz.
 Biz Diyoruz ki; Amerikan emperyalizmine bağlı olan Arap işbirlikçi iktidarlar,Arap halkların özgürlüklerini,
kurtuluşunu sağlayamazlar.On yıllardır Ortadoğu’nun göbeğinde kanayan yarayı iyileştiremezler. Çünkü onlar göbeklerinden Amerika’ya bağlıdır.Trump'ı ya da İsrail'i kınamaları da sahtedir ki onu bile yapan neredeyse yoktur.
İşbirlikçi iktidarlar emperyalist politikaları uygular ve dünya halklarının karşısında yerlerini alırlar. Faydacılık,
çıkarcılık, emperyalizme yanaşarak üç beş kırıntı almayı düşünmek küçük hesaptır ve kurtuluşun yolu değildir.
Kurtuluş, emperyalizme karşı silahlanmak ve halkların birliğini sağlamaktır. EMPERYALİZME KARŞI SİLAHLANMAYANLARIN SİLAHLARI KENDİ HALKLARINA KARŞI DÖNER. Irak’ta, Libya’ da ve emperyalizmin
saldırdığı her yerde karşımıza çıkan çıplak gerçek budur. Filistin'de tek bir barış yolu vardır.O da İsrail'in Filistin
topraklarından defolup gitmesidir.

 Biz Diyoruz ki; AKP'nin Kudüs için döktüğü sahte gözyaşlarıdır. AKP Filistin'in düşmanı, İsrail'in dostudur.
Çünkü AKP emperyalizme göbekten bağlıdır. AKP kendini kurtarma davası olarak sarılıyor Kudüs'e. Altı da üstü de
budur. AKP yalancı, katliamcı,elinde Ortadoğu halkının kanı olan katildir.Filistinliler de Suriyeliler de direnen tüm
dünya halkları da kazanabilir yeter ki direniş olsun. Kadını, erkeğiyle, yaşlısı genciyle birleşen bir halkın karşısında
durabilecek bir güç yoktur. Anadolu topraklarında İngiliz, Fransız, Yunan, İtalyan işgaline karşı kurtuluş kavgası
veren Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkez’iyle halklarımız göstermiştir ki düşman ne kadar çok ne kadar güçlü olursa olsun
yenilebilir, bağımsızlık kazanılabilir.
 Biz Diyoruz ki; Biz Halk Cepheliler olarak bugüne kadar Filistin davasıyla ilgili ne söylediysek,neyi
savunduysak,ne bedeller ödediysek yine savunmaya ve bedeller ödemeye hazırız.Çünkü biz bu davadan milim
sapmadan hep doğru yerde olduk.Çünkü biz öldük, öldürdük Filistin için. THKP-C’nin ilk eylemi İsrail başkonsolosu
Elrom’un cezalandırılması eylemidir. Şehidimiz Ali Saban Filistin’de savaşırken şehit düşmüştür. Bunun için dünya
halkları içinde bizim Filistin ile dayanışmamız, can bedelidir. Bu bedel ideolojiden, devrimci geleneklerden beslenir.
Ve biz bugün uzlaşmayarak, ML sandalyemizde oturmayı sürdürerek emperyalizmin politikalarını bozuyoruz. Ve
biz aynı zamanda onlar için de savaşıyoruz.Bu dünyada en çok ama en çok biz onların yanında, onlarla beraberiz.
İşte bundan dolayı, halkların kurtuluş mücadelesini zafere götürecek yol, “Zafere Kadar Devrim” veya “Kurtuluşa
Kadar Savaş” veya “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” sloganlarıyla söylemekle beraber bir kere daha haykırıyoruz
KAZANAN DİRENEN HALKLAR OLACAKTIR.FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR.
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19-22 ARALIK'TA FİDAN OLMAYI SEÇERSEN,
BUGÜN MEYDANA TEK BAŞINA ÇIKSAN DA
YARIN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARIRSIN
"...Bugünlerden geriye
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar adına direnenler."
diyordu şair Adnan Yücel.

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017
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Engels, "şairlerin burnu
geleceğin kokusunu alır" derken haklıdır. Ama elbette söz
konusu olan devrimci şairlerdir. Ki işte bu dizelerde estetik
ifadesini bulan da tarih bilincidir.
Nedir yarına gitmek?
Ve yarınlar adına direnmek nasıl olur?
İşte bu sorunun yakın tarihimizdeki destansı örneği 2000-2007 yılları
arasında süren Büyük
Direnişimiz olmuştur.
Bu yanıyla Büyük Direnişimiz emperyalizmin günü teslim alma
saldırısına karşı, yarını bugünden savunmanın tarihsel direnişi
olmuştur. Yarın kazanılmıştır ve
zafer işte budur. Ülkemiz
solunun anlamaktan kaçtığı
ve karala-

maya kalkıştığı da işte bu gerçeklik olmuştur.
Tarihsel bir gerçekliktir ki, yarını görmek ve yarın
adına direnmek Marksist-Leninistler’ e yani Cepheliler'e
özgüdür. Bunu sağlayan Cepheliler'in kara kaşı, kara
gözü değil ama sınıfsal bakış açısının sağladığı gözü karalık, diğer bir deyişle yarınlar için bedel ödeme kararlılığıdır.
Devrimcilik işte budur; sınıfsal bakış açısının gereğini
hayatın içinde somutluyor olmanın getirdiği bedel ödeme
kararlılığını taşımaktır. Sözkonusu olan ideolojik netliktir.
İdeolojik netlik, emperyalistler ve işbirlikçileri karşısında
uzlaşmazlık olarak somutlanır.
İdeolojik netliğiniz yoksa, Amerikan emperyalizminin
23 sentlik askeri olursunuz. TÜSİAD ile el sıkışırsınız.
Amerika'dan özgürlük, Avrupa tekellerinden demokrasi
beklersiniz. Bir diğer ifade ile emperyalist sistemin
halkları kandırmaya, oyalamaya yönelik yardımcı bir
unsuru olursunuz.
İşte bu sonucu yaratmak için, ülkemiz soluna tecrit
teslimiyet saldırısını yöneltti emperyalistler. Amaç düşünce
değişikliği dayatarak devrimi tasfiye edip devrimci solculuğu yok etmekti. Bu kapsamda kanlı bir güç gösterisi
olarak, 19-22 Aralık 2000 tarihinde, ülkemizin 20 hapishanesinde kalmakta olan devrimci tutsaklara yönelik,
aynı anda bir katliam saldırısına giriştiler. Diri diri yaktılar.
Faşizm, zaten dört duvar arasında tuttukları devrimci
tutsaklara, ölüm kusan namluların diliyle "teslim ol"
çağrısı yaptı; 19-22 Aralık günleri boyunca, 28 devrimci
tutsağı katlettiler.
Ülkemiz tarihine kanla yazılan 19-22 Aralık'ın bir
yanı katliamsa, bir yanı da bu saldırı karşısında gerçekleştirilen direniştir.
Emperyalist güçler, dünya solu içindeki devrimciliği
bitirip, solu düzenin yardımcı bir unsuru haline getirmek
için her saldırıya geçtiğinde karşısında daima MarksistLeninistleri bulmuştur. 21. yüzyılın girişinde yaşanan ve
düşünce değişikliği dayatması içeren karşı-devrimci
saldırı karşısında da bu tarihsel gerçeklik değişmemiştir.
Cepheli Tutsaklar, emperyalistlerin devrimci düşünceyi
yok etme saldırısına karşı şu cevabı verdiler:
"...Bir kefen giymek gerekirse eğer, bu asla düşmanın
bize biçtiği kefenler olmayacaktır. Devrim eğer canlarımıza
ihtiyaç duyuyorsa, kızıl bantlarla, kızıl bayraklarla süslenecek kefenleri giymekte tereddütümüz olmayacaktır."
Ve böylece, teslimiyet içeren düşünce değişikliği dayatmasını ezip geçerek, halkın yenilmezliğini bir kez
daha tarihe kanla yazdılar. Kazanan emperyalizm ve işbirlikçileri değil, ideolojik olarak Marksizm-Leninizm
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yani devrimci bilinç ve onun maddi
hali olarak Halk Cephesi oldu. 1922 Aralık şehitlerimiz ve onların
izinden yürüyen 122'ler şahsında savunulan devrim, kazanılan devrimcilik oldu.

Bütün Dünyada KarşıDevrimci Rüzgarlar
Estirilirken Ülkemizde
Odağında Halkın
Adaletinin Olduğu
Devrimin Fırtınası
'90 Atılımı- Hüküm
Sürmekteydi
Büyük Direnişimizin muzaffer
şehitlerinden Fatma Tokay Köse şöyle
diyordu: "... Bir tek, bugünlerden
yarını görebilenler ve onun için bedel
ödemekten çekinmeyenler var oluyor.
Hep var olacaklar. Yani bizler, Mahirler'in yolunda gidenler." (Tarihi
Yazanlar Konuşuyor, Syf:36, Ercan
Kartal, Boran Yayınları)
Evet, Fatma Köselere bunu söyleten, sahip oldukları tarih bilinci,
Mahirler'in yolundan gidiyor olmalarını sağlayan devrimci bilinçleridir.
Ve 21. yüzyılın hemen başında yok
edilmek istenen işte bu devrimci bilinçti.
Nedir devrimci bilinç... Onu
devrimci kılan nedir...
Emperyalizme karşı bağımsızlığı,
faşizme karşı halk iktidarını, kapitalizme karşı sosyalizmi içermesidir.
Bu yanıyla, emekçi halkın yani hayatı
yaratanların sınıf bilinci olmasıdır
onu devrimci kılan. Ve ancak, yarını
aydınlatarak, yarının bugünden kurulmasını sağlayarak, yani devrim
için kurtuluşa kadar savaşılmasıyla
somutlanır devrimci bilinç. İşte bu
yüzden Mahir Hüseyin Ulaş, Anadolu
İhtilali'nin yolunu açarken ilk söz
olarak "Kurtuluşa Kadar Savaş" demişlerdir. Bu "söz" ağzımızdan çıktığı
ilk günden itibaren halklara verdiğimiz bir söz olarak olanca canlılığıyla

tekrarlanmaktadır.
Biz bu sözümüzü kimileri gibi
değiştirmedik. Yola çıkarken ne demişsek, aynısını söylemeye devam
ediyoruz.
Mahir'in Kızıldere'ye giden yolda
söyledikleri bilinir: "... Bir direniş
geleneği yaratmalıyız. Bu direnişte
birçoğumuz, belki de hepimiz ölebiliriz, ama gelecek kuşaklara bir
direniş geleneği bırakırız."
Mahirler'in önderliğinde yaratılan
bu direniş geleneği, kavgamızın Mahir’i olan önderimiz Dursun Karataş'ın
önderliğinde halklaştırılmıştır. Bir
diğer ifadeyle, direniş geleneğini
halklaştıran, devrimci bilincin halk
saflarına yayılması, örgütlenmesidir.
Direniş geleneğimizin halklaşmasında, 1984 Ölüm Orucu Direnişimiz tarihsel bir dönüm noktası
oluşturmuştur.
Önderimiz Dursun Karataş'ın da
içinde bulunduğu Ölüm Orucu direnişçilerimiz, zaferin ardından şöyle
diyorlardı:
"... Biz siyasi kimlik sahibi insanlar olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın
sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik mi? Bu sorunun cevabını kavgayı ilmek ilmek ören düşünce tarzımız halk kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında bulacağız, direniş sanatının
bir gelenek haline gelip gelmemesinde
göreceğiz..."
Bu söz söylendiğinden bu yana
geçen zaman içinde dost, düşman
herkes gördü ki, '84 direnişi Türkiye
devrimi için, zaman ve mekanla
sınırlı olmayan bir zaferdir. Ki direnişin sanatını yapmak, zulme karşı
direngen kuşaklar yaratmaktır. (Canım
Feda Syf:85)
Yaratılmıştır. Zafer işte budur.
Direniş sanatı, bir gelenek haline getirilerek bugünlere taşınmıştır.
Emperyalist karşı-devrimin sosyalist ülkeleri birer birer yıktığı, devrimci-ilerici örgütleri teker teker tasfiye ettiği 1990’lı yıllar içinde bizim

gerçekliğimizi 1984 Ölüm orucunun
sağladığı moral güç ve '90 Atılım
Kararları'yla yaratılan politik taarruz
oluşturmuştur. Öyle ki halk düşmanı
emperyalistlere ve vatan haini faşistlere karşı halkın adaletini somutlayan devrimci şiddet eylemleri gerçekleştirilmiştir. Bütün dünyada karşı-devrimci rüzgar estirilirken, ülkemiz odağında halkın adaletinin olduğu
devrimci bir fırtına hüküm sürmekteydi.
Emperyalizmin devrim ve devrimcilik adına her şeyi tasfiye etmeye
kalkışmasının karşısında tek başımıza
BİZ vardık. Bizim bu tutumumuz
ülkemiz solunun bir bütün olarak
tasfiye edilmesini engelledi. Öyle ki,
1984 Ölüm Orucu direnişimize karşı
çıkıp "siyasal intihar" diyen çoğu
sol, 1996 yılına gelindiğinde bizimle
birlikte Ölüm Orucu direnişi gerçekleştirebildi. İdeolojik önderliğimiz
kapsamında devrim ve devrimcilik
için ölmeyi göze alabildiler. Kendi
tarihlerinin de en onurlu sayfalarından
birisini 1996 ölüm orucu direnişi
oluşturur.
2000'li yıllara işte böyle gelindi.
Bütün dünyada sosyalist ülkeler karşı-devrimci girişimlerle, yıkılıp devrimci örgütler tasfiye edilirken, Anadolu'da devrimi savunup devrimciliği
büyüten bir Cephe gerçekliği vardı.

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Ve Emperyalist Güçlerin Kararı
Kesindi: Anadolu İhtilalinin Öncüsü Parti-Cephe Tasfiye Edilmeliydi. Emperyalizmin Karşı-Devrim
Karargahı Olan NATO'da Bu Kararı Aldılar
Tasfiye edilmek istenen Marksist-Leninist ideoloji ve iktidar bilinciydi. Böyle olduğu içindir ki, 1922 Aralık Katliamının her anında
devrimci tutsaklara "teslim olun"
çağrısı yapıldı. Teslim alınmak istenen
devrimcilikti. F Tipi tecrit saldırısının
her anında dayatılan düşünce değişikliği dayatmasının özü de işte budur.

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!
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Peki, sonuç ne oldu? Emperyalistler başarabildiler mi?
Elbette başaramadılar. Saldırıya
başladıklarında, karşılarında buldukları Cephelilerin direniş tavrı emperyalistlerin yenilgilerinin ilanıydı
aslında.
Daha saldırı sürerken şehitlerimizin verdiği şu cevabın içerdiği
moral üstünlüğe bakın:
"... Tek kelimeyle bugün zafer;
devrim ve devrimciliğe dair tüm
umutları yok etmek isteyen emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı başeğmemek, teslim olmamak demektir.
Bugün zaferin adı, ölümüne direnmektir." (Tarihi Yazanlar Konuşuyor,
Syf:15)
Şehitlerimiz Hüseyin Çukurluöz
ve Bekir Baturu'nun bu cümleyi kurduğu zamanlarda henüz çocukluktan
ilk gençliğe geçmeye başlayan Hasan
Selim Gönen yoldaşımız, yıllar içinde
örgütlenip bir Dev-Genç’li olarak
tutsak düşmesinin ardından şunu söyler:
"... Hapishaneden güçlenerek çıktım, diyorum. Kafamda en küçük bir
soru işareti yok mücadeleye dair. F
Tipi tecrit politikasını kesin olarak
yendiğimizi de net biçimde gördüm
ayrıca." (age, syf:27)
NATO'da aldıkları karara göre
Hüseyin ve Bekirler teslim alınacak,
Hasan Selimler ise devrimcilik ve
direniş gerçekliğini hiç bilmeyecekti.
Ama öyle olmadı. Hüseyinler direndi,
Hasan Selimler devrimci oldu. Zafer
işte budur. Zafer, direnişin devrimciliği savunarak yarına taşımasıdır.
Yarına gitmek... Yarınlar adına
direnmek... Tarihe güzellikler resmetmek... "Kurtuluşa Kadar
Savaş"maktan vazgeçmemek... İşte
böyle olur. Ve bunu başaran, daima
Marksist-Leninistler'dir.

"Bu Tasfiyeye Karşı
Direnmezsek Yok Olmayı
Kabul Etmek
Zorundayız"
19 Aralık ve 122 şehidin zaferini
kazandığı büyük direniş dünya ölçeğinde direnişlerimizdir. Direniş ve
zafer, tarihseldir. Kazanılan, devrimci
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çizginin yani devrimciliğin geleceği
olmuştur. Ve böylece solun bir bütün
olarak düzen içi olması engellenmiş,
devrimci solun dünya çapında varlığı
savunulmuştur.
Eğer emperyalistlerin düşünce
değişikliği dayatmasına karşı direnilmeseydi, bugünün dünyasında devrimci sol çizgi kalmamış olacaktı.
Önderimiz Dursun Karataş emperyalistlerin tecrit-teslimiyet saldırısının ideolojk-politik açıdan muhtevasını deşifre ederek şöyle demiştir:
"... Egemenler bizi, devrimciliği,
kendilerine bağlı, bu tür bir yardımcı
unsur haline getirmek istiyorlar. Emperyalist demokrasiye yardım et,
devrimcilere karşı çık, emperyalistlerden yardım al ve yaşa. Solu, devrimciliği bu hale getirmek istiyorlar.
Amerikası, Avrupası, işbirlikçi oligarşisi, hepsi bu zeminde birleşmiştir.
Emperyalistlerin bütün dünyadaki
pazar hakimiyeti ve de devrimlerin
bir daha ortaya çıkmaması için, devrimcileri, devrim isteyenleri tasfiye
etmekte anlaşmışlardır. İşte bu tasfiyeye karşı direnmezsek yok olmayı
kabul etmek zorundayız." (Seçme
Yazılar syf:478)
Bu sözlerin doğruluğunun nasıl
gerçekleştiğini görmek için o gün
tasfiyeye karşı direnmeyenlerin bugün
çürüye çürüye nasıl birer siyasi cesete
dönüştüğüne bakmak yeterlidir.
19-22 Aralık katliamının hemen
ardından Kürt milliyetçi hareket A.
Öcalan'ın ağzından "Farkımızı koyduk iyi oldu" dedi. Direnişle, devrimcilikle arasına fark koyanların
bugün ne durumda olduğuna bakın.
Koydukları o "fark" onları kaçınılmaz olarak Amerikan işbirlikçisi haline getirdi. Ve bugün
Kürt milliyetçilerinin kim ve
ne olduklarına bile Amerikan
emperyalizmi karar vermektedir. Emperyalizme karşı direnmeyenlerin, devrimcilerle
aralarına fark koyanların
geldiği nokta budur. Çok
nettir; emperyalizme karşı
direnmiyorsanız, emperyalist
politikaların aleti olursunuz.
Kürt milliyetçiliği dev-

rimcilikle arasına "Fark koyma" telaşındayken, tarihlerinde direniş anlamında, en ufak bir örnek yaratamamış olan reformizm ise ruhumuza
fatiha okumakla meşguldü.
Bakın şu
sözler 19 Aralık'ın hemen
ertesinde, henüz
cesetlerimiz yerdeyken TKP Genel Başkanı Aydemir Güler tarafından söylendi:
"... "Devrimci demokrasinin artık siyaset dışına
düştüğünü söylemek bile
yersiz.
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... Cezaevleri gündemi üzerinden
faaliyet yürütülür, ama siyasal canlanma sağlanamazdı. Bu yolda ısrar
edenlerin tasfiyesi kaçınılmazdı. Elbette kanlı bir tasfiye ve elbette aynı
zamanda siyasetsizliğin tasfiyesi..."
(22 Aralık 2000, Sosyalist İktidar)
Kim tasfiye oldu, ortadadır. Cüssesi ufak, reformist kibiri büyük olan
TKP direnmeye direnmeye iyice çürüyerek üçe bölünmüştür.
Emperyalizmin düşünce değişikliği dayatması karşısında direnmemeyi
vaaz ederek "kaymak tabakayı koruyalım" diyen oportünizm de çürüyerek siyasi cesete dönüşmüştür. Hiçbirisi örgütsel ve politik çizgi anlamında kendileri olarak kalamamıştır.
Bakın, şu sözler TİKB'nindir: "...
Arkalarında devrimci emeğe, sınırsız
bedellere rağmen ölüm orucu; devrim
tarihinde aynı zamanda bir yanılgının
adı, daha da önemlisi bir yenilgiyle
birlikte bir dönemin kapanışına koyulan iri bir nokta olmuştur." (Ufuk
Çizgisi'nden aktaran: Ekmek ve Adalet, 14 Kasım 2004, Sayı: 132)
Gerçeği değil, görmek istediğini
gören sübjektivizmin körlüğü içinde
bu sözleri söyleyenlerin bugün ne
halde olduklarına bakın. Paris kafelerinde "sosyalizmde tembellik hakkı"
üzerine yazılar yazıyorlar. Bunlar
yılgınlık içinde çürüye çürüye birbirlerine ihanet ederek örgütlerini
bile yok ettiler.

Şimdi başa dönelim, ne diyordu
Dayı: "... tasfiyeye
karşı direnmezsek
yok olmayı kabul
etmek zorundayız."
Ülkemiz solu
emperyalizmin dayattığı tasfiyeye
karşı direnmediği
için yok olmayı kabul ederek tasfiyeci
sola dönüşmüştür.
BİZ ise MarksistLeninist çizgimizle
hayat denilen kavganın içinde halkımıza önderlik etmeye, direnişler
örgütlemeye devam ediyoruz.
Kürt milliyetçiliğinin önderliğindeki oportünist-reformist kesimler
tasfiyeci solculuğu oluşturup halkımıza "mücadele zamanı geçti artık
müzakere ve uzlaşma zamanı geldi"
derken, biz "Kurtuluşa Kadar Savaş"
ve direniş bayrağını yükseklerde dalgalandırmaya devam ediyoruz.

Tasfiye
Operasyonuna Karşı
Direnmedikleri İçin
Tasfiyeci Sola
Dönüştüler
Dün emperyalizmin düşünce değişikliği dayatmasına karşı direniş
örgütleyemeyenler, direnişten kaçanlar, bugün de AKP faşizminin OHAL
saldırısı karşısında direniş örgütleyemez durumdadırlar. Çünkü,
direniş örgütleyebilecek devrimci bilinç
yoktur onlarda.
Dün tasfiyeye karşı
direnmedikleri için,
bugün halk saflarında
direniş örgütleyemez
durumundadırlar. Çünkü artık onlar tasfiyeci
soldur. Tasfiyeci solun
direnmek, direniş ör-

gütlemek gibi bir niteliği yoktur.
Onun varoluş nedeni direniş örgütlemek değil, aksine direniş kırıcılığı
yapmaktan başka bir şey değildir.
Koca koca örgütleri, odaları, sendikaları toplayın bir Nuriye etmezler.
Edemezler. Nuriye-Semih'in kuşandığı direniş geleneği ve devrimci bilince sahip olmadıkları için emekçilere yönelen saldırıların karşısına da
çıkamaz durumdadırlar.
Emperyalistlerin dayattığı, tasfiye
operasyonuna karşı direnmedikleri
için tasfiyeci sola dönüştüler. Tasfiyeci
solun ne olduğunu, nasıl olduğunu
görüp anlamak için bunların AKP
faşizminin OHAL saldırısı karşısındaki yılgınlığına bakmak yeterlidir.
Faşizm, halkın çalışma hakkı başta
olmak üzere, kazanılmış bütün ekonomik-demokratik haklarına karşı
pervasız bir saldırı içindeyken. Sol
ne yapıyor? Hiç bir şey! İşte o solun
adı tasfiyeci solculuktur. Tasfiye edilen halkın faşizme karşı direnişidir.
Bunlar öyle bir çürüme içindedirler
ki, Nuriye-Semih direnişine destek
bile veremez durumdadırlar. Öyle
ki, Yüksel Direnişi'ne bile güç vermemeyi seçmişlerdir.
Emperyalizmin düşünce değişikliği dayatması karşısında, nasıl tek
başımıza Büyük Direnişi örgütlediysek, faşizmin OHAL saldırısı karşısında da yine tek başımıza BİZ vardık.
Ki o günkü tek başınalığımızın bugüne yansıması, Nuriye'nin alana tek
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başına çıkarken kuşandığı kararlılıktır.
Görünürde tek başınadır ama hayır;
halklar onunladır ve tarih, ondan yanadır. Çünkü, tarih doğası gereği direnenlerden yanadır. Çünkü tarihi
direnenler ödedikleri bedellerle yazarlar.
Büyük Direniş, halkların direniş
tarihini, hak verilmez alınır gerçeğini
ve Haklıyız Kazanacağız kararlılığını
bugüne taşımıştır. Zafer işte budur.
Büyük Direnişimiz'in daha ilk zamalarındayken Dayı, bu gerçekliği
tarihe şöyle not etmişti:
"... Biz bu direnişin doruk noktasıyız. Marksist-Leninistlerin kararlılığını, inancını, dava adamlığını
bütün dünyaya gösterdik. Ve göstermeye devam ediyoruz. Halk kitlelerinin hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir
değeri olmayan kapitalist bireyler
haline getirilmek istendiği, bunun
büyük ölçüde de başarıldığı ülkemizde, başka bir yaşamın düşüncenin
olduğunu ve yaşadığını gösterdik.
Bugün, ülkemizde karşı devrimci
bile olsa düşünmesini bilen herkes
bu direniş önünde saygıyla eğilmeden,
kararlılığına, direncine şaşırmadan
yapamamaktadır. Bu bir davanın en
yüksek düzeyde yaşamasıdır. Bu,
egemenlerin baskı ve zulümle devrimcileri yok edemeyeceklerinin kanıtıdır. Güçlü bir barikattır. Bugün
egemenler, büyük bir pervasızlıkla
katliam politikalarını sergilerken, sonuçlarından korkmaktadırlar. Tarih,
katliamlar direnişler ve yeniden ortaya
çıkan büyük kitlelerin mücadelesi
ile doludur. Tarihte, tarihimizde bunu
hep yaşadık. Felaket tellallarına,
umutsuzlara boyun eğmedik. Etkilenmedik. Yolumuza devam ettik.
Devrim düşmanları bize karşı hep
birleştiler. Onlar, bizi yeryüzünden
silmek için dünya tarihini yok saymak
istiyorlar. Biz bu tarihi yeniden ortaya
çıkartıyoruz. Halk kitlelerine unutturulmuş direniş ve mücadele tarihini
yeniden belleklere kazıyoruz..." (Seçme Yazılar, syf:479)
Nuriye şahsında, Yüksel Caddesi'ne tek başına da olsa çıkan halkların
direniş ve mücadele tarihidir. Ve Nuriye'ye yönelen butün o aşağılık zulüm, halkların unutturulmaya çalışılan

direniş ve mücadele tarihini bayraklaştırıp kuşanmasındandır.
İşte o bayrak,
halkların direniş
ve mücadelesinin
tarihsel bayrağı
21. yüzyılda da
dalgalandırılıyorsa hala, işte bunu
sağlayan Büyük
Direnişimiz ve
muzaffer 122'lerdir. Öyle ki, Büyük
Direnişten kaçan yılğınların hiçbirisi,
faşizmin OHAL'ine karşı koyacak
mecali bile bulamıyorsa bu yüzdendir.
Çünkü devrimci dinamikleri tasfiye
edilmiştir. Ve onlar da bu halleriyle,
halkın direnme dinamiğini tasfiye
etmeye soyunmuşlardır. HDP'si,
TKP'si, ÖDP'si, ESP'si, TKP-ML'si,
MKP'si... ve diğerleri DİSK, KESK,
TMMOB, TTB faşizmin OHAL'ine
karşı bir tek direniş bile örgütlemeye
girişmeyişlerinin anlamı budur.

Nuriyelere Kimse
Doğru Düzgün
"Bırakın" Diyemediyse
Bunu Sağlayan
Büyük Direnişin
Tarihsel Etkisidir
Emperyalizm ile halklar, devrim
ile karşı-devrim arasındaki sınıf mücadelesinin yüzyılımızın hemen başında yaşanan en amansız çarpışmasıdır Büyük Direniş.
Solun devrimci olarak kalıp kalamayacağının, bu yanıyla devrimci
solculuğun geleceğinin olup olmayacağının kararının verildiği bir direniş olmuştur. Bu yanıyla dünya ölçeğinde bir direniştir.
Tarihin tablosu şudur: Bir yanda
emperyalistlerin düşünce değişikliği
dayatması... Diğer yanda devrimci
düşüncelerimiz için 122 kez ölen
devrimci irade... İşte bu çatışmadan
alnımızın akıyla çıktığımız için faşizmin OHAL saldırısı karşısına da
sadece BİZ çıkabiliyoruz.
Bu yanıyla, Nuriyeler Büyük Direnişin, 122'lerin sayesinde bu sürece
çok güçlü ve dolu dolu başlamışlardır.

Öyle ki, Büyük Direniş sayesinde
bugün bir çok saldırı daha başından
önlebilmektedir, Nuriyelerden önce
122 şehidimizin kararlılığı saldırıları
geri püskürtmektedir. Çünkü ortada
kararlılıkla örülü bir barikat vardır.
Ve bugün, Nuriyeler'e kimse doğru
düzgün "bırakın" demediyse, diyemediyse... Bunu sağlayan Büyük Direnişimiz'in yarattığı etkidir. Öyle
ki, Büyük Direnişimiz karşısında
"yaşam kutsaldır" safsatasıyla "bırakın" kampanyaları düzenleyen kesimler büyük oranda Nuriye-Semih
direnişinin yanında yer almışlardır.
Değerleri, düşünceleri, hakları
için ölümü göze alanların geleneği
ve gerçekliğidir bugün zafer kazanan.
Ve dahası, bugün AKP bile gizli
belgedeki ifadeleriyle hakları için
direnişin meşruluğunu kabul ediyorsa
bu da Büyük Direnişimiz sayesindedir.
Ve bugün, tüm dünya, hiç kuşku
duymadan Nuriyeler'e yönelik tüm
ideolojiik, psikolojik karalama saldırılarına kulak asmayıp destek veriyorsa bu da Büyük Direniş sayesindedir. Ki Yüksel Direnişinin kesintisizliğinin mayasında da Büyük
Direnişimiz'in Abdi İpekçi mevzisindeki kararlığın somutlanışı vardır.
O zaman da vazgeçmedik, şimdi de
vazgeçmiyoruz.
Öyle ki, bugün bizim ülkemizde
hala devrim, hala sosyalizm, hala
iktidar diyebiliyorsak, hala halk sokaklara çıkabiliyorsa... Direniş sayesindedir... Yeniden doğumdur Büyük Direniş... Emperyalizmin öldürmeye çalıştığı bütün değerlerin ve
devrimci düşüncenin çok güçlü bir
biçimde yeniden doğuşudur. Emper-
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yalistler devrimciliği öldürmek istediler. Ama BİZ 19-22 Aralık'ın ateşleri
ve tecritin içinde yedi yıl boyunca
devrimci düşünce ve değerleri yeniden ve yeniden somutladık.

Sonuç Olarak;
"... Emperyalizm, bir çok örgütü,
ülkeyi teslim almıştı; ama "huzurlu"
değildi. 21. Yüzyılın "Ayaklanmalar
Yüzyılı" olacağını tespit ediyordu
kendileri. O halde önlemini almalıydılar. Emperyalizmin "YA DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ YA ÖLÜM"
politikası işte bu koşullarda gündeme
geldi.
Bu yıllar, yeryüzünün, dünyanın
en sert sınıf çatışması ise, ülkemizde
gerçekleşti. "Ya düşünce değişikliği
ya ölüm" politikası, tüm katılığıyla
bize karşı uygulanmaya konuldu.
Çünkü, tüm dünyada, devrim ve sosyalizmi bu kadar açık, net savunan,
emperyalizmle uzlaşmayı kesin bir
şekilde reddedip, bu kadar cepheden
tavır alan bir tek biz vardık.
Bu nedenle, "Ya düşünce değişikliği ya ölüm!" politikasının somutlanmış hali olan F Tipi Hapishaneler saldırısının hedefinde de biz
vardık.
F Tipi Hapishane dayatmasını direnişle karşıladık. Direnişimize, Türkiye tarihinin en büyük hapishane
katliamıyla cevap verildi. Katlederek
direnişi kırabileceğini umdu emperyalizm ve oligarşi. Tüm hesapları
bozarak, direnmeye devam ettik.
7 yıl süren bu direnişte, bazı ara
kesitler dışında biz hep YALNIZDIK.
TEK BAŞIMIZA DİRENDİK.
TEK BAŞIMIZA idik, ancak ideolojimiz, bir tek gün bile kararsızlık
yaşamayan net politikalarımız ve fedamız vardı. Onlarla direnip çok
büyük bedeller ödeme pahasına teslim
alma saldırısını püskürttük.
Büyük direniş;
- 7 yıl
- 79 ay
- 316 hafta

- 2280 gün
- 25 mevsim sürdü.
Amerika "7 yıl bir direniş mi
sürer, bunlar sürdürdü" diyerek kendi
cephesinden nasıl bir örgütle savaştığını dile getiriyordu.
Emperyalizme, uzlaşmacılığa, teslimiyete, reforimzm ve oportünizme
ve sivil toplumculuğa karşı 122 şehit
verdik.
Saldırının amacı, bizi düşüncelerimizden vazgeçirmekti. Başaramadılar.
Direnişimizin gücü, ideolojik netliğimizdendi..." (Savaşıyoruz Kazanacağız'dan)
Uzlaşmazlık, kararlılık, vazgeçmeme...
Büyük Direnişimiz'in bu niteliklerinin kaynağı ideolojik netliktir.
Nuriye-Semih direnişinin odağında
da aynı direniş geleneğinin ideolojik
netliği vardır.
İdeoloik netlik nedir?
Emperyalizmle uzlaşmamaktır...
Faşizme boyun eğmemektir... Halka
güvenmektir... Tek başına kalsan da
haklılığına güvenip yarın bütün dünyayı ayağa kaldıracağını bilerek meydana çıkmaktır...
Bütün bunların bugüne taşınmasını
sağlayan Büyük Direnişimiz olmuştur.
Büyük Direniş, halkların direnme
dinamiğinin savunulmasıdır. 19-22
Aralık bu direnişin ilk dönemecidir.
Teslim alma yolunda düşmana verilmiş ilk büyük cevaptır: Ölürüz
ama teslim olmayız...
Nuriyeler de direniş süreçleri boyunca defalarca bu cevabı vermeyi
başarmışlardır. Büyük Direnişimiz'e
dair "yenilgi" tespiti yapan yılgınların
hiçbirisinin faşizme karşı bu cevabı
verebilecek durumu, kültürü, geleneği
yoktur. İşte asıl yenilgi budur. Halkımızın deyimiyle söylersek ne ekersen onu biçersin. Tarihe direniş kaçkınlığı ekersen, gelecekte yılgınlık
biçersin. Bu kadar net... Devrimcilerle
arana fark koymayı ekersen, Amerikan askeri olmayı biçersin... "Kaymak

tabakayı koruyalım" kepazeliği ekersen, direniş kaçkınlığını biçersin...
19 Aralık'ta Fidan olmayı seçersen,
bugün meydanda tek başına olsan
da dünyayı ayağı kaldırırsın...

Emperyalizmin düşünce
değişikliği dayatması, Ana‐
dolu İhtilali'nin yiğitlerin‐
deki ideolojik netliğe çar‐
parak dağıldı. Ve böylece,
halkın direnme dinamiğini
tasfiye edemediler. 19‐22
Aralık günlerinin 28 şehidi
bu tarihsel çarpışmanın ilk
çatışmasındaki kararlılıkları,
feda ruhları ve cüretleriyle
Büyük Direnişimiz'in kutup
yıldızı oldular. Artık bütün
kuşatmalarda başımızı kal‐
dırıp onlara bakıyoruz. Gör‐
düğümüz halkımızın yenil‐
mezliği, kahramanların
ölümsüzlüğüdür. Ve ne za‐
man suskunluk dayatsa fa‐
şizm halka, yüreğimizin
içinden yükselen 28'lerin
o tarihsel sesi yayılır ha‐
yata: BİR CANIM VAR FEDA
OLSUN HALKIMA, VATA‐
NIMA...
Emperyalizm ve Faşizm
Karşısında
Moral Üstünlüğümüzün
Adı Olan
19‐22 Aralık Şehitlerine
Selam Olsun,
BİN SELAM...
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SLOGAN TARİHİN,
İDEOLOJİNİN ÖZETİDİR

MÜCADELE ALANLARINDA
VE SÜREÇLERDE ÖZGÜN
SLOGANLAR BULMALIDIR. Sloganda sıradanlaşmamalıyız. Var olanı
tekrarlamak yerine somut duruma uygun olarak yenilemeliyiz sloganları.
Bunun da esas yolu sürekli kitlenin
içinde olmaktır. Halkla iç içe olursak,
onun sorunlarına ve taleplerine yabancı
olmazsak onlarla birlikte harekete geçirici yeni sloganlar bulabiliriz.
- BİR DEVRİMCİNİN SLOGANLARI KİTLEYİ CANLI TUTAR,
MOTİVE EDER, HEYACANLI KILAR, İDDİALI YAPAR. Sloganların
kitlelere hitap etmesi böyledir. Böyle
olmak zorundadır. Halkın değerlerini
ve devrimci değerleri harmanlayan ihtiyacı karşılayacak tarzda olmalıdır.
Somut, halkın yaşamını ifade eden,
sade ve anlaşılır bir şekilde iddiamızı
anlatmalıdır. Hangi hedefe yönelmişsek,
slogan onu içermelidir. Slogan ideolojinin yansımasıdır. Düşünceler berrak,
hedef net olursa sloganlarımızın halkla
ete kemiğe bürünür.

- BİR DEVRİMCİ DOĞRU SLOGAN BULMALIDIR. Bu da ancak
pratik içinde, şehitlerimize, değerlerimize sımsıkı sarılarak, halkla bütünleşerek olur. Halkın duygu, düşünce
dünyasını bilmekle olur. Bu tek kişinin
yeteneğiyle, zekasıyla açıklanacak bir
şey değil. Bu kolektif bir bilincin,
emeğin ürünüdür. Hiçkimse aynı anda
her şeye vakıf olamaz. Bu yüzden
örgüt diyoruz, bu yüzden kolektif düşünmeliyiz, kolektif çalışmalıyız diyoruz.
-BİR DEVRİMCİ SLOGANLARIMIZLA, TARİHİMİZİ, BUGÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİMİZİ ANLATABİLİR. Sloganlarımız, halkın düzenle olan çelişkilerini keskinleştirmelidir. Sloganlarımız, bir kaç kelime
ile ideolojik netliğimi yansıtmalı, halka
gerçeği göstermeli ve kurtuluşu göstermeli, coşku vermelidir. Sloganlarımız
kavramlar yığnı değil değerler bütünüdür. Bizim sloganlarımız derde derman, güçsüze güç, yolsuza yol, umutsuza umut olur.

- BİR DEVRİMCİNİN KİMLİĞİDİR SLOGAN Bir devrimcinin düşüncesi ne kadar berrak ve netse dili
de o kadar berrak ve net olur. Düşüncesi
ne kadar yozsa, dili de o kadar yozlaşır.
Düşüncesi ne kadar anlamlıysa, dili
de o kadar anlamlı olur.
Bir siyası hareket için slogan bir
kimliktir. Kendini ve düşüncelerini tanıtma aracıdır. İdeolojik-politik hattın
çizilmesi ve gösterilmesidir. Bunun
yanında kitlelerin o hedefe seferber
edilmesi, yönlendirilmesidir. O yüzden
sloganlarımız net, berrak, sade olmalıdır.
Sloganın amacı gerçekleri göstermek
ve doğruları kavratmaktır.
- BİR DEVRİMCİNİN SESİ, SOLUĞU, SİLAHIDIR SLOGAN. En
zor anlarda düşmana teslim olmadığımızı ifade ederek halkımıza moral verirken, kazandığımız zaferlerde de, zaferimizi halkımıza anlatırız. Düşmanın
sesimizi boğmaya çalıştığı her saldırıda,
atılan her slogan düşüncemizden vazgeçmeyeceğimizin ifadesi olurken
piskolojik üstünlüğün bizde olmasını sağlar. Bu nedenle sloganları- Aydın, Sanatçı Ve Baro Başkanlarından Nuriye ve Semih İçin
mız düşüncemizdeki netliği en kısa İmza Metni
sürede en vurucu şekilde ifade etHürriyet, Birgün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerinin 13 Aralık tarihli
melidir.
nüshalarında, Nuriye ve Semih için aydın, sanatçı ve baro başkanlarının olduğu
- BİR DEVRİMCİ SLOGAN- bir imza metni yayınlandı. Yayınlanan metinde kısaca şu cümlelere yer verilLARIMIZLA, TARİHİMİZİ, BU- mişti;
GÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİ“Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hem iş mücadelesi hem yaşam MMİZİ ANLATIR. Sloganlarımız, mücadelesi veriyorhalkın düzenle olan çelişkilerini lar. Yaşama tutunkeskinleştirmelidir. Sloganlarımız, maları için işe dönbirkaç kelime ile ideolojik netliğimi meleri gerekiyor.
yansıtmalı, halka gerçeği göstermeli OHAL İşlemleri İnve kurtuluşu göstermeli, coşku ver- celeme Komisyomelidir.
nu’nun bir an önce
- BİR DEVRİMCİNİN SLO- karar vermesini ve
GANLARI SADEDİR... Slogan- ortadaki haksızlığı
larda seçtiği cümlelerle istediğimizi gidermesini istiyohalka taşıyabilecek nitelikte olma- ruz. Zaman her gelıdır. Düşüncelerimizi birkaç keli- çen gün azalıyor Numeyle halka taşıyabilmelidir. Uzun riye Gülmen ve Seanaltımlar şeklinde olmamalıdır. mih Özakça işlerine
İki üç kelimeyle derdimizi ifade iade edilmelidir. Çaedebilmelidir. Sloganlarımız sade lışma adaleti ve yaşam hakkı bunu geve anlaşılır olmalıdır.
- BİR DEVRİMCİ DEĞİŞİK rektirir.”
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
- AKP, 15 yıllık iktidarında (2002-17 arası) 60
milyar dolarlık özelleştirme yapmış. Bu süreçte
toplam 460 özelleştirme ihalesi yapılmış. Önceki
16 yılda ise (86-2002 arası) kamu malı satışı, 8
milyar dolar imiş. Yani Türkiye tarihindeki
tüm özelleştirmelerin yüzde 90'ına yakını, AKP
iktidarında gerçekleştirilmiş. Gerçekten analarını bile satacak noktaya geldiler. Taşın suyunu
çıkarırcasına, halka ait olan her şeyi yağmaladılar. Bu yağma düzenine karşı mücadele etmek,
devrimcilik yapmak; insan olarak kalmanın
gereğidir.

Menbiç’ te askeri meclise bağlı
kadın militanların mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD’ li kadın asker halay çekmiş... Dokundukları el dünya halklarını katledenlerin eli... Tuttukları o elde bizim
kanımız, sömürülen emeğimiz, çalınan alınterimiz var... Tuttukları o
elden çıkıyor Dilekler’in, Sılalar’ ın,
İnançlar’ın bedenini delip geçen
kurşunlar... Dünya halklarının katilleriyle halaya durup, elinden tutanAKP iktidara geldiğinden bu yana mahkum
sayısı 4 kat artmış. Ocak 2017-Kasım 2017
lardan olmamak için..

arasında tutuklu sayısı 30 bin artmış. Şu anda
HDP Diyarbakır Milletvekili
230
binden fazla tutuklu ve hükümlü var. Bu 13
Ziya Pir hakkında DBP İl Bi‐
ilin nüfusundan fazla. Bu rakamlar, OHAL
nası’nın merdivenlerindeki
faşizmini tüm çıplaklığıyla gösteriyor. FAŞİZME
pankartsız, slogansız, sessiz
KARŞI DEVRİMCİLİK ZORUNLULUKTUR
oturma eylemine katıldığı ge‐
rekçesiyle fezleke hazırlanmış.
İl binasına aramaya gelen katil polislere yol gösterirsen,
kendi ağzınla kendi dilini, kendi ellerinle kendi ayak‐
larını, kendi korkunla geleceğini bağlarsın. Pankart,
slogan kimliğindir, kimliksizleşirsin.
Mühürler sökülür, katillere açılan her kapıya barikat
örülürse faşizm değil sen belirlersin yolunu. Halkın
avukatları, Dev‐Gençliler, Halkın Mühendisleri ve
açlık grevinin onlarca gününü aşmış Nuriye ve Semih
gibi olamayanları sessiz eylemler, içeri buyur etmeler
de faşizmin şiddetinden koruyamaz.

Dev- Gençliler bugün gençliğin
binasına pankart astılar...
Polis kapının önünde nöbet
tutuyordu kimse girmesin diye..
ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!
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BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....
BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN....BİZDEN...
MAHALLEMİZDE DÜŞMANIN SALDIRILARI
KARŞISINDA İDEOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ

Bugün Kartal Beyrut Performance' daki
konser, AKP faşizmine çok güçlü bir
cevap oldu. Konsere çıkabilecek tek bir
Yorum’ cu kalmamasına rağmen konser
gerçekeşti. Çok da güzel, coşkulu, kalabalık
bir konserdi. Konsere katılan, duyup da
katılamayan, internetten takip eden herkese
çok büyük moral oldu. Yaprağın kımıldamadığı bir süreçte, İstanbul Kartal'da,
binlerce kişiyle “Mahir Hüseyin Ulaş “
sloganları, “ Elif, Şafak Bahtiyar “ sloganları, “AKP faşizmini yeneceğiz” sözleri,
“Haklıyız Kazanacağız” dememiz...
Bu etkinliği 1 saniye bile gerçekleştirmek
çok güçlü bir siyasi cevapken; baştan sona
sorunsuz bir şekilde tamamlamak, devrim
cephesinden faşizme bu süreçte çok çok
güçlü, büyük bir cevap oldu.
Birçok insanımız aranır durumda veya
tutsak. Diğer taraftan mahallelerde, gencecik insanlar büyük sorumululukla alıyor,
yükleri omuzluyor. Bu insanları eğitmek,
bildiğimiz her şeyi yoldaşlarımızla paylaşmak hem bizi
IDEOLOJIK ÜSTÜNLÜK: geliştirir, öğrendiğimizi pekiştirir,
onların etkinlikleri
hem kendi emeğiyasaklanınca süklüm
püklüm olup, 1-2 atarlanıp mizin sonuçları ile
bizi ve yoldaşgeri dönmek zorunda
larımızı devrimkalıyorlar (hollanda
cileştirir.
Bunun
örneğinde olduğu gibi).
için
kendi
eğitimibizim ise etkinliklerimiz,
mizi aksatmadan
konserlerimiz
sürdürmek ve yolyasaklandığında çatışa
daşlarımızı
eğitçatışa etkinliğimizi
mek,
devrimciyapıyoruz. sonrasında da
cevap niteliğinde çok daha liğin zorunluluğudur.
iyisini yapıyoruz.
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*akrep diye tabir edilen tenekeler, düşmanın mahallemize saldırı
silahlarının başında geliyor. Dışındaki zırhın sağlamlığı bile
düşmanın korkusuna engel olamıyor çünkü onun içindekini güçlü
gösteren dışındaki çelik. Ama dışarıdan attığımız taşın sesi bile
onların bocalamasına neden oluyor. Çelikten güçlü yürek ve
cüret var. Gezi’ de, Taksim meydanında koltuk değnekli engelli
bir insan bile akrebi kovaladı. Değneğiyle tenekeye vurdu.
* akreplerin hareket alanını kısıtlayan barikatlardır. Pratik içer‐
sinde de gördük, toma barikatı açabiliyor ama akrep bu özelliğe
sahip değil. sağlam bir barikat akrebi sıkıştırıyor. Ardından uy‐
guladığımız bir karşı saldırı kaçmasına neden oluyor.
* yakın mesafeden atılan molotoflarda şöyle bir şey düşünm‐
üştüm. 5 şişenin 4 tanesini yakmadan ardarda attığımızda soda
zannediyor. Sonuncuyu vurduğumuzda çıkan alev topu akıllarını
alıyor.
* çok kuvvetli lavabo açıcılar var. Dumanı eldiveni bile yakıyor.
Dikkatli bir şekilde kullanılırsa epeyce bir zarar verebilir.
* içine tutkal tarzı yapıştırıcılar karıştırılmış ve bir cama doldu‐
rulmuş boya şişeleri yoğun bir şekilde akraplarin ön camına
isabet ettirilirse işe yaraya bilir. Ön camlarını koruyan küçük
kare kare mazgallar var. Bu boyalar mazgaldan cama akar. Ya‐
pıştırıcı işe yararsa sileceği olsa bile işlevini yitirir. Tabi üstünde
ki kameraya boya atmak gerekir..
* güçlü lazeler var. Diskolarda kullanılanların biraz küçükleri.
el feneri gibi ama kat ve kat yüksek bir uv ışığı yayıyor. Barikatla
kapatılmış bir caddede yüksek bir yerden akreplerin, tomaların,
kameralarına ve şöför camlarına tutulan bu lazerler işe yara‐
yabilir.
* belki biraz maliyetli olur
ama bir cam şişenin içe‐
risne doldurulmuş japon
yapıştırıcısı, tomanın te‐
pesinde su fışkırtan ta‐
bancanın oynayan yerine
denk gelirse, tabancayı
sabit bir yönde kit‐
lenmesine neden
olur ya da akrebin
önündeki silecek‐
lerin çalışmasını
engeller. Bu da bu
araçların hareket
alanlarını kısıtla‐
yacak önemli nok‐
talırıdır....

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK
“...Düzen
insanlarımızı
çaresiz, yarınından umutsuz, bohem,
umursamaz, aciz bir biçime koymuştur ve
daha da fazla acizleştirmek için sanatı
kullanmaya devam ediyor. Biz ise düzenin
bu politikalarına karşı devrimci
sanatımızla çıkıyor, düzenin aciz
kişiliğinin yerine kendine güvenli, moralli,
manevi olarak güçlü kişilikler yaratmaya,
tüm bir hallkın umudunu büyütmeye
çalışıyoruz. Onların her türlü olanağı var
ama yalan ve çürümüşlük üzerine
kuruyorlar düzenlerini. Bizim ise
gerçeklerimiz, halkımızın binlerce yıldır
emeğiyle yarattığı kültürümüz var...”
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
“Adalete açlık, hiç bir açlığa benzemez. İşte bundandır ki bu açlık,
ne hapislik dinler, ne de zor koşullar. Beyin sağlam oldukça bu
açlığı her zaman, her koşul altında hisseder.
Bu açlık, öteki tüm açlıkları bastırır, bu açlığı doyurmak uğruna,
öteki tüm açlıklara böyle rahat katlanılır...”

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

Halkın
Hukuk
Bürosu

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

İŞTE TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ YARGI TABLOSU.

SARRAF İTİRAFLARA BAŞLADI, AKP'NİN YARGISI KARŞI
SALDIRIYA GEÇTİ: SARRAF'IN MALLARINA EL KONULDU,
ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI.

NU-SE DAVASINDA ADALET BAKANLIĞI
MAHKEMEYE TALİMAT GÖNDERDİ:
"ÖLECEKLER, TAHLİYE EDİN!" DEDİ
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İki davadan söz edeceğiz bu yazımızda. Biri ABD'de devam eden
bir yargılama, diğeri ülkemizden,
geçtiğimiz hafta karara bağlanan bir
dava. Davalardan ilki Sarraf Davası,
ikincisi Nuriye ve Semih (Nu-Se)
davası. Hem nitelik olarak hem içerik
olarak birbirinden tamamen farklı
bu iki davanın tek ortak noktası Türkiye'de "yargı bağımsızlığı, hukukun
üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız hakim..." gibi burjuva hukukuna ilişkin
bir dizi çarpıtmanın, yalanının en
iyi turnusolu, bu konudaki en açık
gösterge olmalarıdır.
Konuya girmeden önce bu davalarda ne olup bittiğini kısaca ele almaya çalışalım. Resmi adı "ABDAtilla'ya karşı" davası olan ancak
hem ülkemizde hem dünyada "Sarraf
davası" olarak bilinen davada sanık
durumundayken savcılıkla işbirliği
yaparak itirafçı olan Reza Zarrap
(TC vatandaşı olduktan sonraki adıyla
Rıza Sarraf) tanık sıfatıyla itiraflarına
devam ediyor.
Öncelikle yaşananları kısaca hatırlatmakta fayda var. İran asıllı Türk
vatandaşı olan Rıza Sarraf, 17-25
Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanmış, iki ay tutuklu
kaldıktan sonra AKP'nin gerçekleştirdiği düzenlemeler ve açık talimatlarıyla serbest bırakılmıştı. Zarrap
hakkında, AKP'li bakanlara milyonlarca dolar rüşvet verdiği, aynı amaçla
dönemin başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan ve AKP'li bakanlara ve çocuklarına ait vakıflara bağışlarda bulunduğu ve benzeri iddialar vardı.
Buna ilişkin telefon tapeleri ve birçok
bilgi ve belge bulunuyordu. Ayakkabı

kutularına saklanan rüşvet paraları,
yatak odalarından çıkan ve bu paraları
saymakta kullanılan para sayma makineleri hırsızlığın ve yolsuzluğun
sembolleri olmuştu.
AKP iktidarı, 17-25 Aralık operasyonunu, Gülen Cemaati tarafından
hukuk ve yargı organları eliyle gerçekleştirilen, asıl olarak kendisine
yönelik bir "sivil darbe" girişimi olarak değerlendirmişti. AKP o gün için
tehlikeyi savuşturdu, aynı yolla, yani
hukuku ve yargıyı kullanarak bütün
rüşvet ve yolsuzluk iddialarının üstünü kapatmış, Zarrap'ı da kurtarmıştı.
Ancak aradan geçen zamanda
işler değişti. ABD, Zarrap'ın da aralarında olduğu birçok kişiye İran'a
uygulanan ambargoyu deldiği gerekçesiyle dava açtı. Zarrap ABD'ye
gitti. Teslim mi oldu yakalandı mı
bilinmez, yargılanmaya başlandı.
Hakkındaki iddialar Türkiye'deki iddialarla aynıydı, ek olarak İran'a yönelik ambargoyu delme iddiası vardı.
Duruşma yaklaştıkça Zarrap'ın
itirafçı olduğu ya da olacağı söylentileri artmaya başladı. Zarrap'ın itirafçı
olacağının kesinleşmesiyle birlikte
AKP de paniklemeye başladı. Paniğin
nedeni Sarraf'ın AKP ile girdiği kirli
ilişkileri ifşa edeceğinden korkmalarıydı. Nitekim öyle de oldu. Yaşadıkları paniğin etkisiyle, henüz duruşmalar başlamadan, henüz dava
hakkında hiçbir şey bilinmiyorken
AKP cenahı hep bir ağızdan saldırıya
geçti. "En iyi savunma saldırıdır"
düşüncesiyle her türlü araç ve yöntemle tam anlamıyla bir psikolojik
savaş yürütüldü, her şey ters yüz

edildi.
AKP yöneticileri bir yandan, birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda
"Sarraf davasının siyasi bir dava olduğu, davada hukuka aykırı hatta
sahte deliller olduğu..." ve benzeri
demagojilere sarıldılar. Bu demagojiler arasında "yargı bağımsızlığı,
hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, adil
yargılama" gibi demagojiler de vardı
ama bir farkla; bu kez ABD'de bunların olmadığını iddia ediyorlardı.
Bir yandan da Zarrap'ın "ne kadar
güvenilmez ne kadar düzenbaz ne
kadar alçak biri olduğunu" tekrarlayıp
duruyorlardı. İşte bugün AKP'nin
"hain, itirafçı, yalancı, düzenbaz,
aşağılık..." dediği Sarraf 17-25 aralık
döneminde "önüne yatıp" kurtardıkları "hayırsever iş adamı" Sarraf'ın
ta kendisiydi.
AKP'nin söylemlerinin bu kadar
kısa sürede değişmesi, dün ak dediğine bugüne kara demesi burjuva siyaseti açısından normal, kendi fıtratlarına da uygundur. Çünkü burjuva
siyasetinde her şey çıkarlara göre
şekillenir, çıkarlar neyi gerektiriyorsa
o yapılır. AKP'nin İslamcı çizgisi
bakımında da dün ak olan bugün
kara, bugün kara olan yarın yeniden
ak olabilir... Bu nedenle dün "hayırsever işadamı" dedikleri Zarrap'a bugün "hain, itirafçı, yalancı, düzenbaz,
aşağılık..." demelerinden daha doğal
bir şey olamaz.
Burada üzerinde durmak istediğimiz asıl konu; Zarrap'ın itirafçı olmasından sonra, AKP'nin Zarrap'a
yönelik topyekün saldırısına, tıpkı
17-25 aralık sürecinde olduğu gibi,
sözde bağımsız ve tarafsız yargının
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da katılması, yargının alenen AKP'nin
tetikçiliğini yapmasıdır. Burada Zarrap'ı
ya da Zarrap'ın haklarını savunacak
değiliz elbette. Avukatlığa o kadar
"profesyonel" bakmıyoruz. Niyetimiz;
yalnızca AKP'nin söylemlerinin -çıkarlarına göre- değişmekle kalmadığını, sözde bağımsız yargının da
AKP'nin değişen çıkarlarına göre
tutum değiştirdiğini, yani "bağımsız
yargı" denilen şeyin sahteliğini halkımıza, meslektaşlarımıza teşhir etmektir.
Zarrap'ın itirafçı olmasından sonra
"bağımsız Türk yargısı"nın, "tarafsız
hakimlerin" Zarrap'a yönelik kararlarına ve işlemlerine baktığımızda ne
söylemek istediğimiz gayet net biçimde
anlaşılacaktır. Konuyla ilgili basında
yer alan haberlere göre Sarraf'ın itirafçı
olmasından sonra yargının yaptığı ilk
iş Sarraf hakkında soruşturma açmak
ve mal varlıklarına el koymak oldu.
AKP'nin yargısının Sarraf'a yönelik
operasyonları ile ilgili basında yer
alan haberlerden bazıları şöyle;
"ABD’de dolandırıcılıktan yargılandığı
davada tanık konumuna gelen Rıza
Sarrafın ve yakınlarının Türkiye’deki
mal varlığına el konulma kararı veren
İstanbul başsavcılığının, bıı karara
ilişkin bir yazıyı tapu, banka ve ticaret
siciline gönderdiği belirtildi.
(...)ABD'de dolandırıcılıktan yargılandığı davada tanık konumuna gelince
Türkiye’deki soruşturmada şüpheli
ilan edilen Rıza Sarraf’ın mal varlığının
dökümü ortaya çıkmıştı. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Rıza
Sarraf ile Ebru Gündeş'in kızı Alara
Sarraf ve 21 kişinin ismi geçiyor.
(Birgün, 3 Aralık 2017)
Bu kararı veren yargı ile 17-25
Aralık soruşturmasını kapatan, Zarrap
dahil rüşvet alan veren, hırsızlık-yolsuzluk yapan bütün şüphelileri "aklayan" yargı aynı "bağımsız" yargıdır.
Bunun anlamı şudur: Sözde bağımsız
yargı, dün akladığı, hakkındaki iddiaların üzerini örttüğü, el konulan

paralarının faiziyle iade edilmesine,
el konulan malları nedeniyle uğradığı
zararların faiziyle tazmin edilmesine
karar verdiği Zarrap'ın mallarına bu
kez el koyma kararı vermiştir.
Ardından da Sarraf'ın şirketlerine
ve çalışanlarına yönelik operasyon
yapıldı, 17 çalışanı gözaltına alındı.
Bu da yetmedi, ABD'de de Sarraf
hakkındaki soruşturmayı yürüten savcılar hakkında soruşturma başlatıldı...
Son olarak Sarraf'ın Beykoz'da bulunan villası hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, kaçak
olduğu gerekçesiyle, yıkım kararı çıkarıldı. Tüm bunlardan çıkan sonuç
şudur; AKP yargısıyla, polisiyle, belediyesiyle kısaca bütün kurumlarıyla
bir yandan Sarraf'tan intikam almak
istiyor, diğer yandan da Sarraf'ın itirafları karşısında çarpıtmalara başvurarak daha baştan kendini "aklamaya"
çalışıyor. Yargı da bu süreçte en önemli
dayanağı, hukuk ise en etkili silahı
oluyor. İşte Türkiye'nin bağımsız yargı
tablosunu gösteren çarpıcı bir örnek.
İkinci örneğimiz ise Nuriye ve Semih davası. KHK ile atıldıkları işlerine
geri dönebilmek için 280 gündür açlık
grevinde olan Nuriye ve Semih'in tutuklu olarak yargılandıkları dava her
bakımdan gerçek bir siyasi davaydı.
AKP'nin Sarraf davası için söylediği
ne varsa; "siyasi dava", "sahte deliller",
"güvenilmez itiraçı-iftiracı ifadeleri",
"bağımlı ve taraflı yargı"...hepsi NuSe davasında fazlasıyla vardı. Soruşturmanın başından kararın verildiği 1
Aralık 2017 tarihli duruşmaya kadar
her aşamada AKP'nin gizli veya açık,
doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle
sürdü yargılama.
Ancak bu davada çok daha çarpıcı
bir gelişme yaşandı. Dosyaya 10 Kasım
2017 tarihinde Adalet Bakanlığı imzasıyla, "GİZLİ" ibareli bir belge
girdi. Belgede, “Semih ve Nuriye
isimli örgüt üyelerinin hayatlarını kaybetmeleri durumunda, belli kesimlerin
bulduğu olumlu yoğun ilginin karşı-

lığını 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…” ifadelerine yer verilmişti.
Bunun anlamı açıktı. Bu belge
sözde bağımsız olan yargıya aleni bir
talimattı. "Ölecekler, hapishanede ölmemeleri için tahliye edin" demekti.
Nitekim bu talimattan hemen sonra
Nuriye de tahliye edildi. Oysa anayasanın 138. maddesinde, içeriği ne
olursa olsun mahkemelere hiçbir makam ve merciiden emir ve talimat verilemeyeceği hatta tavsiye ve telkinde
dahi bulunamayacağı yazılıdır.
Yargı bağımsızlığının güvencesi
olduğu iddia edilen anayasanın 138.
maddesinde şöyle denilmiştir: “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.
Anayasa, kanuna ve hukuka uygun
olarak ve vicdanı kanaatlerine göre
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam,
merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.”
Bu madde karşısında dosyaya gönderilen söz konusu "GİZLİ" belgenin
mahkemeye doğrudan ve açık bir talimat olduğu açıktır.
Her iki örnek de yani Sarraf davası
ve onunla bağlantılı Türkiye'de yaşananlar ile Nuriye ve Semih davasında
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TC. Anayasası md. 138: “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.
Anayasa, kanuna ve hukuka uygun
olarak ve vicdanı kanaatlerine göre
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere
ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez tavsiye
ve telkinde bulunamaz.”

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Adalet Bakanlığı tarafından dosyaya
gönderilen talimat da yıllardır savunduğumuz iki şeyi açıkça ortaya
koyan en somut, en çarpıcı örneklerdir: Birincisi; hukuk herkesin hukuku değildir; hukuk, egemenlerin,

iktidarların çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapar, o çıkarları korur,
bunun bir aracıdır. İkincisi; niteliği
gereği yargı bağımsız olamaz, faşizmle yönetilen Türkiye'de yargı
bağımsızlığı diye bir şeyin sözü bile

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN

İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---"Gerek hukuki alanda, gerekse de ekonomik,
kültürel diğer alanlardaki adaletsizlik, kitlelerin memnuniyetsizliklerinin en temel kaynağıdır. Dolayısıyla
adalet isteği, her devrim mücadelesinin temel taleplerinden biri olmuştur.
I- Sorun: Adalet sorunu bizim için neden bu kadar
önemlidir. Neden önemsemeliyiz?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Açlık ve adaletsizlik bin yıllardır
ezilen, sömürülen halkların en büyük sorunudur. Toplumlar
tarihi boyunca ezilenlerin, sömürülenlerin gerçekleştirdiği
bütün halk hareketlerinin temelinde açlık ve adaletsizlik
vardır. Bugün de açlık ve adaletsizlik, yeni sömürge ülkelerde devrimin iki temel dinamiğidir.
Sayı: 45
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Çözüm: Açlığa ve adaletsizliğe mahkum edilen milyonlara, açlığın ve adaletsizliğin kader olmadığını,
birlikte, örgütlü mücadele ile, halkın iktidarını kurarak
bu kaderin değiştirilebileceğini anlatmalı, ikna etmeli
ve onları mücadeleye katmalıyız.
--- “ADALET için mücadele, şimdi her zamankinden
önemli ve her zamankinden zorunludur” Çünkü adalet
sorunu devrim sorunudur. Ve krizin derinleşmesini
sağlayan adaletsizliğe duyulan tepkidir. Yine bu adaletsizlik devrimci durumun sağlandığı bu anda sisteme
öldürücü darbeler vuracak güçlerin temel sebebidir.
O, işsizliği de açlığı da yozlaşmayı da cehaleti de tanımlayan, niteleyendir.
Eğer adalet mücadelesini düzenin yargı sistemi ile
sınırlı şekilde ele alırsak adaletin önemini anlatamayız.
Adalet mücadelesini sosyalizm mücadesinin ayrılmaz
bir parçası olarak algılamalı ve öyle anlatmalıyız."
II- Sorun: Adalet ve adaletsizlik yalnızca mahkemelerde
verilen kararlarla ilgili midir?..
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, adalet de adaletsizlik de
yalnızca mahkeme kararlarıyla ilgili değildir. Çünkü
adalet sorunu sanıldığı gibi hukukla ilgili bir sorun
değildir. Asıl olarak sömürüyle ilgilidir ve hukuk yalnızca
adaletsizliği gizlemenin bir aracıdır, bir perde işlevi görür.
Çözüm: Adalet mücadelesini genel devrim mücadelesinin bir parçası olarak ele almalı, mahkemeleri
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edilemez. Anayasada yargının bağımsız olduğunun, emir ve talimat
verilemeyeceğinin, tavsiye ve telkinde
bulunamayacağının yer almasının
hiçbir önemi yoktur.

aşan bir mücadele pratiği haline getirmeliyiz.
---"Burjuvazi, hukuku kendi yaptığı için, 'hukuka
uygun olan her şey meşrudur' diye savunur. Oysa,
hukuka uygun olan her şey meşru değildir. Sömürü,
hukuka uygundur ama meşru değildir. Oligarşinin
infazlarının bir kısmı da kendi hukukuna uygundur
ama meşru değildir. Halkı meydanlarda coplaması da
kendi hukukuna uydurulmuş olabilir ama bu meşruluğunu getirmez...
Sadece faşizmin olduğu ülkeler açısından değil, burjuva
demokratik hukukun geçerli olduğu ülkeler için de
“hukuk devleti” olmak, haklılık ve meşruluk değildir..
III- Sorun: Meşruluğun ölçütü hukuka uygunluk olabilir
mi?.
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, olamaz. Bir şeyin hukuka
uygun olması onun meşru olduğu anlamına gelmez.
Bizim için meşruluğun ölçütü yasallık, hukuka uygunluk
değil tarihsel ve siyasal olarak haklılıktır.
Çözüm: Biz haklıyız, çünkü biz halkız. Biz haklı ve
meşruyuz çünkü açlığa, adaletsizliğe, zulme, sömürüye
uğruyoruz. Böyle bakmalı, meşruluğumuza inanarak
mücadele etmeliyiz..
--- Faşizm sık sık kendi hukukunu da çiğneyen bir rejimdir. Faşizm, kendi hukukuna uygun davrandığında
da, bizim onu “hukuk devleti” diye meşrulaştırmamız
söz konusu değildir. Çünkü biz zaten o hukukun kendisine karşı çıkıyoruz. Demek ki “hukuk devleti” kavramının kendisinde bir aldatmaca, bir çarpıtma saklıdır.
Biz “hukuk devleti” savunucusu değiliz. Bu kavram,
esasen burjuvazinin kendi düzenini meşrulaştırmak
için kullandığı içi boş bir kavramdır.
IV- Sorun: Bir devletin hukuk devleti olması, kendini
hukuka bağlı görmesi, hukuka uygun hareket etmesi
onu meŞru hale getirir mi?
DEVRİMCİ BAKIŞ: Hayır, getirmez. Hukuk devleti
kavramı bize ait bir kavram değildir. Bir devletin hukuk
devleti olması halk güçleri açısından belirleyici olamaz.
Çünkü "devletin uymak zorunda olduğu, devleti bağlayıcı
nitelikte olduğu" iddia edilen hukuk da burjuva hukukudur
yani hukuku yaratanla devletin sahibi aynı güçtür,
egemen sınıftır.
Çözüm: Burjvaziye ait hukuk devleti için değil halkın
hukukunu yaratmak, halkın iktidarını kurmak için
mücadele etmeliyiz.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

KÖKLERİ
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:
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HALKIN HUKUK BÜROSU
DEVRİMCİ
AVUKATLIĞIN
TEMELLERİ
Adalet Mücadelesinde İleri
Bir Adım: Kampanyalar
Kampanya; siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda belirli bir konuda ve
belirli süredeki faliyetlerin yoğunlaşmış halidir. Kampanya bir sonuç
alma isteğinin ifadesidir Kampanya
kolektif bir çalışmadır. Değişik yöntemlerin, değişik araçların bir arada
bulunması demektir. Devrimcilerin
yürüttüğü kampanyalarda en önemli
husus sürece, talebe halkın katılımını
sağlamak, halkla birlikte çalışmaktır.
Peki, hukukçular, avukatlar kampanya yürütür mü, nasıl bir kampanya
yürütür, neyi amaçlar... Yaygın kanıya
göre, hukuki bir sonuç elde etmek
için yapılması gerekenler bellidir.

Sevgili okurlarımız;
Halkın Hukuk Bürosu'nun
ve halkın avukatlığının, devrimci
avukatlığın tarihsel ve siyasal
temellerini ele aldığımız yazı dizimizin 12. bölümü ile devam
ediyoruz.
Dizimizin önceki bölümünde;
Halkın Hukuk Bürosu'nun geçmişten bugüne takip ettiği önemli
siyasal, toplumsal davaları ele
aldık. Yıllardır devlet politikası
haline gelen işkence ve katliam
gerçeğini, bu gerçeklerin ortaya
çıkarılması ve adalet mücadelesinde devrimci avukatların rolünü ortaya koymaya çalıştık.
19-22 Aralık katliam davalarından Engin Çeber'in işkencede
katledilmesi davasına, Soma'da
301 madencinin katledildiği katliam davasından polis kurşunuyla
katledilen Berkin Elvan, Dilek
Doğan davalarına kadar devletin
katliamcı yüzünü teşhir eden ve
halkın adalet talebinin en güçlü
şekilde yankılandığı davalardan
örnek vererek bu davalarda devrimci avukatlığın nasıl şekillendiğini anlatmaya çalıştık. Ve yazımızın sonunda, Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının 30 yıllık

Avukatın yapabilecekleri belli ve sınırlıdır. Sokaklarda, meydanlarda yürütülen mücadele ve bu mücadelenin
yoğunlaşmış hali olan kampanya ise
bu genel kabulün dışında olduğundan
insanlara genellikle sıradışı gelmekte,
avukata çizilen "makul" çerçevenin
dışında görülmektedir.
Öncelikle ifade etmek gerekir ki,
faşizmle yönetilen bir ülkede hukukun
asıl işlevi faşizmin terörünü, katliamlarını, işkencelerini örten bir şal
olmasıdır. Faşizm kendi koyduğu yasalara bile hiçbir zaman uymamıştır.
Faşizmle yönetilen ülkemizde yasal
meşru haklarımızı kullanmak için
bile büyük bedeller ödemeyi göze
alarak mücadele etmek zorunludur.
Direnmeden, mücadele etmeden hu-

pratikleri boyunca bu davalarda
katledilen, işkence gören, sakat
bırakılan devrimcilerin, adaletsiz
bırakılan ailelerin avukatlığını
yaptığını, onların adalet mücadelesinin parçası olduğunu ifade
ettik.
Dizimizin bu bölümünde ise,
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının devrimci avukatlık pratiğinin önemli bir ayağı olan
kampanyalardan örnekler vereceğiz. Engin Çeber'in işkencede
katledilmesi, Ferhat Gerçek'in
polis kurşunuyla felç bırakılmasında "adalet istiyoruz" sloganıyla yürütülen kampanyaları
ele alacağız. Halkın avukatlarının
hasta tutsak Güler Zere'ye özgürlük kampanyasından Dersim'de katledildikten sonra toplu
mezara gömülen gerilla Ali Yıldız'ın mezarının bulunması için
yürütülen kampanyaya, başta
Berkin Elvan olmak üzere polis
tarafından katledilen halk çocukları için yürütülen "bir ceza
istiyoruz" kampanyasına kadar
birçok kampanya ile adalet mücadelesini nasıl ete kemiğe büründürdüklerini anlatmaya çalışacağız.

Sayı: 45
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kuken size tanınan haklarınızı dahi
kullanamazsınız. İşte bu nedenle, hukukun uygulanması için de mücadele
etmek zorunludur.
Sorumuza dönecek olursak; hukukçular kampanya yapar mı? Evet,
yapar ve yapmalıdır. Çünkü hukukun
ya çarpık işlediği ya da hiç işlemediği
bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk, kanunlar
başka söylüyor hayat başka... Kanunlardaki "ama", "fakat", "ancak"lar
hep halkın karşısına hakkın kullanılmasının önüne engel olarak çıkıyor.
Bu engelleri hukuki yollardan aşmak
ise sanılanın aksine neredeyse imkansız. Ülkemizde sadece yazılı hukukun uygulanmasını sağlamak için
bile kampanyalar yapıldığı ve hukukun ancak bu şekilde uygulanabildiği

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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sayısız örnek verilebilir.
Ancak, burada söylediklerimizden kampanyaların yalnızca eylemlerden oluştuğu,
mücadelenin bu kez
yalnızca sokaklarda, meydanlarda sürdürülmesi gerektiği sonucu çıkmamalıdır. Sözünü ettiğimiz kampanyalar;
hukuki ya da fiili birçok eylem ve etkinlik biçimi kullanılarak yürütülecek
kampanyalardır. Bu bakımdan hukukçuların, halkın avukatlarının yürüteceği
bir kampanyanın kapsamı oldukça geniş olacaktır. Nedir bu kapsam? Dava
açma, suç duyurusunda bulunma, paneller, imza metinleri, söyleşiler, konserler gibi çok çeşitli yöntemlerin kullanılabileceği bir kapsamdır.Temel
amacı adaletsizliği teşhir etmek, adaletin ancak halkın birleşik, örgütlü

mücadelesiyle sağlanabileğini göstermek, halkı
adalet mücadelesine katmak olan bir kapsamdır.
Ki yazımızda yer vereceğimiz kampanyalar da
buna en iyi örneklerdir.
Nedir bu kampanyalar?

Ferhat Gerçek Davası
Kampanyası
Dizimizin önceki bölümünde yer
verdiğimiz gibi, dergimizin dağıtımını
yaptığı sırada sırtından vurularak felç
bırakılan 17 yaşındaki Ferhat Gerçek
davası süresince sürdürülen "Ferhat'ı
vuranlar cezalandırılsın" talepli kampanya
halkın avukatlarının yürüttüğü en uzun
soluklu kampanyalardan biriydi.
Dava süreci ilk andan itibaren bir-

KISSADAN HİSSE
Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017
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Kıssa: "Hapishanesi
Olmayan Halk "Çerkesler"
Milattan önce 5000’li yıllardan
beri yaşam tarzları bilinen Çerkes halkının, Kafkas-Rus savaşlarını kaybedip anavatandan
sürüldükleri 1864’lü yıllara kadar, hiçbir zaman
suçluların barınacağı hapishaneleri olmadı.
Zira eğitim, yaşam ve cezalandırma sistemi
insanların hapsedilmesine gerek bırakmazdı.
Bir insanın kendi toplumu tarafından dışlanması, kendisiyle konuşulmaması, hatta selam
dahi verilmemesi, onuru her şeyin üstünde
olan bir Çerkes için, hapsedilmekten çok
daha ağır bir cezaydı. O nedenle, toplumu tarafından ayıplanan, dışlanan bir insan olmamak
için herkes kurallara sıkı sıkıya uyar ve huzursuzluk yaratmamaya çalışırdı. Eğer bir
Çerkes ayıplanmasını, dışlanmasını gerektiren
bir kusur işlemişse, sadece o fert değil, mensup olduğu ailenin tüm fertleri o kişiye yeterli
eğitim vermemiş olmaktan dolayı kınanır,
ancak cezanın ferdiliği ilkesine dayanılarak
toplumdan uzaklaştırılarak başka bir Çerkes
yöresine gönderilen kişiyle birlikte, isterse
ailesi de gidebilir.
Yeryüzünde hapishanesi olmayan tek milletiz elbette ama bir hukuk sistemimiz de yok

çok hukuksuzluğun, adaletsizliğin boy
verdiği bir yargılama süreci olmuştu.
Ferhat felç bırakılmıştı ancak polis
yerine yine Ferhat cezalandırmak isteniyordu. Olayın en önemli delilleri
olan Ferhat'ın üzerinde bulunan tişört
ve vücudundan çıkan mermi çekirdeği
kaybedildi.
Yine önemli deliller olan şüpheli
ve mağdur ifadeleri olaydan ancak 2
ay sonra alınabildi. Üstelik şüpheli
olması gereken polisin ifadesi mağdur,
mağdur olan Ferhat GERÇEK’in ifa-

değil elbet. Adige hukuk sistemi tüm Adige
yaşam biçiminde olduğu gibi Adige xabze’ye
dayanır. Hukuksal sorunlar lokal ya da ülke
çapında kurulan meclislerce (xase) ele alınır
ve çözümlenir. Yemug kavramı ise en büyük
yaptırım denilebilir. Yargılama amaçlı kurulan
xaseye xeyşıpe (mahkeme) xase thamadesine
de xeyaşe (hakim) adı verilir. Adige hukuk
sistemindeki yaptırımlar kısaca özetleyecek
olursak :
ğafej (suçlunun karşı tarafın gönlünü alması), vase (kan parası), psıhadze (nadir de
olsa bağışlanamayacak bir cinayet işleyen
kişinin yakın akrabaları tarafından bir çuval
içinde suya atılması) yepşınej (tazminat ödetme)değak’/ değak’e (sürgün) gibi cezalar vardır."

Hisse:
Kuralların uygulanması için halkın birliğini,
örgütlülüğünü korumuşlardır. Yaşlılar heyeti,
meclisler bunun aracı olmuştur. Tabii asıl
olarak insanların suç işleyeceği koşulların
ortadan kaldırılması gerekir ama halkın tek
parça olup suçluya karşı ortak tavır alması
ve onu yaşamdan tecrit etmesi suça bulaşmamayı özendirmektedir. Adalet mekanizmasını halkın işletmesi mümkündür ve kesinlikle
en sonuç alıcısıdır.
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desi şüpheli olarak
alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi ise olaydan ancak 6 ay sonra
alınabildi ve kendisini vuran polisleri
teşhis etmesine fırsat
tanınmadı. Açılan davada Ferhat Gerçek’i vuran polisler hakkında 9 yıl
hapis cezası istenirken, Ferhat Gerçek
ile kendisine acil müdahalede bulunan
arkadaşları hakkında ise 15 yıla kadar
hapis cezası istendi.
Yine soruşturma sırasında tanıklık
yapan bir kişi davanın sanığı durumuna
getirildi. Hazırlanan iddianame sadece
sanıklar ve sanıkların görev yaptığı
karakolca düzenlenen tutanaklara dayanıyordu. Bunun gibi daha birçok
hukuksuzluk vardı, Ferhat'ı vuranlar
aleni şekilde korunuyordu... Mahkeme,
davanın sonunda Ferhat’ı vuran polislere, 2,5 yıl hapis cezası verirken,
aynı davada Ferhat için 3,5 yıl hapis
cezası verdi.
Halkın avukatları işte tüm bu süreç
boyunca bir yandan davayı takip edip
hukuki olarak yapılması gerekenleri
yaptılar, öte yandan halkın, demokratik
kurumların davayı sahiplenmesini, davaya müdahil olmasını sağlamaya çalıştılar. Sokaklarda, adliye önlerinde,
etkinliklerde "Ferhat İçin Adalet" isteğini değişik şekillerde dile getirdiler.
Kampanyayı yalnızca ülke ile sınırlamadılar, uluslararası ayağı da olan bir
kampanyaya dönüştürdüler, Ferhat’a

yapılan adaletsizliği bütün dünyaya duyurmaya
çalıştılar.

Hasta Tutsak
Güler Zere’nin
Serbest
Bırakılması ve
Hasta Tutsaklar
Kampanyası
Uzun yıllardır hapishade olan devrimci tutsak Güler Zere, 2009 yılında
kanser hastalığına yakalandı. Hapishane
koşullarında teşhisi geç yapılan Güler
Zere, yine bu koşullar nedeniyle tedavisi
geciktirilerek ölümün eşiğine getirildi.
Bu aslında devletin bilinçli olarak sürdürdüğü hasta tutsakları katletme politikasının bir parçasıydı. Geç de olsa teşhisin konulmasının ardından Halkın Hukuk Bürosu avukatları tedavisinin yapılabileceği koşulların sağlanması için infazının ertelenmesi talebinde bulundular.
Ancak -yasal olarak da imkan hatta zorunluluk bulunmasına rağmen- bu talep
uzun süre kabul edilmedi. Amaç Güler
Zere'yi katletmekti. Ne halkın avukatları
ne Güler'in yoldaşları onu ölüme terk
edemez, devletin Güler'i katletmesine
seyirci kalamazdı, kalmadılar. Büyük,
kitlesel, etkili bir kampanya ile Güler
özgürlüğüne kavuşturuldu.
Aylar süren ve gücü ve etkisi ülke
sınırlarını aşan bu kampanya boyunca
binlerce kişinin katıldığı düzenli yürüyüşler yapıldı. Yalnızca İstanbul'da
değil Türkiye'nin
hatta dünyanın
birçok yerinde
kitlesel etkinlikler, sokak eylemleri yanında daha
dar katılımlı militan eylemler de
örgütlendi. Hastane önünde çadır kuruldu, imza
masaları açıldı,
afişler yapıldı. İs-

tanbul’da Adli Tıp Kurumu önünde
oturma eylemleri yapıldı... Kampanya
o kadar güçlüydü ki, Güler Zere, hasta
tutsakların sesi oldu, onların durumunun açığa çıkmasını sağladı. Ve yine
bu güç sonucu Güler Zere özgürlüğüne
kavuştu.

Engin Çeber İçin
"Özür Değil Adalet
İstiyoruz" Kampanyası
Önceki bölümde yer verdiğimiz,
dergimizi dağıttığı sırada gözaltına
alınan Engin Çeber'in gözaltında tutulduğu karakolda ve Metris Hapishanesi’nde maruz kaldığı ağır ve kesintisiz işkenceler sonucunda katledilmesine ilişkin dava boyunca sürdürülen kampanya da halkın avukatlarının uluslararası düzeyde yürüttükleri
etkili kampanyalardan biriydi.
Yürütülen bu etkili kampanya sonucu davaya 800 avukat müdahil oldu,
on baro katılma talebinde bulundu,
DİSK, TİHV, İHD, ÇHD gibi demokratik kitle örgütleri ve hukuk örgütleri
davayı sürekli ve yakından takip ettiler.
Yine uluslararası hukuk örgütlerinden,
dünya barolarından ve demokratik
kitle örgütlerinden temsilciler duruşmalara katılarak davayı başından sonuna kadar takip ettiler.
Uluslararası çapta yürütülen etkili
kampanya sonucu ülkemizde ilk kez
işkenceciler en ağır şekilde, müebbet
hapis cezası ile cezalandırıldı. Ve yine
ilk kez bir hapishane müdürü işkenceye
katılmadığı halde, işkence talimatı
verdiği, işkenceyi önlemediği için müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali
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Şahin de bu kampanya
sonucu teşhir olmaları
ve işkence gizlenemeyecek kadar açık olması nedeniyle devlet
adına özür dileyerek
olayın her zamanki gibi
“münferit” olduğu demagojisini yapmak zorunda kaldı.

Ali Yıldız ve
Mezar Hakkı Mücadelesi

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

26

Ali Yıldız 11 Nisan 1997 tarihinde
Dersim’in Çemişgezek ilçesinde 19
gerilla ile birlikte katledilmiş ve bir
toplu mezara gömülmüştü. 14 yıl
sonra, abisi Hüsnü Yıldız, mezarının
bulunması, açılması ve cenazesinin
teslim edilmesi için bir mücadeleye
başladı. Bu mücadele kapsamında
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
yaptığı tüm hukuksal başvurular reddedildi. En son Malatya Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi ve bu kararla birlikte mezarların açılmasına ilişkin hukuksal
girişimlerden sonuç alınmayacağı anlaşılması üzerine Ali YILDIZ’ın abisi
Hüsnü YILDIZ Dersim’de süresiz
açlık grevine başladı. 45. gününde
eylemini ölüm orucuna çevirdi.
Hüsnü Yıldız'ın sürdürdüğü açlık
grevi ve ölüm orucu eylemleri süresince Halkın Hukuk Bürosu avukatları,
TAYAD’lı aileler ve Halk Cephesi ile
birlikte etkili bir kampanya yürüttü.
Bu dönemde ülkenin birçok yerinde
ve yurtdışında aralarında destek açlık
grevi, basın açıklaması, imza toplama,
faks çekme, fiili direnişin de bulunduğu
onlarca eylem yapıldı. Halkın avukatları bir yandan ülkedeki demokratik
muhalefeti ve uluslararası kişi ve kurumları harekete geçirmeye çalışırken
bir yandan da baroları, hukukçuları
sürece katmaya çalıştılar.
Tüm bu eylem ve etkinliklerin gücüyle 12 Ağustos 2011 tarihinde ilk kez
Adli Tıp Uzmanları ve antropologların,
avukatların ve ailelerin katılımıyla Ali
YILDIZ’ın da cenazesinin bulunduğu
kabul edilen Çemişgezek’teki toplu mezar açıldı. Yapılan kazılar sonucunda
15 farklı kişiye ait kemiklerin bulunduğu
tespit edildi. Yapılan incelemeler sonu-

cunda cenazelerden birinin
DHKP/C gerillası Ali YILDIZ'a ait olduğu
tespit edildi.

Bir Ceza
İstiyoruz Kampanyası
2013 Haziran Ayaklanmasında katledilen umudun çocuğu Berkin Elvan,
Haziran Ayaklanmasının hemen ardından,
30 Eylül 2013 tarihinde polis destekli
uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik, 24 Temmuz 2015'te,
IŞİD'e yönelik yapıldığı söylenen operasyonda Bağcılar'da misafir olarak kaldığı evde katledilen Günay Özarslan,
18 Ekim 2015'te Armutlu'daki evinde,
canlı bomba arama bahanesiyle evini
basan polisler tarafından ailesinin gözleri
önünde katledilen Dilek DOĞAN, yine
Armutlu'da polisin katlettiği Yılmaz
ÖZTÜRK... Polis kurşunuyla veya polisin beslemesi çeteciler tarafından katledilen ve adaletsiz bırakılan halk çocuklarından bazıları.
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan, Berkin'in katili için "Emri
ben verdim" diyerek en üst düzeyden
katilleri sahiplendiklerini ifade etmişti.
Yalnızca Berkin'in katilleri değil Günay'ın, Dilek'in, Yılmaz'ın katilleri de
korundu, korunuyor. AKP katillerini
korurken halkın avukatları "halk çocukları için adalet, katledenler için
bir ceza istiyoruz" diyerek, BİR
CEZA İSTİYORUZ adıyla kampanya
başlattılar. Bu kampanya çerçevesinde
önce 14 Ocak 2016'da Okmeydanı'nda,
Berkin’in katledildiği sokakta çadır
kurarak yaklaşık iki ay süren açlık
grevine başladılar. Açlık grevi esnasında çadırda söyleşiler, müzik dinletileri, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiler, halka bildiri dağıttılar,
kapılarını çalıp adalet mücadelesini
anlattılar. 11 Mart 2016'da, Berkin’in
ölümünün 2. yılında, vurulmasının
1000. gününde halka 1000 ekmek dağıtıp eylemlerini bitirdiler.
Açlık grevinden sonra da kampanya
kapsamında eylem ve etkinliklerine
devam eden halkın avukatları, İstanbul’un merkezi yerlerinde masalar

açıp imzalar topladılar, bildiriler dağıttılar. 10 Haziran’da, Bakırköy Adliyesi önünde yaptıkları açıklamayla
İstanbul'dan Ankara’ya adalet yürüyüşü
başlattılar. Sırasıyla Günay Özarslan’ın
katledildiği evin önünde Bağcılar sokaklarında; Berkin'in katledildi yerde
ve Okmeydanı sokaklarında; Hasan
Ferit’in büyüdüğü, sokaklarını adımladığı, Dilek’in ve Yılmaz'ın katledildiği K.Armutlu sokaklarında katledilen
halk çocukları için adalet talebimizi
haykırdılar. Daha sonra Kadıköy, Gebze, İzmit, Yalova, Bursa ve Eskişehir
güzergahını kullanarak, Ankara’ya kadar adım adım yürüyerek adalet talebini
halka taşıdılar. Berkin'in vurulmasının
3. yılı olan 16 Haziran 2016'da Adalet
Bakanlığın önünde yaptıkları açıklama
ve toplanan imzaların Bakanlığa teslim
edilmesiyle kampanyayı sonlandırdılar.
Halkın avukatları aylar süren bu
kampanyadan birçok olumlu sonuç elde
ettiler. Bunlardan en önemlisi, uzun süredir sürüncemede bırakılan Berkin
Elvan soruşturma dosyasında yeni gelişmeler oldu. Aylardır kılını kıpırdatmayan savcılık açıklama yapmak zorunda kaldı. Kampanyanın tamamlanmasından bir süre sonra da 3 yıldır açılmayan Berkin Elvan davası açıldı.
Halkın Hukuk Bürosu'nun 30 yılık
pratiğinde, yazımızda anlatmaya çalıştığımız çerçevede yapılan birçok
kampanya vardır. Bu kampanyaların
bir kısmında halkın avukatları kampanyanın bileşenlerinden olmuş, bir
kısmında ise kampanyayı bizzat örgütleyip kampanyanın sahibi olmuştur.
Kısaca halkın avukatları hem hukuki
yollarla, hem fiili yollarla, hem tek
tek eylemlerle, hem birçok eylem ve
etkinlikten oluşan kampanyalarla adalet
mücadelesine devam ediyorlar.
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adamları elden kaçırdılar, ben önce"09.02.2001
V
(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,
riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit
yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,
Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,
Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.
Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı
(...)
MAHİR ÇAYAN

BİR İŞBİRLİKÇİ,
BİR HAİN
YAPTIKLARININ
BEDELİNİ ÖDEMİŞTİ
HALK
DÜŞMANLARININ
HAKETTİĞİ SONUÇTU
KENDİSİNİ BEKLEYEN

İsmi Halil Hoşaf...
Bir işbirlikçi hain...
Yaptığı sinsi işbirlikçiliğin,halka
düşmanlığının bedelini hayatıyla ödemişti. Şubat 2006'da DHKC tarafından
ölümle cezalandırıldı Halil Hoşaf.
Bu halk düşmanı, kim olduğunu,
nasıl bir işbirlikçilik yaptığını ve
neden ölümle cezalandırıldığını bizzat
kendisinin efendilerine yazdığı dilekçe
ile itiraf ediyor.
Yaptıklarını okuyunca ihanet daha
iyi anlaşılacaktır. Önce Halil Hoşaf'ın
itiraf gibi dilekçesini okuyalım :

Jandarma Genel Kurmay Başkanlığına; ANKARA
Sayın komutanım, önce selam
eder ellerinizden öperim ve yaşamın boyunca sağlık ve mutluluklar dilerim.
Sayın komutanım, ben Tokat
ili Niksar ilçesi Akıncı Köyü nüfusuna kayıtla Ahmet oğlu 1972
doğumlu Halil Hoşaf.
Komutanım yaklaşık 4.5 senedir
bölgemizde bulunan TİKKO,
DHKP/C, DABK, PKK gibi yasadışı
örgütlerle irtibat sağlayıp onları
çökertmek amacı ile yine bölgenizde
görev yapan askeri birlikten Jandarma Alay İstihbarat Grubu ile
haberleşip görüşerek bir takım faaliyetler yaptık. Örneğin Refahiye
ilçesi Beşdere köyünde Ağustos 1999
yılında 5 tane PKK militanına Ünal
Binbaşının emri ile yemeğine zehir
katıp verdim ve daha birçok sefer haber
toplayıp, resmi elbise giyerek görevlere
çıktım.
30 Mayıs 2000 yılında DHKP/C
örgütünden Sebahattin Yavuz içinde
olarak 4 kişiyi yine Alay İstihbarat
Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Ertan
KARACA komutanımızla ve Jandarma
Albay Yunus NEBİOGLU'nun emri
dahilinde, 3 tip 2 yere pusu atarak
kendi evinde sıcak temas sağlattım.
O dört kişi kaçırıldı. Olay sonrası
alınan bilgilere göre bir kişinin öldüğü
tespit edildi.
Olaydan sonra benim can güvenliğim açısından beni köyden alıp askeriye Niksar ilçesine getirdi, ev kirasını ve maddi manevi hiçbir sözleri
gerçekleşmedi ve ben bu olaydan temize çıkmak için uğraştım.
... Ben halen örgütle görüşüp
haber sağlıyorum... Örneğin Ocak
2001 ilk haftası 10 gün içinde 3 kere

den haber verdim 2 gece köyde kalacaklar diye.
... Komutanım çok özür diler sizlerden af isterim, çaresizim, ailemden
kopuk, dışlanmış biriyim. Böyle yaptığım için, çünkü ben alevi dedesiyim
eğer suçum Alevi olmaksa sizlerin
emir ve görüşünüze bırakıyorum, çok
çok selamlar, ellerinizden öperim.”
Halil Hosaf
Akıncı köyü / Niksar"
(DHKC-Basın Bürosu,
Açıklama:356)

İşbirlikçi Hain Yaptığı
Düşman Tarafından
Kullanılmış ve
Bir Paçavra Gibi
Kenara Atılmıştır
Halka düşmanlık yapan Halil Hoşaf'ın yazdıkları sadece bu kadar değil.
Aşağıda yazdıklarından yine bir bölüm
yayınlayacağız. Halil Hoşaf halk düşmanlığında sınır nedir bilmemiştir. Herşeyi bilerek, isteyerek yapmıştır. Yaptıklarının ne anlama geldiğini çok iyi
bilen biridir. Ama diğer işbirlikçilerde
olduğu gibi kullanılma bir yere kadardır.
Sen devlete yarandığın sürece sırtın
sıvazlanır, üç beş kuruş verilir sana.
İşleri seninle bitince de fırlatılıp atılırsın
bir tarafa. O andan sonra da can korkusu
başlar. Ne denli önemli biri olduğu,vazgeçilmez olduğunu anlatıp efendilerine
hizmet etmenin yolunu zorlar. Halil
Hoşaf da bunu yapıyor. O hala kendisinin işe yaradığını, ne denli önemli
biri olduğunu, kraldan daha kralcı bir
anlayışla anlatmaya çalışıyor. Efendilerine kendisine verdikleri para sözünü,
nasıl sahip çıkacaklarına dair söylediklerini hatırlatıyor, yalvar-yakar sahip
çıkmalarını belirtiyor. Çünkü Halkın
Adaleti peşindedir. Onun canı çok tat-
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lıdır, korunmasını ister.
Ama Hoşaf'ın unuttuğu bir gerçek
var. Devlet kullandığı işbirlikçileri
ile işleri bitince, bir mendil gibi buruşturup bir kenara atar. Gerisi onları
ilgilendirmez. Devlet güçleri Halil
Hoşaf'a da önce çeşitli maddi vb. vaadlerde bulunmuşlardır, güvenceler
vermişlerdir, ağzına da bir parmak
bal çalar gibi üçbeş kuruş vermişlerdir.
Ama artık bu durum sona ermiştir,
işleri bitmiştir. Kendisine verilen tüm
sözler unutulmuş ve kapının önüne
konulmuştur.
O an itibariyle Halil Hoşaf'ı ölüm
korkusu sarmıştır. Çünkü yaptıklarının
faturasının ne olacağını çok iyi bilmektedir. Halkına ihanet etmenin,
onları ihbar etmenin, katledilmelerine
sebep olmanın sonucunun ne olduğunun bilincindedir. O yazdıklarıyla
hala işinin bitmediğini, kendisinin
ne denli iyi bir işbirlikçi olduğunu
anlatıp, işbirlikçiliğinin devamını beklemektedir. Yine devrimcileri ihbar
edip katledilmelerini sağlamak için
can siperane çalışacağını, kendisinden
vazgeçmemelerini istemektedir. Hatta
bu konuda devletin resmi güçlerinden
daha duyarlı ve kararlı olduğunu da
belirtmeyi ihmal etmiyor. İçine düştüğü can telaşı kendisini dahada alçaltıyor, yalvartıyor.
Halil Hoşaf'ın korkusu büyüktür.
Çünkü yaptıklarının hesabını soracak
Halkın Adaleti peşindedir. Tüm çabasına rağmen kaçınılmaz sonla karşılaşmaktan kurtulamamıştır. Üst perdeden yaklaşımı, kraldan fazla kralcılığı, kendisini pazarlaması... hiçbiri
işe yaramamıştır.
Halil Hoşaf'ın kullanılıp bir tarafa
atılmasının Alevi dedesi olduğundan
mı kaynaklandığını sorması da işe yaramamıştır. Bu yaklaşım doğru da değildir. Devlet kişileri kullanırken mezhebine, milliyetine bakmaz. Kim kendisini kullandırmak isterse kullanır ve
işi bitince de bir tarafa atar. Ayrıca
Halil Hoşaf, Alevilik inancına göre de
bir "düşkün"dür. Zaten kendisinin en
yakınları tarafından dışlandığını da
kendisi belirtiyor. Böylesi halk düşmanı,
işbirlikçileri kimse sevmez...
Halkın Adaletinden kurtulamayan

ve yaptıklarının cezasını hayatıyla ödeyen
Halil Hoşaf'ın dilekçesinin devamını okuyalım:
“... Ben halen örgütle görüşüp haber
sağlıyorum, fakat üstüne doğru giden yok,
herkes kendisini düşünüyor... Ocak 2001 ilk
haftası 10 gün içinde
3 kere adamlarıelden
kaçırdılar... Ertesi günü
ben gittim Almus Serince Köyü’nde Akşam
19.30'dan 01'e kadar
görüştüm ve 19.40'ta
Niksar ilçe Jandarma
Bölük Komutanlığına
bildirdim. Benim bölgem değil diyerek hiç
başka yere haber vermedi ve adamlar gitti.
Sabah saat 09'da beni
köyden alıp Almus'a
ve ordan Alaya götürdüler. Alay komutanı
bana resmi elbise giy
ve göreve çık dedi. Akşam 17'de göreve çıktık
2 timle. Hemen de nokta denecek
şekilde fakat bizim yanımıza verdiği
üstçavuş ve uzmanlar noktayı değil
ormanın içinde yatmayı tercih etti. 3
gün kaldık zirvede hiçbir şey olmadı,
ancak yeni yakılmış ateşte yemek tenceresi ve poşetler bulduk üzerine giden
olmadı... Ankara'ya geldim sizinle ya
da herhangi bir komutanla görüşmek
için fakat görüştürmediler. Beştepe
Jandarma Genel Komutanlığının teftiş
kurullarındaki bizim eski Alay komutanı
Yunus NEBİOĞLU'nu gördüm, geri
döndüm. Geldiğimde sen Ankara'ya
gittin diye bana kızdılar, ben ne yapayım
mecburum. Tutunacak dalım yok, maddi
ve manevi desteğe ihtiyacım var, işim
yok, ev yok, düşmanım çok kendimi
koruyacak hiçbir şeyim yok. ... Komutanım sizlerden tek isteğim benim can
güvenliğim ve maddi, manevi destek.
Beni bir oğlunuz ya da kardeşiniz
olarak yardımcı olmanızı istiyor ve
rica ediyorum. Çünkü çok zor durumdayım...” (Bağımsızlık Demokrasi

Sosyalizm İçin Yürüyüş, Sayı: 41)

Son söz yerine;
“ bir çok ihbarcının, işbirlikçinin
başına gelen onun başına da gelmiş;
oligarşi kullandığı bu işbirlikçiyi de
fırlatıp bir kenara atmıştı. Selam
verip bir lokma isteyecek bir çevresi
yoktu. Tarihi eser işine giriyor, fal
bakıyor ve her anında korkuyla yaşıyordu. Yukarıda bir bölümünü aktardığımız dilekçesi de bu korkunun
sonucuydu.
Fakat korkunun ecele faydası yoktu.
Halil Hoşaf’ı bularak gözaltına
aldık. Sorguladık, suçları bir kez
daha kendi ifadeleriyle kesinleştirildi.
14 Şubat’ta savaşçılarımız tarafından
Topçular Parkı'na getirilerek, kafasına
ve kalbine sıkılan beş kurşunla cezalandırıldı.”
DHKC-Basın Bürosu,
Açıklama:356

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Destan Destan Anadolu

0’lere

1900’lerden 200

Z
I
M
I
Ş
A
V
A
S
Ş
U
L
KURTU
Sınıf bilinci, halk sevgisi,
tarih bilinci ise vatan sevgisidir.
Vatan, büyük evimizdir.
Vatan, tarihimiz, isyanlarımız, bağımsızlık ve özgürlük şiarımız, namusumuz,
onurumuz, şehitlerimiz ve
mezarlarımız, yeraltındaki ve
yerüstündeki zenginliklerimiz, türkülerimiz ve oyunlarımız, yediğimiz yemek, içtiğimiz su, içimize çektiğimiz
havadır.
Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne kadar
tanıyoruz? Hangi zenginliklere sahip olduğumuzu biliyor muyuz gerçekten?
Bu vatanın vatan olmasındaki önemli dönemeçlerden biri, 1919-1923 Anadolu
Kurtuluş Savaşı’dır.
Vatanımız bugün yine emperyalist işgal altında. KURTULUŞ SAVAŞIMIZ sürüyor.
1900’lerde ve 2000’lerde,
bu savaşın her ikisinde de,
kahramanlarımız var, kahramanlıklar var. Bu sayfada
işte onları anlatmaya devam
ediyoruz.

İstanbul İşgal Altında
İşgal Kurtuluş Savaşı
Verenlerin İradesini
Kıramıyor
Yıl 1920, Kurtuluş Savaşı devam ediyor. İstanbul'u işgal
eden İngiliz işgalcilerinin yaptıkları ilk
işlerinden biri haberleşme merkezlerini
işgal edip denetim
sağlamak ve kendilerine karşı olanların
yani vatanseverlerin
haberleşmesinin önüne geçmektir.
İstanbul’ daki haberleşme merkezlerini de işgal etmelerini büyük şair Nazım Hikmet,Kuvayi Milliye kitabında
belirtiyor; "920'nin 16 Martı. Manastırlı
Hamdi Efendi buldu Ankara'dakini tekrar: "Paşa Hazretleri,Harbiye telgrafhanesini de işgal etti İngiliz bahriye
askeri" diye bahsediyor. Sonra da Beyoğlu'ndaki telgrafhaneyi de işgal edip
denetimlerine aldıklarını belirtiyor.
O günlerde haberleşme, esas olarak
telgrafla yapıldığı için, işgalci İngilizler
tüm haberleşmenin kendi denetimlerinde
olması için telgraf haberleşmesini yapan
her yeri işgal ederek denetimleri altına
almak istiyorlar. Ama İngiliz işgalcilerini
bekleyen sürprizi, o günleri anlatan bir

anlatımdan okuyalım:
"Büyük postanede telgraf haberleşmesi, son kerte sıkı bir kontrol altında
yapılıyordu. Telgrafhanede sürekli olarak bulunan işgalci bir müfreze istediğinde her telgrafı kontrol etmek yetkisindeydi. Ayrıca, işgalcilerin postanenin
başına diktikleri bir kontrol memuru,
gece gündüz demeden iş başında bulunuyor. Anadolu’ya hiçbir haber sektirmemek için bütün gücüyle çalışıyordu. Bütün kontrole karşın halâ Ankara’ya istenildiği gibi haber uçurulduğunu öğrenen İngiliz işgalciler,
postanenin başına belâ ettikleri kontrol
memuru yurttaşı sıkıştırarak bu gizli tel
merkezini bulmasını istediler. Adam, hiç
uyumaz oldu. Gecenin sessizliğinde dinlenmesi gerekli her yanı, her yeri dinledi.
En sonunda, geceleri Ankara’ya doğru
uzayan tellerden gizli haberleri uçuran
tıkırtıları işitti. Evet, Ankara’ya gizli
bir tel çalışıyordu,
fakat nerdeydi?
Bu yüzden bütün
İstanbul telgrafçıları,
kuşku altına düştü.
Kontrol memuru,
gizli teli Ankara’ya
bağlayan telgrafçı
Cemal Bey’in üzerinde durdu. Onu şölene çağırarak önüne torbalarla altın
koydu.
Bu gizli telgraf merkezinin ipuçlarından biri üzerinde bulunduğunu sezen
memur, Cemal Beyi tehdit ettiyse de bir
şey çıkaramadı. Oysa gizli teli Ankara’ya
bağlayan Cemal Beyden başkası değildi.
Yalnız bütün yük İhsan (Pere) Beyin
omuzlarındaydı. Telgraf başında çoğu
zaman o bulunuyor, tehlike, başının üzerinden hiç eksilmiyordu. Hele, kontrolcü
memur korkunç araştırmaları, gerçek
iz üzerinde yoğunlaştığında bu tehlike
artık çan çalmağa başlamıştı. Anadolu’da
savaş kızışmış, Yunanlıların zafer umudu
tepetaklak olmağa başlamış, istihbarat
servisleri korkunç denecek bir çalışma

Zaferin
Can Damarlarından
Biri:

HABERLEŞME
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Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!

29

TELGRAFÇI HALİM

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

temposu tutturmuştu. En küçük haberler, gergin kamuoyu
sinirleri üzerine birer ton demir külçesi gibi düşüyordu...
(Kutsal İsyan-H.İzettin Dinamo,syf 474-475)ç
Belirttiğimiz gibi, Kurtuluş Savaşı yıllarında telgrafla
haberleşme çok önemliydi. İstanbul İngiliz işgali altındaydı.Tüm kayıtlara geçen haberleşme merkezleri İngilizlerin denetimi altına girmişti. Ancak Kurtuluş Savaşı
da tüm hızıyla sürüyordu Anadolu’da. Kurtuluş Savaşı’
nı sürdürenlerin İstanbul'da güçlü bir gizli örgütlenmeleri
vardı. İşgal, saldırı, baskılar, hatta öldürmeler buna engel
olamazdı. İşgalci İngiliz emperyalistlerine ve onların işbirlikçisi Osmanlı hanedanına karşı Kurtuluş Savaşı için
mücadele ediyorlardı.Bunu kurdukları gizli örgütlenmeler
aracılığıyla yapıyorlardı. İşin ucunda ölüm de olsa bunu
göze almışlardı.
O günün koşullarında yani 1920'de uzaktakilerle haberleşmeyi gizli telgraf haberleşmesiyle yapmak hem
zorunlu hem de özel bir öneme sahipti.İşgalcilerin tüm
çabası ölümü göze alan Kurtuluş Savaşı direnişçileri
için bir anlam ifade etmiyordu.

Bugün Devrimci Mücadele İçin de
Aynı İhtiyaç Sözkonusudur
Bugün haberleşme yolları çok artmıştır. Ama işbirlikçi
iktidarlar tüm yasal haberleşme yollarını denetimleri
altına aldıklarından devrimciler bugün de tıpkı Kurtuluş
Savaşı yıllarında olduğu gibi gizli (illegal) yol ve yöntemlerle haberleşmelerini sağlamak durumunda kalıyorlar.
Nasıl ki, dün emperyalistler her şeyi göze alan Kurtuluş
Savaşçılarının haberleşmesini ve mücadelelerini önleyemedilerse, bugün de emperyalizm ve yerli işbirlikçileri
devrim iddiasıyla yola çıkan devrimcilerin haberleşmelerinin, çeşitli konulardaki yol ve yöntemlerinin önüne
geçecek, yok edecek durumda değillerdir. İstedikleri
kadar teknolojileriyle övünsünler, kuru gürültü yapsınlar.
O teknikleri, teknolojileri halkın devrimci mücadelesi
yanında çaresiz kalmaya mahkumdur. Baskı, işkence,
katliamlara başvurmanın ötesinde sonuca gitmeleri söz
konusu değildir. Devrimci yaratıcılık, fedakarlık, cüret
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her şeyin üstündedir.

Kurtuluş Mücadelesi Verenlerin İradelerini
Hiçbir Güç Yok Edemez
Yine Kurtuluş Savaşı yıllarına dönersek. Belirttiğimiz
gibi, işgalci İngilizlerin her türlü baskısı,arama taramaları
emperyalizme karşı Kurtuluş mücadelesinin önüne geçemedi. Kurtuluş Savaşı mücadelesini verenler, gizli haberleşmelerini yoluna koydular,ulaşım vb.sorunlara çözüm
getirerek, yeri geldiğinde İstanbul'daki silah depolarında
silah kaçıracak örgütlenmeleri sağlayarak yapılması gerekenleri yaptılar.
Bu konuda somut örnekler verirsek, belirttiğimiz gibi
sadece haberleşme değil, İstanbul'da olup da Anadolu’
daki savaşa katılması gerekenler, İngilizler’in aradıkları
Anadolu Kurtuluş Savaşı direnişçilerini de İstanbul'dan
Anadolu’ya götürecek gizli bir örgütlenme yaratılmıştı
ve bu yolla İstanbul'dan Anadolu’ya insan kaçırılıyordu.
Mustafa Kemal,1920 yılında İstanbul'a gizli bir telgraf
çekerek,savaşa katılacakları,mücadeleye yararlı olup da
aranır durumda olanların bir an önce Anadolu'ya geçirilmesini istemiştir. İstanbul'dan Anadolu'ya geçmesi gerekenlerden biri de Yunus Nadi Bey’ di(1). Ankara'ya
geçmek için yollar arıyordu. Eskiden dost oldukları
Remzi Bey’ i evinde ziyaret ederek konuşur. Remzi Bey
gizli olarak faaliyet sürdüren Karakol örgütünün üyesidir.
İstanbul'dan Anadolu'ya geçen Kurtuluş Savaşı’ nın
yanında yer alanları güvenli bir şekilde Anadolu’ ya götürecek gizli yollar ayarlayıp gitmesi gereken insanları
sistemli bir şekilde götürmüşlerdir.
Remzi Beyin anlatımlarında "Ya İngilizler" diye
soruyor Yunus Nadi Bey. Öyle ya bulundukları topraklar
İngiliz işgali altında ve her tarafta kontroller, arama- taramalar yapılıyor.
Bu soruya Remzi Bey şöyle cevap verir:
“— İngilizler mi? Adam sen de! Onlar, şurada Küçük
ve Büyük Çamlıcaların birleştiği yerde çadırlar kurmuşlar,
sanki geleni-gideni kontrol edecekler! Oysa herifler,
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önce kendi gölgelerinden korkmaktadırlar. İkinci olarak
ileriye geçmek üzere mutlaka onların gözü önünden
geçmek de gerekmez. Arabayı yoldan yollayarak siz
biraz arkalardan dolaşıp, onların hattını geçer, gidersiniz,
ruhları bile duymaz."
"Arabacıya, sen kimsin, nereye gidiyorsun? Diye bir
şey sormazlar mı?” sorusuna Remzi Bey cevap verir:
"Sorsalar da ne çıkar? İleride herhangi bir yere gidiyorum, der. Uluorta gidip gelmeye de engel olacak değiller ya."
Bunun üzerine Yunus Nadi Bey İngilizler için "Neden
korkuyorlar?" diye soruyor.
Remzi Bey "Neden korkacaklar? Bizlerden, Türkler’den korkuyorlar. Hatta şu Çamlıcadakiler, akşama sabaha neredeyse tası - tarağı toplayıp gidecekler.
Geceleri, şuradan-buradan üç - beş tüfek sıktırıyorum.
Her tüfek sesinde herifler silâh başı ediyorlar. Dehşetli
korku içindeler. Herhalde bir-iki gün sürmez kaçarlar
sanırım.”
Yunus Nadi bey, Remzi Bey’ le konuştuktan sonra

aynı akşam (20 Mart 1920 akşamı) birlikte Ankara'ya
gidecek Sırrı Beyle, Tevfik Sükûti Beyin’in evinde
buluşur. Ve ertesi gün Remzi Bey'in gösterdiği kendilerini
Karacaahmet mezarlığında bekleyen arabaya binmek
için vedalaşırlar.
Arabaya binince, Yunus Bey arabacıya giderken
arabada inmemiz gerekecek mi diye sorar. Arabacı "hayır
inmenize gerek yok" der. Bunun üzerine ya yolda yol
kontrolu yapan İngilizler diye sorar arabacıya.
Arabacı "Hayır,İngilizler orada yoklar. Kâfirler, bu
gece çöplerini bile bırakmadan ipi kırıp gitmişler."Yol
temiz" der.
Böylece bu yolculuk da sorunsuz bir şekilde halledilir.
Dipnot(1): Yunus Nadi Bey, Kurtuluş Savaşından
sonra Cumhuriyet gazetesini kurar, Cumhuriyet gazetesinin
sahibidir.
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Sorun:

oluyor..

İradi olmak: Sorunları tespit ediyoruz, neden kaynaklandığını da görüyoruz..ama orada kalıyor..değiştirme
ve emek noktasında eksik kalıyoruz...

Çözüm:
Değişimi sağlamak irade ile olur. İradi oldugumuz
noktada değiştiğimizi, değiştirdiğimizi görürüz.. Kendiliğindenciliğe bıraktığımz zaman hiçbir işten sonuç alamayız... Sorunu görüp tesbit ettikten sonra değiştirmek
için yol ve yöntem bulacağız... Bu yol ve yöntemi hayata
geçirmek için de daha iradi olacağız, kendimizi zorlayacağız..

Çözüm:
Toplantılarımızı daha örgütlü hale getirmek için kurallar
koymalıyız. Her toplantıdan önce o kurallarımız hatırlatabiliriz..toplantıda konuşulanların anlaşılıp anlaşılmadığını
anlamak için aldığımız kararları toplantı sonunda tekrar
etmemiz gerekir...

Sorun:
Mekanikleşmek: Sürekli aynı şeyleri yapmak bizi
mekanikleştiriyor ve yaratıcılığımızın önüne geçiyor..bir
yerden sonra kurulu makina gibi hareket etmeye başlıyoruz..düşünmeden yapmaya devam ediyoruz

Çözüm:

Sorun:
Toplantı: Sorunlarımızı konuşmak ve politika üretmek
için bir araya geliyoruz ve toplantı yapıyoruz...toplantılarımızda bazen konu dışına çıkılabiliyor ve ya ikili tartışmalara dönüyor...Ya da aldığımız kararlar anlaşılmamıs

Yaptığımız işi mekanik olmaktan çıkarmak için kendimizi katmalıyız, yaratıcı düşünmeliyiz.. Daha iyi nasıl
yaparız, daha iyi nasıl anlatırız diye düşünürsek mekanikliğimiz ortadan kalkar ve yaptığımz işten zevk almaya
başlar .

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Kesintisiz Mücadele
4
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Kuşatmalar altında devrim yürüyüşünü sürdürmek, tarihimizin özelliklerinden biridir.
Saldırılar altında mücadelenin ve
örgütlenmenin kesintisizliğini sürdürebilmek, saldırılara verilecek
en iyi cevaptır. Bugün de işte bu
cevabı veriyoruz.
Halk Cepheliler ve Cepheli halkımız, saldırılar karşısında ne yapacakları konusunda oldukça tecrübelidirler. Bu tecrübenin ışığında saldırıların iyice yoğunlaştığı, tutuklamaların yaygınlaştığı zamanlarda ne
yapılabileceği konusunda temel bazı
hatırlatmaları yapmakta yarar var:
Bir saldırı anında:
- Zararı en aza indirmek için
önlemler almak; haklı meşru
mücadelemizi sürdürürken düşmanın
vereceği zararı asgariye indirecek
önlemleri almak.
- Olanaklarımızı, ilişkilerimizi
titizlikle korumak.
- Soğukkanlı, iradeli ve dikkatli
olmak.

1

2
3

- Moralli olmak. Bu, yapılması, olması gerekenler
içinde belki de en başta gelenlerden
biridir. Savaş moralli yürür ve
düşman savaşta önce moralimize
saldırır. Moralimiz yerindeyse,
korkmayın. Herşeyi aşarız.
- Savunma pozisyonunda kalmadan düşmana saldırmak.
- Özellikle ideolojik cephede
düşmanın tüm demagojilerine
anında cevap vermeli, düşmanın baskı
ve tutuklamalarının gayri meşruluğunu teşhir etmeliyiz.
- Eğitimi aksatmamak. Hatta
tam tersine, düşmanın saldırdığı koşullarda eğitime ihtiyacımızın
arttığının bilinciyle, kısa, orta, uzun
vadeli programlar oluşturup bunların
uygulanmasında ısrar etmek.
- Yayınlarımızı çok daha büyük
bir dikkatle takip etmek, mevcut dağıtımının sürekliliğini sağlamak.
Derginin dağıtımının devam edip etmemesi, düşmanla irade savaşımızdaki en önemli göstergelerden biridir.
- Tanımadığımız ve güvenilirliğinden emin olmadıklarımızdan uzak durmalıyız. Kesinlikle
bir kuşku ve güvensizlik ortamı oluşmamalıdır; bu düşmanın yaratmak
istediği ortamdır. Buna izin vermeden

5
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Pratikte ilk işimiz:

10

11

Komite Kurmak

Her yerde, her konuda işe bir komite kurarak
başlamalıyız. Bir mahalle çalışmasına gidiyorsak,
komite kurmalıyız. Bir kampanya yapacaksak, bir
anma yapacaksak, komitesini kurmalıyız.
Komite, belirsizlikten kurtarır. Kolektivizmin
işlemesini sağlar. Bizi bireysel kararların, alanı tanımamanın yanlışlarından korur.
Komite kurmakta düşülen en önemli yanlışlardan
biri, “uygun kimse yok”, “o seviyeye denk düşen
insan yok” şeklindeki düşünce tarzıdır. Hayır,
komite kurmak için insanların düzeyleri temel
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ihtiyatlı davranacağız.
- Pratiği örgütlemek. Gerekli güvenlik önlemlerini
alırken, elbette amacımız “kendimizi”
korumak değil, mücadelenin ve örgütlenmenin sürekliliğini korumaktır.
Bu nedenle, saldırılar altında pratiği
örgütlemeye devam etmeliyiz. Cepheliler olarak, halk olarak, üzerimize
düşenleri yerine getirmeye devam
etmeliyiz. Baskılar, tutuklamalar var
diye Nuriyeler’i sahipsiz bırakabilir
miyiz?
- Faşizmin saldırıları haklı
olduğumuzu, faşizmin bizden korktuğunu gösterir. Mao’nun
“düşman saldırıyorsa iyidir” sözünü
böyle anlamalıyız. Ve bu anlamda
da saldırılar altında inancımızı, kararlılığımızı, coşkumuzu büyüterek
cevap vermeliyiz düşmana.
Faşizmin en büyük açmazı bu
işte: O kadar tutuklama, o kadar baskın, o kadar takip, tehdit, aileleri
aramalar, öldürürüz diye haber göndermeler... fakat tüm bunlara rağmen
örgütlülük sürüyor.
Bir yerde sorumlu yok belki. Ama
yayın organının dağıtımından eylemlere kadar mücadele devam ediyor.
Örnek; polis şu anda mahallede

ölçü değildir. O alandaki en ileri iki üç kişiyle bir
komite oluşturacağız. Onların düzeyi ne olursa
olsun, mücadele içindelerse, komitede de olabilirler
demektir.
O gün için “falan yerin komitesi!” sıfatına denk
düşmüyor olabilirler. Ama o yeri komitesiz bırakmaktansa, var olanların en ilerileriyle, en iyileriyle
bir komite oluşturmalıyız. Hepsi hepsi iki üç kişimiz
varsa, evet, onlarla da bir komite oluşturmalıyız.
O sorumluluğu üstlenebilecek seviyeye getirmek
de hedefimiz olur.
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olmayan iki devrimci hakkında tehditler yağdırıyor. Bunu duyan bir
Cepheli, o güne kadar kendi başına
bir eylem örgütlememiş olan bir Cepheli, “Gözdağınız, baskılarınız bizi
yıldıramaz!” diye bir pankart hazırlıyor.
Örnek; hemen her mahallede duvarlar boş kalmıyor. Kimi yerde örgütsüz, kimi yerde örgütlü, ama yazılıyor.
Baskılar, baskınlar, tutuklamalar,
hiç mi zarar vermiyor bize? Elbette
veriyor; ama bu kısa vadede böyledir.
Uzun vadede, faşizmin tüm baskıları
geriye teper. Neden? Halk, AKP faşizminin yüzünü daha açık seçik görür. AKP’ye oy veren kitleler bile,
gün gelir AKP faşizminin coplarının,
tazyikli sularının, işkencelerinin hedefi olur.
Faşizm, sansürle bir dönem bunları
örtbas edebilir; bütün faşist yönetimler

ŞİMDİ BELKİ
TEK BAŞIMIZAYIZ!
"Şimdi belki tek başımızayız...
Belki kırda ya da şehirde gerillaydık, milistik, herhangi bir
köyde, kentte, mahallede, fabrikada ya da okulda devrimci
faaliyet yürütüyorduk. Düşman
saldırdı. Komutanımız, yoldaşlarımız, sorumlumuz şehit veya
tutsak düştü. Örgütle olan bağımız koptu. Belki hemen tekrar
ilişki kurabilecek durum da yok.
Bulunduğumuz alanda, birimde,
bölgede örgütle ilişki kurabileceğimiz kimse kalmadı veya var
da biz ulaşamıyoruz. Artık bir
komutanımız, yöneticimiz, komitemiz ya da gidebileceğimiz
bir kurumumuz yoktur. Artık
tek başımızayız. Her şeyden
önce bilmeliyiz ki bu duruma

 Duvarlar boş kalmayacak.
 Dergimiz dağıtılacak.
 Derneklerimiz kapanmayacak.
 Bildirilerimiz, halkımıza ulaşmaya devam edecek.
 Pankartlarımız sallanacak.
 Kitle çalışmamız devam edecek.
 Eğitimimiz devam edecek.
Ağarlar, Hiram Abaslar, Ekenler, Menzirler gitti,
Soysuzlar da gidecek... ve herkes hesabını verecek.
Biz her yerde olmaya devam edeceğiz.
bunu yapmıştır. Ama gerçek halka
bir biçimde ulaşır sonunda. Sorun
şudur; faşizmin baskısına, terörüne
karşı bir direnişin olmadığı yerlerde,
kitlelerin apolitikleştirilebilir, sindirilebilir ve halkın yeniden ayağa
kalkması uzun sürebilir. Ama bir direniş varsa, faşizm bu hedeflerine
ulaşamaz. Bugün hayatın her alanında

rağmen asla yalnız değilizdir.
Eğer devrime sırtımızı dönmemişsek, savaşma savaştırma azmimizi yitirmediysek, yarattığımız değerlere geleneklere sahip
çıkıyorsak, şehitlerimizin gücünü
arkamızda hissediyorsak, örgütümüze, partimize bağlılığımızı
koruyorsak yalnız değilizdir.
Tüm komutanlarımız, yöneticilerimiz, kurumlarımız, örgütümüz, partimiz, önderliğimiz, şehitlerimiz bizimledir. Ve en güçlü
silahımız da budur. Yeter ki biz
'savaşa devam' diyelim. İşte artık
o zaman biz tek başımıza bir
örgütüzdür. Örgüt de, komutan
da, yönetici de, kadro da, savaşacak olan da, savaştıracak olan
da artık biziz. Biz karar verip
biz uygulayacağız, örgüt gibi
düşünüp, öyle davranacağız."

mücadeleyi, direnişi, örgütlenmeyi
sürdürmemizin tarihsel önemi işte
buradadır. Bugün net bir direnme
çizgisi olan ve bunu kararlılıkla uygulayan sadece biz varız ve biz, Halk
Cephesi, AKP faşizminin halkı sindirmesine, teslim almasına izin vermeyeceğiz.
Sayı: 45

BALIKÇI’NIN
İKİ KÜREĞİ

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Balıkçının biri, kayığının bir
küreğine çalışmak, diğerine
inanç yazmış. Neden böyle
yaptığını soranlara cevabı
şöyle olmuş;
Denizleri aşabilmek için her
iki küreği de kullanmak
gerek. Eğer sadece çalışırsak
ama inanmazsak, hedefe
varamayız. Ya da inanır ama
çalışmazsak olduğumuz
yerde döner dururuz, hiç
ilerleme kaydedemeyiz. Hem
inanıp hem çalışalım ki
hedefe ulaşabilelim.

(10.5.1995, Kurtuluş)

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Mahallelerimizde yozlaşmanın
geldiği boyut, yozlaşmanın halka
karşı nasıl bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha gösteriyor hepimize.
Devlet, özellikle devrimcilerin
önderliğinde halkın örgütlü olduğu
mahallelerimizde, yozlaşmayı halka
karşı adeta bir silah olarak yıllardır
kullanmakta. Eskiden, birçok mahallede, kahvehanelerin dışında bir
iki de birahane vardı, fakat artık nerdeyse her köşe başında bir kafe, her
köşe başında bir birahane ve yine
mahallelerin bir çok yerinde kahvehaneler açılmış durumda. Kimi yerde
çok, kimisinde az ama sonuçta alabildiğine yayılmış olan internet kafeler, ganyan bayileri veya şimdi
virüs gibi çoğalan internet üzerinden
oynanan kumar oyunları...
Yine adeta meşrulaştırılarak, teşvik
edilerek gençlerimizin başına atılan
uyuşturucu bombası..
Bu saydıklarımız bir mahallede
halkı yozlaştırmanın temel araçlarından bir kaçıdır. Devlet mahalle
halkını bu silahlarla kuşatma altına
almış durumdadır.
Hani derler ya, ne ekersen onu

Yozlaştırma
politikalarına
karşı silahımız,
meclislerimizdir!
biçersin diye. Devlet de yıllardır
kendi halkına, kendi insanına işte
bu yozlaştırma politikalarıyla saldırıyor. İstiyor ki gençlerimiz kumardan,
uyuşturucudan, oyundan, fuhuştan
kafalarını kaldıramasın. İstiyor ki,
mahalle halkı birbirine sahip çıkmasın, örgütlenemesin. Özellikle
AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte
yozlaştırma politikalarına da hız
verildi. Bakmayın siz, öyle burjuva
televizyonlarda yayınlanan geceyarısı
uyuşturucu operasyonu şovlarına...
En iyi biz biliriz mahallelerde ne
yaşadığımızı; genç çocuklarımızın
nasıl uyuşturucu bataklığına sürüklendiğine, polisin torba tutan uyuşturucu satıcılarını nasıl koruduğuna,
mahalle halkının elinden nasıl aldığına
defalarca tanık olduk. Biz bu mahallelerde yaşıyoruz; Alevisi, Sunnisi,
Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi... biz
varız, her milletten her inançtan. Birbirimizin yaralarını sarmayı biz biliriz;
biliriz ki acılar paylaştıkça azalır sevinçler paylaştıkça çoğalır.

Alkolikliğe, bencilleşmeye,
yozlaşmaya beynimizi
teslim etmeyelim
Halk olarak eğlenmeyi, oynamayı,
yemeyi içmeyi severiz; lakin bizim
yemeden içmeden kastımız her gece
içki şişelerine sarılmak değildir. Ailemizin geçimine, sağlığımıza, dostluklarımıza, değerlerimize, çevremize zarar veren alkoliklik, yozlaşmanın bir diğer yanıdır. “Ben alkolik
değilim, istemesem içmem” diyerek,
içmeye devam edenler, halkın yozlaşmasına hizmet ediyorlar.
Düzen nasıl bireycileştiriyor; bunu
farketmeliyiz. Aynı sokakta, mahallede yaşayan halk, birbirini arar sorardı; kapı komşu ilişkimiz vardı.
Açlıkta da, yoklukta da, toklukta da
birbirimizi bilirdik, sahip çıkardık.
Özellikle doğumlarımızda, düğünlerimizde, cenazelerimizde, hastalığımızda birbirimizi sahiplenir kollardık. Bunlar halkın doğal değerle-

Meclislerde Okuyabileceğimiz Kitaplar
BU HALK BU VATAN BİZİM
Kitabın tam adı, “BU
HALK BU VATAN BİZİM
/ KAHROLSUN EMPERYALİZM”.
Boran Yayınevi tarafından yayınlandı.
Yazarı, Elif Sultan Kalşen.
İçindeki onlarca yazıda,
Halk Nedir? Halk sevgisi
nedir? Vatan neresidir? Vatan Sevgisi nedir? Bu sorular
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enine boyuna ele alınıyor.
Halk ve vatan sevgisinin hayatın
her alanındaki yansımaları ayrı yazılar halinde ortaya
konuluyor: Halk Vatan Sevgisi, İnanç Özgürlüğünü
Savunmaktır, deniliyor örneğin.
Veya “Halk Vatan Sevgisi, “İş Kazaları”nda Ölmemek İçin Mücadeleyi Büyütmektir!” deniliyor.
Kitabın bir bölümünün başlığında “Herkese Yetecek Kadar Ekmek ve Süt Var!” deniyor.
Kitabın ana fikri ise, şu sözlerde somutlanıyor:
“Bu vatanı yoksul halka cennet, emperyalizme
cehennem yapacağız.” İşte bu nedenle, bugün bize
cehennem yapılmak istenen bu cennet vatanın asıl
sahiplerinin halk meclisleri üyeleri, bu kitapta kendileri için çok değerli bilgiler bulacaklardır.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

ridir. Şimdi mahallelerimizde böyle
mi yaşıyoruz? Hayır. Biz, “BİZ” olmayı bir kenara bıraktığımız andan
itibaren, hızla yozlaşırız, bencilleşiriz.
Dostluklarımız, komşuluk ilişkilerimiz böyle böyle biter. Kimse kimseyi
sormaz olur. Sokak ortalarında insanlar öldürülür, kafamızı dahi çevirip
bakmayız. Bu noktada mıyız, henüz
tam değil, fakat düzenin bencilleştirmesine örgütlenmelerimizle, birliğimiz ve dayanışmamızla cevap
vermezsek, bu gidişat engellenemez.
Bugün bir çok yerde rastlandığı
gibi, gözümüzün önünde hırsızlar,
uyuşturucu satıcıları cirit atar, ama
dönüp bakmayız. Aslında biz de biliyoruz o hırsızın birgün bizim de
kapımıza dayanacağını, aslında biz
de biliyoruz bir gün o uyuşturucu
satıcılarının bizim de çoluğumuzu
çocuğumuzu hatta böyle giderse torunlarımızı zehirleyeceğini...

Mahallelerimize
Vatanımıza Sahip Çıkar
Gibi Sahip Çıkmalıyız
Faşist, gerici, asalak, yozlaşmış
AKP iktidarı, halkı kuşatma altına
almış vaziyette. Bir taraftan ekonomik
kıskaca almış; işsizlik, yoksulluk alabildiğine büyüyor. Bir taraftan da
mahallelerimize karşı sopasını halkın
üstünden eksik etmiyor. Kafasını kaldıranı sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Bu durumda bunalan halk kesimleri, özellikle erkekler, ya kendi-

lerini içki masasına atıyor, ya barlarda,
kafelerde, kahvehanelerde hiçbir şey
üretmeyen, alkolle beynini ve yüreğini
uyuşturan, yoz bir yaşama sürükleniyor. Elbette bunlara bilinçli bir şekilde yönlendiriliyor insanlarımız.
Peki biz bu durum karşısında oturup susacak mıyız? İnsanlarımızın
yozlaşma bataklığında boğulup gitmelerine seyirci mi kalacağız? Yok
mu bu yozlaştırma politikalarına
karşı bizim bir silahımız? Elbette
var.
En büyük silahımız aslında örgütlenmektir. Bu yozlaştırma politikalarına karşı halk örgütlülüklerini
yaratmaktır. Mesela bugün yetersiz
de olsa, bir çok mahallemizde halk
meclisleri vardır; işte bu örgütlenmeler bizim silahımızdır. Bizim yozlaştırma politikalarına karşı alternatiflerimizdir.
Aziz Nesin’in “Borçlu Olduklarımız” isminde bir kitabı var; oradaki
bir bölümde Anadolu Kurtuluş Savaşında emperyalizmin işgaline karşı
gönüllü olarak savaşa yazılan, yoksul,
ayakları çıplak ama yürekleri yurt
savunmasıyla dolu köylüleri anlatır.
Köylüler, silah olmadığı için köylerinden aldıkları baltalarla nacaklarla
tırpanlarla giderler cepheye...
İşte o gün düşmanı nasıl kovduysak vatanımızdan, şimdi de bu
inançla mücadeleye girişmeliyiz, bu
inançla birbirimize sahip çıkmalıyız.
Mahallelerimize vatanımıza sahip

çıkar gibi sahip çıkmalıyız.
Bu savaşı verebilmek için de,
mahallemizi faşistlerin, mafya çetelerinin, yozlaşmanın, faşist devlet
terörünün işgalinden kurtarmak
için, çocuklarımızı, torunlarımızı
yozlaşmanın işgalinden korumak
için, bizim silahlarımız halk meclislerinde örgütlenmektir. Meclislerimizle bu yozlaştırma politikalarını
boşa çıkartabiliriz. Halk meclisleriyle
bir birimizin yaralarını sarabiliriz.
Her ev, her sokak, her köşe başı bir
meclis örgütlenmesine dönüşmelidir.
Halk meclisi bir tabeladan ibaret değildir. Gün gelecek devran
dönecek halka zülm edenler yerle
yeksan olacaktır. Hani büyüklerimiz
derler ya, sel gider kum kalır; işte
AKP iktidarını da, onun itlerini de
mahallelerimizden atacağız ve biz
olacağız kendi sokaklarımızda.
Sonuç olarak yozlaştırma politikalarına karşı bizim de silahımız
var. Bu silah halk meclisleri çatısı
altında örgütlenmektir.
İçki kumar uyuşturucu hepsi bizi
yozlaştırmak için adeta devlet tarafından bir silaha dönüştürülmüş durumda. Bu silaha karşı koymak mahallelerimize sahip çıkmaktan geçer.
Beyinlerimizin ve yüreklerimizin
uyuşturulmasına izin vermemekten
geçer.

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

HALK MECLİSLERİNE ÇAĞRI:
SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ PAYLAŞALIM!
Halk Meclisleri’nin kurulabildiği
bazı yerlerde, halkın günlük yaşamda ortaya çıkan kimi sorunları,
Meclisler tarafından çözülüyor.
Halk Meclisleri’ne çağrımız;
kendilerinin çözdüğü sorunları ve

nasıl çözdüklerini bizimle paylaşmaları. Meclisler, ne tür sorunları
ele aldılar; nasıl çözdüler, hangi
yöntemleri uyguladılar... Bu halk
meclisleri arasında bir tecrübe
paylaşımını sağlayacak, meclis-

leri zenginleştirecektir.
Halkın sorunlarını sahiplenmek için; Halk Meclisleri’nde,
meclislerin olmadığı yerde derneklerde SORUN ÇÖZME
KOMİSYONLARI kuralım.

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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halka güven, halkın
düşmanlarına korku
MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Şahanlarız biz; halka güven, düşmana korkuyuz.
Varlığımızdan halkımız sevinç
duyar; moral alır. Düşman, varlığımıza tahammül edemez, saldırır.
Bir mahallede halktan yana milislerin olması kimlerin işine gelmez?
Kimleri rahatsız eder ve korkutur?
Sıralayalım: Polisin, uyuşturucu
satıcılarının, fuhuş yapan ve yaptıranların, kumar oynayan ve oynatanların, muhbirlerin, faşistlerin, tüm
gerici örgütlenmelerin, polis-jandarma
işbirlikçilerinin, düzen partilerinin
yöneticilerinin işine gelmez milis.
Bunlar için milisin varlığı, işlerini,
yani halk düşmanı, karşı-devrimci
faaliyetlerini rahatlıkla sürdürememeleri demektir.
Milisler, faşist devlet terörünün
karşısındaki güçtür. Mafya çetelerinin,
faşist, gerici örgütlenmelerin karşısındaki güçtür,

Milisin ve bütün olarak devrimcilerin bu noktadaki amacı, halkımızın
yozlaşmış kesimlerini fuhuştan, kumardan, uyuşturucudan
koparmak; bu işin ticaretini yapanlara
ise gerektiğinde zor da kullanarak
engel olmaktır.
Bugün tabii ki, uyuşturucu tacirleri, fuhuş yaptıranlar, kumar oynatanlar ve bizzat faşist polisin kendisi,
devrimcilerin önderliğinde halkın örgütlü olduğu mahallelerde istedikleri
gibi rahat hareket edemiyorlar. Polisin
himayesinde uyuşturucuyu, fuhuşu,
kumarı mahallelerimize sokmak için
ellerinden geleni yapıyorlar ama
meclislerin faaliyetleri ve milislerin
varlığı nedeniyle kendilerine halkı
yozlaştıracak rahat bir alan bulamıyorlar.
Milisler, bu noktada dün olduğu
gibi, bu işleri yapanlara müdahale
edebilmelidir.
Mahallelerimizde, kumara, fuhuşa,
uyuşturucuya müdahil olmaktan vaz-

Milis Dergisi ÇIKTI!
Milis dergisinin 7. sayısı çıktı.
Aralık 2017 tarihli 7. sayının içinde şu
yazılar bulunuyor:
- MİLİS halkın silahlı gücüdür
- Silahlanmış halktır milis
- Her Milisin Bir Zulası
Olmalıdır
- Spartaküs
- Halkın Matbası
- Milis haberler
- Kitap: Yarın Bizimdir
Yoldaşlar
Film Tanıtımı: Yasadışı
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geçmemeliyiz. İlla her olayda, her
seferde halkın öfkesinin şiddetinin
gösterilmesi de gerekmez; bazen Cephe’nin bir sözü, Şahanların bir uyarısı,
hatta bir konuşması da yeter istenilen
sonucu almak için.
Operasyonlar, tutuklamalar kimi
zaman bir “boşluk” var diye düşündürebilir halk düşmanlarına veya fırsatçılara. Bu “fırsattan istifade” kimisi
kumar oynatmaya, kimisi uyuşturucu
satmaya, kimisi devrimcilerin koyduğu başka bir kuralı çiğnemeye kalkabilir. Ama o boşluğu halk doldurur.
Çünkü bu mahallelerin gelenekleri
güçlüdür. Değerleri güçlüdür. Örgütlülükleri öyle kolay dağılmaz. Bu
kadar saldırının nedeni de budur zaten.
Hiçbir tutuklama, operasyon, bizim haklı, meşru müdahalelerimize
engel olamaz. Kimse yoksa şahanlar
var. Şahanların olmadığı yerde, Şahan
olmaya adaylar var. Uyuşturucuya,
fuhuşa, kumara karşı çıkmak, haklıdır,
meşrudur, görevdir.

Şehidimizden
Şahanlara
Şahanlar,
şehitlerimizin
size diyecekleri var:

Hatice Yıldız
“Kadın işi, erkek işi
olur mu? Hepimiz
gerillayız.
Gerekirse ben
mevzi kazarım,
erkek arkadaş
ekmek yapar.”

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

“İkna Odaları”, Yalan,
Tehdit ve Şantaj Odalarıdır
Kimseyi ikna edemeyeceksiniz!
Tam üç ay önce, Yürüyüş’ün 17
Eylül 2017 tarihli 32. sayısında yıkım
ve işgal saldırısının 5 aşaması olduğunu yazmıştık.
Yazdıklarımız şöyleydi
1. Aşama: Riskli Alan İlanEtme
Aşaması,
2. Aşama: İmar Projesinin Yapılması Aşaması,
3. Aşama: İkna Bürolarının
Kurulması
4. Aşama: Binaların Yıkılması
Aşaması
5. Aşama: Projenin hayata geçirilmesi aşaması.
***
İlk iki aşama, bürokratik aşamalardı ve onları yaptılar. Şimdi 3. aşamaya geçmeye çalışıyor AKP.

Geçen hafta, AKP’nin sinsi yıkım
ve işgal planını hayata geçirmek için
Küçükarmutlu ve başka yerlerde “ikna
odaları” kuracağı haberleri geldi.
Bu kelime, ülkemizin yakın tarihini bilenlerin hatırlayacağı bir kelimedir.
İkna odalarını nereden hatırlıyoruz? Hafızamızı zorlayılım. Evet,
1990’lı yıllarda üniversitelerde türbanlılara karşı “ikna odaları” kurulmuştu.
O zaman islamcılar, yani bugünün
AKP’lileri, bu uygulamayı şiddetle
eleştiriyorlardı. “Bu faşizmdir, bu
zulümdür” diyorlardı.

İkna Odaları’na NEDEN
İhtiyaç Duyuyorlar?
Dün eleştirdikleri, faşistlikle suç-

ladıkları yönteme bugün kendileri
başvuruyorlar. Neden? Yoksul gecekondu halkını kentsel dönüşüm yalanıyla teslim alamayınca, yıkarız,
asarız keseriz tehditleriyle sindiremeyince, bu yola başvuruyorlar.
Haklı ve meşru olmayanlar,
“oda”larda tehdit, şantaj ve her
yolu kullanarak, insanları tek başına
haline getirip örgütsüzlük, çaresizlik
içine sokup sonuç almaya çalışıyorlar.

İkna Odaları İçin
Dün Ne Dedik?
İkna Odaları’nın, faşist YÖK
(Yüksek Öğrenim Kurumu) tarafından oluşturulması ve türbanlı öğrencilere karşı kullanılması üzerine, şu
değerlendirmeyi yapmıştık:
“Bir işkence yöntemi olan “ikna

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Devlete ve tekellere sözümüzdür:
Küçükarmutlumuzdan elinizi çekin!
Evlerimizi yıktırmayacağız
Tekellere vermeyeceğiz!
Çocuklarımız yoksulluk ve faşizm altında büyüyor
Küçükarmutlu'yu onlar için savunacağız.
Küçükarmutlu tekellerin değil, onların olacak.
KÜÇÜKARMUTLU HALKI
Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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odaları” üniversite ve liselerde başörtülü öğrencilerin başörtülerini çıkarmaları için “ikna” edilmeye çalışıldığı yerler.
Buralarda insanlar inançlarından
vazgeçmeye zorlanıyorlar. İşkencecileri aratmayacak yöntemlerle psikolojik baskılar uygulanıyor.
“İyi bir gelecek” vaatlerinden,
“başörtüsünü çıkar, inandıklarını
yapmaya devam et” demagojilerinden
tehditlere kadar her yönteme başvuruyorlar.
Olmadı, polis copu, gözaltılar,
tutuklamalar ile; “İrticacı” damgasıyla bu kesimler sindirilmeye, inançlarından uzaklaştırılmaya, kişiliksizleştirilmeye, diğer kesimlere de bu
yolla mesaj verilmeye çalışılıyor.”
(Vatan, Sayı: 59, 2 Ekim 2000)

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Şimdi AKP’nin Yapacağı
“İkna” da Tam Tamına
Böyle Bir Şeydir.
İkna Odaları’na alacakları yoksul
gecekonduların sahiplerine karşı, türbanlılara dün ne yapılmışsa, aynı yöntemleri uygulayacaklar. Evini “gönüllü”
vermeye (türbanını gönüllü çıkarmaya)
ikna etmeye çalışacaklar.

Olmazsa tehdit edecekler. Türbanlıya okuldan atarız diyorlardı;
halka “EVİNİ YIKARIZ, MAHALLEDEN ATARIZ” denecek.
Şöyle ev vereceğiz, böyle dairevereceğiz vaatleriyle evden çıkması
sağlanacak... Geçen hafta bu sayfalarda yayınlanan Fikirtepe örneğini
hatırlayalım. İktidarın ve işbirlikçisi
müteahhitlerin yalanlarına kanıp anlaşma imzalamışlar, evlerini yıktırmışlardı; altı yıldır evler metruk durumda, ev sahipleri mağdur. Fikirtepe
halkından biri durumu şöyle özetlemişti: “Evet dönüştük, rezilliğe dönüştük.”
Yalan, tehdit, şantaj, AKP’nin
yapısına en uygun olanıdır.

Bu Aşamadan Sonra
Yıkıma, İşgale Geçit Yok!

BİLGİ: Ajitasyon Propaganda
Şunlara dikkat edersek, güçlü bir ajitasyon propaganda yürütebiliriz:

 Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider,
dilden çıkarsa kulağı aşamaz.

 Dilimiz militan olmalı; ama içerik militan
değilse, dilin militanlığı durumu kurtarmaz;
bizi reformistlere benzetir.

 Sorunları ve çözümlerimizi, militan bir
netlikle, bilimsel bir netlik ve tutarlılıkla
devrimci bir coşkuyla ortaya koymalıyız.

 Düşünmeden konuşmak, yazmak, nişan
almadan ateş etmeğe benzer.
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Kağıt üstünde rakamları, raporları
çarpıtarak Küçükarmutlu’yu “riskli
alan” ilan edebilirsiniz. İmar projesini
de belediyelerden kolayca geçirirsiniz.
Ama o projeyi halkın onayından asla
geçiremeyeceksiniz.

Küçükarmutlu halkı!
Çok tehditler gördük. Çok saldırılar
yaşadık. AKP faşizmi ve tekeller, yoksullara yakıştıramadıkları “boğaza nazır” mahallemize el koymak ve Armutlu
halkının örgütlü gücünü tasfiye etmek
için elinden geleni yapacaktır. Yalan
ve terör onların iki silahıdır. bizim gücümüz BİRLİĞİMİZ, silahımız ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR.
Birlik içinde ve örgütlü olmak,
evlerimizi savunmaktır!

 Bizi dinleyenlerin inançlarını,

değer yargılarını, dini ve ulusal özelliklerini, yaşlarını göz önünde bulundurmalıyız.
Bunları hiçe saymak, en başta konuşmamızı
sonuçsuzluğa mahkum etmektir..

 Objektif olmanın "kapsayıcılığı" ile değil;
sınıfsal bakmanın SAFLAŞTIRICILIĞIYLA KONUŞMALIYIZ.
SAFLAŞTIRMAK, HALKIN BİRLİĞİNİ
SAĞLAMAYA ENGEL DEĞİLDİR:
TERSİNE ONU HIZLANDIRIR.

 İyi bir konuşma, hedefinde, amacında
ve KAPSAMINDA net olan konuşmadır...
Bunlar net değilse konuşma DAĞINIK olur.
Sonu gelmez.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Ülkemizde Gençlik

Yangınlar İçinden Geleceğiz… Bekleyin Geliyoruz!
İstanbul Okmeydanı’nda bulunan
ve Dev-Genç’in çalışmalarını yürüttüğü
Gençlik Federasyonu binası, 11 Aralık
öğle saatlerinde J-1 ve Z28 kodlu özel
zırhlı araç ile gelen AKP’nin katil polisleri tarafından ateşe verilerek yakıldı.
Gençlik Federasyonu’nun AKP’nin
katil ve yağmacı polisleri tarafından
yakılmasına ilişkin Dev-Genç’liler bulundukları bölgelerden yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdiler;

Dev-Genç (11 Aralık):
“Yangınların İçinden Gelip Yeneceğiz.
Herkesi tutukladınız, işkence ettiniz,
katlettiniz, binamızı işgal ettiniz, şimdi
de yakıyorsunuz. Yakarak vermek istediğiniz mesajı çok iyi biliyoruz. Biz bitmeyiz, halkın içinde var olan, halk olan
hiçbir güç yok edilemez. Gençlik gelecektir diye boşuna söylemiyoruz. Bu
toprakların sahipleri bizleriz.
Gençlik Federasyonu binamızı yakarak yıkarak Dev-Genç’i bitiremezsiniz.
Yangınların içinde Bünyaminlerimizi
veririz; ama savaşa Mahirlerimiz devam
eder. Küllerin arasından ateş toplarını
bulup da fırlatır size Mahirlerimiz. Moral
üstünlüğümüzü size kaptırmayacağız.
Her adımımızda sarsılacaksınız. Şimdiden
söylüyoruz tek bir hareketimizle sarsılacaksınız. Sizi Okmeydanı’ndan halkla
beraber kovalayacağız. Yakında veya
uzakta; ama kazanan biz olacağız. Ve
kazandıktan sonra da Elif, Şafak, Bahtiyarlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız.
Gençlik şahlandığı zaman göreceğiz
sizi. Zırhlılarla gezmekle adam olunmuyor. Biz insana inanırız. Biz tetiği
çeken yüreğe, siz ise sadece tetiğe. Tetik
yoksa siz de yoksunuz.
Halk savaşı uzun süreli bir savaştır,
bu savaşta kalıcı ve geçici mevziler
vardır. Gençlik Federasyonu binası, ne
kadar zarar görse de çoktan kalıcı mevzi
haline dönüşmüştür. Çünkü halkın içindeyiz. Halk derya deniz, biz ise denizin
içinde balık. Deniz kurumaz ama çok
gemi batırmıştır. Artık fırtına zamanıdır.

Katilleri mahallemizden temizlemenin,
tarihten silmenin zamanıdır.
Bekleyin geliyoruz.”

Ankara Dev-Genç -12 Aralık
“Bitiremezsiniz!... Binalarımızı yakarak Aysunlardan, Şafaklardan, Bünyaminlerden duyduğunuz korkuyu geçiremezsiniz! Yakıp, yıkıp talan eder
hatta öldürürsünüz; ama bitiremezsiniz!
Biz bu vatanın gerçek sahipleri, halkın
evlatlarıyız ölmekle yakılıp yıkılmakla
bitmez aksine küllerimizden yeniden
doğarız. Sizse devletin tetikçisi halkın
düşmanısınız! Bugün var yarın yoksunuz…
Yakmak, ateşe vermek, faşizmin özelliğidir. Ama bakın tarihe, her yangından
daha güçlü çıkmıştır halklar. Dersim’i
yaktınız ama dağlarında şahanlar var,
boşaltamadınız! Sivas’ta yaktınız ama
türküleri bitiremediniz. Sivas’ta biz alevlerin ortasında umudu yeşertenleriz! Yakarak, yıkarak bizi yok edemezsiniz!...”

Eskişehir Dev-Genç
“… Bu ateş bizi bitirmez ancak öfkemizi büyütür! Katillerin yakmak istediği, bu memleketin bağımsızlığı için
mücadele eden, Cizre’de Sur’da bodrumlarda ve enkazlarda yakılan insanların
hesabını sorma cüretini yüreğinde taşıyan
Mahirler’den miras “Dev-Genç” ruhudur.
Katillerin bilmedikleri ise bu ruhu büyüten
Seyhan’ın kömürleşen bedenidir!
Bizlere işkence yapabilirler, evlerimizi
ve binalarımızı yakabilirler ama ideolojimizi ve Dev-Genç’in mücadeleci ruhunu
teslim alamazlar! Ayrıca bu yangında
sessiz kalanlar, faşizmin gerçekliğini
görmeyip kavgadan kaçanlar unutmamalıdır; faşizmin saldırıları değil, kavga
tarihinin ateşi faşizme karşı direnmeyenleri unutacak, kül edip boşluğa savuracaktır.
Hatırlatıyoruz; “Burası Anadolu işgale
isyan duran” evlerimizi yıkıp, derneklerimizi yakabilirler, biz yenisini yapar,
küllerinden dünyayı yeniden yaratırız!

İşbirlikçilerin sarayları yıkılınca yenisini
yapamazlar, korkularının ve alçakça saldırılarının kaynağı budur. Korkularını
büyütmeye, kavgayı sürdürmeye devam
edeceğiz!”

Karadeniz Dev-Genç
“Son bir yılda Gençlik Federasyonu
10 kez basıldı, yüzlerce devrimci gözaltına
alındı, yüzlerce devrimci tutuklandı. Ancak bütün çabalarınıza rağmen DevGenç’liler vatanın her karış toprağında
halk için mücadele etmeye devam ediyor.
Dev -Genç`i, Okmeydanı’nı ablukaya
alarak bitiremezsiniz, Dev-Genç’liler
demokratik parasız ve bilimsel eğitim
için her yerde üniversitelerde, işini ve
ekmeğini savunan Kamu Emekçileri
için Ankara Yüksel Caddesi’nde, Düzce’de, Ordu’da fındık işçileriyle, Soma’da
maden işçilerinin yanında olmaya devam
ediyor. Bu yüzden gün geçtikçe korkularınız büyümeye devam ediyor. Her
geçen gün çaresizliğiniz, acizliğiniz artmaya devam ediyor. Gençlik Federasyonu’na her geldiğinizde binadan birçok
eşya çalmanız, kadın devrimcilerin elbiselerine sapkınlığınızı göstermeniz,
her geldiğinizde binamızı talan etmeniz,
yiyecekleri yere dökmeniz... ‘Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz’ yazısının altına korka
korka zırhlı ve yüzlerce katil eşliğinde
bitiririz yazmanız ve en son Gençlik
Federasyonu’nu yakmanız bunun göstergesidir. Bu yaptıklarınızın bir karşılığı
olacak elbet. Hesap vakti gelecek, halkımıza işlediğiniz suçların hesabını tek
tek vereceksiniz her geçen saniye korkularınız büyümeye devam edecek. Korkularınızı boşa çıkarmayacağız.”

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Ülkemizde Gençlik
Filistin’in ‘Çocuk
Generallerine’ ve Halkına
Anadolu’dan Bin Selam!

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Eskişehir Dev-Genç, 8 Aralık’ta
Gültepe’de “İşgalci İsrail Filistin’den
Defol!” pankartı asarak, siyonist işgale karşı direnen Filistin halkını selamladı. Ayrıca yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi;
“Amerikan emperyalizmi, Siyonist
işgalci İsrail’in en yakın müttefikidir.
Ayrıca Amerikan emperyalizmi Ortadoğu ve dünya halklarının baş düşmanıdır. Amerikan emperyalizmi Ortadoğu halklarının tüm değerlerini
ve tarihini yok sayıp Kudüs’ü siyonizmin başkenti ilan etti. Emperyalizmin inkârcı ve işgalci politikalarına
karşı direnen halkların yanındayız!
Emperyalistlerin bölgenin sırtına bir
hançer gibi sapladığı, gayri-meşru
Siyonist İsrail yıkılacak! Filistin’deki
halkların bağımsız yaşadığı Özgür
Filistin kurulacak. Kudüs’te, Hayfa’da, Safed’de, Yafa’da, Gazze’de
ve Ramallah’ta, Filistin’deki her köy
ve her şehirde siyonizme karşı direnen
“Çocuk Generallere” ve gençlere
Anadolu’dan bin selam olsun!

“Dört diyarda ezilen halkın
katledilen çocukları kardeştir...”

Anadolu’dan, Yunanistan’da
Hapishanelerde ve Sokaklarda
Direnenlere Selam Olsun!
Eskişehir Dev-Genç, 7 Aralık’ta,
Yunanistan’da 15 yaşında iken katledilen Alexis için anma ve açıklama
yaptı. Yapılan açıklamada kısaca şu
sözlere yer verildi;
“15 yaşındaydı Alexis de, Berkin
de. Aynı şekilde vuruldular ve mücadele tarihinin aynı sayfasına düştü
adları. Onların ve tarihimizdeki sayısız genç kahramanın izinden düştük
yollara. Atina’da katledilen kardeşimiz Alexis’i, Eskişehir Adalar sokaklarında resimler asarak andık.
Sanılmasın unuttuk, sineye çektik,
sanılmasın hesap soracak gücümüz
yok! Öfkemiz ve kinimiz gençliğimizi
diri tutmaktadır. Katiller bizlere, bizim
bulunduğumuz her yerde tüm güçleriyle saldırıyorlar. Yunanistan’da iş-
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birlikçi devletin operasyonla gözaltına alıp,
komplolarla tutukladığı
devrimcilerde, halkların
hesap sorma cüretini
gördükleri için işkence
yaptılar. Yapılan işkence
ve komplolar esas olarak
Anadolu ve Yunan halkının emperyalizme karşı mücadelesini sindirmek için uygulanmaktadır. İşkencelere
ve komplolara karşı halkların mücadelesini büyütmek gençliğin sorumluluğudur.”

Genç Yüreklerimizin
Açlığıyla Direnenlerin
Açlığını Paylaşıyoruz
Erzincan Dev-Genç, 10 Aralık'ta
Nuriye ve Semih'in direnişine destek
amaçlı açlık grevi yapacağını duyurdu.
Erzincan Dev-Genç yaptığı kısa açıklamada ise şu sözlere yer verdi;
"Faşizmin zulmüne karşı ekmek,
onur ve adalet için direnen, başta Nuriye-Semih ve Yüksel direnişçileri olmak üzere, alanlarda ve hapishanelerde
direnenleri, halkın avukatı devrimci
avukatlarımızı direnişin ve kavganın
umudu ile selamlıyoruz. Yüksel Direnişi'nin 396. açlığın 277. gününden
kısa ve öz olarak açıklıyoruz ki; 11
Aralık Pazartesi gününden itibaren,
açlığı ile direnenlerin yanındayızdiyerek
20 günlük destek Açlık Grevine başlayacağımızı tüm yoldaşlarımızı ve
halkımıza duyuruyoruz."

Baskılar Bizi Yıldıramaz
Bahçelievler Halk Cephesi katil
AKP polisinin saldırıları ile ilgili 8
Aralık’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada
şunlar ifade edildi: “Son bir aydır
AKP’nin katil polisleri çevremizden
insanları kullanarak devrimcilere gözdağı vermeye çalışıyor... arkadaşlarımız
Baran Katar ve Serhad Aydın hakkında
silahlı kanatta yer aldıkları ve silahlı
eylem yapacakları şeklinde asılsız iftiralar atıp duruyorlar. Elbette sizden
hesap soracak bu halk. Ama bunun
kim olduğunu ve nerede olduğunu siz
bilemezsiniz. Hiç ummadığınız yerde,
ummadığınız zamanda çıkarız karşınıza.

Sizi sizden iyi tanıyoruz. O operasyonlarınızı hesaba katmadığımızı mı
sanıyorsunuz. Şu zamana kadar yaşanan
olayların hepsini hesap ettik biz. Olan,
olabilecek her şey zihnimizdedir zaten.
Karşınıza çıkacak insanları belirli
yerlerde aramayın, ekmeğine gözünüzü diktiğiniz, yaşam hakkını elinden aldığınız, evini yıktığımız, suyuna, madenine gözünüzü diktiğiniz
halk sizi bulacaktır. Hem de hep korkuttuğunuz, korkusundan sesini dahi
çıkaramayan halklar çıkacak karşınıza. Sizin kendiniz gibi boş tehditleriniz bize sökmez.”

19-22 Aralık’ta Yaktınız…
Bitiremediniz
Korkak ve Alçaklar, Dev-Genç’i Hiç
Bitiremezsiniz!
İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Federasyonu’nun, 11 Aralık’ta AKP’nin
katil polisleri tarafından yakılmasının ardından Devrimci İşçi Hareketi 12 Aralık’ta
yayınladığı yazılı açıklamada şu sözlere
yer verdi;
“... ahlaksız ve korkak İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, her gün ağzından salyalar
akıtarak saldırıyor. Korkusunu açığa vuruyor. Dev-Genç kabusu oluyor. Bu nedenle
Okmeydanı’nda bulunan Dev-Genç binasına
saldırıyorlar ve binayı ateşe veriyorlar.
Gözaltına aldırıyor tutuklatıyor. Açıklamalar
yapıyor “bitireceğim” diyor. Bitiremediğini
görünce çıldırıyor. Bitiremezsiniz, DevGenç bitmez.
Buradan sesleniyoruz iktidara; Zulmünüz batsın. Tarihte sizden önce de gaz
odaları kurup insanları diri diri yakan faşist
iktidarlar oldu. Bunu yapanlar onursuzca
öldü. Hitler’in ve Mussolini’nin ölümünden
dersler çıkartın. 19 Aralık ta yaktınız bittiler
mi? Çoğalarak geldiler. Yakarak, yıkarak
Dev-Genç ‘i bitiremezsiniz.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

HALKIN SANATÇILARI 32 YILDIR
HALKIN SANATINI YAPIYOR!
YAZI DİZİSİ: 4
Tarih boyunca halkın sanatçısı olmak egemen sınıfların saldırılarına
maruz kalmak demektir. Pir Sultan’dan, Dadaloğlu’na, Viktor Jara’dan
Nazım Hikmet’e, Roma arenalarından
Ortaçağ engizisyonuna, Osmanlı zindanlarından Nazi kamplarına… Halkın
aydınları, sanatçıları asılmayı, diri
diri yakılmayı, zindanlarda çürütülmeyi göze almış, faşizmin cellatları tarafından parmakları kesildiği halde halkın
şarkılarını söylemeye devam etmiştir.
Grup Yorum halkın aydınlarının yarattığı
bu onurlu tarihin izdüşümcüsü olarak
32 yıldır hiçbir baskıya, yasağa, işkenceye,
gözaltına, tutuklamaya rağmen bildiği
bu yoldan yürümeye, halkın sanatını icra
etmeye devam ediyor. Çünkü, GRUP
YORUM DİRENMEKTİR.
Ülkemizde, sanata ve sanatçılar üzerindeki baskılara karşı bir direniş geleneği
yaratmış, yasakçı yasalara, çağdışı karanlığa karşı direnilebileceğini göstermiştir. Ne tutuklamalar, ne hücreler, ne
de baskı ve işkence karşısında yılmamış,
onurlu aydın sanatçı tavrını geliştirerek
tüm sanatçılara örnek olmuştur. Sanatıyla
halkın kavgasına sahip çıkmış, ezilen
tüm halkların, emekçilerin özgür, eşit
ve kardeşçe bir dünya kurma mücadelesine; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesine sanatıyla yön veren olmaya
devam ediyor. Halkımız üzerindeki baskıya, dünyada emperyalizmin halklar
üzerinde estirdiği terörü, azgın sömürüye
karşı başeğmeyerek türkülerini 32 yıldır
söylemeye devam ediyor.
Osmanlı’dan Cumhuriyete halkın sanatçıları hep susturulmak istenmiştir.
Öyle ki curaları, sazları yasaklanmış,
ozanların, egemen sınıfın sömürüsünü
halka türküleriyle anlatması, onları kavgaya çağırması yasaklanmıştır. Ozanlar
Osmanlı’nın halkı aç ve yoksul bırakan,
perişan eden düzenine karşı hakça bir

düzen için halkı ayaklanmaya çağırmıştır.
Osmanlı o kadar korkmuştur ki ozanların
cura çalmasını yasaklamıştır. Aynı yasakçı
zihniyet Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, saz çalmak yasaklanmış,
sazlar kırılarak, yakılarak susturulmaya
çalışılmıştır. Bugün de Yorum halk ile
sömürücüler arasındaki kavgada Pir Sultanlar’ın izinden giderek her türlü saldırıya
rağmen direnmeye, türkülerini söylemeye
devam ediyor.

Yorum Halkın Yüreğine
Umut Tohumları Ekendir
Halkın ekmeğine, aşına göz diken,
emeğini, alınterini azgınca sömürerek
kendilerine sefa içinde bir hayat kuran
egemenler, halkın ayaklanmasını, düzenlerini yer ila yeksan etmesini engellemek için kıyımlar yapmış, yediden
yetmişe halkı kılıçtan geçirmiş, gün
olmuş darbeler düzenlemiş, OHAL ilan
ederek sokakları yasaklamıştır.
Yorum ülkemizde halka karşı en yoğun saldırıların yaşandığı 12 Eylül günlerinde “Mutlak karanlık yoktur” diyerek
ezgileriyle halkın bilincinde aydınlık
günlerin meşalesini yakmış; yüreklere
umudun tohumlarını eken, sevgiden,
emekçinin alınterinden damıtarak ürettiği
türküleri dile getirmiştir. Şarkıları meydanları sarsan kalabalıkların dilinde tek
ses olup kulelerde yaşayan asalakları titretmiş, dağların doruklarında savaşan
halkın neferlerine soluk olmuştur. Her
gün hayatı yeniden yaratanların, şalterlerin

başında sabahlayan, sırtında onca ağırlıkla
yük taşıyan çilekeşlerin, gecekondu halkının acısını taşıyan türküleriyle yerin
derinliklerinden gelenlere yola çıkmış
gelen güneşli günlerin sıcaklığını taşıyandır Yorum…

Grup Yorum Evrenseldir…
Yorum ezilen, sömürülen, dili yasaklanan tüm halkların türkülerini yapandır.
Ezilen, horlanan, dili yasaklanan,
köyleri yakılıp yıkılan Kürt halkının sesidir. Soykırıma uğrayan Ermeni halkının,
dili unutturulan Lazların, asimilasyona
tabi tutulan Arapların, vatanı Amerikan
bombalarıyla yerle bir edilen Iraklıların,
Latin Amerika’dan, Afrika’ya, Asya’dan
Küba’ya kadar halkların kurtuluş mücadelesinde yer alandır. Bu yanıyla Yorum
evrenseldir.
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- YORUM FAŞİZMİN MAHKEMELERİNDE FAŞİZMİ YARGILAYANDIR
Yazılı tarihin bilinen ilk cezası bir
sanatçıya verilmiştir. Bundan 2486 yıl
önce, yani İsa’nın doğumundan 494 yıl
önce tıpkı Grup Yorum gibi bir sanatçı
ve sanatçı topluluğu ellerinde sazlarla
eski Yunan kentlerinde dolaşıyor, oluşturdukları 50 kişilik koroyla hem dansa
ediyorlar, hem de oyunlar oynuyorlar
hem de lirik şarkılar söylüyorlardı.
İlk epik tiyatronun kurucusu diyebileceğimiz Phrvnichus 494 yılında Atina’da
“Persler” adlı bir oyun oynadı. Konusu

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Milet kentinin Persler tarafından nasıl
alındığı. Bu tarih Milet kentinin Persler
tarafından ele geçirilişi, kentin yağmalanması, insanların öldürülmesi ve tutsak
edilerek Persepolis’e götürülmesinin birinci
yıldönümü Phrynichus ve topluluğu Atinalı
yöneticilerin Millet kentinin ezilen, öldürülen halkına yardıma koşmamakla
suçluyor. Onların bencil, vurdumduymazlıklarını eleştiriyordu.
Atinalı yöneticiler koskoca bir kent
halkının öldürülmesi karşısında suçluluklarını sergileyen bir sanatçıya tarihin yazılı
ilk cezasını vererek cezalandırmışlar; sazlarıyla korolarıyla kent kent dolaşan topluluğun bundan 2486 yıl önce tıpkı Grup
Yorum’a yapıldığı gibi oyunları, türkü
söylemeleri yasaklanmış ve o zamana
değin görülmemiş bir para cezası ile 1000
drahmi ile Phrynichus cezalandırmışlardır.
Sanat muhaliftir. Sömürücülere, halk
düşmanlarına, kendi çıkarları için halkı
satanlara karşıdır. Bu nedenle sanat doğuşundan itibaren halk düşmanlarının cezalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Sanat
ezilen, sömürülen, katledilen insanların
yanında olmasıyla birlikte halk tarafından
sahiplenilerek doğmuş ve bugüne kadar
varlığını sürdürmüştür.
Özgürlük düşüncesi ilk haykırışını
sanat ile yapmıştır. Sanatçı özgürlük düşüncesini sanatıyla biçimlendirmiştir. Yorum da sömürünün en ağır biçimde uygulandığı, işçilerin kum torbası yerine
konulduğu, slikoz işçileri gibi, maden işçileri gibi göz göre patronların karı için
ölüme yollandığı, halkımızın isyan duygu
ve düşüncelerinin OHAL ile ezilmeye
çalışıldığı günümüzde sanatı ile zulmü
vuruyor. Bu nedenle haklı ve meşru olarak
çıkarıldığı tüm mahkemelerde yargılanan
değil yargılayan olagelmiştir. Şarkılarını
savunmuş, türkülerinin haklılığını mahkeme salonlarında dile getirmekten çekinmemiştir.

Grup Yorum İnançları İçin
Bedel Ödemekten
Çekinmeyendir
Phrynichus’un öğrencisi Aiskhulos
“zincire vurulu Prometheus” adlı oyunuyla
ilk çağın ilk diyalektik haykırışını bugüne
değin ulaştırabilmiştir. “Bütün tanrılardan
nefret ediyorum. Acımı değişmeyeceğim…
tüm bu zorlamaların hiç biri iktidardan
kimin kendisini (Zeus’u) yerle bir edeceğini
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söyletemeyecektir bana. Acı çekmeye zorunlu olanla birlikte paylaşacağım, onun
yanında ben de o acıyı” diyen ilk çağın
bu ilk trajedi ustası Aiskhulos kentinden
uzaklaştırıldı, ülkesinin dışında ölmek
zorunda bırakıldı. Grup Yorum Aiskhulos’un yolundan yürümeye devam ediyor.
Günümüzde de sanatçılar üzerindeki baskılar tıpkı asırlar öncesindeki gibi hiç eksilmeden, hatta artarak devam ediyor. Sanatçılar yine tutuklanıyor, sürgüne gitmek
ve vatanından çok uzaklarda ölmek zorunda kalıyor. Nazım Hikmet, Yılmaz
Güney, Ahmet Kaya gibi… Yorum bu
baskılara boyun eğen olmamıştır. 32 yıldır
halkın sanatını yapan olarak bedel ödüyor.
Tıpkı halka ateşi armağan eden Prometeus
gibi…

Grup Yorum Yasaklara
Boyun Eğmeyendir
Tarih boyunca yasak ve zulüm ne
kadar yoğun uygulanırsa uygulansın halkın
sanatçıları hiçbir şekilde yollarından döndürülememiş, insanlığın sömürüsüz, sınıfsız
bir toplum yaratma mücadelesinde eserleriyle ve mücadeleleriyle bu kavganın
içinde yer almışlardır. Nazım Hikmet 61
yıl 6 ay ceza aldığında “Ben
yanmasam/Sen yanmasan/Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” diyerek inancını ortaya
koydu. 18 yıllık hapis hayatına rağmen
inancından taviz vermedi.
Pir Sultan “İşte kemend işte
boynum/dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyerek Hızır Paşalara boyun
eğmedi. Cuntacılar Viktor Jara’nın parmaklarını parçaladıklarında statyumdaki
beşbin insan bu olaya tanık oldu. Onu
tekrar yoldaşlarını arasına kattıklarında
“Stadyum Şili”yi yazmaya başlamıştı bile.
Viktor Jara uzun işkencelerden sonra kırk
işçiyle birlikte kurşuna dizildi. “Varsın
güç olsun yolum/ dönmeyeceğim/ biliyorum
ve inanıyorum/ amaca ereceğim” demeyi
sürdürür Jara gibi direnenler. Yunanistan’da
Albaylar Cuntası bir sıkıyönetim bildirisiyle
“Karar verdik ve emrediyoruz. Bu yasak

bütün ülke için geçerli. Theodorakis’in
müziğini ve şarkılarını söylemek ve dağıtmak yasaktır. Bu emre uymayacak vatandaşlar derhal askeri mahkemeye sevkedilecek ve olağanüstü askeri durum
şartlarınca yargılancaktır” diye duyurmuşlardır.
Bugün AKP iktidarı ve onun valileri
de tıpkı engizisyon mahkemeleri, cuntacıların yasaklarını aratmayan yasaklamalarla Yorum üzerinde baskı oluşturuyor.
Toplumsal hayatı yorumlayışı, ülkesini
ve dünyayı yalnızca yorumlama değil değiştirip dönüştürme mücadelesi içerisinde
devrimci sanatçıya yakışır biçimde sorumluluklar üstlenen Grup Yorum 32
yıldır susturulamadı. Hiçbir baskıya boyun
eğmedi. Bugün Yorumcuları tutuklayanlar,
haklarında davalar açan savcılar, onları
yargılamaya çalışan hakimler nede her
konserlerini yasaklayan OHAL dönemi
valileri de Yorum’u susturamadı.
“Gelecek bizimdir, gelecek işçilerin
ve ezilen halklarındır. Türkülerimiz bir
gün zafer türküleri olarak söylenecek.
Buna inanıyoruz. Bu inanç için mücadele
etmekten onur duyuyoruz” diyen Grup
Yorum AKP faşizminin baskılarına, yasaklarına karşı halkın türküsünü 32 yıldır
olduğu gibi bundan sonrada en gür sesiyle
söylemeye devam edecektir…
* DİPNOT- DÜZELTME:
Teknik bir nedenle bundan önce yayınlanan üç bölümde yazı dizisi olduğu
belirtilmemiştir.
GRUP YORUM HALKTIR SUSTURULAMAZ isimli yazı dizimizin daha
önce yayınlanan bölümlerinin başlıkları
şöyledir:
1- FAŞİZM GRUP YORUMDAN
KORKUYOR
2- GRUP YORUM 32 YILDIR SUSTURULAMADI
3- HALKIN SANATINI YAPAN
HALKIN SANATÇILARI HALKIN
KAVGASINI SÜRDÜRMEYE DEVAM
EDİYOR

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

TEZGAHTAR KADIN YARIN GRUP YORUM KOROSUNA
KATILIP TARİHİN SAHNESİNE ÇIKAR...
Grup Yorum üyesi tutsak arkadaşlara elbise almak
için gün boyu gezmediğim mağaza neredeyse kalmadı.
Hapishane idarelerinin dayatma ve statükolarına göre
elbise bulmak ne mümkün. Şu renkler yasak... Bu
biçimde giysiler zaten yasak... Üzeri yazılı olan giysiler
hepten yasak... O yasak, bu yasak, şu yasak derken
geriye pek bir şey kalmıyor. Öyle ki nereye baktıysam
da bir türlü uygun olan bir şey bulamadım.
Aslında bu tür yasakların hapishane güvenliğiyle ilgisinin olmadığını da biliyorum. Her ne kadar idareler
"güvenlik sebebiyle" deseler de ilgisi yok. Meselenin
özü özgür tutsakların, tutsak alınan devrimci sanatçıların
sahiplenilmesini engellemek. Böylece kendi faşist akıllarınca "bakın" diyecekler; "bir elbise bile göndereniniz
yok, ihtiyaçlarınızı giderecek bir kişi bile, sizi sahiplenen
hiç kimse yok" Oysa engelleyen kendileridir. Yazdığımız
mektupları Grup YORUM üyesi tutsak devrimci sanatçılara vermeyen, gönderdiğimiz eşyaları engeleyen
faşist hapishane idareleridir. Sahiplenmemizden, bağlılığımızdan korkuyorlar çünkü. Bu sahiplenmeyi yok
edemedikleri icin engellemeye çalışıyorlar. Bunu biliyoruz.
Mağazalarda istenen türde elbise bulamasam da aramaktan vazgeçmedim. Mutlakas göndereceğim. Belki
yine ellerine geçmeyecek ama olsun varsın, faşizm görecek ya onları sahiplendiğimizi... İşte bu yeter! Mektupları da böyle yazıyoruz zaten. Cevap beklemeden
yazmaya devam ediyoruz, ardarda yazıyoruz.
Elimdeki listede yazan eşyaları tamamlamak için
yeni bir mağazaya daha girdim. Bütün kazak, pantolon,
hırka çeşitlerine ve renklerine bakıp duruyordum. Listeye
uygun bir şeyler bulabilmek için hemen her şeyi karıştırıyorum. O sırada orada çalışan bir kadın yanıma
yaklaşıp "ben size yardımcı olayım, buyrun" dedi. Ben
de "olur, sevinirim" dedim.
Başladık birlikte ürünlere bakmaya. Görevli kadının
seçip gösterdiği kazak ve hırkaların hiçbirisi renklerinden
kaynaklı almama uygun değildi. Çalışan kadın gösterdikçe
zor beğenen birisi gibi "o olmaz" deyip duruyordum.
Çalışan kadın benim bu tür cevaplarımdan sonra "başkalarına almak zordur da siz kime alacaktınız" dedi.
Bende kendi doğallığı içinde "Grup Yorum tutsaklarına
alıyorum" diye cevap verdim. Benim bu cevabımı
duyan tezgahtar kız "gerçekten mi" dedi heyecanla.
Yanıma yaklaşıp "onlar hala mı tutuklu" diye sordu hemen. Gözlerinde ilgilenmesinin içtenliğini görebiliyordum. "Evet" dedim; onlar hala tutsak durumdalar...

Yaşanan baskınları, ardarda yapılan tutuklamaları
anlattım bir çırpıda. Ve dahası hapishane idarelerinin
eşyalara yönelik engelleme yaptığını, Grup Yorum üyesi
devrimci sanatçılara eşya göndermeyelim diye onun
rengi, bunun biçimi diyerek eşyaları sınırladıklarını
anlattım. Yani zor beğenen birisi olmadığını, tutsak arkadaşların da zor beğenen olmadığını ama idarelerin
eşyaları sınırlandırdığını söyledim. Beni dinlerken bu
kadar da olmaz şaşkınlığıyla, lanet olsun bunu yapanlara
kızgınlığı yüzünden okunuyordu.
Bir yandan beni dinliyor bir yandan da artık kendisi
eşyaların altını üstüne getirerek elimizdeki listeye uygun
bir model aramaya başladı. Aslında biraz önce eşyaları
fazla karıştırıp raf düzenini bozan bir müşteriye yaklaşır
gibi yaşlaşmıştı bana ama şimdi benden daha girişken
bir şekilde raflarda ne var ne yok karıştırıyordu. Bir
yandan da "biliyorum" diyordu, "Faşizm hep saldırıyor
Grup Yorumculara..." Ama diyordu; onları susturamazlar,
çünkü Grup Yorum halktır...
Bir ara yanımdan ayrıldı, sonra baktım iki hırka getirmiş. Ama pahalı olanlardandı bunlar. Fiyatı 90 lira
kadardı. Tek renkliydi ve istenene uygundu. "Dediğiniz
türden tek renklilere baktım en uygunu bunlar" dedi.
Fiyat etiketlerine baktığımı görünce de "merak etmeyin,
çalışanlara uygulanan indirim kontenjan hakkımı sizin
için kullanacağım, bu da benim onlara küçük bir
hediyem olsun, siz kasaya toplam olarak 60 verin yeter"
dedi.
Elimde çantalarla çıktım mağazadan. Şimdi postaneye
yetişme zamanıydı. Arkadaşların eline ne zaman ulaşır
bilmiyorum bu eşyalar. Muhtemelen hapishane idaresinin
gelen posta kolilerini açması uzayıp gidecek. Bunu yapabilirler, gönderdiğimiz eşyların Grup Yorum tutsaklarının eline geçmesini engelleyebilirler ama işte o
emekçilerin bu sahiplenmesini engelleyemezler. Bunu
atölyelerde, mağazalarda çalışan emekçiler de, onların
umutlu şarkılarını söyleyen Grup YORUM üyesi devrimci
sanatçılarda biliyorlar. İşte bu bilgiyi ve gerçeği yok
edemezler.
Faşizmin anlayamadığı, daha doğrusu yok edemediği
gerçek işte budur. Grup Yorum halktır... Bakın o
mağazada çalışan o tezgahtar kadın yarın Grup Yorum
korosuna katılır... Sahneye çıkar... Grup Yorum üyesi
olup halkın içinde kavga türküleri söyler... İşte tam da
bu nedenle Grup YORUM susturulamaz; türküler
susmaz, halaylar sürer.
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Türkülerimiz!..
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OMUZ VERDİM KAVGASINA…
Halk savaşından söz ediyoruz hep.
Çünkü kurtuluşumuzun oradan geçtiğini biliyoruz. Halk savaşı, pratikte,
halkı savaştırmak. Savaşı halklaştırmakla gelişecek bir savaş.
Kavramlar yaşam buldukça anlam
kazanır kavganın içinde.
Devrim iddiası ile yola çıkan bir
hareketin temel hedefidir bu; halk hareketi haline gelmek. Köklerinin halkın
ta derinliklerinde dal budak salması...
Bu savaş, -belki bir avuç- devrimcinin savaşı değil elbet. Devrimcilerin etrafındaki en yakın halka, bazen gelişmenin ve genişlemenin başladığı yerdir. Oğullar, kızlar, analar,
babalar, amcalar, teyzeler, yeğenler...
Omuz vere vere zulme karşı direnmeyi
öğrenirler, kavganın bir parçası olurlar.

Bir Teyze
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İstanbul'da Çağlayan adliyesinin
önünde bir teyze... Elinde, el yazılı
eğri büğrü bir döviz: “Çocuklarım
Av. Ebru ve Barkın Timtik Serbest
Bırakılsın” yazıyor.
Öyle insanlar tanırız, faşizmin ne
olduğunu teoride bilmez, ama faşizmin
zulmünü yaşar ve ona karşı direnmesini hayatın içinde öğrenir.
Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur, faşizm zulmüyle insanları devrim saflarına iter adeta.
Anne babaları, yeğenleri, amcaları,
teyzeleri devrim saflarına iten bir, faşizmin zulmü, ikincisi, yakınlarının
faşizm karşısındaki boyun eğmeyen
tavırlarıdır.
Direnmeyen birinin yakınları da
direnmez.
Yani evinde çocuğuna bakan, işine
gidip gelen babalar, teyzeler, kardeşler,
direnen yakınlarına duydukları sevgileriyle, faşizme
duydukları öfkeyle direnişçi oluyorlar.
İşte halkın kavgaya savaşa katılmasının bir yanı
budur: SAHİPLENME VE
DİRENİŞ, sevgisi öfkeye,
zulme direnişe dönüşüyor.
Giderek de düzene güven-

sizlik, sosyalizme duyulan güvene bırakır yerini.

Teyze Sultan Kaya
Sultan Kaya, HHB’li avukat iki
kız kardeşin teyzesi. Ebru ve Barkın
Timtik’i OHAL sebebiyle hapishanede
ziyaret edemiyor, onlar üzerindeki
özel politika sebebiyle savcılık izin
vermiyor ziyaretine.
OHAL öncesinde yapılabilen aile
ziyareti kısıtlandığı için, anneleri ölen
Ebru ve Barkın’ı kendi çocuğu bilerek,
Adliye önünde ve Cevahir AVM önünde direniş başlattı Sultan Kaya.
Eylemin daha 2. gününde gözaltına
alındı. Faşizm yeğenlerine sahip çıkan
bir teyzeden öylesine korkuyor ki, el
yazılı dövizine el koyuyor ve “Yasadışı
Terör Örgütü Propagandası” yapmak
suçlamasıyla tutanak hazırlıyor.
El yazısıyla hazırlanmış ve üzerinde
“Çocuklarım Av. Ebru ve Barkın Timtik Serbest Bırakılsın” yazan dövizde
hangi örgütün propagandasının nasıl
yapıldığını hiçbir savcı açıklayamaz.

Kötü Örnek
Artık Meydana Çıkan Herkeste
Bir
Nuriye Görecekler
Bu tutanağın tek sebebi, faşizmin
halk korkusudur! Evlatlarını
hapishanede görmek için eline
karton alıp oturan bir kadından, eylemin altında silahlı
örgüt arayacak kadar çok
korkuyor.
Bu korkunun kaynağı bizim ideolojik gücümüzdür,
direniş geleneğimizin gücüdür, yarattığımız değerlerdir.
Nuriye de elinde böyle bir

dövizle başlamıştı direnişe. Ya Sultan
Kaya'nın direnişi de Nuriye-Semih
direnişi gibi bir direnişe dönüşürse...
Evet, gücümüz budur işte; faşizm
artık, bir meydana çıkma cüretini gösteren herkeste bir Nuriye, bir Semih,
bir Esra görecek.
TAYAD da böyle kurulmuştu çünkü, hapishane önlerinde anne babaların
direnişiyle. 1984'in koyu karanlığında
Taksim'e koydukları çelenk dönüm
noktası olmuştu onlar için de.
Faşizm, kendi krizinden çıkamadığı
için, tek bir direnişe dahi tahammül
edemiyor. Saldırırken sayıya, niteliğe
bakmıyor, arkasındaki ideolojiye bakıyor. Biz de bu ideolojiye bakıyoruz,
gözümüz gibi sakınıyoruz hem de!
Çünkü düşmanın sonunu getirecek
ideoloji budur. Tek tek kişiler değil,
sevgiyle, sahiplenmeyle büyüyen, sonuç alan, hesap soran direnişleri yaratan ideolojidir bu, Cephe geleneğidir.
Tarihimiz onlarca örnekle doludur.
Faşizm aileden birine saldırdığında
bütün aile direnişe geçer, kimi az,
kimi çok ama sevgileri, direnişi yaratır.
Son 2 ayda 100’den fazla Halk
Cepheli, taraftar, halk ilişkisi tutuklandı. Faşizm bu direnişin bir teyzeyle
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sınırlı kalmayıp büyümesinden korkuyor asıl olarak!
Tutuklamakla da bitiremiyor mücadeleyi,
Betül tutuklandığında kardeşi Bergün devralıyor...
Sevcan tutsak düştüğünde kardeşi
Seher geliyor...
Eda ve Seda Cevahir’i kendi direniş
mevzileri haline getiriyorlar.
Erdal, Engin ve Ercan Gökoğlu,
üç ayrı ülkede, aynı aileden, farklı
ülkelerin hapishanelerinde özgür tutsaklık geleneğini sürdürüyorlar.
Ebru ve Barkın farklı hapishanelerde aynı işkenceyi görüyor, bu kez
teyzeleri Adliye önünde nöbeti devralıyor. Tutsaklarımız ve şehitlerimiz
göstermiştir ki, bir haneye devrim ve
direniş girdiyse, biz bir kez dokunduysak, faşizmin korku ve yıldırmaları
kar etmez artık.
İnanç ve İlginç Özkeskin,
Zehra ve Canan Kulaksız,
Serdar Demirel ve Mesude anamız,
Çayan Gün, Murat Gün ve babaları
Kemal Gün,
Aysun ve amcası Ali Saban,

Leyla ve Yusuf Aracı,
Fidan Kalşen ve Elif Sultan Kalşen,
Kahraman Altun ve Meryem Altun…
Eşlerinden, evlatlarından, kardeşlerinden, amcalarından aldılar kızıl
bayrağı, daha yukarı taşımak için,
kendi kanlarının kızılını da kattılar o
bayrağa…
Tarihimizde daha nice örnek var
bu bayrağın yere düşmediğine dair…
TAYAD’ımız bu direnme geleneğinin
örgütlenmiş halidir.
Fahrettin Keskin, iki çocuğunun
kavgasını omuzladı,
Feridun Osmanağaoğlu kardeşini
hep yüreğinde taşıdı, OHAL’e karşı
açlık grevi direnişçisi oldu… Daha
nice örnekler sayabiliriz… Kardeşleri,
çocuklarıyla, amcalarıyla yoldaş oldular…
Ben yoksam, kardeşim, oğlum, kızım, annem… diye büyüyor bu kavga.
Ne düşenlerin, ne hapsedilenlerin yeri
boş bırakılıyor. Sıra neferleri öfkelerini
kuşanarak diziliyor devrim kavgasında.
Faşizmin Sultan Kaya’nın dövizinde gördüğü, işte bu tarihtir, bu ta-

rihten, gelenekten duyduğu korku ve
acizliktir.
Halktan insanları direnişçi yapan,
evladının kemiği, toprağı için ölümü
göze aldıran, faşizmin zulmü, direnişi
yaratan ise Cephe geleneğidir.
Faşizmin terör yaftalamaları, ailelerin meşruluğu ve sahiplenmeleri
karşısında tüm hükmünü yitiriyor.
Hazırladıkları tutanak, bir acizlik belgesi olarak faşizmin duvarında yerini
alıyor.
Nasıl ki faşizm, kitapçık da hazırlasa gücü yetmedi Nuriye ve Semih’i
terörist ilan etmeye, hazırladıkları tutanak da bir teyzenin yeğenlerini görme iradesi karşısında hükümsüzdür.
Bu meşruluk ve haklılık karşısında
çaresizdir faşizm, ne öldürmekle, ne
de tutuklamakla bitirebilir! Ebru ve
Barkın’ı tutuklamakla sonuç alamadı
faşizm, şimdi de teyzeleri direniyor
onların özgürlüğü için. Ebru ve Barkın
kazanacak, Teyzeleri kazanacak, yoldaşları kazanacak…
BİZ KAZANACAĞIZ, HİÇBİR
YOLDAŞIMIZIN YERİ BOŞ KALMAYACAK!

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
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Direnişin Emekçilere Umut Olmasını Engelleyemeyecekler!
Devrimci İşçi Hareketi, 8 Aralık’ta Nuriye ve Semih’in
açlık grevinin 275. gününde İzmir Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde, İzmir Halk Cephesi’nin
de katıldığı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada; işleri
için açlık grevi yapan Nuriye ve Semih’in Yüksel’de
yakmış oldukları ateş iktidarı derinden sarsmış, Yüksel
direnişini bitirmek için defalarca gözaltına almış yıldıramayınca tutuklamış, savunmasız bırakmak için avukatlarını tutuklamış, o da yetmeyince Nuriye’yi zorla
hastaneye kaçırarak işkenceye devam etmiştir. Nuriye
ve Semih’in haklılıklarına olan inançları iktidarı çaresiz
bırakmıştır. Bunları hazmedemeyen iktidar ve onun
yargısı Nuriye’nin savunmasını dahi almadan hüküm
vererek Acun Hoca ve Semih Hocayı beraat ettirerek direnişin simgelerinden Nuriye için ise üyelikten 6 yıl 3
ay hapis cezası vererek direnişin emekçilere umut olmasını
engellemek istemiştir. Nuriye Semih demek karanlığa
direnmek demektir. Nuriye, Semih demek teslim olmamak,
adalet talep etmek demektir. OHAL komisyonu derhal

işe iade taleplerini kabul etsin denilerek açıklamaya son
verildi. Açıklama ardından Çav Bella söylendi, Şiirler
okunarak bitirilen eyleme 15 kişi katıldı.

Her Yerde Talebimizi Haykırmaya
Devam Edeceğiz!
Kamu Emekçileri Cephesi, 9 Aralık’ta Ankara Simurg
Oyuncuları Tiyatrosu’nda ‘Nuriye ve Semih İşe Geri
Alınsın’ talepli bir konser düzenledi.
Ankara polisinin konserden önce ve sonra tacizlerine
rağmen gerçekleşen konser, Düzce direnişçisi Alev
Şahin’in sunumuyla başladı. Grup Devinim, Mazlum
Bageri, Dost Ali ve Grup Yorum Korosu, türküleriyle
halaylara ses oldular. Direnişçi Acun Karadağ konuşmasıyla, fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer şiirleri ve fotoğraf
sergisi ile programa katıldı. Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça salona görüntülü bağlandı. Direnişçilerin konuşmalarına coşkulu sloganlar eşlik etti. Konser halaylar
ve sloganlar eşliğinde sona erdi.

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Haklar ve Özgürlükler İçin
Mücadele

TERÖRİZM DEĞİLDİR

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Aralık ayının başında ABD Elçiliğini Kudüs’e taşıma niyetini açıklayan ABD başkanı Donald Trump,
devamında Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak tanıdıklarını açıkladı.
Kudüs kime ait?
Bu sorudan önce bilinmesi ve belirtilmesi gereken şudur: ABD ve İsrail'in Filistin toprakları üzerinde söz
ve karar hakkı yoktur!
Kendini dünyanın efendisi sayan
ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi,
daha en başından işgalle yerleştikleri
topraklarda, bombaların, füzelerin,
doların gücüyle, topraklarını genişletmeye devam ediyorlar.
Dünyada, terör kelimesinin en
fazla çarpıtıldığı konuların başında
Filistin halkının mücadelesi gelir.
Başta İsrail olmak üzere, tüm emperyalistler, onyıllarca Filistin halkının
işgale karşı silahlı mücadelesini “terör”
olarak adlandırdılar.
Bugün kimin terörist olduğu bir
kez daha görülüyor. Bir halkın topraklarını silah zoruyla işgal etmekten
daha büyük bir terör olur mu?
AKP faşizmi de bu gelişmeyi fırsata
çevirerek, kendini ABD ve İsrail karşıtıymış gibi gösterip, daha dün yeni
anlaşmalar yapmaktan sözettiği İsrail’le ilgili 'Terör devleti' açıklamaları
yapıyor. BM'den Kudüs'ü "Filistin'in

TERÖR

BİR HALKIN
TOPRAKLARINI
İŞGAL ETMEKTİR!

Terör; “kendini hiçbir
yasa ve kuralla
sınırlandırmadan, baskı,
işkence ve katliam gibi
yöntemlerle halkı
korkutarak sindirmek ve
bu zeminde yönetmek
veya siyasi amaçlarını
gerçekleştirmektir.”
BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ
DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!
Terörist değil
devrimciyiz!
Mücadelemiz terörizm
denilerek yaftalanamaz;
biz halk kurtuluş savaşı
veriyoruz.
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme
Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı
Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu
Taşıyoruz!

işgal altındaki başkenti" olarak tanımasını istiyor.
İsrail kuruluşundan beri işgal ve
terör devletidir. 19 yüzyılın 2. yarısında, İngiltere'nin desteğiyle Yahudiler
devlet kurma çabalarını başlattılar. 2.
Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası
(1948'de) BM paylaşım planı uyarınca
İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edildi.
İsrail ordusu, İsrail devletinin kurulmasından önce oluşturulan paramiliter
grupların birleştirilmesiyle kurulmuştu.

Terörist Devletin
Barış Riyakarlığı
İsrail Devleti'nin resmi armasının
iki yanında zeytin dalı bulunuyor. Barışın simgesi olan zeytin dalını, halkların
aklıyla dalga geçerek iki yüzlüce, riyakarca kullanıyorlar.
İsrail’in suçu sadece Filistin, Afganistan, Lübnan'da katliamlar yapması
değildir. Aynı zamanda ırkçılığı yayarak
halkları birbirine kırdırma politikası
gütmektedir. 2007 yılında dünyada, en
çok silah ihraç eden 4. ülke olmuştur.

İsrail terörist bir devlettir

ABD emperyalizmi, Ortadoğu'da
halklara karşı koçbaşı görevini üstlenmektedir. Filistin toprakları karşılığında
kiralanmış bir tetikçidir. Siyonizm
onun lanetli elidir.
İsrail terörizminin açık göstergelerinden biri de, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan
her türlü silahı pervasızca kullanmasıdır. Örneğin 2005’deki
Lübnan saldırısında fosfor kullanıldığı, bizzat İsrail hükümeti tarafından itiraf edilmiştir. Fakat itiraf etmemiş
olsaydı da zaten her şeyiyle sonuçlar ortadadır.
Lübnan ve Filistin halkını katledecek olan bombaların
üzerine güle oynaya "İsrail'den sevgilerle..." yazacak
kadar teröristtirler.

İnsanlık suçu olan işkence, İsrail Devletinde
yasaldır
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Halkların Başına Musallat Olan
Teröristler:
Başta ABD emperyalizmi
olmak üzere,
AB emperyalizmi ve Siyonizmdir.
İsrail parlamentosu, 2002 Şubatı'nda, sorguda işkence
yapılmasını yasallaştırarak, teröristliğini bir kez daha
pekiştirmiştir.
Amerika ve İngiltere başta olmak üzere, tüm Avrupa
emperyalistleri, İsrail işgalinin doğrudan savunucusudurlar.
Yıllarca İsrail’i, ekonomik, askeri ve politik olarak desteklemişlerdir.
İsrail, BM’nin kararlarını tanımamış, kararlara uymamış
ve BM’nin patronu durumundaki emperyalistler, Irak’a
“BM kararlarını tanımıyor” diye saldırı kararı alan emperyalistler, bunu yapan İsrail olunca görmezden gelirler.
Katil, siyonist bir devletin kuruluşuna hamilik yapan
emperyalistlerin, Filistin’deki işgallerini savunan Avrupa

Filistin Kuşatılabilir, Filistin
Bombalanabilir, Filistin Katledilebilir,
Ancak Filistin Başeğmez
Ne Yaparsanız Yapın
Bir Filistin Vardı,
Bir Filistin Gene Var
Suriye Halk Cephesi 11 Aralık’ta Filistin’le ilgili bir
açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi. “Katil
Amerika 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayarak, sadece Filistin halkını değil, dünya
halklarının öfkesini daha da büyüttü. Bu karara haklı
tepki olarak başta Filistin’de olmak üzere dünyanın birçok
yerinde eylemler yapıldı. Siyonist İsrail ile savaşan Filistin
halkı arasında, Kudüs ve Gazze’de çıkan olaylarda en az
92 Filistinli yaralandı, yapılan hava bombardımanında
ise 2 Filistinli katledildi. İsrail ile barış süreci diye
özellikle Mısır başkanı Sisi ve Suudi prensin meşrulaştırmaya çalıştığı açıklama, açıkça Filistin halkının katliamı
demektir. Filistin’de tek barış vardır, o da İsrail’in bu
topraklardan defolup gitmesidir! Filistin halkının kabul
etmediği hiçbir kararın meşruluğu yoktur.
AKP iktidarı timsah gözyaşları döküyor. Amerika’nın
kararına tepkisinin hiçbir inandırıcılığı yoktur, çünkü
Amerika’nın en sadık işbirlikçilerinden, uşaklarından birisidir AKP. Filistinliler’in değil, İsrail’in dostudur. Bugüne
kadar İsrail’le yapılan sayısız gizli ve açık anlaşma bunun

Birliği demokrasisinin, bugün Kudüs konusundaki tavrı
son derece anlaşılırdır. İsrail terörünü, katliamlarını, emperyalistler adına halklara jandarmalık yapan İsrail'in
başkenti ilan etmesi şaşırtıcı değildir.
Sonuç olarak; Kim terörist, kim kurtuluş savaşçcısı..
kim zalim, kim mazlum... Kim işgalci, kim yurdun
sahibi... Tartışılacak hiçbir şey yoktur. Kudüs ve tüm
Filistin toprakları Filistin halkınındır.
İşgal eyleminin kendisi emperyalist terördür.
İşgali sürdürmek, yeni yerleşimlerle işgal topraklarını
genişletmek terördür.
BM ve AB kurumları terörist arıyorsa, emperyalizme
siyonizme karşı savaşanlara değil; halkların topraklarını
işgal edenlere bakmalıdır.
Trump’ın son açıklaması, Kudüs’ün zorla, tankla,
topla, füzelerin tehdidiyle İsrail’in başkenti ilan edilmesi
de bir terör eylemidir, bu kararı alan ABD dünyanın baş
teröristidir.

en somut göstergesidir.
Filistin halkının gerçek
dostları devrimciler, vatanseverlerdir. Halk
Cepheliler olarak, bugüne kadar Filistin davasıyla ilgili ne
söylediysek, neyi savunduysak, ne bedeller ödediysek,
yine savunmaya ve Filistin davası için bedeller ödemeye
hazırız. ”
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Yürüyüş
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Hedeflerimizi Her Geçen Gün Büyütüyoruz!
Baskılara Rağmen Dergimizi Ulaştırmaya
Devam Edeceğiz!
Hatay Antakya Armutlu mahallesinde, köylerde ve Samandağ’da 4, 10 Aralık’ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı oldu.
Dergi dağıtımında Devrimci Avukatların tutuklandığı,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık Grevinin 276.
gününde olduğu belirtildi. Halkımız, içlerinde bulundukları
durumdan memnuniyetsizliklerini ve iktidara karşı duydukları öfkeyi belirterek her zaman sohbete gelmemizi istediler. Armutlu’da 10 dakika süren dergi dağıtımında 2
kahvehane ve 2 esnafa toplam 20 dergi ulaştırıldı. Ve
yapılan genel dağıtımlarda 150 dergi halka ulaştı

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Devrimcilik Yapmak
SUÇ Değil,

GÖREVDİR
Emperyalizmin Devrimcilere Karşı Savaşı
yazı dizisi / bölüm 2
Emperyalizm, Direnen Halklara ve Devrimci Örgütlere;
Anti Terör Yasaları, Terör Listeleri, Kara Listelerle Saldırıyor
Ambargolarla, Tecritle, Hapishanelerle Saldırıyor
Devrimciler İçin İmha Kararları Alıyor, Başlarına Ödül Koyuyor
Çünkü Emperyalizm Halkların
Adaletinden Korkuyor

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

ÇARESİ YOK!
EMPERYALİZM
YENİLECEK VE
HALKLAR
ÖZGÜRLEŞECEK!
ÇARESİ YOK!
EMPERYALİZMİN
KORKUSU
SOSYALİZM
KAZANACAK!
Sömürü ve katliam emperyalizmin
varlık koşuludur. Emperyalizm, ilk oluşumundan bugüne varlığını sürdürmek
için, halkların ürettiklerini, yeraltı-yerüstü
zenginliklerini çalmak için, Amerika’dan
Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya dünya
halklarına karşı bir savaş içindedir.
Emperyalist politikalarıyla ülkelerin
ekonomisinden siyasetine, kültüründen
sosyal yapısına her şeyi belirlemektedir.
NATO, IMF, Dünya Bankası, G7, G20
ve daha onlarca, yüzlerce emperyalist
kurum ve kuruluşla tüm dünyanın ekonomisini, sosyal, siyasal yapısını kendi
çıkarlarına uygun tarzda biçimlendirmek
için politikalar üretiyor ve uyguluyorlar.
Ülkeleri bölüp-parçalıyor, yeni sınırlar
çiziyorlar.
Yeni devletçikler yaratıyorlar. Faşist
darbeler tezgahlıyorlar.
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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
Kanı-Canı Vardır.
- Emperyalizm, Yüzyıl önce
Ölümcül Hastalığa
Yakalanan, Can Çekişen
Kapitalizmdir.
- Emperyalist Çağ, Proleter
Devrimler Çağıdır
- Çaresi Yok! Emperyalizm
Yenilecek ve Halklar
Özgürleşecektir.

Ülkeleri işgal edip talan ediyorlar.
Halklarını birbirine düşürüp iç savaşlar
çıkarıyorlar.
Siyasal-ekonomik ambargolar uygulayarak kendi çıkarlarına hizmet etmeyen
ülkeleri hizaya getirmeye çalışıyorlar.
BOP, GOP gibi gündeme getirdikleri
projelerle dünyaya hakim olmaya çalışıyorlar.
“Terör listeleri’ açıklıyorlar.
Yüz yıldır, dünyanın her karış toprağında emperyalizmin vahşeti, kıyımı,
sömürüsüyle işlediği suçlar vardır.
Bu politikalarını tüm dünya halklarına
dayatmak için, dünyanın her köşesinde,
kendisine direnen bütün anti-emperyalist
güçleri, ulusal ve sınıfsal kurtuluş savaşı
veren örgütleri, anti-Amerikancı İslamcı
güçleri, tek tek muhalif kişileri, başlarına
“terörist” yazarak, listeliyorlar.
Listelerde yer alanlara, ya emperyalizme direnmekten vazgeçmek ya da
ölüm seçeneğini dayatıyorlar. Ve sadece
emperyalizme direnmekten vazgeçenleri,
emperyalizme teslim olanları, biat edenleri
listeden çıkarıyorlar.
ABD emperyalizmi ve halklara saldırı
konusunda ondan hiç geri kalmayan Avrupa emperyalizmi, eşgüdüm içinde, tekellerin sömürüsünün ve politikalarının
önünde kim engel oluyorsa, kim direniyor,
kim yeraltı-yerüstü zenginliklerini emperyalist tekellere yağmalatmıyorsa onları
yok etmek için peş peşe “şer ekseni” listeleri yayınlıyorlar.
Direnen örgütleri “terörist örgütler”,
ülkeleri “teröre destek verenler” ilan ederek, “kara listeye” alarak hedef tahtasına
koyuyorlar. Bu politikalarla; “Kimse bize
direnmeyecek! Herkes bize boyun eğecek!
Herkes bizim gibi düşünecek, herkes bizim politikalarımıza tabi olacak!” diyerek,
sömürü ve zulüm üzerine kurulu düzenlerini kabul etmeye zorluyorlar.
Vahşetlerini ve yağmayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.
Direnenleri “Terörle mücadele!” adı
altında katlediyorlar.

“Terör ve Terörizm” Başta
Amerika Olmak Üzere
Emperyalizmin Yüzyıldaki
En Büyük Yalanıdır

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Amaç; Direnenleri, tüm muhalif
güçleri teslim almak
Emperyalistlerin yayınladıkları terör
listeleri, kara listeler, şer ekseni listeleri,
emperyalist işgalleri dayandırdıkları “önleyici vuruş” doktrinleri, imha edilecek
örgütlerin, kişilerin listeleri ve bunları
ihbar edenlere vadettikleri milyon dolarlık
ödüller... “Terör” ve “terörizm” demagojileri... Bunların hepsi emperyalizmin yalan
ve demagojileridir. Emperyalizmin katliamlarını, işgallerini, dünyayı terörle teslim
alma politikalarını meşrulaştırma araçlarıdır.
Tüm bu araç ve yöntemlerin amacı; dünya
halklarına boyun eğdirmektir. Direnenleri,
tüm muhalif güçleri teslim alma, teslim
alamadıklarına ambargo uygulama, tecrit
etme, yine olmadıysa katletme politikasıdır.
Asıl mesele budur.
Çünkü halkların öncü güçlerine, halklara boyun eğdirebilirlerse, o zaman önlerinde engel kalmayacak, yeryüzünün
tüm yeraltı ve yerüstü zenginlikleri onların
eline geçmiş olacak, tüm dünya halklarını
emperyalist tekellerin kölesi haline getirmiş olacaklar.
Emperyalizm, böyle bir dünyayı yaratabilmek için kendilerine karşı direnen
tüm güçlere karşı savaş açmıştır.
“Terörizmle mücadele” adını verdikleri
strateji bu savaşın adıdır.
Bu stratejinin hedefi halkların direnme
hakkının, kurtuluş umudunun, moral değerlerinin yok edilmesidir.
Bu savaşın amacı; ulusal ve sınıfsal
kurtuluş savaşlarının önüne geçmek, direnen her kim olursa olsun, ister bir
ülke, ister bir örgüt, ister bir devrimci,
ister bir grup, ister tek bir aydın, tüm
muhalif güçleri ezmek, sindirmek, yok
etmektir.

Emperyalizmin Sonuç
Almasının Önündeki
En Önemli Barikat;
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık Savaşını
Sürdüren

Marksist-Leninistler,
Anti-Emperyalist Güçler
ve Vatanseverlerdir
Kuşkusuz, emperyalizm tarihin gelişimini durduramaz ve dolayısıyla kurtuluş
hareketlerini ve sınıflar savaşımını engelleyemez. Her ne kadar emperyalistler,
bütün komplo ve katliamlarına rağmen
istedikleri gibi halkların tam teslimiyeti
gibi bir sonuç alamamışlarsa da, emperyalizm ideolojik, politik ve askeri alandaki

"Emperyalizm:
- Kapitalizmin özel bir
tarihsel aşamasıdır.
- Tekelci kapitalizmdir,
- Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir,
- Can çekişen kapitalizmdir"
LENIN
***********
EMPERYALİSTLER
KAĞITTAN KAPLANDIR
“Tüm sözde güçlü̈ gericilerin
sadece kâğıttan kaplan
olduklarını söylemiştim.
Bunun nedeni onların
halktan kopuk olmasıdır.
Bakın! Hitler kâğıttan bir
kaplan değil miydi? Hitler
devrilmedi mi? Yine Rus
Çarı’nın, Çin
İmparatorunun ve Japon
emperyalizminin de kâğıttan
kaplanlar olduklarını da
söyledim.
Hepsinin devrildiğini
biliyoruz. ABD emperyalizmi
henüz devrilmedi ve atom
bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da
devrilecek. O da bir kâğıttan
kaplan. (18 Kasım 1957)
MAO

saldırganlıklarıyla, yalan ve demagojileriyle halk kurtuluş savaşlarının gerilemesinde büyük oranda etkili olmuştur.
Ancak, her şeye rağmen, emperyalizm,
halkların devrimci, demokratik muhalefetini ve mücadelesini yok etme hedefine
ulaşamamıştır. Emperyalizmin sonuç
almasının önündeki en önemli barikat,
sosyalist sistemin yıkıldığı günlerden itibaren sosyalizmi savunma, emperyalizme
karşı bağımsızlık savaşını sürdürme kararlılığını gösteren Marksist-Leninistler,
anti-emperyalist güçler ve vatanseverler
olmuştur. Bu güçler, emperyalizm karşısındaki tutumları ve kararlılıklarıyla
dünya halklarının ideolojik ve moral
olarak çökertilmesinin önüne geçmiştir.
Halkların ve ilerici, demokratik güçlerin gerileme ve durgunluk dönemleri
bu güçlerin yaydığı direniş ruhuyla aşılmıştır. İşte bu nedenle de; 1990’ların
başında sosyalizmin yıkılmasına ve Yeni
Dünya Düzeni dedikleri emperyalist tahakkümü ilan etmelerine rağmen ne krizleri, ne de halkların ayaklanmalarına
dair duyulan korkuları bitmeyen emper- Sayı: 45
yalizm M-L ve anti-emperyalist güçlere
Yürüyüş
saldırılarının boyutunu arttırmıştır.

Emperyalizmle ve
İşbirlikçisi Oligarşilerle
Barışanlar “Terör
Örgütleri” Listelerinden
Çıkarılırken Teslim
Olmayanlar, Düşüncelerini
Değiştirmeyenler,
Kara Listelere Alındılar,
Terörist İlan Edildiler
Haklarında Ölüm
Fermanları Çıkarıldı,
Başlarına Ödüller Konuldu

17 Aralık
2017

2000’li yıllara girerken, emperyalist
zirvelerde; “21. yüzyıl ayaklanmalar
yüzyılı olacak” tespiti yaparak bir gerçeği
ve gelecek korkularını ifade eden emperyalistler önlem arayışına girdiler.
Bütün dünyada ve ülkemizde, bir yandan
fiziki imha saldırıları, diğer yandan

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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ideolojik kuşatmayla; “Ya Düşünce Değişikliği Ya Ölüm!”ü dayatarak örgütleri,
ülkeleri, hatta tek tek devrimcileri, muhalif bireyleri bile teslimiyete zorladılar.
Emperyalizmin bu saldırıları karşısında
teslim olanlar, emperyalizmle ve işbirlikçisi
oligarşilerle barışmak, uzlaşmak isteyenler
de vardı elbette. Bunlar “terör örgütleri”
listelerinden çıkarılırken bu dayatmaya
teslim olmayanlar, düşüncelerini değiştirmeyenler, kara listelere alındılar, terörist
ilan edildiler. Haklarında imha kararları
alındı, ölüm fermanları çıkarıldı. Halkların
öfkesinden, teslim alamadıkları, boyun
eğdiremedikleri devrimci örgütlerin gelişmesinden korkan emperyalistler bu
saldırılarla da yetinmediler, “para ödülü”
uygulaması gibi farklı tehdit araçlarını
yarattılar. Bu örgütlerin başında DHKPC gelir.
Emperyalizmle ve işbirlikçi uşaklarıyla uzlaşarak politika yapmaya çalışanlar, kendi tarihlerine ve halkına
sırt çevirenlerdir.
DHKP-C bu ihanetin önündeki barikattır aynı zamanda.
Sayı: 45
Yürüyüş
Emperyalizmin her yıl, "terörist"
17 Aralık listelerine DHKP-C’yi koyması, tehlikeli
2017
örgüt ilan etmesi de bu yüzdendir.
Emperyalizme teslim olmakla, emperyalizme karşı savaşmak arasında üçün-

cü bir yolun olmadığı böylesi bir dönemde;
Emperyalizmin “terör” listelerinde yer
almak, hiçbir ülke, hiçbir örgüt, hiçbir
kişi için utanç değil, onurdur.
Emperyalizme karşı savaşmak ve
dünyanın neresinde olursa olsun, emperyalist teröre karşı çıkıp dünya halklarının yanında yer alma onuru devrimcilere aittir.

“Terörizm” Başta Amerika
Olmak Üzere Emperyalizmin
Yüzyıldaki En Büyük
Yalanıdır

Emperyalistler, hakimiyetlerini ve kuşatmayı güçlendirmek için “terörizm”
kavramına istedikleri anlamları yükleyerek,
özel baskı ve saldırı politikaları oluşturuyorlar. Oysa dünyanın en büyük teröristi
emperyalistler ve işbirlikçileridir
Komplodan, darbeye, işgalden ambargoya, bombalar yağdırarak halkları
katletmeye, yerle bir etmeye kadar her
türlü saldırganlığın mimarıdır emperyalizm. Kontra örgütleri oluşturmanın, halkları bir birine düşürmenin, iletişim tekelleriyle yalan haberler yaymanın, yozlaştırmanın ustasıdır.
Dünya halklarına karşı suç işleyenlerin
başında ABD emperyalizmi gelir.
ABD dünyanın baş düşmanı
ve
bir
numaralı terörist devlettir.
DHKP-C'Lİ ÖZGÜR TUTSAK SAVUNMASINDAN:
ABD, bugün insanlığa karşı
“Baş düşmanımız ABD ve İşbirlikçisi AKP’dir.
Tehditleri vız gelir. Halkların baş düşmanı ve katili işlenen her suçun kaynağı ve
odağı haline gelmiş bir terör devABD bizleri terör listelerinin başlarına almış.
ABD’nin bu ünvanı bizim için şereftir. Çünkü letidir. Bu konuda tartışılmaz bir
halkların yanında emperyalizme karşı savaşıyoruz. yere sahiptir.
Sosyalist sistemin dağılmaEmperyalizme başkaldırı dünya halklarının kurtuluşu
sından sonra dünyanın birçok
içindir. Bu onur Cephe’nindir.
Katil ABD, Alişan Şanlı’nın Feda eyleminden bölgesinde halklar arasındaki
sonra DHKP-C’ye dava açacakmış. Katil ABD, birlik zeminini ortadan kaldırmak
DHKP-C’yi yargılayamaz. İnsansız hava araçlarıyla için danışmanları ve işbirlikçi hükümetler eliyle komplolar dükatliam yapan ABD katildir.
İşkenceci ABD, DHKP-C’yi yargılayamaz. Gu- zenleyen, milliyetçiliği kışkırtarak
antanamolar’da, Bagrami’de, Ebu Gureyb’de deniz iç savaşlar çıkartan ABD emperüslerinde ve daha birçok yerde kurduğu gizli hapis- yalizmi, baskı ve terör ile umuthanelerde işkence, tecavüz yaparak tutsaklara zulüm suzluk ekmeye, halkları kendi
düzenlerine boyun eğdirmeye çaçektiren ABD’dir.
Ey ABD, para ödüllerinden medet uman ABD, lışıyor. “Mücadele etmek nafile,
bu işlerin sonu yok, devletle baş
baş terörist, ideolojimizden çok mu korktun?
Kork bizden ABD, sizi ülkemizden kovmak için edilemez” düşüncesini beyinlere
her türlü bedeli ödeyeceğiz. Korkularını büyütmeye kazımak istiyor.
devam edeceğiz. Gitmezseniz sizi Anadolu toprakTeslimiyete, tasfiyeye boyun
larına gömeceğiz.”
eğmeyen, çizgisinden şaşmayan,
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DEVRIMCİ OLMAK
SUÇ DEĞİL GÖREVDİR
Marks, bundan 160 yıl önce, “insanlık dışı bu sistemde, insan kalmak
için insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmak gerekir” demiştir.
Bu günün dünyasında devrimcilik,
tercih değil bir zorunluluktur.
Çünkü emperyalizm, kan gölüne
çevirdiği dünyamızda, sömürüsünü,
katliamlarını işkencelerini, her türlü
haydutluğunu pervasızca sürdürüyor.
Açlık, sefalet, acı, kan ve gözyaşı
her geçen gün katlanarak büyüyor.
Dünyada, her beş dakikada 160
çocuk açlıktan ve tedavi edilebilir
hastalıklardan ölüyor.
Açlıktan yılda 8.5 milyon kişi ölüyor.
Geri bıraktırılmış ülkelerde her gün
1 milyardan fazla insan gece yatağına
aç giriyor!
devrimden vazgeçmeyen Marksist-Leninistler emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
en büyük kabusu...
Emperyalizm, Türkiye'de, Yunanistan'da işbirlikçileri aracılığıyla devrimcilere
saldırıyor. Almanya‘da ve Fransa’da, Belçika’da, kısacası Avrupa'nın çalışma yürüttüğümüz her yerinde devrimcilere saldırırken o çok övündükleri burjuva hukukunu bile uygulamıyorlar. Avrupa’da
özellikle DHKP-C’nin demokratik alandan
çekilmesi için, halkla bağlarını koparmak
için, örgütlenmesini engellemek için siyasi
kararlar alıyorlar. Terör listesinin başına
koyuyorlar. Dergilerini yasaklıyorlar. Derneklerini basıyor, devrimcileri tutukluyorlar.

DHKP-C’nin Uzlaşmaz,
Teslim Alınamaz
Anti-Emperyalist Mücadelesi
Amerikan Emperyalizminin
Korkusudur. Bunun İçin
“Stratejik Hedef” Olarak
İlan Ediyor
Bu korku Anadolu ihtilalinin korkusudur. Bu korku, DHKP-C‘nin sosyalizm
umudunun unutulmasına izin vermeyeceğinden duyulan korkudur.
“Bir daha yeryüzünde ML bir hareketin
gelişip güçlenmesine, çekim merkezi olmasına izin vermeyeceğiz” diyor.
DHKP-C kadrolarının başlarına ödüller
koyuyor. Ölüm fermanları çıkarıyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE YOK ETMEK İSTEDİKLERİ

Alman emperyalizminin Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi yöneticisi
olma iddiası ile tutukladığı Musa Aşoğlu
ABD emperyalizminin başına 3 milyon
ödül koyduğu devrimcilerden biridir.
Neredeyse dünyada M-L anlayışla
savaşan, iktidar hedefi olan örgütün kalmadığı günümüzde başta ABD olmak
üzere emperyalizmin saldırılarının da
iki temel amacı vardır.
Latin Amerika örneklerinden ve ülkemizde de Kürt Milliyetçilerinden aldığı
sonuçlar gibi DHKP-C’yi düzenin kulvarına çekmek.
DHKP-C nezdinde M-L ve sosyalizm
umudunu öldürmek.
ABD emperyalizmi birinciyi başaramayacağının farkında. Bunun için
saldırı ve imha politikalarına sarılıyor.
Bu nedenle kadrolarının başına ödül koyuyor, yok edilmeliler diyor.
"Tekrar ML bir örgütün yeryüzünde
güç olmasına asla izin vermeyeceğiz."
“DHKP-C biraz toparlandı yine bizi
hedef aldı... Gelip yine bize çattı... Buna
izin vermeyeceğiz.”
"Dünyaya olumsuz örnek olacaklar,
bundan sonra herkes kendini bize karşı
eylem yapabilecek güçte hissedecek, bu
çok ama çok tehlikeli bir yönelim...
Buna asla izin vermeyeceğiz." diyor.
ABD emperyalizminin devrimcilerin
başına 3’er milyon ödül koymasının ardındaki asıl nedenler bunlardır.
Dünyayı kan gölüne ve halklar hapishanesine çeviren, para ödüllerinden
medet uman baş terörist ABD'nin bu
söyledikleri DHKP-C’den korkusunu
gösteriyor.
Bu korku Anadolu ihtilalinin korkusudur. Bu korku, DHKP-C‘nin sosyalizm
umudunun unutulmasına izin vermeyeceğinden duyulan korkudur.
Bu korku DHKP-C’nin dünya halklarına örnek olmasından duyulan korkudur. Bu nedenle fiziki, ideolojik, psikolojik hemen her türlü yöntemle yok
etme saldırısına girişmiştir.

Solun emperyalizm kelimesini nerdeyse ağzına almadığı, emperyalizmin
“değiştiğine!“, “demokratikleştiğine!“
inandığı, ülkemizde görüldüğü gibi Kürt
milliyetçilerinin emperyalizmin kara ordusu olmaya, polis gücü olmaya kadar
işbirlikçi duruma geldiği bir süreçte
DHKP-C ise; dünya halklarına
“Açlığımızın, yoksulluğumuzun, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ulusal
tüm sorunlarımızın baş sorumlusu emperyalizmdir” diyor.
“Bağımsız, demokratik bir ülke için
savaşalım, kazanalım!” çağrısı yapıyor.
Başta ABD olmak üzere emperyalizmi
halkların baş çelişkisi, baş düşmanı ilan
ediyor.
ABD emperyalizminin saldırılarına,
tehditlerine karşı; "Kork bizden Amerika!
Tankınızı topunuzu, soyunuzu sopunuzu
atacağız yurdumuzdan..." diyor. İşte bunun için saldırıyor. İşte bunun için “yok
edilmesi gereken örgüt“ olarak ilan ediliyor. İşte bunun için yöneticilerinin
başına milyonlarca dolarlık ödül koyuyor,
“imha edilmeliler“ diyor
DHKP-C, bugünün dünyasında, emperyalizmle uzlaşmayan, devrim ve sosyalizm iddiasından vazgeçmeyen, onar
yüzer ölen ama teslim olmayan tek M-L
örgüttür. Emperyalizm bu yüzden DHKPC’ye saldırıyor, yok etmeye çalışıyor.
Çünkü DHKP-C’nin savaşında kendi
sonunu görüyor. Halklara umut olmasın
diye “terörist” diyor.
Devrimciler terörist değildir. Asıl
terörist başta Amerika olmak üzere
emperyalizmdir.
Emperyalizm, yüzyıl önce ölümcül
hastalığa yakalanan, can çekişen kapitalizmdir.
Çaresi yok! Emperyalizm yenilecek ve halklar özgürleşecek.
Çaresi yok! Emperyalizmin korkusu bağımsız, demokratik ülkeler,
sosyalist ülkeler kurulacak.
Çünkü emperyalist çağ, aynı zamanda devrimler çağıdır.

EMPERYALİZMİN
EKONOMİK
ÖZELLİKLERİ:
1) Üretimin ve sermayenin
yoğunlaşması, tekellerin
ortaya çıkması
2) Emperyalizmde
bankaların önemi
3) Sermaye ihracı
4) Dünya pazarının tekeller
tarafından paylaşılması
5) Emperyalist ülkelerin
dünya topraklarını
paylaşması
EMPERYALİZMİN
TARİHSEL ÖZELLİKLERİ
1) Emperyalizm, tekelci
kapitalizmdir.
2) Asalak ya da çürüyen
kapitalizmdir.
3) Can çekişen kapitalizmdir
***********
"... Eğer yeryüzünde
anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en
anlamlısı; isyan...
Doğal bir şey aranıyorsa,
işte en doğal olanı;
Emperyalizme isyan etme
hakkı!
Eğer yeryüzünde uğruna
her fedakarlığın yapılacağı
bir ideal aranıyorsa, işte en
sade olanı; Emperyalizmin,
baskının, sömürünün
olmadığı bir dünya...
Emperyalizmden nefret
etmek ve asla boyun
eğmemek için milyonlarca
nedenimiz var..."

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Ölüm Orucu Şehidi
Gülnihal YILMAZ

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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Koca Yürekli 70 lik Delikanlılar

Direnişleriyle Öğretmeye Devam Ediyorlar

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017
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Açlık Grevi Direnişçileri Mehmet
Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu’nun
direniş günlüklerini yayınlıyoruz.
1 Aralık 2017 Cuma: Direnişimiz;
Nuriye ve Semih 268, Mehmet Güvel
154, Feridun Osmanağaoğlu 112. gününde
devam ediyor. Bugün Nuriye’yi de alacak,
direnişimizi Nuriye’nin özgürlüğüyle süsleyecek, zafere bir adım daha yaklaşıp
taleplerini de kabul ettirerek zaferi kazanacağız. Sizler de bir adım öne çıkarak
Nuriye’yi yalnız bırakmayın bugün. Nuriye
ve Semih yalnız değildir! Direne direne
kazanacağız!
2 Aralık 2017 Cumartesi: Dün akşam
saat 21.30 gibi Nuriye’nin tahliye haberi
ile birlikte çok sevindik. Mahalleden gelen
arkadaşlarla toplu sloganlarımızı attık.
Mahallelileri direniş evine davet ederek
onlara tahliye limonatası ikram ettik.
Direnişimiz Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilene dek devam edecektir.
Hoşgeldin Nuriye hoşgeldin. Zafere bir
adım kaldı. Unutma yalnız değilsin!
3 Aralık 2017 Pazar: Nuriye’yi zulmün elinden aldık. Zafere bir adım kaldı.
O büyük günde halaylarımızla zaferi taçlandıracak, bunu direnenlere armağan
edeceğiz. Zafer direnenlerin olacak!
Her zamanki gibi Feridun Abi erkenden
kalktı. Mehmet Abi hala yatıyor. Kalktığı
zaman sağlık kontrollerini yapacağız. Feridun Abi’nin sağlığında sorun yok. Tansiyonları iyi. Sabah sporunu yaptı, kiloda
düşüşler devam ediyor. Mehmet Amca’nın
uyku düzeninde bozukluk var. Kilo aynı.
Küçük tansiyon az bir şey yüksek, büyüğü
normal.
Nadire Ana Ankara’dan geldi. Nuriye
ve Naime Ana beraber üçü fotoğraf çektirmişler. Oradaki gelişmeleri bize anlattılar.
Mahalleden gençler ve ziyaretçilerimiz
de sloganlarımıza katıldı.
5 Aralık 2017 Salı: Direnişimiz zafere
olan inancımızla, ilk günkü coşku ve kararlılığımızla sürüyor. Güneşli, güzel
günler göreceğiz çocuklar!

TAYAD’dan Fahrettin Abi, Hasan Kocaman ve mahalleden Zeynep Yıldırım
geldiler. Mahalleden Rabia Ana Mehmet
Amca’yı ziyarete geldi. Sloganlarımızı
mahalleden arkadaşlarla birlikte topluca
attık.
6 Aralık 2017 Çarşamba: Feridun
Abi her zamanki gibi erkenden kalktı.
Sağlık kontrolü yapıldı. Tansiyonları normal. Kiloda bugün 1 kilo düşüş var (58
kg). Mehmet Amca’nın kalkmasını bekliyoruz. Mehmet Amca kalktı. Çayını, sıvılarını içtikten sonra kontrollerini yaptık.
Mehmet Amca’nın tansiyonları normal.
İshali şu anda yok. Bugünkü sloganlarımızı
mahallenin gençleri ile birlikte 7 kişi attık.
7 Aralık 2017 Perşembe: Bugün direnişimiz; Nuriye ve Semih 274, Mehmet
Güvel 160, Feridun Osmanağaoğlu 118.
gününde devam ediyor. Haklıyız, biz kazanacağız!
Esenyurt’tan 2 arkadaşımız ve mahalleden Pala Dayı ile Hasan Kocaman
geldiler. Sloganlarımızı kalabalık bir
şekilde attık. Tabipler Odası’ndan doktorlar ziyarete geldi. Mehmet Amca’nın
kontrollerini yaptılar ve bazı önerilerde
bulundular.
28 Kasım 2017 Salı:
Nuriye Numune Hastanesi’nde, Feridun Osmanağaoğlu ve Mehmet Güvel
Küçük Armutlu Direniş Evi’nde, Semih
ve Esra kendi evlerinde direnişlerini
sürdürüyor. Direnişimiz talepleri kabul
edilene dek sürecek. Yaşasın direniş,
yaşasın zafer!
İki direnişçimiz de kalktı. Biraz sonra
sağlık kontrollerini yapacağız. Mehmet
Amca bugün güne küçük tansiyon yüksek olarak başladı. Bunun dışında sağlıkla
ilgili bir problem yok. Sloganlarımızı 5
kişiyle beraber attık. Feridun abi de
katıldı sloganlarımıza.
29 Kasım 2017 Çarşamba:
Mehmet Amca ve Feridun Abi’nin
sağlık kontrollerini yaptık. İkisinin de

büyük ve küçük tansiyonları normal.
TAYAD’dan İsmail Kara geldi. Mehmet Amca’ya Hatay’dan Hayat Ana’nın
yolladığı limonları getirdi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. TAYAD’lı Nadire Ana
ziyarete geldi. Nuriye’nin mahkemesinin
nasıl geçtiğini anlattı. Sloganlarımızı mahalleden arkadaşlarla birlikte attık. TAYAD’lı ailelerden Naime Ana, Fahrettin
Baba, Pala Dayı ziyarete geldiler.
Mahalleden Muharrem Abi geldi. Bize
biraz limon getirdi.
30 Kasım 2017 Perşembe:
Mehmet Amca bugün güne iyi başladı.
Küçük ve büyük tansiyon normal. İstenilen
uyku düzenine girdi. İshal sorunu yok.
Feridun Abi’yi söylemeye gerek yok.
Onun kilo kaybının dışında bir sorunu
yok. Düzenli sabah ve akşam olmak üzere
günde iki kere yürüyüş yapıyor. Sıvılarını
düzenli ve istenilen miktarda içiyor. Yeni
tahliye olan bir arkadaşımız Mehmet Amca’yı ziyarete geldi. Direnişçilerimiz için
içme suyu getirdi. Sloganlarımızı 4 kişiyle
attık.

Nuriye ve Semih
İşlerine İade Edilsin!
Halk Cepheliler 8 Aralık'ta Hatay’ın
Defne ilçesinin Armutlu Mahallesinde
Nuriye Gülmen’in ve Semih Özakça’nın
işlerine geri dönmesi için 1 saat boyunca
ajitasyon çekildi. “Yaşasın Açlık Grevi
Direnişimiz, Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Nuriye Gülmen Semih Özakça
İşlerine İade Edilsin” sloganları atıldı.
Ayrıca, 7 Aralık’ta Antakya ve Samandağ’ın çeşitli mahalle ve köylerinde,
Nuriye ve Semih için, Dev-Genç’liler ve
Halk Cepheliler tarafından 1400 adet kuşlama yapıldı. Yapılan kuşlamaların üzerinde
ise; “Duydunuz mu? Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça Açlık Grevinde! Nuriye
ve Semih İşe Geri Alınsın!” sloganları
yazılıydı.
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Avrupa’da

Emperyalizme Karşı Savaşta
Tüm Dünyada

BİZ VARIZ!

 ALMANYA
Köln: Dev-Genç Binasına Yapılan
Saldırıya Karşı Yapılan Açıklama
Çürümüş bir eşkıya sürüsü, ülkemizin
başına kana susamış sırtlanlar gibi çökmüş
durumda. Halktan ve haklıdan yana ne
varsa yakıyor, yıkıyor… Kural, ilke,
yasa, ahlak hiç bir şey tanımıyor. Bu güruhun en son marifeti Gençlik merkezini
yakmak oldu. Faşist işbirlikçi AKP’nin
bitişidir bu diyen Köln Sanat Atölyesi
saldırıyı protesto etti.

AİHM Önünde Nu-Se Eylemi
8 Aralık Cuma günü AİHM önünde
son eylem gerçekleştirildi. AİHM’in
“halk için değil halklara karşı kurulan
bir kurum” olduğuna değinilen Almanca,
Türkçe, Fransızca açıklama yapıldı. NuSe dosyaları incelenerek kopyaları alındı
ve AİHM önünde son eylem olduğu
açıklanarak eylem sonlandırıldı.
Mannheim: 9 Aralık günü düzenlenen
bowling akşamında gençlerimiz ve çocuklarımız ailelerimiz ile bir araya gelerek
eğlenceli vakitler geçirdiler. Etkinlikte;
bir yandan bowling oynanırken diğer
yandan hoş sohbetler edildi. Önümüzdeki
günlerde yapılacak olan gençlik kampının
duyurusu da yapıldı.
Stuttgart: Başta Almanya olmak
üzere Grup Yorum ’a Avrupa’da uygu-

lanmak istenen yasak ve engellemelere
karşı başlatılan kampanyanın ikinci konseri Stuttgart’ta gerçekleşti.
Yorum severler, demokratlar, vatanseverler kışa, kar yağışına rağmen Grup
Yorum ’u dinlemek ve türkülerini birlikte
söylemek için yollara düştüler. Yaklaşık
1200 kişi konser salonunu doldurdu…
Stuttgart Halk Meclisi adına yapılan
konuşmada, Halk meclisi konuşmacısı
yemek tezgahında çalışırken önlüğü ile
geldi. Halk Meclislerinin halkın sorunlarını
çözmek için kendi örgütlenmesi olduğunu,
örgütlenmenin önemini anlattı. Ardından
özellikle Avrupa’da yozlaşmaya ve bunun
en somut yakıcı biçimi olan uyuşturucu
ve kumar illetine değindi. Türkiye’de
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı Mücadele Merkezi’nin
başarısına değindi ve “Burada da HFG
Mücadele Merkezi’ni kuracağız, bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz” dendi.
Konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ile başlayan selamlama, Nuriye Semih’leri, Tutsak Grup
Yorumcuları, bütün devrimci tutsakları
selamlayarak başladı.
Organizasyona destek veren Pforzeim
AKM başkanı kısa konuşmasında ezilenlerin ve direnenlerin dayanışmasının

önemini belirtildi.Ve Nazım Hikmet’in
“Şarkılarımız” şiiri ile Grup Yorum sahneye davet edildi.
Grup Yorum bu kez 18 kişi olarak
çıktı. Türküleriyle halaylarıyla, kısa mesajlarıyla bir buçuk saat boyunca kitleyle
bütünleşti. Verilen aranın ardından
MLPD’li dostlar Grup Yorum ’un antifaşist ve anti-emperyalist tutumundan
dolayı yasaklanmak istendiğini, her zaman
omuz omuza olacaklarını enternasyonal
dayanışmanın önemini dile getirdiler. Ve
Ciao Bella şarkısını Almanca ve Türkçe
olarak Grup Yorum ile birlikte seslendirdiler Nuriye ve Semih’in ilerleyen
günlerinde uygun olmadığı için canlı
bağlantı kurulamasa da salonda onları
destekleyen sloganlar eksik olmadı.

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

 YUNANİSTAN
Atina’da Polisin 15 Yaşında
Katlettiği Alexis İçin Yürüyüş
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2008
yılında polis tarafından 15 yaşında katledilen Alexis Grigoropoulos için, katledilişinin dokuzuncu yıl dönümünde anma
yürüyüşü düzenlendi.
6 Aralık günü saat 18.00’da Propilia
Meydanı’ nda binlerce kişinin katılımıyla
yapılan yürüyüşle, Alexis’in unutulmadığı
ve unutturulmayacağı dosta düşmana

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde
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gösterildi.
Halk Cepheliler de yürüyüşte “Alexis
ve Berkin’i Unutmayacağız! Hesabını
Soracağız!” pankartıyla yerlerini aldılar.
Yürüyüş boyunca, Tayyip Erdoğan’ın
Yunanistan’a gelişi ve tutuklanan dokuz
devrimci için 7 Aralık’ta, Halk Cephesi
olarak düzenlenecek ve Yunan solunun
neredeyse tamamının katılacağı yürüyüşe
çağrı ilanları dağıtıldı.

Atina’da ABD’nin Kudüs Kararı
Protesto Edildi

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

Halkların katili Amerikan’ın Filistin
halkının hak ve özgürlükleri hiçe sayarak
Kudüs’ü İsrail’in başkent ilan etmesini
protesto etmek için 8 Aralık günü Sintagma
meydanında toplandı. Yunanistan’daki
Filistinliler, Yunan Sol Örgütleri ve Halk
Cephesi katıldı.
“Halk Cephesi Yürüyüşte Halkların
Katili Amerika’dır, Terörist emperyalizmdir. Filistin’e Özgürlük Direnen Halklar Kazanacaktır” pankartı taşıdılar. Yürüyüş boyunca intifada kazanacak Filistin’e
özgürlük, Halkların Katili ABD. Kahrolsun
emperyalizm yaşasın mücadelemiz, Terörist Emperyalizmdir. Türkiye elçiliğinin
önünde geçilirken Katil Erdoğan, Hırsız
Erdoğan, Terörist Erdoğan sloganları
atıldı. Amerika Elçiliğinin önüne gelirken
işte burası katillerin yuvası, Alişan Şanlı
ölümsüzdür, Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede, sloganları atılarak elçilik önünde
eylem bitirildi.

Atina’da Erdoğan’ın
Yunanistan’a Gelişini Protesto
7-8 Aralık tarihlerinde Yunanistan
programı olan faşist Tayyip Erdoğan,
Syriza hükümetinin işbirlikçiliği ve Cephelilerin tutuklanması; Halk Cephesinin
öncülüğünde, neredeyse tüm Yunan solunun katıldığı bir yürüyüşle protesto
edildi. 7 Aralık Perşembe akşamı saat
18.00’da Propilia Meydanında toplanmaya
başlayan kitle saat 19.00 gibi yürüyüşe
geçti. Halk Cephesi pankartının en önde
olduğu yürüyüş boyunca faşist Tayyip
Erdoğan ve AKP hükümetiyle birlikte
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Yunanistan’ın işbirlikçi Syriza hükümeti
ve politikalarına karşı sloganlar hiç susmadı. Erdoğan’ın gelişiyle yürüyüş güzergahında bir çok yolu kapatarak eylem
yasağı koyan Syriza hükümeti, Meclise
giden yolları da kapatarak adeta eylemle
protesto edilen işbirlikçiliğini tescilliyordu.Bin kişilik kitlenin katıldığı yürüyüş
Omonia Meydanından meclise doğru
sürdü. Meclise varmadan yolu polis otobüsleriyle kapatıldığı barikat önünde bir
süre sloganlarla duruldu. Ardından yürüyüş kolu tekrar Propilia Meydanına
döndü.Halk Cephesinin örgütlediği ve
neredeyse tüm Yunan solunun katıldığı
eylem Propilia Meydanında son buldu.

Selanik’te Türkiye Konsolosluğu
Önünde Eylem
7 Aralık 2017 günü Selanik’te bulunan
Türkiye Konsolosluğu önünde eylem
yapıldı. Nuriye ve Semih’in taleplerinin
kabul edilmesi, Atina’da tutuklanan dokuz
Halk Cephelinin serbest bırakılması ve
Yunanistan’a gelen Tayyip Erdoğan’ı protesto amacıyla yapılan eylem saat 13.00’te
başladı. Polisin yoğun bir şekilde konsolosluk etrafını çevirmesine rağmen konsolosluğun karşısında eylem yapıldı. Konsolosluk önüne gelen Serbest Radyo
Ajansı ile röportaj yapılarak eylemin
amacıyla ilgili bilgi verildi.
Yunan solu tutuklanan Halk Cephelilerin serbest bırakılması ve dayanışma
amacıyla hazırladıkları bildirileri dağıtarak
eyleme destek verdi.
15 kişinin katıldığı eylem saat 14.00
da sloganlarla bitirildi.

 BELÇİKA
Belçika’da Erdal Gökoğlu’na
Özgürlük Eylemleri Sürüyor
6 Aralık Çarşamba sabah saat 10.00’da
Belçika’nın Liege şehri Lantın Hapishanesi
önünde Erdal Gökoğlu’na uygulanan ağır
tecrit koşulları ve Almanya’ya iadesine
karşı protesto gösterisi yapıldı.
Yaklaşık bir saat süren eylemde Türkçe
ve Fransızca “Erdal Gökoğlu Yalnız De-

ğildir, Erdal Gökoğlu’na Özgürlük, Erdal
Gökoğlu’nun İadesine Hayır” denildi. 13
Kasım’dan beri hukuksuz biçimde tutsak
edilen Erdal Gökoğlu Hapishane idaresinin
dayattığı tek tip elbise ve iadesine karşı
24 gündür açlık grevinde. Eylem bitimine
yakın Belçika Polisi keyfi bir şekilde
kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra Liege
meydanında bildiri dağıtılıp dövizlerle
durma eyleminde Belçika devletinin hukuksuzluğu anlatıldı.
Erdal Gökoğlu İçin Eylem
Yargılama adı altında Alman emperyalizminin emirlerinin yerine getirildiği
Liege “ADALET” sarayının önünde Erdal
Gökoğlu’na Özgürlük Komitesi’nin gerçekleştirdiği eylem 1 saat sürdü. Erdal
Gökoğlu’nun yaşadığı hukuksuzluğu anlatan ve Erdal’ın fotoğraflarının bulunduğu
önlüklerin giyildiği eylem boyunca bildiriler dağıtıldı.
Belçika Bizi de Tutuklayın!
8 Aralık Cuma günü Belçika’nın Liege
şehrinde Erdal Gökoğlu ile ilgili panel
ve GRUP YORUM dinletisi düzenlendi.
ULG üniversitesinde düzenlenen etkinlik
Belçikalı ve Türkiyeli katılımcılardan
oluşan 50 kişi ile gerçekleşti.
Fransızca ve Türkçe yapılan konuş-
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malarda Erdal Gökoğlu’nun gözaltına
alınmasından tutuklanmasına ve 28 Kasımda görülen iade mahkemesine değinildi.
Almanya’nın iadesi için gönderdiği dosyada bulunan Erdal Gökoğlu’nun “affedilmez suçları”nı tek tek anlatan konuşmacılar Erdal Gökoğlu’na özgürlük talebini
yineledi.
Erdal Gökoğlu’nun İade
Mahkemesi Görüldü
12 Aralık günü Erdal Gökoğlu’nu Almanya’ ya iade etmek için kurulan mahkemenin, 28 Kasımda alınan iade kararına
itiraz mahkemesi görüldü. Almanya’nın
iade talebini yerine getirmek için gecesini
gündüzüne katan Belçika yargısı aslında
bir piyesi hayata geçirdi.
Erdal Gökoğlu’nun avukatının Almanya’nın iade için sunduğu gerekçelerin
hiçbirinin Erdal Gökoğlu’nun iade edilmesi
için yeterli ve hukuki olmadığını anlatması
üzerine Belçika savcısı çareyi mahkemenin
amacının dışına çıkmakta buldu. Yetkisi
dışında: “Erdal Gökoğlu DHKP-C örgütü
üyesidir ve bu örgüt karakollara saldırıyor.
Sivillere de saldırıyor.” diyerek aslında
iade talebinin hukuka uygunluğuna bakmıyor. İade dosyasında dahi bulunmayan
ifadeler kullanan savcı Alman devletinden
önce Erdal’ı DHKP-C üyesi ilan etmiş
bile.
Tarihleri boyunca sömürgesi Afrika
ülkelerinin kanını dökmüş bir ülkenin
savcısı, Erdal Gökoğlu’nu iade etmek,

Alman devletinin talimatını yerine getirmek için YALAN SÖYLÜYOR, İFTİRA ATIYOR. Yalan ve iftira atmak
yerine siz kendi kanunlarınızı uygulayın!
Kendi ülkenizde hiçbir şekilde suç kapsamında değerlendirilmeyecek fiil ve
eylemlerden yola çıkarak örgüt üyeliği
suçlaması yapan Alman devletine şunu
söyleyebilir misiniz?
Konser tertiplemek! Yayın dağıtmak!
Dernek faaliyetlerine katılmak! Seminerde
konuşmacı olmak! Musa Aşoğlu’ nu tanımak! Nezamandan beri suç oluyor
Erdal Gökoğlu henüz bilemediğimiz
sebepten ötürü mahkemeye gelmeyi reddetmiş.
AÇIKLAYIN hangi keyfi ve insanlık
dışı dayatmada bulundunuz?
30 gündür açlık grevinde olan Erdal’a
nasıl bir onursuzluk dayattınız.
Erdal Gökoğlu’nun başına gelecek
her türlü olumsuzluğun sorumlusu Belçika
ve Alman devletidir denildi.

“Nuriye ve Semih’in
Sesiyiz” Eylemi
9 Aralık Cumartesi günü Belçika’nın
başkenti Brüksel’de her hafta yapılan
“Nuriye ve Semih’in Sesiyiz” eylemi
gerçekleştirildi. Mayıs ayından beridir
her hafta cumartesi günü gerçekleştirilen
eylem bu hafta da Gare Central’de yapıldı.

 AVUSTURYA
İnnsbruck: Avusturya’nın İnnsbruck
şehrinde 10 Aralık günü 10.00 ile 12.00
saatleri arasında halk kahvaltısı yapıldı.
Yirmiye yakın insanın katıldığı kahvaltı
sonrasında hep birlikte Sarıya Boya filmi
izlenildi.
Viyana: Nuriye Semih, tüm diğer direnişçileri ve tutuklu halkın avukatları
için 9 Aralık Cumartesi saat 15.00-16.00
arası Viyana’nın merkezindeki Opera binasının önünde dayanışma eylemi dü-

zenlendi.
Eyleme 9 kişi katıldı ve yüz kadar İngilizce ve Almanca bildiriler dağıtıldı.
Gösteride iki pankart açıldı. Birinde Nuriye ve Semih’in resimleri ile ‘İşleri ve
Onurları için Süresiz Açlık Grevindeler’
yazısı, diğerinde Nu- Se’nin tutuklanan
avukatlarının resimleri ile ‘Halkın Avukatlarına Özgürlük’ yazısı bulunuyordu.
Türkü Gecesi
Avusturya Anadolu Federasyonu tarafından, akademisyen Nuriye Gülmen
ve öğretmen Semih Özakça ile dayanışmayı büyütmek ve direnişi selamlamak
adına 2 Aralık Cumartesi günü Dernek
binasında bir Türkü Gecesi etkinliği yapıldı. Açılış konuşmasını Yüksel Caddesi
ve Açlık Grevi direnişçilerinden Semih
Özakça’nın yaptığı etkinliğe 100’e yakın
vatandaş katıldı.
Semih Özakça yaptığı konuşmada direnişin meşruluğuna, kararlılıklarına,
zafere inandıklarını anlattı. Ardından
müzik dinletisine geçildi.

Sayı: 45

Yürüyüş
17 Aralık
2017

 İNGİLTERE
Londra: Nuriye Gülmen’in karar
mahkemesinin olduğu, 1 Aralık Cuma
günü yapılan protesto boyunca kızıl bayraklar, alkışlar ve zılgıtlarla coşkuyla
atıldı sloganlar. Her zamanki gibi Türkçe
ve İngilizce sloganlar atıldı konuşma yapıldı.
Halk Toplantısı
Her pazar yapılan halk toplantılarının
bu haftaki konusu 17 Aralık Pazar günü
Londra’da yapılacak olan Grup Yorum
konseriydi.
Konser çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinden sonra yürüyüş dergisinden
“Neden Konser Yapıyoruz” başlıklı yazı
okundu. Yazıdan sonra konser çalışmalarının daha düzenli ve coşkulu olması
için haftalık program yapıldı.

Dergimizin 45. sayısının yayınlandığı 17 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 284. günündeler
*Yüksel Direnişi 404. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 209. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 300. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 169. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 126. gününde

ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST SAVAŞIMIZDIR!
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“Sizi çok çok seviyorum, halkımı örgütümü yoldaşlarımı çok
seviyorum. hepiniz gözümde tütüyorsunuz... Umudu büyütmeye
devam edeceğiz... Bizi merak etmeyin... Kendinize çok iyi bakın...”
Leyla Aracı

25 Aralık - 31 Aralık
Ferit ELİUYGUN,
Hamdi AYGÜL:
27 Aralık 1990’da İstanbul
Göztepe’de DMO’nun bombalanması esnasında şehit düştüler.
Ferit, Ordu Fatsa’da doğdu.
Ferit Eliuygun
Hamdi Aygül 1980 öncesi Liseli Dev-Genç
saflarında çalıştı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü. Tahliye olduktan sonra Dev-Genç’in
yeniden yaratılması sürecine katıldı. Zor koşullarda yer
altı mücadelesinde yer aldı. Daha sonra SDB Ekip Sorumluluğu’na getirildi.
Hamdi, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu. En büyük
arzusu SDB üyesi olmaktı. Bu arzusuna kavuştu. Komutanı
Ferit ile birlikte şehit düştü.
Zeki ÖZTÜRK:
1956, Dersim Mazgirt İlçesi Şilk (Canik)
Köyü doğumludur. Alevi-Kürt bir ailenin
çocuğu olarak faşistlerin yoğun olduğu bir
mahallede yaşıyordu. Elazığ, Gaziantep ve
Malatya’da çeşitli görevler üstlendi, Malatya
dağlarında oluşturulan kır gerilla ekiplerinde
Zeki Öztürk
yer aldı. 26 Aralık 1979’da Malatya’da antifaşist bir eylem hazırlığı sırasında elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.
Sergül Hatice ALBAYRAK:
30 Mayıs 1978'de Almanya'nın Badurach
kentinde doğdu. Devrimci olmadan önce, yurtdışındaki pek çok gencimiz gibi, kimliksizleşmiş,
hangi kültüre ait olduğunu bilemeyen ve o ortamda burjuvazinin yozlaştırılmış “özgürlük”
anlayışıyla
şekillenen bir gençti. Avrupa emSergül H. Albayrak
peryalizminin “imkanlarını” ve sunduğu “özgürlük” anlayışını reddederek devrimcileşti. 1997 Ağustos
ayında, bir görevle ülkeye gelişinde tutsak düştü. İşkencede
tecavüze uğradı. Tutuklandıktan sonra Ulucanlar, Sakarya,
Çanakkale, Kütahya ve Uşak Hapishaneleri’nde kaldı. 7 yıl
süren tutsaklığı boyunca hep direniş mevzilerinde oldu. Büyük
Direnişin 118. şehididir Sergül. Sevgi Erdoğan'ın adının
verildiği 11. Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm orucuna başladı.
Ölüm Orucu’nun 140’lı günlerinde 13 Aralık 2004’te, Uşak
Hapishanesi’nden tahliye edildi. 26 Aralık 2004’te Taksim
Meydanı' nda gerçekleştirdiği feda eyleminde “Tecriti Kaldırın!”
haykırışının ardından kaldırıldığı hastanede 28 Aralık'ta şehit
düştü.

Leyla ARACI,
Mahir BEKTAŞ,
Oğuz MEŞE:
Onlar, silahlı örgütlerin uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye
depremi
ile silahlarını
Leyla Aracı
Mahir Bektaş
Oğuz Meşe
toprağa gömdükleri
bir dönemde, bombaların toprağa gömdüğü sığınaklarından silahlarını geri çıkarıp savaşmaya devam eden halk savaşçılarıdır.
Gerilla olmak savaşı büyütme ısrarıdır. Üç Cephe gerillası
şu soruyu sordular kendilerine: “Silahsız üç gerilla ne yapabilir”.
Ve cevabını verdiler: “İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur”
Tarih: 7 Kasım 2016, DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla
Birliği’mize bağlı bir grup gerillamızın bulunduğu sığınak,
oligarşinin işbirlikçi faşist ordusu tarafından bombalandı.
Tarih: 7 Aralık 2016, DHKC İbrahim Erdoğan Kır Gerilla
Birliği savaşçılarından Oğuz Meşe, çıkıp yangınların içinden
silahını bombasını düşmanın beyninde patlatmak için yola
düştü. Eylemi, DHKC gerillalarının yenilmezliğinin, gerilla
tarzımızın yenilmezliğinin ilanı oldu.
Tarih: 28 Aralık 2016 oligarşinin faşist ordusunun yaktığı
sığınaktan çıkan Cephe gerillaları Leyla Aracı ve Mahir Bektaş,
oligarşinin faşist ordusuyla girdikleri çatışmada düşmana, düşmanın kendi ifadesiyle “kan kusturarak” ve kayıp verdirerek,
yoldaşlarının hesabını sorarak şehit düştüler.

Celalettin Ali GÜLER:
1960 İstanbul doğumlu olan Ali Güler’in,
'77’den, şehit düştüğü ana kadar hiçbir anı mücadelesiz ve örgütsüz geçmedi. Atılım yıllarında
Ege Bölgesi Siyasi Sorumluluğunu üstlendi.
Tutsak düştü, Buca Hapishanesi’nden dört Cepheli
Celalettin Ali Güler olarak firar ettiler. Özgürlük eyleminin ardından
yıllardır kaybetmediği coşku ve kararlılığıyla
dağlara koştu. 28 Aralık 2002’de Tokat kırsal alanında
oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada, 25 yıllık devrimcilik
yaşamında halka, devrime bağlılığın, kesintisiz devrimciliğin
anıtı olmanın onuruyla şehit düştü.

Şerif Aygün

Şerif Aygün:
29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak Motor
Fabrikası'nda işten çıkarmaları protesto eden işçilere, polisin açtığı ateşle katledildi. Saldırının
hemen ardından İstanbul'un bütün üniversitelerinde
öğrenciler forumlar yaparak polisi protesto etmek
için boykota gittiler.

Anıları Mirasımız
Şehidimiz Komutanımız Leyla Aracı’nın
Son Mektubundan
Kimi Bölümleri Yayınlıyoruz:
“Şehitlerimizin hesabını soracağımıza olan inanç ve dağlarımızda gerillalarımızın hiç bitmeyeceğine dair sözümüzle
kucaklıyoruz…
Savaşı büyütmeye devam ediyoruz.
Bu notu kısıtlı olanaklarla hızla yazıyorum.
(…)
Şu anda burada yaşadıklarımızdan haberiniz var mı bilmiyoruz. Kaç şehidimiz var yaralı olarak kurtulan var mı
bilmiyoruz. Şehitlerimize ulaştınız mı cenazeleri hakettikleri
şekilde geleneklerimize uygun olarak kaldırıldı mı bilmiyoruz
ve bu konularda çok endişeliyiz…
Bildiğimiz ve önemli olan bir gerçek var ki, düşman
amacına ulaşamadı… buradayız. Şehitlerimizin hesabını soracak daha hızlı koşacağız.
Yaşadıklarımızı anlatıyorum.
7 Kasım 2016 pazartesi sabahı sığınağımız bombalandı.
Ben küçük sığınaktaydım.
Bu sırada Cömert yanıma geldi.
Şafak’ın seslenmesi ile Cömert’in tamam geliyorum
demesi ile büyük bir patlama…
Yerimden havaya fırladım takla attım ellerimin içine alev
topu düştü sanki… Cömert’in ‘abla yanıyoruz’ diye bağırışını
duydum. Gözümü açtım alevlerin içindeydik. Cömert, abla
kapıya koş diye bağırıyordu. Ne kapısı, her yer karanlık bulunduğumuz yerin bir kısmı çökmüş gayrı ihtiyari bir tarafa
yöneldim. Ellerimle ateşi yarıyordum. Küçücük bir ışık
gördüm, oraya yöneldim. Ellerimle toprağı eştim. Çukur
büyüdü gözüme güneş çarpıyordu. Cömert ve Şafak’a
seslendim ikisi de, biz iyiyiz dediler.
…diğer arkadaşları düşünüyordum. Neredesiniz diye bağırmaya başladım. Kafamı delikten çıkaramıyordum deliği
büyütmeye çalıştıkça dışarıdan büyük taş ve toprak parçaları
düşüyor deliği kapatıyordu. Ayağım da bir yere sıkışmıştı
büyük topraklar düşecek ve delik tamamen kapanacak, bir
an oradan hiç çıkamayacağımızı düşündüm.
Şafak geldi ve zorlayarak dışarı çıktı, beni ve Cömert’i
de çıkardı. Dışarı çıktık sığınağımız mezar yeri olmuş büyük
bir sessizlik neredesiniz sesimizi duyan var mı diye bağırdık.
Ses yoktu, cevap veren yoktu.
Şafak ısrarla ‘haydi abla buradan uzaklaşmamız lazım,
bombalama devam edecek’ diyordu. Büyük bir acı, anlatması
o kadar zor ki orayı terk edip gidiyorduk ayaklarım gitmiyordu.
Ağlıyordum bir yandan, öfke duyuyordum bir yandan, intikam
ve hırs doluydum bir yandan…
Dakikalar önce beraberdik şimdi onlar toprağın altında.
Acaba yaşayan var mı? Ne yapabiliriz? Bunları düşünürken
Şafağın sesi tekrar; ‘hadi abla çabuk gidelim buradan orman
cayır cayır yanıyor… alevler sardı dört bir yanı.’
Evet gitmemiz gerekiyor. Misyonumuzu unutmadık. Bizi
bitiremeyecekler, savaşı devam ettirmemiz büyütmemiz ge-

rekiyor. Söz verdik, ülkemiz dağlarında gerillalarımız bitmeyecek.
Halkımızı örgütümüzü düşündüm. Bize duyulan güveni
adaleti düşündüm. Bunları boşa çıkarmayacağız dedim ve
yavaş yavaş uzaklaşıyorduk oradan.
…
Biz uzaklaşırken on dakika geçmeden bomba sesleri geldi
sığınağımıza atıyorlardı evet uzaklaşmasaydık biz de o bombaların altında kalacaktık.
…
Şimdi de kobralar tarıyor etrafı…
Bomba ve kurşunlar altında ağaçların altına gizlenerek,
eğilerek, sürünerek, yürüyerek adım adım uzaklaştık.
Yedek sığınağımıza ulaştık, bir iki temel ihtiyaç gıda
aldık ve yolumuza devam ettik…
Şafağın yüzü ve sol eli, benim yüzüm saçlarım ve sağ
elim komple yanmıştı.
…
Düşman çok akıllı değil, her şey bizim bıraktığımız boşluklardan doğuyor. Düşman korkak ve alçak. Bulunduğumuz
yere gelmedi, indirme yapmadı. Bizimle, DHKC gerillaları
ile karşılaşmaya cesaret etmedi, edemez de. Ancak bombalar,
tarar, yakar. O kadar korkak ki tüm dağları yaktılar. Ondan
sonra ancak gece indirme yaptılar ve kısa süre içinde ayrıldılar.
…
Silahsız üç gerilla ne yapabilir?
İsteyen ve inanan bir gerillanın yapamayacağı hiçbir şey
yoktur. Bombalanan sığınağımızın çok çok uzaklarına gittik.
O kadar uzaklaşmamıza rağmen yükselen alevleri ve dumanı
görebiliyorduk. Sık ağaçlıklı yerlerde kaldık. Gece hava buz
gibiydi. Titreyerek uyumaya çalıştık.
…
Üç gün bombalanan yere gitmedik. Düşman orada arama
tarama yapmaya devam eder mi? Asker indirir mi? Bilmiyorduk.
Yine de 9 Kasım gecesi uygun bir şekilde oraya gittik.
9 Kasım gecesi tekrar o vadiye girdiğimizde hala alevler
yanıyordu.
Köylere gidelim haber alalım ve bazı ihtiyaçlarımızı karşılayalım dedik. Bir de diğer gerillalarımızın bulunduğu bölgelere gidelim, bilgi alabiliriz diye düşündük. Bölgeyi en iyi
bilen Şafak’tı ama Şafağın gözlükleri kırılmıştı ve görmüyordu.
Ne tarafta tepe var ne tarafta patika var diye bize soruyor, biz
cevap verince o da tamam şuradan gidiyoruz diyordu. 4 gün
boyunca yürüdük. Silahsız 3 gerilla.
…
Halkımızın gözlerinde bize duyulan güveni gördük.
Bir köye girdik.
Siz o yangınların içinden nasıl çıktınız? Biz buradan
gördük alevleri, dumanı günlerce yandı dağlara kaç bomba
attılar? Siz nasıl sağ çıktınız? diye hayretler içinde bize bakıyorlardı.
…
Başka bir köy…
Giysi verdiler değişip kurulandım. ekmek şeker aldık.
…
Yapraklar dökülmüş her yer açılmıştı. Tepelere kar yağmıştı.
Artık gerillaların sığınaklara çekilme dönemiydi.

Ama biz duramazdık. Öyle yerlerden geçtik ki bir
…
tepeyi aşıyoruz bir bakıyoruz karşımızda Kalekol. Başka
Demek ki bomba büyük sığınağın üzerine düşmüş. Biz
tepeyi aşıyoruz uzaktan bir köy görünüyor. Kısa süre içe- o yüzden kurtulmuşuz. Ve içeri girdik sürünerek. İkimizin
risinde onca bölgeyi ve koyu gezdik… ve silahsız…
de silahı sapasağlam duruyor. On gün silahsız dolaştıktan
…
sonra tekrar silahlarımıza kavuşmanın mutluluğunu yasadık.
Çok şey öğrendik. Bize bu gücü veren şehitlerimiz ve
…
örgütümüzdür.
Sizi çok çok seviyorum, halkımı örgütümü yoldaşlarımı
Çok sohbet ettik. Haydi köye gidelim baharda geliriz çok seviyorum. Hepiniz gözümde tütüyorsunuz…
diyebilirdik ama üçümüzün de aklına öyle bir şey gelmedi.
Burada yalnız değiliz sizlerleyiz. Umudu büyütmeye
Üçümüz de dağları bırakmayı geri çekilmeyi beklemeyi devam edeceğiz… Bizi merak etmeyin… Kendinize çok
hiç düşünmedik neden? Bunun üzerine konuştuk. Elbette iyi bakın…
inanç ve şehitlerimizin hesabını sorma isteği dedik.
Tekrardan şehitlerimizin hesabını soracağımıza olan
Silahımız yoktu köylere gidip pompalı tabanca ne bu- inanç ve coşku ile kucaklıyorum…
lursak aradık sorduk diğer solun bulunduğu
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
bölgelere gittik onları aradık bulsaydık
Şehidimizi
SAYGILARIMLA…
onlardan da bir şeyler isteyecektik,
bulamasak da mağarada vs
7 Kasım 2016’daki bombalama
Tanıyalım
kalacaktık ama asla buraları
esnasında sığınakta olan yol*16 Ağustos 1973 Ankara doğumludur.
terk etmeyi düşünmedik.
daşlarımız;
*11 Eylül 2012 yılında İstanbul'da şehit
Aradan on gün geçti
Kenan Günyel,
düşmüştür.
ve artık sığınağımıza
Mustafa Doğru,
*20 Temmuz 2012’de yoldaşımız Hasan Selim
gidip bakalım belki
Hüseyin Gülmez,
Gönen’i katleden 75. Yıl Sultangazi Polis Karakolu’na
toprak altında bıraTuncel Ayaz,
FEDA EYLEMİ gerçekleştirendir.
kılan şehidimiz varMurat Gün,
*Önderimi, şehitlerimizi, yoldaşlarımı, halkımı ve
dır, belki silahlarıMelih Işık,
vatanımı çok seviyorum. Değerlerimiz için ölmeye ve
mıza ulaşırız dedik.
Bünyamin Kılıç,
öldürmeye hazırım diyendir.
Evet oraya gidecekNaciye Yavuz,
tik. Kim bilir ne ile
*Ölüme gülerek gideceğim, yanımda sizler
Hünkar Derya Güneş,
karşılaşacaktık.
Aysun Saban’dır.
olacaksınız.Büyük ailemizin bir sıra neferi, bir feda
…
* Tarık Demir
savaşçısı olmanın onurunu, gururunu taşıyorum
Aradan on gün geçdiyendir.
mişti. Oraya gidiyorduk.
*Hareket, benim kurtuluşum, geleceğim,
Hala dumanlar yükseliyor
özgürlüğüm,hayat bulduğum yerdir
hala yanık kokular var. Dikdiyen yoldaşımızı tanıdınız mı ?
katlice girdik vadiye her taraf
Şehit sorusunun cevabı:
duman olmuş. Alt-üst olmuş.

İbrahim ÇUHADAR

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, 8 Aralık’ta
Kudüs konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada kısaca şunlar
ifade edildi: “ABD Başkanı Trump’ın, İsrail Başkenti olarak
Kudüs’ü tanıyacağını ilan etmesi üzerine buna Filistin halkı ellerinde taşlarla çatışarak karşılık verdi. El-Aksa’da Cuma namazı
çıkışında da İsrail’in silahlı saldırıları karşısında halk direnmeye
devam ediyor!
Kudüs ile başlayan tartışma yeni değildir, Emperyalizmin
Ortadoğu’daki varlığının garantisi, bölgedeki jandarması İsrail,
15 Mayıs 1948’den beri Filistin topraklarında İŞGALCİDİR!
Katliamlarla, baskılarla bitiremedikleri bir halkı işbirlikçi Arap
devletleriyle de dört yandan kuşatarak yok etmek için saldırıyorlar.
Filistin halkı Batı Şeria ve Gazze’de çatışarak, ölerek, direnerek
cevabını vermektedir. Kudüs Filistin’dir, İsrail ve Emperyalist
ABD, Ortadoğu’dan def edilmediği sürece de Ortadoğu’da
hiçbir halk özgür olamaz!”

