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DEVRİMCİ POLİTİKADIR!

FAŞİZMİN KARANLIĞININ EN KOYU YERİNDE
UMUDU YARATAN 

TARİHSEL VE SİYASAL HAKLILIĞIMIZ,
HER KOŞULDA DİRENME KARARLILIĞIMIZDIR!
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi direnişinin
69. gününü Filistin hapishanelerinde direnen siyasi

tutsaklara adadılar.
Tutsak FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saadat’ın Eşi ve

Leyla Halid, desteklerini telefonla ilettiler.
Nuriye Gülmen “Zalimler aynı, onlara zulmedenlerle bize

zulmedenler, bizi işimizden atanlar aynı. Aynı soydan
geliyorlar. Biz de aynı soydan geliyoruz.

Biz dünya halklarını temsil ediyoruz. Bugün onlarla
açlığımızı paylaştığımız için

gurur duyuyoruz” dedi.

Oligarşinin saldırılarına karşı
koymak, 

politikalarını bozmak, daha
büyük ve yaygın askeri eylemlerle

ve sokaklara daha çok
kitleleri dökmekle mümkündür.

Silahlı mücadele ile kitle
mücadelesini, yeraltı mücadelesi
ile legal, yarılegal mücadeleleri

birleştirebilme ustalığını
gösterebilmeliyiz.
Daha çok savaşçı,
Daha çok silah,
Daha çok kitle,

Temel şiarımız olmalıdır.
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16 Nuriye Gülmen’in
günlüğünden

17 Kamu Emekçileri Cephesi:
Direniş, dayanışma ve zafer...
Zafer direnen 
KEC’lilerin olacaktır

20 Halkın Hukuk Bürosu:
Hukukçulara düşenen haklar
ve özgürlükler mücadelesinin
kazanımlarını korumak,
mesleğini savunmaktır 

22 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: 
Galibi belirleyecek olan 
fiziki üstünlük değil, 
tarihsel ve siyasal haklılıktır!

23 Sorunlar-Çözümler:
Halktan kopukluk

24 10 Soruda: Grev

28 Halk Meclisleri: Halkın kendi
kendinin yönetim organı
olmak; halkın sorunlarına
çözüm üretmektir

30 Mahalleler: Faşizme karşı
halkı örgütlemekten 
başka yol yoktur

32 Milisler Mahallenin
Şahanlarıdır:
“Misliyle karşılık vereceğiz!”

33 Halkın matbaası

34 Devrimci İşçi Hareketi:
Soma’nın hesabını soracağız!

8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimci tembel değil,
dinamik ve çalışkandır

9 Biz Diyoruz ki: Üç direnişçi ne
yapabilir? 

10 Tek başına bir Dev-Genç’li
direnir, savaşır ve dünyayı
düşmana dar eder! Tek başına
bir Dev-Genç’li
geleneklerimizi sürdürür!

12 Şehidimiz Sıla Abalay’ın
yazısını yayınlıyoruz: 
Kiraz Çiçekleri...

14 Yoldaşları Sıla Abalay’ı
anlatıyor: “ Aklımıza Mitka
Gribçeva geldi. Onun azmi,
kararlılığı, savaşma, hesap
sorma isteği... böyle
düşünmek güç verdi, bize kim
olduğumuzu hatırlattı
tekrardan....”  

15 Yoldaşları Sıla’yı anlatıyor:
“Böyleydi Sıla, yapacağımız
işin hayata geçmesi için
önümüzde olan tüm engelleri
kaldırmak için uğraşırdı”

4 Karanlığın en koyu yerinde umudu
yaratan tarihsel ve siyasal
haklılığımız, her koşulda
direnme kararlılığımızdır

Halkı Kahramanlaştıran
Kahramanlığı Halklaştıran

Devrimci Politikadır

36 Gençlik Federasyonu’ndan: 

Bir açlık ki, 
ölümüne ve onuruna açlık!

38 Liseliyiz Biz: Yaz kamplarımız;

emeğimizin, kolektivizmin,
değerlerimizin yoğunlaştırılmış
halde yaşandığı yerlerdir         

39 Ülkemizde Gençlik:

Ne yaparsanız yapın bizi
bitiremizsiniz!

40 Özgür Tutsaklardan: PKK’li

tutsakların son açlık grevine dair

42 Umudumuzun Gündeminden:

43 Hiçbir işçi yalnız değildir!

44 Haberler....

45 Haklı ve onurlu mücadelemizi

engelleyemeyeceksiniz

46 Melih Işık ve Mustafa Doğru

Ölümsüzdür!

47 Oğullarının mezar hakkı için direnen

Kemal Gün’ün yanında olalım

52 Avrupa’da Yürüyüş:

55 Avrupa’daki Biz: 

Ülkemizde büyüyen direnişlere
büyük küçük sayısız eylemlerle
destek olmalıyız

56 Yitirdiklerimiz

58 HMM; Ferhat Gerçek Yürüteci’ni

üretmeye devam ediyoruz!

OĞLU MURAT GÜN’ÜN
VE 8 KAYIP GERİLLANIN

CENAZESİNİ ALMAK İÇİN
KEMAL AMCAMIZ

DERSİM SEYİT RIZA
MEYDANI’NDA

SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE!
KEMAL AMCANIN
DİRENİŞİNE DESTEK
OLALIM!

İletişim: 0553 088 60 72



Bir yanda Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça. Bir yanda Kemal Gün... Günleri
birbirlerine eklediler. Günler haftalara
döndü. Haftalar aylara. İki direniş de
şimdi, ikinci aylarını doldurup üçüncü
ayına girdi. 

Haftalar boyunca burjuva basının yok
saydığı, birçok kesimin görmezden geldiği
bu iki direniş, sansüre, yok saymalara,
polisin durmayan saldırılarına rağmen
birkaç haftadır ülkemizin gündeminin en
başına gelip yerleşti.

Bu direnişlerde herkesin apaçık gördüğü
gerçek şudur: “Tek başına başladı, binler
oldu.”

Bu gelişme, ne şaşırtıcıdır ne tesadüftür.
80’ine gelmiş Kemal Gün ve iki kamu
emekçisi, tarih yazıyorlar. 

1,5 ay önce Yürüyüş’ün kapağında
şöyle yazıyorduk: 

“Kamu Emekçilerinin Mücadelesi;
Yüzlerle, Binlerle Toplanıp Polis Dağıtınca
Sendika Şubelerine Oradan da Evine Dön-
mek Yerine, Bir-İki Direnişçi ile Başlayıp
Çoğalan, Kararlı ve Sonuç Alıcı Bir
Direniş Anlayışını Yaratıyor

DİRENİŞ BÜYÜTÜR, ÇOĞALTIR,
BİRLEŞTİRİR

ZAFERİN TEK YOLU KARARLILIKLA
BESLENEN DİRENİŞTİR!”

Bu satırlar, kehanet değil, tarih bilin-
cidir. Bu satırlar, HER ZAMAN VE HER
KOŞULDA direnme kararlılığıdır. Bu sa-
tırlar, POLİTİK ve İDEOLOJİK NET-
LİKTİR. 

Politika, bilmek; ideoloji ise yapmaktır. 
Politik olarak, böyle bir baskı döne-

minin nasıl aşılacağını biliyorduk. Bildi-
ğimizi  uyguladık. Sonuç, tarihin bize de-
falarca gösterdiği gibi oldu. 

Biz zafere inanıyoruz. Biz geleceğe
inanıyoruz. Biz halkımıza güveniyor, ideo-
lojimize inanıyoruz. 

Bugün duyulmazsa, yarın duyulacak.
Bugün sonuç alınamazsa, yarın alınacak.

Bugün geri adım attıramazsak, yarın attı-
racağız. Bugün düşmanı yıkamazsak yarın
yıkacağız. 

Hep böyle oldu. Bu inancımız, defalarca
kanıtlandı. 

1984 Ölüm Orucu, direniş tarihimizin
manifestosu gibidir. Devrimci Sol tutsak-
ları, o gün hapishanelerde ölüm orucuna
yattıklarında, dışarıda bir mücadele yoktur
doğru dürüst. Direniş, dışarıda neredeyse
hemen hiç duyulmamaktadır. Süreç bakı-
mından birçok şey belirsizdir; cuntanın
daha kaç yıl süreceği, halkın mücadelesinin
bir daha ne zaman kendini toparlayıp
ayağa kalkabileceği, örgütün geleceğinin
nasıl şekilleneceği... bütün bunlar belir-
sizdir. Ama işte bu "belirsizlik" içinde,
belli olan iki şey vardır: 

Bir: Direnmenin zorunluluğu. 
İki: Zafere ve ideolojiye kesin inanç.

Halka duyulan kesin güven. 

Direnmek, Gelecek İddiasıdır.
Gelecek İddiası, Devrim ve
İktidar İddiasıdır

Her tarihsel dönemeçte karşımıza çı-
kabilecek bu soruların cevabı, devrimcilerin
izleyeceği çizgidedir. 

Yukarıdaki -1984'lere dair- soruları
ele alacak olursak, cuntanın daha ne kadar
süreceği, kitlelerin ne zaman yeniden
ayağa kalkabileceği, tamamen devrimci-
lerin direnişlerine ve halkın mücadelesine
önderlik edebilmelerine bağlıdır. 

Örgütün bir geleceği olup olmayacağı
sorusuna gelince; bu da tamamen o örgütün
önderliğinin, kadrolarının ve taraftarlarının
yaptıklarına ve yapamadıklarına bağlı ola-
caktır. 

Devrimci hareketin kadro ve militan-
larının kafasında şu nettir: Biz direnirsek,
hareketimizin de bir geleceği olacaktır.
Direnmemek ideolojik ve fiziki olarak
yok oluştur. Direnme kararı verememek,

Halkı Kahramanlaştıran, Kahramanlığı Halklaştıran Devrimci Politikadır

KARANLIĞIN EN KOYU YERİNDE 
UMUDU YARATAN 

TARİHSEL VE SİYASAL HAKLILIĞIMIZ,
HER KOŞULDA DİRENME KARARLILIĞIMIZDIR!

1,5 ay önce Yürüyüş’ün ka-
pağında şöyle yazıyorduk: 

“Kamu Emekçilerinin Mü-
cadelesi; Yüzlerle, Binlerle
Toplanıp Polis Dağıtınca Sen-
dika Şubelerine Oradan da
Evine Dönmek Yerine, Bir-İki
Direnişçi ile Başlayıp Çoğalan,
Kararlı ve Sonuç Alıcı Bir Di-
reniş Anlayışını Yaratıyor

DİRENİŞ BÜYÜTÜR, ÇOĞAL-
TIR, BİRLEŞTİRİR

ZAFERİN TEK YOLU KARAR-
LILIKLA BESLENEN DİRENİŞTİR!”

Bu satırlar, kehanet değil,
tarih bilincidir. Bu satırlar,
HER ZAMAN VE HER KOŞULDA
direnme kararlılığıdır. Bu sa-
tırlar, POLİTİK ve İDEOLOJİK
NETLİKTİR. 

Politika, bilmek, ideoloji
ise yapmaktır. 

Politik olarak, böyle bir
baskı döneminin nasıl aşıla-
cağını biliyorduk. Bildiğimizi
uyguladık. Sonuç, tarihin bize
defalarca gösterdiği gibi oldu. 

Biz zafere inanıyoruz. Biz
geleceğe inanıyoruz. Biz hal-
kımıza güveniyor, ideoloji-
mize inanıyoruz. 

HALKI KAHRAMANLAŞTIRAN44



ideolojik olarak yenilmiş olmaktır.
Ama üç yılda, ama beş yılda, fiziki
yok oluş kaçınılmazdır. 

Çok iddialı bir şekilde şunu söy-
leyebiliriz: Böylesi baskı dönemle-
rinde, her şey devrimcilerin direnip
direnmemesinde düğümlenir. 

Direnmek, gelecek iddiasıdır. Ge-
lecek iddiası, devrim ve iktidar id-
diasıdır. 

Düşman Politikalarının
Karşısında Politikasız
Kalmak, Siyasal Ölümdür

Sınıflar mücadelesi düz bir çizgi
izlemez. Kitle hareketinde inişler çıkışlar
olur. Örgütsel olarak daralmalar, ge-
nişlemeler yaşanır. Asıl olan, ideolojik
olarak yerinden hiç oynamamaktır.
Teslim olmayanlar, asla yenilmezler.
İdeolojik olarak teslim olanlar, uzla-
şanlar, işte o zaman yenilmiş olurlar.

"Bu koşullarda direnilemez", "bu
koşullarda bir şey yapılamaz" düşün-
cesi, düşmanın baskı ve kuşatmalarına
boyun eğmektir. 

Devrimciler, hiçbir koşulda asla
politikasız kalamaz. Devrimci hareketi
farklı kılan budur. Biz hiçbir koşulda,
hiçbir dönemde politikasız kalmadık.
Bu 1960'ların sonundan bu yana böy-
ledir. 1970'ler, 1980'ler, 1990'lar ve
2000'ler boyunca böyle olmuştur. Em-
peryalizmin dünya devrimci hareketini
ve halkları teslim almak için gündeme
getirdiği askeri ve ideolojik saldırılar
karşısında hiç politikasız kalmadık.
Oligarşinin cuntalarının veya Ecevit-
ler'den, Demirel’lere, Özal’lardan Tay-
yip’lere kadar tüm işbirlikçi iktidarların
politikaları karşısında her zaman SÖY-
LEYECEK BİR SÖZÜMÜZ VE UY-
GULAYACAK BİR POLİTİKAMIZ
OLDU. 

Politikasızlık ölümdür. 
Baskı dönemlerini "zararsız atlat-

maya" çalışmak, düşmanın kuşatması
karşısında "direnilemeyeceğinin" teo-
risini yapmak, devrim hedefi bir yana,
demokratik mücadelenin bile gerek-

lerini yapmayıp, düzenin icazet verdiği
alanlarda oyalanmak, politika yapmak
değildir.  

Bu uzlaşmadır. Boyun eğmektir. 
Bunun sonucu, katliamlar karşı-

sında sesini çıkaramamak, şehitlerini
sahipsiz bırakmak, derneklerini, sen-
dikalarını savunamamaktır. 

Tarih Yazmak,
Tarihi Bilmektir

Dünyada ve ülkemizde tarih böyle
yazılıyor. 

Bu direnişler başladığında birçok-
ları küçümsediler. “Tek kişiyle ne olur
ki?” diye sordular küçümsemeyle.

“OHAL var, bu koşullarda bir şey
yapılamaz” demeyi politika olarak
karşımıza çıkardılar. 

Birçok kez böyle olmuştur.  Önce
yalnız başlanır. Sonra yavaş yavaş
kitleselleşilir. Olmaz düşüncesi ağır
basıyordur başlangıçta.

- Direniş, adım adım “olabilece-
ğini” gösterir. 

- Direniş, umut verir.
- Direniş, inançsızlığı yok edip

inancı büyütür. 
- Direniş, birleştirir. 
- Direniş, örgütler. 
- Direniş, faşizmin güçsüzlüğünü

gösterir. 

Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

21 Mayıs
2017

Yürüyüş

Sayı: 15
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Direnişlerin gücü işte buradadır. So-
nucu ve geleceği belirleyen, KAÇ KİŞİ
OLUNDUĞU değil, nasıl bir politikayla,
nasıl bir inançla direnildiğidir. 

“Tek bir kişiden binlere”, tarihe
armağan edilen resimler böyle ortaya
çıkar.  

Her Direniş Bir İrade
Savaşıdır

Bu resim kolay çıkmaz ortaya. Bu
sonuçlar hemen alınmaz.  

Direnişlerin mantığını ve doğasını,
düşman da çok çok iyi bilir. 

İyi bilir ki, önlemini almazsa, ge-
lişip güçlenecektir. Bilir ki, direnişi
kıramazsa, direnenler, teslim alma
politikalarını dağıtıp tuzla buz ede-
cektir. Bunu engellemek için saldırır.
Gözaltı, işkence, yalan, psikilojik sa-
vaş, her araca başvurur. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
kaç kez saldırıya uğradı? Tek tek di-
renişlerin hepsine bakın; on-
larca kez gözaltına alındılar. 

İşte bu noktada sonucu
DİRENME KARARLILIĞI
belirler. Kararsızlık ve tered-
düt gösteren, kaybeder. Bu
saldırılar karşısında dik du-
rulduğunda, o zaman düşma-
nın politikası bozulur, tersine
çevrilmeye başlanır. 

Bugün yaşanan budur. 
Bunu sağlayan, tarihsel

haklılığımız, tarih bilincimiz
ve devrimci politikadır. 

Tarihsel ve siyasal haklılık,
halktan insanları bir direniş-
çiye dönüştürüyor, kahraman-
laştırıyor. 

Günleri Günlere, 
Ayları Aylara 
Ekleyebilmek,
Devrimci İradenin
Gücüdür

Kemal Gün, 80'ine gelmiş
bir baba. Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça, iki kamu
emekçisi. 

İki soru: 
Bir: Onlara bu direnme

gücünü veren nedir?
İki: Halk Cephesi'nin ta-

rihinde günlerin günlere, ayların aylara,
yılların yıllara eklendiği böyle birçok
direniş var. Peki böylesi direnişler,
neden Halk Cepheliler’in mücadele-
sinde ortaya çıkıyor?

Bu iki sorunun cevabı, tek bir nok-
tada birleşir. 

Abdi İpekçi'deki direnişi hatırla-
yalım. 3 yıl, 4 ay, 2 hafta, 1 gün
süren bir direniştir Ankara Abdi İpekçi
Parkı direnişi. Şimdi Kemal Gün'ün
Seyit Rıza Anıtı’nın altında oturduğu
gibi, TAYAD'lı analar da, Ankara
Abdi İpekçi Parkı'ndaki El heyke-
linin altında oturma eylemine başla-
mışlar ve bu eylem, tam tamına 1230
gün sürmüştü. 

Büyük Direnişi hatırlayalım. 2000
ile 2007 yılları arasında kesintisiz
tam 7 yıl sürdü. 122 şehit verildi.
Dünya tarihinde benzeri yoktur.  

Büyük Direniş sürerken, sık sık
"Bu direniş ne zaman bitecek?", "ölüm

oruçları daha ne kadar sürecek?"
diye soruluyordu.

Rakam anlamında bu sorulara bir
cevabımız yoktu. 

Devrimci hareketin önderliği dahil,
ülkemizde ve tüm yeryüzünde kim-
senin buna bir cevabı yoktu. 

Ne zulmün sahipleri bu konuda
bir rakam verebilirlerdi, ne direnenler. 

Ama bu soruya bir cevabımız
vardı. Şöyle diyorduk: 

"NE KADAR süreceğini bilmiyoruz,
ama, birincisi, direnmek zorunda ol-
duğumuzu biliyoruz; ikincisi, ne kadar
süreceğini bilmesek de, NEREYE KA-
DAR süreceğini biliyoruz.

Bu direniş ZAFERE KADAR sü-
recek." 

Çünkü biliyorduk ki, direnmek,
tecriti alt etmenin, "ya düşünce deği-
şikliği, ya ölüm" politikasını bozmanın
tek yoluydu. 

Bir direniş  çadırında tek başına
direnenlerin ilk örneklerinden
biri olan işçi Türkan Albay-
rak'ı, Cansel Malatyalı’yı,
Erkan Munar’ı hatırlayalım. 

Aylara yayılan ve sonuç
alan “Güler Zere’ye özgürlük”
eylemlerini hatırlayalım.

Kardeşinin ölüsünü bul-
mak için kendisi ölüme yü-
rüyen Hüsnü Yıldız'ın Dersim
meydanındaki ölüm orucu di-
renişini hatıryalım. 

Berkin Elvan için Türki-
ye'nin dört bir yanında tam
269 gün boyunca sürdürülen
mücadeleyi hatırlayalım. Tüm
ülkede duymayan kalmadı. 

Kemal Gün, Nuriye Gül-
men, Semih Özakça, yeni bir
direniş örneği yaratıyorlar. 

Onların direnişinde, Abdi
İpekçi’deki direnişi görüyoruz.
Onların direnişinde Türkan
Albayrak'ın direnişini görü-
yoruz. Onların direnişinde
Büyük Direniş'in sabrını ve
kararlılığını görüyoruz. On-
ların arkasında aylara yıllara
yayılan bu direnişlerin büyük
mirası var. Bu direniş mirasına
yeni halkalar ekliyorlar.

Bu topraklardaki her di-
reniş, daha ilk günlerinde kı-

Siyasi hareketlerin, demokratik kitle ör-
gütlerinin basın açıklaması yapmaya bile
cüret edemediği, protestocu bir çizgide dahi
sesini çıkarmadığı koşullarda tek tek dire-
nişlerle sürecin önünü açıyoruz. 

Bugün Nuriye Gülmenler’in direnişinin
etrafında binler birleşmiştir. Türkiye’nin
dört bir yanında destek eylemleri yapılmak-
tadır. Hemen tüm ilerici, demokratik güçler
bir tavır koyma zorunluluğunu duymuştur.
“Hayır” değil, direniş birleştiriyor. 

1996 ölüm orucunda böyle birleştik. Güler
Zere için böyle birleştik. Berkin için böyle
birleştik. Bu süreçleri hatırlayalım: birileri
canlarını ortaya koyuyor; onun etrafında
birleşiyoruz. Bir kararlılık ve ısrar ortaya
konuluyor, herkes onun etrafında birleşiyor.
Halkın mücadelesini büyütecek olan da budur. 

Türkiye solu, işçi, memur konfederasyon-
ları, sanki OHAL gelip geçici bir süreçmiş
gibi bakmaktadırlar.  

Bu, Türkiye tarihini bilmemektir. Bu ül-
kemizdeki faşizmi tanımamaktır. 

Faşizmi, OHAL’i veya baskının herhangi
bir özel biçimini, durduracak, geriletecek
bir şey varsa, o da BEKLEMEK değil, Dİ-
RENMEKTİR. 

Yürüyüş

21 Mayıs
2017
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rılmak istenmiştir. Polisin saldırmadığı
tek bir direniş yoktur. 

Fakat işte, tüm bu saldırılar karşı-
sında defalarca -bazen onlarca- kez
gözaltına alınmalarına rağmen, direniş
mevzilerine saldırılara rağmen, bu di-
renişler devam etmiştir.  

Aylara, yıllara yayılan bu nitelikteki
direnişler, yalnız Halk Cephesi'nin
önderlik ettiği eylemlerde ortaya çı-
kıyor: 

- Çünkü Halk Cepheliler, hiçbir
zaman, bu eylemleri, direnişleri "yasak
savma" anlayışıyla yapmadılar. 

- Hiçbir direnişi, "bu konuda da
bir şey yaptılar işte" dedirtmek için
örgütlemediler. 

- Halk Cephesi, "yapmak gerek",
"direnmek gerek" deyip  yapmanın,
direnmenin kenarında dolaşanlardan
olmadı.

- Halk Cepheliler şunu iyi bili-
yorlar: Düzenin icazetine bel bağla-
yarak, düzenin çizdiği sınırların dışına
çıkmayarak, hiçbir zafer kazanılamaz,
hiçbir sonuç elde edilemez. 

- Halk Cepheliler, şunu biliyorlar;
statükoların dışına çıkmayanlar, mü-
cadeleyi geliştiremezler. 

Söylediklerini yapmak, yaptıklarını
savunmak, siyasal tutarlılığın temel
koşuludur. Biz yıllardır ne zaman ne
için direnmek gerektiğini söylediysek,
onun için direndik. Söylediğimiz her
sözün üstüne, pratiğimizle mührümüzü
vurduk. 

Tarihsel ve Siyasal 
Haklılığımızla Direnişi 
Güçlendirelim; Düzen İçi
Seçenekleri Değil, Devrim
ve Sosyalizmi Büyütelim 

Direnmenin zorunluluğunu herkes
görmelidir. 

Direnmek ZORUNLUDUR VE
MÜMKÜNDÜR. Mücadeleden başka
yol yok. Avrupa Birliği’ne, “Hayır
bloku”na, CHP’nin “öncülüğüne”,
“çözüm süreci”ne veya başka herhangi

bir dış güce bel bağlayarak atılabilecek
tek bir adım, gidilebilecek bir metrelik
yol yoktur. 

Referandum sürecinin nasıl bir al-
datma, oyalama olduğu şimdi çok
daha açık olsa gerek. Kürt milliyetçi-
leri, oportünizm, reformizm, AKP fa-
şizminin açtığı alanda politika yap-
mışlardır. Referandum süreci, adeta
AKP iktidarının referandum öncesini
“demokratik bir dönem” gibi göste-
rerek AKP’yi aklamaya dönüşmüştür.
Bugün de kimileri “yüzde 49’u bir-
leştirmek” gibi bir tutarsızlığın pe-
şinden gitmektedirler. Sivas Katlia-
mının sorumlularıyla mı “demokrasi
mücadelesi” verilecek? CHP gibi,
“aman devlete zeval gelmesin” diye,
AKP’nin tüm katliamlarına, kıyımına
sessiz kalmının ötesinde ONAY veren
bir güçle mi baskılara karşı barikat
örülecek?

Düzen partileriyle gidilecek tek
yer, yine düzenin bataklığıdır. Düzen
partilerine bel bağlayan her politika,
düzeni güçlendirir. 

Siyasi hareketlerin, demokratik
kitle örgütlerinin basın açıklaması
yapmaya bile cüret edemediği, pro-
testocu bir çizgide dahi sesini çıkar-
madığı koşullarda tek tek direnişlerle
sürecin önünü açıyoruz. 

Bugün Nuriye Gülmenler’in dire-
nişinin etrafında binler birleşmiştir.
Türkiye’nin dört bir yanında destek
eylemleri yapılmaktadır. Hemen tüm
ilerici, demokratik güçler bir tavır
koyma zorunluluğunu duymuştur.
“Hayır” değil, direniş birleştiriyor. 

1996 Ölüm Orucu’nda böyle bir-
leştik. Güler Zere için böyle birleştik.
Berkin için böyle birleştik. Bu süreçleri
hatırlayalım: Birileri canlarını ortaya
koyuyor; onun etrafında birleşiyoruz.
Bir kararlılık ve ısrar ortaya konuluyor,
herkes onun etrafında birleşiyor. Halkın
mücadelesini büyütecek olan da budur. 

Türkiye solu, işçi, memur konfe-
derasyonları, sanki OHAL gelip geçici
bir süreçmiş gibi bakmaktadırlar.  

Bu, Türkiye tarihini bilmemektir.
Bu, ülkemizdeki faşizmi tanımamaktır. 

Faşizmi, OHAL’i veya baskının
herhangi bir özel biçimini, durduracak,
geriletecek bir şey varsa, o da BEK-
LEMEK değil, DİRENMEKTİR. 

Doğru politika yapma zemini di-
renişlerdir.

Halkı birleştiren, umut olan diren-
mektir. Doğru politikanın bu olduğu
herkes tarafından görülmüştür. O halde
bu çizgide devam etmeliyiz. Kim ne
yapabiliyorsa, bu zeminde yapmalıdır.
Tek tek direnişleri her tarafa yaymalıyız. 

Beyinlerimizi ve pratiğimizi sta-
tülerin dışına çıkarmalıyız. Tıpkı Ke-
mal Gün gibi. Tıpkı Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça gibi. Statükoculuk,
siyasal ölümdür.

Halka inanmayan her güç, daha
büyük bir güç karşısında pes etmekten,
uzlaşma aramaktan başka bir şey ya-
pamaz. Halka inanın. Nuriyeler’e,
Semihler’e, Kemal Günler’e, Gülsü-
manlar’a, Şenaylar’a, Veli Güneşler’e
inanın. 

AKP faşizmini, OHAL’i gerilete-
biliriz. Giderek yıkabiliriz. Bunun
için 

- politik kararlılığa, 
- ideolojik netliğe
- bedel ödeme cüretine sahip ol-

malıyız.
Bunlara sahibiz. 
Bunlar, bugün Kemal Günler’de,

Nuriyeler’de, Semihler’de  somut-
lanmıştır. Yarın başkaları taşıyacaktır
direniş bayrağını. Nuriyeler, Semihler,
yüzler, binller, onbinler olacaktır.
Yarın yüzler, binler, onbinler tarafından
ülkemizin her tarafında dalgalandırı-
lacaktır direniş bayrağı. 

Direnecek ve kazanacağız. 
Tarih söylüyor; bugünün tarihini

yazarak yeniden kanıtlıyoruz: 
ZAFER DİRENENLERİNDİR 

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde
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1-Tembellik; hayatı sahiplenme-
mek, kendiliğinden bir yaşam sür-
mektir. İş yapmayı sevmemek yani
tembellik ideolojik bir sorundur.

2- Tembellik; iş yapmamak, ça-
lışmamak, çabalamamak, emek har-
camaktan kaçmaktır. Yapılması ge-
reken bir işi yaparken yani bir görevi
yaparken gösterilen yavaşlıktır. Tem-
bellik, kapitalizmin yarattığı bir has-
talıktır. Tembellik, asalak burjuvazinin
yaşam felsefesidir. Burjuva çalışmaz,
üretmez. Başkalarının düşüncelerini
kendi hizmetine koşarak, başkalarının
emeğini sömürerek yaşamını sürdürür.
Burjuvazi asalaktır. Dolayısıyla tem-
beldir. Burjuvalar gibi küçük-burju-
vazinin de en karakteristik özellik-
lerindendir tembellik. 

3-Tembel insan sorumluluk almak
istemez, çünkü daha çok emek har-
cayacağını bilir. Tembellik asalaklıktır.
İhtiyaçlarını karşılayacak üretimi ya-
pacak kadar çalışmak yerine, elinden
gelenin azını yapmak, rahatına düşkün
olmaktır. 

4-Tembelliğin esas nedeni ben-
cilliktir. Kendi rahatını bozmak is-
temeyen tembeldir. İradesiz davranan
insan yeterince emek harcamaz. So-
rumluluk almaktan kaçmak veya
korkmak da bir diğer nedendir. Güç-
süz iradenin sonucunda işten çok laf
üretilir. Çünkü iş, enerjinden, zama-
nından fedakarlık etmek, yoğunlaş-
mak, emek demektir.

5- Tembelliğin bir nedeni de güç-
süzlüktür. Kendinde değiştirme gücü
bulamayan emek harcamaz. Sonuç
olarak hep geri yanlar beslenir, onlarla
çatışılmaz. Yani aslında burada ken-
dini beğenmişlik de vardır. Tembelliği
kendini seven insan sever. Bu ne-
denlerin hepsi de bu yüzden bencil-
likten kaynaklıdır. "Ben" öne çıkınca
emeği neden harcadığını kavrayamaz
insan, emeğinin nedenlerini bilince
çıkartamaz. "Ben"i öne çıkararak
işten kaçar ya da verimli çalışamaz.
Unutulmamalıdır ki yavaş olmak da
tembelliktir, zora gelememektir. Tem-
bellik düzenin kültüründen kopula-

madığı ve devrimci kültürün içsel-
leştirilemediğini gösterir.

6- Tembel insan tembelliğinin
açığa çıkmasını istemez. Ona bir iş,
bir görev ya da sorumluluk verildi-
ğinde o işi yapmamak için türlü ba-
haneler üretir. 

7- Tembel insan zorluklara daya-
naksızdır, iradesi güçsüzdür. Kendini
zorlamak istemez. Kimi zaman "zaten
çok yoğunum" denir. Oysaki bize bir
görev, iş verilirken yoğunluğumuz da,
görevi yapıp yapmayacağımız da zaten
bilinir. Yoğunluk hiç bitmez, önemli
olan hep daha fazlasını yapabilmektir.
Yoksa fedakar olunmaz. İnsan gücü
sınırsızdır, ne kadar yoğun olursa olsun
daha fazla çalışabilir. "Bu benim işim
değil", "programımda yok" da sıkça
duyduğumuz cümlelerdendir.

8- Kaçak güreşerek emekten kaç-
mak tembelliktir. Bu cümleleri işle-
rimizi, bencilliğimizi saklamak için
kullanırız. Ya da ani değişiklikler
bahane edilir. Ya işler hiç yapılmaz
ya da ertelenir. Oysaki devrimci mü-
cadele hep değişikliklerle doludur.
Çünkü bu bir savaştır. Tembelliğin
nedenleri bunlar değildir, bunlar tem-
belliği meşrulaştırmak için üretilen
bahanelerdir.

9-Düzen, devrimcileri, halkı tem-
belleştirmek ister. Çünkü tembel
insan sorgulamaz. Düzenin yalanla-
rının ve demagojilerinin farkına var-
maz, onların etkisi altında kalır. Ger-
çekleri bulamaz, çünkü araştırmaz.
Düzeni değiştirme pratiğini göster-
mez. Bunun için çabalamaz. O sadece
destek verir, mücadelenin bir kıyı-
sında, köşesinde durur. Çünkü ön-
cülük etmek istemez. Düzen, insanları
tembelleştirir ki bencil, bireyci ol-
sunlar, “etliye sütlüye karışmasınlar”.
İnsanlar tembel olursa düzen onları
kolaylıkla kontrol edebileceğini, yö-
neteceğini bilir.

10- Reformistler “tembellik hakkı”
isterler. Tembellik hakkı sosyalizmi
karalamak için uydurulmuştur.  Tem-
bellik bir hak değil, kapitalizmin
hastalığı olan bir zaaftır. Hak olan

insanın üretimde yer alması yani ça-
lışmasıdır. Tembellik hakkı özgürlük
kavramının içinin boşaltılmasıdır.
Sosyalizmde böyle bir şey yoktur.
Tembel olanın çalışmamasına daya-
narak üretilen bu kavram isteyenin
istediğini yapmasıdır. Özgürlük bu
değildir, sosyalizmde de bu yoktur.
Tembellik burjuvaziye ait asalak bir
kültürdür. Sosyalizmde yeni insanın
yaratılmasıyla bu yok edilir.

11-Bir devrimcinin boş zamanı
yoktur. Devrimcinin her anı değerlidir.
Çevresinde ve ülkesinde milyonlarca
insan düzen eğitimi ile yoğrulmuştur.
Bunları eğitmek gibi kutsal bir görevi
vardır. Onlarca yapılması gereken
görevler vardır. Bütün bu yoğunluk
içerisinde eski alışkanlıklarını sür-
dürmek, devrimci yaşamı hiç anla-
mamak veya devrimci yaşam görü-
nümü altında düzen yaşamını sür-
dürmek demektir. Uyku veya tem-
bellik düzenden öğrendiklerimizdir.
Düşünmeyen üretemez. Düşünmek
ve üretmek devrimci yaşamın temel
halkasıdır. Devrimcinin tek ve temel
düşüncesi devrim yapmaktır. Bunun
dışında hiçbir düşüncesi olamaz.

12- Çin Devrimi'nin önderi Mao
Zedong tembelliği şu şekilde ifade
etmiştir "Tembellik çürümeye götürür;
iyi değildir. Tembellik üretkenliği yok
eder." Bundan dolayı, bu burjuva
ideolojisine cepheden savaş açmalıyız.
Çünkü tembellik halk kültürüne, sos-
yalist yeni insana aykırıdır. Devrim
de devrimci kişilik de emekle yaratılır.
Tembel olan halkı ikna edemez, ör-
gütleyemez. Tembel olan yaşamı da
düzeni de değiştiremez. Değiştirmeye
yetecek gücü, iradesi ve isteği yoktur.
Devrimci mücadelede her çalışma,
program ve disiplinle yürütülür. 

13-Tembellik beyinde başlar. Bir
işin önemi yeterince düşünülmedi-
ğinde o işin önemi de anlaşılamaz.
Ve bu düşünce tembelliği kişinin ya-
şam şeklini de belirler, giderek alış-
kanlık haline gelir.

Devrimci Tembel Değil,
Dinamik ve Çalışkandır

Yürüyüş
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Ekmekleri ve Onurları İçin Direnen Nuriye Gülmen, Semih Özakça ile
Katledilen Gerillaların Mezar Hakkı İçin Direnen Kemal Amca İçin...
��Biz diyoruz ki; üç direnişçi "tek tek direnişlerle sonuç alınamaz" "OHAL

koşullarında bir şey yapılamaz, koşulların değişmesini bekleyelim" gibi direnmeyi
değil, beklemeyi öğütleyen düşüncelerin yanlışlığını gösterir.

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi faşizmin en koyu karanlığını dahi aydınlatabilir,
halka umut taşıyabilir.

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi direnmenin, en etkili politika üretme aracı
olduğunu anlatır. Politikasızlara yol gösterir. 

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi bugün ülkemizde direnme ruhu adına ne varsa
hepsinin yaratıcısı olabilir.

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi "en sağır kulaklara sevdalar fısıldayabilir"

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi herkese onur dersi verebilir.

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi faşizmin ne kadar güçsüz olduğunu, biz biraz
olsun direndiğimizde ve bedelleri göze aldığımızda, neleri yapabileceğimizi an-
latabilir.

�Biz diyoruz ki; direnişin gücü-sesi en koyu karanlıkları, en büyük sansürleri
dahi aşabilir. Aslolan direnme kararlılığıdır.

�Biz diyoruz ki; üç direnişçi açlıklarıyla örgütleyebilir, direnişlerimizi
büyüterek ve kararlılığımızı arttırarak kazanacağımızı gösterebilir.

�Biz diyoruz ki; faşizmin gücü halkın örgütsüzlüğündedi. Biz örgütlenirsek
güçleniriz. Güçlenirsek kazanırız.

ÜÇ DİRENİŞÇİ NE YAPABİLİR?Biz diyoruz ki;�

Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

Halkımızı Sağlık Sorunlarında
Çaresiz Bırakmayacağız
İstanbul Gazi Mahallesi Sekizevler Böl-
gesi’nde 14 Mayıs günü Halkın Dok-
torları tarafından sağlık kontrolü yapıldı.
Yoksul gecekondu evleri dolaşılarak
sağlık hizmetine ulaşamayan aileler zi-
yaret edildi. Sağlık sorunları hakkında
sohbet edildi. Gidilen evlerde sağlık

kontrolünün ücretli olduğunu sanan ai-
leler oldu. Muayenenin ücretsiz oldu-
ğunu öğrenince çok şaşırıp sevindiler.
Muayeneler sırasında tansiyon, şeker,
ateş ölçümleri yapılarak kullandıkları
ilaçlarla ilgili bilgiler verildi. Muayene
edilen bir aile 5 ay önce sağlıkçı olan
çocuğunu kanserden kaybettiğini söy-
ledi. Halkın sağlıkçılarını bağrına ba-

sarak ziyaretlerin devam etmesini istedi
halk. Yapılan sağlık kontrolünde 10 ai-
leye ulaşıldı. Aileler sağlık sistemiyle
ilgili yaşadıkları sorunları anlattı. Gidilen
ailelerle yapılan sohbetlerde sağlık sis-
teminin çarpık olduğu, sömürüye da-
yandığı söylendi. Son olarak, halka bu
etkinliğin ayda bir kere yapılacağı
bilgisi verildi.
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İstanbul Okmeydanı'nda bulunan
Gençlik Federasyonu binası 5 ayda 6
kez basıldı, bu da yetmedi AKP'nin
katilleri fedarasyona asılan pankartları
çalmaya geldiler. Dersim'de Seyit Rıza
Meydanı'nda gerilla oğlunun kayıp
bedeni için açlık grevi yapan Kemal
Gün ve polisin katlettiği Dev-Geç'li
Sıla Abalay'ın isimlerinin yazdığı
pankartları almaya gelen AKP’nin
polisi, tek başına bir Dev-Gençli'nin
direnişiyle karşılaştı. 

Polisin pankartları almaya geldiği
anda, Gençlik Federasyonu binasında
daha önceki baskında delinen duvarın
tamiratı yapılıyordu. Polisler önce
asılı pankartların ve federasyon ça-
lışanlarıyla işçilerin resimlerini çe-
kerek gittiler. Ardından gece 01.30
gibi pankart hırsızlığı yapmaya gel-
diler. Ancak istediklerini kolay kolay
elde edemeyeceklerdi. Çünkü kar-
şılarında bir Dev-Genç'li vardı. 

Bir Dev-Genç'li tek başına olabi-
lirdi, ancak Dev-Genç'in tarihi, dire-
nişlerle, kahramanlıklarla ve yaratılan
geleneklerle doludur. Her Dev-Genç’li
bu değerlerin koruyucusu, yaşatıcısı
ve yarına taşıyıcısıdır. Dev-Genç’liler
Kızıldere'den günümüze, Mahirler'in
mirasıyla varolmuşlar, onların mirasıyla
direnmişler, mücadele etmişler ve sa-
vaşmışlardır. Bu bir ruh halidir. Tek ba-
şına veya kitlesel. Önemli olan Dev-
Genç'in değerlerini yaşatmak. 

Tek bir Dev-Genç’li gecenin ka-
ranlığında dikildi AKP'nin katillerinin
karşısına. Sıla'nın öfkesi yüreğindeydi.
Katillere Sıla'dan aldığı güçle, Sıla'nın
direnişçiliğiyle direndi. Eline ne geç-
tiyse onunla direndi. Boya şişelerini
attı düşmanın üzerine. Sloganlarını
haykırdı, halka seslendi. Düşmana
korkaklığını, hırsızlığını haykırdı. Dev-
Genç’linin direnişi karşısında aciz ka-
lan AKP'nin sarhoş, katil polisleri, fe-
derasyon binasına ve Dev-Gençli'nin

üzerine plastik mermi, gaz bombası
ve ses bombalarıyla saldırdı. 

Bir tek Dev-Genç’li ve karşısında
AKP’nin katiller ordusu. 

Bir tek Dev-Genç’li ve AKP-nin
silahları, TOMA'ları, akrepleri. 

Bir tek Dev-Gençli ve yüreği...
Elindeki yüreği, yüreğiyle direniyor,
yüreğiyle savaşıyor. Sıla'nın yüreğini
kuşanmış, Dev-Genç’li gibi direniyor. 

Katiller aciz. Ellerinden tek gelen
daha fazla gaz fişeği sıkmak, daha
fazla ses bombası atmak. 

Halk sahipleniyor Dev-Genç’liyi.
Düşman aciz. Halkın evine, arabasına
gaz bombası atıyor, mahalleyi gaza
boğuyor. 

Neden? 
Direnişleri, direnenleri anlatan pan-

kartları indirebilmek için. Çünkü o
pankartlar faşizmin korkusu. Çünkü
o pankartlar, AKP faşizminin karartmak
istediği gerçekleri haykırıyor, gerçekleri

halka duyuruyor. Çünkü o pankartlar,
direnenlerin, uzlaşmayanların, sava-
şanların sesi soluğu... 

Tek bir Dev-Genç'li federasyon bi-
nasının balkonundan direniyor, gaz
bombaları, plastik mermiler ve ses

bombaları... Ardından di-
renişini çatıya çıkarak ça-
tıda sürdürüyor. Düşman
o kadar çok gaz sıkıyor ki,
ertesi gün bile federasyon
binasının içinde durmakta
oldukça zorlanılıyor. 

Saldırının şiddetine ve
direnişe şahit olan halk
"helal olsun, tek başına bir
kız" diyorlar. Çünkü tek
başına olan Dev-Genç’linin
direniş sloganlarını nere-
deyse bütün mahalle duy-
muş. Bütün Okmeydanı
günlerce bu direnişi konu-
şuyor. Çünkü direnişler ve
direnenler, zulüm karşısın-
da teslim olmayarak sava-
şanlar her zaman halkımı-
zın sevgisini ve saygısını
kazanmıştır. Bu nedenle
Mahirler'in, Ulaşlar'ın, Sa-
bolar'ın, Niyaziler'in, Si-

beller'in, Cephe'nin ve Dev-Genç'in
halkın gönlündeki yeri hep saygı ve
sevgi olmuştur. Katiller, zalimler ve
onların efendileri ise hep nefretle ve
kinle anılmışlardır. 

AKP iktidarı ve onun ahlaksız katil
polisi de halkımız tarafından nefret
ve kinle anılırken, ona karşı direnen,
boyun eğmeyenler sevgiyle ve saygıyla
anılacaklardır. 

AKP iktidarı halkın bu sahiplenmesini
terörle bitirmeye çabalıyor. Kendisine
karşı bütün direnişleri yok etmeye ve
direnen herkesi uzlaştırmaya ve teslim
almaya çabalıyor. Bu nedenle Gençlik
Federasyonu binasını 5 ayda 6 kere ba-
sarak talan etti, duvarlarını yıktı, kapılarını
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kırdı, içerisini talan etti. Pankartlarını
çaldı. Zorbalık ve hırsızlıkla Dev-
Genç’lileri yıldırmaya, mücadeleden
vazgeçirmeye çabaladılar. Çünkü di-
renme ruhunu bitirmek istiyorlar. Ancak
Dev-Genç; tarihiyle, gelenekleriyle,
yarattığı değerleriyle, şehitleriyle, yurt-
severliğiyle çok köklü bir mirasa sahiptir.
Bu nedenle de baskınlarla, tutuklama-
larla, katliamlarla Dev-Genç’liler teslim
alınamayacağı gibi, faşizme karşı di-
renmelerinin önüne de geçilemez. 

Tek bir Dev-Genç’li faşizme karşı,
emperyalizme karşı direniyor. 

Uzlaşmacılığa karşı direniyor. 
Teslimiyete karşı direniyor. 
Marksizmin-Leninizmin gücüyle

direniyor. 
Devrimin gücüyle direniyor. 
Tarihsel ve siyasal haklılıkla di-

reniyor. 
Şafaklar'ın, Bahtiyarlar'ın, Elif-

ler'in, Leylalar'ın, Bilgehanlar'ın, Sı-
lalar'ın gücüyle direniyor. 

Tek bir Dev-Genç'li, Dev-Genç'in
tarihiyle ve gelenekleriyle direniyor.
Tek başına federasyonu savunuyor.
Savunduğu sadece bir bina değil, sa-
vunduğu; uğruna Kızıldere'den bu
güne şehitler verilen vatan ve halktır.
Tek başına düşmana karşı savunduğu
tarihimizdir, geleceğimizdir. 

Bir tek Dev-Genç’linin direnişi,
"OHAL var" diyerek direnmemeyi
meşrulaştırmaya çalışanlara, "OHAL
var" diyerek gerilla cenazelerini sa-
hiplenmeyerek ortada bırakanlara,
"OHAL var" diyerek kurumlarının ka-
pısına kilit vuranlara bir gerçeği gös-
termiştir. HER KOŞUL VE HER ŞART
ALTINDA FAŞİZME VE EMPER-
YALİZME KARŞI DİRENMEK
MÜMKÜNDÜR. Bu ideolojik bir şe-
killenme, ruhsal bir şekillenmedir. Dev-
Genç’liler de bu ruh halini yaratan
çizgi, emperyalizmin ve faşizmin bütün
saldırılarına karşı bedellerle direnmeyi
gelenek haline getirmiştir. Böyle bir
direnme geleneğine sahip olunmadan,
bugünkü OHAL koşullarında direnmek
elbetteki düşünülemezdi. 

2000 Büyük Ölüm Orucu döne-
minde, direnişi bırakarak teslimiyeti
seçenler o günden bu güne her alanda
uzlaşmanın ve teslimiyetin teorisini
yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.
O gün 122 şehitle direnenler, emper-
yalizmin beyinleri teslim alma poli-
tikalarına bedellerle karşı koyanlar
ise bugün; emperyalizmle dünya dev-

rimci örgütleri arasındaki ideolojik
savaşı kazanmanın verdiği güçle her
alanda yeni yeni direnişler yaratmaya,
zaferler yaratmaya devam ediyorlar.
Meydanlar OHAL uygulayan faşizmin
baskı ve şiddetinin yarattığı suskun-
lukla değil, direnenlerin sloganlarıyla
yankılanıyor. 

-Kemal Gün Dersim'de Seyit Rıza
Meydanı'nda gerilla oğlunun kayıp
bedeni için direniyor. 

-KEC'li (Kamu Emekçileri Cep-
hesi) Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça Ankara Yüksel Caddesi'nde,
KHK'larla işlerinin ellerinden alın-
masına karşı direniyorlar. 

-KEC (Kamu Emekçileri Cephesi)
Malatya direnişi saldırılara, gözaltılara
rağmen devam ediyor. 

-KEC'li (Kamu Emekçileri Cep-

hesi) Nazife Onay İstanbul Cevahir
AVM (Alışveriş Merkezi) önünde di-
reniyor. 

-KEC'li (Kamu Emekçileri Cep-
hesi) Alev Şahin Düzce'de direniyor. 

-Devrimci tutsaklar hapishanelerde
hak gasplarına, tecrite ve işkencelere
karşı direniyorlar. 

-Dev-Genç’liler okullarda, sokak-
larda, meydanlarda, federasyon
binasında, işkencehanelerde di-
reniyorlar. Direnişten yana olan-
lar, faşizme ve emperyalizme
karşı olanlar, halklarını ve va-
tanlarını sevenler her şart altında
direniyorlar. Tek başlarına da
olsa, faşizmin karşısında diren-
menin meşruluğuna inanıyorlar
ve direniyorlar. Direnmenin be-
deller gerektirdiğini biliyorlar
ve bu bedelleri ödüyorlar. Çünkü
bedel ödenmeden hiçbir hakkın
kazanılamayacağını biliyorlar.
Çünkü bedel ödenmeden halktan
yana olunamayacağını ve yurt-
sever olunamayacağını biliyorlar. 

Evet, tek bir Dev-Genç’li
direnişiyle, hak hukuk aramanın
yolunu gösteriyor. Yurtseverliğin
yolunu gösteriyor. Halktan yana
olmanın yolunu gösteriyor. 

Tek bir Dev-Genç’li direnişiyle,
devrimciliğin direnmek olduğunu öğ-
retiyor. 

Evet devrimcilik, sosyalistlik, de-
mokratlık nedir? Bunlar yeniden ve
yeniden tartışılmalıdır. Faşizmin sal-
dırılarına karşı tek bir direniş örgüt-
lemeden, AKP icazetindeki "solculuk"
devrimcilik değildir, sosyalistlik de-
ğildir. 

Tek bir Dev-Genç’li direnişiyle,
devrimciliğin, sosyalistliğin, yurtse-
verliğin, halktan yana olmanın, de-
mokrat olmanın emperyalizme ve fa-
şizme karşı direnmek olduğunu gös-
teriyor ve her koşul ve şart altında
direnilebileceğini, direnmemenin hiç-
bir gerekçesi olamayacağını, diren-
memenin teslimiyet ve uzlaşmacılık
olduğunu gösteriyor.

Tek bir Dev-Genç’li faşizme
karşı, emperyalizme karşı

direniyor. 
Uzlaşmacılığa karşı direniyor. 

Teslimiyete karşı direniyor. 
Marksizmin-Leninizmin

gücüyle direniyor. 
Devrimin gücüyle direniyor. 
Tarihsel ve siyasal haklılıkla

direniyor. 
Şafaklar'ın, Bahtiyarlar'ın,

Elifler'in, Leylalar'ın,
Bilgehanlar'ın, Sılalar'ın

gücüyle direniyor. 
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*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde



Nasıl bir özlem nasıl, bir sevda ki
bu, çok özledim çok ama çok seviyo-
rum demek yetmiyor. Yutkunamıyor
insan kelimeler boğazda diziliyor, ben
birini düşünürken öyle hızlı çoğalıyor
ki kavuşacaklarım, insan koşarak ka-
tılmak istiyor bu kervana. Bir yer
hayal ediyorum cennet değil, yıldızlar;
öyle parlak, öyle derin, bütün dilek-
lerimizin orada olduğu bir yer. Vurul-
duğumu hayal ediyorum, düşmanın
beyninde en büyük zararı vererek
orada vurulup düşüyorum. Son nefe-
simi verirken, en çok acı çektiğim
anda, biri elimi tutuyor. Gözlerimi
açıyorum, Şafak abi... Sımsıkı sarılı-
yorum ona, elimde değil eminim
denize akan nehir gibi akar gözyaşla-
rım. Siliyor abim gözyaşlarımı, hoş-
geldin nerede kaldın diyor, çok özledim
diyor, ben öyle mutluyum ki konuşa-
mıyorum. Tekrar sarılıyor Şafak abi
uzunca, sımsıkı. Konuşacak çok şe-
yimiz var, diyor ve başlıyoruz yürü-
meye. Yolda bana gençliği soruyor,
neler yaptığımızı... Kimleri nasıl eğit-
tiğimizi soruyor. Gözüm hep sizin
üzerinizdeydi diyor. Anlatıyorum uzun
uzun her şeyi. Kızıyorum ona niye
beni de yanında götürmedin diye,
senin daha yapacak işlerin vardı diyor.
Öyle özlemişim ki onu, onun sesini...
Nerede yürüdük, hangi yollardan geçtik
bilmiyorum. Bir kapıyı açıyor Şafak
abi, yerlerde hep kiraz çiçekleri. Öyle
güzel kokuyor ki her yer. Bak diyor
sen de en güzel olduğun anda düştün
toprağa kiraz çiçekleri gibi. Sonra
gökyüzüne bakıyorum lacivert ama
apaydınlık. Yıldızlarla dolu ve öyle
yakınki sanki elimi uzatsam bir yıldızı
oynatacağım yerinden.

Yürüdükçe yoğunlaşıyor kiraz
çiçeklerinin kokusu ve bir kapı açı-
lıyor. Ben daha kim olduğunu göre-

meden sarılıyor bana. Saçlarındaki
kına kokusundan anlıyorum Hünkar
abla. Gerillaya gitmeden kına yak-
mıştı saçlarına canım ablam. Sıkıyor
yanaklarımı. Sonunda erdin muradına
18’ine basmadan aldın kleşi diyor,
gülüyoruz. Tekrar tekrar sarılıyorum
doyamıyorum ablama, kulağıma fı-
sıldıyor; "sakın ağlama hiç mi de-
ğişmedi senin şu huyun" diye tatlı
tatlı kızıyor. Bir bakıyorum ki lülük
lülük saçlarıyla Çiğdem abla hızlı
hızlı geliyor. Hemen arkasında Berna
abla ve Bahtiyar abi. Çiğdem abla
abla hemen sarılıyor ve ardından
hızlı hızlı sorular sormaya başlıyor
"nasılsın, bir ihtiyacın var mı, bi-
zimkiler n'apıyor? Ve Berna abla
giriyor araya "Çiğdem Çiğdem ay
dur özledim bir sarılayım". Berna
ablam benim, o bana kendine gü-
venmeyi öğretti, bana yere sağlam
basmayı öğretti. Bahtiyar abi gü-
lümsüyor Cephe gülüşüyle. Sarılı-
yoruz sımsıkı, "hoşgeldin" diyor.
Oğuz’u görüyorum "semtimizin kızı"
diyor, gülümsüyor o güzel gamzesini
izliyorum, sonra sarılıyoruz sımsıkı.
Nasıl özlemişim hepsini. Bir rüya
olmasından korkuyorum... 

Hep şehitlerimizi görürdüm rü-
yamda ve sabahları kalkmak istemez
tekrar tekrar hayal ederdim gördük-
lerimi. Şimdi de sanki hiç uyanmak
istemediğim bir rüyadaymışım gibi.
Hangisine sarılsam özlemle dolu
gözyaşlarımı durduramıyorum. Neler
paylaştık biz... Şafak abinin omzunda
ağlardım ve o da dayanamazdı göz-
leri dolardı. Berna ablanın "sen ada-
letli olacaksın", "kendine güvene-
ceksin" sözleri kulaklarımda yankı-
lanıyor. Ya Leyla abla, nasıl kafa
yorardı mahalleler üzerine. Saatlerce
mahalle gençliği üzerine konuştu-

ğumuzu hatırlıyorum. Çiğdem abla
otobüste giderken bana Bahtiyar abi-
nin sevdiği türküleri dinletirdi.

Bir kez sormuştu Berna abla; "son
kez bir şey diyecek olsan ne derdin"
diye. Cevap verememiştim de nasıl
pişman olmuştu sorduğu için. Heye-
candan cevap veremedim diye nasıl
kızmıştım kendime. Ya Bahtiyar abi...
Kar yağmıştı Gazi’ye de karların
içine gömmüştü beni. Benim sabırlı
emekçi Mahir abim nasıl dalga geçi-
yordu benimle, "majezik" diyemi-
yorum diye. Gülünce daha da kırmızı
olurdu o güzel yüzü. Şafak abi şehit
düştüğünde ağladığımız için çok kız-
mıştı ve demişti ki; Şafak’a da bu
yakışırdı, böyle ölmek yakışırdı, niye
üzülüyorsunuz, devrimciliği bırak-
madı, hain olmadı... 

Ben bu anılarla yaşadım gece
gündüz, onlara duyduğum özlemle
yaşadım. Şimdi onlarla yanyana ol-
duğuma inanamıyorum. Bunları ge-
çirirken içimden, birden çikolata tu-
tuşturuyor biri elime "al" diyor;
kendi eyleminin tatlısı, ilk sen ye...
Bu ses Dayı’mızın sesi... Mahkeme
görüntülerini sayısız kere izleyip
kabımıza sığamadığımız Dayı’mızın,
öğretmenimizin sesi. Dayı’ya sarı-
lıyorum, onu hep merak ediyordum.
Hep abilerime soruyor anlattırıyor-
dum, onu tanımak istiyordum. Şimdi
bütün sıcaklığıyla, samimiliğiyle
karşımda... 

Çiğdem abla heyacanlı heyacanlı
“hadi hadi diyor halay çekelim”. Ve
halaya başlıyoruz. Bir yanımda Bün-
yamin, bir yanımda Aysun abla...
Bünyamin'e bakıyorum gülümsüyor.
Aysun ablaya bakıyorum yine yeleği
üzerinde, boynuma sarılıyor hemen.
Aysun ablanın saf, temiz tavırları
hep yüzümüzü güldürürdü. Öyle ge-

“Ne Kadar Çok Seviyoruz 
Birbirimizi Değil Mi?..

Sevgi Ölümü Nasıl Da Yeniyor”

KİRAZ ÇİÇEKLERİ
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niş bir çember olmuşuz, öyle güzel
ki yoldaşlık, böyle omuz omuza... 

Karşımda Onur abi ve Çayan abi
var. Birbirlerine bakıp gülüyorlar.
Sonra ikisi de koşarak gelip yanıma
giriyorlar. Çayan abi "can ciger"
diyor, sonra Tarık geliyor yanıma,
sarılıyorum. Tarık Gazi mahallesinin
gençlerindendi, gerillaya katıldı. Yok-
sulluk onu savaşçı yaptı, şimdi hala-
yımızda İbrahim Çuhadar'ın yanında.
Gazi'yi soruyor bana, isim isim ar-
kadaşlarını soruyor "umarım onlar
da savaşçı olur" diyor... 

Leyla abla elimi tutup çıkartıyor
beni halaydan, “Canım diyor bur-
numda tütüyorsun.”. Sarılıyoruz da-
kikalarca. Anlatıyorum ona tek tek
mahalleleri, ailelerimizi, mahalle
gençliğini... O gittikten sonra nasıl
yaptığımı, neleri yapamadığımı an-
latıyorum. Canım ablam yine aklı
işlerimizde, insanlarımızda. Abla di-
yorum, herkes burada mı? Evet diyor
herkes burada, ne kadar güzel değil
mi? Kenan abiyi soruyorum beni ya-
nına götürüyor, Kenan abi ve Seyhan
abla halayı izliyorlar birlikte. Kenan
abiyle sarılıyoruz beni Seyhan ablayla
tanıştırıyor. Sonra hep bakıp bakıp
gurur duyduğum dağ gibi Naciye
abla geliyor sarılıyoruz... 

Elif Sultan ablayı merak ediyorum.
Leyla abla yanına götürüyor beni,

sarılıyoruz. Beni Fi-
dan ablayla tanıştı-
rıyor. Ferit abiyi so-
ruyorum, Ferit Eli-
uygun'u. Onu çok
merak ediyorum,
ona selam götürü-
yorum onu hep
bana anlatan abim-
den. Sonra tek tek
bütün şehitlerimizle
kucaklaşıyorum... 

Hünkar abla ile
Şafak abi geliyor
"seni bir yere götü-
receğiz hadi" diyor-
lar. Bir kapıdan ge-
çiyoruz, ikisi de el-
lerimi tutuyorlar.
Onların ikisi de
bana öyle çok emek
verdi ki. Hastalan-
dım, sabaha kadar

başımda beklediler. Bana yaratmayı
öğrettiler, bana imkansızı mümkün
kılmayı öğrettiler. Bana sevmeyi de-
ğer vermeyi öğrettiler. Bak diyor Şa-
fak abi,"göremiyorum abi" diyorum.
Tekrar ediyor Şafak abi; "gözlerinle
değil yüreğinle bak" diyor. Bakıyo-
rum, yüreğimdekileri düşünerek ba-
kıyorum ve kendimi görüyorum, vu-
rulup düştüğüm o anı görüyorum.
Düşman nasıl da kaçışıyor, yaklaşa-
mıyorlar yanıma. Hep son nefesimde
güleceğim diyordum. Çünkü Onur
abi öyleydi gülüyordu ve bu öyle et-
kilemişti ki beni, herkesi... Cenaze-
sinde toprağın içine girip ben koydum
göğsüne cephe bayrağını ve söz ver-
miştim ona hesabını soracağım, ya-
nına geleceğim diye. Şimdi sözümü
tutmanın onurunu yaşıyorum. Evet
onun gibi gülmüşüm ben de. Yol-
daşlarımı görüyorum, haberi alan
yoldaşlarım nasıl da öfkeliler. Hep
geleneklerimize göre olsun istedim
cenazem. Son kez görmek istedim
Gazi Mahallesini. Gazi halkını kızıllar
içinde dolaşmak istedim. Şimdi va-
siyetim için koşturuyor yoldaşlarım.
Mahallenin şahanları çıkıyorlar. Hep-
sini tek tek tanıyorum. Hepsiyle ayrı
ayrı yaşadığım güzellikler var. Hepsi
için kurduğum hayaller var. Slogan
atıyorlar, şimdi adımı  haykırıyorlar,

"hesabını soracağız" diyorlar. Ses-
lenmek istiyorum onlara, sarılmak
istiyorum. Gazi Cemevi'ne getiriyorlar
cenazemi. Annem, TAYAD’lıların
yanında beyaz başörtüsü ve kızıl alın
bandıyla dimdik duruyor. Ablam yol-
daşlarımın yanında. Yeşil gömlek
giymiş, ne güzel olmuş, nasıl yakışmış
ona. Hep özlemini duyduğum dağların
kır çiçekleriyle süslüyorlar beni, yü-
zümü açıyorlar. Son kez dolaşıyorum
Gazi sokaklarında. Esnafa selam ve-
riyorum, kapıları çalıyorum bir bir,
"zafer yakında" diyorum. Gazimizin
yüzü çamurlu çocuklarını öpüyorum.
Gazi vatanım. Bu bir veda değil Gazi
halkına, mahallemizin şahanlarına,
yüreklerinde yaşayacağımı biliyorum,
onları çok ama çok seviyorum. 

Ve dönüyoruz Şafak abi, ben,
Hünkar abla. Gittiğimizde bir çember
oluşturuyoruz koskocaman, yıldızlar
hala gökyüzünde ve çok yakın bize,
kiraz çiçekleri düşüyor üstümüze.
Bu çemberde Berkin’i, Hasan Ferit’i,
Dilek Doğan’ı, Yılmaz’ı görüyorum.
Ama bir farklılık var, çok daha kala-
balığız. Göz gezdiriyorum ve evet
yine onlarlayız, halkımızlayız bunu
fark ediyorum. Taybet ana burada,
Silopi’de 7 gün boyunca yerde bek-
letmişlerdi cenazesini. Kalkıp elini
öpüyorum, "kızım" diyor; siz sordu-
nuz hesabımızı, kanımız yerde kal-
madı. Soma’da katledilen maden iş-
çilerini görüyorum. Berkin'in yanında
Uğur Kaymaz var, Barış Kurt var,
TOMA’nın altında ezilen Sevcan var.
Evet biz yine burada onlarlayız. Do-
yamıyorum onlara bakmaya. Ve baş-
lıyoruz türkü söylemeye...

Ne kadar çok seviyoruz birbirimizi
değil mi? Sevgi ölümü nasıl da ye-
niyor. Bu sevgi ve bize sevdikleri-
mizin yokluğunu yaşatan düşmana
öfkemiz var olduğu sürece bizler
tıpkı şehitlerimiz gibi en güzel ol-
dukları anda toprağa düşen kiraz çi-
çekleri üzerinde, yıldızların altında
omuz omuz oturup türküler söyle-
meye devam edeceğiz. Bu yüzden
bizim için öldü demesinler, kiraz çi-
çekleri toprağa düştü desinler.

25.01.2017
Sevgilerimle

SILA ABALAY



Sılayla aynı okuma grubunday-
dık... Okuma gününden bir gün
önce, akşam Sılalara kalmaya git-
tik.Sabah da okuma yapmak için
Okmeydanına gidecektik. Sılanın
ailesi ona karşı tepkiliydi devrimcilik
yaptığı için, okulunu bıraktığı için…
Annesi her ailenin çocuguna dev-
rimcilikle ilgili söylediği şeyleri
söylüyordu Sıla’ya: Gel burada yap
illa devrimcilik yapmak için gitmen
mi gerekiyor. Burada hem devrim-
cilik yap hem okulunu oku.. gibi
şeyler söylüyordu sürekli… Sıla
tekrar tekrar anlatıyordu annesine
neden devrimcilik yaptığını, ikna
etmeye çalışıyordu... Bir de ablası
vardı Sıla'nın.. 'Abla keşke ablamı
da devrimcileştirebilsek' diyordu.
Ablasına üzülüyordu... Ablasının
kendi dünyasında yaşamasına, sa-
dece kendisiyle ilgili hayaller kur-
masına... Halkının yaşadığı acıları,
adaletsizlikleri gördükçe Sıla, öğ-
rendi kendi kabuğundan çıkıp baş-
kalarının acısını taa yüreciğinin şu-
rasında hissetmeyi...

Sabah uyandığımızda her yer
bembeyaz kardı..Ya Aralık ya Ocak
ayıydı tam hatırlamıyorum ama aca-
yip kar yağmıştı. Pencereden dışarı
baktığımızda hareket eden hiçbir şey
yoktu… Ne insanlar işine gidiyor
ne de arabalar yolcu taşıyordu bir
yerden bir yere… Yollar kardan
dolayı kapanmış metro, metrobüs ve
diğer bütün ulaşım araçları yağan
kardan dolayı kullanılamıyordu.. 

Kahvaltımızı yapalım biraz bek-
leyelim dedik belki yollar açılır
diye… Annesi de bizi ikna etmeye
calışıyordu bugün gitmeyin kalın
burda diye, karın yolları kapatmasına,
evde 'mahsur' kalmamıza seviniyor-
du...Aradan bir saat geçti 2 saat geçti
bir değişiklik yok tam tersi hava
iyice kötüleşti… Taksiyle metrobüse
kadar gidelim en azından ondan son-
rasını hallederiz diye düşündük..Taksi
durağını aradık taksi cağırmak

icin..Taksi de yok kardan dolayı. O
gün okuma günümüzdü ve Okmey-
danı’na gitmemiz gerekiyordu. Otur-
duk düşündük Sıla’yla ne yapalım
diye… 

Gitmesek olmazdı çünkü
Mahir(Bektaş) de bizim okuma gru-
bumuzdaydı, onu yalnız bırakmak
da istemiyorduk...Ve yola çıkmaya
karar verdik..Annesi, ablası gitme-
memiz için bizi ikna etmeye çalışı-
yordu..Tipi var donarsınız, yolda yo-
lakta kalırsınız başınıza bir hal gelir
dediyse de biz gitmeye karar ver-
miştik bir kere..Üstümüze  kalın
şeyler giydik, iki üç tane çorabı üst
üste giydik..Sılanın annesi pekmez
veriyordu ki bize sıcak tutsun… Son
hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çık-
tık..Ikımızde çok heyecanlıydık ey-
leme gider gibi… Kar diz boyuydu
ve savuruyordu..Gözümüzü açamı-
yorduk..Sokakta da kimse yok… Bir
süre gittikten sonra vazgeçecek gibi

olduk..Hem üşümeye başlamıştık
hem de gözümüzün önünü göremi-
yorduk...Cepheli koşullara teslim
olmaz, savaşır dedik..Gerilla oldu-
ğumuzu düşünelim ne yapacaktık,
kar  yağdığı için vazmı gececek-
tik… Aklımıza Mıtka Grıbceva gel-
di...Onun azmi, kararlılığı, savaşma
hesap sorma isteği…Böyle düşün-
mek güç verdi, bize kim olduğumuzu
hatırlattı tekrardan… Mıtka gibi
yaptık. Kendimize hedef koyduk
şu binanın, şu arabanın yanına gi-
dince dinleneceğiz diye… Marşla-
rımızı  söyledik yol boyunca… He-
def koyduğumuz yerlerde  mola
verdik, dinlendik..Birbirimizden
destek ala ala, birbirimize tutuna
tutuna bitirdiğimiz o zorlu yürüyüş
tam iki buçuk saat sürmüştü… İki
buçuk saat sonra metrobüse vara-
bildik..Ve kazanan devrim oldu
dedik birbirimize..

Sıla’ya hep 'küçük zaafım' der-
dim... Dayanamazdım ona… Elime
yiyecek bir şey geçtiği zaman sak-

lardım o gelince ona verirdim…
Elimde olan herşeyi onunla paylaş-
mak istiyordum… Keşke şu göğüs
kafesimi yarabilsem de seni içime
sokabilsem derdim hep ona… Öyle
güzel bakardı ki insana gözlerinin
içi gülerek… O gülüşünü, bakışını
çaldılar bizden Sıla..Artık sana küçük
zaafım demiyorum.. Sen benim dev-
rimcilik nedenimsin... Hani demişsin
ya “Sonevler’de oturan çocuklar ko-
nuşmaktan utandığı için devrimcilik
bir zorunluluktur”…Şimdi de senin
yarım kalan gülüşün,coşkulu coşkulu
insanlara devrimciliği anlatışın, göz-
lerinin içi gülerek bakışın.. ve daha
birçok şey… bir de bunlar için hesap
soracağız..bir de bunlar için basacağız
tetiğe… Söz sana…

Şimdi sen de özgürlük bahçesinde
bir gülsün Sıla... Uğruna canını ver-
diğin halkın seni de bastı bağrına..Ber-
na’nın, Şafak’ın öğrencisi… Karanfil
halayında sen de aldın yerini...

Yürüyüş
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Yoldaşları Sıla Abalay’ı Anlatıyor:
“Aklımıza Mitka Grıbceva geldi... 
Onun azmi, kararlılığı, savaşma hesap sorma isteği… 
Böyle düşünmek güç verdi, bize kim olduğumuzu hatırlattı tekrardan…”



Sıla tam da Şafak'ın öğrencisi idi.
İlke ve kurallara dikkat ediyor, etra-
fındakilere de bu bilinci veriyordu. 

Bir defasında Dev-Genç’liler olarak
Gazi Mahallesi’nde dergi dağıtmış, hem
acıkmış hem de yorulmuştuk. Yolda
Sıla'yı gördük, Gazi'de  çalışma yapmaya
yeni başlamıştı. Esnaftan, ilişkilerden
bize yemek ayarlamasını istedik. Gazi'de
yeni olduğunu henüz ilişkileri iyi bil-
mediğini söyledi. Yine de gidip bakayım,
dedi. Öyle söyleyince umutsuz bekli-
yorduk. Biraz sonra eli kolu dolu, bö-
reklerle kurabiyelerle geldi. O öyle
içten öyle mütevazi ve öyle cana yakındı
ki, tanımadığı bir mahallede bile hemen
sorun çözen olmuştu. Halka kendini
bu denli sevdirmesi devrimci kişiliği,
duruşundandı. Halkın onu bu denli sor-
ması, merak etmesi de bu kişiliği halka
yansıtmasındandı.

***
Bizim 11 Mart Boykotu için Yeni-

bosna Pazarpazarına masa açmamız ge-
rekiyordu. Fakat biz bildiri az, masaya
koyacak örtü yok, deyip masayı açma-
mak için direniyorduk. O anda Sıla o
her zamanki kıpır kıpır haliyle yanımıza
gelip durumu sordu. Anlatınca bizim
tüm yok dediğimiz şeyleri 2 dakikada
buldu. Masa örtüsünü hiç tanımadığı
bir evden girip almıştı, bildirileri de fo-
tokopiyle çoğalttı. Sonra biz de masayı
açtık, zaten açmama gibi bir şansımız
yoktu. Önümüzdeki tüm engelleri kal-
dırmıştı. Böyleydi Sıla, yapacağımız
işin hayata geçmesi için önümüzde olan
tüm engelleri kaldırmak için uğraşırdı.
Coşkusuyla, sorunların olanaksızlıkların
çözümlerinin halkta olduğunu söylerdi.

18 yaşında bize pratiğiyle, mücadele
yaşantısı ve şehitliğiyle çok şey öğretti.
Kendine yakışır bir şekilde şehit düştü.
Onun bıraktığı yoldan onun bize bırak-
tıklarıyla şimdi daha güçlü yürüyece-
ğiz.

***
Yaşı küçük ama yüreği büyük yol-

daşım Sıla'nın şehitlik haberini  aldığım
ilk an bir kapı aralığında bana sorduğu
“abi şehitlik hak mıdır” sorusu aklıma
geldi. O an o soru karşısında afalla-
mıştım sadece “sence” diyebilmiştim.
Sıla da bana “eğer kastettiğimiz gibi
alnımızın akıyla gideceksek şehitlik
haktır” demişti. 

Sıla'nın bazen çocuksu bazen de
çok olgun oluşu ve böyle sorularla
insanları düşündürmesi, gerçekten
onun bu yaşında daha büyük mis-
yonlar yüklendiğini gösteriyordu. 

***
2015 yılında Gençlik kampındayız.

O zamanlar İstanbul'a Gençlik Fede-
rasyonu'na ilk gelişim. Gençlik cıvıl
cıvıl, herkes bir yerde bir şeylerle uğra-
şıyor, koşturuyor. Tabi o zaman ne ya-
pıyorlar, neyle uğraşıyorlar pek bilmi-
yorum. Kampta da 70-80 kişiye yakın
varız. Sıla, kampın neşesi, oradan oraya
koşuyor, yanına birisini alıp sohbet
ediyor, sürekli bir iş yapıyor. O sıcaklığını,
emekçiliğini her haliyle gösteriyor. Dev-
rimciliği bilmeyen bir insanın bile, Sıla'yı
tanıdıktan sonra olumlu yönde ilerle-
memesi mümkün değildir. Benim de
devrimcilik kararı almamın büyük payı
Sıla'dandır. Düzendeki yoz ilişkileri,
yoz kültürü, arkadaşlık ilişkilerini gö-
rüyorum. Bir de kampta geçen zaman-
larımıza bakıyorum birbirinden çok fark-
lılar. Beni etkileyen yönlerinden biri bu
oldu, bu da Sıla'nın emekleri sayesinde
oldu. 13 günün sonunda kamp bitti, ça-
lışmalar bitti, yaşadığım şehre dönme
vakti geldi, gitmeden önce Sıla’yla ko-
nuştum ve Sıla “gitmesen olmaz mı”
dedi. O an gitmeyi aklımdan çıkartıp
bu kelimenin ana halkasına inmeye ça-
lıştım. Bir kelime insanın hayatını nasıl
değiştirir diye düşünecek olursak, bir
kelime verilen kararı değiştiriyor. Tabiki

de her şeyin bir nedeni, bir sonucu
vardır. Sıla’ya o kelimeyi söyleten şey
emekçiliği, benim ise kararımı değiştiren
şey Sıla'nın bana vermiş olduğu emek-
ti.

Yoldaşları Sıla’yı Anlatıyor:
“Böyleydi Sıla, yapacağımız işin hayata geçmesi için 

önümüzde olan tüm engelleri kaldırmak için uğraşırdı.”

21 Mayıs
2017
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Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

Sonuncumuza Kadar
Yozlaşmayla 

Mücadele Edeceğiz
İstanbul Gazi Mahallesi, Gazi

Cephe Milisleri 11 Mayıs’ta mahal-
lede Sekizevler Bölgesi’nde dikkat-
lerini çeken üç kişinin uyuşturucu
sattığını tespit etmiş ve yakalamıştır.
Gecekondu bölgesinde torbacıları
cezalandıran Cephe Milisleri, üzer-
lerinden çıkan uyuşturucuları yakarak
imha etti. Ardından kısa bir açıklama
yayınlayan Cephe Milisleri şu sözlere
yer verdi; “ Halkımız! Mahalleleri-
mizde uyuşturucuya fuhuşa kumara
her türlü yozlaşmaya savaş açtık
bizlere istihbarat getirin bizlere silah
getirin uyuşturucu satıcılarını ceza-
landıracağız gençlerimizi zehirleyen
köpeklerden ve o köpeklerin sahibi
AKP iktidarından hesap soracağız.”



Açlık greviyle ilgili güncede alın-
tıladığım bir tanımlama vardı. Açlık
grevi bir çığlıktır, diyordu bu tanımda.
Açlık, insanlar ona katılana ve onunla
birlikte hareket edene kadar onları
çağırmaya devam eder. İnsanların ona
katılmasıyla bir tiyatroya dönüşür.
Ama oyunun sonu belli değildir. Oyun,
hep birlikte belirlenir.

Açlığın bu tarifini daha sonra çağ-
rılarda, röportajlarda çok sık kullandım.
Açlığımız bir çığlık, sizi çağırıyor,
demek için. Çığlığımız en yüksek
karşılığını son günlerde buldu. Ger-
çekten de açlık, sizlerle birlikte oy-
nadığımız, sonunu birlikte yazdığımız
bir oyuna dönüştü. Yazmakta oldu-
ğumuz, şu anda ve (….)

Birkaç gündür destek ve dayanış-
ma, halkın sahiplenmesi, basının ilgisi
üst boyutlara ulaştı. Direniş yeni bir
evreye girdi. Elbette, çok mutluyuz.
Hepimiz çok şaşkınız. Semih’le bir-
birimize fotoğraf, haber göstermekten
bir hal oluyoruz. “Sen bunu gördün
mü?”, “Asıl sen bunu gördün mü?”

Dostlarımız, destekçilerimiz, ai-
lelerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor.
Üstümüze titriyorlar. Herkes gözü-
müzün içine bakıyor. Sevmenin ve
sevilmenin en saf halini tecrübe edi-
yoruz. Benimse, son günlerde yükselen
desteğe tepkim şaşkınlıkla karışık bir
meşk hali: “Allahım, ne güzel bir

halkız biz. “Zalimlerin
karşısında, sesimizi so-
luğumuzu, yumrukları-
mızı, vicdanlarımızı bir-
leştirince ne güzel olu-
yoruz. Başım dönüyor
ikimizden, diyor ya şair.
Ben onu tahrif ediyorum
ve diyorum: Başım dö-
nüyor hepimizden. Bu
halkın ekmek ve onur
mücadelesine verdiği ce-
vaptan; dimdik ayakta
duran insanlığından, ada-
let duygusundan başım
dönüyor.

Alanda, desteğe ge-
lenlerle uzun uzun sohbet etme şan-
sımız olmuyor. Bazen sadece göz
göze geliyoruz. Bazen sadece ellerimiz
buluşuyor. En çok, sizi çok seviyoruz,
diyoruz birbirimize. “Biz de sizi çok
seviyoruz.” Bu kimi zaman, birbirini
daha önce hiç görmemiş iki insanın
sözü oluyor; birbirini hiç görmemiş
ama birbirini tanıyan ve çok seven
insanlar topluluğu oluyoruz. Bazen
uzaklardan gelmiş dost yüzler görü-
yorum alanda. Sadece merhaba demek
için kilometreler aşıp gelen dostları-
mızla kısacık sohbetler ediyoruz. Ba-
zen direnişle birlikte birbirini yeniden
tanıyan ve bulan insanlar oluyoruz.
Biz, birbirimizi direnişimizden tanı-

yoruz, direnişimizden seviyoruz.
Türkçedeki “teşekkür” sözcüğü

bana hep -hem manevi hem de fonetik
olarak-yüksüz gelir. Ya da zayıf. Üs-
telik dayanışma gösterene teşekkür
etmeyi biraz “Avrupalıca” buluyorum.
Ama insan ne diyeceğini bilemiyor.
Aslında hiçbir sözcük duygularımı
ifade etmeye yetmiyor. “Sizi çok se-
viyoruz” diyeyim ben yine. Direnişe,
açlığa ses olan; alana gelen, elimizi
tutan, bulunduğu yerde destek açlık
grevi yapan, polis saldırılarına rağmen
alanı bırakmayan, gözaltına alınan ve
açlığımızın çağrısına sadece kalbindeki
titremeyle bile olsa cevap veren her-
kesi, çok ama çok seviyoruz!

Nuriye Gülmen’in Günlüğü’nden 
Teşekkür Yerine: Sizi Çok Seviyoruz

Direnenler Teslim Alınamaz,
Açlıkla Islah Edilemez!

Suriye Halk Cephesi ve dostları
12 Mayıs saat 10.00’da, direnişlerinin
185, açlık grevi direnişinin 65. gü-
nünde olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için, ayrıca Dersim Seyit Rıza
Meydanı’nda sığınaklarında katledilen
çocuklarının kemiklerine ulaşmak için
79 gündür açlık grevi yapan Kemal
Gün için 1 günlük destek açlık grevine
başladı. Programda ilk olarak dire-
nişçilere destek amaçlı açıklama ya-
pılıp video kaydına alındı. Suriye
Halk Cephesi açıklamada şu sözlere
yer verdi: “Emperyalizme ve işbir-
likçilerine karşı yedi yıldır onurlu bir
direniş sergileyen Suriye’den selamlar.
Bizler Suriye Halk Cephesi ve dostları

olarak Nuriye Gülmen, Semih Özakça
ve Dersim’de çocuklarının cenazelerini
almak için açlık grevindeki Kemal
amcanın yanında olduğunu söylüyor
ve bir günlük açlık grevi ile açlığını
paylaşıyoruz. Tarih, direnenlerin kar-
şısında hiçbir gücün  duramayacağını,
direnenlerin kazandığını yazdı, yaz-
maya devam ediyor.185 gündür dire-
nişinizi takip ediyor ve ilk günden
beridir kazanacağınıza olan sonsuz
inançla sizleri selamlıyoruz ve sizleri
çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz.
Buradan işbirlikçi AKP iktidarına ses-
leniyoruz; Kanun Hükmünde Karar-
name’lerle işten atılan yüzbinlerce
kamu emekçisi işine iade edilsin. Ay-
rıca bugün direnişimize polisin sal-
dırdığını duyduk, saldırılarınız diren-

işlerimizi bitiremez, biz kazanaca-
ğız!”Ardından Suriye Halk Cephesi
dostlarından Ammar söz alarak; “Su-
riye’den açlık grevinde olan Nuriye
ve Semih’in yanında olduğumuzu be-
lirtiyor ve en doğal hakları olan işlerine
geri dönmelerini istiyoruz” dedi. Yine
dostlardan İntisar söz alarak; haklı
olanın kazanacağını, Suriye’nin em-
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
mücadelede zaferi kazanacağına inan-
dığını ve Türkiyeli devrimcilerin mü-
cadelelerinde zafer kazanmalarını di-
ledi. Son olarak Muhammed Kasım
söz alarak; “Nuriye abla, Semih abi
sizleri çok seviyoruz, zaferi mutlaka
kazanacağız!” dedi. Ardından destek
sloganları atılarak destek açlık grevi
başladı.

Yürüyüş
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DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

Ankara Yüksel'de çok hızlı
gelişmeler yaşanıyor. 

Gerçekten de tam olarak
halk hareketine dönüşmüş du-
rumda. Halkın her kesimi Nu-
riye’nin ve Semih'in direnişini
sahipleniyor, herkes kendi cep-
hesinden bir şeyler yapıyor.
Bizim çağırılarımıza cevap
veriyorlar. Sloganlarımız çağ-
rılarımız hemen karşılığını bu-
luyor. Direnişçi arkadaşlar baş-
ta olmak üzere herkes çok
mutlular. Alan o kadar çok
kalabalık oluyor ki son 10 gün
içinde her şey çok hızlı oldu.
Halk kahramanı gibi karşıla-
nıyorlar. Umutla, sevgiyle, ağ-
layarak bakıyorlar. Umutla
bakma o kadar bariz ki.

Nuriye'nin yanına bir kız
gelmiş kendisi hem ağlayıp
hem de faşizme karşı nasıl
mücadele edilmesi gerektiğini
gösterdiniz bize demiş. İnsan-
lar bir kere dokunmak, sarıl-
mak için birbirlerini eziyor.
Eylemin başını hatırlıyorum
tekti Nuriye, bizde yalnızdık,
bazen pankartın diğer ucunu
tutacak kimse bulamıyorduk.
Ama şimdi o kadar insan se-
liyle tutuluyor ki pankartımız
inanılmaz bir duygu ve görün.
Gerçekten de ideolojimizin
gücü bu direnişle daha da so-
mutlandı. Her bir arkadaşımı-
zın kendilerini aşma çabası,
gücünü de aşan şeyleri yap-
maları çok değerli gerçekten.
İdeolojiye güven böyle so-
mutlanıyor.

Onların çok emeği oldu bu
direnişin böyle gelişmesinde.
Kolektivizmi eksikleriyle de
olsa onların sayesinde hayata
geçirdik. Belki istediğimiz gibi
yapamadık ama işletmek için
uğraştık zorladık. Bugün bu-
nun sonuçlarını alıyoruz.

Yüksel'de insan seli, halk
var. Herkesim var. Genç, yaşlı,
öğrenci, işsiz, iş güç sahibi aka-
demisyen emekçi fakir zengin
yani herkes var orada. Herkes
direnişin bir parçası olmak için
her yerden gelip alanda yerlerini
alıyorlar. Saldırı sonrasında daha
kalabalık gelindi, gece kalabalık
beklendi. 20-30 kişilik gruplar
halinde direnişçilerle birlikte
açlık grevi yapılıyor. Biz 30
kişi bulmak için o kadar uğra-
şırken şimdi kendiliğinden bu
sayıya ulaşıyoruz. O kadar temiz
içten bir sahiplenmeleri var ki
halkımızın, anlatamam. O ha-
vayı solumak lazım.
Halk derya deniz
gerçekten de. Slo-
ganlarımız yüzlerce
kişi tarafından atılı-
yor. ODTÜ' de 10
bin kişi “EMEKÇİ-
YİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ”
sloganını attı. 

Ülkenin dört bir
yanından insanlar
çağrımıza cevap ve-
riyor.Cumartesi
günü ülkemizden
ve ülke dışından
pek çok insan Nu-
riye ve Semih'in aç-
lığını paylaştı. 

DİRENİŞ DAYANIŞMA VE ZAFER...
ZAFER DİRENEN KEC'LİLERİN OLACAKTIR

Kıssadan Hisse

Başarmak, engellerde ezilmeden, kararlı-
lıkla çalışmaktır.

"Yeryüzünde belli bir anda, yüz milyon kere milyar
karınca yaşar. Çoğunluğu toprak yüzeyini temizlemekle
görevli her bir işçi karınca, ağırlığının 50 katı yük ta-
şıyabilir ve günde ortalama 2.400 böcek ölüsünü yer
altına indirir. Bu başarının ardındaki sırrı düşündünüz
mü?

Askerde, güneşin yaktığı bir günün ortasında içtima
için çağrılmayı beklerken, çimenlerin üzerinde dikkatimi
çeken bir karıncaya dakikalarca takıldım. Yoluna aya-
ğımı koydum, sağından, solundan, üzerinden geçmeyi
denedi. Ağzından böceği zorla alıp birkaç metre öteye
attım, otların arasından geçip böceği buldu ve her
defasında aynı yöndeki yuvasına yöneldi. Karıncayı
yuvasından epeyce uzak bir yere götürüp bıraktım.
Bir süre durdu, çevresinde döndü, harekete geçti,
arandı, yeni bir böcek buldu ve pusulası varmış gibi
yine yuvasına yöneldi.

Oturup halimi karıncayla kıyasladım, duygulandım:
Bu ne azim böyle. Bu ne sabır, bu ne ısrar, bu ne vaz-
geçmeme ve ölümüne çabalama gayretidir böyle. Biz
şu karıncanın onda biri azimli, ısrarlı, sabırlı olsak,
ne büyük yüklerin üstesinden gelebilirdik. Anlıyoruz ki
başarmak, engellerde ezilmeden, kararlılıkla çalışmaktan
geçiyor."
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2017

Yürüyüş

Sayı: 15

17KAHRAMANLIĞI HALKLAŞTIRAN DEVRİMCİ POLİTİKADIR!

Direnişin içinden 
bir ses...



Kıssadan Hisse:

Emek... Emek doğadaki
tüm gelişimin nedenidir. Emek
insanı insan yapmış, toplum-
ları varetmiş ve gelişimini sağ-
lamıştır. Doğadaki en küçük
canlı bile yaşamını sürdürmek
için emek harcamak zorunda.
Yaratacağımız her şeyi eme-
ğimizle yaratabiliriz. Karın-
canın onda biri kadar emek.

Ankara’da  bizler açısından tarihe
geçecek nitelikte yaşanan bir olayı  an-
latmak, paylaşmak ve bunun politik de-
ğerlendirmesini yapmak istedik. Üç olay,
üç tavır  ve üç sonuç…Yüksel direnişi
175 gündür ve açlık grevi 55 gündür de-
vam ediyor.  Bu alan birçok olaya şahit
oldu bugüne kadar. Teslimiyetle direnişin
çok açık yaşandığı çokça olay yaşandı
bu alanda. Son örneklerden birini anla-
talım istiyoruz. 

30 Nisan Cumartesi günü Yüksel Cad-
desi’nde HDK (Halkların Demokratik
Kongresi) tarafından bir basın açıklaması
gerçekleştirilmek istendi. Basın açıklaması
yapılmasına engel olmak için, AKP’nin
katil polisleri hemen açıklama yapmak is-
teyen kurumların muhataplarının yanına
giderek izin vermeyeceklerini söyledi. Bu-
nun üzerine kurumlar basın açıklaması
yapmaktan vazgeçti. Teslimiyet, uzlaşma-
cılık burada çok net ortaya çıkıyor. Bir
basın açıklaması yapmak istiyorsunuz.
Sizler için can alıcı olduğunu düşündüğünüz
bir konuyu kamuoyuyla paylaşmak ve se-
sinizi duyurmak istiyorsunuz. Yaşanılan
olayı kabul etmediğinizi, bunun karşısında
ne yapacağınızı belirlemek için bir tepkide
bulunmak istiyorsunuz. Bunun çalışmasını
yapıyor, insanları çağırıyor, basına haber
veriyorsunuz. Peki ne oluyor? Polis izin
vermiyor ve bizim yukarıda sıraladığımız
her şeyi silip polisin çizdiği biçime giriliyor.
Neden? Kendileri için bu kadar önemli
bir olayı kamuoyuna duyurma işinden
neden vazgeçiliyor? Soruların cevabı ideo-
lojide saklı. Çünkü pratiği belirleyen ideo-
lojidir. Polis bu kurumlara izin vermezken
ve bu kesimler de polisin dayatmasına
teslim olup açıklama yapmaktan vazge-
çerken; hemen yanıbaşında dövizleriyle,
önlükleriyle, sloganlarıyla, pankartlarıyla
6 aydır duran bir  direniş var. Çünkü bu
alanı kazanmak için 27 kez işkencelerle
gözaltına alınan ama alanı terk etmeyen
bir anlayış var. Çünkü uğradığı haksızlığa,
hukuksuzluğa karşı haklılığını anlatmak
gibi bir amacı olan insanlar var. Çünkü
OHAL’le sindirilmişliğe, korkutulmuşluğa,
karanlığa karşı ışık olmak, ses olmak gibi
bir sorumluluğa sahip olma bilinci var. Ve
o yüzden saldırılar karşısında direnişi,
teslim olmamayı tercih ediyor bu anlayış
ve bunun bedelini ödemeyi de göze alıyor.
İşte kararlılığın, cüretin arkasında bunlar
var.

Diğer bir örnek ise Sakarya Caddesi’nde
yaşandı. TAYAD’lı Aileler, katledilen ev-
latlarının mezar taşına sahip olmaları için
oturma eylemi yapmak istediler. Amaçları
devletin katletme özgürlüğünün olmadığını,
her insanın mezar hakkına sahip olması
gerektiğini duyurmaktı. Evlatlarının mezarı
başına gidip dua etme hakkını kazanmak
için basın açıklaması ve oturma eylemi
yapmak istediler. Yine AKP’nin katil po-
lisleri engellemek istedi. Karşılarında 60-
70 yaşlarında, sayıları 5 kişi olan bir grup
vardı. Ama TAYAD’lıların da bir amacı
vardı. İki irade karşı karşıya geldi. Ve bu
yaşlı beş kişi, polisin çizdiği çerçeveye
girmedi. Sonuçta, katil polisler bu yaşlı
insanları yerlerde sürükleyerek, kelepçe-
leyerek işkencelerle gözaltına aldılar. Kar-
şılarında haklılıklarından aldıkları güçle
direnenler vardı. Evlatlarının toprağa ka-
vuşmasını isteyen analar babalar vardı.
Direnişleri kararlıkları cüretleri burada
saklıydı.

Evet yaşanan üç olay ve sonuç… Tes-
limiyet, icazet ve direniş. Kendilerine kitle
örgütü adını veren bu kurumların bu ta-
vırları kitle örgütü sorumluluğuna gölge
düşürmüştür. Demokratik kitle örgütü ile
sivil toplum örgütü arasındaki fark, halka
karşı sorumluluğu yerine getirip getirme-
mede gizlidir. Sivil toplum örgütünün
amacı bellidir ona göre de hareket eder.
Ama demokratik kitle örgütü halka karşı
sorumludur. Bu sorumluluk kimsenin bi-
reysel tavrına kalmayacak kadar önemlidir.
Yola çıkarken yolda başına gelecekleri
bilerek adım atarsın. İşi şansa ya da şa-
hısların kişisel duygularına bırakmazsın.
Bunu yapmak için ise sağlam bir ideolojiye
sahip olman gerekiyor Her geri adım düş-
manın rahatça girebileceği gedikler yaratır.
Hiç kimsenin haklar ve özgürlükler mü-
cadelesinde karşı tarafa güç verme, o
güçle de daha fazla saldırıya neden olmaya
hakkı yoktur. Haklar ve özgürlükler mü-
cadelesi, bizim gibi faşizmle yönetilen
ülkeler için bedel ödemeyi gerektirir. Bu
bedeli göze alamayanlar ya bu işe hiç
kalkışmamalı, ya da onun gerekliliklerini
yerine getirmelidir.  Teslimiyet icazet çü-
rütür.  Bu çürüme sadece kendileriyle
sınırlı kalmaz, çevresine de yayılır. Biz
var olduğumuz sürece bu çürümeye izin
vermeyeceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz.
Ve sorumluluğumuzu asla unutmayaca-
ğız.

Direniş, İcazet ve Teslimiyet…

�iir:
HALK 
Halk bir deniz gibidir 

Bazen kabarır 

Bazen dalgalanır 

Bazen de durulur 

Bizi ba� tacı etti�inde 

Sevdi�imiz kadar, 

Bizi yere çaldı�ı zaman 

Daha fazla sevmeliyiz 

Yanlı�ı ve eksi�i 

Kendimizde aramalıyız 

Nasıl ki, atom moleküllerini 

Çabalarımızla, 

Özverilerimizle 

Ve sabrımızla inceliyorsak 

Halkın bütün hücrelerini 

Aynı yöntemle ke�fetmeliyiz. 

Bunu ba�ardı�ımızda 

Bütün hareket birimlerine 

Biz karar verebiliriz 

Bu aynı zamanda 

Kendimizi yaratmanın da 

Aynası olacaktır. 

(Hasan Biber)

KEC’li Kimdir?
KEC, tüm Kamu Emek-

çilerinin öncü gücüdür.
Örgütsüzlüğü, örgütlülü-

ğe
Suskunluğu, mücadeleye
Hak almayı, sınıf bilincine 
Apolitikleşmeyi, politik-

leşmeye
Onursuzluğu onurluluğa

dönüştürendir.

Yürüyüş
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İstanbul’da Beşiktaş Kartal Hey-
keli’nin önünde 10 Mayıs'ta toplanan
Sanat Meclisi, işlerine geri dönebilmek
için 63 gündür açlık grevini sürdüren
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya
destek vererek, yetkilileri sorunu çöz-
meye çağırdı. Açlık grevinin kritik
günlerine gelen Nuriye ve Semih için
ülkenin dört bir yanından yapılan çağ-
rılar sürerken, Sanat Meclisi "alanlara
çıkalım" diyerek dayanışmayı büyütmek
için sanatçıları işbaşına çağırdı. Sanat
Meclisi’nin pankartı ardında toplanan
Beşiktaş halkı ve sanatçılar açıklama-
larında, haksız ve hukuksuz bir şekilde
işinden atılan insanların derhal işe geri
alınması çağrısı yaptı. Sanat Meclisi
de “sadece internetten bir twitt atmak
yetmez, internet – sosyal medya bir
dayanışma yeri değildir” diyerek hem
herkesi Ankara’ya çağırdı hem de her-
kese bulunduğu yerden bu sesi yük-
seltme çağrısı yaptı.

Sanat Meclisi: “63 gündür açlık
grevi ile direnen Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın haklı talepleri kabul
edilsin” dedi. Birçok sanatçının katılı-
mıyla yapılan basın açıklamasında,
Gülmen ve Özakça’nın direnişinin
artık sadece kendileri için değil, tüm
Türkiye halkları için olduğu vurgusu
yapıldı.

Eylemin başında bir açıklama ya-
pan tiyatrocu Mehmet Esatoğlu şunları
söyledi: “Sanki darbeyi yapan emek-
çilermiş gibi 100 bin emekçi işinden
atıldı. Onlar geçen yıldan bu yana
uğraşıyorlar ama bu ülkeyi yönetenler
duymazdan, görmezden geliyorlar.
Onlar arkadaşlarının dayanışmasıyla
bugüne kadar ancak yaşayabildiler.
Onların içinde artık iki tanesi daya-
namadılar. Dediler ki ‘Biz çıkacağız,
Ankara’nın ortasında bir direnişe ge-
çeceğiz’. İki arkadaşımız önce başla-
dılar direnmeye ardından bunları 18
kere gözaltına aldılar bir suç işliyor-
larmış gibi. Ve sonunda onlar orada
63 gün önce açlık grevine başladılar.
Açlık grevine başladıklarını, her tarafa
duyurdular. Yine görmezden ve duy-
mazdan gelenler oldu. Ama artık çok
kritik günlere geldik. Arkadaşlarımız
sağlık sorunu yaşamaya başladı. Biz
de sanatçılar olarak sokağa çıktık. Bu
memleketin insanlarına diyoruz ki;

burada insanların sağlıkları artık teh-
likeye girmiştir. Onlar para, pul, hiçbir
şey istemiyorlar. Onlar tek bir şey is-
tiyorlar, çalışmak.”

Haksız bir şekilde KHK’larla işin-
den atılan emekçilerin derhal işlerine
dönmesi gerektiğini ve gelinen süreçte
Nuriye ve Semih’in taleplerinin acilen
dikkate alınması gerektiğini söyleyen
Sanat Meclisi adına basın açıklamasını
şair İbrahim Karaca okudu. Sanat
Meclisi’nin, açıklamasında şu ifadelere
yer verildi: “Tarih, bizim buraya top-
lanmamıza sebep olan akademisyen
Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih
Özakça’yı yazdığı kadar, onların bu
onurlu duruşunu yok sayanları da ya-
zacaktır elbet! Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakça, ruhlarını açlıkla doyur-
duklarını söylüyorlar… Haklılığından
zerre kadar şüphe duymayanların söy-
lediği sözlerdir bu sözler! Dostlarımız
iş, ekmek ve adalet mücadelesi ver-
mektedirler ve dünyaya karşı şunu
haykırmaktadırlar: ‘Ekmek kavgası,
insan onurunun diğer adıdır! İşimizi
geri istiyoruz!’ Biz de buradan sesle-
niyoruz… Semih ve Nuriye ile birlikte
KHK’larla gerekçesiz ve haksız bir
şekilde işten atılan insanlar bir an
evvel işlerine geri alınsın.”

Müzisyen, heykeltıraş ve tiyatro-
cuların katıldığı basın açıklamasında
Grup Yorum da, Dersim’de oğlunun
kemiklerini alabilmek için 76 gündür
açlık grevinde olan Kemal Gün’ü ha-
tırlattı. Gerek Kemal Gün, gerek Nuriye
ve Semih’in sadece kendileri için değil,
sadece ihraç edilenler için değil, sadece
çalışma hakkı arayanlar için değil
OHAL’in muhatabı olan tüm Türkiye
halkları adına direndiklerini belirttiler.
Açlık grevleriyle kendilerini adım adım
birleştirdiklerini, her yerde insanların
biraraya gelip eylemler yapmaya baş-
ladığını, OHAL’e karşı bir direniş me-
şalesine dönüştüklerini söylediler.  On-
ları sahiplenmek için hala geç kalın-
madığını vurgulayan Yorum üyeleri
"Bir Görüş Kabininde" isimli şarkılarını
onlara armağan ettiler. Nuriye ve Se-
mih’in “Hasta değil direnişçiyiz, doktor
değil işimizi istiyoruz” sözlerinin yazılı
olduğu dövizlerin ellerde tutulduğu
açıklama, hep birlikte söylenen "Çav
Bella" marşı ile son buldu.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Haklı Talepleri Kabul Edilsin!
Ekmek Kavgası, İnsan Onurunun Diğer Adıdır

Zafer

Direnen Emekçilerin

Olacaktır

eti geçti 
duydun mu 
bıçak kemikte 
duymadınsa duy artık 
behey Allah’ın kulu 
bıçak kemikte 
duy da silkin n'olursun 
bu ne biçim uyku bu 
bıçak kemikte
Direnişi bitirin çağrısı yapmak

direnişçilere saygısızlıktır.
Nuriye ve Semih'in direniş ne-

denlerini yok saymaktır. 70 gündür
süren açlık grevini görmezlikten gel-
mektir.

Mesele direnişin bitirilmesi de-
ğildir. İş, ekmek ve onur mücadelesini
kazanmaktır. Direnişi zaferle sonuç-
landırmaktır.

Nuriye ve Semih bunun için di-
reniyor.

Bunun için bedel ödüyor, ödemeye
devam ediyorlar.

Karşımızda yıllardır halklara düş-
manlık etmiş, her türlü hileyi yapmış
zalim bir düşman var.

Tarihsel ve siyasal haklığımızdan
aldığımız güçle, düşmanın oyunlarını
bozacağız.

Sonuç olarak:
Tarihsel ve siyasal olarak biz hak-

lıyız. İşimizi, ekmeğimizi, onurumuzu
geri alana kadar direnmeliyiz.

Direnişin yarattığı politik ortamdan
yararlanmak isteyen, düne kadar di-
renişe sırtını dönen, bugün direniş-
in kitleselleşmesi ile direnişin yarattığı
koşullardan yararlanmak isteyenlere
karşı da tavrımız net olmalıdır.

Onların fırsatçılıklarına izin ver-
memeliyiz.

ZAFER BİZİM OLACAKTIR!
ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN

OLACAKTIR!
EMEKÇİYİZ, HAKLIYIZ KA-

ZANACAĞIZ!
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70 günü aşkın süredir açlık grevi
yapan Semih Özakça  ve Nuriye Gül-
men bir gün bir KHK ile sorgusuz su-
alsiz işlerinden atıldılar.  Yapılan hukuka
uygun değildi. Ama hukuka uygunluk
dediğiniz de bir OHAL ilanı ile uymasa
da uydurulurdu kitabına. Hem artık
“Meclis Tiyatrosu”na da gerek kalma-
dan KHK komisyonu yoluna koyuyordu
bu işleri. Yani bir kişinin bütün bir
ömür boyunca emek vererek bugüne
getirdiği yaşam, kendi tercihi dışında
elinden alınabilir miydi? İnsan onurunu
hiçe sayan bu uygulama karşısında
suskun kalmadı öğretmen Semih ve
araştırma görevlisi Nuriye. Çünkü onlar
yalnızca işlerinden, ekmeklerinden edil-
memişlerdi. Aynı zamanda bir ömür
harcadıkları emeğin zayi edilmesine
sessiz kalmaya zorlanıyorlardı. Bu da
insanı insan yapan tarih bilincine yö-
nelen bir saldırı idi. 

83 günden bu yana oğlu için bir
mezar isteği ile açlık grevi yapan Kemal
Gün de neredeyse aynı sebeplerle ha-
reket ediyordu. Vakti erişip günü gel-
diğinde bir yastıkta kocayacağı eşi ile
geleceğe yönelik yatırımlarını yapmış-
lardı; İnsan yavruları. Ömrünün en
genç verimli yıllarında çalışarak yalnızca
bu çocukları beslemişler, korumuş,
giydirmiş, okutmuş, büyütmüşler. Ve
bir gün bir uçak havalanıp bombalamış
bunlardan birini. Öyle bir bombalamış
ki bir cenaze bile teslim edememişler
O’na. Şimdi ömrünü verdiği evladından
son bir parçayı toprağa gömüp kucak-
lamak istiyor. 

Yani her kim ömrünü neye ver-
diyse, O’na sahip çıkıyor.

İşte bu duygu dünyanın bütün KHK’
larından daha güçlüdür. Paul Eluard
bunu asıl adalet olarak tanımlamış ve
dizelerinde şöyle dile getirmiştir:

ASIL ADALET
İnsanlarda tek sıcak kanun,
üzümden şarap yapmaları,

kömürden ateş yapmaları,
öpücüklerden insan yapmalarıdır.

İnsanlarda tek zorlu kanun,
savaşlara, yoksulluğa karşı
kendilerini ayakta tutmaları,
ölüme karşı yaşamalarıdır.

İnsanlarda tek güzel kanun,
suyu ışık yapmaları,
düşü gerçek yapmaları,
düşmanı kardeş yapmalarıdır.

Hep var olan kanunlardır bunlar,
bir çocukcağzın tâ yüreğinden baş-

lar,
yayılır, genişler, uzar gider
t"a akla kadar.

Bu eylemlerin gücü işte hayatın
bu gerçeğinden gelir. Açlığa karşı
direnmenin, onlarca kez gözaltına
alınarak işkence görmenin buna kar-
şılık gün gün güçlenerek dikelip kalk-
manın gücü buradan gelir. İşte bu
yüzden OHAL’in dayanağı olan zora
,şiddete karşı koyabilir. 

Halkın adalet arayan tüm kesim-
lerinin tüm ayrılıklara rağmen işini
geri isteyen bu emekçileri destekle-
mesi, oğlunun mezarını isteyen ba-
banın desteklenmesinin sebebi budur.
Yani onlar haklıdır, meşrudur ve ta-

lepler tarihsel ve siyasal haklılığımıza
uygundur. İşte bu yüzden dayanışma
engellenemiyor ve engellenmemeli.

Hukukçular da bu direnişe destek
olmalı ve direnişi büyütmelidir. Çünkü
bize gerçek kanunun ve asıl adaletin
ne olduğunu göstermiştir. Öte yandan
bu direnişler yasakların, OHAL’lerin,
yasakların nasıl boşa çıkarıldığını bir
kez daha gözler önüne sermiştir. 

Dersim’de ve Yüksel’de direnenler
bizim için de direniyor. Onlar bize, ik-
tidarın durumuna göre değişmeyecek
olan kanunların da olduğunu gösteriyor.
Onlar bize değiştirmeye, gasp edilmeye
çalışıldığında ayak direyen kanunların
da olduğunu gösteriyor. Avukatlar artık
mesleklerini yapamaz hale geldi di-
yorduk.“Siz de bizim gibi koruyup sa-
hiplenmeyecek misiniz mesleğinizi”
diye soruyor bu direnişler hukukçulara.
Hani varlık yokluk sorunu idi “Ana-
yasa”. Hani 70 yılın birikimi ellerinden
alınıyordu. Hani sahip çıkacaktınız
Cumhuriyet’e. Haksızlığı yapanların
kendisine itiraz iletmekten başka yolu
yok mu bu korumanın. İşte Kemal
amcaya bakıp öğrenmelidir, Semih
hoca öğretmeye devam etmektedir,
onun derslerini kaçırmamalıdır. Nuriye
hocanın dünyanın çeşitli dillerinden

Yüksel’de Direnen İrade, 
Devrimci Mücadelenin Kazanımlarını Savunuyor

Dersim’de Kemal Baba Halkın Değerlerini, Emeğini Savunuyor
HUKUKÇULARA DÜŞEN, HAKLAR  VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİNİN

KAZANIMLARINI KORUMAK, MESLEĞİNİ SAVUNMAKTIR

Dersim’de ve Yüksel’de Direnenler Bizim İçin de Direniyor 
Onlar Bize İktidarın Durumuna Göre Değişmeyecek Olan 

Kanunların da Olduğunu Gösteriyor
Halkın 
Hukuk
Bürosu
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çevirip sunduğu gerçek budur. 
Nuriye Hoca 65 günlük açlıktan

sonra "bizim eridiğimizi söylüyorlar.
İşinden atılan 150  bin kamu emekçisi
bizim erimemizden daha önemlidir"
diyor. Ya hukukçular? Mesleğin tüm
kuralları ayaklar altında çiğnenirken ne
yapıyoruz? “Hukukun üstünlüğü” lafzen
bile yokken, göstermelik bile olsa yargı
bağımsızlığından söz edilemiyorken,
haklar ve özgürlükler mücadelesinin
kazandırdığı bütün haklar bir gecede
bir KHK ile geri alınıyorken hukukçular
nasıl izleyebilir bunu. Mesleğini yapacak
güç, ölçü, kanun bulamayan bir hukuk
insanı, zorluklarla okuduğu fakülte ders-
lerinin “meğer bir yalan” olduğunu
gören hakim, savcı, avukat sen ne ya-
pacaksın? Yıllarca “biz kanunlarla” bağ-
lıyız dedikten sonra, milletin temsilcisi
olan yasama organının iradesine uygun
davrandığını söyledikten sonra bir anda
vazgeçip şimdi de iktidarın bir gecede
çıkardığı KHK’ya uyacağını söyleyen
hakimin güvenilirliği kalmaz elbette.
Dahası kendine saygısı kendine güveni
kalmaz o yargıçın. Tıpkı Nuriye ve
Semih gibi yıllarını harcadığı sıralara,
hocalara, kitaplara ihanet edemez. Herkes
kendi kutsalına, emeğine, ekmeğine
onuruna sahip çıkmalıdır. 

Hakimin, savcının, avukatın iktidarın
memuru olmadığını anlatmak zorun-
dadır. Kendi saygınlığını koruyacak
başka bir yer aramasın. Kimse bizim
yerimize geçip mesleğimizi korumaz.
Bunun için Nuriye hoca olmalı, Semih
hocaya benzemelidir. Bizden geçti artık
dememeli 70 yaşında Kemal amca ol-
malıdır. Mesleğini yapabilmek, onurunu
korumak için direnmek, direnişleri bü-
yütmek gerekir.

OHAL Komisyonu
Aldatmacası, 
Haklarımızı Veremez

Şimdi artık “OHAL komisyonları
kuruldu yargı yolundan önce komisyona
gidin” diyorlar. “Eğer komisyon ihraç
kararını onaylarsa o zaman mahkeme

yolu açılacak ve danıştaya başvurabile-
cekler” deniyor. Hukuk mesleğini ber-
hava eden bu karara karşı mesleğin sa-
vunulması gerekir. “Bu ülkede idarenin
keyfi işlemlerini hakimlere denetlettir-
meyeceğim. Mahkemenin üstünde ko-
misyon kurdum” diyor iktidar. Kanunun
üstünde kararname mahkemenin üstünde
komisyon kurdum diyor.  O kanunlar
ki nice insan o kanunlara dayanarak
infaz edildi. Kaç insan hayatını şekil-
lendirdi?  Hukukçunun varlık nedeni
olan hukuk düzenini alaşağı eden bu
kararlara karşı Semih gibi direnmek ge-
rekir. Çünkü yalnız bir hukukçunun ya-
şamı boyunca ter döktüğü değerleri öl-
çüleri değil insanlık tarihinin birikimlerini
de yok ediyor bu durum. 

Dahası idarenin eylem ve işlemlerinin
hukuka uygun olup olmadığını denet-
lemekle görevli yüksek mahkemenin
başında bulunan başkanın sözleri mah-
kemeler açılsa dahi onlardan umut çık-
mayacağını açık açık söylüyor. Refe-
randum ile ilgili yasa yolunu kullan-
maktan başka bir şey yapmayacağını
söyleyen muhalefet partisi başkanının
"YSK, Danıştay, Yargıtay üyeleri hak-
kında suç duyurusunda bulunacağız ya-
saları açıkça ihlal etmişler" demesine
bile kızan  Danıştay Başkanı Zerrin
Güngör bakın neler söylüyor; 

"Yargı kararları ve yargıçlar eleş-
tirilirken idarenin yandaşı ya da ida-
renin faaliyetlerine engel çıkaran bir
güç gibi değerlendirilmemelidir" 

Danıştay başkanı, yargıya asıl zarar
verenin iktidarın kendisi olduğunu bil-
miyor olamaz. Ama sanki yargıya zarar

veren, yargıçları verdiği kararlardan
ötürü tutuklatan, sürgün eden bu iktidar
değilmiş gibi konuşuyor. 

Danıştayın yetkilerini gasp eden
OHAL komisyonlarına ses çıkarmıyor.
Ama başkanlık sistemine övgü dizmekten
de geri durmuyor. Yargı bağımsızlığını
bu hakimler için savunamayız elbette
ancak halkın yargısını, halkın muhake-
mesini kurmasını, haklar ve özgürlükler
mücadelesinin kazandırdığı tüm hakları
savunabiliriz. Onlar için direnebiliriz.
Avukatların örgütü olan barolar sessiz.
Yargıyı yok eden iktidara karşı yine
cellatlarına şikayet etmenin dışında bir
söz söylemiyor. Hakimlerden hakim be-
ğenip işini yapan bir hakim avcı bulmaya
çalışıyor.

Örneğin İstanbul Barosu Yüksek
Seçim Kurulu'nun 560 sayılı kararı
altında imzası bulunan, Başkan ve
üyeleri hakkında "298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun" un 164. Maddesinin
3. Bendi ve 138. maddesine muhale-
fetten suç duyurusunda bulundu. Avu-
kat örgütünün sıradan bir avukattan
fazla bir etkinlik göstermesi beklenir
ama öyle değil, yargının bağımsızlığına
karşı iktidara başvuru yapmanın dışında
bir direniş göstermiyorlar.

Danıştay başkanının OHAL’i yere
göğe koyamadığı, temel hak ve öz-
gürlüklerin çiğnenmediğini anlattığı
bir ülkede yasalar mahkemeler değil,
sadece direniş yargısını verebilir.

İşte Semih ve  Nuriye hocanın söy-
lediği, Kemal amcanın Dersim’den
bize ilettiği budur. 
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Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde



Bir kuvvet ondan daha üstün, daha büyük bir kuvvet
tarafından yenilebilir. 

Başka bir deyişle baskı varsa direniş vardır ve direnenler
mutlaka kazanacaktır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile Kemal Gün fiziki güç
olarak düşmanın karşısında üç tane kuşça candır. Ama tarihsel
ve siyasal olarak onların büyüklüklerinin önünde eğilecek kü-
çüklüktedir düşmanlar.

Çünkü Nuriye, Semih ve Kemal amca HAKLIDIR... Haklı
olan tarihsel olarak, MUTLAKA KAZANACAKTIR!

Oğlunun kemiklerini istemekten daha meşru nasıl bir talep
olabilir?

Atıldığı işini geri istemekten başka ne bu kadar meşru ola-
bilir?

Haklı olma bilinci, ezilmiş, baskıya uğramış olandaki tüm
korkuları siler atar. Ölüm korkusu, açlık korkusu yerini sınıf
kinine bırakır. Ve kin öylesine keskin bir bıçaktır ki, tüm
çelişkileri çözer.

GALİBİ BELİRLEYECEK OLAN FİZİKİ ÜSTÜNLÜK DEĞİL,
TARİHSEL VE SİYASAL HAKLILIKTIR!

“Bir diktatörlük insan haklarını çiğniyor,
halkın ekmeğini elinden alıyorsa, yani da-

yanılmaz hale gelmişse, tüm diyalog kapıla-
rı artık kapanmış, akılcılıktan ve anlayıştan
söz edilemez olmuş demektir. Bu durumda

Kilise’ye düşen, halkın meşru hakkı olan
devrimci şiddeti savunmaktır. Ayaklanma

zamanını tayin ve diyalog kapılarının kapa-
nıp kapanmayacağına karar vermek, Kili-

se’ye değil oligarşiye aittir... Şimdi oligarşi-
ye sesleniyorum: Ellerinizi açın, yüzüklerini-
zi verin. Çünkü zaman gelecek, elleriniz kesi-

lerek alınacaktır!» 

(Mario Menendez Rodriguez, El Salvador Bir-
leşik Devrimci Savaş, Haziran Yayınları)

Faşizmin varlığını veya yokluğunu belirleyen “devletin
kendi yasalarına uyup uymaması” değil, bizzat o yasaların
muhtevasıdır.

Faşizmin gerçek yüzünü örten burjuva demokrasisi,
göstermelik birtakım haklar verse de özünde bu hakları
veren de gasp eden de aynıdır. Kuzu gibi görünen de
kurt da aynıdır. “Direnme hakkı” yasalarla verilmez.
Yasalar, direnme hakkını sadece tanır. Ya da tanımaz.

Direnme hakkı vardır ve direnme hakkı doğanın bir
yasasıdır. Canlı-cansız, yeryüzünde gördüğümüz her şey
direnebilenlerdir, direnemeyenler çoktan gittiler. Diren-
meyenler çürüdüler, yok oldular, tarihin sayfalarında
isimleri bile kalmadı. Tarihi sadece direnenler yazar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25’inci maddesine
göre: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri
sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Kendi yasalarında vardır bu; fakat kendi yasalarına

bile uymaz faşizm. Bir gecede çıkarttıkları Kanun Hük-
münde Kararname ile tüm hakları gasp edebilir. 

İfade özgürlüğünün anayasada yazdığı ülkemizde
Nuriye Gülmen, direniş yerini kazanabilmek için 17 kez
gözaltına alındı. Ve şimdi Nuriye ve Semih’in sesini
kısmak için Yüksel Caddesi’ndeki kazanılmış olan direniş
alanına gece baskınları düzenliyorlar. Geceyi aydınlatan,
solukları ısıtan ateşin üzerine su döküp, çiçekleri yaktılar.

Nuriye ve Semih’in gün gün eriyen bedeni, faşizmin
baskısına boyun eğilmeyeceği ikinci bir seçenek, ikinci
bir yol olduğunu göstermektedir. Direnmeliyiz.

Örgütlü mücadelenin tek çözüm yolu olduğu gerçeğini
kavrayan bizler, zulmü ve sömürüyü yerle bir edecek
halk hareketini engellenemeyen bir ırmağa çevirmek
için direnmeliyiz.

Bizi açlıkla, ölümle terbiye edemeyecekler. 
Faşizmin yok etmek istediği direnme hakkı için dire-

neceğiz...

4+3

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...

AÇLIĞIMIZ KADAR ONURLU; 

AÇLIĞIMIZ KADAR DİK BAŞIMIZ 
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SORUN: Halktan kopukluk
ÇÖZÜM: Halkı tanımak
Önüne gelen bir hastayı mauyene etmeden, hastalığı

öğrenmeden, teşhis koymadan ameliyat yapmaya kalkışan
bir doktor düşünelim. Bu nasıl bir doktor olurdu? Önüne
gelen hastayı öldüren bir “doktor” olurdu. Adı doktor
olurdu belki ama kendisi gerçekte doktor olmazdı.

Devrimci de böyledir. Bir devrimci düşünelim ki, çalışma
yaptığı alanı tanımıyor, halkı tanımıyor. Halkın içinde
değil, tek tek kişileri tanımıyor. O devrimci ne yapabilir?
Neyi başarabilir?

Başarısızlık ve sonuçta halka inançsızlık kaçınılmazdır. 
Çalışma yaptığın alanı tanımadan, halkın içine girip,

halkı düşüncesinden yaşamına, kültürüne tanımadan o alana
ilişkin değerlendirme yapmak, politika belirlemeye çalışmak,
kararlar almak, idealizmdir. Yani bilim dışılıktır. Bilimsel
yöntemler yerine, yani araştırmak, öğrenmek yerine kendi
kafandaki kurguları koymaktır. Kafasındaki kurgularla
hareket edenler idealist felsefenin savunucularıdır. 

İdealizmin sonucu ne olur?
İdealizm, kişiyi mutlak başarısızlığa götürür.
Başarısızlığın sonucu inançsızlıktır, güvensizliktir.
Halka inançsızlığın, halka güvensizliğin kökeninde yatan

nedenlerden birisi de budur.
Halkı tanımamak; halkı nasıl örgütleyeceğini, nasıl ikna

edebileceğini, nasıl eyleme geçirebileceğini bilmemek demektir.
Eğer halkı tanımıyorsak, geriye başarılamaz, yapılamaz, olanak
yok, insan yok, kadro yok, eğitim çalışması yapılamaz, insanlar
korkuyor gelmezler... düşünceleri kalır. Bu düşüncelerin
gerçekle ilgisi yoktur. Bu düşüncelerin ortaya çıktığı yer,
halktan kopuk, halkın dışında bir devrimcilik anlayışıdır.

Halkı tanımamak, halkın içinde olmamak, halkın da o
devrimci hareketi, o devrimciyi tanımaması demektir. Bu da,
halkı örgütlemenin önündeki engeldir. Halk, peşinden gideceği
hareketi tanımalıdır. Düşünce tarzını, politika yapış tarzını,
mücadele tarzını, kültürünü, ahlaki değerlerini, geleneklerini,
o alanda çalışma yapan devrimcinin özelliklerini bilecek ki,
güven duyabilsin ve olanaklarını, emeğini, yeri geldiğinde
canını devrimci mücadeleye sunabilsin.

Peki ne yapacağız? Nasıl yapacağız?
Halkı tanıyacağız.
Çalışma yapacağımız alanı, kitleyi iyi tanımalıyız. Tanıma

yüzeysel kalmamalıdır. Herşeyi ama herşeyiyle tanımalıyız.
Nasıl düşünür? Nasıl davranır?
Gelenekleri, kültürel özellikleri, yaşam tarzları, meslekleri

dinsel-etnik yapıları nedir?
En ufağından büyüyüğüne sorunları nedir?

Sorunlar içinde en yakıcı olanları nedir?
Halk örgütlenmeleri var mıdır, varsa nedir?
Alanın tarihi, geçmişi, şu anki siyasi yapısı, eğilimleri

nedir? Mutlaka bilinmelidir. 
Keza, gençliğin, ev kadınlarının durumu, eğlence anlayışı,

açı-toku, delisi-akıllısı, halk önderi niteliği taşıyanları,
küsleri, kavgalıları, kan davalıları... Yani orada yaşayan
kitleyi ilgilendiren her şeye vakıf olmak zorundayız. Halkı
tanımak böyle olmalıdır.

Bunun da tek bir yolu vardır. Kitleyle iç içe olmak.
Kitleyle kaynaştığımızda, nefes alışına dahi ortak olduğu-
muzda onu gerçek anlamda tanırız. Aksi halde o alanda
kitle içinde bir yabancı gibi kalırız ki kitle de bize kendisinden
olmayan bir yabancı gözüyle bakar. 

Halka kendimizi, politikalarımızı anlatmalı, halkın
da bizi tanımasını sağlamalıyız.

Nasıl olsa kitleler biliyordur, tanıyordur düşüncesiyle
hareket edemeyiz. Öncelikle kitleler sabit bir olgu değildir,
sürekli gençleşen, yenilenen bir olgudur. Bir kısmı tanıyorsa
bile bir kısmı da tanımıyordur ve özellikle de gençliğin ye-
terince tanıma koşulları daha zayıftır. Anlatacağız, tanıtacağız.
Diğer yandan, bilgi de durağan değildir, sürekli yenilenir.
Yeni bilgilerle besleyerek kendimizi tanıtacağız.

Kitlelerin geçmiş bilgilerinden birçoğu silinmiştir. Bilgilerin
yenilenmesini sağlayarak kendimizi tanıtmamız gerekir.

Eğer devrimci mücadelede sonuç almak istiyorsak,
bunun ikinci bir yolu olmadığını bileceğiz. Tek yolumuz
vardır, o da halka gitmektir, halkı örgütlemektir.

Bilmeliyiz ki, halka gittiğimizde, halkın yaşamına gir-
diğimizde, halkı yeterince tanıdığımızda, halka devrimi
anlatıp kavrattığımızda halkın devrim saflarında örgütlen-
memesi bir ihtimal bile değildir.

Çünkü, devrim halkın çıkarlarınadır.
Çünkü, halkın kendi yaşamını değiştirebilmek için,

onurlu bir yaşam için devrimden başka yolu yoktur.
Bunlar halkın devrim saflarında örgütlenmesi için çok

güçlü gerekçelerdir.
O halde, eğer devrim saflarında halkı örgütleyemiyorsak,

çözüm halkı tanımaktır. Halkın yaşamının içine girmektir. 
O halde, eğer bir devrimci, halkın duyarsızlığından söz

ediyorsa, halkın devrimci mücadeleye katılmadığından,
korktuğundan söz ediyorsa, bileceğiz ki, o devrimci halktan
kopuktur.

O halde sorun, halktan kopuk devrimcilik anlayışındadır.
Sorun, devrimcilik yerine küçük burjuva alışkanlıklarla,
halkın yaşamının dışında bir devrimcilik anlayışındadır.
Sorun halkın içine girmeyip, halka emek harcamaktan
kaçan devrimcilik anlayışındadır.

O halde çözüm de açıktır:Halkı tanımak için halkın
içine girmek. 

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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1-) Grev Nedir? 
Grevin kelime anlamı iş bırakmadır. 
Grev işçinin ekonomik ve demo-

kratik ya da siyasal haklarını savunmak
için üretimden gelen gücünü kullan-
masıdır. Kapitalizmin ilk yıllarında
ağır çalışma koşullarına, iş süresinin
uzunluğuna, ücret düşüklüğü nedeniyle
yoksulluğa karşı bir hak arama biçimi,
bir eylem tarzı olarak doğmuştur. İş-
çinin burjuvaziye karşı örgütlü hak
arayışıdır. Sınıflar mücadelesinin kur-
şunu tükenmeyen bir silahıdır. 

2-) Grev Yasal
Bir Hak mıdır? 

Kapitalizmin gelişmeye başladığı
her ülkede grevler işçi sınıfı ile bur-
juvazi arasındaki savaşın en keskin
yaşandığı dönemler olmuştur. Burju-
vazi onu karsız yani nefessiz bırakan
grevleri yok edebilmek için ilk dö-
nemler grevleri yasaklayan yasalar çı-
karmıştır. Ancak sömürü çarkına büyük
darbeler vuran grevleri yasaklayarak
bu hakkın kullanımını engelleyemeyen
burjuvazi yasaklamanın değil, kendi
çizdiği sınırlar içinde tutmanın ömrünü
uzatabileceğini görmüştür. Zincirle-
rinden başka kaybedecek bir şeyi ol-
mayanların yaşama yolu, olan grevleri
zararsız hale getirmenin yollarını bul-
maya uğraşmış ve işçilerin tarih içinde
kanlarıyla kazandıkları evrensel bir
hak olan grevi, burjuvazi lehine dü-
zenleyen yasalar çıkartmıştır. Grev
artık birçok ülkede ülkelerde "yasal"
bir haktır. Ancak yasaları burjuvazinin
yaptığı yerde hiçbir yasa emekçinin,
işçinin çıkarlarını korumaz, gözetmez.
Grev hakkını düzenleyen yasalar da
bu anlamda grev yapma sınırlarını da-
raltan, onların ölü doğumlarına yol
açan yasalardır. Grev hakkını kulla-

nılamaz hale getiren ya-
salardır. 

1961 Anayasası ile
grev hak olarak tanınmış-
tır. 1963 yılında ise çıka-
rılan yasa ile grev ertele-
mesi durumuna yer veril-
miştir. 12 Eylül faşist cun-
tasıyla yapılan anayasada;
"Siyasi amaçlı grev, da-
yanışma grevi, genel grev,
işyeri işgali, işi yavaşlat-

ma, verimi düşürme ve diğer
direnişler yapılamaz" diyerek grevi
açıkça yasakladı. AKP ise grevleri
"erteleme" hilesi ile asıl olarak sürekli
yasaklayabileceği yasalar çıkardı. 

Emekçinin, işçinin grevler üzerin-
den yürüttüğü mücadele dünden bu-
güne bu nedenle yasaların aşıldığı
meşruluk ve haklılık zemininde ger-
çekleşmiştir, gerçekleşmelidir. Yasalarla
boğulmak istenen direniş ve mücadele,
meşruluk ve haklılık ile savunulmak
zorundadır. 

3-) Grevlerin İşçi Sınıfının
Mücadelesinde İşlevi Nedir? 

Grev işçileri eğitir, politikleştirir,
kendilerine olan güvenlerini geliştirir.
İşçi sınıfına kendi gücünü gösterir.
Hakların direnilerek kazanılabileceğini
ve yine hakların ancak direnerek ko-
runabileceğini anlatır. Grev süreçleri
burjuvazinin, egemen sınıfların düşman
yüzlerinin en açık yaşandığı dönemler
olduğundan işçi sınıfına sınıf bilinci
ve kini verir. İşçilere ekonomik, de-
mokratik, siyasal haklarının kapitalist
düzende kalıcı olmadığını, bunun için
iktidar mücadelesi vermelerinin zo-
runluluğunu öğretir, bu yolda önlerine
bir ufuk açar. Bir avuç olan burjuva-
zinin, milyonlar olan işçi sınıfı tara-
fından dize getirilebileceğini, yenile-
bileceğini gösterir. Bunu ise ancak
birleşerek, üretimden gelen güçlerini
birleştirerek başarabileceklerinin bi-
lincini verir. Grev işçi sınıfının hayata
da, politikaya da müdahalesidir. 

Grev bir savaş okuludur. Ekonomik,
demokratik hakların ancak bir politik
mücadele eşliğinde ve yine ancak hal-
kın diğer kesimlerinin ortak mücadele
ve dayanışması ile korunabilceğini
gösteren bir okul. Yani grev sadece

ekmeği çoğaltma talebi değil, ekmeğin
sürekliliği için politik talepleri kabul
ettirme silahıdır. 

4-) Grevlerin Başarılı Olup
Olmamasında Sendikaların
Belirleyiciliği Nedir? 

Sendikalar işçilerin örgütlü güçle-
ridir. Emekçiler baskı ve sömürü kar-
şısında , sadece bulundukları fabrika
ya da işyerinde değil, bir bütün olarak
tüm işyerlerinde örgütlenmeleri ve
mücadele etmeleri gerektiğini gördüler.
Sendikalar da böylece emekçilerin
ekonomik-demokratik mücadelelerinin
bir ihtiyacı ve buna hizmet eden bir
araç olarak ortaya çıktı. Emekçilerin
çalışma koşullarını, yaşam standart-
larını, hak ve özgürlüklerini korumak
için ortaya çıkan sendikalar doğal ola-
rak grevlerin de örgütleyicisi, yöneticisi,
karar mercisi olmuşlardır. Grevlerin
başarısında sendikaların nitelikleri,
kararlılıkları önemli bir rol oynamıştır.
Bu öneminden dolayı burjuvazi sen-
dikalara da el atmış, tıpkı grevi ya-
saklayamayınca kullanılamaz hale ge-
tiren yasalar çıkarması gibi, sendikaları
da ortadan kaldırmaya gücü yetmediği
için kendi çıkarlarını koruyacak sen-
dikalar oluşturmuştur. Bu sendikalar
“işçi haklarını savunur görünen, ancak
patronların ekmeğine yağ süren, ser-

Grevin kelime anlamı iş
bırakmadır. Grev işçinin eko-
nomik ve demokratik ya da
siyasal haklarını savunmak
için üretimden gelen gücünü
kullanmasıdır. Kapitalizmin
ilk yıllarında ağır çalışma
koşullarına, iş süresinin
uzunluğuna, ücret düşüklüğü
nedeniyle yoksulluğa karşı
bir hak arama biçimi, bir
eylem tarzı olarak doğmuş-
tur. İşçinin burjuvaziye karşı
örgütlü hak arayışıdır. Sı-
nıflar mücadelesinin kurşunu
tükenmeyen bir silahıdır. 

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz
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mayedarların kontrolünde
olan, demokratik işleyişe
sahip olmayan sendikalar”
dır. İşveren yanlısı, sarı
sendikacılık yaparlar. 1952
yılında bizzat ABD eli ile
devlet tarafından kurulan
TÜRK-İŞ, KAMU-SEN
sarı sendikaların başlıca-
larıdır. Bunların görevi iş-
çilerin haklarını korumak değil, işçi-
lerin haklarının tırpanlanması, yok
edilmesi için işverene zemin sunmaktır.
Engeleyemediği direniş ve grevleri
ise kırmak, emekçilerin moralini boz-
maktır. 

Kazanılacağına dair inançsızlık ya-
ratmak, işçilerin dayanışma ve birliğini
engellemektir. Ancak bugün için sen-
dikacılık anlayışında devlet yanlısı,
işveren yanlısı olmayı sadece sarı sen-
dikacılığın temsil etmediğini görürüz.
Faşizmin baskıları, şiddeti arttıkça
sınıf sendikacılığı yaptığı iddiasındaki
sendikalar direniş yerine teslimiyeti
politika haline getirmiş, en fazla iktidar
karşısında muhalefet partilerinin sa-
vunuculuğunu yapar hale gelmişlerdir.
İşçilerin sorunlarını, işçilerin haklarını,
bu hakları kurumlaştırmak, işçilerin
mücadelesini diğer halk sınıf ve ta-
bakalarının mücadelesiyle birleştirmek,
iktidarı zayıflatmak gibi en temel gö-
revleri unutmuş ve grev örgütleyen
değil, grevleri kıran, grevleri başarı-
sızlığa mahkum eden politikalar izle-
meye başlamışlardır. Ki, birlik ve mü-
cadele günü 1 Mayıs'ı bu yıl da hiçbir
ısrar ve direniş göstermeden Taksim
alanı dışında kutlamakta iktidarla an-
laşmaları, bahsettiğimiz niteliklerinin
en çarpıcı örneklerindendir, diyebiliriz. 

5-) Grevlerin Ülkemiz
Tarihinde Yeri Nedir? 

Ülkemizin yeni sömürgeleşmeye
başlamasıyla birlikte oligarşi tarafından
işçi hak ve örgütlenmeleri yukarıdan
aşağıya geliştirilmiştir. Ülkemizde
grev hakkını kazanmak için işçi-

emekçi sınıfın büyük ciddi bir müca-
delesi olmamıştır. Hak anayasada ta-
nınmasına rağmen bunun gerektirdiği
yasalar çıkarılmamıştır. Ancak 1963
yılında KAVEL işçilerinin grevi hak-
kını fiilen kullanmaya başlamasıyla
oligarşi de konuyla ilgili yasayı çı-
karmıştır. Peşi sıra ülkemiz tarihinde
sınıf çelişkilerinin düzeyine göre ama
esas olarak da mücadele ve örgütlen-
menin gücüne göre önemli grevler
gerçekleşmiştir. Ama hemen hemen
tüm grevler sendikaların grevleri sat-
ması ya da yarı yolda bırakmasıyla
geri bir noktada anlaşmalarla tamam-
lanmıştır. 1970 15-16 Haziran direnişi
işçi sınıfı tarihinin en büyük en kitlesel
direnişlerindendir ve işçilerin doğru
bir önderlik altında nasıl hızla poli-
tikleşeceğinin, militanlaşacağının, mü-
cadelede nasıl etkili sonuçlar yarata-
cağının bir örneği olmuştur. 

1986'da devrimcilerin önderliğinde
gerçekleştirilen Migros Grevi ile 12
Eylül'ün grevleri yasaklayan cunta
politikaları yavaş yavaş emekçilerin
üzerindeki ölü toprağını silkmeye baş-
ladı. 3 Ocak 1991'e gelindiğinde artık
12 Eylül sonrası ilk genel grev örgüt-
lendi. 

1995’teki sıfır zam dayatmasına
karşı işçilerde oldukça yüksek bir
tepki ortaya çıkmıştır. Birçok grev ve
direniş geliştirilmiştir. Grevdeki işçi
sayısı 335 bindir. Ve bu o güne kadar
görülen en geniş katılımlı grev hare-
ketidir. Fakat TÜRK-İŞ hükümetle,
tamamen hükümetin istekleri çerçe-
vesinde bir anlaşma imzalayarak bu
grevleri satmıştır. 2000'ler sonrası asıl
olarak grevlerin yasal olarak da bir

hak olmaktan çıkarıl-
dığı, sınırlandığı, grev-
lerin sürekli "milli gü-
venlik" gerekçesiyle er-
telendiği bir süreç ol-
muştur. Metal işçileri-
nin, AKBANK işçile-
rinin başlattıkları grev-
ler bu yıl milli güvenlik
gerekçesi ile yasaklanan

grevlerdir. 

6-) Grevlerin İktidar
Yolunda Misyonu Nedir? 

Bu sorunun cevabı ülkemizin sö-
mürü biçimi ve kapitalizmin şekille-
nişiyle, dolayısıyla işçi sınıfının nicel
ve nitel durumuyla ilgilidir. Ülkemizde
devrimi işçi sınıfının yapacağına ina-
nanlar asıl olarak işçi sınıfının nitel
ve nicel gücünü abartan, ülkemizin
gerçeğini ve devrimin yolunu yanlış
tahlil edenlerdir. Bunlar "grev", "genel
grev" söylemlerini dillerinden düşür-
meseler de buna denk bir örgütlenmeye
sahip değillerdir. 

Bizim ülkemizde devrimin temel,
asli gücü halktır. Bizim önderimiz el-
bette proleteryadır. İdeolojik olarak
biz işçi sınıfı partisiyiz. Ancak bu ön-
derlik ideolojik bir önderlik olup, ül-
kemizde devrimin asli gücü halktır.
İşçi sınıfı da halk güçlerinin içinde
önemli bir güçtür. Tüm diğer halk
güçleriyle birlikte devrim için vazge-
çilmez önemdedir. İşçi sınıfının önünde
direnişi ve mücadeleyi büyütmesine
engel olan her politika boşa çıkarılmalı,
her sorun çözülmeli, her engel aşıl-
malıdır. İşçi sınıfı içinde direnişler,
direnişler için grevler onun ekonomik,
demokratik tüm sorunlarını ancak dev-
rim mücadelesiyle çözebileceğini öğ-
rendiği okullar olacaktır. Bu nedenle
çoğaltılmalı, yaygınlaştırılmalıdır. An-
cak halk güçlerinin bir parçası olan
işçi sınıfının tüm diğer halk kesimle-
riyle , direnişleriyle dayanışmasını ör-
gütlemek de işçi sınıfının mücadelesini
büyütmenin koşullarından biridir. 

Grev işçileri eğitir, politikleştirir, kendilerine
olan güvenlerini geliştirir. İşçi sınıfına kendi
gücünü gösterir. Hakların direnilerek kazanı-
labileceğini ve yine hakların ancak direnerek
korunabileceğini anlatır. Grev süreçleri burju-
vazinin, egemen sınıfların düşman yüzlerinin
en açık yaşandığı dönemler olduğundan işçi sı-
nıfına sınıf bilinci ve kini verir.
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7-) Grevlere Karşı
İktidarların Saldırıları
Sadece Patron
Sendikacılarıyla, Düzen
Sendikalarıyla mı Sınırlıdır? 

Fiilen işçileri devlete, işverene karşı
direnemez hale getirmek sendikacıların
görevidir. Ancak devlet sadece direnen,
direnme potansiyeli taşıyan işçiyi ör-
gütlülüğüyle vurmakla yetinmiyor.
Halkla işçiyi kuşatmak istiyor. Bunun
için her grev halka "insanlar işlerine
gidemediler", " ağır hastalar, acil has-
talar tedavi edilemediler", "çok büyük
zarara uğranıldı", "eğitim yapılamadı"
"hayat mağdur oldu" gibi halkın diğer
kesimlerini grev yoluyla hakkını arayan
emekçiye karşı kışkırtır. Bu aslında
bir taşla iki kuş vurmak gibidir. Bir
yandan direnen, grevdeki emekçiyi
yalnızlaştırır, moralsizleştirir, diğer
yandan ise halkın "nerede bir direniş
varsa, halkın yeri orasıdır" diye özet-
leyebileceğimiz hak alma bilincini kö-
reltir. Halk hakkın, haklının değil
kendi çıkarlarının, kendi günlük ihti-
yaçlarının peşindedir. 

Tüm halk kesimlerinin, sınıflarının
birliği ve dayanışması ile çok kısa za-
manda kazanılabilecek olan direnişler

grevler, bölünüp-parçalanmak, hatta
birbirine karşı kışkırtılmak nedeniyle
uzuyor, bedeli ağırlaşıyor, diğer olumsuz
koşullarla birleşince yenilgiye de uğ-
ruyor. 

8-)Patron Sendikacılarına
Karşı Nasıl Mücadele
Edeceğiz? 

Bugün sınıf sendikacılığı yaptığını
söyleyen DİSK, KESK gibi sendikalar
düzenin devamını sağlamakla görevli
sayıyorlar kendilerini. Bu tabi 1960'larda
eğitim için ABD'ye giden sendikacı-
lardan başlayarak, dünyadaki ve ülke-
deki emperyalist politikalarla şekillenen
beyinleri teslim alma saldırısının so-
nucudur. DİSK'in "çağdaş sendikacılık"
adı altında AB çizgisinde ve onun pa-
rasal desteği ve fonları ile beslenen
sivil toplumcu, işbirlikçi anlayışı da
aynı saldırıyla ortaya çıkmıştır. İdeolojik
ve ekonomik gıdasını emperyalizmden
alanlar elbette onun için var olacaklardır.
Yoksa hangi "işçi, devrimci" isimli
sendika işçilerin haklarının, mücade-
lelerinin yanında patrondan yana tavır
alır. Yoksa hangi işçi, devrimci isimli
sendika "performans düşüklüğü" ge-
rekçesiyle işçisini işten çıkarır, direnince
sendika kapılarını kapatır, hatta topladığı
sözde işçilerle linç saldırısı örgütler.
Yoksa hangi isminde "devrimci, işçi "
geçen sendika patronla değil, işçiyle
savaşır. Beyinlerin yıkanması, örgütlülük
adı altında emekçinin örgütsüzleştiril-
mesi, güçlendirilmesi için politikalar
üretmeye sevk ediyor patron sendika-
cılarını. Örgütsüz bırakmak, örgütlü
gücü işlevsiz hale getirmek emekçinin
mücadeleye inancını, örgütlenmeye gü-
venini de öldürüyor. Elbette oligarşinin,
işverenin istediği tam da budur. Örgüt
gerekiyorsa kuran, eylem gerekiyorsa
örgütleyen ama bunu kendi çıkarlarına
zarar vermeyecek ve emekçinin direnme
dinamiklerini bitirecek şekilde yapan
iktidarlar böylece düşmanı olan emek-
çileri bir tehlike olmaktan çıkarmış
oluyor. 

Bu saldırı karşısında artık çürüyen
sendikaları yeniden ayağa kaldırmak
ne kadar mümkündür tartışılır. Ki sen-
dikalarda örgütlü işçi sayısı ülkemiz-
deki işçi sayısının dörtte biri kadardır.
Yani örgütlenmesi gereken, gücü grev

ve direnişlere sevk edilmesi gereken
çok daha büyük bir kitle de vardır. Bu
görevleri yerine getirirken aslolan her
zaman özgücümüzdür. Ancak kendi
gücümüzle patron sendikacılarının ya-
rattığı bu teslimiyet, uzlaşma ve ihanet
ortamından, direniş, savaş ve zafer
yoluna girebiliriz. Elbette sendikalarda
çalışmayı reddedemeyiz, fakat asıl
olarak öz örgütlülüklerimizi, meclis-
lerimizi kurmak, bunun için emekçi
kesimler içinde kitle çalışması yapmak,
emekçinin kendi iradesini, kendi ka-
rarlarını hayata geçirip örgütleyebile-
ceği kurumlaşmalar yaratmak tek kur-
tuluştur. Faşist iktidara ve kapitalist
düzene karşı olmadan hiçbir hak ka-
zanılamaz. Bunu ancak kendi öz ör-
gütlülükleri içinde öğreneceklerdir.
Patron sendikacıları direnişleri, grevleri
ve emekçileri birbirinden koparıp yal-
nızlaştırmaya çalıştıkça, biz işçilerden
memurlara, gecekondulara, esnaflara..
tüm halkın birliğini ve dayanışmasını
yaratmak, örgütlemek için uğraşma-
lıyız. Meclislerimiz ve dayanışmamız
ile kazanacağımız başarılar patron
sendikacılarının zincirlediği yüzbinleri
düşündürtecek, sempatisini kazanacak
ve hem meclislerde örgütlenmeye,
hem de bulunduğu sendikalarda patron
sendikacıları üzerinde büyük bir baskı
yaratmaya başlayacaktır. 

9-) Grevlerin Zafer
Kazanmasında Belirleyici
Olan Nedir? 

Zaferi kazandıran kendi gücüne
güvenerek militanca, sonuna kadar di-
renme iradesini göstermektir. İşçilerin
haklarını kazanmalarında en güçlü si-
lahı haklılıkları ve meşruluklarıdır.
Bu, tüm hak alma mücadelelerinin sı-
nıflar mücadelesinin bir parçası oldu-
ğunun bilincidir. İster ekonomik, ister
demokratik haklar için mücadele edil-
sin, ister farklı bir işçi direnişiyle da-
yanışılsın, ister "iş yavaşlatma" ister
"grev" ister "işyeri işgali" olsun. Ey-
lemin biçimi ne olursa bütün eylemler
sınıf mücadelesi bilinciyle ele alınırsa
zafer için gerekli olan irade ve örgüt-
lülük ortaya çıkarılabilir. Özetle, iktidar
bilinciyle mücadele edilmelidir. 

Bir grevin zaferle bitmesi kitlesel
olması veya uzun sürmesiyle ölçülmez.

Zaferi kazandıran kendi gü-
cüne güvenerek militanca, so-
nuna kadar direnme iradesini
göstermektir. İşçilerin haklarını
kazanmalarında en güçlü silahı
haklılıkları ve meşruluklarıdır.
Bu, tüm hak alma mücadele-
lerinin sınıflar mücadelesinin
bir parçası olduğunun bilinci-
dir. İster ekonomik, ister de-
mokratik haklar için mücadele
edilsin, ister farklı bir işçi di-
renişiyle dayanışılsın, ister "iş
yavaşlatma" ister "grev" is-
ter"iş yeri işgali" olsun. Eyle-
min biçimi ne olursa bütün
eylemler sınıf mücadelesi bi-
linciyle ele alınırsa zafer için
gerekli olan irade ve örgütlülük
ortaya çıkabilir.

Yürüyüş
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Bu direnişin işçilere somut taleplerini
kazandırmanın yanında işçi sınıfı çı-
karlarına hizmet edip etmediği, sınıf
mücadelesine ivme kazandırıp işçiye,
emekçiye moral taşıyıp taşımadığıyla
ölçülür. Örneğin Türkan Albayrak di-
renişi ve zaferi. Kazova işçilerinin di-
renişi ve zaferi... kitlesel eylemler de-
ğildir. Türkan Albayrak, aylarca süren
oturma eylemini açlık grevi ve ölüm
orucuyla en üst perdeye çıkarmış, iş-
çilere haklarını kazanmak için diren-
mek gerektiğini ve ölümü göze alma-
dan hiçbir hak kazanılamayacağını
göstermiştir. Türkan Albayrak'la birlikte
direnişin her aşamasında Devrimci
İşçi Hareketi (DİH) de vardır. Yine
Kazova işçilerinin aylarca süren di-
renişleri.. Meşruluk ve haklılıkla sta-
tükoları kırarak fabrika işgali ve üre-
time başlamaları... 

Bunun yanında koca sendikaların
başlattığı grevlerin AKP'nin yasal en-
gelleri önünde eğilmesi vardır. Aradaki
fark nedir? Alınan tavırlar iki ayrı sı-
nıfın çıkarlarına hizmet ediyor. Biri
işçi sınıfının diğeri patronların. Bir
tavır düzen içiliği gösteriyor, diğer
tavır iktidar bilincini. Kazanma inancı,
kararlılık, kendine güven, haklılık bi-
linci grevlerin zafer kazanmasında be-
lirleyicidir. Grevler önüne çıkarılan
"yasal" engeller de, grevlere yönelik
fiili saldırılar da ancak böyle boşa çı-
karılabilir. Sendikalı, sendikasız, ör-
gütlü, örgütsüz ama ekmeği için di-
renme dinamiklerine sahip milyonlarca
işçi doğru bir önderlikle oligarşinin
saldırı politikalarını boşa çıkarabilir. 

10-) Sendikalara Rağmen
Greve Giden İşçiler
Bize Hangi Sorumlulukları
Yüklüyor? 

İşçi sınıfı gün geçtikçe yükselen
bir saldırı dalgası altındadır. Son yıl-
larda birçok işçi eylemi gerçekleşti,
gerçekleşiyor. İrili ufaklı her gün farklı
biçimlerde, farklı yerlerde işçiler eylem
yapıyor, direniyor, greve gidiyor. Bu

eylemlerin çoğu basında haber bile
olamıyor. Birçok grev başlıyor bitiyor
ya da erteleniyor. İşçiler direnişe baş-
lıyor fakat bir çok yerde taleplerinden
geri koşullarda anlaşmak zorunda ka-
lıyorlar ya da greve başlar başlamaz
grevleri bilinmez bir tarihe erteleniyor...
Örneğin 2012 yılında Antep'te 7 tekstil
fabrikasında 5 bine yakın işçi çalışma
koşullarının iyileştirilmesi için greve
giderler. İplik işçilerinin örgütlü olduğu
Öziplik-İş Sendikası greve karşıdır.
Greve engel olmak istese de 5 bin
işçi greve gider. Çünkü çalışma ko-
şulları işçileri hak alma mücadelesine
gitmek zoruda bırakıyor. İşte bu zo-
runluluk, faşizmin ve kapitalizmin ya-
rattığı bu aciliyet bizim örgütlenece-
ğimiz, bizim emekçileri hızla örgüt-
leyebileceğimiz zemindir. Açlık, yok-
sulluk, yozlaşma bu kadar artarken,
birçok işçi direnişini patron sendika-
cıları engeller, grevleri satarken, pat-
ronun saldırılarına, sendikalara rağmen
işçiler direnip hakkını aramaya çalı-
şırken bizim onlara yol göstermek
gibi tarihsel bir görevimiz vardır. 

Biz, gücümüz ne kadar sınırlı olursa
olsun, sabırla-inatla, bu sorunlara sahip
çıkma temelinde bir mücadeleyi adım
adım örme çabası içinde olmak zo-
rundayız. AKP’nin emekçilere yönelik
programının temel amacı alın terimizin,
kanımızın, canımızın patronlara daha
ucuza, engelsiz pazarlanmasıdır. Patron
sendikacıları bu temel amacın hayat
bulması için durup – dinlenmeden ça-
lışıyorlar. Patron sendikacılarının ara-
larında söylem farkından başka bir
fark yoktur. Hep birlikte toplu sözleşme
masalarında işçileri satıyor, direnişlere
hep birlikte destek vermeyip bitirmeye
çalışıyorlar. Onlar birlikse biz de birlik
olacağız. Emekçileri birleştireceğiz. 

Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütsüz
işçi bir çocuk kadar güçsüz ve zayıftır.
Burjuvazinin patron sendikacılarına
ve AKP’nin tüm saldırılarına karşı
bizi güçlü kılacak olan ise kendi öz
örgütlülüğümüz olan İşçi Meclisleridir. 

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

YILLARA GÖRE
ORTALAMA GREV YAPAN
İŞÇİ SAYISI 

1987-90 arası yıllık ortalama
30 bin işçi 

1990-91 arası yıllık ortalama
160 binden fazla işçi 

1994-96 arası yıllık ortalama
200 binden fazla işçi 

2000'lerden itibaren yıllık or-
talama 1000 işçi 

- Bu rakamlardan da görüleceği
gibi emperyalizmin ve oligarşinin
teslimiyet, uzlaşma ve silahlı savaşı
tasfiye saldırısının en yoğun ve
sonuç alıcı olduğu dönemler grev-
lerin de en düşük sayıda ve etkisiz
olduğu dönemlerdir. 

Bu da işçi sınıfı mücadelesinin
ve grevler yoluyla mücadelenin
halkın devrimci mücadelesinin
yüksetilmesiyle orantılı olduğunu,
görevin asıl olarak halkın iktidar
mücadelesine ulaşmaktan, silahlı
savaştan vazgeçmeyenlere düştü-
ğünü gösteriyor. 

(Veriler, ÇSGB verileridir) 

GREVLERİN SİYASİ VE
EKONOMİK NEDENLERİ? 

AKP iktidarı döneminde; 
-20 bine yakın işçi iş kazası

adlı katliamlarda yaşamını yitirdi. 
-387 bin olan taşeron işçi sayısı

2 milyonu aştı. 
-Açlık sınırı altında asgari ücret

uygulaması devam ediyor. 
-Esnek çalışma adı altında iş-

çiler haklarından mahrum köle
gibi çalışmaya mahkum edildi. 

-Sendikalaşma oranı yüzde
57'den, yüzde 12'ye düştü.. Sen-
dikalaşma önünde yasal ve fiili
engeller artarak sürüyor. 

-İşsizlik oranı resmi rakamla
yüzde 20'ye yaklaştı. 

-15'i aşkın grev bakanlar ku-
rulu kararıyla ertelendi, yasak-
landı. 

21 Mayıs
2017
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Halk Meclisleri halkın kendi kendini
yönetim organlarıdır. Fakat, halk mec-
lisleri kendiliğinden yönetim organları
olarak ortaya çıkmazlar. Bu mücadele
süreci içinde şekillenecektir.

Peki bu süreç nasıl olacak?
Halkın kendi kendini yönetim or-

ganları, halkın sorunlarını gündem yap-
malı, bu sorunlarnı çözümü için, halkın
gücünü birleştirmeyi başarmalıdır.

Bunun için, Halk Meclislerinin top-
lantılarının örgütlenmesinden, sorunlara
çözüm üretmek için yapılan tartışma-
lara, karar alma yöntemlerine kadar
her aşamada halkın katılımını örgüt-
leyen bir yöntem benimsenmelidir.

Bunun için, Halk Meclislerinin top-
lantılarında gündem, halkın sorunları
ve bu sorunlara çözüm üretme çerçe-
vesinde belirlenmelidir. Bunları ya-
parsak, Halk Meclislerimizin toplan-
tılarına ve eylemlerine halkın daha

geniş katılımını örgütleyebiliriz.

Nedir halkın sorunları?
Mahallelerimiz adeta faşizmin

uyuşturucu çeteleri ve uyuşturucu ha-
misi polislerinin istilası altındadır. Bu
tüm halk çocuklarını tehdit eden bir
sorundur. Öyle bir yaygınlıkta uyuş-
turucu satışı yapılmaktadır ve uyuştu-
rucuya ulaşım öylesine kolaylaştırılmış
durumdadır ki, mahallelerimizde hemen
tüm halk kendi yakınları için haklı
olarak kaygı duymaktadır.

O halde, halkın yönetim organları
olan Halk Meclislerinin bu soruna çözüm
üretmesi zorunluluktur. Ki, Okmeyda-
nı’ndan Gazi Mahallesi’ne, Çayan
Mahallesi’nden Küçükarmutlu’ya,
İkitelli’den Sarıgazi’ye pek çok ma-
hallemizde uyuşturucu satışına karşı
protesto eylemleri örgütlenmekte, oturma
eylemleri yapılmaktadır.

Halk Meclislerinin uyuşturucuya
karşı diğer temel politikası, Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezleri’dir.

Böylece Halk Meclislerimiz, sadece
uyuşturucu kullanımının protesto edil-
mesiyle yetinmeyerek, uyuşturucu ba-
tağına düşürülmüş gençlerimizi o ba-
taktan çıkarmak ve tedavilerini yapmak
için de mücadele ediyorlar.

Tüm bunlar, faşizmin saldırısına
rağmen yapılıyor.

Halk Meclisleri, halkın sorunlarının
çözümü için çalışırken, faşizm, uyuştu-
rucu batağına dokunmayalım, uyuşturucu
batağına düşürülmüş gençlerimizi o ba-
taktan kurtarmayalım diye saldırıyor,
uyuşturucuyla mücadele merkezlerimizi
kapatıyor, kalekollara, yani halka karşı
savaş üslerine çeviriyor.

Küçük Armutlu’da faşizmin evlerimizi
“kentsel dönüşüm” adı altında yıkarak
talan etmesi gündemde. Halk Meclisimiz,
halkı faşizmin yıkım saldırısına karşı
örgütleme görevini yerine getiriyor.

Sokak sokak yıkımlara karşı halkın
direnişi örgütlenmeye çalışılıyor. Bunun
için sokak ve genel toplantılar yapıyor.

Yıkımlara karşı oturma eylemleri,

Halkın Kendi Kendinin Yönetim
Organı Olmak;

Halkın Sorunlarına Çözüm Üretmektir

- 17 Mayıs tarihi itibariyla, Dersim’de
faşizmin katlettiği DHKC gerillala-
rının cenazelerini almak için direnen
Kemal amca, açlık direnişinin 83.
gününde, Ankara Yüksel Caddesi’nde
işten atmalara karşı direnen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça ise açlık
grevi direnişlerinin 70. günündeler.
Direnişçilerimiz, bedenlerinin son
gücüyle, yaşamlarını ortaya koyarak
direniyorlar. 
Direnişleriyle faşizmin karşısında bü-
yük bir barikat kurdular.
Direnişleriyle, büyük bir güç oluş-
turdular. Bu büyük güç, öncelikle de
ideolojik güçtür. Devrimci ideoloji ve
devrimci politikalarla faşizme karşı
direnilebileceğini, direnme hakkını
kazanarak ve meşruluğunu tam halka
mal ederek zaferler kazanılabileceğini

gösterdiler.
Şimdi, bu direnişleri nihai zafere ta-
şımak hepimizin görevidir. Bulun-
duğumuz her yerde, açlık grevleriyle
bu direnişi destekleyelim. Faşizme
bir darbe de bulunduğumuz yerden
biz vuralım. Faşizmi, direnişlerimiz
karşısında diz çöktürmek için gücü-
müzü, direnişçilerimizin gücüne, so-
luğumuzu soluklarına katalım.
- Faşizm, 6 Mayıs’ta, 18 yaşında bir
Cepheli, Sıla Abalay’ı kaldığı evde
katletti.
Katlediyor faşizm, her gün yeni bir
gencimizi katlediyor.
Sokaklarımızda polis kılığı altında, eli
kanlı katiller sürüsü dolanıyor. Buna
izin vermeyelim. Sokaklarımızda ev-
latlarımızın katillerinin dolaşmasına
izin vermeyelim, faşist katiller sürüsünü

mahallelerimizden atmak için kendi
evladımızı katletmelerini beklemeyelim.
Unutmayalım, bugün değilse yarın he-
deflerindeki bizim kendi evlatlarımız
olacaktır. Bugün değilse yarın hedef-
lerindeki en sevdiklerimiz olacaktır.
Katledilmeyi beklemeyelim. Talebimizi
yükseltelim, mücadelemizi yükseltelim. 
1- Katliamcı Özel Harekat dağıtılsın!
Ölüm Mangası Özel Harekat dağı-
tılsın!
2- İnfaz sırası sana gelmeden
karşı çık hesap sor!
- Katliamlara dur demek için, açlığa,
işsizliğe, yoksulluğa dur demek için,
yozlaşmaya, mahallelerimizin uyuş-
turucu ticarethaneleri haline getiril-
mesine dur demek için Halk Meclis-
lerimizde, Halk Milislerimizde örgüt-
lenelim. 

Açlık grevlerini bulunduğumuz her yere yayalım!

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi Atasözü:

En İyi Egemen Kendine
Hükmedebilendir

Yürüyüş
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yürüyüşler örgütlüyor. Halkı
yıkımlara karşı bilinçlendiren
çalışmalar, seminerler dü-
zenliyor.

Halkın diğer önemli so-
runlarından biri yoksulluk
ve açlık sorunudur. Açlığa
ve yoksulluğa karşı çözüm
üretmek de Halk Meclisle-
rinin görevi olarak duruyor.

Yoksulluğa karşı mantar
üretimi ve mantar üreticile-
rimizin kooperatif kurarak,
güçlerini birleştirmeleri Halk
Meclislerimizin ürettiği çö-
zümlerden biridir. Bu çözü-
mü hayata geçirmek için ça-
lışılıyor.

Halk Meclislerimiz halkın
günlük yaşamdaki sorunlarını
çözmek için komisyonlar, ko-
miteler kuruyor. Halkın kendi
kendini yönetim organları
böyle oluşturuluyor.

Yeterli mi?
Hayır. Ama yeterli hale

gelmesi Halk Meclislerimize
hepimizin gücümüzü katma-
sıyla mümkün olacaktır. Ye-
terli hale gelmesi bu müca-
dele sürecinin sonucunda
mümkün olacaktır.

Dersim’de Kemal Gün açlık grevi direnişinde.
Ankara’da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık

grevi direnişindeler.
AKP faşizmi, gerillaların cenazelerini vermiyor, fa-

şizme karşı halkın iktidarı için savaşanların bir mezarı
bile olmayacak diyor.

KHK’larla kamu emekçilerinin işlerine son verdi.
AKP faşizminin işbirlikçisi olmayanlara yemek, içmek,
barınmak, yaşamak yok diyor.

Bunun karşısında reformisti, oportünisti, patron
sendikacılığı suskundu. Faşizme karşı direnileceğini
düşünmediler, faşizmin icazetine sığınmak için, değil
kendileri direnmek, direnenlerin yanından bile geç-
mediler. Bugün, direniş merkezleri, yüzleri, binleri,
onbinleri eyleme geçiren merkezler haline geldiler.

Halka umut oldular. İşte ideolojik farklılığın ya-
şamdaki karşılığı böylesine önemlidir. Reformist, opor-
tünist ideolojinin yön verdiği eylemler, ancak faşizmin
meşrulaşmasına hizmet ediyor. Halkın direnme dina-
miklerini öldürüyor. Halkı faşizme boyun eğmeye yön-
lendiriyor. Umutsuzluk, karamsarlık, korku ekiyor.

Marksist-Leninist ideolojinin yön verdiği eylemler
halka umut oluyor.

Doğru yöntem ve araçlarla bir tek kişi, halkı eyleme ge-
çirebilir, direniş merkezi haline gelebilir. Devrimi geliştirebilir,
susturulmuş kitlelerin sesi, soluğu, dili olabilir. Faşizmin
terörle oluşturduğu suskunluk çemberini kırabilir. İşte,
Nuriye Gülmen’in, Semih Özakça’nın, Kemal Gün’ün di-
renişleri böyle direnişlere örnektir.

Bakıldığında, tek bir kişinin bir oturma eylemi olarak
başlamıştır Nuriye Gülmen’in direnişi. Fakat, giderek bü-
yümüş, kitleselleşmiş, binleri onbinleri sokaklara çıkışını
ateşleyen, halkı direniş etrafında örgütleyen bir işlev görm-
üştür.

O halde, faşizm karşısında tek başımıza bile olsak, di-
renmenin koşulu vardır. Halka önderlik etmenin koşulları
vardır, halkı sokaklara dökmenin, faşizme karşı direniş saf-
larında birleştirmenin koşulları var demektir. Sorun doğru
ideoloji, doğru politikalar ve bunların belirleyiciliğinde doğru
yöntem ve araçları seçebilmektir. Yeri gelir bir yerde günlerce
tek başına oturma eylemi yapmak, yeri gelir bir kişiyle bile
başlatılan açlık grevleri faşizme karşı direnişi örgütlemek
için doğru seçilmiş bir yöntem ve araç olabilir. Doğru yöntem
ve araçlar bulunduğunda, milyonların suskunluğa gömülmüş
olması bile direnmemizin, direnerek sonuç almamızın önünde
engel değildir.

ANADOLUYUM
BEN
“Güneşin yükseldiği yer”
adım
Diyor ki Anadolu’m
Amerikan haydudu bize
Yani senin öz evladına
Yani Evlad-ı Kerbela’ya
Yani Bedrettin’e Pir
Sultan’a
Yani isyanlar yatağına
Yani işkencelerde,
darağaçlarında

eğilmeyen başa
Kızıldere’ye yani
Yani Orak-çekiç’e

parlayan yıldız’a
doğan güneş’e

Diyor ki Anadolu’m
“Neden bu kadar çok
Nefretiniz var Amerika’ya”
Diyoruz ki Anadolu’m ona
Çünkü ölümüne düşkünüz
namusumuza, onurumuza,                  

vatanımıza
Yalan yok
Abartı yok
Vurgunuz her damla

tozuna, toprağına
Vurgunuz havana, suyuna
Vurgunuz Anadolu’m sana
Sevdalıyız geçmişine

bugününe

geleceğine
Milyonlarca, milyonlarca
yıl öncene bile
Bir toz bulutuyken uzayda
dönüşüne
Doğuşuna, serpilip boy
verişine
Yıllara yıllara direnişine
Direnişine Anadolu’m
Asi, başeğmez direnişine
Fırtınalara, boranlara
Haramilere, haydutlara,
çakallara
Kılıçlara, kalkanlara,
atlılara
Tanklara, toplara,
bombalara

diz çöktüren direnişine
Sevdalıyız Hürriyet
deyişine
Hırçın Karadeniz coşkuna
Durgun Ege sakinliğine
Toroslar, Ağrı heybetine
Karakışına, yazına,
baharına
Sevdalıyız Anadolu’m
Sevdalıyız sana
Emekçi ellerine
Gül yüzlü bebelerine
14’ünde kahraman
çocuklarına

Berkin’ine
Gencine, yaşlına
“Yaşamış sayılmaz zaten

Yurdu için ölmesini
bilmeyen”

diyen savaşçına...
Amerikan haydudu
Diyor ki Anadolu’m bize
Diyor ki
Soygunun, yağmanın,
talanın başı
Boğazında emeğimiz,
alınterimiz
Ellerinde gençlerimiz, 

yaşlılarımızın
Ellerinde analarımızın, 

çocuklarımızın
Ellerinde bebelerimizin
bile
Ellerinde milyonlarcamızın
kanı
Dünya halklarının baş
düşmanı
Diyor ki Anadolu’m
“Neden bu kadar çok
Nefretiniz var Amerika’ya”
Diyoruz ki Anadolu’m
Çünkü biz insanız
Çünkü biz halkız
Çünkü Anadolu’yuz biz
Karanlıklar denizini yutan
Güneşin yükseldiği
topraklarız...

iideolojik mücadele yöntem ve araç
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1 Mayıs bize bir gerçeği göster-
miştir. Ancak örgütlü halk, faşizmin
karışısnda durabilir. Örgütlülüğü-müz
yeterince güçlü değildir. Faşizme karşı
örgütlenmekten daha güncel, daha
acil bir görev yoktur.

Ankara’da direnen Kamu Emek-
çilerimiz Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça, Dersim’de direnen Kemal
amcanın bize gösterdikleri ise şudur;
doğru bir ideolojik önderlik altında,
halk kitleleri harekete geçebilir, ör-
gütlenebilir, çok büyük fedakarlıklarla
faşizme karşı direnebilir, savaşabilir.

O halde, önümüzdeki yaz sürecinin
temel görevi ortaya çıkmaktadır. Hal-
kımızı devrimci ideolojimiz etrafında
örgütlemeliyiz. Tüm çabamız buna
hizmet etmeli.

Ne Yapmalıyız?
Temel Çelişkiyi Bul
Komiteler ve Toplantılar
Örgütle, Eğitimi Düzenle

Örgütlenmenin iki temel nokta-
sını tespit edersek; birincisi komiteler
kurmak, yani istihdam, ikincisi eği-
timdir diyebiliriz. 

Öncelikle örgütlemeyi hedefledi-
ğimiz alanı çok iyi tanımalıyız. Bu

alanda yaşayan halkı çok iyi tanımalıyız.
Tanımadığmız bir alanda başarılı bir
örgütlenme çalışması yapabilmemiz
mümkün değildir. Nasıl tanıyacağız?
Genel olarak halkın ekonomik, sosyal,
kültürel yapısını bilmeliyiz. Düşünce
tarzını, inançlarını, toplumsal değerlerini,
yöresel özelliklerini, üsluplarını, adet-
lerini bilmeliyiz.

Bunları bilmek, bize alana ilişkin
somut politikalar üretebilme olanağı
verecektir.

Bir alanda örgütleme faaliyetinde,
ilk yapmamız gereken şey, o alanda
temel çelişkiyi tespit etmektir. Yani
alanın temel sorunu veya sorunlarını
tespit etmeliyiz.

Bu bize hangi zemin üzerinde ör-
gütleneceğimizi gösterecektir.

Örneğin, örgütleyeceğimiz mahal-
lenin en temel sorunu yoksulluk sorunu
ise bu sorun üzerinden örgütlenme
çalışması yürütmemiz gerekiyor de-
mektir.

Temel sorun etrafında halkı bir araya
getirmeli, halkın gücünü birleştirmeli,
sorunun çözümü için örgütlü hareket
edecek mekanizmaları oluşturmalıyız. 

O sorunla ilgili tüm halkın sorunun
çözümüne katılımını sağlayan plat-
formlar oluşturmalı ve bu platformların
aldığı kararların uygulanmasını sağ-
layan komiteler örgütlemeliyiz.

Yani geniş toplantılar ve komiteler
örgütlemek, sorunun çözümü için atı-
lacak adımdır.

Eğer bir mahallede halkı, kendi
sorununun çözümü için toplantılarda
birleştirebiliyorsak, eğer sorunun çö-
zümü için yük omuzlayacak komiteler
oluşturmasını sağlayabiliyorsak, ör-
gütlenme konusunda önemli bir adım
atmış oluruz.

Fakat bu yeterli değildir.
Bir halkı devrim için, kendi

iktidarı için örgütlemek demek,
aynı zamanda onun eğitimi de-
mektir.

Neden böyledir?
Çünkü, bir halkı devrim için ör-

gütlemek demek, o halkın ideolojik
bir tercih yapması demektir.

Yani kapitalizmi reddetmesi, yerine
halkın iktidarını istemesi, bunun için

Çözüm Çözüm 
Direniş, kitle hareketi, örgütlenme

Faşizmin baskısı, zulmü, onmilyonların düzenden memnun olmadığı,
açlığın, yoksulluğun üst boyutlarda yaşandığı ülkemizde halk kitlelerinin

buna denk düşen bir örgütlenmeye ve kitle hareketine sahip olmaması sonucunu
doğuruyor. Bu tablo içinde çözüm nedir?

Çözüm; Dersim meydanında Kemal amca, Yüksel Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’dır. Yani direniştir. Direniş, faşizmin sokakları, alanları halka yasakladığı koşullarda,

sokaklarda direnme hakkını kazandı. Direniş, faşizm halkı sindirip, evlerine kapatmak isterken, halkı
binlerle, onbinlerle sokaklara çıkarmayı başardı. Suskunluğa, sessizliğe, çaresizliğe, umutsuzluğa itilmek istenen

halka umut oldu, halkı sokaklarda, meydanlarda birleştirdi, büyük bir güç haline getirdi. Halkın umudunu
büyüttü, faşizme karşı direnme dinamiklerini güçlendirdi. Faşizmin saldırılarına, işkencelerine, meydanları

gaza boğmasına rağmen halkın direnişini kıramaması bunun sonucudur. Direnen halk görüntüsünden
faşist AKP iktidarının yeni ayaklanma kabusları yaşaması bu nedenledir.

O halde, çözüm direniştir. Direniş kitle hareketini büyütecektir. Kitle hareketi örgütlenme
koşullarını güçlendirecektir. Örgütlenmiş halk daha büyük kitlelerle sokaklara

çıkacaktır. Direniş, kitle hareketi, örgütlenme birbirini besleyen,
büyüten parçalar olarak birleştirilmelidir.
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Faşizme Karşı Halkı
Örgütlemekten Başka

Yol Yoktur
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ağır bedelleri de
göze alacak şekilde savaşması de-
mektir.

Bunu eğitimsiz başarmak mümkün
değildir.

Eğitim, halka kapitalizmi sadece
yaşadığı sonuçlar açısından değil,
aynı zamanda bu sonuçları ortaya çı-
karan nedenleri de kavratarak anlatmak
demektir.

Halk, kendi yaşamından kapitaliz-
min sonuçlarını görür. Ama yaşadığı
açlığın, yoksulluğun, faşizmin kapitalist
sistemle bağını hemen ve eğitimsiz
kurmayı başaramaz. Bu bir eğitim so-
runudur. Eğitimimiz, halka bu düzeni
halk düşmanı tüm yönleriyle göstere-
bilmeli, kapitalist sistemi kavratabilmeli.
Ülkemizin durumunu, yeni sömürge-
ciliği kavratabilmeli. Emperyalizmin
gizli işgalini ve buna bağlı olarak
sürekli faşizmi kavratabilmeli. Böylece
halkın kendi yaşamında ortaya çıkan
sonuçlarla sömürü düzeninin bağını

kurabilmesini
sağlayabilmelidir.

Bunun yanında eğitimimiz,
bu düzenin mutlak olmadığını kavra-
tabilmeli. Toplumların geçmişten bu
yana değişerek gelişerek geldiğini,
bundan sonra da değişmeye ve geliş-
meye devam edeceğini, gelişimin yö-
nünün halkın iktidarı yönünde oldu-
ğunu, halkın anlayabileceği bir dille
anlatabilmeli, kavratabilmeli.

Yani, eğitimimiz halka bu düzene
karşı savaşarak, yeni bir düzen, halkın
iktidarda olduğu bir düzen kurabile-
ceğini gösterebilmelidir.

Eğitimimiz halka, halkın iktidarında
açlık ve yoksulluk sorununun, işsizlik
sorununun kalmayacağını ikna edici
şekilde gösterebilmelidir. Eğitimimiz
halka, tümüyle halkın çıkarları çer-
çevesinde örgütlenmiş bir devlet me-
kanizmasının mümkün ve dahası zo-
runlu olduğunu gösterebilmelidir.

Eğitimimiz halka, buna ulaşmanın

yolunun örgütlenmek ve faşizme karşı
savaşmaktan geçtiğini gösterebilme-
lidir.

Eğitimimiz halka, bu savaşı ka-
zanmanın sadece mümkün olduğunu
değil, aynı zamanda bu savaşı kazan-
mamızın bilimsel gerçeklik olduğunu
da gösterebilmelidir. Yani, eğitimimiz
halka, kendi gücünü, dinamiklerini,
emperyalizmden daha güçlü olduğunu
gösterebilmeli.

Eğitimimiz halkın “Ne yapma-
lıyız?”, “Ne yapmalıyım?” sorula-
rına cevap olabilmelidir.

Sonuç olarak, faşizme karşı tek
kurtuluş yolumuz örgütlenmek,
daha çok örgütlenmektir. Örgüt-
lenmek; komiteler, toplantılar, eği-
timdir.

Eğitim: Eğitim, yoğunlukta, zor koşullarda ertelene-
bilecek savaşın tali bir yanı değildir. Tersine, özellikle en
büyük yoğunluk içinde, en büyük çatışmalar ve savaşın
kızgınlığı içinde daha çok eğitim yapılma ihtiyacı vardır. 
Neden?
Çünkü, eğitimi çalışma yoğunluğu içinde ertelenebilir
gören, eğitimi devrimci savaşın sertliği koşullarında erte-
lenebilir gören bakış açısı, eğitimi tali, ikincil plandaki
bir görev olarak görüyor demektir ve eğitimin önemi ve
savaştaki misyonunu anlamamıştır.
Eğitim, tersine, zor görevlerin üstesinden gelebilmek için
gereklidir. Eğitim, savaşın zorlu koşullarında başarıyla
savaşı sürdürebilmek için gereklidir. Savaşçıları eğitmemek,
onları ideolojik olarak donatmamak, kafalarını tüm bo-
yutlarıyla yürüttükleri savaş konusunda netleştirmemek,
savaşta silahlandırmamak anlamına gelecektir.
Çünkü, bir halk savaşında savaşçının en büyük silahı
ideolojisidir. 
Çünkü, bir halk savaşında, savaşçının en büyük gücü,
savaşın haklılığına ve savaşı halkın kazanacağına duyduğu
tereddütsüz inançtır. Eğitim savaşçıya bunları kazandı-
racaktır.

Ajitasyon-Propaganda: Basından: “TÜİK'in
(Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı verilere göre Şubat
ayında işsiz sayısı, önceki yılın Şubat ayına göre 676 bin
kişi arttı.”. 
Buna göre resmi kayıtlardaki işsiz sayısı 3.9 milyon oldu.
Bir yıl içinde 676 bin kişiyi işsizler ordusuna katan bir
düzende yaşıyoruz.
İşsizlik ne demektir? Özellikle de Türkiye koşullarında
işsizlik demek açlık demektir. Her yıl açlar ordusu üreten
bir sistemde yaşıyoruz.
Yoksulluk sınırının 5 bin liraya yakın rakamlarda açık-
landığı, 5 bin lira maaşı ise, ancak toplumun çok küçük
üst tabakasının aldığı, yani hemen tümünün yoksulluk
sınırının altında yaşadığı bir ülkede, işsizlik kelimenin
gerçek anlamıyla açlık demektir.
Bu tablonun sorumlusu kapitalist sistemdir. Bu tablonun
sorumlusu, ülkemizi emperyalizmin yeni sömürgesi haline
getiren işbirlikçiler, oligarşidir. Bu tablonun sorumlusu,
emperyalist sömürü düzenidir. Aç kalmamak için, onu-
rumuzla yaşayabilmek için bizi işsizliğe, açlığa mahkum
eden bu düzene, emperyalizme, yeni-sömürgeciliğe,
faşizme karşı savaşmaktan başka yolumuz yoktur.

Devrimci Kişilik: 
Faşizmin karşısında bedenleriyle set ören, halkın

devrim dinamiklerini güçlendiren, halkın faşizme karşı
mücadelesine önderlik eden kişiliktir. 

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde
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Gazi Mahallesi



“Gazi Cephe Milisleri olarak
09.05.2017 tarihinde Gazi Mahallesi
Gazi Cebeci yolu üzerinde saat 21.00
sıralarında seyir eden AKP’nin kö-
peklerine silahlı eylem gerçekleştirdik.
AKP’nin katil polisleri sokaklarda, ev-
lerde halk çocuklarını katlediyor, terör
demagojileriyle katliamlarını meşru-
laştırmaya çalışıyor. Ama bu halk
biliyor kimlerin terörist olduğunu.”

Faşizm, katliamlarını, halka karşı
terörünü halkın savaşçılarına “terörist”
diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor.
Tüm halk düşmanlarının dilinden “te-
rör” kelimesi eksik olmuyor. 

Emperyalizm, ülkeleri işgal ediyor,
oturdukları saray koltuklarından, ülkelerin
yönetimlerini belirliyor, işbirlikçi ikti-
darlar oluşturuyorlar, ama kendilerini
“demokrasi” ilan edip, sömürgeleştir-
mek için yakıp yıktıkları ülke yönetim-
lerini “diktatör” diye tanımlıyorlar.

Emperyalizmin, faşizmin tüm ça-
basının özü, kendi halk düşmanı şid-
detini meşrulaştırmaya çalışmak, halkın
hakları için mücadelesini “terör” de-
magojisi altında boğarak halktan ko-
parmak, yalıtmak ve ezmektir.

Hayır, faşizmin, emperyalizmin te-

rör demagojilerine prim
vermeyeceğiz. Halkın dev-
rimci şiddeti meşrudur, hal-
kın hak ve özgürlükleri için
mücadelesi meşrudur.

Bu meşrulukla örgütle-
necek ve faşizmden katli-

amlarının, zulmünün, sömürünün, aç-
lığımızın, yoksulluğumuzun hesabını
soracağız.

İşte Gazi Mahallesi’nde Mahalle-
lerimizin Şahanları, bu meşruluk bi-
linciyle, faşizmden hesap sordular ve
faşizmden hesap sormaya devam ede-
ceklerini açıkladılar:

“Bundan Sonra Sokaklarımızda
Dökülen Kan Bizim Kanımız Olma-
yacak”.

Sokaklarımızda faşizmin kanımızı
dökmesine izin vermemeliyiz. Bunu
nasıl yapacağız?

Meşruluk bilinciyle silahlanacağız.
Faşizmin, emperyalizmin halk düşmanı,
gayrı-meşru şiddetinin karşısına, halkın
devrimci şiddetini koyacağız.

Faşizmin, halk düşmanı askeri güçle-
rinin, militarist güçlerinin karşısına, halk
olarak kendi silahlı güçlerimizi, Mahal-
lelerimizin Şahanlarını koyacağız.

Onyıllardır, ülkemizde faşizmin
yönetimi altında yaşıyoruz. Onyıllardır,
faşizmin terörü ve zulmü altında ya-
şıyoruz. Onyıllardır, sömürü altında
açlık ve yoksulluk içinde yaşıyoruz.

Bu onyıllar içinde çok net olarak

öğrendik ki, faşizmden icazet dilemek
boştur. Faşizm bu dilden anlamaz. Fa-
şizm, karşısında ezilen bir halk görürse,
daha fazla ezmek ister. Faşizm, karşı-
sında ses çıkarmayan ya da ses çıka-
ramayan bir halk görürse, sömürüsünü
ve baskısını kat be kat artırmak ister.

Bakın faşizmin bugüne kadar yaptığı
katliamlara, silahsız, savunmasız insan-
larımızı katletmekte tereddüt etmediğini
göreceğiz. Maraş’ta tümüyle savunmasız
Alevi halkımızı katlettiler. Kitle göste-
rilerinde, silahsız, savunmasız insanla-
rımızın üzerlerine bombalar attılar, kurşun
sıktılar, katliamlar gerçekleştirdiler.

Dilek Doğan’ı, Berkin Elvan’ı,
Günay Özarslan’ı, Uğur Kurt’u, Yıl-
maz Öztürk’ü, Barış Kerem ve Oğuz-
han Erkul’u, Kemal Kurkut’u ve
daha onlarcamızı silahsız ve savunma-
sızken katletti faşizm. O halde, faşizmin
terörürü durdurmanın, katliamları dur-
durmanın yolu, faşizmin karşısında si-
lahsızlanmak, direnmemek değildir.

Faşizmin katliamlarına dur demenin
tek yolu silahlanmak ve savaşmaktır.

Faşizm koşullarında halkların si-
lahlanmaktan ve savaşmaktan başka
yolu yoktur. Tam da bu nedenle, yani
halkların başka bir yolu olmadığı için,
faşizme karşı silahlanmak ve savaşmak
meşrudur, haklıdır, zorunludur.

Tam da bu nedenle, halkların dev-
rimci şiddeti haklıdır, meşrudur.

Bu meşruluk bilinciyle, Mahallele-
rimizin Şahanları saflarında birleşmeliyiz.
Bilelim ki, Mahallelerimizin Şahanları
ne kadar büyür ve büyük bir güce ula-
şırsa,  yaşamımız, haklarımız, onurumuz,
yakınlarımız, evlatlarımız o kadar gü-
vende olacaklar demektir.

Mahallelerin Şahanları;
“Misliyle Karşılık Vereceğiz”

DEMOKRASİYSENİZ SİZ,
TERÖRİSTİZ BİZ
Biz teröristiz
Daha çocuk yaşlarda
Taş tutuyor elimiz
Faşizme öfkeyiz
Biz “terörist”iz
Sapan tutuyor elimiz
Nişangahını kuşa değil
Faşizme çevirmişiz
Biz “terörist”iz
Silah da tutuyor elimiz
Halk düşmanı katillere
ceza keseriz
Adaletiz
Biz “terörist”iz
Milyonlarca çocuğu her yıl

Öldürüp açlıktan
Demokrasiyseniz siz
Karşısında sizin
“Terörist”iz biz
Biz “terörist”iz
kat kat fazlasına
Yetebilecekken ekmek
Milyonları aç bırakan
Demokrasiyseniz siz
Karşınızda sizin
“Terörist”iz biz
Biz “terörist”iz
İnsanlı, insansız uçaklar-
dan
Kafalarımıza bombalar
yağdıran
Demokrasiyseniz siz
Karşınızda sizin

“Terörist”iz biz
Biz “terörist”iz
Milyonların katili siz
Faşizmin anası siz
İşgal eden ülkeleri siz
Atom bombaları, misketler
Uranyumlar, Nepaller
sizin eseriniz
Çocuklarımızı vuran siz
Analara kıyan siz
Kitlesel katliamlar
sizin eseriniz
Demokrasiyseniz siz
Sizi demokrasi sayan litera-
türde
“Terörist” sayılmayı
Onur sayarız biz

Şadi  ÖZBOLAT

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Manisa’nın Soma ilçesinde 2014
ün 13 Mayısı’nda Alp Gürkan’ın
sahip olduğu Soma Madencilik’te,
Türkiye tarihinin en büyük maden
katliamı yaşandı. Resmi verilere
göre 301 işçi katledildi. 162 işçi de
yaralandı. Katliamın sorumluları
hala bulunamadı.

Soma maden katliamı bütün
ülkeyi ayağa kaldırmıştı halk akın
akın Soma’ya gidiyordu. Maden
ocağının önü ailelerin feryatlarıyla
inliyordu. Türkiye’nin tüm polis
ve askeri Soma’ya yığılmıştı. İş-
çilerin cesetlerini gece çıkarıp ka-
çırıyorlardı. Hastane morgları,
fabrikaların soğutucu bölmeleri
cesetlerle doluydu. Soma’da so-
kağa çıkmak yasaktı ziyarete ge-
lenleri ya gözaltı yapıyorlar ya
da kent dışına bırakıyorlardı. Ken-
te giremiyordun yalnızca çıkabi-
liyordun. Maden ocağının yakınına
kimseyi sokmuyorlardı. O dönem
Başbakan olan Recep Tayyip Er-
doğan halktan korktuğu için mar-
kete saklanıyor. Koruması adalet
isteyenleri tekmeliyordu.  Katliamı
protesto eden yürüyüşlere oturma
eylemlerine polis saldırıyor, Eği-
tim Sen binasında bulunan, avu-
katlar, öğretmenler, öğrenciler,
gazeteciler,  gözaltına alınıyordu.
Katliam saklanmaya çalışılıyordu.
Soma madenciliğin sahibi, müdürü
kayıptı. Katliama dair tek bir açık-
lama yapılmıyordu. Katliamı fıtrat,
kader, değip geçiştirmeye çalıştılar.
Soma maden şirketi sorumlularının
yargılanmasına 11 ay sonra başka
bir ilçede Akhisar’da başlandı.
Mahkeme hala sürüyor.

Katliamının üzerinden üç yıl

geçti. Soma’ dan sonra Karaman
Ermenek’teki madenci katliamı
yaşandı 18 işçi çalışırken sular
altında kalan madende boğularak
öldüler. Madenci anasının “oğlum
yüzme bilmezdi” sözleri, yırtık
lastik ayakkabı giyen baba aklı-
mızdan çıkmaz. İnsan gibi çalış-
mak için mücadele eden Soma
Madencilik işçileri Gökhan Ayay-
dın, Volkan Çetin 6 aydır tutsaklar.
Çalışma koşullarını düzeltmek ye-
rine ölmemek için örgütlenen iş-
çileri tutukladılar. Madenlerde
ölümler hız kesmeden devam edi-
yor. İşçiler örgütlü olmadığı sürece
bu böyle devam edecek. Kar hır-
sıyla dolu olan kapitalizm işçilerin
yaşamıyla, sağlığıyla ilgilenmez.
Ne kadar daha fazla kar elde ede-
rimi düşünür, işçilerin madendeki
bir ampul kadar bile değeri yoktur.
Ampule ne olduğuna dair sayfa-
larca yazışmalar yaparlar işçileri
katlettiklerinde fıtrat derler.  Sen-
dikacılar patron adamı olmuş iş-
çilerin kanından canından besle-
niyorlar. Koltuklarına sıkıca tu-
tunmuş özel araçlardan lüks otel-
lerde işçinin parasını yemekteler.
İşçiler örgütlenip işçi meclislerini
kurmalılar. Kendi öz örgütlerinde
insanca çalışıp insanca yaşamanın
koşullarını kendi elleriyle yarat-
malılar. Aksi takdirde maden kat-
liamları hız kesmeden devam ede-
cektir. Ölen, sakat, aç kalan biz
olacağız.

BEDEL ÖDEDİK BEDEL
ÖDETECEĞİZ!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZA-
NACAĞIZ!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Soma İşçi Katliamı Yıldönümünde,
Hala Katiller Cezalandırılmadı

SOMA’NIN HESABINI SORACAĞIZ!

İŞÇİ HAREKETİ GAZETESİNİ

NEDEN TANITMALIYIZ

NEDEN DAĞITMALIYIZ

İşçi Hareketi gazetesi karanlığın ortasında
bir fener görevi görmektedir. Burjuvazinin yalan
ve demagojileriyle kitleleri karanlığa mahkum
etmeye çalıştığı koşullarda dergimiz; kitlelere
gerçekleri anlatmakta, bilinç taşımakta ve işçilere,
emekçilere halkın kurtuluşu olan devrimi ve
sosyalizmi göstermektir. Bu yanıyla İşçi Hareketi
Gazetesi’nin önemli bir misyonu vardır. 

İşçi Hareketi Gazetesi; düşmana karşı en
büyük ideolojik mücadele aracımızdır, 

İşçi harekete gazetesi; Temel Propaganda
Aracımızdır, 

İşçi Hareketi Gezetesi; Meşruluğumuzdur, 
İşçi Hareketi Gazetesi; İddiamızdır, 
İşçi hareketi gazetesi; Kararlılığımızdır, 
İşçi hareketi gazetesi; Halk ve Kadro Eğiti-

minde En Temel Aracımızdır. 
80 milyonluk ülkede bir damlayız. Bu dam-

lanın gücünün farkında olmalıyız. 
İşçi Hareketi Gazetesi’yle; 
yalanlar karşısında gerçekleri
yanlışlar karşısında doğruları 
Sorunlar Karşısında Çözümleri anlatıyoruz. 
İşçi Hareketi gazetesinin ideolojik-politik

mücadeledeki önemini kavramak zorundayız. 
Tüm bunları çaldığımız her kapıdaki insana,

sokakta, kahvede, mahallede karşılaştığımız iş-
çilere, emekçilere, işsizlere anlatmalı, gazetemizi
okumalarını okutmalarını istemeliyiz.

DİH’Lİ KİMDİR?
1- Tek kalsa bile direnendir.
2- Düşmana teslim olmayandır.
3- Kurumlarımızda barikat kurmak, kurum-

larımıza düşmanı sokmamaktır.
4- Örgütsel bilgileri düşmana kaptırmamak,

imha etmektir.
5- Halkımıza güvenmektir.
6- Halkın ve örgütün malına sahip çıkmak,

bu bilinçle hareket etmektir.
7- Halkın parasını gereksiz yere kullanmayı

ahlaksızlık olarak bellemek, tutumlu olmaktır.
8- Yoldaşlarımızı yaralı olarak düşmana bı-

rakmamaktır.
9- Söylediğimiz gibi yaşamaktır.

Yürüyüş

21 Mayıs
2017

Sayı: 15

HALKI KAHRAMANLAŞTIRAN34



DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

İşçiler, Emekçiler;   
"Ülkemizde, İşçi Sağlığı ve İş Gü-

venliği Meclisi’nin verilerine göre;
2016’da 1970 işçi iş cinayetlerinde
hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 3 ayında
ölen işçi sayısı en az 441. 2002-2016
arasında da en az 20 bin işçi yaşamını
yitirdi.

ILO: Riskler tanımlansın taşeron
çalışma, kiralık işçilik gibi çalışma
biçimlerinin yaygınlaşması alınmayan
güvenlik ve sağlık önlemleri demek.

Meslek hastalıkları konusunda ül-
kemiz sınıfta kalmış durumda. Takip-
sizlik ve ilgisizlik ve tespit sürecindeki
zorluklar yüzünden binlerce işçi meslek
hastalıklarına yakalanmasına rağmen
kayıtlara geçmiyor.

Son yıllarda artan kitlesel iş cina-
yetleri ile birlikte ülke işçi mezarlığına
dönüşmüş durumda.

Davutpaşa, Soma, Ermenek ve To-
runlar katliamları toplum vicdanında ve
hafızasında kapatılmayacak yaralar açtı.

28 Nisan’a ilişkin bir açıklama ya-
pan ILO, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Günü 28 Nisan 2017’de “İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) verilerinin Top-
lanması ve Kullanılmasının İyileşti-
rilmesi” teması altında kutlandığını
hatırlattı.

28 Nisan tarihi dünyanın pek çok
ülkesinde “İş Cinayetlerinde Hayatını
Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü”
olarak kabul ediliyor. Bugün pek çok
ülkede, çeşitli sendikalar ve Küresel
Sanayi Sendikası (Industriall) iş cina-
yetlerine dikkat çekmek için pek çok
etkinlikler yapıyor.  Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) verilerine göre;
dünyada her 15 saniyede 1 işçi, iş ci-
nayetlerinde hayatını kaybediyor. Her
yıl 2.3 milyon işçi meslek hastalığı ve
iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor."
Olcay Büyüktaş. CUMHURİYET. 29.
04. 2017.

YAŞANAN BU GERÇEKLER
IŞIĞINDA;

AKP FAŞİZMİ, ÜLKEMİZİ İŞÇİ

CİNAYETLERİNDE AVRUPA Bİ-
RİNCİSİ, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ DU-
RUMA GETİRMİŞTİR.

AKP faşizmi, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği yasalarını ihlal ederek, İŞÇİ
SINIFININ ÇALIŞMA VE YAŞAMA
HAKLARINI GASP EDEREK, günde
ortalama 4-5 işçinin katledilmesine
ortam hazırlıyarak, DEVLET TERÖ-
RÜNÜ İŞLETMEKTEDİR.

İşçiler, emekçiler, ülkemizde başta
faşist Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak
üzere, AKP faşizminin bütün temsil-
cileri, ülkemizde yaşanan İŞÇİ Cİ-
NAYETLERİN VE TEMEL HAKLAR
VE ÖZGÜRLÜKLERİN, üstünü ört-
mek ve onurlu halkımızı aldatmak için
hep birlikte, ağız birliği etmişçesine,
gece gündüz, televizyon ekranlarında
yalan söylemektedirler.

AKP faşizmi OHAL kararnameleri
adı altındaki uygulamalarıyla, 12 Eylül
faşist askeri cuntanın anayasasını, aratır
hale gelmiştir.

İşçiler, emekçiler, AKP faşizminin
yalanlarını sürdürmesine ve her gün,
İŞ CİNAYETLERİYLE, İŞÇİLERİ
KATLETMESİNE SEYİRCİ Mİ KA-
LACAĞIZ?

HAYIR. ASLA SEYİRCİ KAL-
MAYACAĞIZ.

Çalıştığımız işyerlerimizle sınırlı
kalmayarak, yanıbaşımızdaki iş yer-
lerinde çalışan işçileride örgütleyerek,
İŞÇİ MECLİSLE-
RİMİZİ VE İŞÇİ
MİLİSLERİMİZİ,
kurmak için, eli-
mizden gelen her
şeyi hayata geçi-
relim.

İŞÇİ MECLİS-
LERİMİZLE OR-
TAK KARAR-
LAR ALALIM.

İŞÇİ MİLİS-
LERİMİZLE DE,
HAKLARIMIZI
GASP EDEN VE

İŞ CİNAYETLERİYLE BİZLERİ
KATLEDEN, PATRONLARDAN,
ONLARIN CİNAYETLERİNE GÖZ
YUMAN PATRON SENDİKACILA-
RINDAN HESAP SORALIM

ŞİİR

DÜŞMANA..

Ey sürüngenler
asalaklar güruhu!
Ben ki korkusuz ve üretken ustaların
sınanmış kavgalarında bir damla
yürek
bir damla beyin.
Ben ki o uçsuz bucaksız orduların
sessiz sedasız bir ateş fitiliyim.
içim öyle nefret dolu size.
yüreğim ateş çemberi.
Ben ki,
önümde kıvrılıp dolanan yola
Tırnak ile diş ile 
yürek ile aşk ile düşmüşüm
Ben ki.
Milyonların asi gücü
dağ seli.
Alın yazınızı ben çizmişim
Yoldaşlarımın düşen başlarına
söz vermişim
Yok başka yolu
Ben milyonlarla
milyonlarla beraber ben sizi.
Kahrama ALTUN

AKP FAŞİZMİ, İŞÇİ CİNAYETLERİNİN BAŞ SORUMLUSUDUR
GÜNDE 5 İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLÜYOR
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Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih
Özakça, çıkartılan KHK’larla önce açığa alınıp daha sonra
ihraç edilmişlerdi. İşim ve onurum için direniyorum diyerek
Ankara Yüksel Caddesi’nde direnişe başladı. Aynı günlerde
Dersim'de 70 yaşında bir baba, bombardımanda oğlu ve 10
yoldaşı katledilip mezarsız bırakıldığı için, Seyit Rıza
Parkı'nda direnişe başladı. Bu direnişler ki suya düşen dam-
lalardır, halka halka yayılırlar. İlk önce Anadolu topraklarına
sonra da ülke sınırları dışına taşan güçlü dalgalar oldular.

AKP faşizmi, OHAL ilanından bugüne çıkarttığı
KHK’larla, halk düşmanlığını ayyuka çıkardı. İktidarının
ömrünü uzatabilmek için, açlığa mahkum etmekten kat-
letmeye kadar her türlü zulmü, “OHAL var” denilerek
yasallaştırmaya çalışıyor. Baskıyla; DKÖ'leri, sendikaları
ve “sol” örgütlenmeleri sindirmiş, kilit vurulan kapılarını
bile açamaz hale getirmiştir.

Halka ve aydınlara yönelen tüm bu saldırıların tek bir
sebebi vardır o da yönetememe krizidir. Nuriye ile Semih
hoca ve Dersim'de oğlu ve yoldaşlarına bir mezar taşı
için direnen Kemal baba, eriyen bedenleriyle düzenin
yönetememe krizini derinleştirmeyi başarmışlardır.

Faşizmin saldırılarını alt etme kararlılığı ve cüreti
yalnızca devrimcilerindir. OHAL karşısında bir tek Halk
Cepheliler ve onların yarattığı direnişler var. AKP faşiz-
minin saldırılarını boşa çıkaran; baskı varsa direneceksin,
düşman varsa çatışacaksın uzlaşmazlığıyla kendi politi-
kalarını hayata geçirenler var. Her koşulda direnenerek,
halka düzenin adaletsizliğini ve düşmanın aslında ne
kadar aciz olduğunu gösteren Cepheliler var.

Ülkemizin meydanlarından yükselen adalete açlığı,
direnişin coşkusunu, halkın en geniş kesimlerine taşıma
görevi, biz ülke gençliğine düşmektedir. Çünkü direnişler
yaratmak, direnişlere destek verip büyütmek bir DEV-
GENÇ geleneğidir.

Bugün bu geleneği büyütmeye her alanda devam
edeceğiz. Ölüm orucu şehitlerimizden Faruk Kadıoğlu
yazdığı mektupta “Yaşamı ölecek kadar çok seviyorum"
demiştir. Biz yaşamı salt nefes alıp vermek olarak algıla-
mıyoruz. Biz yaşamı, onurumuz ve namusumuz için yaşı-
yoruz. Bugün bizim onurumuzu; hukuksuzca atıldığımız
işimiz, gasp edilen emeğimiz, mezarsız bırakılan evlatlarımız
için verilen mücadele temsil ediyor. Bu direnişleri zafere
ulaştırmak için harcayacağımız emek temsil ediyor.

Bizler bu onurun sahibi ve savunucularıyız. Dünya
kurulduğundan bugüne savunduğumuz onurumuz, bizim
geleceğimizdir. Geleceğimiz bazen meydanken bazen
binamızdan sallandırdığımız pankartımızdır. Pankartlarımızı

çalmaya gelen katillere attığımız boya dolu şişeler, Yük-
sel'den Malatya'ya, Düzce'den Dersim' e kadar meydanlarda
atılan sloganlardır.

Doğru politika, halk kitleleri nezdinde er ya da geç
karşılığını bulur. Bunu tarihimizden biliyoruz, 7 yıl ke-
sintisiz süren Büyük Direnişimizden biliyoruz, Dev-
Genç'in pratiğinden biliyoruz. Baskı ve zulüm halk kit-
lelerini her zaman sindirmez, bazen de isyanlara zemin
sunar, güçlü bir direniş damarı ortaya çıkarır. Bugün
Yüksel'de ve Kemal amca nezdinde somutlanan sahip-
lenme, saldırılarla halkın sinmediğini aksine iktidara öf-
kesinin bilendiğinin göstergesidir. Direnişin gücününün
ve halka umut olmasının sonucudur.

İktidar, her ne kadar direnişleri görmezden duymazdan
geliyor görünse de, gece yarısı direniş alanına yaptığı sal-
dırılarla, sabah 04.00'da direnişi destekleyenlere vahşice
saldırdığı yetmiyormuş gibi, çiçeklere, afişlere bile taham-
mülsüzlüğü direnişin AKP'yi nasıl zorladığını göstermektedir.
Onca baskıya, sansüre ve karalamaya rağmen direnişin,
ülke gündemini belirleyen durumuna geldiğinin itirafıdır.
Her saldırıda kadın-erkek, genç-yaşlı demeden halkın her
kesiminden insan, direnişi daha çok sahiplenmektedir.

Tek kişiyle başlayan direnişi bugünkü kitleselliğine
kavuşturan meşrululukla yürütülen mücadeledir. Bugünkü
kitlesellik, halkın faşizme öfkesinin ifadesidir. Doğru
politikada ısrarın gücüdür. Bedelleri göze almayı sağlayan
haklılıktır. Direnişin büyüten, birleştiren, politikleştiren,
hedef gösteren netliğindedir.

AKP'nin saldırıları, halkın sahiplenmesi arttıkça daha
da pervasızlaşmaktadır. Yok edemediği direnişi karalamaya,
insanlarımızı hedef göstermeye soyunmuştur. Ama nafile,
halkımız gerçekleri görüyor, terör demagojisiyle halka
nasıl terör estirildiğini biliyor. Kendi evlatlarına, kendi
davasına sahip çıkıyor.

Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve onlara destek ve-
renleri hedef gösteren burjuva basının kalemşörlerine
seslenmek istiyoruz: Gazetecilik onurlu bir iştir; ama siz
iktidar yalakası koltuk sevdalıları, bu mesleğin onursuz-
larısınız. Bazen 2 kuruş, bazense kaybetmek istemediğiniz
köşeniz için her talimatı yerine getirirsiniz. Sizin için
yazdıklarınızın gerçek olup olmamasının, gazetecilik ve
insan onuruna yakışıp yakışmadığınının, yazınıza konu
ettiğiniz insanları ne duruma düşüreceğinizin hiçbir önemi
yoktur. Siz ruhunuzu, kaleminizi ve beynininizi burjuvaziye
satmışsınız çünkü. Ancak ne yaparsanız yapın; tescilli
halk düşmanı da olsanız, iktidara bağlılığınızı da ilan et-
seniz, oligarşi içi çatışma günü geldiğinde gözünüzün

BİR AÇLIK Kİ ÖLÜMÜNE VE ONURUNA AÇLIK!
BU AÇLIK BİR AKADEMİSYENİN, BİR ÖĞRETMENİN VE BİR BABANIN AÇLIĞI!

BÜTÜN HALK BİRLEŞİP HESAP SORACAK, AÇLIĞIMIZA SON VERECEK, KAZANACAĞIZ!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Yürüyüş
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yaşına bakmadan sizi kaldırır atarlar. Halk tarafından
lanetle anılmak istemiyorsanız insanlarımızı hedef gös-
termekten vazgeçin. Haberleri tekzip edin.

Kemal baba, Nuriye ve Semih hocaya;
Kazanacağınıza olan inancımızla Kemal babamızın o

muhterem ellerinden öpüyor, öğretmenlerimizi sıkıca
kucaklıyoruz.

Mücadelenizi mücadelemiz, açlığınızı açlığımız bildik.

Bizler de sizlerin beslendiği direniş ırmağından kana

kana içiyoruz suyumuzu. Bu ırmaktan su içen Bünyamin

oluyor Aysun oluyor, Sıla oluyor. İçtiğimiz suyun hakkını

verecek, halkımızı doğru politikalar etrafında, direniş

çemberinde birleştireceğiz.

2. Gün (6 Mayıs): (…) Açlık grevimizin 2.
günündeyiz.Grevimizi, bize kapılarını açan Sanat Akade-
misi’nde yapıyoruz. Pankart ve fotoğraflarımızı astık ön-
lüklerimizi giyindik ve saat 10.00’da 1 Dev- Güç’lü ve 3
Dev- Genç’li olarak açlık grevimizi dünkü arkadaşlarımızdan
devraldık. Güne üzücü bir haberle başladık. Dev Genç
üyesi yoldaşımız 18 yaşındaki Sıla polis baskınında katle-
dilmiş. Açlık grevi güncesi yazıyoruz. Aslında bu durum
bizim neden açlık grevi yaptığımızı anlatıyor. Yasal yollardan
neden sonuç alamadığımız 18 yaşındaki bir gencin katle-
dilmesiyle daha aşikâr oldu,   çünkü kendilerine karşı yük-
seltilen hiçbir sesi kabul etmezler! Öğle saatlerine doğru
Sanat Akademisi öğrencilerinden sağcı ve milliyetçi dü-
şünceye sahip olan bir lise öğrencisi gelip bize merak dolu
gözlerle baktı. Çünkü Sanat Akademisi’nde ilk defa böyle
bir şeyle karşılaşıyordu. Gelen Sanat Akademisi öğrencisiyle
uzun uzadıya sohbet ettik. Bizlere Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve Kemal Gün neden açlık grevinde, sizler neden
açlık grevindesiniz, gibisinden sorular sordu bizler de so-
rularını cevapladık. Bizim açlık grevi yaptığımız alan Sanat
Akademisi’nin salonu ve gelen kişiler muhakkak bu salonu
kullanmalıdır. Gelen her kişi karşılarında bizleri  bulunca
merak dolu gözlerle baktılar. Nuriye Gülmen’in, Semih
Özakça’nın, Kemal Gün’ün sesini olabildiğince anlatmaya
çalıştık. İlerleyen saatlerde bir arkadaşın önerisi ile “Anth-
ropoid” filmini izlemeye başladık. Film Hitler’e en yakın
ikinci kişi olarak da bilinen Reinhard Heydrich diğer adıyla
Prag kasabına sürgündeki Çekoslovakyalı Askerler tarafından
yapılan suikastı anlatıyordu. Filmin üzerine kısa bir tartışma
ortamı oluştu. Ve anladık ki düşmanı gözümüzde o kadar
büyütmenin bir anlamı yok, sanıldığı kadar güçlü olmayıp
her zaman açık bir yanı vardır. Yeter ki hedefe odaklı düşü-
nelim. Akşam saatlerinde 80 yaşında bir amca da bizleri zi-
yarete geldi ve tam destek gençliğin yanında olduğunu
belirti. Bu yaşlı amca ile tarih ve sanat üzerine sohbette bu-
lunduk. Daha sonra Akademinin kapanması üzerine grevimizi
bir eve taşıdık. Sabah açlığımızı yeni ekibe devrederek

açlık grevimizi sonlandırdık.

3. Gün (7 Mayıs): (…) Tekrardan bizlere kapılarını
açan Dev-Güç Bürosu’nda sürdürüyoruz açlık grevi di-
renişimizi. Eğitim-Sen sıkıntı yaşarız gibi gülünç bahaneler
üreterek yerini bizlere açmamıştı. Eğitim-Sen’e soruyoruz
; binlerce üyen çıkarılan KHK’lar ile ya açığa alındı ya
da ihraç edildiler bundan daha kötü ne gibi sıkıntı yaşa-
yabilirsin? İlk olarak büroyu temizledikten sonra resim-
lerimizi, pankartlarımızı astık. Ardından fotoğraf çekilip
yerel basına haberi verdik. Misafirler arka arkaya gelmeye
başlamışlardı. İlk ziyaretçilerimiz çevre esnafıydı. Onlara
Yüksel Direnişi’nden ve Kemal amcanın direnişinden
bahsettikten sonra bizlere desteklerini esirgemediler. Gün
içinde gelmeye devam eden ziyaretçilerimizle çayımızı
paylaştık. Kendi aramızda burjuva basında yayınlanan
Sıla Abalay hakkındaki haberleri tartıştık, medyanın
kitleler üzerindeki etkisi hakkında fikir alışverişinde bu-
lunduk. Daha sonra Türkiye’nin güncel durumunu önceki
tarihlerle kıyaslayıp mücadelenin nasıl ilerleyebileceğini
tartıştık. Nuriye Gülmen ile Kemal Gün’ü telefonla
arayarak dayanışma mesajımızı ilettik. Son olarak bağlama
eşliğinde şarkılar söyleyip, şiirler okuduktan sonra
grevimizi evlerde devam ettirmek üzere bürodan ayrıldık.
Kocaeli Dev-Genç ve Kocaeli Dev-Güç olarak destek
açlık grevimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız.

Açlığı Paylaşıyoruz!

Kocaeli Dev-Genç ve Dev-Güç’ün 3 Günlük Destek Açlık Grevi

Ülkemizde Gençlik

Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde
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Liseliyiz Biz

OHAL uygulamaları, Dev-Genç’li-
lerin programlarını hayata geçirmesinin
önüne engel olarak konmak isteniyor.
Programlarımızı, her an baskın, ope-
rasyon, gözaltı, tutuklama ihtimalini
de düşünerek yapıyoruz. Bu nedenle
bir yandan baskılara karşı direniyor,
bir yandan da asıl çalışmalarımızı ha-
yata geçiriyoruz. Böyle de olmalı,
yoksa hiçbir zaman uygun koşullar,
geniş olanaklar, risksiz-bedelsiz dev-
rimcilik olmayacak. Kaldı ki başarımız
da buradadır.

Okulların kapanmasına az bir süre
kaldı, birçok arkadaşımız yaz tatilini
iple çekiyor. Kimi memleketine gide-
cek, kimi işe girip çalışacak, küçük
bir azınlık ise tatil beldelerine gidecek.
Peki biz ne yapacağız?

Her yıl olduğu gibi yine gençlik
kampımızı örgütleyeceğiz. Bu kampa,
liselilerin en geniş katılımını sağlamak
için şimdiden çalışmaya başlayacağız.

Anadolu'nun büyük bir bölümünde
ve yoksul mahallelerde yaşayan liseliler,
memleketleri dışında bir yer görme-
miştir. Ailelerimiz, asgari ücretin al-
tındaki maaşlarıyla, zar zor karnımızı
doyurabilmektedir. Bu koşullarda tatil
yapma fikri bile çok uzaktır. Özellikle
yoksul ailelerin çocukları olan liselileri
kampımıza katmayı hedeflemeliyiz.

Biz, düzene her şeyimizle alterna-
tifiz, eğlence ve tatil anlayışımızla da
alternatiflerimizi yaratıyoruz. Bizim
için tatilin anlamı, hem vücudun yor-
gunluklarının atılması hem de beyni-
mizin sürece dair yeni bilgilerle dol-
durulmasıdır. Yani hem eğitim, hem
de yeni sürece hazırlıktır.

Bunun için, Anadolu'nun dört bir
yanından gençlerle biraraya geliyoruz.
Yaz kampı, yeni insanlarla tanışma,
yeni arkadaşlıklar kurma, kollektif ya-
şam, toplu oyunlar, eğitimler, spor, ko-
lektif üretimler ve eğlence demektir.

Yani kamplarımızda halk kültürüne
ve değerlerine uygun, paylaşım ve
dayanışmayı temel alırız. Bencilliğe,
bireyselliğe ve düzenin yozluğuna izin
yoktur.

Yaz kamplarımızda dinlenme ve
eğitim iç içedir. Eğlenirken, dinlenirken
eğitimi de sürdürürüz. Paneller, ya-
rışmalar, futbol-voleybol maçları, kon-
serler, tiyatrolar, geziler vb. birçok
şey iç içedir. Kamp programlarımızı,
mücadelemizin ihtiyaçlarını temel ala-
rak, kendimizi büyütmeye hizmet ede-
cek şekilde düzenleriz.

Yeme içmeden eğlenceye, denize
girmekten film izlemeye, yemek yap-
maya kadar her şeyi kolektif biçimde
yaparız. Ailesiyle kalırken kendi bar-
dağını bile kaldırmayan arkadaşlarımız
sofra kurmayı, yüzmeyi, oyunlar oy-
namayı, şarkı söylemeyi, tiyatroda
oynamayı ve daha birçok şey öğre-
nirler.

Bildiklerimizi öğretir, bilmedikle-
rimizi öğrenir, zenginleşiriz. Kamp
çalışmalarımız tüm yıla yayılan faa-
liyetlerimizin de parçasıdır. Kampa
katılanlar; gördüklerini, öğrendiklerini
çevresine anlatacaklardır, buna göre
düşünmeli, çıkacak sorunları öngörüp
çözebilmeliyiz.

Hedefimiz, iddiamız büyük. Bu
hedef ve iddiamızın büyüklüğüne uy-
gun bir şekilde yaz kampı çalışmalarını
yapmalı, büyük düşünmeli, yeni yaşam
olan sosyalizmi bugünden halkımıza
göstermeliyiz. Okullarda kişi kişi ça-
lışarak kampımızı anlatıp, katılmaya
ikna etmeli ve onlardan da en az 1 ki-
şiyi de katmalarını istemeliyiz. Bün-
yaminler'e, Sılalar'a ancak böyle layık
olabiliriz.

Alternatif biziz her konuda. Yaz
kampları konusunda da alternatif ol-
duğumuzu her şekilde, her yönden gös-
terecek ve değerlerimizi yayacağız.

Liseli Dev-Genç’li, Düzenin Her Alandaki Alternatifidir
Yaz Kamplarımız, Emeğin, Kolektivizmin,

Değerlerimizin Yoğunlaştırılmış Halde Yaşandığı Yerlerdir

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığın-
da büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

� Liseliyiz biz... Genciz,
çok genç... Ama yürekleri-
miz büyük.
Erken olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Yürüyüş

21 Mayıs
2017
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Ne Yaparsanız Yapın
Bizi Bitiremeyeceksiniz!

AKP’nin katil  polisleri 10 Mayıs
gecesi İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde
devriye atarak devrimci kurumları taciz
etmiştir. Bununla yetinmeyen katiller
Gençlik Federasyonu binasını plastik
mermilerle tarayarak oradan uzaklaş-
mıştır. Bu olay üzerine 11 Mayıs’ta
yazılı açıklama yayınlayan Dev-Genç
şu sözler yer verdi:

“… Artık düşmanla aramızda süren
bu irade savaşı boyut kazanmıştır. De-
diğimiz gibi burası bizim mevzimiz
katil polisin mezarıdır. Mezarıdır di-
yoruz çünkü burayı 5 ayda 6 kez basan
polis 25 kişiyi tutuklasa da eline bir
şeyin geçmediğini orada yine dev yü-
rekli Dev-Genç’lileri bulduğu için, on-
larca kez pankartı sökse de hemen ar-
dından yeni pankart asıldığı için artık
siyasi ölüdür...”

Pankartımızı Çalarak

İrademizi Sınamayın

AKP’nin katil polisleri 12 Mayıs saat
02.30 sularında yine zırhlı araçları ve it-
faiye aracıyla İstanbul Okmeydanı’na
gelerek Gençlik Federasyonu binasında
asılı bulunan “Pankartımızı Çalarak İra-
demizi Sınamayın” yazılı pankartını çal-
dılar. Her seferinde olduğu gibi bu sefer
de katiller direnişle karşılaştı. Direnişin
karşısında eli kolu bağlı kalan katiller
çözümü “müdahale ederseniz silah kul-
lanacağız” anonsunda buldular. Anonsları
karşısında katillere cevap taş ve boya
dolu cam şişeler oldu. Saldırı üzerine 12
Mayıs’ta yazılı açıklama yayınlayan Dev-
Genç kısaca şu sözlere yer verdi:

“… Korkunuzdan bir itfaiye aracına
bile ancak 30 dakika sonra çıkabildiniz,
ona da “Sen çık sen çık” diye birbirlerine
bağırdınız. Binamızı plastik mermilerle
tarayarak, içeriye gaz bombası attıktan
bir saat sonra pankartımızı çalabildiniz.
Sizin her saldırınızdan daha güçlenerek
çıktık. Derneğimizi hemen toparladık,
pankartlarımızı hemen astık.  47 yıllık
tarihimiz boyunca sayısız direnişler ya-

şadık ve birçoğundan zaferi kazanarak
çıktık. Birçok halk kurtuluş savaşçısı bu
direnişler içinden çıkıp gelip sizden hesap
sordu. O derneği sadece 3 katlı bir bina,
olarak görmüyoruz. O bina bizim savaş
mevziimizdir, o bina bize kahraman şe-
hitlerimizin emanetidir. Bu emaneti ko-
rumak için gerekirse her türlü bedeli
ödemeye hazırız. Onun için derneğimize
saldırmaktan derhal vazgeçin ve işken-
ceyle gözaltına aldığınız komplolarla tu-
tukladığınız arkadaşlarımızı derhal serbest
bırakın. ”

Kayıp DHKC Gerillaları Nerede
Cenazelerimizi İstiyoruz!

Dev-Genç, Dersim’de çocuklarının
kemiklerini alabilmek için direnen Ke-
mal Gün ve direniş üzerine 15 Mayıs’ta
yazılı açıklama yayınlayarak şu sözlere
yer verdi:

“7 Kasım günü 11 DHKC gerillasının
bulunmuş olduğu sığınak NATO’nun as-
kerleri TSK ordusu tarafından havadan
kimyasal bombalarla bombalanıp 11
DHKC gerillası katledilmiştir.

Ve bir baba, Kemal Gün, 70 yaşında
bedenini açlığa yatırdı evlatlarının ce-
nazesini alabilmek için. Hala direnişi
devam etmektedir.

Tüm halklarda cenaze hakkı kut-
saldır yüzyıllardan beridir tüm savaş-
larda karşı tarafın cenazesi halkın ge-
lenek ve göreneklerine göre defnedil-
miştir.  

Halkımız; cenaze hakkı tüm halklarda
en kutsal haktır AKP faşizmi cenazele-
rimize saldırıyor halkın gelenek ve gö-
reneklerini hiçe sayıyor. DHKC gerillaları
sizler için çıktı dağlara, aç çocuklar doy-
sun diye, işçiler haklarını alsın, emeğimiz
sömürülmesin vatanımız emperyalistlere
peşkeş çekilmesin diye, sizde bulundu-
ğunuz her yerde AKP faşizmini teşhir
edin. Dersim’de açlık grevi yapmakta
olan Kemal Gün’e destek verin.”

Gençlik Umudu Büyütmeye
Umut Olmaya Devam Ediyor

Dev-Genç'liler örgütlenme ve da-

yanışma çalışmalarına devam ediyor.
Bu çalışmalardan derlediğimiz haberler
aşağıdaki gibidir:

Ankara: Dev-Genç’liler 15 Mayıs’ta
ODTÜ’de propaganda çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalarda genel olarak birçok
yere yazılama yapıldı. Yazılamada 5
ayda 6 kez basılan ve talan edilen Gençlik
Federasyonu baskınları teşhir edildi. Ay-
rıca 6 Mayıs’ta kaldığı evde katledilen
devrimci Dev-Genç’li Sıla Abalay’ın
adı da duvarlara nakşedildi. Ve fizik
amfisinden “Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!”
yazılı pankart sallandırıldı. Son olarak
adaletin halk savaşçılarıyla geleceği vur-
gusu yapılan “Adalet Cephe’nin Nam-
lusundadır! Katlettiğiniz Her Bir Halk
Çocuğunun Hesabını Soracağız!” yazı-
lamaları duvarlara işlendi.

Hatay: Dev-Genç’liler 11 Mayıs’ta,
6 Mayıs sabahı kaldığı evde katledilen
Dev-Genç’li Sıla Abalay için Mustafa
Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen
Kampüsü’nde 100 adet katliamı teşhir
eden kuşlama yaptı.

Muğla: Dev-Genç’liler 9 Mayıs’ta
Kötekli’de, AKP’nin uyuşturucu tüccarı
katil polisleri tarafından 6 Mayıs’ta kaldığı
evde katledilen Dev-Genç’li Sıla Abalay
için birçok yere yazılama yaptı.

Kocaeli: Dev-Genç’liler 16 Mayıs’ta
Dev-Güç, DGB ve Kaldıraç okurları
ile işi ekmeği ve onuru için direnen
Kamu Emekçileri ve oğlunun cenazesini
alabilmek için açlığa yatan 70 yaşındaki
Kemal Gün için yazılama yaptı. Yapılan
çalışmalar kapsamında İzmit merkez,
Dünya Bankası, Akçakoca, Bayındırlık
ve Esentepe Mahallesi’nde toplam 37
yazılama duvarlara işlendi. Ayrıca Dev-
Genç’liler 17 Mayıs’ta Kocaeli Üni-
versitesi’nde, direniş ile ilgili bildiri
dağıtımı yaptı. Hukuk fakültesinde ça-
lışma yapıldığı esnada ÖGB bildiri da-
ğıtanları zorla dışarı çıkardı. Bunun
üzerine çalışma fakülte dışında ve
başka fakültelerde de devam etti. Ça-
lışmada kürsülere, tahtalara ve okul
duvarlarına direniş ile ilgili yazılamalar
da işlendi.

Ülkemizde Gençlik
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PKK tutsakları geçtiğimiz hafta-
larda bir açlık grevi eylemi yaptı. Bu
türden açlık grevi eylemlerinin içini
iyice boşalttıkları için, kendi kitleleri
açısından bile bir etkileyiciliği olmadı.
Öyle ki, "durumları kritik... ölüyorlar..."
türü açıklamalar yaptılar ama bir inan-
dırıcılık sağlayamadılar. Sağlayamazlar
da. Çünkü artık "yalancı çoban" du-
rumundadırlar. 

Muhteva ve biçim olarak içini bo-
şaltarak yaptıkları açlık grevi eylemi
de başladığı gibi bitti. Siyasal bir so-
nuç, halk saflarına yönelik moral üs-
tünlük sağlayamadılar. 

Yaptıkları "durumları kritik" açık-
lamalarının bir ciddiyeti olmadığını
AKP faşizmi de gayet iyi biliyordu.
Çünkü açlık grevini nasıl yaptıklarını
denetlemektedir.

Bu yanıyla PKK tutsakları artık
kendileri açısından, halk açısından ve
düşman açısından ciddiyeti, inandırıcılığı
ve sonuç alıcılığı olmayan açlık grevi
yapar durumdadır. Amaç faşizme karşı
direniş örgütlemek değil, deyim yerin-
deyse direniyor görünmektir. 

Faşizme karşı tutarlı bir direniş
sergilemek devrimcilik gerektirir. Dev-
rimcilik ise her şeyden önce anti-em-
peryalist, anti-faşist olmak demektir.
Kürt milliyetçilerinin olamadığı da
budur. Amerikan emperyalizminin Or-
tadoğu'daki kara ordusuna piyade ya-
zılanlar için anti-emperyalizmden bah-
sedilemez elbette. Faşizmle Dolma-
bahçe'de el sıkışıp "özgürleşiyoruz"
açıklamaları yapanların anti-faşistli-
ğinden elbette bahsedilemez.

İrade çatışması devrimciliği zorunlu
kılar. Çünkü karşı-devrimci irade kar-
şısında ancak devrimci irade ayakta
kalıp çatışır. Devrimciliğin olmadığı

yerde bu nedenle çatışma değil,
uzlaşma olur. Uzlaşmanın ol-
duğu yerde ise direniş ve zafer
olmaz, olamaz.

Hayat denilen kavganın her
yanına yayılan çatışma ve uz-
laşma ideolojik tercihler olarak
şekillenir. Faşizmle el sıkışanlar

ve bugün masaya çağrılsalar koşa
koşa gidecek olanlar faşizme karşı
direniş örgütleyemezler.

KESK'ten DİSK'e... yönetiminde
bulundukları birçok kurumun yıllar
içinde örgütledikleri  tek bir  direniş
yoktur, olmamıştır. Ve dahası, kendi
dışlarında gelişen anti-faşist direnişleri
de faşizmle "barış" yapmayı içeren
"çözüm süreci"ne aykırı bulmuşlardır.
Bu çarpıklık öyle bir noktaya varmıştır
ki, Haziran Ayaklanmasını dahi "çö-
züm süreci"ne aykırı bulup provo-
kasyon olarak niteleyebilmişlerdir. 

Kürt milliyetçilerinin anti-emper-
yalist, anti-faşist bir çizgisi olmadığı
için emperyalist politikalara ve onun
uygulayıcısı faşizme karşı direniş tavrı
sergileyemez. Emperyalizme ve faşizme
karşı bağımsız bir politika üretemez.
Sadece "direniyormuş gibi" yapmaya
kalkarlar. PKK tutsaklarının son açlık
grevi eylemi de böyle olmuştur.

PKK tutsakları bir kez daha, başta
Büyük Direnişimiz olmak üzere tarihe
kanla yazılan Ölüm Orucu direnişle-
rinin halktaki etkisini kullanmaya
kalkmıştır. Amaçları anti-faşist bir di-
reniş yaratmak değildir. 

Direniş demek, irade çarpışması
demektir. PKK tutsaklarının faşizme
karşı böyle bir çatışmayı, dolayısıyla
direnişi esas alan bir politikası, çizgisi
yoktur. 

Kendi ifadeleriyle söylersek, PKK
tutsaklarının çizgisi "tutarlı devrimci
direniş değildir." Ve bu tutarsızlığın
kökleri geçmişe dayanmaktadır. 

"... PKK’nin hapishanelere ilişkin
bu teorileri, Zindan Konferansı adını
verdikleri değerlendirmelerde üretil-
miştir. 1991’de, subjektif kaygılarla
yapılan bu değerlendirmelerde, ger-
çekte bütün zindan direnişleri mahkum
edilmiştir. PKK, Türkiye devrimci ha-

reketine hapishane direnişini öğrete-
mez. “Zindan Konferansı”nız, direniş
adına ne varsa mahkum etmiştir. O
değerleri savunan da biziz. Siz kendi
tarihinizi, direnişlerinizi, şehitlerinizi
reddettiniz. Sizin tarihinize biz sahip
çıkıyoruz. Sizin açmazınız burada.

Tabii, devrimci tutsaklar, Mazlumlar
gibi bedenlerini tutuşturmuş, Kemal
Pir’ler gibi ölüme yatmışlardır. Koşullar,
düşmanın politikaları ve tutsaklarının
amaçları açısından özünde farklılık
yoktur. PKK’liler, Türkiye hapishaneler
tarihinin bu en vahşi katliam saldırısı
sırasında neden bir Mazlum, Kemal
olamadıklarını sorgulamak zorunda-
dırlar..." (Büyük Direniş Ve SOL, Syf:
141, Boran Yayınları)

Tutsaklık koşullarındaki mücadele
açısından Kemal Pirler'den bugüne
esas olarak "Koşullar, düşmanın po-
litikaları ve tutsaklarının amaçları
açısından özünde farklılık yoktur." 

"Var" diyenler, "farkımızı koyduk,
iyi oldu" diyenlerdir. Ve bunlar, "çözüm
süreci" dedikleri tasfiyecilik sürecine
halel gelmesin diye, düşmana güven
verelim diye hasta tutsak yoldaşlarının
katledilmelerine bile ses çıkartamaz
duruma gelmişlerdir.

Öyle ki, hasta tutsakların serbest
bırakılmasını mücadele konusu değil
ama müzakere konusu yaparak başarı
sağlayacaklarını zannetmişlerdir. So-
nuç ortadadır. 

Faşizm, anlaşılan o ki, çözüm ma-
salarında söz verdiği tahliyeleri ger-
çekleştirmeyerek hasta tutsakları birer
birer katletmeye devam etmiştir.  

Oysa aynı süreçlerde hasta tutsak
yoldaşımız Güler Zere için neredeyse
dünyayı ayağa kaldıran bir mücadele
örgütleyerek tahliyesini gerçekleştirdik.

"Nihayetinde Orası
Cezaevidir" Çarpıklığı...

Bakın, Büyük Direnişimizin kar-
şısına geçip ne diyorlardı: 

"... Örneğin dışarıdaki birçok insan
istenen taleplere sahip değil; bu top-
lumun yaşamadığı şeyi içeride istemek
oluyor. Bu yönüyle talepler, adaletli

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

PKK'Lİ TUTSAKLARIN SON 
AÇLIK GREVİ EYLEMİNE DAİR
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ve gerçekçi değildi. Daha iyi yaşam
isteniyor, ama orası nihayetinde ce-
zaevidir." (Serxwebun, Aktaran: Büyük
Direniş ve SOL, Syf: 141)

Biz bu tür sözleri adalet bakanla-
rından, hapishane idarelerinden, kar-
şı-devrimci köşe yazarlarından çok
duymuşuzdur. Devrimci tutsakların
direnişini karalamak ve taleplerini
çarpıtmak istediklerinde benzer cüm-
leler kurarak "orası nihayetinde ceza-
evidir" demişlerdir. 

Ülkemiz hapishanelerinin koşul-
larının ne olduğu, yaşanan katliamın
ve işkencelerin nasıl olduğu ve dev-
rimci tutsakların direnişlerinin talep-
lerinin ne olduğu ortadadır. Tarihsel
olarak belgelidir ve bilinmektedir. Hal
böyle olduğu içindir ki, yukarıdaki
ifadeleri Kürt milliyetçilerinin de kul-
lanmasının tek bir izahı vardır: Direniş
kaçkınlıklarını örtbas edebilmek.  

Devrimci tutsaklar siyasi kimliklerini
ezdirmemek, devrimci düşüncelerini
savunmak için can pahasına direnişler,
ölüm orucu eylemleri örgütlemişlerdir.
Ki "orası nihayetinde cezaevidir" diyerek
tecrite, hak gasplarına, baskılara boyun
eğmek kabul edilemez. Çünkü, bütün
bu saldırı, baskı ve hak gasplarının
yani fiziki şiddetin amacı düşünce de-
ğişikliği dayatmasıdır. Devrimci tut-
sakların direnişleri işte bu dayatmaya

karşı olmuştur.
Yani, "orası nihayetinde cezaevidir"

diyerek zulmü, tecriti, hak gasplarını,
dayatmaları kendimize "esir" diyerek,
"biz rehineyiz" diyerek sineye çekelim,
öyle mi? PKK tutsaklarının yaptığı,
devrimci tutsakların da yapmadığı işte
budur. "Fark" budur.

Yani, "orası nihayetinde cezaevidir"
diyerek hasta tutsakların katledilmesini
gık demeden sineye çekelim, öyle
mi? PKK tutsaklarının yaptığı, dev-
rimci tutsakların da yapmadığı işte
budur. "Fark" budur.

PKK Tutsaklarının
Anti-Faşist Direniş
Örgütleyememesinin
Nedeni....

Özgür Tutsaklar olarak, Büyük Di-
renişimize başlarken şöyle demiştik:
"... Bir kefen giymek gerekirse eğer,
bu asla düşmanın bize biçtiği kefenler
olmayacaktır. Devrim eğer canlarımıza
ihtiyaç duyuyorsa kızıl bantlarla, kızıl
bayraklarla süslenecek kefenleri giy-
mekte tereddütümüz olmayacaktır."
(Canım Feda-Ahmet İbili, Syf:165,
Boran Yayınları)  

PKK Tutsakları ise 19 Aralık Kat-
liam saldırısına karşı gösterdiğimiz
direnişe dair Abdullah Öcalan'ın ifa-
desiyle şöyle demişlerdi: 

"... Farkımızı cezaevlerinde ortaya
koyduk. İyi oldu. Cezaevlerindeki olaylar
tutarlı devrimci direniş değildir." (15
Ocak 2001, Özgür Halk Dergisi)

Koyulan "fark" direnişe dairdir.
Direnip direnmemenin farkıdır söz-
konusu olan. "Farkımızı cezaevlerinde
ortaya koyduk" derken bu farkı anlayıp
gözetmesi gereken de faşist devlet ol-
maktadır. Ve bu "farklılık" derinleşerek
sürmüştür. PKK tutsaklarının bu fark-
lılığı, faşizmin F Tipi tecrit politikası
için kolaylaştırıcı olmuştur. Öyle ki,
yeri geldiğinde adalet bakanı kame-
raların karşısına geçip direnişi kara-
lamak için PKK tutsaklarının bildiri-
lerini okuyabilmiştir. 

"Farkımızı koyduk" derken kastedilen
şudur; "biz onlardan değiliz yani devrimci
değiliz ve sizin politikanıza da karşı
çıkmıyoruz yani direnmiyoruz."

Tutsaklık koşullarında her şey açık-
tır. Ya direniş safındasınızdır ya da
direniş kırmaya çalışan faşizme destek
oluyorsunuz demektir. F Tipi tecrit
saldırısına karşı PKK tutsaklarının
tavrı ikincisi olmuştur. 

O günlerden bu yana, tutsaklık ko-
şullarında kimin ne yaptığı, kimin di-
reniş tavrı sergilediği, kimin diren-
meyerek faşizmin işini kolaylaştırdığı
tarih tarafından kaydedilmektedir.

PKK tutsaklarının arada bir yaptığı
bu ve benzeri şeylerin direniş ile bir
ilgisi yoktur. Onlar, Büyük Direnişimiz
karşısında "Farkımızı koyduk, iyi
oldu" dedikleri günden bu yana, esas
olarak direniş düşüncesi, çizgisi ve
pratiğiyle olan farklarının arasını daha
da açarak, bu noktaya gelmişlerdir.

Fark açıktır; 
Anti-faşist olanlar mücadele ederek

direniş örgütler.
Reformist olanlar müzakere ederek

faşizmden icazet dilenirler. Fark işte
budur. 

PKK tutsaklarının kararlı, tutarlı
bir direniş örgütleyememesinin nedeni
de buradadır. Emperyalizm ve faşizm
karşısında ideolojik açıdan net ola-
madıkları için sağlam duramıyorlar.
Direniş örgütleyemiyor ama "direniyor
gibi" yaparak halkı etkilemeye çalışı-
yorlar. Ama bunun da bir sınırı var ve
o sınırı aştıkları için artık inandırıcı-
lıkları da kalmıyor.

PKK tutsaklarının gerçekleştirdik-
leri son açlık grevi eylemi de başladığı
gibi bitmiştir. Halklarımızın emper-
yalist sömürü ve faşist zulme karşı
kurtuluş mücadelesine, moral üstünlük,
ileri adım, siyasal sonuç sağlamadan
bitip tükenmiştir.

Tutsaklık koşullarındaki mü-
cadele açısından Kemal Pir-
ler'den bugüne esas olarak "Ko-
şullar, düşmanın politikaları ve
tutsakların amaçları açısından
özünde farklılık yoktur." 

"Var" diyenler, "farkımızı
koyduk, iyi oldu" diyenlerdir.
Ve bunlar, "çözüm süreci" de-
dikleri tasfiyecilik sürecine halel
gelmesin diye, düşmana güven
verelim diye hasta tutsak yol-
daşlarının katledilmelerine bile
ses çıkartamaz duruma gelmiş-
lerdir.

Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde
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Soma'nın ahı “ısırılan yum-
ruk'tur”! ısırılan yumruk dişler ara-
sından bileniyor demektir!Dişler
arasında bilenen yumruk, hesap sor-
mayı bilir! 

*** 
Beyaz Saray’ın önünde Nuriye

ve Semih 'e destek eylemi. 
*** 
Soma. Atılan bu tekme ile tüm

emekçilerin hesabını soracağız. İş-
çiyiz, haklıyız kazanacağız. Bedel
ödedik bedel ödeteceğiz! 

*** 
İsviçre' de destek açlık grevi baş-

ladı. Açlık grevinin 79. gününde
olan Kemal Gün ve akademisyen
Nuriye Gülmen... 

*** 
Anneler gününde Nuriye ve Se-

mih’in açlığına ses vermek için Ali
Korkmaz' ın annesi ile Antakya par-
kında açlık grevindeyiz! 

*** 
Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza

Gülmen de Eskişehir'de direnişe
destek vermek için açlık grevine
başladı. 

*** 
Belçika' nın başkenti Brüksel’de

eylem: OHAL ile mücadele komitesi
tarafından pazartesi gününden beri
çağrılar yapılıyor. 

*** 
Polis “esnaf şikayetçi o yüzden

alana operasyon yaptık” dedi. Esnaf
yalanladı. 

Yaşasın Yüksel Direnişi 
*** 
Grup Yorum türküleriyle Nuriye

Gülmen ve Semih Özakça'nın direniş
alanında. 

*** 
Açlık grevindeki Nuriye Gülmen

ve Semih Özakça’ya Sakarya'dan
dayanışma mesajı. 

*** 
Adana'dan emekçiler sesimizi

alanlara taşımış. Her yerdeyiz. Ya-
şasın direnişimiz. 

*** 

Babamızın acısını dindiremiyo-
rum, canım yanıyor. 

Oğlunun kemiklerini almak için
79 gündür açlık grevinde olan 70
yaşındaki Kemel Gün'ün sağlık du-
rumu kötüye gidiyor. Kızı beyhan
Gün. 

*** 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

açlık grevinin 66. gününde eylem
alanında alkış ve zılgıtlarla karşılandı. 

*** 
79 gündür açlık grevinde olan

Kemal amcamız için 1 günlük açlık
grevindeyiz. 

*** 
103 edebiyatçıdan Gülmen ve

Özakça için çağrı. 
*** 
Sıla’mızın vasiyetini yerine ge-

tirmek için bugün büyük bir halay
kuracağız. Tüm Gazi halkımız, Gazi
Cemevi'ne... 

*** 
Durduramayacaklar halkın coş-

kun selini. Açlığı Boğaziçi’nden
paylaşanlara selam olsun. 

*** 
Nuriye ve Semih yalnız değildir.

Bandırma KEC. Bandırma Kamu
Emekçiler Cephesi’nden 1 günlük
destek açlık grevi. 

*** 
Leman dergisi iyidir. Onurlu der-

gilerin kapanmasına, onurlu insan-
ların ihraç edilmesine karşıyız. selam
olsun ruhunu açlıkla doyuranlara. 

*** 
Eskişehir Adalar migros önünde

saat 15.00’ da basın açıklaması ola-
cak. Tüm halkımız davetlidir. Açlığı
paylaşıyoruz. 

*** 
Kemal Gün açlık grevinin 81.

gününde. Kemal amca 70 yaşında. 
Onların hepsi bizim çocuklarımız

o kemikleri verin, bir mezar yeri
yapayım. 

*** 
Açlık grevi ile dayanışmak için

CHP  milletvekili Mahmut Tanal

Yüksel'de. 
*** 
İyi bakın bu başa. İkinci Keman'ın

başı bu. Anne eli öperken eğilir
yanlız diye yazılır onur diye okunur. 

*** 
Fransa Alevi Birlikleri Federas-

yonu bugün Fransa’nın 41 şehrinde
bulunan derneklerinde 1 günlük des-
tek açlık grevi. 

*** 
Ankara taşeron işçi meclisinin

Semih ve Nuriye için destek açlık
grevi sürüyor. Bugün iki arkadaşımız
daha destek açlık grevine başladı. 

*** 
İnşaat sendikası salı günü (16

Mayıs) Nuriye ve Semih’e destek
için 1 günlük açlık grevi yapacak. 

***
Bu haber asla masum değil! Te-

tikçi gazeteciler Semih ve Nuriye’nin
başına bir şey gelirse rahat edemez-
siniz, inanın! 

*** 
"Açlığımızın 69. gününü Filistinli

tutsaklara adıyoruz." Uzansam da
direnişin doruğunda sizi yüreğimde
kucaklasam! 

*** 
Filistin’de açlık grevi lideri Bar-

guti su içmeyi de bıraktı! 
*** 
Banu Güven’in Kemal amca ile

röportajı: Kendi elimle teslim ettiğim
evladımın kemiklerini istiyorum. 

*** 
ODTÜ'de Dev- Genç’liler AKP

nin katil ve halk düşmanı polislerinin
5 ayda 6 kez olmak üzere gençlik
federasyonu'na yönelik yaptığı bas-
kınlarla... 

*** 
Bütün cephanenizin altını üstüne

de getirseniz, ezilmeyi reddetmiş
bir insanın karşısına koyacak bir
şey bulamazsınız.

Direni lerin Belirledi i Gündemimize li kin nternette Yayınlanan Mesajlar...

Umudumuzun Gündeminden

Yürüyüş

21 Mayıs
2017

Sayı: 15

HALKI KAHRAMANLAŞTIRAN42



Devrimci İşçi Hareketi (DİH)
14 Mayıs’ta Çorlu’da panel ve
Grup Yorum söyleşisi yaptı. Ya-
pılan panelde Kazova ve işçi
hakları konusunda bilgilendirme
yapıldı. İlk olarak Grup Yo-
rum’dan söyleşiye katılan Betül
Varan, Grup Yorum’a yapılan
saldırıları anlattı. Konserlerinin
milyonları biraraya getirmesin-
den korkan iktidarın, OHAL
sürecinden önce saldırılara baş-
ladığını ve OHAL ile bunu daha
da tırmandırdığını belirtti. Her
konsere polisi saldırtan iktidarın
gücünün Grup Yorum konser-
lerini engellemeye yetmeyece-
ğini ve “alanlar olmaz ise
Dam’larda konser yapacakları-
nı”, ama asla konserlerden ve
halk ile birlikte olmaktan vaz-
geçmeyeceklerini aktardı.

Daha sonra söz alan Avukat
Yağmur Ereren, işçilere yasal
olarak haklarının neler olduğunu
ve patronların saldırılarını her
zaman yasal çerçeve ile atlata-
mayacaklarını anlattı. İşçilerin
yasalar karşısında birçok hakkı
olmasına rağmen fiiliyatta bunun
çoğunun uygulanmadığını anlattı.
İşçilerin sorularını Nadide Öz-
demir ile Yağmur Ereren cevap-
ladı. İşçilerin çaresiz olmadık-
larını ve her konuda kendilerine
başvurabileceklerini de dile ge-
tirdiler. Daha sonra sözü Kazo-
va’yı anlatmak için DİH aldı.

KAZOVA direnişi ve zafere
kısaca değinen DİH’li, işçilerin
kurduğu Diren Kazova Koo-
peratifi’nin neleri amaçladığını
anlattı. İşçilerin kendilerini yal-
nız hissettiklerini söylemesi
üzerine ise; Hiçbir şekilde yal-
nız olmadıklarını Kazova’nın
tüm işçilere örnek olduğunu
söyledi.

“Hiçbir işçi patronlara mah-

kum değildir. Direnerek örgüt-
lenerek yeni bir dünya kurulabilir.
Kazova kooperatifi işçilere bir
okuldur. Kazova kapitalist bir
sistemin içinde kolektivizmi ha-
yata geçirmek ve sosyalist bir
üretim tarzını işçilere göstermek
için canlı bir örnektir. Burada
amaç işçilerin yönetmeyi öğren-
mesi, karar almada ve planlamada
her işi kendisinin yapması amaç-
lanır. İşçinin iktidar bilinci ile
üretmesi sağlanır. İşçi sınıfının
nihai kurtuluşu örgütlenmesi ile
mümkündür. Nedir örgütlenmesi.
İşçilerin birlikte hareket etmeleri
ve kendi içlerinde dayanışmayı
sağlamasıdır. Bunu ise meclisler
ve komiteler kurarak devrimci
sendikaları yaratarak sağlayabi-
lirler. Bugün burada olan çoğu
işçi arkadaş tekstilde ve asgari
ücret ile çalışıyor. Binlerce işçinin
çalıştığı fabrikalarda asgari ücretin
üstünde çalışan işçi çok az. Bizler
örgütlü olsak bu durum değişe-
bilir örgütlenmeliyiz.” diyen Dev-
rimci İşçi Hareketi, tüm işçilerin
istedikleri anda kendilerine ula-
şabilecekleri telefon numarasını
verdi.

DİH öncülüğünde kazanılan
direniş örneklerinin de verildiği
bölümde, Salih Savaş DİH’in
kendisini nasıl sahiplendiğini
ve işine nasıl geri döndüğünü
anlattı.

70 kişinin katıldığı panelde
son olarak Kınık Maden İşçile-
ri’nin belgeseli gösterildi. İşçi-
lerin ilgi ile izlediği belgesel so-
nunda direnmenin gücünün, iş-
çinin sayısından bağımsız olarak
direnme kararlılığı olduğu vur-
gulandı. Tek başımıza da olsak
direndiğimizde mutlaka kaza-
nacağımıza olan inancımızı yi-
tirmememiz gerektiği vurgulan-
dı.

Hiçbir İşçi Sahipsiz Değildir
İşçilerin Devrimci İşçi Hareketi Var!

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

İstanbul Beşiktaş Belediye İşçileri 11 Mayıs
Tarihli Açıklaması:
“Beşiktaş Belediye Başkanı Murat

Haznedar İşçi ve Halk Düşmanlığına
Devam Ediyor!”

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar
geçtiğimiz yıl hakları için Karanfilköy atölyeden
belediye başkanlığına yürüyen 500 işçiden 8 tanesini
işten atmıştı. Atölyede bulunan 700 işçi arkadaşla-
rının atılmasına tepki olarak işbaşı yapmadılar,
araçları işe çıkarmadılar. Ağzından salyalar akan
Albayrakların patronu gelip önce işçileri tehdit
etti, daha sonra da Belediye Başkanı Murat Haznedar
valiliği arayıp çevik kuvveti Beşiktaş Belediyesi
atölyesinin önüne yığdı. 8 işçiyi, iki Devrimci İşçi
Hareketi çalışanı ve işçilerin avukatı Süleyman
Gökten’i gözaltına aldırdı. O gece işçileri tehdit
edip işbaşı yapmaya zorlamıştır. İşçiler "gözaltındaki
arkadaşlarımız bırakılmadan işbaşı yapmayız" deyip
eylemlerini arkadaşları gözaltından bırakılıncaya
dek sürdürmüşlerdir.

İşten atılan işçiler Ahmet Yozkurt, Bülent Gürvelik,
Cebrail Şuzan, Ömer Uygur, Tekin Şahin Ufuk
Yıldıray Ato, Zeynal Sagır, DİSK Genel-İş üyesi ve
örgütleyicisiydiler. Sendikaları DİSK Genel-İş İstanbul
Şube başkanlarını ve Genel - İş Başkan’ı Remzi Ça-
lışkan’ı arayıp işten atıldıklarını, sahip çıkmaları ge-
rektiğini söyleyince, “bizim işyeri yetkimiz yok, sizi
tanımıyoruz” demişlerdir. Patronları Murat Haznedar’ın
sözünü dinleyip işçilere sahip çıkmamışlardır. Direnişe
başlayan 8 işçi ilk mahkemeye kadar belediyenin
önünde nöbetleşe kaldılar çoğu başka işlere başladı.
Yeteri kadar sahiplenilmediği için direniş dağıldı.
İşçi düşmanı, katillere plaket (Mehmet Ağar) veren
halkın ekmeğini yiyen asalak Murat Haznedar işçilere
ve devrimcilere, işçiyi tehditle ve cebirle işi durdur-
duklarına dair dava açtı.

Dava 11 Mayıs 2017’de görüldü. İşçiler, “biz
700 işçiyi tehditle nasıl iş bıraktırmış olabiliriz,
tehdit edilen bir işçiyi şahit getirin” dediler. Dava
8 Haziran 2017’ye atıldı.

Murat Haznedar’ı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda kür-
süye çıkaran DİSK Başkanı Kani Beko, işçi ve emek
düşmanlığını bırak, otellerde kimin parasını yiyorsun,
kimin arabasına biniyorsun. İşçilerin alınteriyle pat-
ronlarla pazarlık yapamazsın. İşçilerin kanıyla oli-
garşinin kılıcını sallayıp 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda
işçileri dövdüren, işçileri devrimcileri düzenin mah-
kemelerinde süründüren katil, işçi ve halk düşmanını
kürsüye çıkaramazsın. Defol ait olduğun yere git
sen gitmezsen işçiler seni gönderir."

21 Mayıs
2017

Yürüyüş
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Halkın Sanatçılarını Anadolu’nun
Her Karışından Yaratacağız

Grup Yorum Koroları’nın bulunduğu bölgelerde
yaptığı çalışmalardan derlediklerimiz şu şekildedir:

Grup Yorum Hatay Halk Korosu: 14 Mayıs’ta
koro çalışması düzenledi. Çalışma Antakya Anatolia
Müzik Evi’nde yapıldı. Yeni dönem olarak yapılan ilk
çalışmada tanışmanın ardından nefes egzersizleri ve şan
çalışması yapıldı. Ardından repertuar çalışması yapılarak
çalışma sonlandırıldı. Son olarak derslerin her Pazar alı-
nacağı ve kayıtların devam ettiği belirtildi, kayıt yapmak
isteyenlerin ise 0212 238 81 46 rakamlı telefondan ula-
şabileceği belirtildi.

Grup Yorum İstanbul Korosu: 14 Mayıs’ta Ok-
meydanı Mahallesi Sibel Yalçın Parkı’nda TAVIR dergisi
dağıtımı yaptı. Ayrıca parkta DHKC şehidi Bünyamin
Kılıç’ın adına verilen yemeğe katılım sağlandı ve koro
orada Devrim şarkıları seslendirildi. Verilen yemeğin
ardından 45 dergi halka ulaştırıldı. Ve yine koro üyeleri
tarafından Kartal’da Grup Yorum ürünlerinin bulunduğu
bir stant açtı. Ayrıca koro üyeleri, cenazesi için direnen
Kemal Gün ve işlerine geri iade talebi için direnen
Kamu Emekçileri Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Nazife
Onay ve Alev Şahin için destek videosu yayınladı.

Uyuşturucuyu ve Her Türlü Yozlaşmayı
Mahallelerimizden Söküp Atacağız!

Sokaklarımız, Kapı Önlerimiz Namusumuzdur. Bizler
Namusumuz, Onurumuz İçin Yaşayan İnsanlarız. Tor-
bacılara Göz Açtırmayacağız!

İstanbul İkitelli Halk Meclisi: 14 Mayıs’ta Beşkat
Bölgesi’nde uyuşturucuya karşı oturma eyleminin altıncısını
düzenledi. Eylemde halka ajitasyon çekilerek, mahalledeki
uyuşturucu sorunu anlatıldı ve yozlaşmaya karşı sloganlar
atılarak içiciler ve pazarlayanlar teşhir edildi. Eylem baş-
langıcında ve esnasında polislerin tacizi vardı, zırhlı ve
sivil polis araçlarıyla bölgede dolanarak tedirginlik yaratmaya
çalıştılar. Son olarak eylemlerin her hafta Pazar günü saat
18.00-19.00 arası olacağının duyurusu yapılarak 7 kişinin
katıldığı eylem iradi olarak sonlandırıldı.

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi: Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi Dik Sokak sakinleri, 12 Mayıs’ta Halk
Meclisi üyelerine, bir apartmanın önünde uyuşturucu sa-
tıldığına dair şikayetlerini belirtti. Hemen ardından uyuşturucu
satışının yapıldığı apartman sakinlerine gidilerek durumun
ciddiyeti bildirildi. Ve 13 Mayıs’a bir toplantı alınması ka-
rarlaştırıldı. Dört ailenin katıldığı toplantıda uyuşturucuların
nerelere zulalanıp nasıl satıldığı bilgisi verildi. Ve toplantıya
katılan ailelerden sadece bir aile sokakta bir şeyler döndü-
ğünün farkında olduğunu belirtti. Son olarak aileler ile
birlikte uyuşturucuya karşı mücadele edilmesi gerektiği
anlatılarak toplantı sonlandırıldı. Halk Meclisi “her türlü
sorunu çözme iddiamızla apartman önü toplantılarını ço-
ğaltacağız…” dedi.

13 ve 15 Mayıs’ta ise, Halk Meclisi üyeleri, Özel Ok-
meydanı Hastane Sokağı’nda ve Şark Kahvesi Bölgesi’nde
bir araya gelerek uyuşturucuya karşı nöbetleri 23. ve 34.
haftasında devam ettirdi.

Birli�imizin Gücüyle Üstesinden
Gelemeyece�imiz Sorun Yoktur

İstanbul Okmeydanı'nda, mahallede yaşayan bir aile ku-
yumculuk yapan bir esnafa altın alması için verdiği parayı
alamadığı gerekçesiyle kısa bir süre önce Halk Meclisi'ne
başvurdu. Bilgilere göre harekete geçen Adalet ve Hukuk
Komitesi kuyumcuya ulaşarak paranın ödenmesini istedi.
Bahse konu sorun 29 Nisan'da kesin olarak çözüme ulaştırıldı.
Ve başka bir mahalle olan Bahçelievler’de bir işyerinin
kirasını 7 aydır ödemeyen kiracı için Meclise başvuran mülk
sahibi sorunun çözülmesini istedi. Sorun, yapılan görüşmelerin
ışığında, iki tarafında olabildiğince rızası alınarak 22 Nisan’da
tümüyle çözüme ulaştırıldı. Son olarak 10 Mayıs’ta,  bir aile
mobilya alışverişi yaptığı bir esnafa paranın çoğunu ödediği
halde eşyaların teslim edilmemesi üzerine Halk Meclisi’ne
başvurdu. Bunun üzerine Halk Meclisi Adalet ve Hukuk Ko-
mitesi söz konusu durumu esnafa gidip soruldu ve şikayetin
doğru olduğu görüldü. Yapılan görüşme sonucunda mobilyaların
aileye bir hafta içerisinde teslim edilmesi sağlandı. Bunun
üzerine Halk Meclisi kısa bir açıklama yaparak “Gücümüz
Birliğimizdir! Birliğimizin gücüyle üstesinden gelemeyeceğimiz
bir sorun yoktur.” dedi.

İşçilerin Gözü Aydın
Yeni Mevziilerimizle Mücadelemizi
Daha Çok Büyütüyoruz

Devrimci İşçi Hareketi 13 Mayıs’ta İstanbul Kıraç’ta
İşçi Hareketi Gazetesi’nin açılışını yaptı. Açılış öncesinden
mahallede 150 adet “Biz Kimiz” başlıklı bildiriler ile
duyurusu yapılmıştı. Açılışta ilk olarak İzmir Kınık
Maden İşçilerinin direnişinin anlatıldığı belgesel gösterimi
yapıldı. Ardından söyleşi ile devam edildi. Söyleşide,
direnmenin önemi ve nasıl sonuçlar verdiğine, Nuriye
Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün üzerinden anlatıldı.
İzlenilen belgesel gösteriminden de çıkartılan sonuç ile
yalnız kalınsa da direnişlerin mutlaka kitleyi örgütlediğine
değinildi. Son olarak açılan kurumun  haftada bir gün
avukat bulunacağı ve işçilere hukuksal destek vereceğinin
bilgisi aktarılarak program sonlandırıldı.

Umudun Sesi Halkın Ellerine
Ulaşmaya Devam Ediyor

Hatay Halk Cephesi 15 Mayıs’ta Harbiye Bölge-
si’nden Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışma
sırasında halk Yürüyüş dergisini ve Halk Cepheli’leri
çok iyi tanıdığını belirterek son süreçle ilgili bilgi
almak istedi. Bunun üzerine Ankara’da direnişte olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında bilgi verildi
ve son durumları anlatıldı. Halk da bunun üzerine di-
renişçilere selamlarını iletti. Yapılan çalışma sonunda
20 dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş

21 Mayıs
2017

Sayı: 15

HALKI KAHRAMANLAŞTIRAN44



Karanlı�ı Aydınlatan ve ��leri �çin Direnen Kamu
Emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Yanında Olmak Bir Onurdur!

Kamu emekçilerinin Yüksel Direnişi herkese nasıl direnile-
ceğini öğretiyor. Şimdi mücadelelerini daha üst seviyeye taşıma
zamanıdır. Her yerde direnişin sesini ulaştırmalı, halkı bu haklı
mücadelede örgütlemeliyiz. Bu konuyla ilgili alanların yaptığı
destek açlık grevlerini aşağıdaki gibi yayınlıyoruz:

Devrimci İşçi Hareketi: Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
“İşimi Geri İstiyorum” diyen 65 gündür açlık grevinde olan
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve “oğlumun kemiklerini verin
gideyim” diyen Kemal Gün için 1 günlük açlık grevi yaptı.
Devrimci İşçi Hareketi’nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
“Oğlunun kemikleri için direnen bir baba, işini geri isteyen kamu
emekçileri bu ülkede kopkoyu karanlığı yırtan bir yıldız gibiler.
Hep birlikte aydınlatacağız bu ülkeyi. Faşizmin bu insanları öl-
dürmesine seyirci kalmayalım. Seslerine ses katalım.” dedi.

Ankara Taşeron İşçi Meclisi: Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça'ya 14 Mayıs'ta destek verdiler. İşçi Meclisi üyeleri aileleri ile
birlikte açlık grevi yaptı.  Taşeron İşçileri Meclisinin bu konuyla
ilgili yaptıkları açıklamada: "Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
“işimizi geri istiyoruz” diyen Nuriye ve Semih açlık grevlerinin
67.günündeler. Bir çığa dönüşen eylem kopkoyu karanlıkta yıldız
gibi parlıyor. Bu halkın bir umuda ihtiyacı var. Bu umut işte bu ey-
lemde saklı.  Ve tüm işçileri, emekçileri yanına topluyor." dedi.

İSTANBUL
İkitelli Halk Cephesi: Halk Cephesi Nuriye Gülmen, Semih

Özakça ve Dersim’de direnen Kemal Gün'ün, direnişlerine
destek amaçlı İkitelli Esentepe Sokağı'nda 13 Mayıs'ta saat
20.00-22.00 arasında  oturma eylemi yaptı. 2 saat süren oturma
eyleminde halka direnişler anlatılırken, türküler söylenip,
halaylar çekildi ve dilek fenerleri uçuruldu. Ve 1 günlük destek
açlık grevine başlanıldığı belirtildi.

Bahçelievler Halk Cephesi: Ankara’da Yüksel Caddesi'nde
işi, onuru için 65 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın direnişlerini selamlayan pankart 12 Mayıs'ta
Yenibosna üst geçidine asıldı. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamada:
"Ankara’da işleri için direnen Nuriye ve Semih, Dersim’de
evlatlarının mezar hakkı için açlık grevinde olan Kemal amca
onurumuzdur. Saldırılarla irademizi teslim alamazsınız, alamaya-
caksınız!"

ANADOLU
Antalya Halk Cephesi: Antalya’nın Manavgat ilçesinde

Halk Cephesi ve PSAKD üyeleri 17 Mayıs'ta  Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve Kemal Gün için saat 13.00’da yaptıkları
basın açıklamasından sonra 1 günlük destek açlık grevine baş-
ladılar. Nuriye ve Semih hocanın, Kemal Gün’ün yanında ol-
duklarını şu saatten sonra attıkları her adımın, aldıkları her
soluğun onlar için olduğunu belirtip zaferi kazanana kadar mü-
cadele edileceği duyuruldu. Açıklamaya Eğitim-Sen, Emekli-
Sen, HDP ve Dev-Turizm-İş katılarak desteklerini belirttiler.

Dişimizle Tırnağımızla Kanımızla
Kazandığımız Alanı 
Sizlere Bırakmayacağız!

Haklı, Onurlu Mücadelemizi
Engelleyemeyeceksiniz!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın KHK’larla
ihraçlara, işten atılmalara karşı başlattıkları direniş gün
gün büyümeye devam ediyor. Direnişin büyümesinden,
tüm Türkiye’nin direnişi sahiplenmesinden korkan faşist
AKP iktidarı yine çareyi direnişe, direniş alanına sal-
dırmakta buldu. Sabah saatlerinde (12 Mayıs 2017)
Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın
önünde bulunan direnişçilere saldıran faşist polis, orada
bulunan dört kişiyi gözaltına aldı, eşyaları talan etti.
Gözaltının ardından yine direniş alanında olacağız!”
dediler. Sabah yapılan saldırının ardından çok sayıda
kişi ve kurum, direniş alanına gelip direnişi sahiplenerek,
AKP faşizmine “Bizi saldırılarınızla korkutamazsınız!”
mesajını verdi. Sabah saatlerinde Ankara Yüksel Cad-
desi’ndeki direniş alanına yapılan polis saldırısının ar-
dından gözaltına alınan Mehmet Dersulu, Rezzan
Şengül, Eser Budak, Ayşe Arapgirli serbest bırakıldı.
Serbest bırakılır bırakılmaz tekrar direniş mevzisine
gelen direnişçiler kararlılıklarını bir kez daha gösterdiler.
Yüksel Caddesi’nde açıklama yapan Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Ebru Timtik, yaptığı açıklamada;
“Onlar gibi hak arayacağız. Gerekiyorsa açlık grevi
yapacağız. Gerekiyorsa gözaltına alınacağız. Gerekiyorsa
tutuklanacağız… Artık korku duvarlarını aştık!” dedi.

Direnişin 185. açlık grevi'nin 65. günü saat 13.30’da
yapılan açıklamayla başladı.

Yüksel Caddesi'ndeki direniş alanına 16 Mayıs'ta gece
saat 01.30'a doğru polisler tarafından, tekrar bir saldırı
oldu. Direnişin 189. açlık grevinin 69. gününde yapılan
bu saldırı direnişin binlerle buluşmasına olan tahammül-
süzlüktür. Bu konuyla ilgili Kamu Emekçileri Cephesi
yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Emekçileri bir gecede
işsiz aç bırakacaksın ve emekçiler buna sessiz kalacak
öyle mi? Sessiz kalamayan Nuriye ve Semih bu alanda
189 gündür direniyorlar. 69 gündür her gün eriyen be-
denleriyle haksızlığın karşısında dimdik duruyorlar.
Bugüne kadar yıldıramadınız. Her saldırı sonrasında alana
gidilip direniş ateşi yakıldı. Sizin aklınız, beyniniz bu
güce yetmez. Bu direniş; gücünü haklılığından alıyor. O
yüzden yurdun ve dünyanın dört bir tarafında Nuriye ve
Semih’in açlığına ses veren halkla daha da büyüdü. İşte
bunu hazmedemiyorsunuz. Tüm saldırınız bu direnişin,
direnişçilerin halkla olan bağını koparmak ama nafile…
Bu direniş halkın her kesimin yüreğinde bilincinde…
Kimsenin gücü bunu bitirmeye yetmez. Nehirlerin denize
ulaşmasına engel olamayacaksınız."

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde
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Dersim'de 7 Kasım 2016'da katil
devlet tarafından uçaklarla bom-
balanan ve sığınakta katledilen 11
DHKC gerillasının cenazeleri kaybe-
dilmek istendi. Komutan Leyla Aracı'nın
partisine ulaştırdığı bir mektupla olayı
anlatmış ve 11 DHKC gerillasının kat-
ledildiği anlaşılmıştı. O günden beri
gerillaların cenazelerinin verilmesi için
Kemal Gün süresiz açlık grevine başladı.
Ve bu direniş sayesinde 2 gerilla ailesine
teslim edilmiş ve bugün de Mustafa
Doğru ve Melih Işık'ın cenazelerinin
tespit edildiği anlaşılmıştır. Biz hiçbir
yoldaşımızı mezarsız bırakmayacağız
dedik ve bunun için her türlü bedeli
ödeyeceğimizi söyledik. Diğer gerillaların
cenazelerinin verilmesi için direnişi Ke-
mal babamızı daha fazla sahiplenme
zamanıdır. İstanbul'da mahallelerin ve
alanların bu konuyla ilgili yayınladığı
açıklamalardan derlediklerimiz aşağıdaki
gibidir:

TAYAD'lı Aileler:
"Dersim’de 7 Kasım’da içinde 11

evladımızın olduğu sığınak bölgesi gün-
lerce bombalanmış, günlerce yakılmıştır.
Evlatlarımızın üzerine tonlarca kimyasal
bomba attılar. 7 Kasım’da katledilen
gerillalardan Leyla Aracı’nın bir mek-
tubu, şehit düşmesinden sonra halka
ulaştırıldı. Murat Gün’ün babası Kemal
Gün evlatlarının cenazelerini alabilmek
için süresiz açlık grevine girdi ve sığınak
açıldı. Sığınağa gidildiğinde yanmış ke-
mik parçalarından başka hiçbir şey bu-
lunamadı... Direniş sonucu düşman geri
adım atmaya başladı. İlk olarak Bünya-
min Kılıç ve Tuncel Ayaz ailelerine
teslim edildi. Bugün gelen bilgilere
göre, Mustafa Doğru ve Melih Işık’ın
cenazeleri de tespit edildi. Melih Işık
ve Mustafa Doğru ülkemizdeki savaşın
farkındadır. Halkını vatanını seven, ma-
hallelerde halka emek harcayan, halkı-
mızın problemlerine çözüm üreten, dev-
rimci olarak şehit düşen iki evladımızdır.
Bizler TAYAD’lı Aileler olarak diyoruz

ki anaların öfkesi katilleri boğacaktır."(17
Mayıs)

Esenyurt Halk Cephesi:
"(...) Direniş sonucu düşman geri

adım atmaya başladı. İlk olarak Bünya-
min Kılıç ve Tuncel Ayaz ailelerine
teslim edildi. Bugün gelen bilgilere göre
Mustafa Doğru ve Melih Işık'ın cena-
zeleri de tespit edildi. Melih Işık ve
Mustafa Doğru halkını vatanını seven
iki devrimci, iki DHKC gerillasıdır.
Mahallelerde halka emek harcayan, hal-
kımızın problemlerine çözüm üreten
düşmandan hesap soran ve devrime bir
sıra neferi olarak şehit düşen iki yolda-
şımızdır. Ülkemizdeki savaşın farkındadır
ikisi de. Karşımızda tonlarca bombası
en üst düzey makineleri, son model si-
lahları olan düşman var ama karşımızdaki
düşmanın ne yüreği var ne cesareti var
ne ahlakı var. Onlar sadece havadan
katletmeyi bilirler bu onların geleneğidir.
Dersim’de yoldaşlarımızın olduğu sı-
ğınak bölgesini günlerce bombalamış
günlerce yakmışlardır. Onlara bunu yap-
tıran tek şey korkudur. Şehitlerimize
söz veriyoruz ki adımladıkları her alanı
düşmana dar edeceğiz." (17 Mayıs)

İkitelli Halk Cephesi:
"....Tarihimiz bir kez daha yazacak

ki yoldaşlarımızı asla ve asla kayıp po-
litikalarına teslim etmeyeceğiz. “İste-
diğimiz gibi öldürürüz istediğimiz gibi
gömeriz” politikalarını asla bizlerin ve
bizim yoldaşlarımız üzerinde gerçek-
leştiremeyecekler. Gerilla bir halk sa-
vaşıdır. Melih Işık ve Mustafa Doğru
ülkemizde olan savaşın farkında olmuş-
lardır kulaklarını tıkayıp hayatlarına de-
vam etmek yerine devrimcilik yapmayı
tercih etmişlerdir. Çünkü devrimciler
gerçekten halkına, yoldaşlarına, vatanına
sevdalı, insanlardır. Ülkemizde yaprağın
kımıldamadığı dönemde DHKC Geril-
laları düşmandan hesap sormak için,

savaşı kırlarda büyütmek için gerillaya
katılmıştır. Katledilen tüm yoldaşlarımızı
kanlarıyla suladıkları topraklara defne-
deceğiz. Şehitlerimiz tarihimizin yolunu
aydınlatmaya devam ediyor. Söz olsun
ki kanınızla suladığınız dağlara bahar
getireceğiz. Adımladığınız topraklara
devrimi getireceğiz." (17 Mayıs) 

Melih Işık ve Mustafa Doğru Ölümsüzdür!

Söz Olsun Ki 
Kanınızla 

Suladığınız 
Dağlara Bahar 

Getireceğiz

Açlığı Paylaşmak 
Suç Değildir!

Nazife Onay, Ebru Çetin 
Derhal Serbest Bırakılsın!

Kamu Emekçileri Cephesi Balıkesir
Bandırma ilçesinde öğretmen Ebru Çe-
tin'le birlikte açlık grevi yapan Nazife
Onay'ın, katil polisler tarafından göz-
altına alınmasıyla ilgili 14 Mayıs'ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada:  "Nazife
Onay 13 yıllık bir öğretmendi. Bir ge-
cede çıkan KHK’larla işten atıldı. Ken-
disi buna boyun eğmeyerek İstanbul’da
Cevahir AVM önünde direnişe başladı.
Defalarca işkence yapılarak gözaltına
alındı ama yılmadı ve alanı kazandı.
13 Mayıs'ta Nuriye ve Semih’in açlığına
ses ver çağrısıyla, öğretmen olan Ebru
Çetin’le birlikte Bandırma’da açlık
grevi yapmak istedi. Ama AKP’nin
katil polisleri bu dayanışmaya saldırdı.
Çünkü Nuriye ve Semih’in sesini kısmak
istiyorlar. Arkalarında binlerce insan
var. Halk var. Halkla bağlarını koparmak
istiyorlar. Bu yüzden azgınca saldırı-
yorlar. Nazife Onay ve Ebru Çetin 67
gündür açlık grevinde olan Nuriye ve
Semih’le dayanışmak istemiştir. Bugün
binler Nuriye ve Semih’in açlığını pay-
laşıyor. Binleri mi tutuklayacaksınız?
Hangi yasada dayanışma suç olarak
gösteriliyor. Nazife Onay nezdinde di-
renenlere korku vermek isteniyor. Bu
korku politikalarını boşa çıkaracağız."
dedi.



Bu Zulmü Yapanlara Karşı
Sessiz Kalmayalım

Kemal amcamızın Dersim Seyit Rıza
Meydanı'ndaki direnişi kararlılıkla devam
ediyor. Kemal Amcamızın sesine kulak
verelim. Sağlığı günden güne bozulan
Kemal amcamızın zaferi kazanması için
herkesin bu zulme dur demesi gerekiyor.
Bizler sessiz kaldıkça zulüm devam
ediyor, bu zulme dur diyelim... Direniş
alanıdan günlükleri aşağıdaki gibi pay-
laşıyoruz...

76. Gün-10 Mayıs
Bugün Leman Dergisi’nden Arzu Çak-

maklı, Taylan Kulaçoğlu ve avukat Fırat
Durak bizimle. Kemal Amca’nın etrafında
oturuyor ve sorular soruyor, Kemal Am-
ca’nın sağlığını merak ettiklerini söylü-
yorlar. Leman Dergisi’nin kapağında Nu-
riye ve Semih var bu hafta ve sosyal
medyada sürekli paylaşılıyor.  Dün Al-
manya’dan gelmiş olan misafirlerimiz
yine yanımızdalar. Kemal Amca’nın kızı
Beyhan geliyor ve babasıyla kucaklaşarak
merhabalaşıyor.   Öğleden sonra Özgür
Tutsaklarımızdan Kemal Amca ve Bey-
han’a mektuplar geliyor, bir de fax gön-
derilmiş. Her zamanki gibi mektuplar
özenle açılıyor ve okunuyor. Bir de ka-
ranfillerimiz var Kemal Baba’ya İstan-
bul’dan gönderilen. Kemal Baba üzerine
iliştirilen notu okuduktan sonra özenle
saklıyor.

Amed, Malatya, Şırnak ve Cizre’den
kalabalık bir öğrenci grubu geldi. Kemal
Amca’nın kızı Beyhan’ı daha önceki zi-
yaretlerinden tanıyan öğrencilerle sohbet
edip, çay içtik.  Akşam  Can Dündar’la
canlı bağlantı kurulup  Kemal Amca ile
röportaj yapılacak. Hazırlıklarımızı ya-
parken yine çeşitli üniversitelerden gelmiş
olan ziyaretçilerimizle oturuyoruz.  Canlı
yayına bağlantılarımızın son hazırlıklarını
yaparken, etrafımız hala hareketli. Direniş
boyunca asla desteğini esirgememiş,
Kemal Amca’mızın yanında oturmuş in-
sanlarımız bu saate kadar hala bizimle.
Sohbetlerimiz sürüyor, hava biraz serinledi
ama güzel, Can Dündar ile yapılacak
olan canlı bağlantı hazırlıklarımız da ta-
mam ve bağlanıyoruz. Çok güzel bir rö-
portaj oluyor. Kemal Amca her zamanki
gibi sağlığından söz ederken sanki direnişin
en önemsiz konusundan söz ediyormuş-
çasına bahsediyor sağlık durumundan.
Oysa kötüye gidiyor. On yedi kilo vermiş
olması yetmiş yaşlarında oldukça önemli.
Üzerindeki ceketini ve bol gelen panto-
lonunu çıkarttığında görünen halini bil-
miyor kimse. 76 gündür açlık grevinde
yetmiş yaşıyla ve kas ağrıları, mide ra-
hatsızlığı, ayakuçlarında dahi hissettiği
sinirlerinin sızısı, hareket etmekteki zor-
luğu, dışarıya vurmadığı bitkinliği sanki
yokmuşçasına başlıyor her gününe. Nu-
riye’ye çok üzülüyor ve endişesini gizle-
yemiyor. İradesinin farkında, sağlığını

soran herkese bunun bir irade meselesi
olduğunu ve açlık grevinin yan etkilerinin
elbette olabileceğini, bunun da normal
olduğunu söylüyor. Yayın sonrası oturu-
yoruz biraz daha, minibüs saatimizin gel-
mesini bekliyoruz…

77. Gün
Eve gider gitmez Kemal Amca li-

mon-tuz karışımını içer, tansiyonunu ölçer,
kilosunu tartarım, sonra da bir bardak ıh-
lamur veya yeşil çay ile kendi haline bı-
rakırım. O bu zamanı tutsaklarımıza mek-
tup yazma, günlük tutmak ve kitap oku-
makla değerlendirir. Biraz sayfalarında
paylaşımlara bakar, arada kısa sohbetle-
rimiz olur ve yatar. Bu rutinimizde devam
ediyoruz.  Artık çok erken yoruluyor ve
erkenden yatıyor. Çok geceler inlediğini
duyduğum Kemal Amca’mızın kas ağrıları
oldukça fazla. Gözlerinden birisinin de
neredeyse tamamen kapanmış olması so-
nucu yazarken veya okurken çok zorlan-
dığını hissediyorum. Sinir uçlarının sız-
ladığını ve ayak parmaklarında dahi bu
sızıyı hissettiğini de biliyorum. Midesi
ile ilgili sorun da yaşıyor. Esnaflardan
biri polislerin hala ne aradıklarını soruyor,
çadır kurmamızı bekliyorlar diyerek ya-
nıtlıyorum. Bugün yine alanımızdalar.
Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren
ziyaretimizde olan İzmirli arkadaşlarımız
var. Kemal Amca’yı tanımak ve destek
olduklarını göstermek için gelmişler. 

Öğlene doğru Fidan Anamız Kemal

Oğullarının Mezar Hakkı İçin Direnen 
Kemal Gün'ün Yanında Olalım
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Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde



Baba’nın yanında. Öğrenciler, emekçiler,
ihraç edilmiş olanlar, kapalılar, açıklar,
turistler, yerliler… Kemal Amca’nın de-
yimiyle ‘insan olanlar, hiçbir insan arasında
ayırım yapmayanlar yani kısaca yine
Kemal Amca’mızın deyimi ile ‘Güzel İn-
sanlar’ bizim kalabalığımız, ziyaretçilerimiz.
Evrensel Gazetesi yanımızda ve röportaj
yapıyor. Bir süredir basın Seyit Rıza Mey-
danı’nda gelişen olayları takip etmek için
sık sık yanımıza geliyor. Bu elbette çok
olumlu bir gelişme. Artı Gerçek gazetesi
de yanımızda. Kemal Amca ile yapılan
röportaj ve çekilen resimler sonrası Kemal
Amca’nın biraz yorgun düştüğünü göz-
lemliyoruz.  Eski gazeteci olduğunu ve
açlık grevi direnişi tecrübesi olduğunu
söyleyen bir bayan ziyaretçimiz geldi.
HDP milletvekili Alican Önlü bugün
Kemal Amca’ya destek vermek üzere ya-
nımızda olacaktı ama rahatsızlanarak has-
taneye yatmış.  Alican, kendisi yerine
bizleri bilgilendirmek amacıyla sözcüsü
Sinan Şahin’i göndermiş.  İdil’den arka-
daşımız gitmemiş henüz, yanımıza geliyor. 

Havin uğruyor yanımıza annesiyle bir-
likte. Çok seviniyor ve hemen sohbete
başlıyoruz, nasıl ip atladığını gösteriyor,
bakıyoruz, katılıyoruz. Saat 18.00'da Avu-
katımız sürekli gidiyor, geliyor, görüşmeler
yapıyor. Henüz somut bir gelişme olma-
dığını öğreniyoruz. Özgür Gündem Ga-
zetesi burada ve o da röportaj yapıyor.
Tam bu sırada İstanbul Sarıgazi’de yaşayan,
bir arkadaş ziyaretimize geliyor. Vedalaşma
vakti geldi, sabaha görüşmek dileğimizle
ayrılıyoruz dostlarımızdan.

78. Gün
Bugün İzmir’den gelen arkadaşlarımız

destek açlık grevindeler. Bizden önce gel-
mişler, direndiğimiz Seyit Rıza Meyda-
nı’nda bizi bekliyorlar. Saat 11'de İnsan
Hakları Derneği Dersim Şubesinden Özgür
Ateş yanımızda.  İHD olarak ofislerinden
basın açıklaması yapacaklarmış. Öğlen
DİHA Beyhan’la babasının sağlığı hakkında
röportaj yaptı. Sandaletleri aldık, bir de
baston alacağız. Çünkü Kemal Amca artık
yürümekte ve oturduğu yerden kalkmakta
çok zorlanıyor. Yerimize döndüğümüzde,
Fidan Ana’nın gelmiş olduğunu görüyor
ve çok seviniyoruz.

Saat 15.00'da Amed’den ziyaretçilerimiz
çok. Birisi Hollanda’da, diğer üçü Anka-
ra’da yaşayan bir grup misafirimiz var.
Gruptan iki arkadaş aslen Dersimli, yazdan

yaza geliyorlar Dersim’e. Direndiğimiz
yer zırhlı araçlarla ve özel harekâtça sürekli
gözetim altında ve insanları tedirgin ederek
yanımıza gelmelerini engellemek istiyorlar.
Bu gözetim bir kaç gündür yoğunlaştı ve
ziyaretçi sayımızda da sanki bu yoğunluğa
paralel olarak büyük artış oldu. Alanımızın
boş kaldığı hiç olmuyor. Etrafımızdaki
gözetimin farkında oldukları halde geli-
yorlar, resim çektirmek istiyorlar, kendileri
resim çekip sosyal medya hesaplarında
paylaşıyorlar ve hesaplarından duyarlılığa
çağrılar yapıyorlar. Adıyaman’dan ziya-
retçilerimiz var. Başka bir dayı da katılıyor
aramıza, yine öğrenci dostlarımızın biri
gidiyor, biri geliyor. Fidan Ana’nın etrafını
çeviren kızlar resimler çekiyorlar. Beyhan’ın
Kemal Amca’nın kızı olduğunu öğrendi-
ğinden beri Fidan Ana Beyhan’a sarılıyor
sık sık. Bu arada cebinden bir tutsak mek-
tubu çıkartıyor, “Bana göndermiş kızlarım
hapishaneden. Benim anneler günümü
kutlamışlar” diyerek coşkuyla bize göste-
riyor. Okuyoruz hep birlikte, mektubun
resmini çekiyoruz. Maniler söylüyor Fidan
Anamız; "Kara kara kazanlar, Kara yazı
yazanlar, Yavrumun mendiliyle, Yaramı
bağlasınlar.” Bu mani çok anlamlı geliyor
birden. Bir kaç gün önce Kemal Amca’ya
özgür tutsaklarımızdan birisi hapishanede
işlediği, kenarlarına da iğne oyası yaptığı
bir mendil göndermişti. 

Bizi biraz korkuttu Kemal Amca. Ani-
den oturduğu yerden öne doğru eğilerek
sol göğsünü kavradı ve iki büklüm oldu.
Kalbinde ağrısı olduğunu düşünerek he-
pimiz bir ayaklandık elbette. Yine Kemal
Amca’nın kendisi bizi de sakinleştirerek
eliyle dur işareti yaptı ve ağrının hafifle-
mesini bekledi. Yüzünün ifadesinden an-
ladığımız Kemal Amca şiddetli bir kas
ağrısı yaşadı yine. Özellikle geceleri şid-
detlenen ağrılar açlığın 78. gününde çok
normal yan etkilerden biri.  Bir süre daha
aynı pozisyonda kıpırdayamadan duran
Kemal Amca kendini zorlayarak ayağa
kalktı ve yürüyerek kaslarını hareket et-
tirmeye gayret etti. Akşama doğru 18.00'da
Amed’li bir aile otobüsten iner inmez,
doğruca Kemal Amca’nın yanına geldi.
Ailenin babası Kemal Amca’ya yaklaşıyor
ve; "Mutlaka kazanacaksın, bundan hiç
birimizin şüphesi yok. Sen doğru ve hak-
lısın. Hepimizin yüreğindesin, bizler de
yüreklerimizle senin yanındayız.” diyor.
Yanımızda oturan öğrencilerle de kürtçe

sohbet ederek Amed hakkında sordukları
soruları yanıtlıyor ve bizlere veda ederek
tekrar gelmek üzere ailesinin yanına dö-
nüyor. Bayan ziyaretçimiz gözleri yaşlı
olduğu halde çok güçlü görünen ve duygu
yoğunluğu ile birlikte duruma hakim
haliyle konuşmaya başlıyor; "Çok ezik
hissediyorum kendimi Kemal Amca’nın
karşısında, böylesi insanların karşısında
çok küçüğüz. Almanya’da yaşıyorum ben,
yok orada böyle şeyler. Hepimiz insanca
yaşıyoruz. Adamlar yaptıklarıyla yüzleş-
mişler, Nazi isimli ders koymuşlar okullarda
müfredatlarına, okutuyorlar, anlatıyorlar.
Bir daha olmasın diye daha küçük yaştan
eğitiyorlar çocukları. Biz bir kemik parçası
alsın da oğluna mezar yapabilsin diyen
insanların mücadelelerine bedenlerini ya-
tırmalarını izliyoruz. İzletiyorlar bunu
bize. Ve hiçbir şey yapamadığım için ezik
hissediyorum kendimi”. Ezik hissetme-
mesini söyledik O’na da. Yapılabilecek
çok şey olduğundan söz ettik. Herkesin
her şeyi yapamayacağını ama, herkesin
yapabileceği bir şeyler olduğunu anlattı
İzmir’den gelen arkadaşımız. Günün geri
kalanında Almanya’dan gelmiş bayan zi-
yaretçimizle sohbet edeceğiz. Minibüsü-
müze bir saatimiz var henüz. Sazını koluna
takmış olan ve sürekli gelerek hatırımızı
soran, bizimle oturan öğrenci dostumuz
kalabalık bir grupla yaklaştı yanımıza bu
sefer. Hepsi Kemal Amca’yı merak etmiş,
sağlığıyla ilgili gelişmeleri sorarak oturdular
yanımıza. Buradan tek tek Yüksel Direniş
Meydanında olan herkese sevgilerimizi,
selamlarımızı iletiyoruz. Kemal Amca;
Yüksel Direnişine ve oradaki evlatlarına;
Nuriye ve Semih’e sahip çıkılmasını,
yalnız bırakılmamasını istiyor.

79.Gün
İzmir’den gelen arkadaşlarımızla mer-

habalaşıyoruz ve bugün de destek açlık
grevinde olduklarını öğreniyoruz. Yanı-
mızda İstanbul Çağdaş İş Adamları Der-
neğinden gelenlerimiz var. Gelişmeleri
öğrenmek istiyorlar, arkadaşlarımız anla-
tıyorlar. Barış İçin Akademisyenlerden de
arkadaşlarımız var ziyaretimizde. Kerim
Hocamız kampüssüzler de diyebilirsin
diyor ve Boğaziçi Üniversitesinde öğren-
cilerin Kemal Amca’ya destek açlık grevi
yaptıklarını, kampüsün ortasına oturarak
slogan attıklarını anlatıyor bir akademisyen
arkadaşımız. Cumartesi ve Pazar günü ol-
mak üzere hazırlanan etkinlik sebebi ile
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Dersim’de birçok akademisyen arkada-
şımız var ve elbette Kemal Amca’ya
gelmek, merhabalaşmak, tanışmak isti-
yorlar.  İzmir’den sonra Hatay’dan gelen
arkadaşlarımıza merhaba diyoruz. Ha-
tay’dan gelen arkadaşlarımız da destek
açlık grevindeler ve Hayat Ana’dan selam
getiriyorlar. Büyük şemsiyemizin altında
büyük bir aileyiz, gelen ziyaretçilerimizi
birlikte karşılıyoruz ve arkadaşlarımız
Kemal Amca’ya yardımcı olmak, işlerini
kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa ya-
pıyorlar. Mobilyacıda çalışan bir genç,
Van’dan gelen 9 kişilik bir öğrenci grubu
ve Erzincan’dan iki genç kızımız da zi-
yaretimizde. Kemal Amca; "Böyle duyarlı
ve güzel insanların gelmesinden çok
mutlu oluyorum, sağ olun, varolun” di-
yerek duygularını dile getiriyor.

Saat 11.00'da Almanya’da yaşayan
aslen Dersimli çok sevdiğimiz bir konu-
ğumuz var... Artı Gerçek’ten muhabir
ve çekim ekibi geliyor yanımıza. 

Öğleden sonra Kumru Ana uğruyor.
Hemen elindeki torbayı bırakıp gidecek
gibi ama sarılıyoruz, gözyaşlarını tuta-
mıyor, gelemediğini, gelmeyi ruhunun
kaldıramadığını söylüyor. Oturmaya ikna
ediyor ve ellerini tutarak teselli etmeye
çabalıyoruz. Kumru Ana kızı Gülümser
Beyaz’ı ve eşi Hasan Beyaz’ı (Van’daki
depremde) şehit vermiş olan anamız.
Ziyaretçilerimiz çoktu bugün. Hepsini
yazamıyoruz tek tek. Birçok öğrenci ve
emekçi grup ziyaretlerimiz, Dersim’e
yaz mevsimi dolayısıyla geri dönmüş
ailelerimiz, yoldan geçerken merak etmiş
insanlarımız ve internet sitelerinden öğ-
rendikleri direnişe merhaba demek iste-
yenlerimizle büyük şemsiyemizin altında
sürekli bir hareketlilik var.  Londra’dan
Cem Evi ile canlı bağlantıda röportaj
yapmak istiyor ve bağlanıyorlar. Daha
sonra da yine Londra’da Umut Radyo’ya,
Semra Eren’in programına bağlanacağız.
Semra arkadaşımız Kemal Baba ile dü-
zenli olarak röportaj yaparak kamuoyu
oluşturma çalışmalarına bir kaç hafta
önce başlamıştı ve halen devam ediyor.
Bu seri röportajlardan bugünkünde Fransa
Doğan Press Doğan Düzgün de direnişler,

direnenler ve Kemal Baba için çağrıda
bulunacak ve Fransa’da başlatılan faali-
yetlerden söz edecek. Bütün Avrupa ge-
nelindeki Cemevleri’nin de ortak bir
açıklama ile Kemal Amca’mız için baş-
lattığı destek açlık grevi çağrısı var gün-
demde. 80. Gün

Barış İçin Akademisyenler 11 gündür
Kadıköy’de dönüşümlü destek açlık gre-
vindeler. Kadıköy’ün bugün çok kalabalık
olacağı söyleniyor. Barış İçin Akade-
misyenler Dersim’de de iki günlük prog-
ram düzenlediler. Bu arada HDP Millet-
vekili Alican Önlü’nün Binali’ye soru
önergesi verdiğini öğreniyoruz.  Öğlene
doğru Üç ziyaretçimiz var, birisi Ferhat
Doğu HDP İzmir Torbalı, diğeri Serhan
Doğan, Süleyman Karagöz HDP Amed.
Kemal Amca’nın hatırını ve gelişmeleri
soruyorlar, HDP’den çok ziyaret olup
olmadığını merak ediyorlar ve tabii
Kemal Amca’nın sağlığı hakkında bilgi
istiyorlar ve diğer HDP’li arkadaşlarından
Kemal Amca’ya selam iletiyorlar. Sela-
hattin Demirtaş’tan Kemal Amca’ya des-
tek ve selam çağrısı olduğunu öğreniyo-
ruz. Kemal Amca’mız Selahattin De-
mirtaş’a mektup yazarak teşekkür etmeye
karar veriyor. HDP ziyaretinin ardından
sosyal medyadan Dersimgram sayfası
uğradı yanımıza. Saat 16.00'da Oğlu,
Kemal Amca’nın oğlu Çayan’ın arkadaşı
olan bir ziyaretçimiz geldi bugün. Ça-
yan’ın cenazesine katıldığı için tutukla-
nanlar olduğundan bahsedildi. 

Barış İçin Akademisyenlerimiz saat
dört buçuk gibi gelmeye başladılar. Ara-
larında daha önceden tanıdıklarımız, yeni
tanıştıklarımız var. Çembere alıyorlar
halsizliğine rağmen elini yüreğine koyarak
sağ olun diyor ve ‘güzel insanlar’la kısa
da olsa konuşuyor. Barış İçin Akade-
misyenlerimiz Kemal Amca’ya yurtiçinde
ve yurtdışında gerçekleştirilen destek
açlık grevlerini, dayanışmaları resimler
ve videolardan gösteriyorlar. Kemal Am-
ca’mızın haklı direnişine saygı, kişiliğine
duyulan sevgi, sağlığı ile ilgili endişeler
Kemal Amca’nın 80. gündür adalete
duyduğu açlıkla harmanlanıyor Seyit
Rıza Meydanı’ndaki direniş alanımızda.

Çember yavaş yavaş dağılmaya başlıyor
ve küçük gruplar halinde değerlendirmeler
yapılıyor, sorular soruluyor, yanıtlıyoruz.
Bu arada Kemal Amca’nın yürümekte
ne kadar zorluk çektiği gündeme geliyor.
Düşmana belli etmem diyerek kendini
ne kadar zorlarsa zorlasın, artık yürü-
mekteki ciddi sorununu saklaması müm-
kün değil Kemal Amca’nın. Barış için
Akademisyenler Nuriye’nin de aynı so-
runu yaşadığını ve Nuriye’nin artık te-
kerlekli iskemlede oturduğunu, aynı çö-
zümün Kemal Amca için de uygun ola-
bileceğini söyleyerek, getirdikleri bu
öneriyi derhal uygulamaya, hayata ge-
çirmeye dair girişimlerine başlıyorlar.
Göz açıp kapayana kadar tekerlekli is-
kemlenin alındığını söylüyor ve nasıl
göndermelerini istediğimizi soruyorlar.
Hem şaşırıyor, hem seviniyor ve en
çabuk gönderimin tekerlekli iskemlenin
buraya gelen bir otobüse verilmesinin
olduğuna karar veriyoruz. 

Etrafımızda kimi çimenlerde oturmuş,
kimi banklarda çay içmeye koyulmuş,
kimi Kemal Amca’nın etrafında yerleşmiş,
kimi de Seyit Rıza’nın dizi dibinde küçük
dostumuz İdil’le evcilik oynamaya dalmış
bir kalabalığımız var. Seyit Rıza Meydanı
oldukça hareketli. Artı Gerçek muhabiri
tekrar yanımızda. Kemal Amca’nın sağlığı
ve gelişmeler hakkında yazdıklarıyla
gündemi korumak istediklerini söylü-
yor.

81. Gün
Bir kaç gün öncesine kadar yürüye-

bildiğimiz mesafeler bugün artık çok
zor geliyor Kemal Amca’ya. Günden
güne artan bu sorunlar yürünecek mesa-
feyi de zorlaştırıyor. Duraksamadan,
ancak on ila on beş küçük adım atabiliyor
Kemal Amca. Bugün Seyit Rıza Mey-
danı’na gelmek pek kolay değildi, dünden
çok daha zordu. Saat 9 gibi arkadaşlarımız
otogara gidiyor ve Barış İçin Akademis-
yenlerin Kemal Amca için alıp gönder-
dikleri tekerlekli sandalyeyi getiriyorlar.
Kemal Amca kararlı, oturmuyor. Aka-
demisyen dostlarımıza tekerlekli sandal-
yeyi aldığımıza dair bir mesaj gönderiyor
ve teşekkür ediyoruz... Kerim Hocamızı
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çok özleyeceğiz. Hatay’dan gelen arka-
daşımızı yolcu ederken, İstanbul Sarıga-
zi’den gelen arkadaşımızı karşıladık.
Yolcu ettiğimiz bütün arkadaşlarımız yü-
rekleriyle yanımızdalar, yüreklerimizdeler.
Öğlen Fidan Ana’mız yanımızda yine.
İki şehidi var onunda ve anlatacak bir
sürü anısı. Kemal Amca’nın sağlığı ko-
nusunda çok endişeli olduğu halde Kemal
Amca’nın moralini yüksek tutmak için
elinden geleni yapıyor ve yakın zamanda
halay çekeceğimizi söyleyerek yüreklen-
diriyor hepimizi. DİHA burada yine, rö-
portaj yaparken Kemal Amca’nın; "Kendi
canımı istiyorum, onlarınkini değil.” de-
diğini duyuyorum.  Öğleden sonra kapa-
tılan İmece’den Banu Güven’in Kemal
Amca ile röportaj yapacağı haberi geliyor.
HaberSİZsiniz’de yayınlanmak üzere
Banu Güven ile canlı yayına bağlanacak
olan Kemal Amca’nın biraz dinlenmesini
istiyoruz. Telefonlarla Kemal Amca’ya
ulaşan haber ajansları da sorularını yö-
neltiyorlar ve merak ettikleri konuları so-
ruyorlar. Yanıtlıyoruz. En çok sorulan
soru elbette ki herhangi bir gelişme olup
olmadığı, olmadığına dair yanıtımız diğer
soruyu getiriyor gündeme; "Neden hiç
bir gelişme yok?” Bunca çaba ve girişime
karşın neden hala kör sağır dilsiz oynanır,
bilmiyoruz. Saat 18. 15'te Banu Güven
kameraman arkadaşı ile yanımızda, çe-
kimler için hazırlık yapıyorlar. Asla yor-
mamaya çalışarak, Kemal Amca’ya yo-
rulduğunda mutlaka söylemesi gerektiğini
yineliyor ve yayını iki bölüm halinde ya-
pabileceklerini anlatıyor Banu Güven.
Son günlerde yoğunluğumuz medya ağır-
lıklı. Yoruluyor Kemal Amca ama nihayet
insanların Seyit Rıza Meydanı’nda neler
olup bittiğini görmeye başladıklarına da
memnun oluyor elbette. Bu meydanda,
bütün haklılığına ve meşruluğuna rağmen
Kemal Amca’ya 227 lira günlük para
ceza kesildi. Kemal Amca’nın kara kışta
Seyit Rıza Meydanı’nda oturarak oğlunun
kemiklerini istediğini pek bilen, duyan
olmadı. Sohbetimiz bu yönde gelişiyor
saat sekizi beklerken, o günleri dinliyoruz
Kemal Amca’dan. Kemal Amca acılarını,
ağrılarını saklayabildiğince sakladı. Artık
saklayamıyor…. Banu Güven Kemal
Amca’yı evine kendilerinin bırakmak is-
tediklerini söylemişti. Kameraman arka-
daşımızın araba ile beklediği yere Kemal
Amca’yı tekerlekli sandalye ile götürü-

yoruz ve böylece Kemal Amca tekerlekli
sandalye fikrine katılıyor. Bizi eve bırakan
arkadaşa çok teşekkür ediyoruz, bizi sa-
mimiyetle keşke her gün, her sabah, her
akşam yapabilseydi diyerek yanıtlıyor.
Eve geldiğimizde komşular koşuyor he-
men ve Kemal Amca’nın merdivenlerden
çıkmasına yardım ediyor. Her günkü gibi
endişe ile soruyorlar nasıl olduğunu. Sü-
recin uzamasının Kemal Amca’nın sağ-
lığını çok hızlı bir şekilde olumsuz etki-
lediğini onlar da gözlemlediler. Hepsi
çok üzgün ve olumlu gelişmeleri duymak
için bekliyorlar.

82.Gün
Dövizlerimizi de düzenledikten sonra

gelen telefonları yanıtlayarak, ziyaretçi-
lerimizle sohbet ederek günümüze baş-
ladık. Küçük dostumuz Havin yanımızda,
Kemal Amcaya kahveli şeker bulabilmek
için annesini dükkan dükkan dolaştırmış
olduğunu öğrenip gülüyoruz. Daha önce
de yanımıza gelmiş bir ziyaretçimiz var
Ovacık’tan. "Umudumuz, çok kısa vadede
mutlu bir sonla başarıyı yakalamak.”
diyor. Biz de aynı umutla bekliyoruz.
Saat 11.00’da Rudaw haberden gelerek
Kemal Amca ile röportaj yaptılar. Kemal
Amcanın direnişe başladığında da haber
yaptıklarını söyleyen muhabir arkadaşlar
direnişi takip ettiklerini ve edeceklerini
belirttiler. Dersim’de engelliler derneği
bir yürüyüş yapıyor. Son derece renkli
görünen yürüyüşün arkasında siyah zırhlı
bir araç yürüyüşü takip ederek tedbiri
elden bırakmıyor. Öğlen HDP Milletvekili
Alican Önlü gelerek Diyarbakır’dan ge-
lecek olan katılımcıları beklerken basınla
konuşuyor. DTK (Demokratik Toplum
Kongresi) Eş başkanı Leyla Güven’in
yanında divan üyeleri ile gelmesi ile
basına açıklamalarda bulunuluyor. Leyla
Güven Kemal Amcanın her zaman yanında
olduklarını vurguladığı açıklamalardan
sonra HDP Milletvekili Ali Önlü Kemal
Amcanın yaşamasını istediklerini, açlık
grevini sonlandırması halinde Kemal Am-
canın taleplerinin takipçisi olacaklarını
söylüyor. Kemal Amca ise açlık grevi
direnişinden vazgeçmeyeceğini ve mezar
hakkını alana kadar mücadeleyi sürdüre-
ceğini açıklıyor. Bütün istediğinin oğlunun
kemikleri olduğunu bir kere daha vurgu-
layan Kemal Amca, şimdiye kadar ço-
cukları için yaşadığını, şimdiden sonra
da yaşamının çocuklarından daha önemli

olmadığını söylüyor. Fransa Aleviler Fe-
derasyon Birliği (FUAF) Başkanı İbrahim
Mor ve Fransa Alevi Kadınlar Birliği
Başkanı Birgül Mor ziyaretimize geliyor.
Fransa’da 41 Alevi Derneğin ortaklaşa
yayınladıkları bir bildiri ile başlatılan da-
yanışma amaçlı iki günlük destek açlık
grevi yapıldığını anlatan İbrahim Mor ve
eşi Birgül Mor, Kemal Amcanın daima
yanında olduklarını söylüyor. İstanbul
Demokratik Aleviler Derneği Baba Mansur
Ocağı Piri Mahir Şahin ve eşi Bilge Şahin
yanımızda. Kemal Amca ile ilgili geliş-
meleri ve sağlık durumunu öğrenmek is-
teyen Pir Mahir Şahin’i yanıtlıyoruz. He-
men ardından aramıza Almanya Alevi
Birlikleri Federasyonundan (AABF) Genel
Başkan Ali Mat Stuttgart’tan katılıyor.
Kemal Amcanın etrafında dayanışma des-
tek anlamında ve duygu yoğunluğuyla
çok anlamlı bir topluluk oluştu. Saat 15'te
Fidan Anamız yanımıza uğradığında et-
rafımız oldukça kalabalıktı. 

Bugün üzerimizdeki gözetimin daha
fazla olduğunu hissettik, gözledik. Kemal
Amca tek bir şey söylüyor; ”Verin cena-
zemi, gideyim.”  Akşam 18 gibi Kerim
Hocamız yine yanımızdaydı. Öğrenci zi-
yaretçilerimiz de çoktu yine. Bir de Bin-
göl’den ziyaretçimiz vardı. Bütün gün
yanımızda bizimle birlikte oturdu ve iş-
lerimize yardımcı oldu. Kemal Amca
yorgun, ama telefon ve canlı bağlantıların
ardı arkası kesilmiyor bugün. Kemal
Amca her zamanki gibi sabırla ve sevgiyle
yanıtlıyor soruları ve Sarıgazi’den gelen
arkadaşımız telefon görüşmelerine yar-
dımcı olmak için elinden geleni yaparak,
bir an bile ayrılmıyor yanından. 21.00’da
evdeyiz nihayet, Kemal Amca limonunu
içti, ıhlamuru hazır, tansiyonu 13,8, kilosu
57 olarak ölçüldü ve kaydedildi. Kemal
Amcanın ev haliyle fotoğraflarını çekmek
istiyorum, önce biraz karşı çıksa da son-
radan razı oluyor ve biz de O’nu yorma-
maya çalışarak birkaç resmini çekiyoruz.
Taksi ile geldiğimiz için ağrıları daha
hafif, ağrı kremi istemediğini ama kasık-
larında garip bir ağrının başladığını söy-
lüyor Kemal Amca. Yatmak için hazır
olduğunda büyot hazırlayıp veriyorum
yanına. Bugün yorgunluğundan dolayı
günlük veya mektup yazamadı. Yarın
avukatımız geliyor ve Kemal Amca ya-
pılması planlanan görüşmelerden çok
umutlu. 

Yürüyüş
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Dersim Barosu Başkanı Barış Yıl-
dırım ve CHP il başkanı Ali Rıza Gü-
der’in 17 Mayıs’ta Tunceli Valiliğiyle
yaptığı görüşmede, oğlunun cenazesini
almak için açlık grevinde olan Kemal
Gün’e oğlunun kemiklerinin ailesine
teslim edileceği açıklandı. Halkın Hu-
kuk Bürosu avukatlarından Engin Gö-
koğlu, kemiklerin şu an İstanbul Adli
Tıp Kurumunda bulunduğunu ve ke-
miklerin Tunceli Belediyesine verile-
ceğini söyledi. Valiliğin açıklamasına
karşı, Seyit Rıza Meydanında 83 gündür
oğlunun cenazesi için direnen Kemal
Gün; “Oğlumun kemikleri teslim edi-
lene kadar açlık grevim sürecek” dedi…

Yaptığınız Zulme Karşı
Direnmeye Devam 
Edecek Kayıp Gerilla 
Cenazelerimizi Alana Ka-
dar Susmayacağız!

Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda
süren direnişe destek çalışmaları İs-
tanbul’un mahallelerinde devam ediyor.
Herkes bu sorumlulukla hareket edip
direnişi her alana yaymalı ve Kemal
Gün’ün sesini halka taşımalıyız. Yapılan

çalışmalardan derlediklerimiz:
Avcılar Halk Cephesi:  Avcılar Mer-
kez’de bulunan üst geçit’e Halk Cep-
heliler tarafından 14 Mayıs’ta Kemal
Gün'ün direnişinin 80. gününde pankart

asıldı. Pankartta Dersimde Evlatları
İçin 80 gündür Açlık Grevinde Bulunan
Kemal Gün’ün Talepleri Kabul Edilsin
-Halk Cephesi” yazıyor.  Bu konuyla
ilgili Avcılar Halk Cephesi’nin yaptığı
açıklamada: “ 70 yaşında olan Kemal
amca 80 gündür açlık grevinde ciddi
sağlık sorunları yaşayan Kemal am-
canın evladının cenazesi verilmeli ta-
lepleri yerine getirilmeli. Günlerin
değil saatlerin önemli olduğu bugün-
lerde devlet kaybedilen 9 DHKC ge-
rillasını vermeyerek aileye zulüm yap-
makta. Bu zulüm sizin ahlaksızlığınızdır
bizler kayıplarımızı alana kadar mü-
cadele vermeye Kemal amcanın dire-
nişini büyütmeye devam edeceğiz.”
denildi.
Bahçelievler Halk Cephesi: Bahçe-
lievler Zafer Mahallesi'nde Halk Cep-
heliler tarafından 14 Mayıs’ta Kemal
Gün'ün açlık grevinin 80.gün olduğu
yazılı pankart asıldı
Gazi Halk Cephesi:  Dersim’de Seyit
Rıza Meydanı’nda 70 yaşında evlat-
larının cenazeleri için 82 gündür açlık
grevinde olan Kemal Gün amcanın
sesini Gazi Halk Cephesi Gazi Ma-
hallesi İsmet Paşa Caddesi’ne  “Kemal
Amca 82 Gündür Kayıplar İçin Açlık
Grevinde” yazılı pankartı 16 Mayıs’ta
asarak direnişi halka duyurdu.
Çayan: TAYAD'lı Aileler tarafından
Dersim’de evlatlarının cenazesi için
83.gündür açlık grevinde olan Kemal
Gün'ün sesini halka taşımak için 17
Mayıs'ta Çayan Mahallesi çevreyolu
üzerinde bulunan otobüs durağına tabut
bırakıldı.
Dersim: Dersim’de oğlu Murat Gün’ün
kemikleri için yaptığı açlık grevinin
82. gününe giren Kemal Gün için 15
Mayıs’ta Yeni Mahalle’de bildiri da-
ğıtımı yapıldı. Mahalleliye 82 gündür
sürdürülen açlık grevi anlatıldı. Ayrıca
mahalle halkıyla Kemal Gün'ün ne
kadar insani bir talep uğruna direndiği
üzerine sohbet edildi. Yapılan sohbetin
ardından çalışma sonlandırıldı.
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Selam Olsun Direnişi Zaferle 
Taçlandıran Kemal Gün Amcamıza

Vali ile yapılan görüşmenin
ardından basında zafer
olarak yorumlanması
üzerine Kemal Gün yaptığı
açıklamada verilen söz
yerine getirilmeden açlık
grevini bırakmayacağını,
“Ne zaman kemikleri
önümüze noksansız
koyarsa, bitiririm ama
şimdilik belirsiz bir
durum...” sözleriyle belirtti. 

Genç Karanfilimiz
Sıla’yı Andık
Sıla Abalay 

Ölümsüzdür!

Halk Cephesi 12 Mayıs’ta, İstanbul
Küçükarmutlu Mahallesi Cemevi’nde, 6
Mayıs’ta kaldığı evde katledilen devrimci
Sıla Abalay’ın anmasını yaptı. Anma da
ilk olarak Sıla Abalay’ın şahsında tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Ardından program da-
hilinde slayt gösterimi yapıldı, şiirler
okundu ve Sıla’nın Özgür Tutsaklara
yazdığı mektup okundu. Son olarak Sıla’nın
kınası yakıldı ve vasiyeti üzerine halaylar
çekilerek “Sıla Abalay Ölümsüzdür!” slo-
ganlarıyla 80 kişinin katıldığı anma son-
landırıldı.



Aachen Şehrinde Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve Kemal Gün İçin
Destek Açlık Grevi Standı 

16 Mayıs Salı günü Aachen şehrinin
“Kugelbrunnen” Meydanı’nda açlık
grevinin 69. gününde olan emekçiler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için,
aynı zamanda açlık grevinin 82. gü-
nünde olan Kemal Gün için destek
açlık grevi standı kuruldu. 

Stant saat 15.00’dan 18.00’a kadar
sürdü. Açlık grevinde olanların haklı
talepleri derhal kabul edilsin diye 40’a
yakın imza toplandı. 

İmzaları daha sonra adalet bakan-
lığına gönderdik. 

����

Almanya Essen’de Kemal Gün
İle Dayanışma Çadırı
Devam Ediyor 

Essen Willi-Brand Platz’da 15 Mayıs
2017 Pazartesi günü de çadırımızı açtık.
Çadırımızda bugün 3 kişi de destek
açlık grevi yaptı. Çadırımızda müzik
yayını da yapıldı. İmzalar toplandı. Ça-
dırda niye durduğumuzu anlattık soran
insanlara, desteklerini istedik, faşizme
karşı mücadeleden başka bir yolumuzun
olmadığını anlattık. 

���

Dortmund Aile ve Gençlik
Dayanışma Evinde (Dayev) Bir
Günlük Açlık Grevi Yapıldı

Dayev’de 14 Mayıs 2017 Pazar
günü yapılan açlık grevi, Dersim dağ-
larında hava bombardımanında katle-

dilen oğlunun cenazesini almak için
açlık grevi direnişi yapan Kemal Gün,
Ankara Yüksel Caddesi’nde işi, ekmeği
için direnen, açlık grevinde olan aka-
demisyen Nuriye Gülmen, öğretmen
Semih Özakça’nın direnişini destek-
lemek içindi. 

Bugün de onların açlığını paylaşmak
için, bir günlük açlık grevi direnişi ya-
parak bu haklı taleplerin bizlerin de
talebi olduğunu, bir kez daha söylemek
istedik. 

���

Berlin`de Destek Eylemi:
Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz 

Ülkemizde süren açlık grevlerinin
sesini yükseltmek adına, Berlin’de
oturma eylemi gerçekleştirildi. 13 Ma-
yıs Cumartesi günü Halk Cepheliler
Türkiyelilerin de yoğun yaşadığı Kot-
büsser Tor’da İstanbul Süpermarket
önünde oturma eylemi yaptı. 

Saat 17.00’da başlatılan eylemde,
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Kemal Gün’ün yer aldığı dövizler ve
kızıl bayraklar açılarak sloganlar atıldı. 

19.00’da sloganlarla bitirilen eylem
bir ay boyunca her Cumartesi günü
sürdürülecek. 

���

Londra’dan Türkiye’deki

Açlık Grevlerine Destek �çin

Dilek Fenerleri Uçuruldu
Yüksel Caddesi’ndeki açlık grevi

direnişçileri ve Dersim’deki Kemal
Amca için Londra Alexandra Pala-
ce’da, Kemal Gün’ün isteği olan 9
gerillanın cenazesinin verilmesi ve
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
işine geri alınması için dilek fenerleri
uçuruldu. 

29 Nisan günü, Ankara ve Der-
sim’deki direnişin Londra’daki sesi
soluğu olabilmek için 20 kişi, rüzgarlı
havaya rağmen dilek fenerlerini di-
renişin zafer ile sonuçlanması için
kısa bir açıklama yapıldıktan sonra

hep birlikte uçuruldu. 
���

İngiltere’nin Londra Şehrinden

Destek Çadır Eylemi ve

Dönüşümlü Açlık Grevi 

14 Mayıs Pazar günü başlayan dö-
nüşümlü açlık grevimize 15 Mayıs Pa-
zartesi Manor House Park’ının önüne
açtığımız çadırımızla direnişi büyütüyor,
188 gündür Yüksel Caddesi’nde işi, ek-
meği ve onuru için direnen Nuriye Gül-
men, Semih Özakça ve oğlunun da dahil
olduğu 9 kayıp gerillanın cenazesine
ulaşabilmek için 81 gündür açlık grevinde
olan Kemal Gün’ü sahipleniyoruz. 

Dönüşümlü açlık grevimizi sahip-
lenmek isteyen halkımızı Manor House
tren istasyonun önünde açmış olduğumuz
çadıra direnişi büyütmeye çağırıyoruz. 

���

İngiltere’den Destek Açlık Grevi 
İngiltere’nin başkenti Londra’da Halk

Cepheliler ve Dev-Genç’liler, oğlu Murat
Gün’ün de dahil olduğu 9 gerillanın ce-
nazesini alabilmek için Seyit Rıza Mey-
danı’nda açlık grevinin 80. gününde
olan Kemal Gün ve işi, ekmeği ve onuru
için Yüksel Caddesi’nde 67 gündür açlık
grevi sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için bir günlük destek açlık
grevi ve oturma eylemi yaptı. 14 Mayıs
Pazar günü saat 14.00’da başlayan açlık
grevi pazartesi saat 14.00’da sonlandır-
mak üzere başladı. 

Yaklaşık bir buçuk saat süren otur-
ma eyleminde sloganlar ve marşlar
eşliğinde 200’e aşkın bildiri dağıtıldı. 

���

Mezar Hakkı İçin Direnen Kemal
Gün’e Paris’te Destek Eylemi 

28 Nisan 2017 günü Kemal Gün’ün
sesine ses olabilmek için Amnesty İn-
ternational’e Kemal  amcamızın direnişi
ile ilgili dosyamızı verdik. Saat 15:00’da
dosya işleminin yapılmasının ardından
aynı gün akşam saat 18:00’dan 20:00’a
kadar direniş ile ilgili Fransızca 200

Av ru pa’da
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tane bildiri Paris’te Republique Meydanı’nda dağıtıldı. 
Fransa Halk Cephesi 

����

Nuriye Gülmen ve Kemal Gün ile Dayanışmak İçin

Fransa’nın 41 Şehrinde, 24 Saatlik Açlık Grevi Eylemi

Yapıldı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç
edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya açlık grevinin 67. gü-
nünde bir destek de Fransa’dan geldi. Fransa Alevi Birlikleri Fe-
derasyonu (FUAF) tarafından Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Dersim’de düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden oğlunun
cenazesini almak için 80 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün ile
dayanışmak için Fransa’nın 41 şehrinde FUAF’a bağlı 41 Alevi
Kültür Merkezi’nde 24 saatlik açlık grevi başlatıldı. 

���

Avusturya Viyana’da Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Kemal Gün İçin Destek Eylemleri Yapıldı

Dersim ve Yüksel Caddesi’nde süren açlık grevi direnişine destek
vermek amacıyla Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 Mayıs Cumartesi
günü 18.00 - 20.00 saatleri arasında Mariahilfer Caddesi’nde iki
saatlik destek eylemi gerçekleştirildi. Avusturya halkının büyük
ilgisiyle devam eden eylem de  Türkiye’de sabah saatlerinde AKP’nin
eli kanlı katil polisleri tarafından evinde katledilen 18 yaşındaki Sıla
Abalay da anıldı ve halka katil polislerce nasıl infaz edildiği anlatıldı.
Eyleme 30 kişi katılırken 200 bildiri dağıtıldı. 

Ertesi hafta 13 Mayıs Cumartesi günü Nuriye Gülmen, Semih
Özakça ve Kemal Gün için Avusturya’nın Viyana şehrinin Mariahilfer
Caddesi’nde direnişçilerimizle destek amaçlı bir yürüyüş gerçek-
leştirildi. Yürüyüşe çeşitli kurumların da aralarında bulunduğu
100 kişi katılıp 500’ün üzerinde bildiri dağıtıldı. Yaklaşık bir saat
süren yürüyüşte Almanca ve Türkçe sloganlar atıldı. 

14-15 Mayıs günlerinde ise; Viyana Alevi Toplumu tarafından
iki günlük destek açlık grevi gerçekleştirildi. Dönüşümlü olarak
13 kişinin katıldığı açlık grevi sonlandırılırken yapılan bu grevin
amacı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

���

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Eylem 
OHAL ile Mücadele Komitesi tarafından pazartesi gününden

beri çağrılar yapıldı. KHK’larla işlerinden edilen kamu emekçileri
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için
devam ettirdikleri açlık grevinin ve Dersim’de katledilen evlatlarının
cenazelerini almak için Kemal Gün’ün devam ettirdiği açlık
grevinin sesini, Avrupa kamuoyuna duyurabilmek için yapılan
eylem 12 Mayıs Cuma günü Brüksel’de bulunan Avrupa parla-
mentosunun önünde hayata geçirildi. 

Saat 13:00’da başlayan eylem bir buçuk saat devam etti. Latin
Amerikalı, Belçikalı, Basklı ve Türkiyeli ilericilerin bulunduğu
eyleme 50’yi aşkın insan katıldı. 

21 Mayıs
2017
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Avrupa Dev-Genç’lilerden
Yusuf Taş İçin Eylem 

16 Mayıs Salı günü Avrupa Dev-Genç olarak
Hessen eyaletinin adalet bakanlığı önünde Yusuf
Taş için oturma eylemindeydik. 

Avrupa Dev-Genç olarak Yusuf Taş’ın haklarının
derhal geri verilmesini talep ediyoruz. 

YUSUF TAŞ YALNIZ DEĞİLDİR! 
DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR! 
Avrupa Dev-Genç 

Almanya Stutgart’ta Yusuf Taş’a Destek
Eylemi Devam Ediyor 

Stuttgart Eyalet Adalet Bakanlığı’nın önünde
oturma eylemi Stuttgart Anadolu Federasyonu tara-
fından devam ediyor. 

Özgür Tutsak Yusuf Taş’ın derhal talebi kabul
edilsin. 

Onun başına geleceklerden birinci dereceden
Alman devleti ve onun kurumları sorumludur. 

YUSUF TAŞ YALNIZ DEĞİLDİR! 
YUSUF TAŞ ONURUMUZDUR! 

Almanya’da Özgür Tutsak Yusuf Taş`la

Dayanışma Açlık Grevleri Sürüyor 

Devrimci tutsakların dayanışma açlık grevleri
büyüyerek sürüyor. Rottenburg Hapishanesi’nde
bulunan Özgür Aslan 3 günlük dayanışma açlık
grevine girmişti. Berlin’de Lichtenberg Hapishane-
si’nde bulunan Gülaferit Ünsal 8 Mayıs’ta süresiz
dayanışma açlık grevine başladığını duyurmuştu.
15 Mayıs’ta ise Hamburg’da tutuklu bulunan Musa
Aşoğlu da Yusuf’la dayanışma açlık grevine girdiği
öğrenildi. 

Gülaferit Ünsal Açlık Grevi Direnişleriyle
Dayanışmak İçin Açlık Grevinde 

8 Mayıs Pazartesiden bu yana Lichtenberg Ha-
pishanesi’nde bulunan Gülaferit, Yusuf Taş’la da-
yanışmak için süresiz açlık grevinde. 

Açıklamasını “neden en temel insan hakları için
açlık grevi yapma mecburiyetinde bırakılıyoruz,
neden anadilimiz için açlık grevi yapma mecburi-
yetinde bırakılıyoruz, neden Türkiye’de bir baba
katledilmiş oğlunun cenazesinin verilmesi için açlık
grevi yapma mecburiyetinde bırakılıyor” sorularıyla
ve “politik tutsaklara özgürlük” talebiyle sonlandırıyor. 

Dergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde



Hamburg’da Musa Aşoğlu İçin
Adalet Nöbeti Devam Ediyor 
MUSA AŞOĞLU ONURUMUZDUR! 

Devrimci tutsak Musa Aşoğlu için
bulunduğu hapishane JVA Hamburg
önünde adalet nöbetimizi sürdürüyoruz. 

Tutsak düşen yoldaşımıza destek
olmak ve onun yalnız olmadığını gös-
termek için eylem yapıyoruz. 

Her Perşembe 
Saat:  18:00-19:00 
Yer:  Hamburg Hapishanesi Önü

(Holstenglacis 3, 20355 Hamburg) 
HAMBURG HALK CEPHESİ

Paris’te Musa Aşoğlu’na

Özgürlük İstiyoruz! DEVRİM-

CİLİK YAPMAK

SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR! 

Emperyalist Alman devleti tarafın-
dan 2 Aralık 2016 günü tutsak edilen
devrimci tutsak Musa Aşoğlu’na öz-
gürlük talebi için Nisan ve Mayıs ay-
larında Saint Saint Denis Mahallesi,
Montreuil, Villiers Le Bel, Belleville,
Villeneuve Saint Georges, Melun, Le
Mee şehirlerinde ve mahallelerinde
pullamalar yapıldı. 

Devrimcilik bu dünyanın en soylu
damarıdır! 

Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Mücadelemiz! 

Paris Halk Cephesi 

Sıla Abalay Almanya Mannheim’da Anıldı 
AKP’nin katil, işkenceci, sarhoş polisleri tarafından katledilen, halkımızın

gülen yüzlü kızı Sıla Abalay, Almanya’nın Mannheim şehrinde anıldı. 
12 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen anma Saat 20.30’da başladı. Saygı

duruşu ve yapılan konuşma ile başlayan anma; Sıla ile ilgili bir açıklamanın
okunması ve şiir sunumu ile devam etti. Anma 22.30’a kadar sürdü. Anma et-
kinliğine 18 kişi katıldı. 

İsviçre’de Sıla Abalay’ın Katledilmesi
Konsolosluk Önünde Protesto Edildi 

8 Mayıs Pazartesi günü Sıla Abalay’ı katledenlerin Zürih’teki temsiliyetini
sağlayan konsolosluk önündeydi Halk Cepheliler. Saat 16.30’da başlayan
etkinlik atılan öfkeli sloganlar ve okunan bildiri ile sonlandırıldı. Eyleme 10
kişi katıldı. 

SILA ABALAY ÖLÜMSÜZDÜR! 
HALK ÇOCUKLARINI KATLEDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ! 

Almanya Darmstadt’da
Grup Yorum Gönüllülerinin
Moral Akşamı 

17 Mayıs Salı günü Darmstadt’da
festival çalışmaları ardından bir ablamız
bizlere bahçesinde eğlence akşamı dü-
zenledi. Hep birlikte yemek yedik, ça-
yımızı içtik. Ateşimizi de yaktıktan
sonra türkülere ve şiirlere geçtik. Böy-
lece güzel bir moral akşamında biraraya
geldik ve eğlendik. 

Almanya’da Irkçılığa ve
Yozlaşmaya Karşı Festival
Çalışmaları Başladı!

Almanya Darmstadt’da ırkçılığa ve
yozlaşmaya karşı festivali çalışması 16
Mayıs’ta başladı. Türkiyeli demokrat-
ların kurduğu Halkevine gidildi, duyuru
ve afiş yapıldı. Ardından Darmstadt
Üniversitesi’ne el ilanları bıraktık ve
panolara afişler astık. 

Almanya Wiesbaden’de

Grup Yorum Gönüllülerinden

Festival Çalışması 

16 Mayıs Salı günü Grup Yorum gö-
nüllüleri Almanya’nın Wiesbaden şeh-
rinde 17 Haziran’da Fulda’da gerçekle-
şecek olan ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı
halklar festivalinin çalışmasını yaptılar. 

Köln Grup Yorum Gönüllüleri
Festival Çalışmalarına Hız Kattı 

Köln Grup Yorum gönüllüleri  “Sarı
Kırmızı Yıldız Haydi Gönüllü, Daha
Büyük Hız” sloganı ışığında çalışma-
larını hızlandırdı. 

Köln Grup Yorum Gönüllüleri 15
Haziran Pazar günü iki koldan sürdür-
düğü çalışmalarında bir yandan afiş
çalışması yaparken diğer yandan de-
mokratik kurumları ziyaret ederek ça-
lışmalarına hız verdi. 

Umudun Çocukları
Berlin Yorum Kültür Evi’nde 

Berlin Yorum Kültür Evi’nde 14 Mayıs
Pazar günü Umudun Çocukları anne ve ba-
baları ile birlikte toplandık. Günün anneler
gününe de denk gelmesi sebebi ile çocuk-
larımızın annelerinin, anneler gününü birlikte
kutladık. Daha sonra umudun çocuklarının
da katılacağı 17 haziranda yapılacak festival
hakkında sohbet edildi. 

Ayrıca Türkiye’de Dersim’de evlatlarının
cenazelerini isteyen almak için açlık grevine
başlayan Kemal Gün ve işlerini geri isteyen
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın di-
renişleri ile ilgili bilgi verildi. Çocuklarımız
derneğimizde kendilerine verilen odanın
duvarlarına boya yaptı. 

28 Mayıs’ta tekrar buluşma sözü verilip
ayrıldılar. 

Berlin Yorum Kültür Evi 

Köln Dev -Genç, 3 Gün Destek Açlık Grevi Yaptı 
Ankara ve Dersim’de süren direnişlerin sesine ses katmak için Köln Dev-

Genç olarak 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde 3 gün destek açlık grevi yaptık. 
İlk gün Sanat Atölyesine gidip Ren Nehri’nde yapacağımız eylem için ha-

zırlıklarımızı tamamladık. Balonlarımızı helium gazıyla şişirip dövizlerimizi
yazdık. Daha sonra topluca Ren Nehri’ne gidip balonlarımızı direniş mevzisi
olan Ankara’ya uçurup selamlarımızı ve sevgimizi gönderecektik. 

İkinci gün (Cumartesi) Düsseldorf Alevi Derneği’nin “68’den 78’e DEVRİM
ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ” etkinliğine katıldık. Yol TV ile bir röportaj
yapıp Kemal amcanın onurlu direnişini ve Ankara Yüksel Caddesi’ni bir direniş
mevzisi haline getiren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya, sevgi ve selamlarımızı
ilettik. 

Ve son olarak üçüncü gün Aachen Cem Evi’ndeki anneler günü etkinliğine
katılıp orada da sesimizi duyurduk. 

Yürüyüş
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AVRUPA’dakiBİZ

Dersim'de tam 83 gündür direniyor
Kemal Gün. Amcamız 70 yaşında ve
Dersim'de katledilen oğlunun cenazesini
almak için başlattığı direnişi "hepsi
benim çocuklarım, her birinin kemik-
lerini almadan direnişimi bitirmeye-
ceğim" diyerek yağmura, soğuğa, po-
lisin baskılarına, saldırılarına, yıldırma
amaçlı verdiği para cezalarına karşın
devam ediyor. Her türlü baskıya rağmen
devam ediyor. Cenazelerimiz için, en
doğal mezar hakkımız için direnmek
zorunda bırakılıyor. 

Direniyor çünkü, ülkemizde faşizm
İsrail'de olduğu gibi anaları babaları
mezarsız bırakmak, yoldaşlarının şe-
hidimize son görevini yapmasını en-
gellemek istiyor. Faşizm hakkımız
olanı almak, kazanmak için bedel öde-
tiyor ve Kemal amcamız bu bedeli
ödüyor. 

Dersim'den Ankara'ya yine aynı
ruhla aynı kararlılıkla direnen iki kamu
emekçimiz Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça.. Hakkı için, onuru için 189
gündür direniyorlar ve 69 gündür açlar. 

189 gündür süren direnişte çalmadık
kapı bırakmadılar, defalarca saldırıya
uğradılar, gözaltına alındılar, dayak
yediler, hakaretlere uğradılar, işlerini
geri istedikleri için "terör örgütü üyesi"
olarak lanse edildiler. Tüm baskılar,
basında ya hiç yer almadı ya da sınırlı
yer aldı ve burjuva basın, faşizmin
sesi olarak direnenlere karşı karalama
ve linç kampanyası başlattı. Sahiplenme
arttıkça da saldırıları azgınlaştı. Çünkü
faşizm ne yaparsa yapsın direnişin
sesini boğamadı. Ülkemizde, Avrupa'da
ve dünyanın birçok ülkesinde dire-
nenlere destek gün gün arttı. Faşizm
direnişi desteklemek için çadır eylemi
yapanlara, direnişin merkezi olan Yük-
sel Caddesi’ne bırakılan çiçeklere dahi
tahammül edemedi. 

Faşizmin, ülkemizde direnenlere

karşı uyguladığı bu baskı ilk değildir
son da olmayacaktır. Çünkü oligarşi
saldırılarla, operasyonlarla halkı sin-
dirmek, nefes alamaz hale getirmek
ve düzen içinde her türlü zorbalığa
boyun eğecek insanlar yaratmak istiyor.
KHK'larla devletin tüm kurumlarından
devrimci, demokrat tüm emekçileri
"temizlemek" istiyor. Faşizm, halkın
umudu, halkın yarını olan devrimcileri,
başlarına bombalar yağdırarak, ma-
hallelerde halkın evlatlarına, devrim-
cilerin bedenlerine onlarca kurşun sı-
karak katletmek istiyor. Devrimciler
sahipsiz, desteksiz kalsın "özgürce"
katledeyim istiyor. 

Direnişlerimiz, faşizmin keyfiyetine,
öldürme özgürlüğüne, devrimcileri me-
zarsız bırakma çabasına karşıdır. 

Direnenleri Sahiplenmek
Faşizme Karşı Haklı 
Mücadelenin 
Bir Parçası Olmaktır 

Direnenleri sahiplenmek, faşizmin
zorbalığına karşı olmaktır. Direnenleri
sahiplenmek onların eli, kolu, ayağı,
en önemlisi sesi olabilmektir. Onların
heyecanını, öfkesini ve kararlılığını
hissedebilmektir. 

Binlerce kilometre uzakta da olsak
"ben ne yapabilirim" diyebilmektir. 

Direnen Kemal amcamız, kamu
emekçilerimiz, faşizme karşı diren-
menin, faşizme karşı zafer kazanmanın
umududur. Bu nedenle onları sahip-
lenmek, faşizme karşı haklı mücade-
lenin bir parçası olmaktır. 

Direnenleri sahiplenmek, onların
yanında olmak, devrim için şehit düşen
yoldaşlarımızın mezar hakkı için açlık
grevi direnişine bir gün aç kalarak
destek olabilmektir. 

Direnişi ziyaret etmektir, bir telefon
açmaktır "yalnız değilsin, biz Avrupa'da

senin yanındayız, direnişinin bir par-
çasıyız" demektir.

Duvarları destek yazıları ile do-
natmaktır, pankart asmaktır. 

Direnişi sokağa taşımaktır. Bir kişi
bile olsak elimizde bir dövizle yaşadı-
ğımız ülkenin-şehrin meydanında mezar
hakkı için direnen Kemal Amcanın, iş
hakkı için direnen Nuriye'nin Semih'in,
kamu emekçilerimizin sesini duyur-
maktır. 

Sokağa çıkamıyor muyuz, ev kadını
mıyız, o halde evimizden onların di-
renişini sahiplenmektir. Evimizde bir
gün aç kalabilmektir, çektiğimiz bir
video ile faşizmi protesto edebilmektir. 

İş yerinde miyiz oradan açlık grev-
lerimizle onlarla açlığı paylaştığımızı,
mücadelelerini desteklediğimizi gös-
terebilmektir. 

Direnişi desteklemek için açılan
çadırlarda olabilmektir. Daha fazla di-
reniş çadırları örgütleyebilmektir. 

Protesto telefonları ve faksları çe-
kebilmektir. Bir kişiye daha direnişi
anlatabilmektir, direnişe ortak olmasına
ikna edebilmektir. 

Avrupalı devrimci ve demokrat ku-
rum kişileri dolaşmak, onlara direnişi
anlatmak, açıklama yaptırmak, eyleme
katmak, direnişe destekolmalarını ve
sahiplenmelerini sağlamaktır. 

Sonuç olarak; burada sayamadığı-
mız daha birçok yaratıcı eylemliliklerle
direnenlerin Avrupa'da sesi olmak, on-
ların haklı mücadelesinin yanında ol-
duğumuzu göstermek, direnişin bir
parçası olmak mümkündür. Desteğimiz
küçük olabilir, desteğimiz büyük ola-
bilir, önemli olan nokta sahiplenmenin
pratikte hayat bulmasıdır. Benden uzak-
ta dememektir. Herkesin mutlaka ya-
pabileceği bir şey vardır düşüncesinden
hareket ederek, kapı kapı direnişi an-
latmak ve destek örgütlemektir. 

ÜLKEMİZDE BÜYÜYEN DİRENİŞLERE, BÜYÜK KÜÇÜK 
SAYISIZ EYLEMLERLEDESTEK OLMALIYIZ

DDergimizin 15. Sayısının Yayınlandığı 21 Mayıs 2017 günü;
*KEC Yüksel direnişi 194. gününde,  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 74. günündeler

*KEC Malatya direnişi 114. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 62. gününde 

*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 90. gününde 
*Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda Kemal amca direnişinin 102. ve açlık grevinin 87. gününde

21 Mayıs
2017

Yürüyüş

Sayı: 15
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“yoldaş... Düşman boş durmuyor. Bak, kendine devrimci
diyenler emperyalizmden medet umuyor. Biz emperyalizme
vuracağız. Yüreğim kıpır kıpır... Demek ki; Che'nin başka in-
sanlar, halklar için duyduğu duygu bu olsa gerek... Ne kadar
onurlu ve asil bir şey...”

Selçuk Akgün

15 Mayıs - 21 Mayıs

Hüseyin CEVAHİR:
Cevahir, yoldaşları Mahir ve

Ulaşʼla birlikte THKP - Cʼnin kurucu
ve önder kadrolarından biriydi. Önder
kadrolar olarak, THKP-Cʼnin yara-
tılmasında, halk kurtuluş savaşının
başlatılmasında ve devrimci hareketin
o dönem tarihinin her aşamasında
birliktedirler. Birbirlerinden ayrı za-
man ve mekanlarda, fakat aynı direniş

geleneğinin yaratıcısı olarak ölümsüzleştiler. Cevahir,
1970 Aralık'ında oluşturulan 11 kişilik Geçici Genel Ko-
mite'nin üyelerinden biriydi. Genel Komite'de yapılan
ilk işbölümünde Kürdistan sorumluluğunu üstlenmişti...
17 Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Elfraim
Elrom'un kaçırılması eyleminde de yoldaşları Ulaş
Bardakçı ve Mahir Çayan'la birlikteydi. İşte bu birliktelikten
bize “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
sloganı miras kaldı. 1 Haziran 1971ʼde İstanbul Maltepeʼde,
bir evde yoldaşı Mahir Çayanʼla birlikte kuşatıldı. Teslim
ol çağrılarına verdikleri cevap, devrimci hareketin gele-
neklerinden biri oldu. Direniş sonucunda Mahir yaralı
olarak ele geçirilirken, Cevahir düşüncelerini ve eylemini
bizlere yadigar bırakarak şehit düştü.

Nazım HİKMET
Orhan KEMAL
Ahmet ARİF
3 Haziran 1963
2 Haziran 1979
2 Haziran 1971

Nazım Hikmet,
Orhan Kemal ve

Ahmet Arif, kalemlerini emekçi halkın, işçi sınıfının hizmetine
veren sanatçılardı. Yazdıkları tüm eserlerinde, halkı aydın-
latmayı amaçladılar; emekçileri sosyalizm mücadelesine ça-
ğırdılar. Bunun bedeli ülkemizde baskılar,  zulümlerdi. Bunun
bilincindeydiler. Bu bilinçle hareket ettiler. Ve baskıların,
saldırıların hedefi oldular. Yaşamları sürgünlerde, hapislerde,
yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna rağmen yazdıklarından,
düşüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye
teslim etmediler. Arkalarında onurlu bir tarih ve halkı aydın-
latmaya devam edecek eserler bırakarak ölümsüzleştiler.

Nazım Hikmet

Tahsin ELVAN:
1960 Trabzon doğumludur. Devrimci ha-

reketin 12 Eylül Cuntası'na karşı direnişini ör-
gütlemeye çalışan kadrolarındandı. Çeşitli ma-
hallelerden sorumluydu. Cunta hüküm sürerken,
İstanbul polisinin, "Onu öldüreceğiz" diye
gönderdiği haberlere meydan okuyarak, şehit
düştüğü tarihe kadar kavgayı sürdürdü. 1

Haziran 1982'de İstanbul Maslak'ta girdiği çatışmada şehit
düştü.

Tahsin Elvan

Sinan
CEMGİL,
Kadir
MANGA,
Alpaslan
ÖZDOĞAN:

12 Mart
cuntasının bas-

kı ve terörüne karşı silahlı mücadeleyi geliştirme kararı alan
THKO kadro ve savaşçılarıydılar. Sinan Cemgil THKOʼnun
kuruluşunda yer alan önder kadrolardandı. 12 Mart darbesinin
ardından bir grup olarak Adıyaman bölgesindeki Nurhak dağ-
larına çıktılar. Buradan gerilla savaşını geliştirmekti amaçları.
31 Mayıs 1971ʼde oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşa-
tıldıklarında teslim olmayarak çatışmaya girdiler. Cemgil,
Manga ve Özdoğan bu çatışmada şehit düştüler.

Sadık MAMATİ,
Selçuk AKGÜN:
Sadık Mamati, 1974

Rize doğumludur. Afyon
Kocatepe Üniversite-siʼnde
Dev-Genç saflarında mü-
cadeleye katıldı. Tutsaklıklar
yaşadı, tutsaklığı bittiğinde

tereddütsüz mücadeleye devam etti. İstanbulʼda Topkapı
Bölge Sorumluluğu yaptı. Daha sonra silahlı birliklerde
görev aldı. Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi
başka bir siyasi hareketin saflarında başladı.ʻ80 sonrası
adli bir olay nedeniyle 5 yıl tutuklu kaldı. ʻ93ʼte firar
etti. Bu dönemde devrimci hareketle ilişki kurdu. Yaşı
40ʼı aşmıştı ama bu onun için bir engel değildi. O ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşmak istiyordu.
İstanbulʼda silahlı birliklerde görevlendirildi. Amerikaʼnın
Yugoslavya halkına saldırısını protesto etmek için 4
Haziran 1999ʼda ABD İstanbul Başkonsolosluğuʼna karşı
düzenlenen bir eylem sırasında Türkiye devrimci hare-
ketinin anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri olarak
şehit düştüler.

Sadık Mamati Selçuk Akgün

Sinan Cemgil Kadir Manga Alpaslan Özdoğan

Orhan Kemal Ahmet Arif

Hüseyin Cevahir



Takvim 4 Haziran Cuma'yı gösteriyordu. İlk, sabah ha-
berlerinde öğrendik direnişinizi. Televizyon kanalları "Sabah
saatlerinde İstanbul ABD Başkonsolosluğu'na karşısındaki
bir inşaattan lav'lı saldırı düzenlemek isteyen yasadışı sol
örgüt mensubu iki kişiyle polis arasında çıkan çatışmada
iki terörist ölü olarak ele geçirildi..." diyordu. Haberin ay-
rıntılarını öğrenmek için bir kanaldan diğerine geçerken
bir yandan da arkadaşlarla eylem üzerine yorumlar yapı-
yorduk. Bütün arkadaşlar aynı fikirdeydi: "Bu eylem bizim...
Başka kim ABD emperyalizmine saldırı düzenleyebilir
ki?..." 

Bu şekilde yorumlar yaparken bir televizyon kanalında
tekrar aynı habere rastladık. Haber daha detaylıydı, "Çatışma
uzun sürdü" diyordu kimisi, olay yerinin görüntülerini ve-
riyordu. Yorumlar devam etti: 

Hedef ABD emperyalizmi, kuşatılan savaşçılar teslim
olmamış... Bu ülkede başka kim böyle tavır gösterebilir?
Artık iyice emindik, eylem bizim, şehitler bizimdi. Gurur
ve hüzün kaplamıştı içimizi. Ama daha fazlasını öğrenmek
için kanaldan kanala geziyorduk, radyo haberlerini takip
ediyorduk. 

Her şehidimizde olduğu gibi aynı acıyı, aynı hüznü,
öfkeyi ve kini duyuyor, direnişlerini örnek alıyoruz. Ama
yine de aynı soruyu, "Acaba şehitlerimiz kim?" sorusunu
kendimize sormadan edemiyoruz. 

Nihayet televizyon kanalları isimleri vermeye başladı.
Birbirimize “tanıyor musun” diye soruyoruz. Sonradan an-
laşıldı ki, polis basına bilerek yanlış, farklı isimler vermiş. 

Sonra şehitlerimizin isimleri açıklandı: Sadık Mamati,
Selçuk Aygün... 

Daha "Sadık Mamati" adını duyar duymaz, Sadık'ın
ışıldayan çakır gözleri ve gülen yüzü geldi gözlerimizin
önüne. 

Sadık'la Konya Hapishanesi'nde tanışmış ve üç ay gibi
kısa bir süre birlikte kalmıştık. 

1994 yılının Kasım ayıydı. Parti’nin ilan edilmesi düş-
manda büyük bir korku yaratmış ve ülke genelinde bize
yönelik azgın bir saldırı başlatmıştı. Sadık da üniversite
öğrenimini sürdürdüğü Afyon'da Parti’yi selamlayan bir
pankart astıkları iddiasıyla 5 arkadaşıyla birlikte tutuklanmış
ve Konya Hapishanesi'ne gelmişti. Sadık'la birlikte tutuk-
lananlar arasında daha sonra şehit düşen yoldaşımız Nuran
Demir de vardı. 

O dönem Konya Hapishanesi'nde düşman, aynı davadan
yargılanan tutsakları, örgütlülüklerini dağıtmak ve birbir-

lerinden tecrit etmek için ayrı ayrı koğuşlara koyuyordu.
Bunu engellemek için uzun süreli bir açlık grevi yapmıştık.

44 gün süren açlık grevi direnişiyle düşmana geri adım at-
tırmış ve aynı koğuşta toplanmıştık. 

Sadık'lar da bu açlık grevinin son günlerine gelmişti.
Tutsak kitlemiz yeni insanlardan oluştuğu için hapishane
deneyimi olan yok sayılırdı. Bir araya geldikten sonra
yaşamı örgütleme ve kendimizi geliştirmeye yönelik çalış-
malara başlamıştık. Sadık ilk defa hapishaneye girmesine
rağmen çabuk uyum sağlamıştı. Neşesi, coşkusu, Laz
şivesiyle yaptığı sohbetleri ve esprileriyle koğuş yaşamında
herkes tarafından sevilen bir yoldaşımızdı. Gerek kitap
okumada, gerekse eğitim çalışmalarındaki öğrenme isteğiyle
hepimize örnek oluyordu. 

Öğrenme isteği konusunda iki davranışını çok iyi hatır-
lıyorum. Birincisi; kitap okunmasını teşvik etmek için
kitapçı arkadaşımız her ay en çok kitap okuyanların listesini
çıkarıyor ve tutsak kitlemize açıklıyordu. Sadık bu listenin
hep ilk sıralarında yer alırdı. 

İkincisi ise; toplu olarak yaptığımız felsefe çalışmasında
yaşanmıştı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama bir
konuda eğitmen arkadaşımız Sadık'ı ikna edememişti.
Sadık ise işin peşini bırakmıyor sürekli olarak soru soruyordu.
Konu bir noktaya gelip tıkandı. Ama Sadık hala ikna ol-
mamıştı. Bu yüzden durmadan felsefe kitapları karıştırıyor,
öğrendikleriyle tekrar tartışıyordu. 

Sadık'ın bu azmi diğer arkadaşları da etkilemiş ve
herkes felsefe kitaplarına gömülmüştü. 

Yani inatçıydı Sadık. Kafasına yatmadı mı ikna olmazdı.
Ama işin peşini de ikna olana ya da ikna edene kadar bı-
rakmazdı. 

Bir de Karadeniz'e tutkundu. Her fırsatta Karadeniz'i,
özellikle de Kaçkarlar'ı anlatır, çıktıktan sonra oraya gerilla
olarak çıkacağını söylerdi. O dönem Konya Hapishane-
si'nde kalan arkadaşların çoğunluğu Akdeniz Bölgesi'nden
olduğu için onlar da Toroslar'ı anlatır ve gerilla olarak To-
roslar'a çıkılması gerektiğini söylerler, Sadık'a böyle pro-
paganda yaparlardı. Ama o ikna olmaz, Kaçkarlar der
başka bir şey demezdi. 

Sadık'la kısa ama güzel günler yaşadık. Tahliye olurken
verdiği sözde duracağından hepimiz emindik. Öyle de
oldu, bir yıl kadar sonra tekrar tutsak düştüğünün haberini
aldım. Tutsak kaldığı süre içinde birkaç defa bulunduğumuz
yere selamları gelmişti.

Şimdi ise Laz yoldaşımız selamların en büyüğünü gön-
derdi bizlere ve halklarımıza. 

Elbette bu cüret ve direniş yüklü selamlarınızın değerini
çok iyi biliyoruz yoldaşlar. Emperyalizmin bütün dünya
halklarına saldırdığı, adeta herkesin ona karşı direnileme-
yeceğini düşündüğü bugünlerde, kurtuluşun emperyalizme
ve oligarşiye karşı verilecek savaştan geçtiğini bir kez
daha halklarımıza gösterdiniz. 

Evet Yoldaşlar, gözünüz arkada kalmasın. Bıraktığınız
mirastan, doğru bildiğimiz yoldan bir milim bile sapmadan
savaşacak, emperyalizmi ülkemizden kovup bağımsızlığımızı
kazanacağız!

Sadık Mamati ve Selçuk Akgün’ün
şehitliğinin ardından:

Gözünüz arkada 
kalmasın yoldaşlar...    

Anıları Mirasımız



Halkın Mühendis Mimarları 7. sa-
yısının yayınlanması üzerine 14 Mayıs’ta
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu
sözlere yer verdi;

“Faşizmin OHAL’i varsa bizim de
“direniş” halimiz var diyerek merhaba
diyoruz yine. Ülkemizin dört bir yanında
düzenin deyimiyle “KHK mağdurları”,
bizim deyimimizle halkımız; sokakta
arıyor hakkını. 9 Kasım’dan bu yana
Yüksel Caddesi’nde direnen akademisyen
Nuriye Gülmen yaktı ilk kıvılcımı. 14
gün üst üste gözaltına alındı, ama yılmadı.
Sonunda Yüksel Caddesi’ni kazandı. KHK
terörüyle işten atılan kamu emekçilerinin
mevzisi, vatanı oldu Yüksel Caddesi…
Ocak 2017’de KHK ile Düzce’deki işinden
ihraç edilen kamu emekçisi mimar Alev
Şahin, Düzce’de tek başına her gün oturma
eylemi yapıyor. Malatya’da, Aydın’da
kamu emekçileri, her gün tekrar tekrar
gözaltına alınsalar da yılmıyorlar, direni-
yorlar. Kasım ayında bir hava operasyo-
nuyla Dersim’de 11 devrimci katledildi.
Katledilen devrimcilerin cenazeleri ve-
rilmiyor. 11’lerden biri olan Murat Gün’ün
babası Kemal Gün, Şubat ayından beri
cenazelerin ailelere verilmesi talebiyle
Dersim Seyit Rıza Parkı’nda açlık grevinde.
Evet, bu zincir böyle kırılacak…

Mimar Meclisi üyesi Senem Doyduk,
geçtiğimiz Ekim ayında halk için mimarlık
çalışmaları gerekçe gösterilerek tutuklan-
mıştı. Senem Doyduk, 18 Kasım’daki ilk
duruşmasında tahliye oldu. 12 Mart’ta
ise halkın mühendisi Olcay Abalay, su
türbini projesinin tanıtımı için gittiği Der-
sim’de gözaltına alındı ve 17 Mart’ta tu-
tuklandı. Senem hoca tutuklandığında
“Halk için mimarlık yapmak suç değildir!
Senem Doyduk serbest bırakılsın” de-
miştik. Faşizm koşullarında isimler deği-
şiyor; ama slogan aynı kalıyor: “Halk
için mimarlık yapmak suç değildir! Olcay

Abalay serbest bırakılsın!” Olcay tutuk-
landığından beri her hafta Cumartesi gün-
leri – polis saldırısına rağmen – Kadıköy
Boğa heykeli önünde basın açıklaması
ve oturma eylemi yapıyor, Kadıköy halkına
Olcay’ın neden tutuklandığını anlatıyoruz.
Olcay Abalay’ın ilk duruşması, 12 Eylül
Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde olacak.

Önceki sayımızda duyurmuştuk; Der-
sim’in Hozat ilçesindeki Karsel köyüne
kurduğumuz su türbiniyle yıllardır elek-
triksiz kalan bir ailenin sorununu çözdük.
Bu sayımızda su türbini “macera”larımızı
anlatıyoruz. Yine geçen sayımızda anlat-
tığımız mantar üretimine başladık. İlk de-
nemelerimizi yaptık ve Armutlu’da bir
mantar evi kurma çalışmalarına başladık.
Hasan Ferit Gedik rüzgar türbinlerinden
birini Tayakadın’da kurmuştuk. Bu türbin,
18 Aralık’tan beri ailenin tüm ihtiyacını
karşılıyor. Bu bizim için büyük bir za-
fer… Bu zaferi de anlattık dergimizde.
Ve Ferhat Gerçek Yürüteci’ni tekrar üret-
meye başladık. Isparta’da serebral palsi
hastalığı olan bir genç için ürettik Ferhat
Gerçek Yürüteci’ni. Yürüteci ürettiğimiz
aileyi ziyaretimizi anlattık. Siz bu yazıyı
okuduğunuzda yürüteç, ailenin elinde ol-
muş olacak… Önümüzdeki sayıda gö-
rüşmek üzere.

HMM; Ferhat Gerçek 
Yürüteci’ni Üretmeye 
Devam Ediyoruz!

Halkımızın Umudu Biziz!
Halkın Mühendis Mimarları Ispartalı

bir ailenin engelli çocuğuna yaptığı Ferhat
Gerçek Yürüteci hakkında bir açıklama
yayınladı. Açıklamda şunlara değindi:
"İsmail, Isparta’da yaşıyor. Doğum sıra-
sında oksijensiz kalmış ve çocuk felci
geçirmiş birisi. Aklı bilinci yerinde; fakat
kaslarını istediği gibi yönlendiremiyor.
İsmail’in ablası bundan 3 ay öncesinde

Facebook sayfamızdan bize ulaşıp Ferhat
Gerçek Yürüteci’nin videolarını gördük-
lerini, böyle bir alete ihtiyaçları olduğunu
söylemişlerdi. Daha sonrasında Isparta’ya
gidip aile ile tanışmış ve yürüteci 3 ay
içerisinde bitireceğimizin sözünü verip
İstanbul’a dönüp çalışmalara başlamıştık.
7 Mayıs günü Armutlu’da saat 11.00 da
bir kahvaltı düzenledik. İsmail, ailesi ve
dostlarımız da kahvaltıya katıldı. Misa-
firlerle birlikte Armutlu’yu gezdik, sohbet
ettik. Kahvaltıdan sonra 13.00’da ise
İsmail, Ferhat Gerçek Yürüteci’ni denedi
ve ayağa kalkıp dışarıdan yardım almadan
Armutlu sokaklarını gezdi. Halkın Mü-
hendis Mimarları olarak engelli insanla-
rımızın umudu biziz diyoruz. Çünkü yap-
tığımız yürütecin benzerlerini kapitalist
düzende 60-70 bin liraya satıyorlar. Ferhat
Gerçek Yürüteci’nin bize maliyeti ise sa-
dece 5000 lira. Düzen parası olmayan
engelli ayağa kalkmasın diyor. Engelli
insanlarımızı eve hapsediyor, muhtaç bı-
rakıyor. Biz ise engelli insanlarımızı top-
lumdan koparmamak için çalışıyoruz, ev-
lerine hapsolmalarını engellemeye çalı-
şıyoruz. Herkesin ulaşabileceği, yapabi-
leceği yürüteçler yapmaya çalışıyoruz.
Bu yolda da çalışmalarımız devam edecek,
çünkü umut biziz!"

Umut Ekiminin 
Çalışmalarını 
Gün Gün Örgütledik

Halkın Mühendis Mimarları (HMM)
21 Mayıs’ta düzenlenen “Şenay Gülsüman
Halk Bahçesi 4. Tohum Ekim Şenliği”
16 Mayıs’ta afişleme çalışması yaptı. Ya-
pılan çalışma kapsamında İstanbul Kü-
çükarmutlu Mahallesi, Köyiçi Meydanı
,dolmuş yolu üzerine toplam 110 adet
şenliğe çağrı afişleri asılarak halka şenliğe
katılma çağrısı yapıldı

Yürüyüş

21 Mayıs
2017
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