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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Tutuklanması, Direnme Hakkına Saldırıdır!
Direnme Hakkımızı Savunacağız!

Nuriye ve Semih’in Direnme Hakkını Savunacağız!
Direnme Hakkı Onurumuz, Ekmeğimiz, Geleceğimizdir!

Direniş, İki Eğitim Emekçisinin Ekmek ve Onur Kavgasını Aşmış,
Tüm Türkiye’nin Ekmek ve Onur Mücadelesine Dönüşmüştür!

Direnişi Kazanıma Dönüştürmek 
Türkiye Halklarının Onur Sorunudur

Onurumuzu Teslim Etmeyeceğiz!
Direnme Hakkımızı Direnerek Kazandık, 

Zaferimizi de Direne Direne Kazanacağız!

EKMEK VE ADALET KAVGAMIZ ONURUMUZDUR!

Dersim’de Kemal Gün, Gerillaların Mezar Hakkını;
Avrupa’da Özgür Tutsak Yusuf Taş, Haklarını;
Ülkemizde Özgür Tutsak Mesude Pehlivan; 

Özgürlüğünü Kazandı!

DİRENİŞİN BÜYÜSÜ ZAFERDİR!
DİRENİŞİN EN YİĞİT EVLADIDIR ZAFER

VE BU ZAFER BİZİMDİR, CEPHE’NİNDİR!



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

www.yuruyus-info.org yuruyus.biz@gmail.com

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:

Elif ERSOY

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.

Billurcu Sok. No: 20 / 2  

Beyoğlu/İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Zübeyde Hanım Mah. Fevzi
Çakmak Cad. 1297. Sokak No: 1 Daire: 1
Sultangazi / İSTANBUL
Tel: (0-212) 536 93 45

Mail: kanattan1@gmail.com

ISSN: 1305-7944

Baskı: Ezgi Matbaacılık  Sanayi Cad.

Altay Sok. No: 10  Çobançeşme /

Yenibosna / İST.

Tel: (0-212) 452 23 02

Haftalık Süreli

Yerel Yayın

Siyasi Dergi          

Fiyatı: 1 TL

Yanlışı, Eksiği,
Hatayı, Zaafı Nasıl

Belirleyeceğiz? 
Bir Şey, Biz Yanlış veya Eksik,
Hatalı veya Zaaflı Dediğimiz

İçin Öyle Değildir.
Bu Nedenle; 

Yapılanın Ne Olduğuna, 
Nasıl Ortaya Çıktığına,

Nerede Yapıldığına, 
Neden Yapıldığına,  

Ne Zaman Yapıldığına, 
Kime Yaradığına Bak. 

Sor, Sorgula, Araştır, Netleştir. 

İdil Kültür Merkezi’ne Baskın Yapan Polisler, Gözaltına Aldıkları Bergün Varan’a,
Çevik Kuvvet Otobüsündeyken İşkence Yapmaya Başladılar,

Mehter Marşı Eşliğinde Bergün’ün Saçlarını Yoldular (*)

AKP ve onun katil polisleri, kendi geleceklerini,
bir genç kızın saçlarını yolmakta gören 

korkak ve acizlerdir.
“Elbette hiçbir korkuya benzemez, 

vatanını satanın korkusu”...
Elbette hiçbir korkuya benzemez, 

halkın evlatlarına işkence yapanların korkusu…
(*)Saç yolan katillerin diğer “kahramanlıkları”: 

Gençlik Federasyonu baskınında, genç kızların iç çamaşırlarına ve akvaryuma  işemek,
liselilere akrep aracında gaz sıkıp işkence yapmak,

İdil Kültür Merkezi baskınında müzik aletlerini kırmak...



ii ç i n d e k i l e r

18 İstanbul Okmeydanı’nda bir
operasyon, yalanlar ve
gerçekler

21 Halkın Hukuk Bürosu: Hasan
Ferit Gedik kimdi ve nasıl
öldürüldü? -2

23 Sorunlar-Çözümler: Kendini
sınıflar üstü görmek

24 Halk Meclisleri: Halk Meclisi
ortak karar almak ve
uygulamaktır

26 Mahalleler: Faşizme mahkum
değiliz. Halkın iktidarı için
birleşelim!

28 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Korkuyu
meşrulukla yeniyoruz

29 Devrimci İşçi Hareketi:
Kıdem tazminatımızı
patronlara kaptırmayalım

31 Kamu Emekçileri Cephesi:
Eğitim-Sen Genel Başkanı
Kamuran Karaca “doğru
bulmadığı direnişi” neden
şimdi selamlıyor?

33 Özgür Tutsaklardan: Kemal
babaya, 11’lere, halkımıza
selam olsun!

35 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençlik, ülkenin geleceğidir!
Ülkenin geleceğini yetiştiren
aydınlar, akademisyenler
hapishanelerde değil, akademi

6 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Direnme hakkını
cezalandırmak, halka savaş
açmaktır

7 Biz Diyoruz ki:
Direnmeyenlerin tarihleri ve

gelenekleri de olmaz

8  Direnme hakkı için, direniyoruz

9  İki can birlikte açlığı paylaşıyor

10 Nuriye Gülmen: Kardiyologla

işim yok, benim işim adaletle

11 Geleceğimiz, Nuriyeler’in,

Semihler’in yetiştireceği
çocuklarımızın ellerindedir

13 Yüksel’de polis ablukasını ilk

kez kıran, barikatları ilk
zorlayanlar... Üç kadın:
Nazan, Deniz ve Belgin

14 Sanatçı  ve aydınların, Nuriye

ve Semih için yayınladıkları
destek mesajları...

16 Umudumuzun Gündeminden

17 Dev-Genç’ten Nuriye ve Semih

için pankartlar

4 Ekmek ve adalet kavgamız onuru-
muzdur. Onurumuzu teslim et-
meyeceğiz

EKMEK VE ADALET KAVGASI
ONURUMUZDUR!

kürsülerinde olmalıdır!

36 Liseliyiz Biz: Parasız, bilimsel,

demokratik eğitim istiyoruz,
alacağız!

37 Dev-Genç bildirisi: Bağımsız

Türkiye, parasız eğitim
mücadelemiz engellenemez! Dev-
genç’i bitiremezsiniz!

39 Ülkemizde Gençlik: Direnenlerin

sesi, Anadolu’nun her yerinde
yankılanacak

40 Sıla’ya...

41 Faşizm Zalimin Zulmüdür:
Nuriye ve Semih’in meşru
direnişi, yasaklarla durdurulamaz

42 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
İç dünyamızı duygularımızla
değil, sınıf kinimizle
şekillendirelim

43 Silivri 6 No’lu Hapishane idaresini ve

gardiyanların başı N.I’yı uyarıyoruz:
Tutsakların haklarını gasp etmekten
ve işkence yapmaktan vazgeçin!

44 Adaletsizlik asla zaman aşımına

uğramaz, yapılan işkencelerin hesabı
mutlaka sorulur

45 Avrupa’da Yürüyüş:

53 Avrupa’da Dev-Genç: Dernekte

oturmak

54 Avrupa’daki Biz: Halk Meclisleri

“Avrupada olmaz” değil, olur

56 Yitirdiklerimiz:

ZULME VE HAKSIZLI�A KAR�I 
D�RENMEY�  Ö�RETEN 

NUR�YE GÜLMEN VE SEM�H ÖZAKÇA’NIN
YANINDA OLALIM!

Nuriye Gülmen:Sincan Kadın Kapalı 
Hapishanesi /Ankara

Semih Özakça: Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi /Ankara



Bir direniş, faşizmin OHAL politikalarını
yerle bir etti.

Faşizmin güçsüzlüğünü ortaya çıkardı.
Tarihsel ve siyasal haklılığın gücünü

arkasına alan, kararlılıkla sürdürülen her
direniş gibi, AKP faşizmini çaresiz bırak-
mıştır Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
direnişi...

Şimdi AKP faşizmi, bu çaresizliğini,
Nuriye ve Semih'i tutuklayarak çözmeye
çalışıyor. Onları tutuklayarak direnişi boğ-
mak; direnişi halktan koparmak, sansürle-
mek istiyorlar.

"Yönetimin bir suçlu veya hırsız tara-
fından garanti altına alındığı bir cumhuri-
yette onurlu insanların öldürülmesi veya
hapsedilmesi olağandır…" der Fidel Cas-
tro.

Elbette Nuriye ve Semih de bu tarihsel
ve siyasal gerçeğin bir parçası olarak tu-
tuklanmışlardır. Bununla beraber onların
tutuklanmalarındaki asıl hedef, direnme
haklarıdır. Direnmesinler diye tutsak edil-
diler. Direnmesinler diye F tiplerinin tecriti
arasında sesleri boğulmaya çalışılıyor.

Her gün başı dik ve boyun eğmeyen in-
sanlar olarak Ankara'nın ortasında bir mey-
dana yansıyan görüntüleri, halkların hafı-
zasından silinsin diye tutuklandılar.

Bir direniş kıvılcımının, halkları tutuş-
turmaya başlamasının önüne geçmek için
tutuklandılar.

Nuriye ve Semih, her gün o meydanda
açlık grevi direnişine devam ettiler. Ve di-
renmenin onurlu bir görev olduğunu herkese
anlattılar. 

Şimdi AKP faşizmi, Nuriye ve Semih'i
tutsak ederek,  direnme haklarını engellemek
istiyor. Nuriye ve Semih'in tecritte tutsak
olmaları, onların ekmekleri ve onurlarına
saldırıldığı, işlerinden atıldıkları gerçeğini
değiştirmiyor. 

Tutsak olmaları, işlerine dönmek için
direnişte oldukları gerçeğini değiştirmediği

gibi... 
Ne yapmıştır Nuriye ve Semih?
Kendi deyimleriyle  "iktidar, açlıkla

terbiye etmeye çalışıyor"du onları...
Açlık grevi direnişine başladıklarında

ise "Hayır! Sizi ancak biz açlığa mahkum
edebiliriz" diyerek onları tutukladılar. 

Tam da direnme hakkına saldırı budur
işte. Geçmişte de devrimci tutsakların di-
renme haklarını, benzer yöntemlerle yok
etmeye çalışmışlardı.  2000-2007’ de Büyük
Direniş sürecinde, iktidarın, tutsakların di-
renme haklarına yaptığı saldırılar benzerdir.
Tutsakları imha etmekten, tecrit ve sansürle
direnişi boğmaya kadar her türlü yöntemi
kullanmışlardı. 

Oligarşinin, ülkemizde direnme hakkına
yönelik saldırıları, her zaman olmuştur. 

Çünkü, ülkemizde halkın mücadelesi
hiç bitmemiştir. Her zaman halklar, zulme
karşı direnmenin yolunu bulmuşlardır. 

Her direniş, oligarşinin saldırıları kar-
şısında kendi varlığını koruyabildiği, bu
alanda politika üretebildiği ölçüde gelişe-
bilmiştir. 

Tutuklanmaları, bugün Nuriye ve Se-
mih'in direnişi önündeki engellerden birisidir. 

Tutuklanmaları, Nuriye ve Semih'in,
onların nezdinde ekmeğe ve adalete sahip
çıkan tüm kamu emekçilerinin direnme
haklarına yapılan bir saldırıdır. 

Direniş, iki eğitim emekçisinin ekmek
ve adalet kavgasını aşmış, tüm Türkiye'nin
ekmek ve adalet mücadelesine dönüşmüştür. 

Direnişi kazanıma dönüştürmek, ülkemiz
halklarının onur sorunudur.

Nuriye ve Semih'in direnme hakkına
sahip çıkmak, direnişe sahip çıkmaktır aynı
zamanda. Direnişi kazanmanın tek yolu,
kararlılık ve dayanışmadır.

Direnme
Hakkımızı
Savunacağız!

EKMEK VE ADALET KAVGAMIZ 
ONURUMUZDUR!

Onurumuzu Teslim Etmeyeceğiz!
Direnme Hakkımızı Direnerek Kazandık,

Zaferimizi de Direne Direne Kazanacağız!
Elbette Nuriye ve Semih

de bu tarihsel ve siyasal ger‐
çeğin bir parçası olarak tu‐
tuklanmışlardır. Bununla be‐
raber, onların tutuklanmala‐
rındaki asıl hedef, direnme
haklarıdır. Direnmesinler diye
tutsak edildiler. Direnmesinler
diye F tiplerinin tecriti ara‐
sında sesleri boğulmaya çalı‐
şılıyor.

Her gün başı dik ve boyun
eğmeyen insanlar olarak An‐
kara'nın ortasında bir mey‐
dana yansıyan görüntüleri,
halkların hafızasından silinsin
diye tutuklandılar.

En çok da açlık grevi di‐
renişlerinin yayılması onu ra‐
hatsız ediyor. Açlık grevi, he‐
sap soran, direnişin sınırlarını
genişleten bir eyleme dönü‐
şüyor çünkü...

AKP faşizminin açlık sila‐
hını, bir direniş silahına çevi‐
yor açlık grevi...

Halkımız!
AKP faşizminin her yere

yasak getirmeye çalışması,
direnenlere saldırması, dire‐
nenleri gaza, mermiye boğ‐
ması, saldırıların yayılması,
onun güçsüzlüğüdür, çaresiz‐
liğidir.

EKMEK VE ADALET KAVGAMIZ ONURUMUZDUR!44



Direnmek, kesin-
likle bir güç sorunu
değildir. Bir tercihtir.
Direnişin örgütleyici,
birleştirici, umut ta-
şıyıcı olduğuna ina-
nanlar, bu tercihte
bulunabilirler. Tür-
kiye halklarının, bu
inancı büyütecek de-
neyimi vardır. Sahip
çıkılan umudu bü-
yütmektir, sahip çı-
kılan geleceğimizdir.
Direnişin başladığı
yerde, özgürlük de başlar. Dalga dalga
yayılır; haklılık ve meşruluk inancı
adım adım büyür. Gerçekler ,tek tek
faşizmin yalanlarını eritir. Bugün Nuriye
ve Semih'in ekmek ve adalet kavgası,
tam da bunu yaratmıştır.

Bu kazanımları korumak, ekme-
ğine, özgürlüğüne ve adalete sahip
çıkmak, artık direnme hakkımıza
sahip çıkmaktan geçiyor.

Direniyoruz... Direnmek hakkı-
mızdır! Gasp edilen haklar için de
direnmek hakkımızdır!

Bu hakka sahip çıkmadan, meşru
direnişimiz sonuç vermez. Her engeli

aşa aşa, direniş kendi yolunda ilerle-
yecektir. 

Bir bakalım AKP faşizminin yasak
ve baskılarına!

Tişört yasaklamaktan bir anıtı ku-
şatmaya, alanlara yasak koymaktan
türkü söylemeye kadar her yere yasak
getirmeye çabalıyor!

En çok da açlık grevi direnişlerinin
yayılması onu rahatsız ediyor. Açlık
grevi, hesap soran, direnişin sınırlarını
genişleten bir eyleme dönüşüyor çün-
kü.

AKP faşizminin açlık silahını, bir
direniş silahına çeviriyor açlık grevi.

Halkımız!
AKP faşizminin

her yere yasak getir-
meye çalışması, dire-
nenlere saldırması, di-
renenleri gaza, mer-
miye boğması. Saldı-
rıların yayılması, onun
güçsüzlüğüdür, çare-
sizliğidir.

O, saldırılarını
yaygınlaştırdıkça, biz
güçlerimizi toplamalı,
dayanışmayı büyüt-
meliyiz. Daha çok ör-

gütlenmeliyiz. 
Direnirsek kazanırız, örgütlenirsek

değiştiririz. 
Direnişin gücünü bir kez daha

göstereceğiz. 
Direnmeliyiz. Direnmeyenler ek-

meğe ve adalete sahip olamadıkları
gibi, bir tarihe ve geleneklere de
sahip olamazlar.

Umudu büyüten direnişe sahip çı-
kalım. 

Geleceğimize sahip çıkalım!
Haklıyız! Direneceğiz! Kazana-

cağız!

Dersim'de Düşene Dövüşene Bin Selam...
Katillerden Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!

Katil devletin, 7 Kasım 2016 tarihinde kimyasal silah
kullanarak katlettiği 11 gerillanın cenazesi başta Kemal
Gün olmak üzere, Halk Cepheliler’in bulunduğu her yerde
yapılan direnişler sayesinde, katil devletten alınıp geleneklere
göre defnedildi.  Sözde terör operasyonlarıyla halkın ço-
cuklarına saldıran katil devletten, hesap sorulacağı kesindir.
Devlet, her ne kadar "terörle mücadele ediyoruz" dese de
elbette biliniyor ki asıl terör ve terörist onlardır.

Halk Cepheliler tarafından, 2 Haziran'da Arap halkının
yiğit kızı Aysun Saban için, doğduğu köyde geleneklere
göre cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazı, 30 kişinin ka-
tılımıyla yapıldı. Aysun’un çerçeveli fotoğrafı, yıllar önce
Filistin’de şehit düşen amcası Ali Saban’ın fotoğrafı ile
yan yanaydı. Aysun, yıllar sonra amcasından devraldığı
bayrağı, onuruyla, şerefiyle taşıdı ve ülkesinin bağımsızlığı
için Dersim dağlarında 10 yoldaşıyla ölümsüzleşti. Cenaze

namazından bir gün önce Aysun’un evi ziyaret edildi. Ai-
lesiyle beraber anıları konuşuldu, çerçeveli fotoğrafı
süslendi. Ertesi gün sabahı yine evine gidildi. Aysun’un
mezarını temsilen nenesi ve dedesinin mezarları ziyaret
edildi. Aysun’un toprağından getirildi. Aysun Saban için
tütsü yakıldı.  Alevi dedeleri gelip dualar okudular ve
cenaze namazına geçtiler. Namaz çıkışı halka yemek
dağıtıldı. Cenaze namazından hemen sonra ailenin evinde,
başta Aysun olmak üzere, 11 gerilla ve devrim şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Hatay Halk Cephesi
,anmayla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Öfkeliyiz,
öfkemiz sınanmayacak kadardır. Aysun başta olmak üzere
şehitlerimiz bizlere yol gösteriyor ve önderlik ediyorlar.
Onlardan öğreniyoruz. Onların yollarında ilerliyoruz.
Halkın çocukları asla teslim olmayacaklardır. Onları kat-
letmeniz nafiledir. Bir gider bin geliriz. Halkın çocukları
terörist değil, onurumuzdur. Asıl terörist, halkın çocuklarını
katleden ve onlara emirleri verenlerdir."

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 

11 Haziran
2017

Yürüyüş

Sayı: 18

5ONURUMUZU TESLİM ETMEYECEĞİZ!



1- Faşizme karşı direnme hakkı
meşrudur ve başkaldırmak, zulüm
gören halkların en doğal hakkıdır.

2- Gasp edilen haklar için diren-
mek haktır. 

3- Emperyalistler ve işbirlikçilerinin
birinci hedefi, direnme hakkını yok
etmektir. Çaresizleşen bir halkı bo-
yunduruk altına almak da kolaydır.

4- Ülkemizde direnme hakkı, her
dönem yasalarla sınırlanamayan di-
renişlerle kullanılmış ve haklar böyle
kazanılmıştır. İşçi, memur, gecekon-
dulu, köylü, öğrenci, halkın her ke-
simi, kaçınılmaz olarak bu yolu iz-
lemiştir.

5- Faşist, baskıcı iktidarlar, en
başta bu hakkı yok etmek isterler.
Bilirler ki, direnme hakkı yok edil-
meden, siyasi, ekonomik kararlarını
istediği gibi uygulaması mümkün
değildir.

6- Halkların zulme, baskıya, sö-
mürü politikalarına karşı direnme
hakkı yoksa, hiçbir hakkın hükmü
yoktur. Yazılı yasalar ne derse desin,
“demokrasi” adına hangi oyun oy-
nanırsa oynansın, gerçekte halkın
hak ve özgürlüklerinin temeline di-
namit konulmuş demektir.

7- Direnme hakkı, bütün hakların
temelidir.

8- Baskıya, zulme karşı direnme
hakkı, halkların binlerce yıllık mü-
cadele tarihi içinde oluşmuştur. 

9- Direnme hakkı, direnmeden
savunulamaz.

10- Zulmü yasallaştıranlar, “di-
renme hakkı” gibi tarihsel, meşru
bir hakkı kitlelerin elinden almaya
çalışanların faşistlikleri tartışma gö-
türmez. 

11- Direnme hakkını yok etmeye
kalkan bir iktidar, faşizmin iktidarıdır.

12- Direnme hakkının yok edile-
bileceğini düşünmek, toplumlar tarihini
yok saymaktır. Direnme hakkını yok
edebileceğini düşünenler, tarihten ha-
bersiz cahiller, zulümle her şeyi halle-
debileceklerini sanan diktatörlerdir.

13- Direnme hakkının, hangi ko-
şullarda ve hangi biçimlerde olursa

olsun, yok edilmesine izin verme-
yeceğiz.

14- “Direnme hakkı kutsaldır de-
dik. Bu hakka sahip çıkan, direnen
bir biz varız. Devrimciler... Bundan
dolayı bitirmek istiyorlar devrimci-
liği." (Fatma Tokay Köse)

15- Direnme hakkı, halklar için
vazgeçilmez bir haktır, kullanması
da bir o kadar zorludur. Türkiye ta-
rihinin tanık olduğu en cüretli dire-
nişin, tanık olunan en büyük feda-
karlıkların ortaya konulduğu Büyük
Direniş, cüretiyle, kararlılığıyla bugün
tüm Türkiye halklarına güç vermeye
devam ediyor. 

16- Büyük Direniş şehitlerimiz
Günaylar, Sergüller, Muharremler,
Selmalar, Faruklar... hepsi, her ko-
şulda direnileceğinin, hiçbir saldırının
direnme hakkını yok edemeyeceğinin
ispatıdır.

17- Direnme hakkımıza sahip çı-
karak, haklılığımızdan, meşruluğu-
muzdan aldığımız güçle, zulme ve
sansüre karşı mücadele ettiğimizde,
elbette şu veya bu biçimde bedeller
de ödenecek. Ama hepimiz bilmeliyiz
ki, emperyalizmin, işbirlikçi tekellerin
ve zulüm mekanizmasının önünde
ezilmemenin, aşağılanmamanın, onur-
suzlaşmamanın, onurumuzla yaşa-
yabilmenin ve haklarımızı, özgür-
lüklerimizi kazanabilmenin bundan
başka yolu yoktur.

18- Direnme hakkını savunma-
yanlar, ekonomik-demokratik örgüt-
lenme ve mücadelenin var olan asgari
güvencelerini bile kaybedeceklerini
görmelidirler. 

19- Halklar, verdikleri mücade-
leyle direnme hakkından daha güçlü
bir yasa, kural olmadığını defalarca
ispatlamışlardır. 

20- Direnme hakkı kutsaldır, yok
edilemez. Bu uğurda halklar, emek-
çiler kanlarını dökmüştür. Yok etmek
isteyenlerin karşısında gösterilecek
her tür direniş, bu nedenle meşru ve
haklıdır.

21- Direnme hakkının yok edil-
mesini, sadece fiili saldırılarla, kat-

liamlarla, direnişlerle müdahalelerle
sınırlı düşünmemeliyiz. Halkın her-
hangi bir baskı yasasına karşı tepki-
lerinin, hak arayışlarının iktidar ta-
rafından kaale alınmaması, yok sa-
yılması da bir yanıyla direnme hak-
kının yokedilmesine yönelik politi-
kanın bir parçasıdır. 

22- Direnme hakkı kutsaldır, yok
edilemez. “Baskıya karşı direnme
hakkı”, insanın en doğal, vazgeçilmez,
yasaklanamaz hakkıdır. Direnme hak-
kını, Dünya ve Türkiye halkları olarak
direnerek kazandık, direnerek koru-
yacağız.

Direnme Hakkını 
Cezalandırmak, 

Halka Savaş Açmaktır

ÇÇağrı:
Direnişiyle Tarih 

Yazan Kemal Gün'ün

Yanında Olalım, Onu

Ziyaret Edelim
7 Kasım günü

Dersim Çat Vadi-
si'nde şehit düşen
11 yoldaşımızın
kemiklerini almak
için, Dersim Seyit
Rıza Meydanı'nda
90 gün açlık grevi
yapan ve sonunda
zaferi bize kazan-
dıran Kemal amcamız, durumu
iyi olana, ayağa kalkana kadar Ça-
yan Mahallesi'nde misafirimiz ola-
rak, babamız olarak ağırlayacağız.
Geçtiğimiz günlerde Çapa Tıp Fa-
kültesi'nden taburcu edilen Kemal
babamız şu anda mahallemizde,
halkımızın açmış olduğu bir evde
kalmaktadır. Taziye ve ziyarete gel-
mek isteyen herkesi, Çayan Ma-
hallesine bekleriz. Her gün saat
15.00-21.00 arası taziye ve ziyaretçi
kabul edilmektedir. Tüm halkımızı,
11 karanfille birlikte Kemal baba-
mızı görmeye, taziyeye davet edi-
yoruz.

Çayan Halk Cephesi

Yürüyüş

11 Haziran
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��Biz diyoruz ki; direnmek, direnme kararı almak, en güçlü silahtır. Bir kez direnme
kararı alanlar, her türlü engeli boşa çıkararak direnişi zafere taşırlar. Ve direniş, faşizme
karşı mücadelede bir mevzi, düşmanın da direnişçileri teslim alamayacağının ilanıdır.
�Biz diyoruz ki; direnerek tarih yazılır.  Örneğin, 2000-2007 Ölüm Orucu Direnişimiz

bunun en somut örneklerinden biridir. Direniş boyunca 122 şehit verdik. 34 direnişçi,
hapishane dışında şehit düştü. Şehit düşenlerin arasında 48 kadın direnişçi vardı.
Hapishane ve dışarının bu kadar bütünleştiği bir başka direniş tarihte yer almamıştır.
�Biz diyoruz ki; direnişler, yeni kardeşlikler, yeni gelenekler yaratır. Yine Büyük

Ölüm Orucu Direnişi’nden örnek verecek olursak. Direniş, her yaştan insanları, yeni
ve yılların devrimcisini, anaları-babaları biraraya getirdi. Direniş, her milliyetten, her
inançtan insanlarımızın, savaşımızdaki birlikteliğini gösterdi. Ve şehit düşen 122 can
içinde; Türk, Kürt, Arap, Terekeme, Laz, Çingene… milliyetlerinden insanımız vardı.
�Biz diyoruz ki; direnmek, yol göstermektir, yol yapmaktır. Bugünlerde, ülkemizde

ve dünyada  bir direnişten söz ediliyor, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Açlık
Grevi Direnişi’nden... Bu direniş tarzı, Nuriye Gülmen’in de dediği gibi; “… İlk ben
yapmıyordum sonuçta. Türkiye’de böyle bir devrimci tarz, gelenek var. Sonuç alana
kadar devam eden, vazgeçmeyen bir tarz bu… Bizim eylemimiz de bu direniş geleneğinin
devamı aslında…”
�Biz diyoruz ki; direnmek; umut olmaktır, umut vermektir. Tarih yazan direnişler

ve direnişçiler, her dönem halklara umut olmuştur. Nuriye Gülmen’e, direnişi sırasında
duygularını ifade eden birisinin söylediği gibi "Hayattan bütün ümidimi kesmiştim.
Derin bir depresyondaydım. Sonra siz çıktınız, burada eylem yapmaya başladınız. Ve
ben, her gün bu eylemi takip ederek yeniden hayata bağlandım. Ve evden çıkmayı ba-
şardığım ilk günde buraya, sizin yanınıza geldim."
�Biz diyoruz ki; susanlar, sinenler değil, tek başına da olsa direnenler, bedel

ödeyenler umut olabilir, direnenler tarih yazabilir. Düzen içine hapsolanlar, tarih
boyunca hiçbir şeyi direnerek elde edememiştir. 
�Biz diyoruz ki; direnme kararı almak, daha baştan zaferi kazanmaktır. Ve zaferi

biz kazanacağız. Bizler, her gün gözaltına alınmak, polisin gaz-cop-tekmesini…
yemek için direnmiyoruz. Bizler; sakat kalmak, ölmek için direnmiyoruz. Hakkımız
olanı, elimizden alınanları geri almak için direndik-direniyoruz. Bir kez daha
hatırlatıyoruz; “Yalnız değiliz! Tüm dünya halklarıyla birlikteyiz. Güçsüz değiliz;
Gücümüz inancımızda, tarihsel ve siyasal haklılığımızdadır. Biz Kazanacağız! Çünkü
Biz Halkız ve Haklıyız.”
�Biz diyoruz ki; zafer, direnenlerin olacak!

Biz diyoruz ki;� DİRENMEYENLERİN TARİHLERİ VE 
GELENEKLERİ DE OLAMAZ!

7

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 



DİRENME HAKKI İÇİN DİRENİYORUZ!

Biz kazanacağız.Çünkü haklıyız ve meşruyuz.

DİKKAT DİKKAT! Öğretmen konuşuyor. Yüksel’de saldırı gerçekleştiren
silahlı, üniformalı gruba sesleniyorum. Yaptığınız eylem yasadışıdır.

Direnecek ve kazanacağız
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ONLAR ÖNCE GEL�N KAYNANA �D�LER
ANA KIZ OLDULAR

SONRA O�UL-E��N MÜCADELES� �LE TANI�TILAR
YOLDA� OLDULAR

�K� CAN B�RL�KTE, AÇLI�I PAYLA�IYORLAR.

Direnen

eğitimci

Acun

Karadağ’ın

kızından

annesine...
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İşine iade talebiyle açlık grevin-
deyken tutuklanan akademisyen Nu-
riye Gülmen, mektubunda kendisini,
kardiyolojiye sevk etmek isteyen
doktora hasta olmadığını, işini iste-
diğini söylediğini anlattı.

Akademisyen Nuriye Gülmen,
9 Kasım 2016'dan; öğretmen Semih
Özakça, 23 Kasım 2016'dan beri işe
iadeleri talebiyle Yüksel Caddesi'nde-
ki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma
eylemi yapıyorlardı. 

9 Mart 2017'den beri açlık gre-
vindeler. Açlık grevinin 76. gününde
tutuklandılar. 

Sincan Kadın Kapalı Hapishane-
si’nde tutulan Nuriye Gülmen’in, aç-
lık grevinin 82., eylemin 202., tu-
tukluluğun 6. gününde (25 Mayıs)
gönderdiği mektubunu yayınlıyoruz:

“Bileceğiz ki, mutlaka bizi bura-
dan alacaksınız”

“Açlık grevi 81. gününde. Şu
anda hücrenin ‘havalandırma’ denen
kısmındayım. Tahmin edeceğiniz
gibi, gökyüzünü, duvarların ve dikenli
tellerin arasından görüyorum. Ama
ne gam! Yaşamı iliklerimde hissedi-
yorum. Sanki gökyüzünü kucağıma
vermişler. Sanki yeryüzünün tüm çi-
çekleri yanıbaşımda. Sanki Yüksel’de,
dostlarla sohbetteyiz. Ruhum, dire-
nişle dolu!

Bu fiziki koparışla, sadece bizi
terörize etmek, insanların desteğini
azaltmak hesaplanmıyor. Bizi, bir
büyük direniş ailesinin ortasından;
ilgiyle, sevgiyle sarmalandığımız bir
ortamdan alıp, insana yabancı birer
hücrenin içine koyarak, hem bizim
gücümüzü hem direnişin manevi gü-
cünü sınıyorlar.

Fiziken sarılamıyorsak, kelime-
lerimizle sarılacağız size. Mektup-
larımızla konuşacağız. Okuyacağız,
üreteceğiz, yazacağız. Bileceğiz ki,
mutlaka bizi buradan alacaksınız.
Direnişimizi hep birlikte, yine dışarıda
sürdüreceğiz.”

“Sincan Kadın Kapalı Hapisha-
nesi – isminde F tipi ifadesi geçme-
mekle birlikte- 2000 yılında katliamla
hayata geçirilen F tipi hapishaneler

projesinin bir parçası; tutsakları tecrit
etme esasına dayalı, hücre tipi ha-
pishanelerden biri. Burada adli ve
siyasi tutsaklar ayrı kısımlarda ka-
lıyor.

Ben, siyasi kısmın en sonunda
yer alan, ağırlaştırılmış müebbet
cezası almış tutsaklar için ya-
pılmış olan C hücrelerinden bi-
rinde, iki devrimci kadınla birlikte
kalıyorum.

C hücreleri, ağırlaştırılmış mü-
ebbetlik tutsaklar için yapıldığından,
mimarisi diğer hücrelerden farklı.
Hapishanede hiç yer kalmadığı için
bu hücreleri de ‘normal’ statüdeki
tutsaklar için kullanıyorlar. Fakat
kalma koşullarını farklılaştırıyorlar.

Biz, ağırlaştırılmış müebbet cezası
almış olanlardan farklı olarak 24 saat
birlikte vakit geçirebileceğimiz ko-
şullarda burada tutuluyoruz.

Hücre arkadaşlarım sağlığımla,
ihtiyaçlarımla yakından ilgileniyorlar.
Buraya dair tek şansım, sevgili Gül-
beyaz abla ve Seval’le kalıyor olmak.
Onlarla birlikte olmaktan dolayı çok
mutluyum.

Tecritin ne anlama geldiğini, bir
mektupla anlatmak zor. Yazdıkça an-
latacağım. Kabaca söyleyecek olur-
sam; tutsağın sosyalleşme ihtiyacını
karşılayamayacağı kadar az sayıda
kişiyle –diğer tüm tutsaklarla sos-
yalleşme imkanları ortadan kaldırılmış
olarak- tek yerde ve sürekli tutulması.
Tecrit; insansızlık, beton, duvar ve
demir demek en çok.

Hapishane çok soğuk. Bizim tu-
tulduğumuz C-1 hücresi hiç güneş
almıyor. Kaloriferler yanmıyor. Açlık,
olağandan fazla üşümeme sebep olu-
yor. Ama burası, normal beslenen
biri için bile çok soğuk. Soğuktan
dolayı günün büyük bir kısmını ya-
tağın içinde, su torbalarının arasında
geçiriyorum.

Henüz hücreye kitap alamadım.
İstediğim kitapların, diğer tutsaklarda
olduğunu söylediler. Bir de kitap sı-
nırlaması var. Hücrede, kişi başına
en fazla 5 adet kitap bulundurabili-
yoruz. Hücre arkadaşlarımızın elle-

rinde bulunan kitaplardan okuyorum.
Okuduğum kitaplar şöyle: Reşat Nuri
Güntekin-Acımak/ Carson Me Cul-
lers-Altın Gözde Yansımalar / Orhan
Kemal-72. Koğuş. Televizyonumuz
yok. Haberleri radyodan ve gazeteden
takip ediyoruz. Cumhuriyet ve Öz-
gürlükçü Demokrasi okuyoruz. Sa-
bahları gazeteyi heyecanla bekliyo-
rum. Aklım, gönlüm Yüksel’de, anı-
tımızda.

Buradan her gün mektup çıkmıyor.
Pazartesi ve Çarşamba mektup gön-
derme günleri. Hafta içi diğer günler
de mektup alma günleri. Günce yaz-
maya devam edip, mektup günlerinde
postalayacağım.

Avukatlarımla sık sık görüşüyo-
rum. Geçen gün CHP Milletvekilleri
Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Necati
Yılmaz geldiler. Yaptığımız görüşme
Cumhuriyet'te yer almış. Söyleme-
diğim bazı şeyler haberde yer almıştı.
Düzeltilmesini isteyeceğim. 

Sağlığım genel olarak iyi. Nabzım,
olağandan düşük seyrediyor. Böbrek-
lerimin olduğu yerde ince bir sızı du-
yuyorum arada. Vücut ağrılarım ve
yürüme güçlüğüm olağan seyrinde.

Az önce doktor geldi. Kalp atım-
larımdaki düzensizlik, tansiyon ve
nabız düşüklüğünden dolayı kardi-
yolojiye sevk yazacağını söyledi.
Boşuna sevk yazmamasını, kardiyo-
lojiye çıkmayacağımı söyledim. Hasta
değilim. İşimi istiyorum. Benim kar-
diyologla filan işim yok. Benim işim
adaletle.” 

Yürüyüş

11 Haziran
2017
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Nuriye Gülmen:

"Kardiyologla İşim Yok, Benim İşim Adaletle"



Bir Soysuz'a Cevap: 
Çocuklarımızı;
Sizin Düzeninizin Sapık, Dayakçı,

Şovenist, Bilim dışı, Beyinleri Yala-
kalıktan Körleşmiş, Her şeye Boyun
Eğmekten Boyunları Kireçlenmiş Öğ-
retmenlerine Değil; 

Halk ve Vatan Sevgisiyle Dolu, 
Onuru ve Hakları İçin Direnebilen, 
Haksızlığa Boyun Eğmeyen, Bi-

lime İnanan, Ülkesini Aydınlatabilmek
İçin Yanmayı Göze Alabilen Öğret-
menlerimize Teslim Edeceğiz!

*BİR SÖZ*
Katliamcı İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu, direnen öğretmenler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'yı kast ede-
rek, 

"Çocuklarımızı teröristlere teslim
etmeyeceğiz" dedi. 

Peki sana, senin emrindeki me-
murlara mı teslim edeceğiz çocukla-
rımızı?

Bergün Varan'ın resimlerini gördün
mü Soysuz Soylu? Görmediysen bak. 

Size teslim edilen çocuklarımızın,
gençlerimizin başlarına neler gelebi-
leceğini, Bergün Varan'ın saçlarında
gördük. 

Bergün'ün saçlarını yolduran tali-
mat, hiç kuşku yok ki, AKP hüküme-
tinde yer alan tüm bakanların imzasıyla
uygulanmaya başlamıştır.

Şurası açık ki: 
ÇOCUKLARIMIZI; BU DEVLE-

TİN POLİSİNE TESLİM EDEME-
YECEĞİMİZİN KANITI, BER-
GÜN’ÜN SAÇLARIDIR. 

*BİR DAVA*
30 Mayıs'ta, Kozan Ağır Ceza

Mahkemesi'nde bir duruşma vardı. 
11 çocuğumuzun DİRİ DİRİ YA-

KILDIĞI bir katliamın davasıydı bu. 
Adana'nın Aladağ ilçesinde, 29

Kasım 2016'da, gerici Süleymancı
tarikatına ait bir yurtta, gerekli ön-

lemlerin alınmaması
sonucunda çıkan
yangında, 11'i çocuk
12 kişi yanarak ölm-
üştü. 

11 çocuğumu-
zun katilleri, hesap
vereceklerine, yak-
tıkları çocukların ai-
lelerine baskı yapa-
rak, rüşvet vererek,
onların davadan
vazgeçmelerini sağ-
lamaya çalışıyorlar. 

Şurası açık ki: 
ÇOCUKLARI-

MIZI, GÖZLERİNİ PARA HIRSI
BÜRÜMÜŞ, BEYİNLERİ KAPKA-
RA TARİKATÇILARIN ELLERİNE
TESLİM EDEMEYİZ!

*BİR AVUKAT*
Aladağ davasında, 11 çocuğumu-

zun katillerini savunan avukatın kim-
liği de ilginçti. 

Avukatın adı ve ünvanı şuydu:
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gökçen. 

Marmara Üniversitesi'nde 32 ake-
demisyenin, demokrat kimlikleri ne-
deniyle ihraç edilmesinde, imzalardan
biri de ona aitti. 

İşte Nuriyeler'i, Semihler'i ihraç
eden kafa, kendine yakışanı yaparak,
11 çocuğumuzu katledenlerin avu-
katlığını üstlenmişti. 

Şurası açık ki, 
ÇOCUKLARIMIZI, ÇOCUK KA-

TİLLERİNİN AVUKATLIĞINI ÜST-
LENEN BU "PROF."LARA TESLİM
ETMEYECEĞİZ!

*BİR HATIRLATMA*
Çok değil, sadece son birkaç ayda,

gazetelerde, televizyonlarda ne kadar
çok taciz, tecavüz olayı yayınlandığını
hatırlayalım. 

Ensar Vakfı'ndaki tecavüzleri ve

AKP'nin bunu nasıl örtbas etmeye
çalıştığını hatırlayalım. 

Çocuklarımızı taciz edenler, teca-
vüz edenler, "serseriler" değil, ço-
cuklarımızın öğretmenleri, müdürle-
ridir. Bu faşist, gerici düzenin yetiş-
tirdiği öğretmenler, müdürlerdir. Tabii
bunlar, katliamcı Süleyman Soysuz’un
da en sevdiği öğretmen tipidir. 

Şurası açık ki: 
ÇOCUKLARIMIZI, DÜZENİN

YETİŞTİRDİĞİ BU ALÇAK, AH-
LAKSIZ, SAPIK ÖĞRETMENLERE
TESLİM EDEMEYİZ. 

*BİR TASFİYE POLİTİKASI*
Çocukları yakıp kül eden, tecavüz

eden, vahşice çalıştırıp sömüren bu
düzen, çocuklar konusunda tek bir
söz bile söyleme hakkına sahip de-
ğildir. 

AKP faşizmi, bir yandan yakıyor,
bir yandan aç bırakıyor, bir yandan
tecavüz ediyor, diğer yandan da dev-
rimci, ilerici öğretmenleri, akademis-
yenleri tasfiye ediyor.

Nuriye ve Semih de işte tasfiye
edilmeye çalışılanlardan iki eğitimcidir. 

AKP iktidarı, tüm devrimci, de-
mokrat, ilerici, vatansever eğitimcileri,
memurları tasfiye ederek, devlet kad-
rolarını, gerici, şovenist, faşist, sapık,

GELECEĞİMİZ, NURİYELER'İN, SEMİHLER'İN
YETİŞTİRECEĞİ ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİNDEDİR

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 
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tecavüzcü, yalaka, köle ruhlu me-
murlarına teslim etmek istiyor. 

Bu büyük tasfiye bunun için. İlk
atılan 11 bin öğretmen, Eğitim-Sen
üyesi ilerici, demokrat öğretmenlerdi. 

*İKİ DİRENİŞÇİ*
Kanun Hükmünde Kararnameler’le

işten atılan yüzbini aşkın emekçinin
içinden bir grup memur çıktı ve bu
büyük kıyımın karşısında bir direniş
başlattılar. 

Nuriye ve Semih de onlardan iki-
siydi.

Direnişçiler sayıca azdı ama büyük
kıyımı izleyen büyük sessizliği par-
çalamaya yettiler.

Nuriye ve Semih, direnişte bir
adım daha öne çıktılar. Başlattıkları

süresiz açlık greviyle, suskunluğun
duvarlarını yıktılar. AKP'nin oyunlarını
bozdular. 

"FETÖ operasyonları" ile tüm hal-
kın terörize edilmesine yönelik oyunu
bozdular. 

Tüm halka, atılan herkesin
"FETÖ’cü" olarak gösterildiği büyük
yalanı parçalayıp, gerçeği gösterdiler. 

AKP defalarca saldırdı ve fakat
teslim alamadı onları. 

Son olarak tutukladı. 
Süleyman Soysuz, en başta aktar-

dığımız sözü, işte bu tutuklamayı
haklı göstermek için söyledi. 

Ama o sözler daha ağzından çıktığı
gün, onu vuran bir silaha dönüştü. 

İki direnişçinin haklılığı ve meş-

ruluğu karşısında, bir soysuzun hükmü
yoktu. 

*BİR SONUÇ*
Çocuklarımızı ancak Nuriyeler,

Semihler eğitebilir ve halk için, vatan
için emek sarf edecek, fedakarlıkta
bulunacak çocuklar olarak yetiştire-
bilir. 

Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, ahlakı,
onuru, onlar öğretebilir. 

SADECE ONLAR EĞİTEBİ-
LİR ÇOCUKLARIMIZI.

Soysuz ve onun gibiler, kendi ço-
cuklarını, kendileriyle aynı kültürden
sapık, faşist, ırkçı, tarikatçı, paragöz,
köle ruhlu, yalaka, ahlaksız, kişiliksiz
öğretmenlerine teslim edebilirler. 

Halkın Mühendisi Olcay Abalay, Tecrit ve
İşkencelere Karşı
Süresiz Açlık Grevinde!
Halk İçin Mühendislik Mimarlık Yapmak
Suç Değil, Onurdur!

Halk için mühendislik
yaptığı için tutuklanan Hal-
kın Mühendis Mimarları
(HMM) üyesi Olcay Abalay
ve  Özgür Tutsaklar, keyfi
hak ihlallerini protesto et-
tikleri için işkence görüyor.
7 Haziran’da, Silivri 6 No’lu
L Tipi Hapishanesi’nde Ol-
cay Abalay’ı ziyarete giden
kardeşinin ve avukatlarının
verdiği bilgilere göre, hapishanede OHAL uygulamalarını
protesto ettikleri için, geçen hafta önce ters kelepçeli ve
ayakları bağlı olarak süngerli odaya atılmışlardır ve ardından
tek kişilik hücrelere konularak mektup ve faks iletişimi
kesilmiştir. Kendilerine “A Takımı” diyen faşist gardiyanlar
tarafından, kırmaya yönelik el ve ayak bükme işkenceleri uy-
gulanmaktadır. Kardeşinin anlatımlarına göre, bileklerinde
morluklar ve yaralar bulunmaktadır. Aynı zamanda yaklaşık 1
ay önce yatırılan para kendisine verilmemiştir ve keyfi olarak
bekletilmektedir. Olcay Abalay, tecrit uygulamaları kalkana
kadar süresiz açlık grevine başlamıştır. Bugün açlığının yedinci
gününü geride bıraktı. Konuya ilişkin 7 Haziran’da yazılı
açıklama yayınlayan HMM kısaca şu sözlere yer verdi: “…
Yoldaşımız Olcay Abalay ve diğer Özgür Tutsaklar’ın başına
gelebilecek herhangi bir şeyden, hapishane müdürü Rahmi
Günen, 2. müdürler Ali Yıldırım ve İlhami Taşkıran başta
olmak üzere, tüm işkenceci gardiyanlar sorumludur! Özgür
Tutsakların üzerindeki tecrit kaldırılsın! İşkence yapmak şe-
refsizliktir. Halk için mühendislik yapmak suç değildir!”

Armutlu’da Yıkım Tehdidine Karşı, Halkın

Cevabı Direniş Olacak!
“Halk Meclisi’nin Kararı Net ve Ortak; Kat Çıkmak

Yasaktır; Kat Çıkmak, Yıkıma Gerekçe Çıkarmaktır!”
İstanbul Armutlu Mahallesi’nin, Ekim 2016’da Ba-

kanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edilmesinin
ardından yoğunlaşan kat çıkma tartışmaları üzerine,
5 Haziran’da Armutlu Cemevi’nde halk toplantısı ya-
pıldı. 200 kişinin katıldığı halk toplantısında, öncelikle
Halk Cephesi adına söz alınarak, mahallenin son sü-
reçteki hukuki durumu ve bugüne kadar tüm baskı ve
saldırılara rağmen halkın barınma hakkının korunduğu
anlatıldı. Halk toplantısında, riskli alan ilanının ardından
süren hukuki süreçte, açılan davalarda, mahalleyle
ilgili en önemli dayanak olarak, zemininin sağlamlığı
ve 1-2 katlı evlerin depremde yıkılsa dahi büyük bir
zarar verememesi durumu anlatıldı. Halk Cephesi ko-
nuşmasında, hukuki sürecin zorlanması için başvurular
yapıldığı ancak bu sürecin de Armutlu’nun daha önceki
yıllarda olduğu gibi asıl olarak halkın direnişi sonucunda
aşılacağı anlatıldı.

Sonrasında mahallenin muhtarı Ali Haydar Aslan
söz aldı ve mahalle ile ilgili hazırlanmış olan imar
planını da göstererek, mahallenin yıkıldıktan sonra
neler yapılacağının şimdiden belli olduğunun altını
çizdi. Mahalle halkından her bir hanenin bu süreci
takip etmesi ve içinde olması gerektiğini anlattı. Daha
sonra Armutlu halkına söz verildi. İnsanlar, yaşadıkları
evlerin sıkıntısını anlattı. Yaşanılan evlerdeki sıkıntılar
bilinmekle beraber, temel olanın evleri savunmak ve
ne olursa olsun yıkıma karşı ortak bir direniş sergilemek
olduğu konusunda halk ortaklaştı. Toplantı sonunda
yapılan oylamayla birlikte, 2 sene önce alınan 3. kat
çıkma yasağı yenilendi ve ihtiyaç olsa dahi kimsenin
yeni kat çıkmayacağı tekrar karar altına alındı.

Yürüyüş
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Yüksel’de Polis Ablukasını İlk Kez Kıran, Barikatları İlk Zorlayanlar...
Üç Kadın... Nazan, Deniz ve Belgin..

Direnme Hakları Gasp Edilen Nuriye ve Semih’le Dayanı�mak için,
Kadınlar, Yüksel’e Ellerinde Çiçeklerle Geldiler
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İşbirlikçi AKP iktidarı işlerine
geri dönme talebiyle direnişe başlayan
ve direnişin 210., açlık grevinin 90.
günlerinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın haklı mücadelesini
engellemek için onları; açlık grevinin
76. günü, 22 Mayıs’ta tutuklamıştı.
İşbirlikçi AKP’nin korkusu, direnişin
meşruluğundan, haklılığından ve di-
renişin dünya genelinde sahiplenil-
mesindendir. 

AKP iktidarının saldırıları boşu-
na… Direniş tüm hızıyla devam edi-
yor. Türkiye ve uluslararası kamuo-
yuna yayılan destek mesaj ve ey-
lemleri devam ediyor. 

Nuriye ve Semih’in direnişine
destek amacıyla sanatçı, aydın, yö-
netmen ve edebiyatçıların mesajlarını
yayınlıyor ve bu desteğin daha da
çoğalarak, yayılarak süreceğine ina-
nıyoruz. 

Aralarında Ece Temelkuran,
Burhan Sönmez, C. Hakkı Zariç,
Hasan Ali Toptaş’ın da bulundu-
ğu 103 edebiyatçı:

“KHK ile işten atılan akademisyen
Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih
Özakça, 65 gündür açlık grevinde.
Durumları gün geçtikçe daha da kö-
tüleşiyor. Haksız yere işten atılma-
larını protesto eden, işlerine iade
edilmeyi talep eden Gülmen ve Özak-
ça’nın taleplerinin yerine getirilmesi
yönünde, yetkililerin acilen devreye
girmesi için çağrıda bulunuyoruz.”
(İleri Haber)

Nobel ödülü alan yazar John
Maxwell Coetzee:

“Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça, dünyanın dikkatini, yeni Türki-
ye’de aydınların vahim durumuna
çekmek için cesaretle açlık grevine
gitti. “Umarım, Türkiye’yle ilişkide
olan NATO ülkeleri bu durumu dik-
kate alır ve ülkede hukukun üstün-
lüğüne dönülmesi için Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a baskı yaparlar.” (Ga-
zete Duvar)

Yazar Margaret Atwood:
“Gülmen ve Özakça, olağanüstü

hal kararnameleriyle kovulan 4 bin

811 akademisyen ve 40 bin öğret-
menden ikisi. Bugün itibariyle 80
günden fazladır açlık grevindeler ve
22 Mayıs 2017’de şafak baskınıyla,
polis tarafından kapıları kırılarak tu-
tuklandılar. Ankara’da hapishanedeler.
Artık adalet arzuları yüzünden ha-
yatları tehlikede. Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça serbest bırakılmalı ve
işlerine iade edilmelidir. Lütfen Tür-
kiye’de ifade özgürlüğünü ve de-
mokrasiyi savunan herkesi destek-
leyin.” (Bianet Haber)

Menderes Samancılar:
“Bu halkın oylarıyla iktidara gel-

miş ve tarafsızlık yemini etmiş hü-
kümet yetkililerine sesleniyorum ve
rica ediyorum, amacı sadece çağdaş
bir Türkiye için aydınlık çocuklar
yetiştirmek olan akademisyen Gülmen
ve öğretmen Özakça 62 gündür açlık
grevindeler, lütfen onların sesine ku-
lak veriniz.” (İnsan Haber)

Suavi:
“Nuriye Gülmen arkadaş, Semih

Özakça arkadaş! Haklı mücadelenizi
selamlıyorum. Atıldığınız işinize geri
dönebilmek için adeta bedenlerinizi
ve yaşamlarınızı riske attığınız, 2
ayı tamamlamak üzere olduğunuz
bu sorunun çözülmesi için tüm duyarlı
kamuoyunu bu soruna sahip çıkmaya
ve ilgilileri bu sorunu lehinize çözmek
için duyarlı olmaya davet ediyorum.
Dostça sevgilerimle”  (İnsan Haber)

Ferhat Tunç:
“KHK ile yok edilen hak ve öz-

gürlüklerin savunulmasında öncü ol-
dunuz. Sadece kendiniz için değil,
bu kapsamda hakları gasp edilen 10
binlerce kamu çalışanı
için direniyorsunuz. Sev-
gili Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça, 62. günü-
ne varan bu açlık greviyle
aslında büyük bir insanlık
dersi veriyorsunuz. Sizler,
ölmek için değil, hakkınızı
ve emeğinizi savunmak
için direniyorsunuz. Bize
düşen, sizinle birlikte ol-

mak ve hayata tutunmanız için sizinle
olan dayanışmayı büyütmektir. Du-
yarlı tüm insanlara çağrımdır. Bu iki
değerli hocamızı hayatta tutmak için
elimizden geleni yapalım. Ses verin,
ses verin ki onlar yaşasın. Ses verin,
ses verin ki hak ve özgürlükler iade
edilsin.” (İnsan Haber)

Yönetmen Costa Gavras:
Açlık grevindeki tutuklu eğitim-

ciler Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’ya destek mesajı gönderdi. Gavras,
Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney
aracılığıyla ilettiği mesajında, “De-
ğerli Fatoş, açlık grevindeki akade-
misyenlerin imza dilekçesini seve
seve imzalıyorum. Ve ayrıca yanla-
rında mücadele edenlerin eylemini
de destekliyorum. Değerli Fatoş, sana
ve Yılmaz’ın anısına dostluk ve sa-
dakatimi iletiyorum.”

Sinema yönetmeni Ken Loach
ve Sixteen Films’in direktörü Re-
becca O’Brien:

İngiltere’nin ünlü yönetmeni Ken
Loach ve filmlerinin yapımcı şirketi
Sixteen Films’in direktörü Rebecca
O’Brien, akademisyen Nuriye Gül-
men ve öğretmen Semih Özakça’ya
destek mesajı gönderdi.

Loach ve O’ Brien, Açık Gazete
ve Evrensel Londra’ya gönderdiği me-
sajda, Gülmen ve Özakça’nın yanında
oldukları ve yaşadıklarından da büyük
üzüntü duyduklarını ilettiler.

İki sinemacının mesajı özetle şöy-
le: “Erdoğan iktidarı ve onun sessiz
medyasının mağduru olan Nuriye ve
Semih’e buradan desteğimizi ve se-
lamlarımızı gönderiyoruz. Bizim po-
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Sanatçı ve Aydınların, Nuriye ve Semih İçin Yayınladıkları Destek Mesajları:

“Adalet İçin Bedenlerini Açlığa Yatırdılar, Yemeğe Değil,
Adalete Açlar” “Nuriye ve Semih’e Ses Ol!”



litikacılarımız da adalet ve açık de-
mokrasi isteyen Nuriye ve Semih’in
taleplerinin ivedilikle yerine getiril-
mesi için çaba göstermeliler...”

Sezen Aksu:
“Bu ülkenin büyük zorluklarla

yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür
açlık grevindeler. Hayatlarından vaz-
geçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve
fikirsel mücadelenin bedeli hayat
olamaz. Kendimize ve birbirimize
vereceğimiz en temel hak, yaşamak
ve yaşatmak. Gözümüzün önünde
eriyip giderlerse, bu günahtan han-
gimiz azade kalabiliriz?

Bu ülkenin yönetimine talip olmuş
ve görevlendirilmiş bütün yetki sa-
hiplerinden rica ediyorum: Lütfen
bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz.”
(Cumhuriyet Gazetesi)

Oyuncular Sendikası Genel
Sekreteri Tilbe Saran:

Oyuncular Sendikası Genel        Se-
kreteri Tilbe Saran, destek ve dayanışma
ziyareti sonrasında BirGün’e yaptığı
açıklamada, Gülmen ve Özakça’ya
verdiği desteği şu şekilde ifade etti:

“Oyuncular toplumun vicdanıdır.
Biz buraya vicdan nöbetini devral-
maya geldik. Nuriye ve Semih’e ses
vermeye geldik. Haklı direnişlerinin
daha görünür olması, duymayan ku-
lakların duymasını sağlamak için
geldik. Aç kalmaya değil, açlığa
mahkum edilmişlerdir. Onların ya-
nındayız, bir an önce işlerine, öğ-
rencilerine kavuşmalarını diliyoruz.
Herkesin evlerine ekmek götürme
hakkı vardır. Bu hak kimsenin elinden
alınmaz. Bu hak ellerinden alınamaz.
Bir an önce KHK ile yapılan yanlıştan
dönülmesini diliyorum. Onların di-
renişinden güç alıyoruz.”

Fazıl Say:
Fazıl Say’ın, Nuriye Gülmen ve

Semih Özakça için İnstagram hesa-
bında yayınladığı destek mesajı şu

şekildedir: “Düşündükle-
rimi yazmak isterim, zor,
ama isterim… Üzülme-
mek elde değil. Binlerce
akademisyen ihraç edildi.
Bunların arasında, niye
ihraç edildiğini bile bil-
meyen binlerce suçsuz in-
san var. İşinden gücünden
oldular. Hayatlarını ada-
dıkları mesleklerinden
uzaklaştırıldılar. Bazıları
bir barış dilekçesine imza
attığı için ihraç edildi, bazıları barış
dilekçesine imza atan meslektaşlarının
ihraç edilmesine tepki gösterdiği için
ihraç edildi, bazıları hiç bir şey yap-
madığı, suçsuz olduğu halde ihraç
edildi, şimdi dostlar; bu çağdaş de-
nilen “yeni” denilen bir ülkede ya-
şanamaz. Düşünün; bir bilim adamı
ne kadar zor yetişiyor. Birileri gelip
bir çırpıda 5000 akademisyeni işinden
atıyor. Bu haksızlığa tahammül edi-
lemez. Bu insanlar, bu ülkenin üni-
versite hocalarıdır; yapmayın. Filanca
siyasi konuda farklı düşünmek de
suç olmamalı, yani filanca görüşün
bir cezası olacaksa; bu halkın yüzde
49’u mu cezalandırılacak, pardon;
yanlış dedim yüzde 100’ü mü?!! Ta-
nıdığım müzisyenler var KHK’dan
ihraç edilen, biliyorum, hiçbir suçları
yok, ne bir terör örgütünün yakından
uzağından geçmişlikleri ne de başka
bir şey, suçları yok, sosyal medyaya
bir şey yazmışlıkları da yok. Yani
hakikaten sebep ne bilinmiyor. Bu
müzisyenler mesela niye ihraç edildi?
Bir kişi açıklayamaz. Gerçekten merak
ediyorum, kim onları şikayet etti ve
hangi gerekçeyle? Beni asıl üzen ise,
ne yıllardır çalıştıkları kurumlardan
bir destek gördüler ne de on yıllardır
beraber müzik yaptıkları meslektaş-
lardan hiçbir dayanışma göremediler.
Acıklı bu. Acı. Bu çaresizlik, her se-
ferinde içimi karartıyor.”

Tiyatro Gazetesi Müstehak:

Aralarında Genco Erkal, Füsun
Erbulak, Sevinç Erbulak, Mert Fırat,
Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Alican
Yücesoy, Defne Halman ve Yiğit
Sertdemir gibi isimlerin bulunduğu
sanatçılar, görevlerine geri dönmek
için açlık grevinde olan Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça’ya destek ver-
di. Tiyatro Gazetesi “Müstehak” ta-
rafından #NuriyeVeSemihinAçlığı-
naSesVer hashtag’iyle sosyal paylaşım
sitesi Twitter üzerinden yayınlanan
videoda sanatçılar, yazar ve şair Rıfat
Ilgaz’ın “Aydın mısın?” isimli şiirini
seslendirdi. Sanatçılar, videoda “Ada-
let için bedenlerini açlığa yatırdılar”,
“Yemeğe değil, adalete açlar”, “Nu-
riye ve Semih’e ses ol.” dedi. (DHA)

Barış Atay:
Barış Atay’ın Twitter hesabından,

Gülmen ve Özakça için paylaştığı
dayanışma mesajı şöyle: 

“Arkadaşlar, bedensel olarak ya-
nınızda olamasam da bütün kalbimle
direnişinizi, mücadelenizi selamlı-
yorum. Sonuna kadar yanınızda ol-
duğumu bilin istiyorum. Herkes gibi
açlığınızı paylaşıyorum. Açlığınız,
aslında hepimizin açlığı. Bu süreçte
yasa dışı bir şekilde işlerinden edilen,
canlarından olan bütün insanların
haklarının bir şekilde savunulacağını,
güzel günler göreceğimizi, mücade-
lenin sonunda bizim kazanacağımızı
biliyorum. Özellikle size bu mücadele
için aynı şeyleri hisseden biri olarak
teşekkürü borç biliyorum.”
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Nihat Behram
Zindanda açlık grevi 89. gün.

"Duruşma 31 Ekim’de demek, plan
kasıtlı öldürecekler anlamındadır.
Susana lanet olsun!

***
dokuz8
Balıkesir Burhaniye ilçesinde,

Nuriye ve Semih' in tutuklanmasını
protesto etmek isteyen 3 kişi gözal-
tına alındı.

***
Halkın Sesi TV
Bu halkayı kıracak en güçlü silahı

bulamadı egemenler daha, bulama-
yacaklar da. Biz var oldukça bula-
mayacaklar. Dursun Karataş

***
Nuriye Gülmen
Nazife’miz artık Yüksel Cadde-

si’nde! Direneceğiz, kazanacağız,
biz kazanacağız!

***
Nuriye Gülmen
Nuriye ve Semih iftar sofrasına

davet ediyor! Yarın Konur Sokak’ta
açlığın 90. gününde açlığımızı pay-

laşıyoruz.
KONUR SOKAKTA NURİYE

VE SEMİH'İN HALK SOFRASINI
KURUYORUZ!

Biz adalete olan açlığımızı, işi-
mize döndüğümüzde büyük bir sof-
rada gidereceğiz.

O zamana kadar adalete açlığı-
mızla ibadetin açlığını buluşturu-
yoruz.

***
Halkın Hukuk Bürosu
İlerici, demokratlar.
Bazı akademisyenler ücretsiz

izne ayrılıp öğrencilerini yalnız bı-
rakıyor. Onlara sesleniyoruz: Kalın
ve mücadele edin.

***
Artı Gerçek
Üç büyük kentte, Gülmen ve

Özakça’ya destek eylemi.
***
Artı Gerçek
İdil Kültür Merkezi baskınında

gözaltına alınan Bergün Varan, sav-
cılık sorgusunda serbest kaldı. 

***

Halkın Sesi TV 
Beynimizi de söküp atamazlar

ya;
O beyni tuz buz etseler de her

yanımızı, elimizi, kolumuzu kırsalar
da dişlerimizle tutunabilmeliyiz.

***
Dilara Korzay
Torun Center inşaatı bitmiş. Si-

tenin girişine starbucks açılmış. Kah-
venizi içerken, ölen 11 canın çakıldığı
betona bakıp hayal kurabilirsiniz.

***
İstanbul Postası
Dersim'de şehit düşen Sarıgazili

Onur Polat ve Umut Polat'ın babası
Ali amca, Kemal Gün'ün ziyaretine
gitti.

***
Defne Halman
İşi, onuru, ekmeği adalet için di-

renenlere selam olsun.
Haklısınız!
Mutlaka kazanacaksınız!
Yanınızdayız.

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

Umudumuzun Gündeminden

Yürüyüş dergisi dağıtımı devam ediyor. Halkın sesi
Yürüyüş'ü daha fazla sahiplenme zamanıdır. Tüm dergi
dağıtımcıları ve okurlarına çağrımızdır. Daha fazla ma-
halleye, daha fazla insana ulaştırma sorumluluğuyla
hareket edelim. İstanbul’da mahallelerinde yapılan dergi
dağıtımları aşağıdaki gibidir:

Gülsuyu-Gülensu Halk Cephesi:
Gülsuyu Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımcıları

tarafından Gülensu Son Durak, Battalgazi ve okul çev-
resindeki esnaflara, Yürüyüş'ün 16. sayısının dağıtımı
yapıldı. Esnafların sorunları ve gündem üzerine kısa
sohbetler edildi. 3 kişinin katıldığı dağıtımda, 38 dergi
halka ulaştırıldı.

Sarıgazi Halk Cephesi:

Sarıgazi'de 3 Haziran'da dernek çevresine yapılan
dergi dağıtımında 80 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı
sırasında halkın sorunları hakkında sohbet edildi.

Esenyurt:
Yeşilkent Mahallesi'nde 7 Haziran'da iki Halk Cep-

heli’nin yaptığı dağıtımda 70 dergi halka ulaştırılırken,
halkla gündem üzerine sohbet edildi.

Yürüyüşümüz Tüm 

Kararlılığıyla 

Sürüyor, Halka Umut Olan 

Yürüyüş Dergimizi Hiçbir Güç

Durduramaz

Yürüyüş
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İstanbul Okmeydanı’nda 30
Mayıs’ta Grup Yorum’un çalışma-
larını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi
polis tarafından basıldı. Baskının
ardından, basında “Okmeydanı’nda
Terör Operasyonu” denilerek yasal
çalışmaların yapıldığı kültür mer-
kezi terörize edilmeye çalışıldı.
Ayrıca baskında Grup Yorum ele-
manları ve orada misafir bulunanlar
gözaltına alındı. Konuyla ilgili
Grup Yorum 5 Mayıs’ta bir açık-
lama yayınlayarak, yalanlara karşı
gerçek olayları anlattı;

“Ne oldu bu operasyonda? Bu
sorunun cevabını ve de asıl gerçekleri
basından okuyamazsınız. İşte ger-
çekler…

YALAN 1: Terör örgütü ope-
rasyonu değil, kültür merkezi tala-
nı…

Operasyonla hemen aynı anda
basında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin Okmeydanı’nda helikopter
destekli büyük bir terör operasyonu
yaptığı bilgisi geçti. Arka arkaya dü-
şen haberlerde özel hareket timlerinin
destek verdiği operasyonda itfaiye
ekiplerinin yardımıyla belirlenen ad-
reslere baskın yapıldığı, çok sayıda
şüphelinin gözaltına alındığı, suç un-
surlarının da toplandığı haberleri ya-
zıldı, çizildi. Bu dev operasyonda
polis, şüphelileri yakalayıp delilleri
toplayarak üstün başarı madalyası

almaya da hak kazandı! Elbette ha-
bercilikte jet hızına yetişemediğimiz
basın da yaptığı haberlerle polisten
geri kalmadı.

Oysa kültür merkezimize gelen
polis ne arama kararı bildirerek ne
de içeride ne yapıldığına bakmadan
adeta talana gelmiştir. Operasyon
sonrası yayınlanan görüntüler asıl
terörün ne olduğunu gözler önüne
seriyor. Arkadaşlarımız işkencelerle
gözaltına alınmıştır, kültür merkezi-
mizin duvarları, camları parçalan-
mıştır. Kafemizde oturan öğrencimiz
sorgusuz sualsiz gözaltına alınmıştır.
Enstrümanlarımız kırılmış, çalınmış,
ayakkabılarımız yakılmış, eşyalarımız
paramparça edilmiş ve kitaplarımız
yerlere atılarak üzerinde tepinilmiştir.
Masa, sandalye, dolap, fırın, bilgi-
sayar… herşey paramparça edilmiştir.
Terör budur. Ağza alınmayacak küfür

ve hakarette polisler birbiriyle ya-
rışmıştır. İçinde tiyatro, sinema, fo-
toğraf, müzik çalışması yapılan bir
kuruma ellerde silah, helikopter, zırhlı
araçlarla gelerek kurum terörize edil-
meye çalışılmıştır. Ve bunu ilk kez
yapmıyorlar. Bu yalanları da artık
kimse yutmuyor.

YALAN 2: Örgütsel dokuman
değil, devrimci sanat eserleri…

Haberlerde dikkati çeken bir diğer
yan da “suç unsurlarının” toplanmış
olmasıydı. Bu ne hız, adeta çalınırca-
sına torbalara doldurulan şeyler nasıl
hemen suç unsuru oldu. Kim inceledi,
hangi bilirkişi orda hazır bulunup
bunların birer suç unsuru olduğu ka-
naatine vardı. Kitapları nasıl hemen
okudunuz, CD’lere nasıl hemen bak-
tınız, bilgisayarlarımızı nasıl hemen
incelediniz. Daha geçen baskında çe-
kice, sahne kıyafetlerimize, gaz mas-
kesine, kitaplarımıza, bayilerde satılan
dergilere el koyduğunda da aynı şeyi
söylemişti polis. Örgütsel doküman.
Bir şey bulamayınca her şey suç un-
suru. Şarkılarımız, şiirlerimiz, fotoğ-
raflarımız. Faşizmin gerçeklerini ortaya
serer. Defalarca kez gördüler, göre-
cekler. Alnımız ak, başımız diktir.

YALAN 3: Suç unsurları top-
lanmadı, alenen enstrümanlarımız
çalındı.

Kasım ayında yapılan baskında
paramparça edilen enstrümanlarımız
göstermişti faşizmin gerçek yüzünü,

�stanbul Okmeydanı’nda Bir Operasyon
Yalanlar ve Gerçekler

Yürüyüş
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sanata düşmanlıklarını. Bu defa başka
bir yöntem denenmiştir. İki bağlama
ve bir gitarımız hırsız polislerce ça-
lınmıştır. Bu hırsızlıkla ilgili suç du-
yurusunda bulunacağız. Biz enstrü-
mansız da söyleriz ama onların hır-
sızlığı kanıtlıdır. Tüm mahalle halkı
görmüştür enstrümanlarımızın nasıl
çalındığını. Hırsızlar.

YALAN 4: Gözaltına alınanlar
zanlı değil, Grup Yorum üyeleridir.
El konulanlar örgütsel doküman değil,
enstrümanlarımız ve sanat emeği-
mizdir.

Daha üç ay önce hakim karşısında
sanatımızı, Yorum’u ve kültür faali-
yetlerimizi, devrimci sanat geleneğini
savunduk. Kim olduğumuz, ne yap-
tığımız aşikardır. Halkımızdan gizli
kapaklı iş çevirmiyoruz. Evet, dire-
nenleri destekliyoruz. Bundan da gu-
rur duyuyoruz. Bundan mı korku-
yorlar. Korkuları büyüyecek maalesef,
çünkü sadece biz değil tüm halklar
direnenlerin yanında. Gözaltına alınan
hiçbir arkadaşımız hakkında yakalama
kararı yoktur. Ki olsa da bu bir ku-
rumun bu şekilde baskına uğramasına
sebep değildir. Bu baskın hukuksuz-
dur. Yasadışıdır.

Bir önceki baskında arama kararı
dahi çıkarmamış fakat örgüt üyesi

yakalama ve suç unsurlarına ulaşma
gerekçesiyle kültür merkezimizi talan
etmiş ve o anda orda bulunan herkesi
gözaltına almıştı. Silah ve mühimmat
aradığını gerekçe göstermişti. Bu ge-
rekçeyle girip Yorum elemanlarını
almış ve mühimmat diye çekiç ve
gaz maskesine ve kıyafetlerimize el
koymuştu. Şimdi de polisin nasıl bir
gerekçe uydurduğunu öğreneceğiz.
Yine silah ve örgüt üyesi bulmaya
geldiler. Yine o anda kim varsa
herkesi gözaltına alıp gittiler ve yine
silah bulamadılar, enstrümanlarımızı
çaldılar.

YALAN 5: Uygulama gözaltı
değil, işkence ile adam kaçırma…

Arkadaşlarımız işkence ile yaka
paça kaçırılmışlardır. Avukatlarımızın
onlardan aldığı bilgilere bakın: “Çok-
ça sözlü ve fiziksel saldırıya maruz
kalmışlar. Çoğu, bir gözaltında ilk
defa bu kadar çok saldırıyla karşı-
laştığını söylüyor. Hakaretler, cinsel
içerikli sözler, ahlaktan yoksun ka-
rakterdeki insanların toplanmış olduğu
bir ekip düşünün.

Dilan Poyraz’ın bir kaç yerden
saçı dibinden koparılmış, tutam tutam.
Araç içinde baygınlık geçirmiş, kulak
zarı patlamış, atılan sloganları, ko-
nuşulanları duymayacak vaziyette.

Nezaretteyken gittiği doktor kontro-
lünde doktor, duyma kaybı olduğunu,
yüksek sesle müzik dinlemekten ol-
duğunu söylemiş. Burnunda küçük
bir kırık varmış, tedavi için geç
demiş, kendi kendine kaynayabilir
demiş.

Dilan Ekin’in beli ağrıyor.
Sultan Gökçek’in kafasına çok

vurmuşlar, başı çok ağrıyor. Yüzü
şişmiş durumda, kafasına aldığı dar-
belerden ötürü.

Bergün Varan’ın kafasının tepesi
önden arkaya doğru uzun bir açıklık
var. Yaklaşık 3 cm eninde, 10 cm
uzunluğunda. Saçları çekilerek kö-
künden koparılmış. Ancak morali
çok iyi.

Özgür’ün sağ gözü morarmış.
Genel şikayetler; ters kelepçeden

dolayı elde hissizlik olması. Genel
olarak kafaya darbe almışlar.

İşte basının yazmadığı gerçekler.
İşte terör.

YALAN 6: Arama değil, yağma
ve talan…

Terör operasyonu kapsamında
“arama” yapıldığı söyleniyor. Neyi
aradıkları meçhul ama bunun sadece
bir arama olmadığı kesin… İşte “dev
operasyon”un ardından kültür mer-
kezimizin hali:

-3 bağlama, 1 gitar çalınmış.
(Tespit edebildiğimiz)

-Yan flüt, yapışkan kovasının
içine batırılmış. Flütün bir parçası
çalınmış.

-Vesikalık fotoğraflarımız ya-
pıştırıcıya bulanmış.

-Fırınımız kırılmış, devrilmiş,
camı parçalanmış.

-Elektrik süpürgesinin sapı ça-
lınmış.

-2 dolabın kapağı kırılmış.
-Bir odanın duvarı balyozla

parçalanmış.
-Kıyafetlerimiz yere atılıp üze-

rine diş macunu ve ağız temizleme
suyu dökülmüş. Bir kısmı duşa
atılmış.

11 Haziran
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Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 



-Banyo dolabı parçalanmış.
-Kitaplığımız ve ayakkabılık parçalanmış.
-10 çift ayakkabı yanmış.
-2 odanın camları kırılmış.
-Demir korkuluklarımız akrep denen zırhlı araçla

sökülmüş.
-Komşularımızla ortak alanımız olan, binanın

merdiven boşluğu delinmiş.
-Klimalarımız parçalanmış.
-Şarkı sözlerimizin, akortlarımızın yazılı olduğu

defterler paramparça edilmiş.
-Dergilerimizin üzerine boya dökülmüş.
-Hapishanelerden gelen mektuplar yırtılmış ve

yerlere atılıp üzerine basılmış.
-Mutfak ve banyo eşyaları parçalanmış.
-En az 7 tablet, 2 bilgisayar, 4 tane cep telefonu

çalınmış.
İşte “arama” denilen yalanın arkasında bu var.
YALAN 7: Yoğun güvenlik önlemi değil, korkutma

ve gözdağı…
Kültür merkezimize yapılan baskında onlarca araç

kullanılmış ve çok sayıda polis yer almıştır. Bunların
asla bir “güvenlik önlemi” olmadığını biliyoruz. Kimi
kimden koruyorlar? Biz o mahallede yıllardır yaşıyoruz.
Mahalle sakinlerimizden duruma tepki gösterenlere GBT
yapmaları, azarlamaları, silah doğrultarak evlerine git-
melerini söylemeleri asıl güvenliği halka karşı kendilerine
aldığını göstermiştir.

İşte bir baskının ardından basında okuyamayacağınız
gerçekler… Bu yalanlar, baskınlar nafile. Kanunsuz ve
hukuksuz, insanlık dışı bu “örgüt operasyonları” ile hal-
kımızı kandıramazlar.

Asıl amaçları direnen halkın direniş damarlarını yok
etmeye çalışmaktır. Devrimci sanatın büyümesine ta-
hammül edemeyen iktidar çareyi sürekli baskınlarda
arıyor. Ama nafile.

Bu yalanlarla da kazanamayacaklar. Gerçekleri hal-
kımız biliyor. Ne yanlarına aldıkları masabaşı basın ne
de arkalarına aldıkları iktidar. Hiçbirisi devrimci sanatı-
mızın halkımızın gönlünde ve beyninde yarattığı gücü
yok edemez. Devrimci sanat karşısında güçsüz ve acizler.
Bu nedenle bu kadar saldırganlar. Ne yaparlarsa yapsınlar
bu sesi yüzyıllardır susturamadılar. Ve susturamayacak-
lar.”

Okmeydanı Halk
Meclisi Recep Tayyip
Erdoğan'ın halktan
korkusunu 2 Hazi-
ran'da yayınladığı bir
açıklamayla şu şekilde
ifade etti: "Recep Tayyip Erdoğan semtimize Okçular
Vakfı’nda yapılacak "Palet İlkokulu 2016-2017 Mezu-
niyet Töreni ve İftar Programına" katılmak için geli-
yormuş. Tarih 2 Haziran saat 16.00, Okçular Vakfı’na
giden bütün yollar kapatılmış durumda… Halkımız
bindiği otobüslerden Palet İlkokulu’nun mezuniyet ve
iftar programının yapılacağı Okçular Vakfı’nın çok
uzağında indiriliyor. Neden mi? Çok açık şekilde 'va-
tandaştan rahatsız oluyordur terbiyesiz adam' otobüs
ahalisinden bir abimizin dediği üzerine.. Otobüsten
inildikten sonra Kulaksız yokuşu arşınlanıyor, arşın-
landıkça yollar Mübarek Ramazan’ın niyetlileri bed-
dualarını keskinleştiriyor…

Halk bu tabi sağı solu belli olmaz hesabı yapılmış-
çasına Okçular’a helikopteriyle, TOMA'sıyla, büyük,
küçük zırhlı araçlarıyla yüzlerce polis yığılmış, insanlar
mezarlıkların içinden geçiriliyor… Mezarlıkların içinde
saf tutmuş bir polis 'bugün en çok duyduğum şey
beddua oldu' diyordu diğerleriyle birlikte gülerek. Sahi,
halka zulmedenlerin ve bu zulme ortak olanların iftarı
kabul olur mu?"

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 25 Mayıs’ta ma-
hallede “Kanser ve Beslenme Semineri” düzenledi.
Seminere İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Yavuz Dizdar katılım sağladı ve
katılımcılara yönelik sunum yaptı. Program süresince
hem bilgi paylaşımında bulundu hem de halktan gelen
soruları yanıtsız bırakmadı. Verimli geçen seminere
50 kişi katılım sağladı

Hiçbir Korkuya Benzemez, 

Halkını Satanın Korkusu

Yürüyüş
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Halkın Beslenme Sorununu 
Halk Meclisleriyle Çözeriz



Yapılamayan ilk duruşmadan sonra,
dosyanın 2 duruşmasında mahkeme
kapalılık kararı almış ve dosyayı ba-
sından ve halktan, süreci takip edenlerin
bilgi ve ilgisinden kaçırılmıştır. Böylece
hem sanıklara “sınırsız hareket alanı”
sağlanmış hem de mahkeme kendi
hukuksuzluğunu halktan gizlemenin
yolunu bulmuştur. Oysa yargılamanın
aleniyeti ceza yargılamasının temel
ilkelerinden biridir.  Adaletin yerine
geldiğinin en önemli göstergesi, yar-
gılamanın halka açık yapılmasıdır.
Duruşmanın halka açık yapılması, du-
ruşma salonunun kapısının herkese
açık olması demektir Bu durum Ceza
Muhakemesi Kanunu 182/1 maddesine
göre, “duruşma ve celseler herkese
açıktır.” Hükmüyle sabittir. 

CMK 182/2 Madde ye göre ise;
“Genel ahlâkın veya kamu güvenli-
ğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâl-
lerde, duruşmanın bir kısmının veya
tamamının kapalı yapılmasına mah-
kemece karar verilebilir.” Demektedir.
Ancak duruşmanın yürütülmesini en-
gelleyen sanıkların hal ve davranış-
larıdır. Mahkeme sanıklara yaptırım
uygulamak yerine duruşmayı halka
kapatmayı tercih etmiştir. Bu durum
daha baştan itibaren mahkemenin ta-
raflı davrandığının kanıtıdır. 

Yine ısrarla duruşmanın uygun
bir salonda yapılması talebimizi mah-
keme karşılamadığı gibi, avukatları
duruşma salonuna almak istememiş
daha koridorun başında avukatların
önüne polis ve özel güvenlik görev-
lileri dikilmiştir. Mahkeme bununla
da yetinmeyip “Kamu güvenliği” ge-
rekçesi ile duruşmanın başka bir yere
gönderilmesini bile istemiştir. 

Duruşmada tutuklu sanıkların kimlik
tespiti ancak 9. Celsede yapılabilmiştir.
Sanıkların ifadeleri ise 06.04.2015 ta-
rihinde yapılan 12. Celsede alınmaya

başlanmıştır.  Ancak sanıklar ilk du-
ruşmalardan başlamak üzere, iddiana-
medeki suçlara karşı kendilerini sa-
vunmak yerine, Hasan Ferit’e, ailesine
ve avukatlarına, başka devrimcilere ve
onların avukatlarına tehdit ve hakaret-
lerde bulunmuşlardır. Öyle ki adam öl-
dürmekten adam yaralamaya, uyuştu-
rucu satmaktan çocuk kaçırmaya, gasp
ve yağmadan sahte paraya kadar işle-
dikleri tüm adi suçları “vatanseverlik”
, “teröre karşı mücadele” olarak adan-
dırmış, müşteki tarafa saldırıda bulunup
hakaretlerde bulunarak yaptıklarını meş-
rulaştırmak istemişlerdir. Çetenin baskı,
sindirme ve korkutma amacıyla hareket
etmeye ne kadar alışkın olduğu, duruşma
salonunda şikâyetçilerin avukatlarına
yöneltme cüreti gösterdikleri söz ve
hareketlerden de anlaşılmaktadır. 

Ağır suçlamalar altındayken ken-
dilerini savunma yolu olarak hakaret
ve tehdidi seçen sanıklar, yerli yersiz
ilgili ilgisiz, “Hasan Ferit teröristti”,
“Gülsuyu’nda ne işi vardı” , “elinde
silah vardı, biz onu öldürmeseydik o
bizi öldürecekti” gibi gerçekle hiçbir
biçimde bağdaşmayan ve sanıkların
savunmalarının aksine teknik ve somut
bir delille Hasan Ferit’in elinde silah
ve barut artığı olmadığı belirlendiği
halde ve kendilerinin açtığı ateşle öl-
dürülen Hasan Ferit’in elinde barut izi
olmamasını “belki elini yıkamıştır”
şeklinde alay ederek açıklayan çeteci
katiller,  çete faaliyeti kapsamında ta-
sarlayarak adam öldürme suçunun ucuz
savunmasını yapmaktadırlar. 

Hiçbir çeteci katil, arkasına devlet
desteğini ve gücünü almadan böyle
açıktan hakaret ve tehdit etme aymaz-
lığını gösteremez. Tek kaldıklarında,
arkalarındaki devlet desteği çekildi-
ğinde nasıl salya sümük ağladıklarına
tarih tanıktır. Bir ideolojik ve inançsal
motivasyon kaynağı olmayan, uyuş-

turucu kullanarak ayakta kalan çeteci
mafya artıklarını konuşturan ve dev-
rimcilerin varlığını ve faaliyetlerini
engellemeye çalışan devlet, Gülsu-
yunda uyuşturucu çetelerini devreye
sokarak halk düşmanı politikalarından
sonuç almaya çalışmaktadır.

Devlet ve vatanı bir ve aynı şey
sanan çeteci katiller, avukatlara yönelik
de  “devlet düşmanları”  “vatan hainleri,
terörist avukatlar” diyerek hakaret et-
mekte, avukatların devlete düşman ve
hain oldukları söyleyerek kendilerini
suçtan kurtarmaya çalışmaktadırlar. 

Uyuşturucu ve yozlaştırma poli-
tikasının emperyalizmin ürettiği halk-
lara karşı bir saldırı politikası olduğunu
ifade eden avukatlara,  “batılı dev-
letlerin kucağında oturuyorsunuz”
sözlerinin  polis ve devlet ağzıyla
söylendiği ve sanıklara ezber ettirildiği
çok açıktır. Bir taraftan “bu avukatlar
olmasaydı biz şimdi elli kere tahliye
olmuştuk” diyerek devrimci avukat-
lardan duydukları hazımsızlığı dile
getiren sanıklar, avukatlara yönelik
de her celse “savcının katillerini sa-
vunuyorsunuz” “savcının katillerinin
leşini almaya gittiniz” “ savcının ka-
tilisiniz” gibi sözlerle avukatların da-
vadaki etkinliğini kırmayı hedefle-
mektedirler... Bulundukları her yerde
hakaret, tehdit, şantaj, şiddet ve ölümle
halkı ve haraç aldıkları kişileri sin-
dirmeyi, korkutmayı görev edinmiş
çeteciler, devrimci avukatlara karşı
da aynı yöntemle saldırmaktadırlar.

31. son celsede, sanık avukatla-
rından birinin savunmasında müşteki
avukatlarını göstererek öldürme ola-
yını canlandırmaya çalışmasına kar-
şılık, sanıklardan Şahin EREN “aman
böyle anlatma, şimdi Av. Ahmet’e
bir şey olsa bizden bilecekler” diyerek
mahkeme huzurunda avukatları ölüm-
le tehdit etmiştir. Yine “sen Ebru

HASAN FERİT GEDİK DOSYASI’NDA YAŞANANLAR,
DEVLET MAFYA İLİŞKİLERİNİN BİR RESMİDİR-2

Hasan Ferit Gedik Kimdi ve Nasıl Öldürüldü?Halkın 
Hukuk
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Timtik,  sen Şükriye Erden ne işiniz vardı o gün adliyede,
silahı siz soktunuz, savcıyı siz öldürdünüz” şeklindeki
söylemlerle doğrudan avukatlara suçlamada ve saldırıda
bulunulmaktadırlar.

Tüm bunlar çaresizlikle kendini savunmaya çalışan
çeteci katillerin tabiatına uygundur. Ancak bu tehdit ve
hakaretlerin, bir duruşma salonunda, bir ağır ceza mahkeme
heyeti karşısında, savunma yöntemi olarak seçilmesi ve
bu biçimde konuşulmasına izin verilmesi doğal ve kabul
edilebilir değildir. 

Her sanığın kendini savunmaya hakkı vardır ancak
doğrudan hakaret ve tehdit ederek ve mahkemede kamu
görevi yapan avukatın hedef alınarak savunma yapılabilmesi
mümkün değildir.  Tehdit ve hareket, sanığın kendini
özgürce ifade edebilmesi anlamına gelen savunmanın do-
kunulmazlığı sınırlarının dışındadır ve bu sözlerin hiç biri
ne suçlamayla ne de delillerle ilgili olmadığı gibi yargılama
faaliyetinin bir parçası olan avukatları hedef alarak ger-
çekleştirilmektedir.  Mahkeme başkanının bu sözleri
kesmesi ve sanığı savunmayla ilgili olarak konuşmaya
davet etmesi gerekir. Bu biçimde konuşmaya devam eden
sanık hakkında da duruşma disiplini çerçevesinde sanığın
dışarı çıkarılması ve hakkında suç duyurusunda bulunulması
gerekir. Ancak sanıklar 31 celse boyunca bu tarzı ve
tutumu sürdürmüşler, buna izin vererek mahkeme heyeti
de en hafif deyimle sanıkların davranışlarına yol vermişler,
hakaret ve tehdit suçlarının oluşmasına araç olmuşlardır.  

Sonuç olarak; 
1- Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesi olayı da çeteci

katillerin yargılanması davası da devrimcilerin ve devrimci
avukatların tehdit, hakaret, fiili saldırı gibi yollarla sindi-
rilmesine ve bertaraf edilmeleri amacına hizmet etmiştir. 

2- Ancak bir dünya görüşü ve yaşam felsefesi olan
devrimcilerin ve devrimci avukatların sistemin artıkları
haline gelmiş devlet destekli çetecilerin her türlü saldırısına
karşı güçleri oranında direneceklerine, tehdit hakaret ve
saldırılarına boyun eğmeyeceklerine tarih tanıktır. 

3- Hasan Ferit GEDİK ve devrimciler, halkların özgür
ve aydınlık geleceği için mücadele etmişlerdir. Emperya-
lizmin ve faşizmin halkları teslim alma politikalarına karşı
koymuşlardır. Yoksul halkın yozlaştırılmış çocukları olan
çeteciler, kendi kaderleri için, halklarının düşmanlarına
karşı mücadele etmek yerine uyuşturularak, çeşitli vaatler
ve maddi dürtülerle dostunu ve düşmanını ayırt edemez
hale getirilmiş, nihayetinde ellerini devrimcilerin kanlarına
bulayarak halklara karşı suç işlemişlerdir. 

4- Halklara karşı işlenen suçlar, gerek mahkemelerde,
gerekse hayatın her alanında mahkûm edilecek er ya da
geç hak ettikleri yere oturtulacaktır. Hakkın yerini bulması
için her koşulda mücadele etmeye, çetelere ve yozlaşmaya
karşı mücadelenin özünde emperyalizme ve faşizme karşı
mücadele olduğu bilincini taşımaya devam edeceğiz.

5- Herkesi bu mücadeleyi sahiplenmeye ve yükseltmeye,
Hasan Ferit GEDİK’in katlillerinin cezalandırılması için davayı
takip etmeye çağırıyoruz. 12 Temmuz 2017 günü Hasan Ferit
için ayırdığımız bir gün olsun, Kartal Adliyesi’hde olalım.   

Grup Yorum Biziz
Halkı Teslim Alamazsınız!

İstanbul Okmeydanı Mahallesi’nde, 30 Mayıs’ta AKP’nin
işkenceci, hırsız polisleri tarafından Grup Yorum’un çalış-
malarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne operasyon yapıldı.
operasyonda içeride çalışmalarını sürdüren Grup Yorum ele-
manları yansıra orada ziyarette bulunan misafirler ile toplam
10 kişi işkencelerle gözaltına alındı ve kültür merkezi keyfi
olarak darmadağın edildi. Konuyla ilgili Halk Cepheliler
yazılı açıklamalar yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi;

Armutlu Halk Cephesi (4 Haziran): “… Son 8 ayın
içerinde bu Grup Yorum’a yönelik 3 operasyon oldu. Ama
değil 8 ayda 3 operasyon yapmak 1000 operasyonda yapsalar
boşuna, halkın türkülerini söyleyenleri asla susturamayacaklar.
Grup Yorum’un kökleri Anadolu topraklarındandır. Anadolu
toprakları verimlidir, tohum bir kez düştü mü kök saldı mı
toprağa hiç bir şey onu engelleyemez, büyür gelişir türlü, türlü
güzellikler verir. Bu kadar bereketli olan toprakların her karışına
kök salan Grup Yorumu operasyonlarla susturamazlar. Çünkü
Grup Yorum Anadolu halklarının türkülerini söyler O türküler
ki yılları, asırları aşıp, dilden, dile kulaktan, kulağa yayılıp da
gelmiştir bu günlere… Tarihe bir yarınlar için direnenler birde
yarınlara gidenlerin ismi nakşedilecek… ”

Çayan Halk Cephesi (2 Haziran): “… Enstrümanları
çalarak, insanlarımızı gözaltına alarak, katlederek, tutuklayarak
yıldıramayacağınızı bildiğiniz halde geliyorsunuz ve ağır iş-
kencelerden geçirip duvar yıkıp cam kırıp gidiyorsunuz. Bunları
yapıyorsunuz ve bunlarda sizin acizliğinizin hazmedemezliğinizin
göstergesi olarak karşınıza çıkıyor. Bir ulusun türkülerini
yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Ve siz bunu
biliyor, korkuyor onlarca zırhlı araç yüzlerce polisinizle geli-
yorsunuz çeşitli terör demagojileriyle halkı tahrik ediyor halkın
gerçekleri görmesini saklıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz çünkü
Haziran ayaklanmasının bir daha gerçekleşmesinden korku-
yorsunuz ve bunu bahane ederek İdil Kültür Merkezini bası-
yorsunuz… Her birimiz birer Grup Yorum elemanıyız biz
halkız, Grup Yorum Halktır Susturulamaz…”

Bahçelievler Halk Cephesi: 2 Haziran’da, 30 Mayıs’ta
basılarak talan edilen ve gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri
sahiplenmek için Zafer Mahallesi’nde pankart astı. Asılan
pankartta “Grup Yorum Halktır Susturulamaz! Halk Cephesi”
imzalı slogan yer alarak Grup Yorum’un susturulamayacağı
belirtilmiş oldu.

Devrimci İşçi Hareketi (DİH): 2 Haziran’da, 30 Ma-
yıs’ta baskınla talan edilen ve çalışanları gözaltına alınan
İdil Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Ayrıca ziyarette kısa bir
açıklama yapan DİH kısaca şu sözlere yer verdi;

“… Katil AKP türküleri susturabileceğini sanıyor ama
yanılıyor. 30 yılı aşkın bir süredir Bu topraklarda direniş
türküleri yapan ve direnen Grup Yorum ilk kez basılıp talan
edilmiyor, sonda olmayacaktır. Hiçbir ahlakı olmayan katil
polisler bu defada Grup Yorum’un enstrümanlarını alıp git-
mişler. Çalmışlar. İdil Kültür Merkezi’nin binasının camlarını
ve kapısını kırmışlar. Emek Düşmanı AKP ye sesleniyoruz;
Grup Yorum Haktır Susturulamaz. Yaptığınız da yanınıza
kar kalmaz. Bu halk düşmanlarını unutmaz. Sizi de unutma-
yacaktır, işkence yapmaktan vazgeçin.”
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SORUN: Kendini sınıflar üstü görmek
ÇÖZÜM: Sınıf bilinci
Ne demektir sınıflar üstü olmak?
İlkel komünal toplumdan günümüze, tüm toplum biçim-

lerinde ezen ve ezilen sınıflar vardır. Köleler ve köle
sahipleri, serfler ve feodal beyler, proletarya ve burjuvazi;
ezilen ve ezen sınıfları, emeği sömürülen ve sömürücü
sınıfları temsil ederler.

Bu sömürünün sonucu, sömürücü sınıflarla sömürülen
sınıflar arasındaki çelişki ve çatışmalardır.

Kapitalist toplum içinde, tüm sınıflar ve ara tabakalar,
bu sınıflar savaşının bir yerinde dururlar. Ya ezilen sınıftan
yana ya da ezen sınıftan yanadırlar. 

Ve, tüm sınıf ve tabakaların eylemleri, bu sınıf savaşında
bir tarafın çıkarlarına hizmet eder. Bir tarafı güçlendirip,
diğer tarafı zayıflatır.

Sınıf ve sınıflar savaşının bilincinde olanlar, bir düşünce
üretirken, bir eylem yaparken, hangi sınıfın çıkarlarına
hizmet ettiğine bakarak hareket ederler.

Kendini sınıflar üstü görenler, bu sınıflar savaşında
tarafsız kalabileceğini, her iki taraftan yana da olmadığını
iddia edenlerdir.

Neden kendilerini sınıflar üstü görmek ve göstermek
isterler? Burjuvazi, kendi sınıfının bilincindedir. Dolayısıyla,
burjuvazi, kendisi sınıflar üstü hareket etmez. Tüm politikalarına,
eylemlerine, kendi sınıf çıkarları, burjuva ideolojisi yön verir.
Sınıfsal zeminde örgütlenir. Burjuvazinin sınıf olarak örgütsüz
hareket ettiği bir yer bulunamaz. Burjuvazi bilir ki, iktidarda
kalmak için, sınıf olarak örgütlü hareket etmek zorundadır.

Ama burjuvazi, halk saflarında sınıf bilincini yok etmeye,
halkı sınıf farklılıklarının olmadığına inandırmaya çalışır.
Sınıf farkını, şansla, çok çalışmayla, uyanıklıkla vb izah
etmeye ve halkı buna inandırmaya çalışır.

Proletarya ve burjuvazi arasındaki sınıf çatışmasının en
belirgin alanı, halkın iktidar mücadelesidir. Burjuvazi halkı
iktidar mücadelesinde yer almamaya, birlik olmamaya,
kendini bu sınıf çatışmasının dışında görmeye çağırır.

Burjuvazinin bu çağrısının ilk karşılık bulduğu yer küçük
burjuvazidir. Küçük burjuvazinin çıkarları sosyalizmde olduğu
halde, küçük burjuva ideolojisi, özünde özel mülkiyete dayanan,
burjuva ideolojisidir. Kapitalist toplum içinde yükselme ve
burjuva olma hayalleri kurduğu için, kapitalist sisteme karşı
cepheden, halk saflarında bir savaşta yerini almakta tereddütlüdür.
İşte sınıflar üstü düşünce tarzı, küçük burjuvazinin kapitalist
sistemden kopamamasının ürünü olarak gündeme gelir.

Sınıflar savaşı, toplumsal gelişimin temel dinamiğidir.
Oysa, küçük burjuvazinin özellikle tutucu belli bir kesimi
değişimden yana değildir. Kapitalist sistem içindeki statülerini

koruyup geliştirme eğilimindedir. Bu nedenle de sınıflar
savaşının karşısında yer alır. Bu sınıf tavrı nedeniyle de
kendini sınıflar üstü ilan etmek ister.

Köleci Toplumdan Günümüze,
Sınıflar üstü bir konum yoktur

Nedir sınıf?
Lenin, sınıfı şöyle tanımlar: "Tarihsel olarak belirlenmiş

bir üretim düzeni içindeki yerlerine ve üretim araçlarıyla
olan ilişkilerine, toplum içindeki iş örgütlenmesinde oyna-
dıkları rollere ve dolayısıyla toplumsal gelirden paylarını
alma biçimlerine ve elde ettikleri payın büyüklüğüne göre
birbirinden ayrılan geniş insan gruplarına sınıf denir."

Bir toplum içinde hangi insanı alırsanız alın, bu tanım
içinde o insan bir sınıf içine girer. 

Ya kapital (sermaye) sahibi bir burjuvadır ya burjuvaziye
emeğini satan bir proleterdir. Ya da bir kapitalist olmamakla
birlikte, emeğini burjuvaziye de satmak zorunda olmayan bir
küçük burjuvadır. Ve tüm bu sınıfların eylemleri, burjuvazi -
proletarya çatışmasında, halkla, emperyalizm ve oligarşi ara-
sındaki çatışmada bir tarafa hizmet eder. Örneğin, Nuriye ve
Semih’in direnişleri, halkla faşizm arasındaki çatışmanın
alanlarından biridir. Direnişin faşizmin baskılarını, yasaklarını
parçalayıp halkı harekete geçirdiği aşamada, “direnişin biti-
rilmesi” çağrılarıyla ortaya çıkanlar oldu. Kendilerini, sınıflar
savaşının dışında, yani sınıflar üstü gören kesimlerdir bunlar.

Oysa, direnişi bitirin çağrılarıyla, tam da AKP iktidarının
köşeye sıkıştığı ve direnişi bitirmek için her yöntemi
denediği koşullarda, bu kesim, çağrılarıyla saflaşmada
faşist AKP iktidarının politikalarıyla ortaklaşmıştır. Objektif
olarak, sınıflar üstü bir yerde değildir, oligarşinin saflarına
hizmet etmiş olmaktadır.

O halde diyebiliriz ki, kendini sınıflar üstü görenler,
gerçekte burjuvazinin saflarına hizmet ederler. Sömürücü
sınıfın yanında yer almış olurlar.

"Sınıflar mücadelesi, hayatın her alanında, her an
süren bir mücadeledir. Herşeye, her olaya, iki sınıf
açısından bakacaksın. Bize ait olan ne? Düzene ait olan
ne ayırt etmelisin ve ona göre düşünmek, ona göre konuş-
mak zorundasın..."

Sonuç olarak; 
Sınıflar üstü kimse yoktur. Halk, kendi sınıfının

bilincine vardığında, tarihteki onurlu yerini alacaktır.
Tek tek kişiler olarak sınıf bilincine vardığımızda, halk
saflarındaki onurlu yerimizi alacağız.

Kendini sınıflar üstü görmek, sınıfsal yerimizi inkar
etmektir. Yani onursuzluktur.

Neden? Çünkü, sınıflar savaşında taraf olmamak,
emeğinin sömürülmesine ses çıkarmamaktır. Bizi sömü-
ren, ezen, zulmedenlere kendini ispatlama çabası içine
girmek, onların icazetine sığınmaktır.
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Küçükarmutlu halkı, 200 kişiyle
toplanarak, mahallelerinde kat soru-
nunu konuştu, tartıştı ve karar aldı, 

İşte Halk Meclisleri budur. Halkın
kendi sorunları için biraraya gelmesi,
sorunlarının çözümünü üretmesidir.

Küçükarmutlu halkı, gecekondu-
larını, faşist devletin her türlü saldırısına
karşı can, kan bedeli savunarak koru-
yabilmiştir.

Küçükarmutlu halkı, mahallelerini
faşizmin saldırılarına karşı savunabil-
mek için, komitelerde, halk toplantı-
larında biraraya gelmiş,  ortak kurallar
belirlemiştir.

Bu kurallara göre, halk sadece o
mahallede barınma sorununu çözmek
için gecekondu yapacak, birlikte di-
rendikleri, birlikte bedeller ödeyerek
sahip oldukları barınma hakkını, ikinci,
üçüncü ev sahibi olmak için kullan-
mayacaktı.

Çünkü, o mahallede kalmalarının
meşru zemini, faşist devletin barınma
sorununu çözmemesiydi. Halkın ba-

rınma hakkını kullanmasını devletin
engellemesi, halka da kendi barınma
sorununu kendisinin çözmesi meşru

zeminini oluşturmaktadır. Küçükar-
mutlu halkı da bu zeminde hareket
etmiştir.

Diğer bir kararları, evleri barınma
için kullanacaklar, bu evleri kiraya
vererek gelir elde etmeye çalışmaya-
caklar.

Küçükarmutlu halkı, yalın haliyle
o mahallede barınma sorununu çözmek
için oturmaktadır. 

Anadolu’nun her karışının meşru
sahibi halktır. Buna rağmen halkın
barınma sorunu, faşist devlet tarafından
çözülmez. Bu nedenle Küçükarmutlu
halkı da meşru haklarına sahip çıkmış
ve barınma sorununu gecekondu ya-
parak çözmüştür. 

Küçükarmutlu halkının kuralları
ve ilkeleri, birliklerinin çimentosu-
dur.

Fakat, bir yandan mahalle halkı
içinden, kuralları kendi çıkarları doğ-
rultusunda bozan kişiler çıkarken,
diğer yandan da faşist devletin Küçü-

karmutlu halkının evlerine el koymak,
gecekondularını yıkmak için saldırıları
sürüyor.

Küçükarmutlu halkı, bir yandan
mahallelerini korumak için, diğer yan-
dan mahallelerinde evlerine ikinci,
üçüncü kat çıkma kuralsızlıklarını de-
ğerlendirmek için toplantı yaptı.

İkinci Kat Olmayacak
Toplantıda, ikinci katların çıkılıp

çıkılmayacağı değerlendirildi. Top-
lantıya katılan 200 kişi, ikinci kat
çıkıp çıkmama konusunu tartıştı, de-
ğerlendirdi ve karar aldı. 

Toplantının başında, toplantıya ka-
tılan tüm halk, bu toplantıda alınacak
karara uyacağını belirtti.

Halk, kendi iradesiyle, iradesini
ortaklaştırdı. Birlikte karar alıp, birlikte
uygulamak için halk toplantısı yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirme-
de, mahallede gecekondu evlerine
ikinci üçüncü kat çıkılmaması kararı
alındı.

Mahalle halkı, ikinci katların, dev-
letin saldırılarına zemin hazırlayacağına
karar verdi.

Halk Meclisi,

Ortak Karar Almak Ve

Uygulamaktır

- AKP faşizmi istiyor ki, direnme-
yelim, faşizmin her dayatmasına boyun
eğelim. Bunun için tutukladılar Nuriye
ve Semih’i. Bunun için direnişi bı-
rakmaları için baskı uyguluyorlar.

Nuriye ve Semih, tutsaklık koşul-
larında da sürdürüyorlar direnişlerini. 

Kendi hakları için direniyorlar.
Halkın direnme hakkı için dire-

niyorlar.
Bizim ve çocuklarımızın geleceği

için direniyorlar.
Faşizmi yenilgiye uğratalım diye,

faşizmin saldırganlığının önüne ba-
rikat kurabilelim diye direniyorlar.

Nuriye ve Semih’in direnişleri tüm
halkımızın direnişidir. Onların diren-

işlerini büyütelim.
Nuriye ve Semih’in taleplerinin

kabul edilmesi için açlık grevlerine
katılalım. Nuriye ve Semih’i faşizme
katlettirmemek için, direnişimizi zafere
ulaştırmak için, bulunduğumuz her
yerde, mektup yazmaktan, radikal di-
renişlere çeşitli eylem biçimleriyle,
Nuriye ve Semih’e destek verelim.

- Faşizmin İdil Kültür Merkezi
çalışanlarımıza yaptığı işkenceye ba-
kın. Saçları yolunan genç kızlarımızın
resimlerine bakın.

Orada faşizmin saldırganlığını da
güçsüzlüğünü de göreceğiz.

Orada halkın umudunun gücünü
göreceğiz.

Umudumuzu sahiplenelim. Umu-
dumuz örgütlülüğümüzdür, umudu-
muz devrim ve devrimcilerdir.

- AKP’nin işkenceci katiller sürü-
sünü mahallelerimizde görmek istemi-
yoruz.

Evlatlarımızın katillerini mahal-
lelerimizde görmek istemiyoruz. 

Bunun için; 
1- Evlatlarımızın katili Özel Ha-

rekat dağıtılsın!
2- Katledilme sırası sana gelmeden

karşı çık hesap sor!
Sloganlarıyla, mahallelerimizden

faşizmin polislerini atmak için birle-
şelim, eyleme geçelim.

Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!

Atasözü:
Ek tohumun hasını,

çekme yiyecek yasınıÇat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
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Bu toplantının diğer bir önemli
yanı, halkın bir sorununu birlikte tar-
tışarak çözüm üretmesidir. Bu çözüm
faşist devletin hiçbir kurumunun sağ-
layamayacağı demokratik bir çözüm-
dür. Halkın ortak iradesiyle karar altına
alınmış bir çözümdür.

Armutlu halkı, bu sorunun yanında,
yıkımlara karşı direnişleri konuştu,
kararlar aldı. Yıkım tehditinin sürdüğü
bu koşullarda halk sürekli bir eylem-
lilikle yıkımlara karşı direnme kararı
aldı.

Bu toplantı başlı başına faşizme
Küçükarmutlu Mahallesi’ni yıkama-
yacaklarını anlatmada önemli bir işlev
görecektir.

Faşizm, halka saldırmak için halkın
birliğini parçalamakla işe başlar. Par-
çalanmış, yalnızlaştırılmış halka ra-
hatlıkla saldırabilir ve hedeflediği so-
nuçlara ulaşabilir. Fakat, Küçükarmutlu
halkı, bu toplantıyla da bir kez daha
faşizmin karşısında birlikte direneceğini
ve  faşizmin saldırılarından sonuç ala-
mayacağını göstermiştir.

Küçükarmutlu halkı uyuşturucuya
karşı da komite kurarak mücadele edi-
yor.

Uyuşturucu komitesi, mahalle hal-
kıyla biraraya geliyor, uyuşturcu satılan
yerleri tespit ediyor, halkı bilinçlen-
dirmek için seminerler örgütleme kararı
alıyor.

Uyuşturucuyla mücadelenin bir
yanı uyuşturucu satışının engellenmesi
iken, diğer yanı da halkın eğitilmesi,
bilinçlendirilmesi. Küçükarmutlu halkı
kurduğu komitelerle bu soruna çözüm
üretiyor.

Küçükarmutlu’da kurulan diğer bir
komisyon “Islah komisyonu.”

Islah komisyonu, mahallede mey-
danın düzenlenmesi için proje geliş-
tiriyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi
için program çıkarıyor.

Küçükarmutlu halkı, mahallenin
sağlık sorunları için de örgütlenecek.
Sağlık komisyonu kurma hedefi be-
lirliyor.

Tüm sorunlarımızın çözümü kendi
ellerimizdedir. Sorunlarımızı kendi-

mizden başkası çözemez. Komitelerle,
komisyonlarla, halk toplantılarıyla,
Halk Meclisleri ile, kendi sorunlarımıza
kendimiz çözüm üretmeliyiz.

Sorunlarımızın çözümü için bir
araya geleceğiz.

Sonuç olarak; 
Halk olarak faşizmden çözüm

bekleyemeyiz.
Halk olarak devrimcilerin so-

runlarımızı tek başlarına, bizim dı-
şımızda çözmesini bekleyemeyiz. 

Sorunlarımızı çözmek için ör-
gütlenecek, gücümüzü birleştirece-
ğiz. Birliğimizi güçlendirecek, bi-
reysel olarak değil, ortak hareket
edeceğiz. Sorunlarımızı çözmek için
mücadele edeceğiz. 

Faşizm, Gazi Mahallesi’nde halkın kurumlarına
saldırıyor, kapılara kilit vuruyor, sokaklarda insanla-
rımızı kurşunluyor. Buna karşı tek direnen güç Cephe.
Birileri çıkıyor ortaya, “direnmeyin” diyor.

Faşizm, OHAL yasasıyla 102 bin kişiyi mesleğinden
ihraç ediyor, buna karşı Nuriye ve Semih açlık greviyle
direniyor. Sol adına birileri çıkıyor, açlık grevini bitirin
çağrısı yapıyor.

Peki, ne diyor bu kesimler?
Aslında söyledikleri şudur: “direnmeyin” diyorlar.
Faşizm, politikalarını hayata geçirsin diyor.
Bu kesimlerin durumu, baskı ve terörle sindirilmiş

sıradan insanların durumundan farklıdır. Sıradan,
halktan insanlar, kendileri sokaklara çıkacak cüreti
olmayanlar bile faşizme karşı direnmemenin teorisini
yapmazlar. 

Fakat, düzen içi reformist kesimler için durum
bundan farklıdır. Onlar, politikalarıyla, eylemleriyle
direnişleri değil, faşizmin baskısını, zulmünü meşru-
laştıran bir rol oynarlar. 

Faşizmin karşısında halkın direnişi, faşist baskı ve
terörü etkisizleştirmenin, hak ve özgürlükleri kazan-
manın tek yoludur. Direnişler, halkın tek gücüdür. Di-
renişleri bitirmeye çalışanlar, faşizmin karşısında halkın
tutunabileceği tüm dalları kopararak, halkı faşizmin
karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlardır. Bu
kesimlerin yeri gerçekten halk safları mı?

Yöntem kolektivizm, araç toplantılarımız.
Kolektivizm; emperyalizmin, faşizmin büyük silah

ve ekonomik gücü karşısında halkın en büyük gücü-
dür. Çünkü, kolektivizm, halkın gücünü birleştiren,
halkın ortak hedefe birlikte yürümesini sağlayan
temeldir.

Halkın birlikte düşünce ürettiği, tek tek kişilerin
deneyimlerini, birikimlerini tek bir potada eriterek,
halkın ortak birikimine, politikasına dönüştürmek için
kullandığı yöntem kolektivizmdir.

Kolektivizm, kapitalizmin bireyci ideolojisinin kar-
şısında, halkın sosyalist düşüncesinin de temelidir.

Halkın kolektivizmi işleteceği temel araçlardan biri
komitelerimizdir. 

Bir alanda herhangi bir sorunu çözmek için politika
üretmek, karar almak, alınan kararları hayata geçir-
mek için halkı komitelerde örgütlemeliyiz.

Komitelerimizin kolektif işleyişi hayata geçirme
yöntemi komite toplantılarıdır. 

Komitelerimizin işlevleri halkın sorunlarını günde-
me alıp çözmek olacaktır. Halkın sorunlarını ve çözü-
me ilişkin düşünce ve iradelerini yansıtacakları araçlar
olacaktır.

Halk, komitelerde sorun çözmeyi, örgütlü hareket
etmeyi, gücünü birleştirmeyi öğrenecektir. Halk, komi-
telerde, faşizme karşı direnmeyi, mücadele etmeyi
öğrenecektir.

iideolojik mücadele yöntem ve araç 11 Haziran
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AKP faşizminin, oligarşinin ik-
tidarında; 

Yolsuzluk legal
İşçi katliamları legal
Devrimcileri katletmek legal
Yoksul mahalle sokaklarında hal-

kı kurşunlamak legal
Evlerimizde evlatlarımızı katlet-

mek legal
Her gün övünerek katliam ra-

kamları vermek legal
Hak isteyene saldırmak, tutuk-

lamak, işkence legal
Mahallelerimizde uyuşturucu çe-

teleri legal, uyuşturucu satmak, hal-
ka zulmetmek legal

Faşizmin iktidarında düşünce
özgürlüğü, faşist düşünceleri savun-
maktan ibaret.

En demokratik haklarını kulla-
nan, yaşamın en zorunlu ihtiyaçlarını
talep edenlerin üzerinde bile terör

estirmek, onları terörist ilan etmek
legal.

Biz Anadolu halkı olarak böyle
yaşamayı hak ediyor muyuz?

Faşizmin yönetimi altında ya-
şamaya mahkum muyuz?

Hayır, ne böyle yaşamak zorun-
dayız, ne de faşizmin yönetimine mah-
kumuz. Biz kendi iktidarımızı kurabilir,
yasalarını kendi çıkarlarımız için  ken-
dimiz yaptığımız bir düzende yaşaya-
biliriz.

İddia ediyoruz ki, bu düzende halk-
tan kimsenin can güvenliği kalma-
mıştır.

İşte Gazi Mahallesi’nde polis, 14
Nisan’da Barış Kerem ve Oğuzhan
Erkul’u katletti. Araçta bulunanlardan
Ramazan Altürk ağır yaralandı. Ra-
mazan Altürk’ün babası Sadık Altürk,
"Oğlum bu haldeyken bunun sorum-
luları hala dışarıda geziyor” diyor.
Çünkü, bu ülkede halkın çocuklarını
kurşunlamak, katletmek serbesttir.

Peki, böyle mi olacak?
Hayır, Engin Çeber, Berkin Elvan,

Dilek Doğan’ın ve daha pek çok dev-
rimcinin katillerinin tutuklanması ve

cezalandırılması için yapılan eylemleri
düşünelim. Bunların soncunda katillerin
tutuklatıldığı da olmuştur, iktidarın
katillerinin arkasında durup tutukla-
mamakta ısrar ettiği de olmuştur. Ama
faşizmin katliamı sineye çekilmemiş,
kanıksanmamıştır.

Yani adalet için mücadele edilmiştir. 
O halde, yapılması gereken de bu-

dur. Faşizmin zulmünün karşısına hal-
kın adaletini çıkarmak, faşizmin ya-
salarının karşısına kendi yasalarımızı
çıkarmak. 

Mahallelerimizde uyuşturucu çe-
teleri kol geziyor. Sokaklarımızda
uyuşturucu etkisiyle acılar içinde kıv-
ranan çocuklarımızın görüntüleri sı-
radanlaştırılıyor.

Peki uyuşturucu çetelerini izleyecek
miyiz? Gelip, gözlerimizin önünde ev-
latlarımızı zehirlemelerini sadece sey-
rederek mi karşılayacağız? Hayır, bu
canımızın en değerli parçalarını bile
sahiplenemez hale gelmemiz demektir.
Hiçbir halk böyle bir zavallılığı, çare-
sizliği kabul edemez.

Uyuşturucu çetelerine karşı gücü-
müzü birleştirip, mücadele edebiliriz.

çözüm 
ortak mülkiyet bilinci

Kapitalizmde özel mülkiyet asıl olarak burjuvaziye aittir. Yoksul halk mülk
sahibi değildir. Yoksul halk, emeğini satarak geçinmeye çalışır. Fakat, böyle diye

yoksul halk içinde özel mülkiyet hırsı yoktur diyemeyiz. Sosyalizm ve ortak mülkiyet
bilincine sahip olmayan yoksul halkın, özel mülkiyete dayalı burjuva ideolojisinden

etkilendiğini söyleyebiliriz.
Diğer yandan, yoksul halkın kapitalist sistem içinde geleceği tümüyle belirsizlik içindedir. Bu nedenle de

yoksul halk, kendini güvenceye almak için kapitalist sistemde mülk edinmeye çalışır. Çok küçük olanaklarla da
olsa, bir ev sahibi olmak ister örneğin. Bir gelirinin olmasını ister. Fakat, bu halk için bir yanılgıdır. Kapitalist

sistem içinde halkın zenginleşmesi sözkonusu olamaz. Halkın asıl güvencesi birliğidir, ortak mülkiyet ve sosyalizm
bilincidir.

Halkın ortak kurduğu ve yaşadığı gecekondu mahallelerimizde, mülkiyet hırsı kimi insanlarımızda kendini
daha fazla yer sahibi olma isteği şeklinde ortaya koyuyor. Fakat, bu hırs, sadece halkın birliğinin
parçalanmasına, halk güçleri içine rekabet, parçalanma sokmaya, halk güçleri içinde çelişkileri

derinleştirmeye ve yozlaştırmaya hizmet eder. Bu halk güçlerinin faşizm gerçeği altında
yaşadığını unutmasına neden olur. Bunun sonucu, halk saflarında zayıflık ve faşizmin

saldırılarına açık hale gelmektir. Bu halkın elindekini de kaybetmesine neden
olacaktır. Elimizdekini korumanın yolu, halk olarak birliğimizi

güçlendirmektir. Birliğimizin zemini ortak mülkiyet
bilincidir.
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Faşizme Mahkum Değiliz

Halkın İktidarı İçin
Birleşelim
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Uyuşturucu bataklığına düşmüş ev-
latlarımız için her mahallemizde Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezlerimizi kurabiliriz.

Faşist AKP iktidarına
Ancak Örgütlü Halk
Dur Diyebilir

AKP iktidarının tablosu;
İşsizlik ve açlık
Baskı ve zulüm
başlıklarıyla özetlenebilir. Emper-

yalizmin işbirlikçisi AKP iktidarı, bir
yandan halkın tüm emeğini iliklerine
kadar sömürürken, diğer yandan ortaya
çıkan açlık ve yoksulluk tablosunu
yönetmek için, baskı ve zulme başvu-
ruyor.

İşsiz ve aç halkı yönetmek için,
uyuşturucu çetelerini sokaklarımıza
salarak gençlerimizi zehirliyor.

Hiçbirimizin tek başına bu sorun-
larla başa çıkması mümkün değildir.
Fakat, gücümüzü birleştirirsek, bu kat-
liam, zulüm, soygun çetesini mahal-
lelerimizden çıkarmamız, söküp
atmamız mümkündür.

Mahallelerimizde katledilen
gençlerimizin ailelerini düşüne-
lim. Devlet gelip evlatlarını katle-

diyor, sonra bir de kendilerine dava
açıyor. Açıkça, sizin acılarınız umru-
muzda değil, sizin duygularınız um-
rumuzda değil, sizin haklarınız umru-
muzda değil, sizin varlığınız umru-
muzda değil diyorlar.

Karşımızdaki güç kendi halk düş-
manı konumuna uygun hareket ediyor
ve bize herhangi bir insanın en doğal
tepkilerini bile yasaklamak istiyor.

Yani, evlatlarımızı savunmamızı,
sahiplenmemizi engellemek istiyor.
Bize evlatlarımızın katledilmesini si-
neye çeken onursuzluğu dayatmak is-
tiyor.

Çözümü ne bu ailelerimizin?
Ya da, gelip çeteler neredeyse evi-

mizin içinde çocuklarımızı uyuşturucu
bataklığına çekiyorlar. Arkalarında fa-
şist devlet var. Eğer örgütlü değilsek,
bu faşist devlet destekli, faşist uyuş-
turucu çeteleri karşısında da çaresiz
kalacağız demektir.

İşte bu durumu kabullenmemeliyiz,

kabullenemeyiz. 
Örgütlenme-

liyiz. 
Sorunları-

mızı çözmek
için örgütlen-
meliyiz.

Sorunları-
mızın nihai çö-
zümü ancak
halkın iktidarın-
da mümkün ola-
caktır. Bu ne-
denle, halkın ik-
tidarı için örgüt-
lenmeliyiz.

Sonuç olarak; 
Faşizmin yönetimi altında so-

runlar içinde yalnız başımıza kal-
mamak için, 

Sorunlarımıza çözüm bulmak
için, adalet için, uyuşturucu çetele-
rine dur diyebilmek için,

Açlığa, yoksulluğa, faşizmin zul-
müne karşı direnme gücüne sahip
olabilmek için,

Mahallelerimizde halk olarak
güçlerimizi birleştirmeliyiz. Güç-
lerimizi birleştirebileceğimiz yer,

Halk Meclislerimizdir.

Eğitim:
Devrimci bir eğitim için devrimci bir ruh ve coşku gerekir.

Devrimci bir ruh ve coşku yoksa, eğitim biçimsel olarak hayata
geçirilse bile, işlevli olmayacak, amacına ulaşmayacaktır.

Eğitimin hedefi sadece kişilere bilgi vermek değildir.
Binlerce sayfa kitap okumak, onbinlerce sayfa kitap okumak
da eğitimin hedeflerine ulaşmasının sırrı değildir. Eğitim dev-
rimci ruhun ve coşkunun bir görevidir. Devrimci bir ruh ve
coşku varsa, o eğitim hedefine yönelecek, devrimin görevlerini
yerine getirebilecek bir kadrolaşmaya hizmet edecektir.

Aldığımız kararların, kitaplarımızdaki bilgilerin, yaşamdaki
eylemlerimizden tutalım da halkımızın sözlerine kadar hepsinin
bir eğitim haline dönüşebilmesi için devrimci bir ruha ve
coşkuya sahip olmak gerekir. Bilgi sadece bir bilgi olmaktan
öte devrimcilikte bir ruh, bir coşku ve vatanseverlik duygusudur.
Bunları taşımayan için ne Marksizmin ne diyalektiğin ilkelerinin,
ne de halk kültürünün bir anlamı olur.

O halde eğitimimizde, bilgiyi  devrimci ruh ve coşkuyla
birleştirerek, devrimci bir kişilik yaratacak şekilde kullana-
bilmeliyiz.

Ajitasyon propaganda:
Yılbaşından bu yana enflasyondaki artış yüzde 6.18 olarak

açıklandı. Nedir bunun anlamı, dün yoksulduk, açtık, bugün
daha fazla yoksul, daha fazla açız. Yarın daha fazla yoksul
ve daha fazla aç olacağız.

TÜÎK’in enflasyon verilerine göre gıda enflasyonu yüzde
16.91 ile Ekim 2010’dan bu yana en yüksek seviyede. 

Çünkü, biz emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkede yaşıyoruz.
Çünkü, biz bir yandan emperyalist tekeller tarafından, diğer
yandan Türkiye oligarşisi tarafından iki kez sömürülüyoruz.

Bitmeyen ve günden güne daha da büyüyen açlığımız
bunun sonucudur. Ve bu durum emperyalizmin boyunlarımıza
taktığı yeni sömürgecilik zincirlerini kıramadığımız sürece
de devam edecektir. 

Bunun için açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele etmek
emperyalizmin işgaline, yeni sömürgecilik ilişkilerine karşı
mücadele etmektir.

Açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele etmek, bağımsızlık
ve demokrasi sloganını yükseltmek, emperyalizmi ve işbirlik-
çilerini ülkemizden kovmak için savaşmaktır.

Devrimci Kişilik:
Halkı faşizmin zulmüne, işkencelerine,

katliamlarına karşı örgütleyen, adalet için
mücadeleye katabilen kişiliktir.
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Burjuvazi
katletti içimizden

ikimizi
bu iki ölü ölmeyen

iki ölümüzdür
burjuvazi 

kavgaya davet etti bizi
davetleri kabülümüzdür

biz nasıl bilirsek 
hep bir ağızdan gülmesini

biliriz öylece
yaşamasını ölmesini
hepimiz‐ birimiz için,
birimiz‐ hepimiz için.

nazım hikmet



AKP suç örgütü, faşist yasalarını
bile gerekli gördüğünde çiğreneyerek,
halka, halkın kurumlarına saldırıyor.
Defalarca girip Gençlik Federasyonu
binasını yağmalıyor, talan ediyor, du-
varlarını yıkıyor. Çalışanlarını işken-
ceyle gözaltına alıyor, tutukluyor.

Defalarca girip, İdil Kültür Mer-
kezi’ni dağıtıyor, kırıyor, müzik alet-
lerine el koyuyor, çalışanlarını işken-
ceyle gözaltına alıyor, tutukluyor. 

İdil Kültür Merkezi çalışanlarından,
gözleri morarmış, saçları tümüyle saç-
kıran gibi yolunmuş olanlar var. Ağır
işkencelerden geçirilmiş durumdalar.

Faşizmin mevcut yasalarında bile
hukuki bir dayanak bulamadan gözal-
tına alınanları tutukluyorlar.

Karşımızda faşist bir suç örgütü
var. Bu suç örgütü; AKP faşizmidir.
Bu suç örgütü, oligarşik iktidardır.

Faşist iktidar, halkı gözdağı ve kor-
kuyla sindirmek ve kendine boyun eğ-
dirmek istiyor. Faşizmden korkmaya-
cağız, faşizmin zulmünden, işkence-
sinden, zindanlarından, kurşunlarından,
bombalarından, akreplerinden, TO-
MA’larından korkup sinmeyeceğiz.

Tersine, faşizme öfkeli olacağız.
Faşizmin zulmünü, terörünü, faşizmden
hesap sormanın gerekçesi yapacağız. 

Yoldaşlarımızın saçlarını kökünden
söken, yolan emperyalizmin itlerini
topraklarımızdan söküp atacağız.

Meşruluk,
Korkunun Panzehridir

Meşruluk, düşmanın her türlü sal-
dırısı karşısında haklılığını haykırarak,
örgütleyerek, savaştırarak  halkın ik-
tidarı için devrim yürüyüşümüzü sür-
dürmektir.

Halkın, faşizme karşı direnişi ve savaşı
meşrudur. Halkımız, kendine yaşam hakkı
tanımayan faşizme karşı; onuruna, na-
musuna, ahlakına saldıran bu insanlık
dışı devlete karşı; kendisini aç ve açıkta

bırakan kapitalizme ve
onun saldırılarına karşı; bu
meşruluk bilinciyle dire-
niyor ve mücadele ediyor.

Faşizmin panzehri si-
lahlı mücadeledir. Hal-

kımızın silahlı mücadelesinin örgütle-
neceği temel yerlerden biri
Mahallelerimizin Şahan-
larıdır.

Bu çıplak faşizm
gerçeği, silahlı müca-
delemizin meşruluğu-
nun da zeminidir.

Kendi yasalarını bile
yok sayan faşizm gerçeği
ile karşı karşıyayız.

İşkenceci, katliamcı bir faşizm ger-
çeğiyle karşı karşıyayız. 

Genç kızlarımızın saçlarını işken-
ceyle yolan, işkencelerde devrimcilerin
yüzlerini tanınmaz hale getiren faşizm
gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bu, yeni sömürge ülke gerçeğidir.
Bu, faşizmin çıplak yüzüdür... 
Faşizmin bu çıplaklıkta halka saldır-

dığı, her türlü hak ve özgürlüğü baskı
altına aldığı bir ortamda, halen legalizm
batağındaki yöntemlerle bu ülkede bir-
şeyler değiştirebileceğini söyleyenler,
cehaletin uç noktalarında değillerse, açık
olarak halka yalan söylüyordur.

Reformizmin, kendilerini parla-
mentoculuk bataklığında boğanların
değil, faşizme karşı halkımızın silahlı
direnişini, mücadelesini büyüten Ma-
hallelerimizin Şahanlarının saflarında
örgütlenmeliyiz.

Sonuç olarak; 
Mahallelerimizin Şahanları ola-

rak, silahlı mücadelenin meşruluğunu
halka anlatmalı ve halkımızı silahlan-
dırmalı, silahlı ekipler halinde faşizme
karşı örgütlemeli ve savaştırmalıyız.

Bu, devrimimizin, savaşımızın
önündeki temel görevlerimizden biridir.
Halkın iktidar mücadelesini, devrimi
büyütmek için, tüm halkımızı faşizme
karşı silahlandırma perspektifiyle ha-
reket etmeliyiz.

Her mahallemizde, bir iki değil,
faşizmin silahlı-silahsız tüm güçlerini

mahallelerimizden söküp atacak dü-
zeyde Mahallelerimizin Şahanlarını
büyütmeliyiz. Sadece gençlerimiz değil,
yaşlılarımız da, sadece erkeklerimiz
değil, kadınlarımız da Mahallelerimizin
Şahanları saflarında örgütlenmelidir.
Örgütleyebilmeliyiz.

"Karayılan" olmazdan önce
umurunda değildi Karayılan'm
kıyamete dek düşmana verseler Antep'i
Çünkü onu düşünmeğe alıştırmadılar.
Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi,
korkaktı da bir tarla sıçanı kadar.
Siperi bir gül fidanıydı onun,
gül fidanı dibinde yatıyordu ki
yüzükoyun
ak bir taşın ardından
kara bir yılan
çıkardı kafasını
Derisi ışıl ışıl,
gözleri ateşten al,
dili çataldı.
Birden bir kurşun gelip
kafasını aldı.
Hayvan devrildi kaldı.

Karayılan
Karayılan olmazdan önce
kara yılanın encamını görünce
haykırdı avaz avaz
ömrünün ilk düşüncesini:
"ibret al, deli gönlüm,
demir sandıkta saklansan bulur seni,
ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm."
Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp
bir tarla sıçanı kadar korkak olan,
fırlayıp atlayınca ileri
bir dehşet aldı Anteplileri,
seğirttiler peşince.
Düşmanı tepelerde yendiler.
Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp
bir tarla sıçanı kadar korkak olana:
KARAYlLAN dediler.

Korkuyu Meşrulukla
Yeniyoruz

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Kıdem Tazminatı Nedir?
İşçiler için Neden Önemlidir?
Kıdem Tazminatı, haksız yere işten

atılan veya haklı bir sebep ile işten
ayrılan işçiye, 4857 sayılı İş Kanunu
gereğince ödemek zorunda olan bir
tazminat şeklidir.

Yani kıdem tazminatı, patronların
işçileri işten atarken biraz düşünmesini
gerektiren, caydırıcı bir rol oynayan
bir tazminat türüdür. 1936 yılında çı-
karılan İş Yasası ile 5 yıl çalışmış
olan işçiye, her yıl için 15 gün kıdem
tazminatı ödenmesi hakkı verilmiştir.
1950 yılında 5 yıl çalışma koşulu 3
yıla indirilmiştir. 1967 yılında, kap-
samı daha da genişletilen kıdem taz-
minatı, 1970 yılında Anayasa Mah-
kemesi tarafından iptal edilmiştir.
1970’li yıllarda işçilerin mücadelesi
ile kazanılan kıdem tazminatı, 1975
yılında bugünkü halini almıştır.

Bugün kıdem tazminatı, 1 yılını
doldurmuş her işçiye, 30 gün brüt
ücreti üzerinden uygulanır. Patronlar,
uzun yıllar çalıştırdığı işçileri haksız
yere işten atarken, yüklü tazminat
ödemek durumunda kalmayı bazen
göze alamayabilir. Tazminat burada
caydırıcı rol oynamaktadır. Yoksa iş-
çileri, işten atıldığında direnmediği
sürece koruyacak hiçbir yasa mümkün
değildir. Sadece ekonomik temelli
bir hak değildir tabi ki. Yıllarca işçi-
lerin direnişi sayesinde kazanılmıştır.
Ve işçiler için patron karşısında bir
güvencedir.

Kapitalistlerin iktidarı olan AKP
ise iktidara geldikten kısa bir süre
sonra işçinin en önemli kazanımla-

rından olan KIDEM TAZ-
MİNATI’na göz dikmiştir.
Yeni yasa ile kıdem taz-
minatı ödeme  süresi her

yıl için 15 güne indiriliyor. Ayrıca
bir fona devrediliyor. 

Bu da yetmezmiş gibi AKP  “Be-
lirli süreli iş sözleşmesi “ile işçilerin
kıdem tazminatını tamamen yok ede-
cek olan bir uygulamayı yaygınlaş-
tırma peşindedir. Bu uygulamaya göre
6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık sözleşme
imzalayan işçiye kıdem ve ihbar taz-
minatı ödenmez. Çünkü “Belirli süreli
iş sözleşmesi” imzalayan işçi, işin
ne zaman sona ereceğini bilir, koşulları
baştan kabul etmiş sayılır.

Yeni kıdem tazminatı ile işçilerin
kayıpları, kıdem tazminatının fona
devredilmesi sonucunda işçilerin kay-
bedeceği 20 maddeyi TEKGIDA-İŞ
SENDİKASI internet sayfasında Yurt
gazetesinden yapılan alıntıda şöyle
sıralamış:

1- Askere giden işçi, kıdem taz-
minatını alamayacak.

2- Evlenen kadın işçi, bir yıl içinde
işten ayrılır ise tazminat alamaya-
cak.

3- İşyerinde bir yıllık kıdemi olan
işçi, işten çıkarılırsa tazminat öden-
meyecek.

4- 15 yıllık sigortalı ve 3.600 gün
pirim ödeyen işçi, emeklilik yaş şartını
beklemek için işten ayrılırsa tazminat
alamayacak.

5- İşçi haklı bir neden ile işten
ayrılırsa (geçerli sağlık nedeni, işve-
renin tacizi, kötü muamelesi gibi)
tazminat hakkı kalkıyor. Ayrıca işçinin
iş koşullarındaki değişikliği kabul et-
memesi, 20 gün ücret ödenmemesi
halinde işi bırakması gibi nedenlerle

de tazminat hakkından yoksun kala-
cak.

6- Kıdem tazminatı miktarı, aza-
lacak. Patronun fona ödediği prim
miktarı yüzde 8.3’ten yüzde 3’e dü-
şecek. Artı, işçi son aldığı ücret üze-
rinden değil, fona yatırılan prim mik-
tarının yıllık ortalaması üzerinden
tazminat alacak.

7- Ancak 10 yıl sonra kısmi bir
tazminat alınacak, miktarı da belir-
siz

8- İşten çıkarılma kolaylaştırıldığı
için sendikalaşma büyük darbe yiye-
cek.

9- Çalışan emeklinin de kıdem
tazminatı hakkı kalkıyor.

10- Esnek ve güvencesiz çalışmaya
karşı direnç azalacak. Tazminatın
caydırıcı özelliği kaybolacak.

11- Tazminattaki faiz ödemesi or-
tadan kalkacak.

12- Fon öncesi tazminattan so-
rumlu patron, tazminatsız işten çı-
kartmanın yollarını arayacak.

13- Tazminat ödemeyen işçiye
mahkeme yolu kapanıyor.

14- Tazminatın tamamı ancak
emeklilikte alınabilecek. Emeklilik
çok uzadığından, mezarda kıdem taz-
minatı söz konusu.

15- Devlet, fonu 10 yıl süreyle is-
tediği gibi kullanabilecek. İşveren
fona prim ödemezse yaptırım yok.

16- 4 kişilik fon yönetiminde, iş-
çinin bir oy hakkı var.

17- Özel istihdam bürolarına ki-
ralık işçi çalıştırma yetkisi gelecek,
böylece işçi kiralayan şirketin, kıdem
tazminatı ödeme sorumluluğu bulun-
mayacak.

18-Kaçak 10 milyon işçinin taz-
minatı tamamen kalkacak, çalışanların
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yüzde 43’ü kayıt dışı çalışıyor.
19- Kıdem tazminatı, bir anlamda

işçinin geçim güvencesi olduğu için,
kişi, ailesiyle birlikte açlığa, işsizliğe
mahkum olacak.

20- Sıra, memurların emekli ik-
ramiyesinin kaldırılmasına gelecek. 

Yapılmak istenen kıdem tazmi-
natının fona devredilmesi ve tazminat
hakkının 15 gün ile sınırlanması ve
ilk tazminat almaya 10 yıl gibi bir
süre sonra hak kazanması, 1950’lerin
de gerisine düşmek demektir. Yıllarca
mücadele edilerek kazanılmış hakları
kapitalistler, işçilerden tekrar geri
almaktadır.

Bugün “işçiler kıdem tazminat-
larını alamıyordu, onun için fonu
kuruyoruz” gibi sözler bir safsatadır.
Esas olan, 1936 da işçilere hak
olarak tanınan hakların bile gerisinde
bir yasa çıkartılıyor olmasıdır. 

Buna ancak birlikte “dur” diyebi-
liriz. Onlar, bizim soframızdan ek-
meğimizi çalıyorlar. Bizim iş hakkımızı
çalıyorlar. Sanki onlar asalak değilmiş
ve biz, onlara mahkumuz gibi davra-
nıyorlar. Biz milyonlarız, onlar bir
avuç. Onlar, bizim sadece dağınık ol-
mamızdan güç buluyorlar. Biz örgüt-
lenirsek, bu saldırıyı püskürtebiliriz.
Birlikte mücadele ederek, kıdem taz-
minatımızı patronlara kaptırmayalım. 

Yürüyüş
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DİH’Lİ KİMDİR ?
“SINIF KİNİ, İKTİDAR
BİLİNCİMİZDİR” DİYENDİR

1- Sınıf kini, vatan için savaşmak-
tır.

2- Sınıf kini, tarafını seçmektir.
3-Sınıf kini, savaşmak ve savaştır-

maktır.
4- Sınıf kini, halkını sevmektir.
5- Sınıf kini, olmayan devrimcilik

yapamaz.
6- Tarihini bilmeyen, sınıf kinine

sahip olamaz.
7- Sınıf kini olmayan, emperyalizm

ile savaşamaz.
8 -Sınıf kini, dostu düşmanı saflaş-

tırır.
9- Sınıf kinimiz ne kadar büyük

ise vatan sevgimiz de o kadar büyük-
tür.

10- Bu vatan için baş koymaktır.

Diren Kazova İstanbul Çağlayan’da
dayanışma yemeği düzenledi. 3 Haziran
2017’de yapılan dayanışma yemeği,
açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmasının ardından Vedat
Baran türküleri ile geceye katkılarını
sundu. Muzaffer Gezer Kazova’nın ilk
ürettiği ĶÜBA forması ile sahnede
şiirler okuyarak, DİREN KAZOVA’nın
onun ve bizim için ne önem taşıdığını
anlattı.

Gecede, direnen Kemal Gün ve yine
ekmeği ve onuru için direnen Nazife
Onay direnişlerini anlattı. Nazife Onay
direnişini Ankara Yüksel Caddesi’ne ta-
şıyacağını, Nuriye ve Semih’i açlık gre-
vinin 76. gününde tutuklayan AKP nin
zulmüne boyun etmeyeceğini, direnişi
büyüteceklerini anlattı ve seslerine ses
olmamızı istedi.

Son olarak, 30 Mayıs’da altı üyesi
gözaltına alınan Grup Yorum, gecenin
sonunda dayanışmadaki yerini aldı.
Hiçbir baskının Grup Yorum’u yıldıra-
mayacağını söyleyen Grup Yorum’a iş-
çiler koro olarak destek verdi.

180 kişinin katıldığı gecede Diren
Kazova’nın ürünleri tanıtıldı. Sonraki
etkinliklerde buluşmak üzere gece son-
landırıldı.

Kazova çalışanları şunları söylediler:
“Kazova demek ilmek ilmek emek de-
mek” diyerek selamladık sizleri. Birkaç
hafta önce bu geceye böyle çağırdık
herkesi. Emeği geçen herkese öncelikle
teşekkür ederiz.

Diren Kazova’nın nasıl bir firma ol-
duğunu biliyorsunuz, ama yine de bil-
meyenler için kısaca değinelim. 2013
yılında, yüze yakın işçinin ücretini ver-
meden iş yerinden kaçmaya çalışan Ka-
zova firması, çalışanlarından 12 işçinin
direnişi ile gündem olan bir direniş
sonucu ortaya çıkan bir kooperatif.

Devrimci İşçi Hareketi’nin öncülü-
ğünde süren direniş daha sonra fabrika
işgali ve zaferle sonuçlanır. Zaferle so-
nuçlanan direniş sonucunda 12 işçiden
bir kısmı ile kurulan Diren Kazova
Kooperatifi İşçilerin patronsuzda çalı-
şabileceğini göstermesi açısından önemli
bir fabrika. Ve bu düzenin içinde dev-
rimci bir ada.

Bugüne kadar yapmak istediklerimizi
yapmak da eksik kaldık. Bizler de bunun
farkındayız. Buradan kapitalist bir top-

lumda sosyalist bir üretim yaparak devrim
yapmayacağız tabi ki. Burada kolektif
bir üretim tarzı oluşturacağız ve işçinin
kendini yönetmesini öğreten bir okul
yaratacağız. Bugün birçok sorunumuz
var. Üretim sorunumuz var. Yeni insan
katma sorunumuz var. Üretim sorunu-
muzu çözmek için tanıtıma ihtiyacımız
var. Bizler, kapitalistler gibi gazetelere
reklam vererek kendimizi tanıtamıyoruz.
Bizlerin tanıtım yöntemi ise broşürler,
dayanışmalar ve afişler eylemler. Bizler
kendimizi ancak böyle tanıtabiliyoruz.
Bunda da eksik kaldığımızda ise sıkıntılar
yaşarız. Kendimizi tanıtmada eksik kaldık
propagandamızı iyi yapamadık.(....)

Kazova’yı bir okul yapacağız derken
neyi kast ettik. Biz Diren Kazova olarak
büyüdükçe yeni yeni insanlar ile çoğa-
larak büyümek istiyoruz. Çıkarları bir-
birini ezerek kar eden bir işyeri olmak
yerine birbiri ile paylaşarak büyüyen
bir işyeri olmayı hedefliyoruz. Hayal-
lerimiz var ve onu gerçekleştirmek için
daha çok dayanışmaya ve emek harca-
maya ihtiyacımız var. Ve bunu birlikte
yapabiliriz.

Düşman her taraftan saldırıyor. Her
gün gözaltı ve katliamların yaşandığı
bir ülkede, faşizm ile yönetiliyoruz. Ka-
nun Hükmünde Kararnameler ile işten
atılan öğretim görevlisi ve öğretmenin
,işini geri istemek için ölüme yattığı bir
ülkedeyiz. Çocuklarının kemiği için ay-
larca açlık grevi yaparak mezar hakkı
kazanan bir babanın olduğu bir ülkedeyiz.
Bir baba düşünün, katledilen oğlunun
mezarı olsun ve ona gidip ağıtlar yakayım
ve başucunda yatayım diye açlığa yatan
bir baba Kemal amca. İşi ve onuru için
direnen ve açlığa yatan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın tutuklandığı, eşi
ve oğlu için açlığa yatan Sultan ana ve
Esra’nın sokaklarda sürüklendiği,

Ve sokaklarında heykellerin bile
gözaltına alındığı bir ülke. (....)Biz
Diren Kazova Kooperatifi olarak, direniş
ve dayanışma örneği olarak duruyoruz
karşınızda. Ve tüm direnenlerin yanında
olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bizler ile dayanışmaya gelen tüm
dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan
herkesi, süren bu direnişlere destek ver-
meye çağırıyoruz.

Kooperatifimize üye olacaklara da
şimdiden teşekkür ederiz.

Diren Kazova Dayanışma Gecesi Düzenlendi



"KESK'e bağlı Eğitim Sen 10. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca “ doğru bulmadığı direnişi”
Neden Şimdi Selamlıyor?

KESK ve KESK' e bağlı
senalar OHAL ve Onun

KHK’larına Karşı Mücadele
Etmediler
200 bin üyesi bulunan KESK

OHAL ile birlikte işten atmalara karşı zevahiri kurtarmak
için bir iki eylem dışında hiç bir şey yapmamıştır.

KESK olarak KHK' lelerle işten atılan kamu emekçileri
için yapmayı düşündüğü bölge mitingelerine izin verilme-
yince iptal etti.

“İstanbul' dan Ankara’ ya yürüyeceğiz” diye açıklama
yaptılar. Sonra İstanbul'dan Ankara' ya adım adım yürünmediği
yürüyüş esnasında yanlarında olan otobüslerine indi bindi
yapılarak süren bir yürüyüş gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

AKP faşizimin kamu emekçilerinin üzerine bu kadar
pervasızca saldırmasında KESK' in bu tavırsızlıklarının
da payı var.

AKP faşizmi nasıl olsa KESK' den doğru düzgün bir
tepki çıkmaz diye düşünüyor.

Haksız da sayılmaz. KESK OHAL den bu yana AKP
faşizmini kamu emekçilerine yönelik saldırılarını engelle-
yecek ciddi tek bir eylem yapmadıkları gibi atılan adımaları
da küçümsedi.

Nuriyeler EĞİTİM SEN Genel Başkanı Kamuran
Karaca' yı ziyaret ettiklerin de,  EĞİTİM-SEN olarak des-
teklerini istediklerinde Kamuran Karaca "bu tür eylemleri
doğru bulmadıklarını, bu tür eylemlerle de sonuç alınacağını
inanmadıklarını söylüyordu.” Şimdi aynı Kamuran Karaca
Nuriye’nin ve Semih' in eylemini desteklediğini şu sözlere
anlatıyordu: "İhraçlara karşı haklarını açlık greviyle savunan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın mücadelesini de se-
lamlıyoruz..."

Neden bu iki yüzlülük?
Dün karşı olduğunuz KEC' lilerin direnişini ne oldu da

şimdi selamlama ihtiyacı duyuyorsunuz.
Reformizinin uzlaşmacılığı kadar reklamcılığına, fır-

satçılığı olduğunu biliyoruz. Ne zaman bir direniş ete
kemiğe bürünse fırsatçı bütün reformisler açıkma, destekleme
kuyruğuna girererler. Direnişin bir parçası oldukarı göstermek
için adate yırtınırlar.

Ama artık olmuyor!
KESK' in ona bağlı sendikaların bugün içinde bulun-

dukları durum vahimdir.
"Bin 547 öğretmen ve akademisyen üyemiz ile toplamda

3 bin 249’un üzerinde KESK üyesi OHAL KHK’leri ile
ihraç edildi. Kitlesel ihraçlar nedeniyle mağdur olanların
sayısı 2 milyonu aşmış durumda." iken emekçilerin çıkarları
savunamak için var olan KESK hiç bir şey yapmayarak

düzenin değirmenin su taşıyor.
Rakamlar her şeyi anlatıyor.
OHAL tarafından kıyıma uğramış kamu emekçileri

için kılını kıpırdatmayandan sendikacı olurmu?
Gasp edilen hakları almak içineylem yapmayan sendikacı

olur mu?
KESK' in emekçilerin çıkarları koruyan bir yanı var mı? 
Kesinlikle yok.
Bugün KESK tam da bu tanıma uyuyor.
Konuştukları ile yaptıkları ile devrimin değil düzenin

sözcülüğünü yapıyorlar.
KESK' in başına geçen bu reformist anlayış hiç ara

vermeden, bıkmadan usanmadan devrimcileri sendikalardan
tasfiye etmek için gece gündüz çalışmışlardır. 

Kürt halkının umutlarını yok etmek için emperyalist
politikaların akil adamlığı yapmışlardır.

"KESK’e bağlı Eğitim Sen’in 10. Olağan Genel Kurulu
önceki gün yapılan seçimlerle sona erdi. Birçok karar
önergesinin tartışıldığı genel kurulda eğitim ve bilim emek-
çilerinin hükümetin eğitim politikalarına karşı nitelikli,
bilimsel, demokratik eğitim mücadelesini toplumun bütün
kesimleriyle tartışacağı bir alternatif eğitim şurası yapılması
kararı alındı. Yine ihraç edilen kamu emekçilerinin çocuk-
larının yaşadığı travmaya karşı sendika olarak etkili bir
çalışma yürütülmesi, OHAL kararnamelerine karşı etkili
bir mücadele yürütülmesi ve kadın mücadelesine yönelik
kararlar da alındı."

Alınan kararlardan da anlaşıldıği gibi kongre temennilerle
bitirilmiş. Halkımızın yaşadığı açlık, yoksulluk, işsizlik,
yarın AKP faşizmi tarafından
kamu emekçilerin iş güvenliğine
yönelik yapılacak saldırılara karıy
tek kelime yok.

OHAL kararnamelerine karşı
etkin bir mücadele edileceklerini
yazmışlar ama ne yapıcakları
yazmamışlar. 

Sonuç olarak temennilerle bi-
ten bir kongrenin ardından Kamu
Emekçilerinin haklarını savuna-
cak, mücadelerini yükseltecek,
işten atılan Kamu Emekçilerinin
tekrar işlerine geri dönmeleri
sağlayacak bir şey yok. 

Nuriye ve Semih'in can bedeli
sürdürdükleri direnişlerine ilişkin
selamlamadan öte tek bir sıtır
söz bile söylenmemiş.

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 
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ŞİİR: 

Bir öykü
Bir öykü
Ne başı belli
ne de sonu
Kim bilir daha kaç yıldız
doğacak gecelere
Kim bilir daha kaç beden 
harlayacak alevleri
Ne kimin kalacağı
Ne kimin gidecegi belli değil... 
Bu öykü ölümsüzlüğün, 
Bu öykü karanfillerin öyküsü... 
Ne başı belli
ne de sonu... 
(Zeliha Ertürk 
25 Subat 2001, Kartal)



Direnmek bir onurdur.
Bunu en açık hali ile Nuriye ve

Semih'in direnişinde görüyoruz.
Onur insanın kendine duyduğu

saygı ise Nuriye' de Semih' de bunu
doya doya yaşıyorlar.

Sadece Nuriye ve Semih değil.
Direnişleri Malatya'da sürdüren

KEC’ lilerde,
Düzce' de direnen Alev Şahin'de 
Nezife' de Acun da... bu onuru

yaşıyorlar.
Direnen KEC' liler OHAL' in

KHK' lerine (Kanun hükmünde ka-
rarnameler) karşı direnişe değişik
tarihlerde başladılar ve aralıksız
bugüne kadar getirdiler.

KEC olarak sürdürdüğümüz bu
direnişte bir adım daha öne çıkan
Nuriye ve Semih OHAL karşı di-
renmenin meşru olduğu Türkiye
halkalarını gösterdiler.

Gün gün direndiler,
gün gün bedel ödediler,
gün gün aç kaldılar, 
susuz kaldılar.
Gözaltına alındılar suyu ve şekeri

keserek faşizme meydan okudular.
Günler ilerledikce Nuriye ve

Semih'in çevresinde direnişe sa-
hiplenenlerden küçük küçük hal-
kalar oluşmaya başladı. Önce en
duyarlı insanlar gelmeye başladı
Yüksel’e. Direnişçilerle beraber
oturduler, sohbetler ettiler, çaylarını
içtiler, türküler söylediler. Direniş-
çilerin misafiri olmaktan çıktılar
direnişin asli unsuru haline geldiler.
Eylemlere katılmaya başladılar,
coplandılar gözaltına alındıları ama
yılmadılar. Gözaltından çıktıktan
sonra tekrar direniş meydanına koş-
tular.

Tüm bu gelişmelere faşizmin
tahammülü yoktur.

Gözlerinin önünde bir direniş
adımı adım büyüyordu, halkla bü-
tünleşiyordu. Faşizm açısından bu
kabul edilemezdi. Korkuları yeniden
depreşmeye başladı. Haziran ayak-
lanması, Tekel direnişini, o dire-
nişlerde yaşananların birkez daha
devimci bir önderlik altında ya-
şanmasından korkmaya başladılar.
Çareyi bir kez daha direnişe sal-

dırmakta buldu-
lar. Nuriye ve Semih' i tutukladılar.
Ama faşizmin çaresizliğide tam da
burada başlıyor. Direnişi bastırmak
için baskı uyguluyor ama yaptığı
baskılar direnişi daha da büyütü-
yor.

Bugün içinden geçtiğimiz günler
böyle günler. AKP' in katil polisleri
her gün direnişe saldırıyor ama
kimsenin korkutamıyorlar. Kimse
faşizmin baskısı ve zoru karşısında
sinmiyor bir kenera çekilmiyor.

Peki bu yeterli mi? 
Yetmez.
Direnişin yarattığı kitleyi bir

araya getirmeliyiz ve örgütmeli-
yiz.

KEC' liler olarak tüm kamu
emekçilerini direnişin bir parçası
haline getirmeliyiz.

Onları örgütlü bir şekilde nasıl
direnişe katacağız diye düşünme-
liyiz.

Bütün Kamu Emekçilerini biz
örgütlemeliyiz diye düşünmeliyiz.

Bunu yaparken KESK' le ideo-
lojik mücadeleyi sürdürmeye devam
etmeliyiz.

Direniş bugün ülkemizin birçok
yerinde  dünyanın birçok ülkesinde,
şehrinde sahiplenilinirken Trabzon
ve Bursa' daki KESK' li sendikacılar
direnişi destekleme eylemelerine
düşmanca tavırlar takındıar. 

Kendilerine solcuyum diyen bu
kişilere hak ettikleri tavrı göster-
meliyiz.

Nuriye ve Semih’ in direniş ta-
leplerini kabul
edilmesi, on-
ları faşizmin
elinden çekip
alınması için
direnişin ya-
rattığı kitleyi
örgütlü hale
getirmeliyiz,
kitlesel eylem-
ler örgütmeli-
yiz.

AKP Fa-
şizme karşı
birleşelim sa-
vaşalım ve ka-
zanalım.

Direnmek Onurlu Bir Görevdir
Kıssadan Hisse

BALTAYI BİLEMEK 
Bir ormanda iki kisi ağaç kesiyormuş.

Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor,
ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç dev-
rilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün
boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için
kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları
da arkadaşından  birkaç saat sonra ağaç
kesmeyi sonra ağaç kesmeyi bırakıyor-
muş.

İkinci adım ise arada bir dinleniyor
ve hava kararmaya başladığında eve dö-
nüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda
çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini
saymaya başlamışlar. 

Sonuç? İkinci adam çok daha fazla
ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş:”Bu
nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım.
Senden daha erken ise başladım, senden
daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla
ağaç kestin. Bu işin sırrı ne”

İkinci adam cevap vermiş:
“Ortada bir sır yok.. Sen durmaksızın

çalışırken, ben arada bir dinlenip baltamı
biliyordum. Keskin baltayla, daha az ça-
bayla daha çok ağaç kesilir.”

Kendimizi geliştirmek, baltamizi bi-
lemektir. Kendimize zaman ayırıp, ya-
şamımızı objektif bir bakışla gözden ge-
çirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı
geliştirmek için çaba göstermektir. Bu,
zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin
güçlenmesi için olmazsa olmaz bir ko-
şuldur. 

Hızlı olmak acele etmek değildir, hızlı
olmak planlı çalışmak, elindeki malzemeyi
en doğru şekilde kullanmayı bilmektir. 

Yürüyüş
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"İki olur gerillanın düğünü" diyor
türkümüz ve ekleniyor hemen ardın-
dan; "Bir çıkınca dağlara... Bir düşünce
toprağa..." Ve işte 11'ler, direnişin
zaferiyle birlikte topraklarına kavuş-
tular. Dersim dağlarının Şahanları
olan 11'lerimiz, Kemal babanın açlık
grevi direnişinin zaferinin ardından
toprağa verildi. Ve patladı hapisha-
nelerde sloganlar ard arda:  

Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!..
Selam Olsun 11'lere, Bin Selam!..
Selam Olsun Direnip Savaşana,

Düşene Dövüşene, Kemal babaya
Bin Selam...

Kemal babamızın sürdürdüğü açlık
grevi direnişinin halka mal olmasıyla
birlikte, esas olarak 11'ler halkın yü-
reğine gömülmüşlerdi. Artık hiçbir
güç, 11'leri bulunduğu yerden, yani
halkın yüreğinden sökemez. 

Faşizm, bombaladığı sığınağa gö-
müp orada Şahanlarımızı yok edebi-
leceğinin kanlı hesabını yaptı. İsrail'in
bu politikasını ülkemizde de uygula-
maya kalktılar. Ama başaramadılar.
Direniş, düşmanın kirli hesaplarını,
politikasını bozdu. Ve dahası, 11'lerin
mezar hakkının geniş kesimlerce sa-
hiplenilmesini sağladı. 

Zafer, halkımızındır. Ve bu zaferin
kahramanı 11'lerimiz, Kemal baba ve
direnişe destek veren halkımızdır. Bu
zafer, bir kez daha şu yalın gerçeği,
bizim gerçeğimizi somutlamıştır: Halkı
kahramanlaştıran da, kahramanlığı
halklaştıran da devrimci politikalardır.

Devrimci politika demek, halk düş-

manlarının karşı-devrimci po-
litikalarını bozmak demektir.
Devrimci politika demek, kar-
şı-devrimci politikalarla ça-
tışmak demektir. Devrimci po-
litika demek, düzenin karşı-
devrimci politikalarıyla uzlaş-
mamak demektir. Uzlaşmazlık
ve çatışmak ise, tarihsel ve

siyasal haklılığınızdaki kararlılığınızın
eseri olarak şekillenir. İşte tam da bu
nedenle düzen içi güçler devrimci po-
litika üretemezler.

Faşizm 11'leri katletmekle de kal-
mamış, mezar haklarını yok saymıştı.
Halk düşmanlığının dikalasıydı bu.
"Hem katlederim hem de cenazelerini
yok ederim" diyerek alçaklık ve ah-
laksızlıklarını yarıştırıyorlardı bir kez
daha. Bu bir politikaydı. Gerilla ce-
nazelerini vermeyerek, sahiplenilmesini
engellemeye çalışıyorlardı. Böylece
halk güçlerinin moralini bozmayı amaç-
lıyorlardı. Ölüsünü yerden kaldıramaz
duruma düşürmek istiyorlardı. 

Faşizmin bu politikası, direniş ile
bozulmuştur. Direniş şahsında 11'lerin
mezar hakkı, halk güçleri tarafından
büyük bir meşrulukla sahiplenilmiştir.
Bu sahiplenmeyi sağlayan, Kemal
babanın açlık direnişi olmuştur. Fa-
şizm, ölümüzü yerden kaldıramaz
duruma düşürmek istiyordu ama dev-
rimci politika, şehitlerimizi halkın
yüreğine taşımayı başardı.

11'ler Büyük Direnişin
Rehberliğinde Dağlara
Çıktılar...

11'lerimizin büyük çoğunluğu, mü-
cadele içinde tutsaklık yaşadılar. Ve
bir Özgür Tutsak olarak düş ve dü-
şüncelerini tutsaklık koşullarında da
savundular. Kenan'dan Tuncel'e, Ma-
hir'den Naciye'ye, Mustafa'ya... yol-
daşlarımız, Özgür Tutsak olarak, em-
peryalizmin tutsaklık koşullarındaki

düşünce değişikliği dayatmasına karşı
direniş saflarında devrimciliklerini bü-
yüttüler. Yeri gelince de gerilla olarak
dağlara çıktılar. Oysa emperyalizm ve
işbirlikçileri, tecrit ile tam tersi bir
sonuç bekliyorlardı. Tutsak düşen dev-
rimcileri, tecrit içinde düşüncelerinden
vazgeçirip, düzen içileştirmeyi hesap-
lıyorlardı. Emperyalizmin bu kirli po-
litikasını, tam 7 yıl süren ve 122 şehit
verdiğimiz Büyük Direnişimiz ile bo-
zarak zafer kazandık. 11'lerimizden
bir kısmı, Büyük Direnişimiz sırasında
Özgür Tutsaktı, bir kısmı da Büyük
Direnişimiz'in aydınlığında örgütlenip
devrimcileşti. Ve yeri gelince de Büyük
Direniş'in rehberliğinde dağlara çıktılar. 

Bakın, Komutan Kenan Günyel,
Dersim dağlarına çıktıktan sonra ne
yazmıştı:

"... Dün Özgür Tutsaktım... Ömrü-
mün 20 yılı tutsaklıkla geçti. Kendimi
"zindanda" yaşamış gibi hissetmedim
hiç. Tersine sanki hiç -tek bir gün bile-
hapis yatmamış gibi hissediyor, düşü-
nüyorum. Bu duygu kimilerine "ilginç"
gelebilir ama gerçek olan budur. Asıl
tutsaklık, bulunduğun "mekan" da değil,
beyinde yaşanmıyor mu? Hapishane-
deyken de tutsak olduğun gelmiyor ak-
lına ama firar etmek de hiç çıkmıyor
aklından. Devrimin bir mevzisindesin
ve kavganı sürdürüyorsun, hepsi bu.
Tutsaklığımda Buca, Ümraniye, 96 Ö.O
direnişi, Ulucanlar, 19 Aralık Katliamı

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

KEMAL BABAYA, 11'LERE, HALKIMIZA SELAM OLSUN...

BİR KEZ DAHA BİZ KAZANDIK...

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini
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ve direnişlerini yaşadım. F tipi Nazi
hücrelerinde kaldım. 7 yıl süren Büyük
Direnişi yaşadım. Onlarca Özgür Tutsak
şehit düştü. Her biri devrimin kızıl kah-
ramanları olarak bayraklaştılar. Onlar,
feda kuşağının kahramanları... Dünyanın
hiçbir ülkesinde, tutsakların yarattığı
böylesine destansı bir tarih yok. Bu
onur, gurur bize, Parti-Cephe'ye ait.
Şimdi de tüm tutsak yoldaşlarımın yü-
reğini yüreğime katarak savaşın en ön
mevzisindeyim..."

Komutan Kenan'ın sözlerinde, dev-
rimin, halkın, Cephe'nin tutsaklık ko-
şullarında da somutlanan yenilmezliği
dile gelmektedir. Diyor ki Komutan
Kenan; "Ömrümün 20 yılı tutsaklıkla
geçti. Kendimi "zindanda" yaşamış
gibi hissetmedim hiç." Nasıl mümkün
olur bu? Olur, çünkü her an devrimi
yaşayanlar için, esas olan bulunduğun
mevzide devrimin, devrimciliğin ge-
reğini yapmaktır. Tutsaklık koşullarında
devrimcilik yapmanın gereği de Özgür
Tutsaklık olarak yaşanmaktadır. Tam
da bu nedenle "Özgür Tutsak, gerillanın
hapishanedeki adıdır" denmiştir.

Komutan Kenan'a "Ömrümün 20
yılı tutsaklıkla geçti. Kendimi "zin-
danda" yaşamış gibi hissetmedim hiç."
dedirten Özgür Tutsaklık'tır. Çünkü,
Özgür Tutsak, fiziken tutsak olsa da
düşünce olarak özgürdür. İşte bu öz-
gürlüğü ideolojik olarak sağlayan Mark-
sizm-Leninizm'dir. Politik olarak sağ-
layan da anti-emperyalist, anti-faşist
olmaktır. Hal böyle olduğu içindir ki,
devrimci ideolojiyi kuşanmayanlar,
emperyalizmden "özgürlük" bekleyenler
ve faşizmden icazet dilenenler, asla
Özgür Tutsak olamazlar. 

Özgürlüğün olduğu yerde emper-
yalizme boyun eğmek yoktur. Em-
peryalizme boyun eğip, faşizmden
icazet dilenciliği yapan beynin için-
deyse özgürlüğün zerresi bulunamaz.
Özgürlüğün tutsaklık koşullarında ne-
fes alıp vermesinin temel şartı, tut-
saklık koşullarını devrimin bir mevzisi
olarak görüp, bu gerçeğin gereğini
yapmaktır. Komutan Kenan işte bu
bilinçle diyor ki; "Devrimin bir mev-
zisindesin ve kavganı sürdürüyorsun,
hepsi bu."

Tutsaklık koşullarını "devrimin bir

mevzisi" haline getirenler için, kavga
olanca amansızlığıyla içeride de sürer.
Kavganın sürdüğü yerde uzlaşmazlık
vardır, çatışma vardır. Ki özgürlük, em-
peryalizme karşı uzlaşmazlığın olduğu
yerde nefes alabilir ancak. 11'ler işte bu
özgürlüğün rehberliğinde devrimin bütün
mevzilerinde direnip savaşmışlardır.

11'ler, Hayatın En Sade
Halini Yaşamayı
Tercih Etmişlerdir...

Emperyalizm ve işbirlikçileri, dev-
rimcileri teslim alabilmek için esas
olarak düşünce değişikliği dayatmaktadır.
Tasfiye edilmek istenen, devrimciliğin
belirleyici nitelikleri olan sınıf kini,
halk sevgisi ve devrime, sosyalizme
inançtır. Bunların tasfiye edildiği yerde,
geriye kalan "akıllı solculuk" olmaktadır.
Akıllı solculuk, düzen içi solculuk ya-
parak halkın kandırılmasında, düzen
sınırları içinde tutulup pasifize edilme-
sinde rol almaktır. Özgür Tutsaklık ise
tutsaklık koşullarındaki devrimci sol-
culuğu somutlar.   

Tutsaklıkta da, dışarıda da devrimci
solculuk nasıl olur, sorusuna cevap
olarak Komutan Kenan'ın şu sözlerine
bakılabilir:

"... Tutsaklıkta da, dışarıda da... Düş-
mana kinimi, halka sevgimi, sosyalizme
inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Ka-
ramsarlığa düşmedim hiç. Umutsuzluk,
yılgınlık, "yorgunluk" yaşamadım hiç.
Bir Parti-Cepheli olarak yaşamak ve
Parti-Cepheli olarak ölmek ve her ikisini
de -yaşamı ve ölümü- devrime, sosyalizme
yakışır şekilde gerçekleştirmek. Böyle
olmalı dedim. Nasıl yaşayacağımızı ve
nasıl öleceğimizi biz belirleyeceğiz. Dev-
rimci olarak yaşayacak, devrimci olarak
öleceğiz, ölümsüzleşeceğiz. İşte hayatın
en sade hali bu."

Hayatın bu en sade halini yaratan
ideolojik netliktir. İdeolojik netliğin
olmadığı yerde, hayat bu denli sade
bir hal alamaz. Bu sadeliği sağlayan
bakış açısındaki netliktir. İşte bu netlik
varsa, orada karamsarlık, yılgınlık,
umutsuzluk yaşanmaz. Sınıf kininin,
halk sevgisinin, sosyalizme inancın
büyümesi, büyütülmesi yaşanır. Hayat
denilen kavganın en sade halini yaratan
da işte bu sınıf kini, halk sevgisi ve

sosyalizme olan inançtır. Ki 11'lerimiz,
tutsaklıkta da, dışarıda da hayatın en
sade halini yaşamayı tercih etmişlerdir. 

Bir Kez Daha
Halk Kazandı...

11'lerimizi bombalayıp paramparça
ettikten sonra mezar haklarını yok
etmeye kalktılar ki ölülerimiz yerde
kalsın. Bunu bize kabul ettirmek is-
tediler. Ama biz, Kürt milliyetçileri
gibi, oportünistler gibi bu durumu
kanıksamayacaktık. Ve Kemal babanın
direnişi başladı. Önce bir kişi olarak
oturdu Seyid Rıza'nın ayak ucuna ve
giderek haklılığıyla çoğaldı. Neredeyse
duymayan kalmadı. Semih ve Nuri-
yeler'in direnişiyle bütünleşti Kemal
babanın direnişi. Onları birleştiren
haklılıklarıydı ve halk güçleri de AKP
faşizminin OHAL saldırılarına karşı
bir direniş mevzisi olarak sahiplendi
11'lerin mezar hakkını.

Faşizm, cenazelerimizi yerde bı-
rakarak halk saflarına korku yaymak
istemişti. Direniş ise halk güçlerine
moral üstünlük sağladı. Direne direne
11'lerin mezar hakkını kazandık. 11'le-
rimiz dağa çıkar gibi süzüldüler halkın
yüreğine. Artık hiçbir faşist güç onları
oradan çıkartamaz.

Demek, cenazelerimiz yerde ka-
lacaktı öyle mi... 

Değil, öyle değil işte. Alçaklığınız
ve ahlaksızlığınız da bir yere kadar.
Sizin alçaklığınız, halkın yüceliğinden
daha büyük değil. Yenildiniz.

Demek, tecrit içinde düşünceleri-
mizi değiştirip bizi düzen içine çeke-
cektiniz öyle mi... 

Değil, öyle değil işte. Büyük Dire-
nişimiz karşısında yenildiniz. Ve BİZ,
"ülkemizin bütün dağları bizim olacak"
diyerek 11'ler olup dağlara çıktık.

Ve bir kez daha, "Bir canım var
feda olsun halkıma" diyenler kazandı.
BİZ kazandık. Halk kazandı. 

Bu zaferi halk saflarına kazandıran
Kemal babaya, 11'lere, halkımıza se-
lam olsun, BİN SELAM...

11'ler artık bizim ölümsüz rehbe-
rimizdir. Onların ardından dağların
yolunu tutmaya devam edeceğiz, ki
"Özgür Tutsak, gerillanın hapishane-
deki adıdır" bizim için.

Yürüyüş
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hukuksuzca ihraç
edildikleri işlerine geri dönmek için yaptıkları süresiz açlık
grevi eylemi, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Ülkenin
her yanında, meydanlarda, sokaklarda Nuriye ve Semih
hocamız için yapılan eylemler çoğalmış, en sağır kulaklara
dahi adlarını ve direnişlerini duyurmuştuk.

Bunu hazmedemeyen iktidar sahipleri ve dalkavukları,
her zamanki dalaverelerine başlamış, hukuksuzluk meka-
nizmasını devreye sokmuştu. Hocalarımızı, bir gece yarısı
evlerine yapılan baskında işkence ile gözaltına almış ve tu-
tuklamışlardı. Tutuklandıklarında açlığın 76. günündelerdi.

Tutuklandıkları günden bu yana, direnişe kara çalmak
için söylemedikleri yalan kalmadı. Kendi geçmişine bak-
madan, Nuriye ve Semih hocamıza dil uzatan soysuz Sü-
leyman da, işbirlikçi oligarşi de bu direniş karşısında yeni-
leceklerdir! Tutuklamalar, baskılar, faşist AKP’nin yöne-
tememe krizinin en belirgin göstergesidir. Direnişi kırmak
için yaptıkları tutuklamalar kendilerine dönmüştür.

Direniş daha kitlesel sahiplenilmiş, meşruluğu hiçkimse
tarafından inkar edilemez boyutlara ulaşmıştır. Yüksel
Caddesi ve İnsan Hakları Anıtı bariyerlerle çevrilmiş, bütün
semt abluka altına alınmıştır. Halk, artan saldırı oranında
direnişi sahiplenmiş, anıtı çiçeklerle donatmayı başarmıştır.
Çiçek bırakanlara bile para cezası kesen AKP, yine de sa-
hiplenmenin önüne geçemedi, halk, türlü yaratıcılık örneği
sergileyerek, direnişi kendi direnişi bilerek büyütüyor.
Açlığının 90'lı günlerinde olan Nuriye ve Semih'in sesi
dalga dalga yayılmaya devam etmektedir.

Diğer direnişçiler ise, alanı hiç terk etmedi. Her gün
yeni saldırılara, gazlara, yasaklara rağmen “Nuriye ve
Semih'in Talepleri Kabul Edilsin” demeye devam ediyorlar.
Esra ve Sultan Özakça ise açlık grevini sürdürüyor. Direnişin,
her yerde yankılanmasına engel olamıyorlar. Direniş
karşısında AKP çaresizdir. Ankara valisi, yenilen pehlivan
misali yeni güreşe soyunmuştur. "Gün batımından sonra
kent genelinde ateş yakıp türküler söylemek yasak" diyerek,
açıkça “Halk Cepheliler'e eylem yaptırmayız” demektedir.
Ankara valisine, Kaygusuz Abdal’ın bir sözüyle cevap
verelim. “Beni kılıca zorlama ey vali, yakarım bu eli.”

İktidar sahipleri, aslında kendi yaktıkları ateşin far-
kındalar. Biz bu ateşi tüm tarihimiz boyunca harladık, bu
yüzden bu kadar güçlüyüz ve siz bu güç karşısında
mutlaka yenileceksiniz.

Sokak sokak, meydan meydan yayılan bu ateşi YA-

SAKLARLA, TUTUKLAMALARLA ENGELLEMEK
BİR YANA; ANCAK HUKUKSUZCA ELİMİZDEN
ALDIĞINIZ İŞLERİMİZE GERİ DÖNÜŞ YOLUMUZU
YAKINLAŞTIRIRSINIZ! Direnişin halka halka büyümesi
karşısında, yine aynı taktiklere başvurmuştur. Yaptığı
basın toplantısında Yüksel direnişçilerine "Terör örgütleriyle
arasında organik bağ vardır." diyen soysuz Süleyman'ın
saldırganlığı, kaybedeceği koltuğu için endişeli ve kendisini
bekleyen sondan duyduğu korkudan kaynaklanmaktadır.
Endişeni büyüteceğiz soysuz Süleyman... Nuriye ve Semih
hocanın açlıkları ve açlıklarına gelen destekler karşısında
yıkılacak olan bir düzen var. Bu düzen, soysuz Süleyman’ın
piyonu olduğu işbirlikçi oligarşinin iktidarıdır.

Bizler de Dev-Genç’liler olarak;
İki kamu emekçisinin hücre hücre eriyen bedenlerinde

yükselen mücadeleyi; meydan meydan, sokak sokak büyü-
teceğiz. İstanbul’dan Malatya’ya, Düzce'den Bodrum'a,
Kamu Emekçileri Cephesi'nin yaktığı kıvılcımı, ülkemizin
dört bir yanında daha da büyüteceğiz!

YAŞASIN AÇLIK GREVİ DİRENİŞİMİZ!
NURİYE GÜLMEN ve SEMİH ÖZAKÇA'NIN TA-

LEPLERİ KABUL EDİLSİN!

GENÇL�K ÜLKEN�N GELECE��D�R!
ÜLKEN�N GELECE��N� YET��T�REN AYDINLAR, AKADEM�SYENLER
HAP�SHANELERDE DE��L, AKADEM� KÜRSÜLER�NDE OLMALIDIR!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Grup Yorum, Gençliğin Coşkulu Sesidir,
Hapsedilemez!

İstanbul Okmeydanı’nda, Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü
İdil Kültür Merkezi, 30 Mayıs’ta işkenceci, yağmacı polisler tara-
fından basılarak talan edilmiş, içeride bulunan 11 kişi de gözaltına
alınmıştır. 6 Haziran’da, gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri ve
kültür merkezinde misafir bulunanlar savcılığa çıkartıldı ve 7 kişi
tutuklandı. Bunun üzerine İstanbul Sarıgazi Dev-Genç, 6 Haziran’da
yazılı açıklama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer verdi:

“Tıpkı haftalar öncesinde Gençlik Federasyonu’na yaptıkları
gibi İdil Kültür Merkezi’nde bulunan müzikal aletlere hasar
verilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bizler Dev-Genç’liler
olarak, bu saldırılar karşısında boyun eğmeyecek ve savaşı bü-
yütmeye devam edeceğiz. Nasıl ki Sılalar, Bünyaminler son
nefesine kadar devlet faşizmine karşı boyun eğmemiş ve savaşmış
ise bizler de onların bıraktığı yerden mücadeleye devam edeceğiz.
AKP’nin eli kanlı yağmacı polislerine sesleniyoruz; Mahalleleri-
mizde baskıya devam etmeniz bizleri asla yıldıramaz! 47 yıldır
susmadık, susmayacağız. Sıla’nın dediği gibi; teslimiyet alçaklıktır,
alçak olmayacağız…”

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 
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Liseliyiz Biz

Yine bir sınav arefesindeyiz. Her yıl olduğu gibi karşı-
mızda “LYS” var, birçok öğrenci, hayatını bu sınava
bağlamış durumda. Öğrenciler olarak aslında sınavlara pek
uzak değiliz; hatta hemen her gün sözlü-yazılı sınavlara
girip çıkıyoruz. Liseye başlar başlamaz
"YGS, LYS" baskılanması, öğrencileri
yarış atına çeviriyor. Ama artık liseden
de önce, ilköğretimde sınav telaşı baş-
lıyor.

“TEOG” denilen sınava bir de okul
sınavları eklenince, öğrenciler kendi-
lerini çok ağır bir baskı altında hisse-
diyor. Bizse eğitim ve öğretimin böyle
olamayacağını, ezberci-gerici-soyut-
idealist eğitim sisteminin ortadan kal-
dırılması gerektiğini söylüyoruz. Ba-
ğımsız ve demokratik bir ülke ve lise
istiyoruz.

Halk için parasız, bilimsel eğitim ve
demokratik lise mücadelesi verdiğimiz
için terörist oluyoruz. Hakkımızda ya-
pılmadık karalama, söylenmedik yalan
bırakmadılar. Bizi gençlikten ve halktan
tecrit edemediklerinde  baskın ve uzun
tutsaklıklarla yola getirmeye çalıştılar.
Elbette Liseli Dev-Genç’liler için bunların
hiçbir hükmü yoktur.

Öğrencileri birer yarış atı haline
getirip, düşünmeyen, ezberci, asalak
öğrenciler yetiştirip, bu düzenin kadrosu
yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanlara
umut veriyorsunuz, halka, sizin geri-
ci-faşist eğitim vermiş olduğunuz li-
seleri ve üniversiteleri vadedip, kurtuluş
yolu olarak gösteriyorsunuz. Bin bir
zorlukla çocuklarını okula yollayan
eli nasırlı emekçi halkımızın geleceğini
çalıyorsunuz. Ya dersleri iyi olanlar
bencillikle büyüyüp, arkadaşlarını birer
düşman gibi görürken; dersleri zayıf
olan öğrenciler, uyuşturucu batağına
ya da kayıtsız-güvencesiz iş koşulla-
rında karın tokluğuna çalışıyor.

Üniversite mezunu kaç bin işsiz var,
kaç kişi sınav stresi veya istediği sonucu
alamadığı için intihar etmiştir? Bunların
tam istatistiği bile çıkarılmaz; çünkü
gençlerimizin ömürleri, faşist iktidarların
umurunda bile değildir. Onlar ister ki
beynimiz ve bedenimiz uyuşsun, üç ku-
ruşa onlara emeğimizi satan kalifiye ele-

man olup karlarına kar katalım.
Tabi bu sorunlar, eğitim hakkına şöyle ya da böyle ula-

şabilenlerin yaşadıkları. Bir de hiç okula gidemeyen, hala
yolu-elektriği-suyu olmayan, okulu, sağlık ocağı hiç olmamış

yerleşim yerlerindeki yaşıtlarımızı düşü-
nelim. Aslında bunlar herkesin bildiği ger-
çekler. Böyle bir düzenin adaleti olur mu?
Elbette olmaz, faşizmden bizler için adalet
çıkmaz.

Bir sürü sınav sistemi getirip kaldırı-
yorlar, sözde en çok yatırımı eğitime ya-
pıyorlar. Oysa onların yatırım dedikleri;
evlerimizi başımıza yıkmak, eğitim ve
sağlık hakkımızı elimizden almak, bize
karşı kullanılmak üzere silah, gaz, drone
alarak katliamlar yapmaktır. Liselerde pa-
rasız eğitim istedikleri için okuldan atılan
öğrenciler 'terörist' ilan edilirken,  AKP’nin
ve diğer faşist kurumların propagandasını
yapanlar, devrimcilere saldıranlar kahraman
ilan ediliyor. İşte böyle bir sistemde okula
gidiyor, eşit olmayan koşullara sahip ol-
mamıza rağmen aynı sınava giriyor ve
yaşamımızın geri kalanını belirleyecek
olan 3 saatlik sınavlara sokuluyoruz. Böyle
bir düzeni, böyle bir eğitim sistemini red-
dediyor; parasız, bilimsel, demokratik
liseler istiyoruz. Hayatta hiçbir karşılığı
olmayan kitapları ezberletip, başarımızı-
başarısızlığımızı bunlarla ölçmeye kalkan
işbirlikçilere sesleniyoruz:

Siz, çürüyen ve yok olmaya mahkum
olanı temsil ediyorsunuz, bizse geleceği
ve umudu. Gençlik gelecektir; Dev-
Genç’liler, bağımsız ve demokratik bir
ülke kurulacağının garantisidir. Bu  yüzden
en çok gençlik hedef alınıyor. Gençliği
devrimci mücadeleden uzaklaştırabilmek
için her türlü zulüm uygulanıyor.

LİSELİLER;
Bu bozuk düzende eğitim görmek is-

temiyorsanız, nasırlı elleriyle sizleri okul-
lara yollayan annelerinizin, babalarınızın
hayalini kırmak istemiyorsanız, uyuşturucu
batağında yozlaşmak istemiyorsanız, sizin
de Liseli Dev-Genç’te yeriniz hazır. “Bo-
zuk Düzende Sağlam Çark Olmaz” demiş
Pir Sultan Abdal. İşte şimdi zaman, bu
bozuk düzeni yıkıp, General Cem, Bün-
yamin Kılıç, Sıla Abalay olma zamanıdır,
şimdi kavgayı büyütme zamanıdır!

PARASIZ, BİLİMSEL, DEMOKRATİK EĞİTİM İSTİYORUZ ALACAĞIZ!

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
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Ülkemizde Gençlik

Antakya: Dev-Genç’liler, 4 Ha-
ziran’da Armutlu Mahallesi’nde, An-
takyalı olan DHKC gerilla şehidi
Aysun Saban için duvarlara 4 adet
“Dağların Şahanı Aysun Saban Ölüm-
süzdür!” yazılı ozalit astı. Ve işi,
emeği için açlık grevi direnişinde
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça için üzerinde “Nuriye ve Semih
Açlık Grevi: 87. Gün, Direniş: 207.
Gün, Hapishane: 11. Gün, Onları
Öldürtmeyeceğiz!” yazılı ozalit astı.
Ayrıca Dev-Genç’liler, Mustafa Ke-
mal Üniversitesi’nde, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için dilek feneri
uçurdu. Programda sesli ajitasyonlar
çekilerek öğrencilere direniş anlatıldı.
Ardından türküler söylenerek halaylar
çekildi ve program sonlandırıldı.

İzmir: Dev-Genç’liler, 3 Hazi-
ran’da Buca Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi çevresinde, Üçku-
yular Meydan ve Adatepe Mahalle-
si’nde, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için yazılama yaptı. Yapılan
çalışmada, direnişi anlatan 15 yazı-
lama birçok yere işlendi. Ve yine

direnişi anlatan 35 adet afiş, Buca
çevresine asıldı. Ayrıca 4 Haziran’da
Adatepe Mahallesi’nde, umudun sesi
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı.
Çalışmada 15 dergi okurlara ulaştı-
rıldı.

İSTANBUL
Kadıköy:
Dev-Genç’liler, 2 Haziran’da, işi,

emeği, onuru için açlık grevinde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için, üzerinde “Nuriye Gülmen, Semih
Özakça Onurumuzdur! Dev-Genç”
imzalı pankart astı. Ayrıca “Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz!” kampanyası
dahilinde, Kadıköy’ün birçok yerine
toplam 40 adet afiş asıldı.

Kartal:
Liseli Dev-Genç’liler, 1 Hazi-

ran’da Kartal Meydanı ve Erzincan
Mahallesi’nde genel kampanya ça-
lışmaları yaptı. Çalışmalar kapsa-
mında ilk olarak “Dev-Genç’i Biti-
remezsiniz!” kampanyası dahilinde
30 adet afiş birçok yere asıldı. Hacı
İsmail Gündoğdu Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde 100 adet, Gençlik
Federasyonu baskınını teşhir eden
açıklamanın bulunduğu bildirilerden
dağıttı. Ve okul önüne “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz!/ Dev-Genç”
ve “Açlık Grevi Direnişimiz Tutuk-
lamalarla Engellenemez!- Dev-Genç”
imzalı pankart asıldı. Ve son olarak
Erzincan Mahallesi’nde, umudun
sesi Yürüyüş dergisinden 30 adet
okurlara ulaştırıldı. Genel olarak
gençliğin çalışmaları ve kampanyaları
halka anlatıldı.

Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler, 1 Hazi-

ran’da, 30 Mayıs’ta basılan İdil
Kültür Merkezi baskınını teşhir etmek
için mahallede “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!” yazılı pankart astı.

Direnenlerin Sesi, Anadolu’nun Her Yerinde Yankılanacak
Ne Dev-Genç’i, Ne de Direnenleri Bitirebilirsiniz!

OHAL’lerde Zaferi 
Kazanan Babalarımız Var,

Onurluyuz!
Dev-Genç’liler, 2 Haziran’da, oğlunun

cenazesini alabilmek için 90 gün bedenini
açlığa yatırarak zafer kazanan Kemal babayı,
tedavi olduğu hastaneden taburcu olmasının
ardından ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ça-
pında 3 açlık grevi direnişçisini halkın nasıl
sahiplendiği, “bu koşullarda direnilmez”
diyenlere, direnişin gücünün ne kadar büyük
olduğunun gösterildiği konuşuldu. Kemal
amcanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alındı,
akrabalarıyla, torunlarıyla sohbet edildi.
Kemal baba, tek yolun direnmek olduğunu
hala her ziyaretçisine anlatıyor ve gençlerin
bu ülkenin en büyük onuru olduğunu söy-
lüyor. Dev-Genç’liler, yaptıkları ziyareti
Kemal babayla kucaklaşarak sonlandırdı.

Eskişehir Dev-Genç’liler, 6 Haziran’da,
halk kurtuluş savaşçısı Çiğdem Yakşi’nin
mezarını ziyaret ederek, anma yaptı. İlk
olarak mezar temizliğinin ardından, Çiğ-
dem’in sevdiği türküler okundu. Ardından
Çiğdem’in çok sevdiği “Kiraz Çiçekleri’nin”
hikayesi anlatıldı. Son olarak Dev-Genç’liler
şehitlere bağlılık sözü vererek, anma prog-
ramını iradi olarak sonlandırdı.
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Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 

Çiğdem ‘Kiraz Çiçeğinin’ Örneği Oldu
Biz de Onu Mücadelemizde Yaşatacağız



Ne ilk ne de son duyduğum şehitlik haberi
olduğunu biliyorum. Bu kahrolası düzeni yıkıp,
yerle yeksan etmedikçe, en ağır bedelleri ödemeye
devam edeceğiz.

"En" üst düzey yöneticilerimizden birisi diye
verdi gece haberler senin katledilişini. Sanki üst
düzey yöneticilerimizin katledilmesi meşruymuş
gibi. Hepsinin ağzından salyalar saçılıyor etra-
fa.

"En" üst düzey yönetici bir yoldaşımız mısın
bilemem ama yaşı ve bedeni küçük, dev yürekli
bir yoldaşımızsın. 

Zalimlerin karşısında her zaman haklılığın
ve meşruluğunla direnen, baş eğmeyenlerimiz-
densin.

Ölüm mangaları karşısında Dev-Genç’imizin
tarihine yaraşır şekilde davrandığına eminiz.

Dev-Genç’lilik ayrı bir yere sahiptir. Liseli
Dev-Genç'li olmak ise bambaşka bir duygu, bir
misyondur. 

Nasıl ki kurtuluş savaşında okullarını bırakıp
topluca vatan savunmasına giden liselilerimiz
varsa, sen de vatanımız ve halkımızın kurtuluşu
için koştun kavgaya.

Senin yüreğin bir silahtır.
Senin gülüşünden saçılan ışıltı, tarakaların

daha  fazla vuruyor düşmanı.
Teslim alınamayan bedenine kurşunlar sıkıyor

alçaklar. 18 yaşında küçücük bir bedeni teslim
alamıyorlar. Zaten onların da istediği bedenimiz
değil ki.

Dev-Genç’liliğinden vazgeç diyorlar. VAZ-
GEÇMEM diyorsun.

“Ellerini kaldır, yere yat” diyorlar. Hadi
oradan alçaklar, cesaretiniz varsa gelin, diyor-
sun.

Gelenek devam ediyor-edecek.
Al kanın karıştı vatan topraklarımıza. Daha

önce de tahmin ettiğin gibi bedenini kaçırdılar
bizden. Sana söz verdiğim gibi barikat olamadım
önlerinde. Gelebilmemin koşulu yoktu. Senin
de Gazi'nin sokaklarında gezdirmemizi istediğin
zaman sana kızıyordum. “Sıranı bekle. Abilerine,
ablalarına çelme takıp öne fırlama” diye verdiğin
cevap dün gibi hatırımda “... Dev-Genç’liler hep
en önde olurmuş. Biz de öyle olmak zorundayız.
Şehitliğin, öne fırlamanın yaşı yok ki.”

Sıla’ya...
milyonlarca karanfile dönüşür

Par par parlardı gözlerin
Gecenin karanlığını yırtıp aydınlatan
Yıldızların en güzel haliydi umutların
Atardı kalbin özgür vatan diye
Soluk alışlarından halk duyulurdu
Şimdi toprağın koynuna 
bir karanfil gibi düşen
Sıla’ya mı hasret olur günler
Anlatın şimdi bana 
Düşen bir karanfil
Nasıl bir karanfile dönüşür
Eğer ki
Gülen bir çift göz
Yalan söylemiyorsa bakışlarında
Sahtelik akmıyorsa her bir tarafından
Değil bin karanfil
Milyonlarca karanfile dönüşür
Ülkemde ve dünyada...



YASAKÇILIK, 
FAŞİZMİN 

DOĞASINDA 
VARDIR; 

YASAKLARI
TANIMAMAK İSE

DEVRİMCİLİĞİN...
Faşizm baskıdır, işkencedir,

yasaklardır. Faşizmin “meşru-
luk” sorunu vardır. Meşruluğunu
“kanun devleti” olmaktan alan
faşizm, yasaklarla yönetmek zo-
rundadır. 

FAŞİZM, OLASILIK
DEĞİL,

GERÇEKTİR!
Faşizm, ülkemizde “olası bir

tehlike” değil, somut bir ger-
çektir. Faşizm, mevcut devlet
biçimidir. Dolayısıyla, faşizme
karşı mücadele, iktidar perspek-
tifiyle ele alınması gereken bir
mücadeledir.

AKP FAŞİZMİNİN, 
VATANIMIZI 

HAPİSHANEYE 
ÇEVİRMESİNE İZİN 
VERMEYECEĞİZ!

15 Temmuz darbe girişiminin
ardından OHAL’in ilan edilme-
siyle; 154 bin 694 kişi hakkında
işlem yapıldı, 50 bin 136 kişi tu-
tuklandı, 7 bin 112 kişi hakkında
yakalama kararı var.

Yoldaşlar
Gün
üstüne üstüne yürü-
me
günüdür
Mezarcı 
bekçilerinin. 
Gü, barut
kan 
Ve günlerce yanan
meşalelerin
ışığıyla
aydınlanan 
Nasırlı ellerin
ve müthiş

beyinlerin günüdür. 
Gün
o gündür. 
Yani artık
ne lafızlar
ne de
ahkam kesmeler
kaldı 
Yani artık kavga
onları 
geride bıraktı. 

Yani
bir yerde 

kan 
Ve o kanla aydınla-
nan
kızıl bayrak dalga-
lanırken 
O masabaşı sosya-
listlerin? 
o mendebur  
burjuva 
kuyrukçusu                           
reformistleri 
Maskeleri 
Yere değen her kan
damlasıyla
boyandı. 
Yani artık
beceri, 
kelimeleri 
ardı ardına
dizip 
birkaç fabrika
gezip
poz vermek değil.
Artık fotoğraf 

makinesi değil
düşmanın elindeki
Artık politik taktik
diyip 
Bir halt yiyip
Nato'ya girmekten
bahsetmekte
değil beceri. 

Asıl beceri
yani artık
kan ve barut kokan 
kızıl bayrağı
dikebilmektir 
faşizmin göbeğine. 
Çünkü
bugünkü
gün 
Bayrakların açılma-
ya
"köpeklerin"
mezarlarının 
kazılmaya 
Başlandığı gündür.
21.10.1988 

Kahraman ALTUN

FAŞİZM, ZALİMİN ZULMÜDÜR...
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NURİYE VE SEMİH’İN MEŞRU DİRENİŞİ 
YASAKLARLA DURDURULAMAZ!
- Nuriye ve Semih’in direnişiyle ilgili tişört bastırmak yasak.
- Ankara’da güneş battıktan sonra halay çekmek, 
ateş yakmak, eylem yapmak yasak.
- Hapishanede açlık grevi yapmak yasak.
- B1 vitamini almak yasak.
- Slogan atmak yasak.
- Ayakkabı araması yaptırmamak yasak.
- Söylediği şarkıyı internete koymak, halkla paylaşmak yasak.
- Çalışma hakkını istemek yasak.
- Ekmeği, onuru, işi için mücadele etmek yasak.
- Sevdikleriyle birarada olma hakkı yasak.
FAŞİZMİN YASAKLARINI TANIMIYOR, 
DİRENME HAKKIMIZI KULLANIYORUZ! 
FAŞİZME KARŞI DİRENMEK MEŞRUDUR!

GÜN KAVGA GÜNÜ



aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

4+3

Duyguları, bir insanın bilinci kadardır. Düşüncesi ne kadar
devrimciyse, duygusu da o kadar devrimcidir. Yapılan en temel
yanlışlardan birisi, önceliği duygulara verip, düşüncelerini
onun arkasından sürüklemektir. Nereye gittiğini bilmeden,
duyguların peşinden sürüklenme sonucunu doğurur.

Kapitalizm, düşünme yöntemimizi bozar. Doğru düşünmenin
üzerine bir balyoz gibi iner. Beynimizi hasta eder. Duygusallık,bu
hastalanmanın bir sonucudur.

Duygular, içten gelmez. Duygular, kendiliğinden ortaya
çıkmaz. Duygular, gökten zembille inmez. Duygular, maddi
koşullarının ürettiği düşüncenin etkisiyle ortaya çıkar. 

Duygular kişiseldir, kesinlik taşımaz. İdealizmin belirsizliğini
taşır. Mesela “Samimi bir insan” deriz. Samimiyet nerede
başlar, nerede biter? Kriteri nedir? Neye göre değerlendiririz?
Kişisel ölçüler, bize doğru bilgiyi vermez. 

Birisi için “çok samimi” olan, diğeri için “laubali, senli-
benli” olabilir. 

İyi-kötü, samimi, iyi niyetli insan yoktur. Devrimci ideoloji
ya da burjuva ideolojisiyle yaşayan, çalışan ve savaşan insan
vardır. İlki duygusal değerlendirmelerdir.

Duygularıyla hareket eden birisi, dilencilik yapan bir çocuğa
acır; aklıyla hareket eden birisi ise devrimcilik nedenini büyütür,
o çocuğu dilenci yapan düzene karşı savaşmak gerektiği
sonucuna ulaşır. 

Kişiden kişiye değişen ölçülerle değil; 4+3’ün verdiği akılla
düşünmeliyiz. 

Diyalektik materyalizmle, soru sorarak düşünmeliyiz.
Belirsiz değil; somut, akılla, ilke ve kurallarla düşünmek

çözüm üretir.
Duyguları inkar etmiyoruz. Onlarsız olmaz. Duyguların ol-

madığı bir dünya, paslanmış bir makina, rüzgarsız, kavurucu
bir sıcak, kokusu olmayan çiçek gibidir.

Duygularımız, bizim en büyük gücümüz olmalı. Halkımızın
yaşadıkları, bizim yaşadıklarımız, her şey düşünceyle beraber,
duygularımızın da oluşmasını sağlayacaktır. Bu duygular,
içimizde güçlü bir kale oluşturursa; en zor koşullarda bile yı-
kılmayız. Fakat anlık bir öfke, sevgi doğurursa, o zaman güç
değil, güçsüzlük verir size.  

Duygularımızı, zayıf yanımız olmaktan çıkartıp; nasıl güçlü
yanımız haline getireceğiz? 

Duygularımızı sınıfsal bilinçle yoğurup, iç dünyamızı öyle
şekillendirmeliyiz. 
O zaman yaşadıklarımız yerli yerine oturur. En çok kin hanemizi
doldurmalıyız. En çok, sınıf kinimizi beslemeliyiz. Kin ve
sevgi, ikisinin gücü ne olursa olsun yıkılmayan kalemiz olacak
bizim. Zor koşullarda yoldaşlarımıza, halkımıza olan sevgimiz,
düşmanımıza olan kinimiz ayakta tutacak bizi.
Duygularımızı değil, aklımızı kullanalım!
Duygular çelişki üretir;
Duygular kesinlik taşımaz;
Duygular kişiseldir, sorunu kişiselleştirir;
Duygular çözüm taşımaz;
Duygular kışkırtıcıdır, dağıtıcıdır, intikamcıdır, hesapçıdır,
kendine toz kondurtmaz.
Somut olanla, akılla, devrimci ilke ve ölçülerimizle gitmeliyiz.

Çünkü bunlar kesinlik taşır; bunlar çözüm üretir.

İstanbul Okmeydanı’nda, 30 Mayıs’ta
Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü
İdil Kültür Merkezi’ne polis tarafından
baskın yapıldı. Baskında gözaltına alınan
Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek, Fırat
Kıl ve Dilan Poyraz’ın yanı sıra bera-
berlerinde alınan Alişan Gül, Umut Şener,
Musa Kurt ve İlyas Kazan tutuklandı.
Konuya ilişkin Fotoğraf ve Sinema Emek-
çileri (FOSEM) 7 Haziran’da yazılı açık-
lama yayınlayarak kısaca şu sözlere yer
verdi; “…Saçları kökünden sökerek,  in-
sanların kolları uyuşana dek işkence yap-
tılar. Bergün’ün saçlarını mehter marşı
dinleterek kopartan, Fırat Kıl’ın bileğine,
Dilan Ekin’in beline, Sultan Gökçek’in
yüzüne, Özgür Zafer Gültekin’in gözlerine
işkence yapan katil polis, Dilan Poyraz’ın
kulak zarını patlattı ve yapılan işkence-

lerden Betül Varan bayıldı. Grup Yorum
üyeleri Sultan Gökçek, Fırat Kıl ve Dilan
Poyraz daha 1 Mart’ta yeni tahliye ol-
muşlardı. Peki, 60 gün içinde, onları ye-
niden tutuklayacak nasıl bir delil bulmuş
olabilirler ki, AKP’nin polisi-savcıları
ve Sulh Hukuk Hakimleri? Soruyoruz!
Verebilecekleri bir cevapları olmadığını
da, ama onların esas olarak neden tutuk-
landıklarını da biliyoruz.

Burjuvazinin, bugün AKP eliyle baskı
altına aldığı halkı kolay sömürebilmek
içindir bunca zulüm.  Ama  “Sanatçı
insan ruhunun mimarıdır” diyen Stalin
haklıdır. Ne yapsanız da biz zulmünüze
karşı mücadelede devrimci sanatı, halkın
mücadelesinin bir parçası olarak görmeye
ve yapmaya devam edeceğiz. 1 Mart’ta
tahliye oldukları ilk andan itibaren halk-

ların yarattığı direniş ve mücade-
lenin içinde oldukları, umudu bü-

yüten türküler söyledikleri için tutukladılar
onları. Esas ve özet olarak; halkı örgütleme
çabasını gösterdikleri için tutukladılar
onları.

Tutuklanan Grup Yorum Üyesi Fırat
KIL ayını zamanda FOSEM çalışanıdır.
Halkın kavgasının fotoğrafını çekmenin,
belgesellerini yapmanın ve daha çok şey
yapabilmek için yeni şeyler öğrenme ça-
basının karşılığında bize dayatılan bedeldir
O’nun da tutuklanması. Bunu da biliyoruz.
Ama biz, Fırat’ın da hayallerini yüklenip
omzumuza, bildiğimiz yolda yürüyoruz
ve ne yapsanız da “Karşıyız bey oğluna,
sultan kuluna (…) Dut yaprağını ipeğe
çeviren işten yanayız”(*), bunu da siz
bilin! Arkadaşlarımızı en kısa zamanda
zulmün elinden çekip alacağız!

Grup Yorum’u ve Dinleyicilerini Tutuklamalarla Yıldıramazsınız!
“Arkadaşlarımızı en kısa zamanda zulmün elinden çekip alacağız!”

İÇ DÜNYAMIZI DUYGULARIMIZLA DEĞİL; 

SINIF KİNİMİZLE ŞEKİLLENDİRELİM

Yürüyüş
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Yargılama süresince,
belli koşulların varlığı ha-

linde mahkeme tarafından tedbir olarak
öngörülen ve belli bir süre için hürriye-
tinden yoksun kalma anlamına gelen tu-
tukluluk durumu ile mahkemelerce verilen
ceza hükümlerinin infazı sırasındaki hür-
riyetinden yoksun bırakılmayı ifade eden
hükümlülük hali hukuki tanımlamalar-
dır.

Mahkemelerce öngörülen süreler bo-
yunca duvarların arkasına kapatılan ki-
şinin, kapatılmadan kaynaklanan, bununla
bağlantılı birtakım hak mahrumiyetleri
dışında, yasalarca öngörülmüş temel hak
ve özgürlükleri, hakları vardır. Başka bir
deyişle, kapatılma ve bununla bağlantılı
olarak seyahat özgürlüğünün olmaması
gibi haller dışında, herkesin sahip olduğu
temel hak ve özgürlüklere, tutuklu ve
hükümlüler de sahiptir. Bu haklar da
keyfi olarak ihlal edilemez, gasp edilemez.
Ancak kağıt üstündeki bu gerçeklik, pra-
tikte pek karşılık bulmaz. Bugün bütün
hapishanelerde, hakların adeta birer “lütuf”
olarak görüldüğü, idarenin keyfi uygulama
ve dayatmalarıyla yok sayıldığı bir ha-
pishane rejimi uygulanmaktadır. Tutuk-
luluk ve hükümlülük halleri, tutuklu ve
hükümlünün tüm haklarını gasp ederek,
insani niteliklerden uzaklaştırmayı amaç-
layan, insanları isyan ve adalet duygularını
terk etmeye, itaatkâr, biatkar, sormayan,
sorgulamayan köle ruhlu olmaya zorlayan
uygulamalarıyla hukuki bir kategori ol-
maktan çıkmıştır. Bir tutuklu ve hüküm-
lünün en temel hakkı nedir?  Nefes alma
hakkıdır örneğin. Kişiler, betondan ibaret,
etrafı dikenli, jiletli tellerle çevrilmiş ve
duvarların yüksekliği itibariyle firarın
imkânsız olduğu “havalandırma”lara de-
mir kafesler yapılarak, nefes dahi alamaz
duruma getirilmişlerdir. Tutsakların, dış
dünya, ailesi ve çevresiyle ilişkileri keyfi,
on yıllara varan disiplin cezalarıyla ta-
mamen engellenmiştir. Bir ve üç kişilik
kapatılma mekânları olan hücrelerin içine
ve havalandırmalara, banyoları bile gö-
recek şekilde kameralar yerleştirilmiş,
tutsakların her anları izlenerek, hapisha-

neler adeta insanların içine kurulmuştur.
Tutsakların, 122 insanın hayatı pa-

hasına, 45/1 sayılı genelgeyle kazandıkları,
haftada on kişi ile on saatlik ve tredmana
tabi olmayan ‘sohbet hakkı’ “personel
yokluğu”, yer darlığı gibi bahanelerle
veya tamamen fiili dayatmalarla ortadan
kaldırılmıştır.

Kitap, dergi okuma, günlük basını
takip etme hakkı, yine keyfi ve gerekçesiz
bir biçimde sınırlandırılmış ya da kimi
yerlerde tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Tutsakların, avukatları ile savunma
hakkı kapsamındaki görüşmeleri, kamera
ve dinleme cihazlarıyla denetim altına
alınmış, avukat-müvekkil ilişkisinin mah-
remiyeti ihlal edilmiştir.

Kimi hapishanelerde askeri nizamda
ve ayakta sayım vermeye zorlanan tut-
saklar, kendilerini köle, gardiyanları da
köle başı olarak görmeye zorlanmışlar,
her türlü insanlık dışı muameleye rıza
gösterir hale getirilmişlerdir.

Yukarıda saydığımız ve sayamadığı-
mız nedenlerle, müvekkillerimiz olmak
üzere, hak taleplerini sloganlarla, kapı
dövme, oturma ve idarenin keyfi uygu-
lama ve işleyişini kilitleyecek eylemlerle
savunmaktadırlar. Hapishane idareleri
ise haklı hak taleplerini karşılamak yerine,
baskı, ceza ve işkence uygulayarak so-
runları çözümsüz bırakmaktadır.

Silivri 6 Nolu Kapalı Hapishane
idaresi ve gardiyanların başı N.I. da,
müvekkillerimizin anlatımlarına göre tut-
sakların yukarıda saydığımız tüm haklarını
gasp ettiği gibi, çorap arama/çıkarma
dayatması yapmakta, keyfi aramaya son
sloganını gerekçe göstererek de tutsaklara
işkence yapmaktadır. Keyfiyete ve iş-
kenceye onurlarını ve siyasi kimlikleri
ezdirmeyeceğini söyleyen müvekkille-
rimiz, slogan, kapı dövme, oturma ey-
lemleri, sayım vermeme, iki kez de hücre
yakma eylemi yapmış, hapishane idaresi,
haklı talepleri dinlemek yerine işkence
ve tek tek hücrelere kapatma yoluyla ta-
lepleri bastırmayı denemiştir.

Ancak bu dayatmaları kabul etmeyen
Hüseyin Kütük ve Fuat Yalçın isimli iki

müvekkilimiz tek tutulmuş ve işkenceleri
protesto etmek için açlık grevi yapmaya
başlamıştır. Dün itibariyle görüştüğümüz
müvekkillerimiz de, iki arkadaşları tekli
hücrelerden çıkarılıncaya kadar süresiz
açlık grevi yapacaklarını bildirmişlerdir.

İnsanları açlık grevi yapmak zorunda
bırakan işkenceciler ve insan onuruna
aykırı dayatmaların mimarları ve uygu-
layıcıları, tarih önünde hesap verecektir.
Bugün yargılama konusu edilmeyen tüm
suçlar, yarın mutlaka hak ettiği karşılığı
bulacaktır. İşkence insanlık suçudur ve
zamanaşımı işlemeyen bu suçlar, başka
bir siyasi ortamda ve nihayetinde tarih
önünde cezalandırılacaktır.  Başta tutsak
yakınları ve aileleri olmak üzere, insan
onurundan yana tüm insanları, tutsakların
hak taleplerini duyurmaya ve sahiplen-
meye çağırıyoruz.

Açıklama No: 537
Halkın Hukuk Bürosu

01.06.2017

Düzen Kirletir, 
Halk Meclisi Kurtarır!
Çayan Halk Meclisi, her hafta uyuş-

turucuya karşı yaptığı oturma eyleminin
32. haftasını 4 Haziran'da geride bıraktı.
Oturma eyleminde 150 tane bildiri dağı-
tılırken, yapılan konuşmalarda, AKP dö-
neminde uyuşturucunun yüzde 800 art-
tığından, uyuşturucudan kaynaklı ölüm
yaşının 12’ye düştüğünden, polis tara-
fından işgal edilen Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nin amacından bahsedildi. Halktan,
oturma eylemine destek veren insanlar
oldu. Bir saat süren eyleme 10 kişi katıldı.
Eylem “Çeteler Halka Hesap Verecek”,
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir” slo-
ganları ile bitirildi. Çayan Halk Meclisi
,5 Haziran’da ise Güzeltepe Mahallesi'nde
kumar makinelerinin kapatılmasıyla ilgili
esnaflara bildiri dağıtımı yaptı. Kumarın
küçüğü büyüğü olmayacağından, tekel
bayilerinde ve kahvelerde bulunan sigara
ve para makinelerinin de kumarın bir
parçası olduğundan bahsedildi.

Silivri 6 No’lu Hapishane İdaresini ve Gardiyanların Başı N.I.’yı Uyarıyoruz

Tutsakların Haklarını Gasp Etmekten ve İşkence Yapmaktan Vazgeçin!
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı tutuklayarak, direnişin sesini
kesmeye çalışıyor faşist iktidar. Bu sesi her alana taşıyarak, AKP’nin
bu politikalarını hayata geçirmesine izin vermeyelim.  Nuriye ve Semih
hocaların taleplerinin kabul edilmesi için emek verelim. 

Bu konuyla ilgili, alanların ve Anadolu’nun yaptığı çalışmaları
aşağıdaki gibi yayınlıyoruz:

İSTANBUL
Devrimci İşçi Hareketi: 1 Haziran'da Beşiktaş’ta bulunan Abbas

Ağa Parkı’nda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için destek eylemi
yapan şairleri ziyaret etti. Eyleme destek için Devrimci İşçi Hareketi'nden
5 kişi katıldı. DİH, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara de-
ğindi:"Açlık grevinde 85. günü dolduran Nuriye, Semih için, dünyanın
birçok yerinde destek eylemleri sürüyor.  Selah Özakın ve Zerrim
Aldemir de Nuriye ve Semih için destek açlık grevi ile eyleme destek
veriyorlar."

İkitelli Halk Meclisi: 4 Haziran'da Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için panel düzenledi. Panele 15 kişi katıldı. Panelde direnişin
nasıl başladığı, direnişin hangi aşamaya geldiği, sadece Yüksel’de
değil, İstanbul’a ve diğer alanlara nasıl sıçradığı anlatıldı. Panelin
de,vamında ise insanların artık  Nuriye ve Semih’i nasıl sahiplendiklerini,
bu direnişin bir kıvılcım ateşi olduğu ve bu direnişin daha çok yay-
gınlaşması ve Nuriye Gülmen, Semih Özakça’nın taleplerinin kabul
edilmesi gerektiği halka anlatıldı.

Gazi Halk Cephesi: Gazi Mahallesi'nde 6 Haziran'da, Nuriye
ve Semih için balon uçuruldu. “Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın”dö-
vizlerinin bağlandığı balonlar, Düz, Nalbur, Sekizevler ve Son
Durak bölgelerinden gökyüzüne gönderildi. Balonlara halkın,
özellikle çocukların ilgisi yoğundu. 5 gün boyunca mahallenin
farklı bölgelerinden balon uçurmaya devam edilecek.

Avcılar Halk Cephesi: Avcılar’da 6 Haziran'da üst geçite
“Nuriye Gülmen-Semih Özakça Serbest Bırakılsın, Halk Cephesi”
imzalı pankart asıldı.

ANADOLU
Bursa Halk Cephesi: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tu-

tuklanmasını protesto etmek ve serbest bırakılma taleplerini duyu-
rabilmek amacı ile Bursa Ankara Caddesi üst geçidine 2 Haziran'da
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Derhal Serbest Bırakılsın
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” yazılı pankart astılar.

Adaletsizlik Asla Zaman Aşımına
Uğramaz Yapılan İşkencelerin
Hesabı Mutlaka Sorulur

Kamu Emekçileri Cephesi, Ankara polisinin
yaptığı işkencelerle ilgili 6 Haziran’da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “Ankara polisi işkence yapıyor,
tehdit ediyor insanların canına kastediyor Bunu
gören, duyan hakkında işlem yapacak savcı hâkim
yok mu? Nereden bu cesareti alıyor Ankara polisi?
Ethem Sarısülük’ü, Ali İsmail Korkmaz’ı, Berkin
Elvan’ı, Uğur Kurt’u, Dilek Doğan’ı, Yılmaz Öz-
türk’ü, Kemal Kurkut’u ve daha nicelerini katleden
polislerin, kendi yasalarında aklanmalarından al-
dıkları güçle mi yapıyorlar? Peki, halkın vicdanında
,ailelerin kalbinde, halkların bilincindeki yerlerinden
nasıl aklanacaklar? Unutulup gidileceğini mi dü-
şünüyorlar? Halk, kendisine yapılan iyiliği de
kötülüğü de asla unutmaz. Tarihte bunun çokça
örneği vardır. Adaletsizlik asla zaman aşımına
uğramaz. Tarihte bunun çokça örneği vardır. Haklı
olmak, hakkını aramak suç değildir! Hakkını ara-
yanlara saldırmak, işkence yapmak, gaz sıkmak
suçtur!” denildi.

İşini İstemek Suç Değildir!  

Nazife Onay Derhal Serbest Bırakılsın!

Kamu Emekçileri Cephesi, işi için Yüksel
Caddesi’nde direnen Nazife Onay’ın, katil
polisler tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili
7 Haziran’da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Bugün Yüksel Caddesi’nde Nazife Onay ve
diğer kamu emekçileri, saat 18.00’da açıkla-
masını yaparken, AKP’nin katil polisleri yine
azgınca saldırdı ve öğretmen Nazife Onay’ı
gözaltına aldı. Saldırılarınız, gözaltılarınız
haklı mücadelemize engel olamayacak. İşimizi
istemeye devam edeceğiz!” denildi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Boğulmaya
Çalışılan Sesini Her Alana Taşıyacağız!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Boğulmaya
Çalışılan Sesini Her Alana Taşıyacağız!
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Köln WDR Önünde Yusuf

Taş İçin Destek Eylemi

31 Mayıs-1 Haziran günleri Batı
Almanya Dadyo Televizyon Kurumu
(WDR) önünde eylem yapıldı. Eylem
her iki gün de 16.00’da başladı. Ey-
lemde ana dilinde konuşması engel-
lenen siyasi tutsak Yusuf Taş’ın “Ana-
dilde konuşma hakkı” başta olmak
üzere taleplerinin karşılanması için
60’lı günlerini geride bıraktığı ve
sağlık durumunun kötüleştiği anlatıldı.
Yusuf Taş, 30 Mart tarihinden beri
açlık grevinde bulunduğu Heimsheim
Hapishanesi’nde 2 Mayıs günü kaçı-
rılarak Hohenasperg Hapishane Has-
tanesi’ne götürülerek zorla müdaha-
lenin koşulları yaratılmaya çalışıldı.
Ancak kaçırıldığı günden beri yol-
daşları onu yalnız bırakmadı. Adeta
ortaçağdan kalma tarihi bir kale içinde
bulunan hastane gözlerden ırak dağ
başı bir yerde. Ama kapısına gitmek-
ten, taleplerini Almanya’nın çeşitli
şehirlerinde değişik biçimlerde dile
getirmeye kadar  yapılan eylemler
sesini duyurmaya çalışıyor.  Oturma
eylemlerinden kendini zincirleme ey-
lemine, işgal eylemlerine kadar her
yöntemle duymayan yetkililere du-
yurma derdinde olan yoldaşları, ar-
kadaşları. İki gündür de WDR önünde
onları bu konuda mesleklerinin gere-
ğini yerine getirmeye, böylesi hayati
bir konuda duyarlı olmaya, haber
yapmaya davet ediyor. Çarşamba günü
yapılan eylemde içerideki yetkililerle
görüşmek istediklerini söyleyen Ana-
dolu Federasyonu üyeleri ertesi gün
için görüşme sözü aldılar. Yusuf Taş’ın
durumunu anlatan bildirileri dağıttılar
ve içerden çıkan, çevreden gelip geçen
insanlara yeniden yeniden anlattılar.
İşin ilginç yanı Alman halkı kendi

ü l k e -
sinde yaşanan
böylesi bir ola-
yı çok inandı-
rıcı bulmuyor.
Almanya’da
böyle şeylerin
yaşanmayaca-
ğını zannedi-
yor. Ancak ayrıntılı anlattığında, belge
sunduğunda düşünmeye başlıyor. İkin-
ci gün WDR önüne gelindiğinde dün
söylendiği gibi yetkili birisiyle görüşüp
Yusuf Taş’la ilgili gelişmeler anlatı-
lacağı yeniden belirtildi. İçeriye giden
insanlar bu defa “yukarıda binlerce
çalışan var. Siz hangi yetkiliyle gö-
rüşeceğinizi belirtmeniz lazım. vs.”
denilerek bir muhatap bulamadılar.
Bu defa konuya ilişkin bildiri defalarca
okundu. Almanca ajitasyon çekildi.
Yusuf Taş konusunda bir haber bile
yapmayan WDR için “siz duymuyor
musunuz? Sağır mı oldunuz? Yoksa
üç maymunu mu oynuyorsunuz?”
diye seslenildi. Eğer bu konuda bir
adım atmazlarsa yine gelineceği be-
lirtildi.

Almanya Ulm’de Eylem
Ulm çarşı merkezinde 2 Haziran

2017 Cuma günü, Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve Meşale Tolu için
eylem düzenlendi. Yusuf Taş’ın açlık
grevi eylemini zaferle sonuçlandırması
herkese duyuruldu. Eyleme, Alman
solu ve diğer Türkiyeli kurumlar da
katılım sağladı.

Yusuf Taş nezdinde devrimci ira-
denin teslim alınamayacağı emper-
yalizme tekrar gösterildi denilerek
halka bilgi verildi.

Stutgart’ta Yusuf Taş İle Dayanışma

Çadırı 4. Gününde

Yusuf Taş’ın açlık greninin 63.
günü Parlamento önündeki çadırımızın
1. günü. Süresiz dayanışma açlık gre-
vimizin ise 4. günündeyiz. 31 Mayıs
Çarşamba günü saat 12:00’da Parla-
mento önünde çadırımızı kurduk. Tür-
küler eşliğinde bildirilerimizi dağıtıp,
Yusuf Taş’ın durumunu yoldan geçen
insanlara anlattık. Tutsak olan bir in-
sandan neden bu kadar korktuklarını
sorduk. “Neden bilgiden, kitaptan,
mektuptan bu kadar korkuyor? Şunu
bilmeliler ki böyle keyfi uygulamaları
Yusuf Taş’ı  “YALNIZLAŞTIRA-
MAZLAR”. Bizler her koşulda ve
şarta onun yanındayız. Yusuf Taş’ın
talepleri kabul edilene kadar bizler
de burada, Stuttgart Eyalet Parlamen-
tosu önünde olacağız. Yusuf’un sesi
soluğu olacağız! Topladığımız imza-
ları, günlük JVA Heimsheim Hapis-
hanesi’ne göndereceğiz ve hapishane
yönetiminin ırkçı uygulamalarını teşhir
edeceğiz. Adalet Bakanlığı’nın du-
yarsızlığını teşhir edeceğiz.” denildi.

Almanya’da Yusuf Ta� �le
Dayanı�ma Çadır Günlü�ü

YUSUF TAŞ’IN AÇLIK GRE-
VİNİN 64. GÜNÜ

DAYANIŞMA AÇLIK GREVİ-
NİN 5. GÜNÜ

1 Haziran Perşembe günü saat
12:00’da Parlamento önünde çadır
kurduk.

Türküler eşliğinde hazırlıkları bi-

Av ru pa’da
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tirildi. Gün içerisinde topladığımız 100 Fax metnini HEİMS-
HEİM hapishanesine gönderdik, fakat hapishane yönetimi
50 Faxtan sonra Fax makinasını kapatarak fax çekmemizi
engelledi.

Yusuf Taş’ın avukatı çadırımızı ziyaret etti ve görüşmelerin
sürdüğünü söyledi.

Polisin ırkçı tavırları ve taciz etmesi Yusuf Taş’tan ne
kadar rahatsız olduklarını gösterdi bizlere.

Bizler ise Yusuf Taş’ın talepleri kabul edilene dek çadırımızı
kuracağımızı ve açlık grevimizi sürdüreceğimizi söyledik.

Yusuf Taş’ı terörist diye adlandıran ve tutuklu olmasına
sevinmemiz gerektiğini söyleyen polise bizim cevabımız ise
Alman Devleti’ni teşhir etmek oldu. Bu tartışmanın ardından
giderken elini açlık grevi direnişçisine uzatan polis ile el sı-
kışılmadı. Hırsını alamayan polis tekrar geri gelerek siz de o
geri kalmış başı kapalılardan mısınız dedi. Bunun ardından
çadırda bulunanlar bu ırkçı söyleme tepki gösterip çadırdan
uzaklaşmasını sağladılar.

Rotterdam’da Yusuf Taş İçin
Bildiri Dağıtıldı

30 Mart’tan beri mektuplaşma hakkı için açlık grevi yapan
Özgür Tutsak Yusuf Taş için, 31 Mayıs çarşamba günü, Rot-
terdam Merkezi İstasyonu önünde bildiri dağıtıldı. Yusuf
Taş’ın neden tutsak olduğu ve neden açlık grevi yaptığının
yazılı olduğu bildiri bazı Hollandalı insanların ilgisini çekti
ve uzun uzun bu konu üzerine konuşuldu. 5 kişinin katıldığı
bildiri dağıtımında yüzlerce bildiri, halka ulaştırıldı.

Özgür Tutsak Yusuf Taş İçin, Lahey’de
Eylem Yapıldı

30 Mart’tan beri anadilde mektuplaşma hakkı için açlık
grevi yapan Yusuf Taş için, Hollanda Lahey’de Almanya Bü-
yükelçiliği önünde 30 Mayıs Salı günü eylem yapıldı. Saat
17:00’da başlayan eylemde, Yusuf Taş için Hollandaca ve
İngilizce pankart ve dövizler açıldı, sloganlar atıldı. Yusuf
Taş için Hollandaca açıklama sesli bir şekilde okundu ve el-
çiliğin posta kutusuna bırakıldı. Eyleme 9 kişi katıldı.

Mannheim Dev-Genç’ten Oturma Eylemi

Açlık Grevi Direnişçisi Yusuf Taş İçin Mannheim Dev-
Genç’ten Mannheim Çarşı Merkezi’nde Oturma Eylemi 27
Mayıs saat 15.00’da başlayan oturma eylemi Mannheim çarşı
merkezinin farklı yerlerinde yaklaşık iki saat sürdü.

Anadilde mektuplaşma ve telefonlaşma hakkı gasp edilen
Yusuf Taş Nazi döneminden kalma bu dayatmalara boyun
eğmediği için 64 gündür açlık grevinde.

Mannheim Dev-Genç olarak bir kez daha haykırıyoruz.
Alman emperyalizmi Yusuf Taş’ın iradesini teslim alamaz.

Yusuf Taş’ın meşru talepleri derhal kabul edilsin…
Yusuf Taş’ın başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan

Alman devleti sorumludur.
Yusuf Taş Onurumuzdur.
Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz!

Avrupa Dev-Genç,
Hüseyin Cevahir’i Andı

Oligarşinin katil ordusuna karşı kahramanca di-
renen, Mahir ile sırt sırta çatışarak yoldaşlığı öğreten
HÜSEYİN CEVAHİR ÖLÜMSÜZDÜR!

Hüseyin Cevahir gibi direnenler de var. Öyle ki
Alman emperyalizmin hücrelerinde bir Özgür Tutsak
ana dilinde mektuplaşabilmek için 64 gündür direniyor.
Biz de destek açlık grevimizin 5. ve 2. gününde
haykırıyoruz:

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!
YUSUF TAŞ’IN TALEPLERİ KABUL EDİL-

SİN!

Hamburg’da Musa Aşoğlu İçin
23. Kez Adalet Nöbetine Duruldu

1 Haziran Perşembe günü, Musa Aşoğlu’nun öz-
gürlüğü için eylem yapıldı. Saat 18.00’da, Musa
Aşoğlu’nun bulunduğu hapishane önünde, Almanca
ve Türkçe sloganlar ile başlatılan eylem, bildirinin
okunması ve Grup Yorum şarkıları çalarak devam
etti.

Saat 19.00’da sloganlar ile sonlandırılan eyleme
toplam 14 kişi katıldı.
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Ulm’de 17 Haziran’da

Yapılacak Festival

Çalışmaları Coşkuyla

Devam Ediyor

27 Mayıs günü Grup Yorum Gö-
nüllüsü bir grup; Dersimliler’in dü-
ğününe gidip Festivalin afişlerini
asıp sahne duyurusunu yaptıktan son-
ra almak isteyenlere bilet satıldı.
Aynı gün Grup Yorum Gönüllüle-
ri’nden başka bir grup, Augsburg
Cemevi’nin düzenlemiş olduğu et-
kinliğe katıldı, sanatçı Mustafa Özars-
lan sahnede tüm davetlilere festivalin
duyurusunu yaparak, herkesi 17 Ha-
ziran’da Fulda’da yapılacak konsere
katılmaya çağırdı.

28 Mayıs’ta Ulm Alevi Kültür
Merkezi’nde düzenlenen programa
katılarak orada da festival çalışması
yürütüldü.

Yine aynı günün akşamı Ulm’de
Türkiyeliler’in yoğun olduğu bölgede
ve çarşı merkezinde afişleme yapıldı.

29 Mayıs Pazartesi günü ise Ulm
Böfingen, Oststadt, Kuhberg ve mer-
kezde afişleme, sticker ve bilet dağıtımı
yapıldı. Aynı gün, Ulm’de düzenle-
necek söyleşinin afişleri kurumlara
asıldı ve halkımız davet edildi.

Ulm’de Festival Çalı�ması
Co�kulu Bir �ekilde
Devam Ediyor

3 Haziran 2017 tarihinde, Ulm
Grup Yorum Gönüllüleri olarak, Der-
simli bir ailenin 40 yemeğine katıldık.
40 yemeğinde aileye tekrar başsağlığı
dileğinde bulunduk ve herkesi festi-
valimize davet ettik. Halkımızın iyi
günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde
de birlikte olacağımızı gösterdik.

Regensburg’da Festival
Söyleşisi

3 Haziran Cumartesi günü, Al-
manya’nın Regensburg şehrinde, Grup
Yorum Gönüllüleri tarafından Re-

gensburg AKM’de Irkçılığa
ve Yozlaşmaya Karşı Halk-
lar Festivalinin söyleşisi
yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin
katıldığı söyleşide, festiva-
limizin programı, ırkçılık,
yozlaşma ve son olarak
Grup Yorum’a uygulanan
baskılar, konser yasakları
ve ülkemizdeki direnişler
anlatıldı. Söyleşinin sonla-
rına doğru soru-cevap şek-
linde etkinlik sohbetle de-
vam etti ve hep birlikte Yorum şarkıları
söylendi.

Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Halklar Festivali İçin
Söyleşi Yapıldı

3 Haziran Cumartesi günü Al-
manya’nın Münih kentinde, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için açılan
çadırda, Grup Yorum gönüllüleri ola-
rak söyleşi yaptık. Geldiğimiz andan
beri çadırdaki halkımız tarafından
çok sıcak karşılandık. Onlara, Grup
Yorum üzerindeki baskıları, ülke-
mizdeki direnişleri ve festivalimizi
anlattık. Söyleşiden sonra Grup Yo-
rum gönüllüleri tarafından dinleti
yapıldı.  Ve ardından Yol TV’ye rö-
portaj verildi. Söyleşiye toplam 40
kişi katıldı.

Grup Yorum Gönüllülerinden

Dortmund’da Festival Çalışması
Dortmund’da Grup Yorum Gö-

nüllüleri, ırkçılığa ve yozlaşmaya
karşı yapılacak olan Halklar Festivali
için 3 Haziran’da çağrı çalışması
yaptı. Dortmund’un Nordstadt Böl-
gesi’nde toplam 100 afiş asılan ve
70 pullama yapılan çalışmaya 3 kişi
katıldı. Herkesi festivalimiz için ya-
pılan çalışmalara bekliyoruz!

Londra’da Festival Çalışması
Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor

17 Haziran tarihinde Almanya’da
yapılacak olan halklar festivali ça-
lışmaları devam ediyor. Türkiyelilerin
yoğun yaşadığı Green Lanes Mahal-
lesi’nde poster çalışması yapıldı.
Halka bilet verildi.

Emekçi esnaflarımızla sohbet edi-
lirken onlara festivalin amacı anlatıldı.
Irkçılığa ve yozlaşmaya karşı halk-
ların birlikteliğini savunmak, em-
peryalizme ve faşizme karşı tek yürek
olmanın önemi anlatıldı. Haklarımızın
acılarını türküleyen, direnişlerini dil-
lendiren devrimci sanat yapan Grup
Yorum’a yapılan saldırılar anlatıldı.

Üç kişinin katıldığı ve iki saat
süren çalışma boyunca 30 poster,
esnaflarımızın işyerlerine asıldı.

Festival İçin Pullama Yaptı!
Hamm şehrinde Grup Yorum gö-

nüllüleri, ırkçılığa ve yozlaşmaya
karşı yapılacak olan Halklar Festivali
için pullama çalışması yaptı.
Hamm’ın merkezinde toplam 70 pul-
lama yapılan çalışmaya 2 kişi katıldı.
Herkesi festivalimiz için yapılan ça-
lışmalara bekliyoruz!

Grup Yorum Gönüllülerinden

Hamm’da Festival Çalışması!
Hamm’da Grup Yorum Gönüllü-

leri, ırkçılığa ve yozlaşmaya karşı
yapılacak olan Halklar Festivali için
çalışma yaptı. Hamm’ın merkezinde
toplam 70 afiş asılan ve 60 pullama
yapılan çalışmaya 3 kişi katıldı.
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Hamburg Grup Yorum

Gönüllüleri HAAK Bir

Söyleşi Gerçekleştirdiler

4 Haziran Pazar günü Hamburg
Grup Yorum Gönüllüleri, Hamburg
HAAK Bir Alevi Merkezi’nde söyleşi
gerçekleştirdiler. Toplam 100 kişinin
katıldığı söyleşide ırkçılık, yozlaşma,
Halk Meclisleri ve direnişlerimizin
yanı sıra festivalimiz anlatıldı, halkı-
mız davet edildi.

Grup Yorum Gönüllüleri
Wiesbaden’de Söyleşi Yaptı

6 Haziran Pazartesi günü Grup
Yorum Gönüllüleri, Wiesbaden de
söyleşi yaptı. Munzurspor Futbol Ku-
lübünün düzenlemiş olduğu pikniğe
katılan Grup Yorum Gönüllüleri, in-
sanlar tarafıdan coşku ile karşılandılar.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı piknikte
ırkçılık, yozlaşma, Halk Meclisleri,
son dönemdeki direnişlerimizin yanı
sıra, sabırsızlıkla beklediğimiz Halklar
Festivalimiz anlatıldı. Bunun ardından
söyleşi, hep birlikte söylenen türkü-
lerle, çekilen halaylarla sonlandırıl-
dı.

Stuttgart
Grup Yorum Gönüllüleri 

Cumartesi günü 3 Haziran’da Böb-
lingen şehir merkezinde 17 Haziran’da
yapılacak olan Grup Yorum Konseri
için pullama ve afiş astılar. Böblingen
şehir merkezini dolaşan Grup Yorum
Gönüllüleri 100’er adet afiş ve pullama
yapıştırdılar. Yaklaşık 1,5 saat süren
çalışmaya 3 Grup Yorum Gönüllüsü
katıldı.

Berlin Grup Yorum Gönüllüleri

Konsere Hazırlanıyor
Berlin Grup Yorum Gönüllüleri

17 Haziran konseri için çalışmaya
devam ediyor. Bu çerçevede, 1 Hazi-
ran Perşembe günü ve akşamı Ber-
lin’de afişleme yapıldı.

Kreuzberg Bölgesi’nde, Schönlein
pazar alanı çevresinde ve daha önce
gidilmemiş olan bölgelerde yapılan
çalışmalarda Grup Yorum Gönüllüleri
tişörtleri de giyildi. 

Birebir konuşmalarla da insanlara
bilgi verilerek konsere çağrı yapıldı.

Coşkulu geçen çalışmada 200’den
fazla afiş asıldı.

Hamburg’da Afiş Çalışması
Yapıldı

1 Haziran Perşembe günü Ham-
burg’un Altona, Billstedt ve Harburg
bölgelerinde afiş çalışması yapıldı,
toplam 450 adet afiş asıldı. Esnafla-
rımız ile sohbetler edildi, her biri fes-
tivalimiz hakkında bilgilendirildi ve
festivalimize davet edildi.

Ulm Alevi Kültür Merkezi’nde
Grup Yorum ile söyleşi
düzenlendi 

Festivalle ilgili hazırlanan kısa sin-
evizyonun ardından tüm kitleyle birlikte
türkülerimizi söyledik, sohbet ettik.
Ailelerin ilgisi bizi çok mutlu etti,
Alevi derneği yönetimi ve emekçileri
de bizleri çok sıcak ve samimi karşıladı.
Festivale yoğun bir katılım sağlanma
sözü alındıktan sonra oradan ayrılıp
DİDF yönetimi tarafından kendi der-
neklerine davet edildik. Hep birlikte
DİDF lokaline kısa bir söyleşi için zi-
yarette bulunduk. Orada da hem yö-
neticileri hem üyeleri bizi çok sıcak
karşıladı. Dernekte gençlerin saz kur-
sunu kısaca dinledikten sonra birlikte
türküler söyledik. Sonra Grup Yorum
olarak 2 türkü söyleyip festivale kitlesel
katılım sözü alınarak ayrıldık.

Aynı gün saat 17.00’da Heiden-
heim ve çevresi Alevi Kültür Merke-
zi’nde düzenleyeceğimiz söyleşiye
doğru yola düştük. Kapıda AKM yö-
neticilerin sıcak karşılamasıyla ye-
meğimizi yiyip sohbet ettikten sonra

söyleşimize başladık. Kısa sineviz-
yondan sonra birlikte türküler söyledik.
Konsere gelmek isteyenleri netleştirip
biletleri verdikten sonra söyleşimizi
bitirdik.

Ulm AKM söyleşisine yaklaşık
120 kişi katıldı

DİDF söyleşisinde 50 kişi,
Heidenheim söyleşisinde ise 70

civarı bir katılım vardı.

Almanya’nın İngolstadt’da

Grup Yorum Söyleşisi

3 Haziran Cumartesi günü Alman-
ya’nın İngolstadt kentinin cemevinde
Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar
Festivali için söyleşi yapıldı. Söyle-
şide, Grup Yorum üzerindeki hem
Türkiye hem de Avrupa’daki baskılar
anlatıldı. Şehidimiz Muharrem Ka-
rataş’ın ablası Gürcü abla ile tanıştık.
Gürcü ablamız bize hemen sımsıkı
sarıldı ve bize Muharrem abiyi anlattı.
Bizi mutlaka en yakın zamanda bek-
lediğini söyledi, biz de söz vererek
oradan ayrıldık.

Söyleşiye toplam 30 kişi katıldı.

Grup Yorum Gönüllülerinden
Frankfurt Şehrinde Söyleşi

Bugün birçok yerde söyleşi olması,
müzik bölümü ile programa katkı su-
nacak arkadaşların bu söyleşide ola-
mamaları üzerine diğer Grup Yorum
Gönüllüleri işi üzerlerine alarak 5
tane Yorum şarkısını halkla beraber
söylediler.

Grup Yorum Gönüllüleri, pazar
günü, Almanya’da bulunan Worms
Alevi Kültür Merkezi’nin düzenlediği

Londra
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yaz şenliğine katıldı.
Yaz şenliğinde tek tek masalar

dolaşıldı ve konserimiz anlatıldı.
Irkçılığın ve yozlaşmanın temel

sorun olduğu ve bunlara karşı müca-
dele verilmesi gerektiği anlatıldı.

Hollanda
Rotterdam’da Irkçılığa ve Yoz-

laşmaya karşı, Hollanda Rotterdam’da
Grup Yorum’un IRKÇILIĞA KARŞI
HALKLAR FESTİVALİ öncesi, ya-
kın zamanda İdil Kütür Merkezi’nde
tekrar baskınla gözaltına alınan ve
işkence gören Grup Yorum ile Daya-
nışma Pikniği yapıldı.

Hollanda’da konserleri yasaklanan
Grup Yorum, dinleyicilerinin uzun
bir süre sonra tekrar biraraya gelip
kalabalık bir piknik yapması moral
verici oldu. Müzik dinletisi verildi
ve konuşmalar yapıldı, hep beraber
aynı  sofrada yemekler yenildi ve
yeni insanlarla tanışıldı. Hollanda’nın
birçok yerinden yaklaşık 100 kişi ka-
tıldı.

Landshut AKM’de
Söyleşi Yapıldı

3 Haziran Cumartesi günü Lands-
hut Alevi Kültür Merkezi’nde festival
için söyleşi düzenlendi. Grup Yorum
Gönüllülerinin yaptığı etkinlikte 6.
Büyük Avrupa Konseri tanıtıldı.

Festivalimizin amacı, Avrupa ve
Türkiye gündemi hakkında sohbet
edildi.

Ardından hep bir ağızdan Grup
Yorum şarkıları söylenerek etkinlik

sona erdi. Söyleşiye yaklaşık 120
kişi katıldı.

Belçika’da Geleneksel Halk
Sofrası Pikni�i

Her yıl senenin bu vakitlerinde
gelenek haline gelmiş halk sofrası
pikniği, bu sene 4 Haziran Pazar
günü Belçika’nın Liege şehrinde ger-
çekleşti.  Günlerdir ev ev, dernek
dernek gezilerek piknik çalışması ya-
pıldı. Belçika’nın her bölgesinden
Anadolu Federasyonu çalışanlarının
emekleri ile yapılan pikniğe, etkinliğin
bitimine kadar gelen gidenler ile
150’ye yakın insan katıldı.

Bu sene ilki gerçekleştirilen Umudun
Çocuk Şenliği’ne, çocukların ilgisi gö-
rülmeye değerdi. Birbirleri ile resim
yaparak, yarışarak oyunlar oynadılar.
Çocukların ayrı ayrı boyadıkları tuvaller
birleştiğinde ortaya çıkan Nuriye ve

Semih resmi çok beğenildi.
Her sene yapılacak şenlik,
bu sene halk sofrası pikniği
ile birlikte yapıldı.

Sabahın erken saatin-
de gidilen piknik yerinin
bir köşesi Nuriye ve Se-
mih için ayrıldı. Birgün
öncesinde sanatçıların ey-
lemlerinde yapılan resim
asıldı.

Yusuf Taş’ın ve Ke-

mal amcamızın direnişlerinin zaferle
sonuçlanması ile coşkulu ve kazana-
cağımıza daha fazla inanıyoruz diye
başlayan konuşmanın devamında,
Nuriye ve Semih’in açlık direnişleri
ile ilgili anlatımlarda bulunuldu. Yük-
sel Caddesi’ndeki irade savaşının
önemine vurgu yapılan konuşmada,
17 Haziran’da yapılacak ırkçılığa
karşı festivale çağrıda bulunuldu. Bir
başka konuşmada ırkçılığa karşı ya-
pılan Grup Yorum konserlerinin öne-
mine ve Alman emperyalizminin en-
gellemelerine değinildi. Belçika’da
Alman emperyalizminin saldırılarına
direnen Yusuf Taş için eylem31 Mayıs
Çarşamba günü Almanya Büyükel-
çiliği’nin önünde bir eylem yapıldı.
Brüksel’de bulunan büyük elçilik
önünde yapılan eylem, kendisine da-
yatılan insanlık dışı uygulamalara di-
renen Yusuf TAŞ’ın yaptığı açlık gre-
vinin 62. gününde, 12 kişinin katılımı
ile gerçekleştirildi. 

“Yusuf da kazanacak. Onu kat-
letmenize izin vermeyeceğiz. Yusuf
Taş için dünyayı ayağa kaldırırız.”
şiarıyla gerçekleştirdiğimiz eylemden
rahatsız olmuş olacaklar ki, kendile-
rine vermek istediğimiz dilekçeyi
alabilecek 1 tek kişi bulamadık. En
son posta kutularına bırakmak zorunda
kaldık. Eylem 1 saatsonra bitirildi.

Belçika

Hamburg
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Yunanistan Amorgo Adası’nda Nuriye ve Semih’e
Destek ve OHAL’e Hayır İmzaları Toplandı

Ege Kiklades adalarından biri olan Amorgo Halk Komitesi, Nuriye
ve Semih’in sesine ses katmak ve OHAL’e karşı direnenlere destek
olmak için,  bir imza kampanyası başlattı. Topladıkları imzaları hem di-
renenlere ulaştırmak  istediler, hem de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na
ve YÖK’e gönderecekler. Elimize ulaşan imza metninin bir bölümünü
ve şu ana kadar toplanan imzaları sizlerle paylaşıyoruz.

Amorgo Adası’ndan, baskı altındaki Türkiye halklarıyla dayanışma
mesajı!

Biz  aşağıda imzası olan Amorgo halkı, Türkiye halklarının karşı
karşıya olduğu OHAL koşullarından duyduğumuz derin kaygıyı iletmek
istiyoruz. 100 binden fazla kamu çalışanı, asker, mahkeme personeli,
öğretmen ve akademisyen işten çıkartıldı. On binlerce kişi hakkında
darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle asılsız iddialarla dava açıldı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça KHK’lar ile işten çıkartıldı. Ve bu
nedenle 200’ü aşkın süredir bu durumu protesto ediyorlar ve iki buçuk
ayı aşkın süredir açlık grevindeler. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
OHAL’in ardından işten atılan binlerce kişiden sadece ikisi. Politik tu-
tuklulara yönelik işkenceler, Kürt illerinde soykırım özellikleri taşıyan
baskı politikaları, öldürülen insanlar hatta çocuklar, insanlık onurunu
direk bir şekilde ayaklar altına almaktır.

Artık hayati riskleri olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya ve
yasa dışı bir şekilde Türk makamları tarafından tutuklananlara destek
ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz.

Türk devletinden, derhal OHAL’i kaldırmasını ve haksız şekilde tu-
tuklananları serbest bırakmasını, Kürt halkına ve Türkiye’deki tüm
halklara uluslararası yasalara uygun olarak  saygı göstermesini talep
ediyoruz. 70 yaşındaki bir baba olan Kemal Gün, 90 günlük açlık
grevinin ardından gerillaların cenezelerinin ailelerine verilmesini sağladı
ve 26 Mayıs 2017’de çocuklarının kemiklerini Dersim şehrinde toprağa
verebildiler.

25 Mayıs’ta Türk devleti, Kürt illerinin suyunu keserek, bombalamaya
başladı.

Dayanışma, halkların şefkatidir. İnsan olarak kalmak için olması
zorunlu bir sorumluluk ve tutarlılıktır.

Atina’da 200 Kişi
Nuriye ve Semih İçin Yürüdü

1 Haziran tarihinde Atina Parlamentosu’nun karşısındaki Syntagma

Grup Yorum ve Anadolu Federasyonu

Almanya Gelsenkirchen’de Yapılan

Festivale Katıldı
İki senede bir Gelsenkirchen’de yapılan

“İnternationales 18. Pfingst Jungend Treffen”
festivaline, Grup Yorum sahne almak için,
Anadolu Federasyonu ise informasyon ma-
sası ve yemek standıyla katıldı. 3-4 Haziran
2017 (Cumartesi-Pazar) günleri olan festi-
valde, aynı zamanda 17 Haziran’da Fulda’da
yapılacak olan “Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Halklar Festivali” çalışması da yapıldı.
Cumartesi akşam saat 19.30’da sahne alan
Grup Yorum, yaptığı konuşmada öncelikle
festivali selamladı. Arkasından “birkaç gün
önce Grup Yorum’un çalışmalarını yaptığı
İdil Kültür Merkezi’nin, AKP’nin polisleri
tarafından basılması ve kurumun talan edi-
lerek, Grup Yorum elemanları ve orada
bulunan ziyaretçilerin gözaltına alındığı,
ama yanıldıklarını, Grup Yorum’un belli
sayıda müzisyenden oluşmadığı, Yorum’un
halk olduğu anlatıldı. Ve işte buradayız”
denildi. Ve yine Almanya’da yapılacak
olan festivalde sahne alacak olan Grup Yo-
rum’un engellemeye çalışıldığına değinildi.
Geçen sene de Gladbeck Belediyesi aynı
şeyi denemişti ama festivalin her türlü
olumsuz koşula rağmen gerçekleştiği an-
latıldı. Ve Almanya, AKP’ye ve tüm dünyaya
demokrasi dersi” verirken, AKP faşizmi
gibi davranmasının, türkülerimizden kork-
masının nedeni, Grup Yorum’un tüm ezilen
halkların sesi olmayı başarmış bir grup ol-
masından kaynaklı olduğu anlatıldı. Ko-
nuşma aynı anda Almanca’ya da çevrildi
ve alkış aldı. Yarım saatlik zaman ayrılmıştı.
Ancak Grup Yorum sahneye çıkıp türkülerini
söylemeye başladığında tam bir halklar
halayı oluştu. Irak, Suriyeli, Kürt, Türk,
Alman’ına kadar herkes omuz omuza halay
çekti. Bu sahne görülmeye değer güzel bir
sahneydi. Yarım saat süren program bitti-
ğinde, kitle Almanca ve Türkçe “isteriz,
isteriz” diye tempo tutunca, organizasyondan
birileri gelip on dakika daha türkü söyle-
yebileceklerini bildirdiler. Kitle alkışlarla
zaten bozmamış olduğu halaya devam etti.
Aynı gün Fulda’da da yapılacak olan festival
broşürleri oradaki insanlara dağıtıldı. Grup
Yorum CD’leri satıldı. Götürülen CD’ler
yetmeyince ertesi gün için isteyenler oldu.
Festival broşürleri dağıtılırken gözlenen
bir şey vardı ki gelen binlerce insanın Grup
Yorum’u çok iyi tanımasıydı. 
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Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 

(Anayasa) Meydanı’nda Türkiyeli Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesinin çağrısıyla toplanan 200 kişi,
Türkiye Büyükelçiliği’ne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Akşam saat 18:00’da toplanmaya başlayan kitle, pan-
kartları ve Nuriye ile Semih’in direnişlerini destekleyen
bildirileriyle parlamento karşısındaki meydanda bir saat
gösteri düzenledi. Semih ve Nuriye’nin fotoğraflarının
yer aldığı Tutsaklarla Dayanışma Komitesi pankartının
sloganı “AÇLIK GREVCİLERİN TALEPLERİ KABUL
EDİLSİN. FAŞİZME KARŞI MÜCADELE ETMEK
GÖREVDİR” idi.

Syntagma Meydanı’nda bir saat kadar süren protesto
gösterisinin ardından kitle, Türkiye Büyükelçiliğine
doğru yürüyüşe geçti. Elçiliğin önü çevik kuvvet araba-
larıyla her zamanki gibi çevrilmişti.  Bunun üzerine
yarım saat elçiliğin, önünde komitenin bildirisi okundu.
Türkiyeli Tutsaklarla Dayanışma Komitesi imzalı bildiride,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direniş süreci an-
latılarak, OHAL koşullarına, işten atılmalara, tutuklamalara
ve baskılara yer verildi.

“Nuriye, Semih Yalnız Değildir, Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız, Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz, Türkiyeli
Emekçilerle Dayanışmaya, Açlık Grevcilerle Dayanış-
maya” şeklinde Türkçe ve Yunanca sloganlar atıldı.

Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilene kadar
mücadelenin süreceğine vurgu yapılarak, eylem saat
20.00’da sona erdirildi.

İsviçre Halk Cephesi Çadır Günlüğü
1 Haziran 2017, saat 17.00’da çadırımızı açtık, ha-

zırlıklar yapıldı. Gece nöbetçileri belirlendi, çadır önü
sohbetleri başladı, sabaha doğru hava soğuk olsa da AL-
MANYA HEIMSHEIM Hapishanesi’nde Yusuf Taş,
vatan topraklarında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
yaktıkları direniş ateşiyle ısındık.

1.gün: 22 kişinin katılımı ve 2 arkadaşımızın açlık
greviyle başladı.

2. gün: sabahın erken saatiyle güne başladık. 4 arka-
daşımız açlık grevindeler. Çadırımızı toparlayıp çayımızı
demledik. Çadırımızı ziyarete gelen dostlarla sohbet
edip diğer yandan Yusuf Taş için bildiri dağıtımı hazırlı-
ğındayken “son sözü direnenler söyler” şiarı bir kez
daha kanıtlandı. Yusuf Taş’ın zaferiyle güne başladık.

İsviçre’nin basel şehrinde bir dostumuz 1 günlük
açlık greviyle çadırımıza geldi. Dostumuza teşekkür
edip akşama uğurladık.

3.gün: bugün 4 arkadaşımız açlık grevinde. Misafir-
lerimizi ağırlayıp AKP faşizmi ve Avrupa emperyalizmi
üzerine sohbetler, tartışmalar yaptık.

Ayrıca 17 Haziranda 6.Irkçılığa Ve Yozlaşmaya Karşı

Halkları Festivali etkinliğimiz misafirlerimize anlatıldı.
El ilanı ve afiş çalışması yapıldı. Süresiz açlık grevimiz
devam ediyor. Dostlarımızı, çadırımızı sahiplenmeye
çağırıyoruz!

Avusturya İnnsbruck´ta Açlık Grevi ve Çadır
Direnişinin 7. Günü

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin
85. günü, Esra Özakça ve Sultan annenin açlık grevinin
11. günü bugün. Sabah erken kalkıp çayımızı demledik
ve misafirlerimizi bekledik. Avusturya halkı çadırımızı
gün boyu ziyaret ediyor, bilgi ediniyor. Ailelerimiz de
gecenin geç saatlerine kadar bizlerle.

Kar kış demediler
Haklılıklarına inandılar
Halka inandılar
Nuriye ve Semih’in talepleri derhal kabul edilsin.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile birlikte zafere

kadar direneceğiz.
Kemal babamız kazandı, onlar da kazanacak.

Avusturya İnnsbruck Açlık Grevi Ve
Çadır Direnişi Güncesi

Avusturya İnnsbruck´ta 16 Mayıs tarihinde başladığımız
açlık grevi ve çadır direnişimizi 3 Haziran tarihinde
yaptığımız basın açıklaması ile sonlandırdık.

İlk günden son güne dek, çadırımıza Avusturya
halkının ilgisi büyüktü. Kimisi Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’ya mektup yazarak destek verdi direnişimize,
kimisi faks çekerek. Kemal Gün direnişi sürecinden aç-
lığımızla kurduğumuz çadırdan tanıyorlardı bizi. Kemal
babayı soruyorlardı. 90 günlük açlığın ardından evlatlarının
kemiklerini aldığını söylüyorduk. Direnmeseydi, diren-
meseydiniz vermezdi AKP iktidarı diyorlardı. Açlık grevi
ve çadır direnişimizin son günlerine doğru yine bir zafer
haberi alındı. Çadır direnişinin  son günü de basın açık-
lamamız yapıldı.Açıklamaya yaklaşık olarak 45 kişi
katıldı. Basın açıklamamızda tüm halka seslendik. Nuriye

Atina
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ve Semih serbest kalana dek, talepleri kabul edilene dek
onlar içeride, bizler dışarıda, açlığımızla direnmeye
devam edeceğiz denildi.

Londra’da Bu Haftaki Halk Toplantısı,
Grup Yorum’un Almanya Festivali İçin 
Yapıldı

Toplantıda kısaca Londra’da, 6 Nisan 2016 operas-
yonuyla başlayan ve devam eden saldırılar anlatıldı. İn-
giltere, Yürüyüş davalarını kazanılmasını hazmedemeyen
Türkiye faşizmini desteklemeye devam ediyor. Faşizmin,
Alaettin Kalender’i Türkiye’ye iade etme isteği konu-
şuldu.

Toplantının asıl gündemi Grup Yorum’un Almanya’da
yapacağı festival çalışmalarıydı. Bilet dağıtımı, poster ve
radyo programlarının nasıl gittiğiyle ilgili bilgi verildi.

Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde
(Edmonton, Tottenham, Haringay, Dolston, Stokene-
wington) poster asma çalışmasıyla festival duyurusu ya-
pıldığı, kahvehane konuşmalarıyla ve esnaflarla sohbetlerle
bilet dağıtımı yapıldığı bilgisi verildi.

Aile, esnaf ve gençlik komitelerinin çalışmalarına
devam ettiği ve son güne kadar da çalışmalarını sürdüreceği
bilgisi verildi.

26 kişinin katıldığı halk toplantısı, yapılan çalışmaları,
faşizmin ve emperyalizmin yasaklarına ve baskılarına
karşı daha da hızlandırıp, coşkuyla devam etmek üzere
sonlandırıldı.

Londra’da Direniş Çadırı Kaldırıldı
Türkiye’de Kemal amcanın, Nuriye ve Semih’in di-

renişlerinin Londra’daki sesi soluğu olmak ve onların
meşru direnişlerini sahiplenmek için, 15 Mayıs’ta kurulan
direniş çadırı 2 Haziran’da kaldırıldı.

19 gün süren direniş çadırı süresince, halklara AKP
faşizmi, ülkedeki direniş anlatıldı. Direnişi anlatan Türkçe
ve İngilizce bildiriler dağıtılırken, ziyaretimize gelen in-
sanlarımızla sohbet edildi. Birlikte olmanın, en zor ko-
şullarda sahiplenmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Direniş çadırımızda yaklaşık üç hafta içerisinde ka-
zanımlar yaşadık. Kemal amcamız uğruna ölümleri göze
aldığı evlatlarının kemiklerini toprağa verme zaferini
yaşattı bize.

Londra’da görülen 6 Nisan operasyonunun davalarıyla,
AKP faşizmini teşhir ederek devrim ve sosyalizm inan-
cımızı ve Yürüyüş dergimizi sahiplenerek, savunarak
kazandık.

Çadırımızı, Almanya’da ana dilde yazışma hakkı
uğruna açlık grevi direnişinde olan Yusuf Taş için devam
ettirirken Özgür Tutsak Yusuf Taş’ın direnişi kazanması
ve Alman emperyalizmini yere çalması, bizlere bir zafer
daha armağan etmesiyle direniş çadırı kaldırıldı.

Almanya’da yapılacak olan Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Halklar Festivali hazırlığına tüm coşkumuz ve
enerjimizle hazırlanmak üzere, direniş çadırımız elbirliğiyle
kaldırıldı.

İsviçre

Avusturya

Londra



Dernekte Oturmak
Gerek Avrupa'da olsun gerekse Türkiye'de olsun,

yaşanan en temel sorunlardan biridir dernekte otur-
mak. Halka gitmektense dernekte oturmak ve sohbet
etmeyi tercih ediyoruz. 

Bu tarz asla devrimci değildir, aynı zamanda
ilke ve kurallarımıza da aykırıdır. Derneğe gelen
ailelerimiz, bizi durmadan dernekte görünce ne di-
yeceklerdir ve bizim hakkımızda ne düşünüceklerdir?
Halka gitmeyen, halkın sorunları ile ilgilenmeyen
bir devrimci görünce ne düşünüceklerdir? Elbette
o zaman onların karşısında da itibarımız düşer.
Bizleri aylak ve tembel olarak göreceklerdir. Dur-
madan dernekte oturan, halka gitmeyen birisi mi
devrimcilik yapacak diyeceklerdir. 

Devrimcilik, düşman politikasına karşı politika
üretmektir, emekçi olmaktır. 

Oligarşının azgınca halka saldırdığı bu dönemde
bizim kurumlarımızda, derneklerde oturmak gibi
bir lüksümüz olmamalı.

Bizler bir halk hareketiyiz. Her şeyi halkta bu-
lacağız. Devrimi onlar ile yapacağız. Bu inanç ve
azim ile bıkmadan, usanmadan, yorulmadan halka
gitmeliyiz. 
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Sanatçılardan çağrılar

Kızıl Maskeliler Grubundan: DİREN
Kızıl Maskeliler Grubu Ankara Yüksel Caddesi’ndeki

saldırıların ardından DİREN isminde yeni parçasıyla “Anadolu
direniyor, sen de diren”… sözleriyle direnişe çağırıyor.

Şair İbrahim Karaca’nın ırkçılığa karşı Almanya’nın Fulda
Beldesi’nde 17 Haziran’da yapılacak festivale çağrı videosu
yayınladı.  

SUAVİ; Unutmayın, En Güzel Türküleri Direnenler
Söyler! 17 Haziran’da Fulda’ya! diyerek bir çağrı videosu
yayınladı.

Erdal Bayrakoğlu da Karadeniz’den ezgileri ile festivalimize
güç katacağını duyurdu!

Sanatçı Efkan Şeşen ırkçılığa karşı Almanya’nın Fulda
Beldesi’nde 17 Haziran’da yapılacak festivale  katılım  çağrı
videosu yayınladı

Londra Dev-Genç, ‘Bizim
Gençlik’ Dağıtımı

Londra Dev-Genç’liler, 4 Haziran Pazar günü,
Bizim Gençlik dergisi dağıttılar.

Londra’nın Edmonton, Seven Sisters ve Tot-
tenham bölgesinde Londra esnaflarına 40 dergi
ulaştırıldı. Yaklaşık 1 saat süren dergi dağıtımına
2 Dev-Genç’li katıldı.

Bizim Gençlik dergisini okuyalım, okutalım!

Londra Dev-Genç,
Gençlik Toplantısı Düzenledi!

Kısa bir aradan sonra her hafta olduğu gibi,
bu haftada gençlik toplantısı düzenlendi.

Hep birlikte sohbet edildi. Sohbetten sonra
toplantıya geçildi.

Toplantıda 17 Haziran’da düzenlenecek olan
Grup Yorum konseri için, çevremizdeki gençler
arandı ve liste yapılmaya başlandı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıya 6 Dev-Genç’li
katıldı. Toplantıdan 1 saat sonra gençler dağıldı-
lar

Anadolu Federasyonu, Köln Wdr Önünde

Eylem Düzenlendi

YİNE WDR ÖNÜNDE SORDUK.

YANIBAŞINIZDAKİ IRKÇILIĞI VE

DİRENİŞİ NEDEN DUYMUYORSUNUZ?

30 Mayıs’ta Anadolu Federasyonu Köln Wdr önünde
eylem düzenledi. Wdr’den bir temsilci ile görüşmek istendi
ama güvenlik aşılamadı. Burası defalarca işgal edildiği için
bir önlem bu dediler. Ama yetkililere iletecekleri belki yarın
görüşme olacağı söylendi. Ama kanaldan çıkan gazetecilerle
konuşuldu. Nasıl yani “dışarı mı çıkmak istiyor ki bu baskı
var” denildi. Hayır, anadilinde iletişim hakkı, mektup hakkı
istiyor denilince şaşırdılar.  Ve ardından gelen sorular şuydu
“ne yaptı ki, sosyalist olduğu için, Türkiye faşizmini teşhir
ettiği için, konser bileti sattığı için, ırkçılığa karşı olduğu
için, yani bunun için mi tutuklu sanki biz doğru söylüyor
olamayız şeklindeydi bakışları. Ama dediğiniz gibiyse haklı
talebinde dediler.  Bir yetkiliyi de çıkışta yakaladık “söz ver-
miyorum yapa-
cağımıza ama
b a k a c a ğ ı m . ”
dedi. Yani baş-
larındaki ırkçılığı
görmeyen bir ka-
nal Nuriye Gül-
menler’in dire-
nişini belgesel-
leştirmişti. Ama
söz konusu Al-
manya olunca,
dilleri lal oluyor.
Haber yapana
kadar buradayız
dedik. Ertesi gün
tekrar görüşmek
üzere ayrıldık
oradan. Köln



AVRUPA’dakiBİZ

(3. Bölüm)
İki haftadır yazı dizimizde de de-

ğindiğimiz gibi, Avrupa'da yaşayan
göçmenler olarak birçok sorunla bo-
ğuşmak zorunda kalıyoruz. Irkçılık ve
yozlaşma olarak iki temel başlık altında
topladığımzı sorunlarımızı alt başlıklar
halinde sıraladığımızda, karşımıza çıkan
tabloda, günlük hayatın her alanında,
kültürel, siyasal, sosyal alanda birçok
sorun karşımıza çıkar. 

Avrupa'da 50 yıldır kendi emeği-
mizle yaşadığmız ve vatanımızdan
uzakta milyonlarca Türkiyeli’yiz. 

Üç kuşak boyunca "yabancılar" olarak
emeğimiz sömürüldü, sömürülmeye de
devam ediyor. Avrupa, iş gücünü karşı-
lamak için getirdiği göçmenleri, uzun
yıllardır ülkesinde istemiyor ve bununla
bağlantılı olarak da yasalarını her geçen
gün göçmenler aleyhine düzenleyerek
zaten zor olan yaşamı daha da zorlaştı-
rarak ülkeyi terk etmeye zorluyor. 

Bu yasal düzenlemelerle bir yandan
emeğimizi son haddine kadar sömü-
rürken, diğer yandan da ırkçı yasalarla
bizi dışlıyor, aşağılıyor, saldırıyor, sınır
dışı ediyor, ya da sınırdışı tehtidi ile
zapturapt altına alıyor. Emperyalizmin
ekonomik bunalımlarının kaçınılmaz
sonu olan işsizlik, iş güvencesinden
yoksunluk, kendi halkından önce biz
göçmenleri vuruyor. 

Yine ekonomik, sosyal, kültürel
alanda yaşanan bunalım sonucu dostluk,
arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ilişkileri
zayıflıyor, bundan kaynaklı dayanışma
ve paylaşım duygularının yoksunluğu
sonucu aileler parçalanıyor. Parçalanan,
bireylere bölünen her aile, kendi içinde
de zayıf düşürülerek güçsüzleştiriliyor.
Ki bu güçsüzlüğün ve yalnızlaştırmanın
doğurduğu doğal sonuç olarak da yoz-
laşma baş gösteriyor.

Kendi değerlerimiz ve kültürümüz
unutturuluyor. Yozlaşmanın üç ana mad-
desi olarak saydığımız uyuşturucu, kumar
ve fuhuş, kapitalizmin yarattığı bencil
ve bireylere bölünüp parçalanmış ailele-

rimizi daha çok vuruyor. Ayrıca kapita-
lizmin tüketim kültürünün birer kuklası
haline getirilerek, "kolay" para kazan-
manın, ya da emeği ile para kazanmanın
neredeyse "aptallık" olarak görüldüğü
beyinler yaratıyor. Çünkü tüketmek için
harcanacak paranın, emekle kazanılması
neredeyse olanaksız hale getiriliyor. 

Tüm bu sorunların yanı sıra, em-
peryalizmin ırkçı politikaları sonucunda
yabancı düşmanlığı her geçen gün ar-
tıyor, yaralamalar, ölümler, yakma,
sözlü aşağılama ve hakaretler, günlük
boğuştuğumuz sorunlar haline geliyor. 

Kapitalist toplumun bir hastalığı
olan ırkçılık, emekçileri bölmek, ezemek
ve sindirmek içindir. Ve elbette sadece
biz Türkiyeli yabancıların sorunu de-
ğildir. Sorun, tüm Avrupa'da yaşayan
yabancıların sorunudur ve diğer yanıyla
da Avrupa halklarının kendi içlerinde
yaşadıkları yozlaşmanın bir sonucudur. 

Avrupa'da yaşayan yabancılar, ya-
salar karşısında eşit değildir. Ve aynı
suçtan yargılanan bir Avrupalı ve Tür-
kiyeli, aynı değil, ayrı yasalardan yar-
gılanırlar ve aldıkları cezalar ve yaptı-
rımlar da farklıdır. Aradaki diğer önemli
fark bir Avrupalı, ülkesinden sınır dışı
edilemez ama bır yabancı, doğduğu,
büyüdüğü, hatta vatandaşı olduğu ül-
keden atılır, sınır dışı edilir. 

Bir yabancı, eğitimde, yasalar üze-
rinde eşit olsa da pratikte eşit değildir. 

Özet olarak tekrardan ortaya koydu-
ğumuz bu sorunların temelinde,  Avrupa'da
yaşayan yabancıların örgütsüzlüğü, do-
layısıyla parçalanmışlıkları vardır. Hal-
kımız, gün gün apolitikleştirilmiş ve ken-
dine, sorunlarına yabancılaştırılmıştır. 

Yaşadığımız bu zorlukların üstesin-
den gelmek ise ancak ortak örgütlen-
melerle mümkündür. Halkın kendi so-
runlarına sahip çıktığı, kendini yönettiği
örgütlenmeler olan Halk Meclisleri ise
Avrupa'da alternatif örgütlenme biçim-
leridir. 

Halk Meclislerini

Nasıl Kuracağız? 
Avrupa'da yaşayan halkımızı örgüt-

lemenin tek yolu Halk Meclisleri’dir.
Yukarıda saydığımız, yaşadığımız dü-
zenden kaynaklı sorunların çözülebil-
mesi, halkın birlikte hareket edebilmesi
için Halk Meclisleri şarttır. 

Devletler, örgütlü birer güçtür, ki
bu örgütlü gücün karşısına da bireyler
olarak değil, ancak örgütlü bir güç
olarak çıkabiliriz. 

Bunun için de halkın kendi öz gü-
cüne güvenmesi ve bu gücü ortaya çı-
karacak örgütlenmeler içinde yer alması,
günlük ya da somut sorunlar üzerinden
örgütlenmesi gerekir. En yakıcı sorun
neyse oradan başlamak gerekir. Bu ya-
nıyla Halk Meclisi örgütlenmelerini
kafamızda idealleştirmeden en mükem-
mel koşulları aramadan, çevremizde
kim varsa o insanlar etrafından örgüt-
leyebilmeliyiz. 

Örneğin ırkçı saldırıya maruz kalmış
bir insanı, ancak bu sorunun çözümü
üzerinden örgütleyebiliriz. Ve eğer ya-
şadığımız bölgede bir örgütlenmemiz
yoksa, doğrudan bu sorunu ele alarak ve
bu sorun etrafında bir örgütlenme yara-
tabiliriz. Ki ırkçılık, en yakınımızdaki
insanlarımızın dahi neredeyse günlük
karşılaştığı bir sorundur. Bu yanıyla uzağa
gitmeden, en yakınımızdaki insanın so-
rununu sahiplenerek ve çözümü nokta-
sında genele yayarak, ilk Halk Meclisi
örgütlenmelerini, girişim düzeyinde ya
da Halk Komiteleri düzeyinde örgütle-
yebilmeliyiz. 

Yine en yakınımızda insanlarımızın
yaşadığı sorunlardan biri de yasal bir
tehdit olarak gündemde olan ve pratikte
de uygulanmaya çalışılan sınır dışı ka-
rarlarıdır. Bu kararlar, birçok Avrupa
ülkesinde, kendi yasaları da çiğnenerek
verilmektedir. Haklarımızı bilmemekten
kaynaklı insanlarımız birçok yaptırıma
boyun eğerek, örgütlü mekanizmalardan
uzak tutulmaktadır. Ki ısrarla vurgula-
dığımız gibi, temel sorunumuz da budur.
Halkı örgütlü mücadele dışında tutmak
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ya da örgütlülükten koparmak, empe-
yalizmin kendi düzenini devam ettire-
bilmesinin tek yoludur. Bu yanıyla da
örgütlülüğü engellemek, var olan ör-
gütlülükleri dağıtmak için de elindeki
bütün gücü kullanır. Bu gücün karşı-
sında duracak tek güç örgütlülükse, o
zaman elimizde olan insanlarla da olsa
Halk Meclisleri’ni kuarabilmeliyiz.
Çünkü elimizde olan insanın sorunu
ile halkımızın sorunu aynıdır, yani
ortak sorunlarla boğuştuğumuzdan, so-
runun çözümü de ortaktır. Bir adım
attığımızda ortak sorun etrafında top-
lanmış, yaşanan sorunların yakınlaş-
tırdığı, birleştirdiği Halk Meclislerini
kurabiliriz. 

Halk Meclisleri
Bir Alternatiftir 

Avrupa emperyalizmi, halkımızı ör-
gütsüzleştiriyor; bunun alternatifi ise
bizim,ş halkımızı örgütlü hale getir-
memizdir. 

Ancak Halk Meclisi örgütlenmeleri
içinde kimliğimizi, değerlerimizi ko-
ruyabiliriz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Arap; tüm ulus ve milliyetlerden, Alevi,
Sünni tüm inançlardan halk olarak,
ortak sorunlarımız etrafında örgütle-
nirsek, ortak bir çözüm bulabiliriz. 

Bu yanıyla Halk Meclisleri bir al-
ternatiftir. Çünkü; 

Halk Meclisleri, emperyalist kültür
karşısında halkımızın kültürünü, de-

ğerlerini, yaşam biçimini savunan, ko-
ruyan, geliştirip yaşatmak için mücadele
eden bir örgütlenmedir. 

Halk Meclisleri, halkımızın ezil-
mesine, sömürülmesine, aşağlanmasına
karşı çıkan, kadın erkek, genç yaşlı
bütün halkımızın, hakları için mücadele
etmenin gerekliliğine inanan bir ör-
gütlenmedir. 

Halk Meclisleri, emperyalizmin yoz
kültürü ve ideolojisine karşı, çocukla-
rımızı, gençlerimizi, halk kültürümüz
ve değerlerimizle yetiştirmek için çalışır. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin so-
runlarını sahiplenir. Onları kendi kim-
liklerinden utanmayan, tam tersine kendi
kimliğiyle, halkıyla ve kültürüyle övünen,
vatanını seven bunlar için mücadele eden
insanlar olarak yetiştirmeye çalışır. 

Avrupa'da halkımız, Halk Meclisle-
ri’nde örgütlendikçe, kapitalizmin her
türlü bireyci, bencil ve çıkarcı öğretilerinin,
yoz kültürünün etkileri azalacaktır. 

Halk Meclisleri’nde örgütlenmek,
doğumda, ölümde, düğünde, hapiste
acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşma,
dayanışma ve sahiplenme gücü kazan-
dıracaktır. 

Halk Meclisleri; gücümüz, birliğimiz
ve örgütlülüğümüz, halkımızı birleştiren
örgütlü bir güç olacaktır. 

Kendi Kendimizi
Yönetebiliriz 

Burjuva kültürü, insanlarımızı apo-
litikleştiriyor ve kendine olan güvenini
yok ediyor. Her sorun karşısında, çö-
zümsüzlük içinde bunalan çaresiz ve
hasta insanları, sürekli "yapamayaca-
ğına" ikna olmuş bir beyni yönetmek,
elbette emperyalizmin işine geliyor ve
bu düşünmeyen, çözüm üretmeyen be-
yinleri arttırmak için de elinde olan
her olanağı kullanıyor. 

Bu nedenle, Halk Meclisi örgüt-
lenmeleri, halkın kendine güveninin,
kendi kendini yönetebileceğinin, ken-
dine dair kararlar alıp bunları uygula-
yabileceğinin somut ve örgütlü halidir. 

Bu nedenle; 

- Kapitalizmin yok etmeye çalıştığı
dayanışma, paylaşım, vefa, sevgi ve
saygı bağlarımızı geliştirmek için, 

- Dostluk, yoldaşlık, arkadaşlık, ak-
rabalık, komşuluk bağlarımızı güçlen-
dirmek için, 

Sevincimizi paylaşarak büyütmek,
üzüntümüzü, acılarımızı paylaşarak
azaltmak için, 

- Emperyalizmin yoz, dejenere, çü-
rüyen kültüründen gençlerimizi ve ço-
cuklarımızı, kısacası tüm halkımızı ko-
rumak için, 

- Kendi halk kültürümüzü, değer-
lerimizi, geleneklerimizi, anadillerimizi
yaşatmak, halk ve vatan sevgisini bü-
yütmek için, 

- Irkçı saldırılara, aşağılamalara,
baskılara karşı halkımızın birliğini sağ-
lamak için, 

- Parçalanan ailelerimizi birleştir-
mek, fuhuş, çete, uyuşturucu tuzakla-
rından gençlerimizi kurtarmak için, 

- Emperyalizmin ve faşizmin saldı-
rılarına karşı birliğimizi sağlamak, onu-
rumuzu, kültürümüzü, değerlerimizi ko-
rumak, dayanışmayı güçlendirmek için, 

- Ülkesinin bağımsızlığı, halklarının
özgürlüğü için, eşitlik ve adalet için
mücadele eden devrimcilerin mücade-
lesini ve bu mücadelede tutsak düşen
devrimcileri sahiplenmek için, 

Halk Meclisi örgütlenmeleri yarat-
malı ve halkımızı bu örgütlü çatı altında
birleştirmeliyiz.

Dergimizin 18. sayısının yayınlandığı 11 Haziran 2017 günü;
*KEC Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 95. günündeler

*KEC Malatya direnişi 135. gününde
*KEC İstanbul Cevahir AVM önünde Nazife Onay’ın direnişi 90. gününde... Nazife Onay direnişini

Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdı. 
*KEC Düzce Alev Şahin direnişinin 111. gününde 

Meclis Nedir? 

1- Bir konuyu konuşmak veya gö-
rüşmek için yapılan toplantı ve bu top-
lantının yapıldığı yer, şura. 

2- Bir konuyu konuşmak veya gö-
rüşmek için biraraya gelmiş kimseler
topluluğu... 

-Emperyalizm, ırkçılıkla, bencillikle
bölüyor; 

Halk Meclisleri Birleştirir. 
- Bireyciliğin yerine paylaşım
- Bencilliğin yerine dayanışma 

- Gücümüz Birliğimizdir. 

11 Haziran
2017
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“Merak etmeyin yoldaşlar, bu kez de biz kazanacağız,
mutlaka başaracağız.”

Adalet Yıldırım   

19 Haziran - 25 Haziran

Adalet YILDIRIM:
22 Haziran 1996'da  saat  21.35 sularında, dev-

rimci tutsaklara yapılan baskıların hesabını sormak
için DYP İstanbul Kağıthane İlçe Başkanlığı’na
düzenlenen baskından sonra, gerilla birliği geri çe-
kilirken çatışmaya girdi. Adalet ,kendini feda ederek
diğer yoldaşlarının geri çekilmesini sağladı ve ça-
tışarak şehit düştü. 1977 doğumludur. Dersimli

olup Kürt milliyetindendir. Henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta
atıldı kavgaya. 1994’te Dersim’de kır gerilla birliğinde savaştı.
1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde istihdam edildi. Şehit düş-
tüğünde, 19'unda komutan yardımcısıydı. Halkımız bu fedakar
kızını asla unutmayacak. Mezarı, Dersim Merkez Asri Mezarlı-
ğı’ndadır.

İlhami ÇAVUŞOĞLU:
Kocamustafapaşa MHP binasının yakılması

eyleminde şehit düşen Devrimci Sol savaşçısı
Kenan Aydemir'in cenaze töreni sırasında, jan-
darmanın cenazeye katılanlara açtığı ateş sonucu
şehit düştü.

İlhami Çavuşoğlu

Hasan Hüseyin BOYRAZ:
1974 Sivas doğumlu. 1996’da Ankara'da genç-

liğin mücadelesine katıldı. AYÖDER komitesinde
ve Ege TÖDEF yönetiminde yer aldı. 2000 Tem-
muzunda gerillaya katıldı. Abisi Haydar Boyraz
da aynı birlikteydi. Ağabey kardeş, omuz omuza
aynı birlikte çarpıştılar. 2003 yazında Dersim'e
giden ağabeyinin, Mart 2004'te şehit düşmesinden

üç ay sonra, 22 Haziran 2004'te Tokat'ın Erbaa İlçesi Benli
Yaylası yakınlarında, Karadeniz Recai Dincel Silahlı Propaganda
Birliği'ne bağlı bir grup gerilla ile oligarşinin askeri güçleri
arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

Hasan H. Boyraz

Semiran POLAT:
16 Ekim 1975 Dersim Mazgirt Basu (Gü-

neşdere) Köyü doğumludur.
Ancak gençliği İskenderun'da geçmiştir.

Devrimci hareketle tanışması 1995'tedir.
1997'de gençlik örgütlenmesinin Mersin tem-
silciliğini yaptı. 1998'de kendini tümüyle halkın
kurtuluşu mücadelesine adadı. 1999'da gençlik

örgütlenmesi sorumluluğuna getirildi. 2001'e kadar bu
görevini sürdürdükten sonra illegal alanda istihdam edildi
ve bir süre sonra da Silahlı Propaganda Birlikleri’nde yer
aldı. Hapishanelerde yoldaşlarının katledilmesine karşı, İs-
tanbul’da 24 Haziran 2004’te bir eylem hazırlığı içindeyken,
taşıdığı bombanın kaza ile patlaması sonucu şehit düşerken,
kazada, halktan Zehra Şahin, Kemal Polat, Feride Ilgız da
hayatını kaybetti. Halkın kurtuluşu, ideali uğruna mücadele
ederken işkenceler gördü, tutsaklık yaşadı. Ama bu halk
için, bu vatan için değerdi. Bu mücadele içinde şehit düştü.

Semiran Polat

Adalet Yıldırım

Hüseyin ÇUKURLUÖZ,
Bekir BATURU:

Ölüm Orucu direnişçisiydiler.
27 yıllık devrimci 42 yaşındaki
Çukurluöz’le, 36 yaşındaki 11
yıllık devrimci Baturu, 22 Ha-
ziran 2004’te, Sincan F Tipi’nin
bir hücresinde, el ele, aynı ateş

çemberinin içinde, bedenlerini tutuşturarak şehit düştüler.
Çukurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri gün, 22 Hazi-
ran’da şehit düşerken, Baturu bir gün sonra şehit düştü.

Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu Kazası’nın Çu-
kurlu Köyü'nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz'le
tanışarak mücadeleye katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü
ve 11 yıl hapishanelerde kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze'de
faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı. 1996 Ölüm Orucu’nda
birinci ekiplerde yer aldı. 19 Aralık 2000 Katliamı’nda ağır
yaralandı. 20 Ekim 2003'te, 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
alarak direnişin bayrağını omuzladı.

Bekir Baturu, 1968 Gaziantep doğumludur. '93 yılında
Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldı-
rılarda yaralandı, polis işkencelerinden geçirildi, tutsaklık
yaşadı. '94’te Batı Karadeniz'de öğrenci gençliğin örgüt-
lenmesinde görevlendirildi. '97 Kasımında tutuklandı. 19
Aralık 2000 Katliamı’nda, Bartın’da daha sonra şehit
düşecek yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. Onlardan öğre-
nerek devrimciliğini büyüttü. Büyüyen inancı ve kararlılığıyla
alnına kızıl bandı taktı. Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.

Hüseyin Çukurluöz Bekir Baturu

Ali YÜCEL:
Kendini Dersim dağlarında bir savaşçı olmaya

hazırlarken Kırıkkale yakınlarında, 23 Haziran
1995’te geçirdiği trafik kazasında yitirdik. Ali,
1978 doğumluydu. Kaybettiğimizde henüz 17
yaşındaydı. 17 yaşındaki Ali'nin en büyük isteği,
bir gün halkı için dağlarda gerilla olarak savaş-
maktı. Özellikle Dersim dağlarına sevdalıydı.

Mezarı, Çorum'un Kuşsaray Köyü'ndedir.

Ali Yücel

Recep SİNAN: 1959 doğumlu. Halkının fa-
şizme, oligarşiye karşı mücadelesinde saf tutmuş
bir Devrimci Sol militanıydı. 24 Haziran’da
,Gemlik Hamidiye Bölgesi’nde faşistlerle çıkan
bir silahlı çatışmada şehit düştü. Mezarı, Bursa
Gemlik İlçe Recep Sinan Mezarlığı’ndadır. 

Recep Sinan



Kenan AYDEMİR
1961 doğumluydu. Dev-

Genç'in militan kadrolarından
biriydi. 

14 Haziran 1979 tarihinde
yapılan, İstanbul Kocamustafa-
paşa MHP binasının yakılması
eyleminde, ağır derecede yanık-

lar alıp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak
bir süre sonra şehit düştü. 

Kenan Aydemir

Hasan Hüseyin'le tanışmamız, O'nun mücadeleye adım
attığı ilk günlerde olmuştu. '96 Şubat'ında, Devrimci Gençlik
dergisi irtibat bürosunda karşılaştık. Hasan Hüseyin, genç-
likten arkadaşların yanında oturuyordu. Sessiz, çekingen
ve sevecen bir görünümü vardı. Arkadaşlar 'Ankara'dan
deyince AYÖ-DER'li olduğunu düşünmüştüm. Sonra arka-
daşlara AYÖ-DER'li olup olmadığını sordum. Arkadaşlar
da yeni bir arkadaş olduğunu, arkadaşlara ulaşamadığını,
bu yüzden İstanbul'a dergiye geldiğini anlattılar.

Bu ön bilgilerin ardından Hasan Hüseyin'le konuşmaya
başladık. Memleket neresi, hangi bölüm, kaçıncı sene,
okulda durumlar nasıl? gibi tanışma sohbetiyle geçmişti
ilk sohbetimiz. Sohbetle birlikte sıcak bir ilişki doğmuştu.
Sıcak, samimi duruşu, çabuk kaynaşmamızı sağlamıştı.

Kendisiyle konuşmamızın ardından arkadaşlar anlatmıştı,
Ankara'da arkadaşlara nasıl ulaşacağını sormuş ve bir şeyler
yapmak istediğini anlatmış arkadaşlara.

O günden sonra yine irtibat bürosuna gidip geliyor,
orada karşılaşıyorduk.

'96 yılı, öğrenci hareketi açısından önemli ve hızlı bir
dönemdi. Şubat ve Mart ayları boyunca ses getiren eylemler
olmuştu. Bunlardan biri de İ.Ü. Merkez Kampüsü işgaliydi.
29 Şubat'ta yapılan bu eyleme Hasan Hüseyin de katılmış,

ancak gelişmelerden haberi olmadığı için işgale katıl-
mamıştı. Bu olayı sonradan yakınarak anlatır...
Hasan Hüseyin Sivaslıydı. Ailesiyle beraber İstanbul'da

yaşıyordu. Tanıştığımız dönemde de sömestr tatili için İs-
tanbul'daydı. Sömestrdaki ilk işi, Dev-Genç'lilere ulaşmak
olmuştu. Ankara’ya döndüğünde AYÖ-DER çalışmalarında
yer almaya başlamıştı.

Hasan Hüseyin, tercihini yaparken değerlendirmeler ve
araştırmalar sonucu yapmıştı. Mücadele edeceğini belirledikten
sonra, tüm gücünü mücadeleyle geçirir. Hasan Hüseyin kısa
sürede devrimci değerleri yaşamıyla bütünleştirmişti. İdeo-
lojik-politik olarak kendini geliştirmişti. Hareketin tarihi gibi
birçok konuyu kısa sürede öğrenmişti.

Hasan Hüseyin'le ilk karşılaşmamızda bir şeyler yapmak
için yeni başlayan biriyken, üç ay sonra karşılaştığımızda,
artık teorik olarak da, politik olarak da kendini geliştirmiş
biri olmuştu.

'96 Mayısında TÖDEF'in İstanbul Yıldız Teknik Üniversi-
tesi’nde düzenlediği kurultayda yeniden bir araya gelmiştik.
Ankara'dan gelen Hasan Hüseyinler’i karşılamak için, sabah
erkenden Bostancı Tren İstasyonuna gitmiştim. Aralarında
Gökçe'nin de olduğu 7-8 kişi birlikte gelmişlerdi. Kurultay sı-
rasında ve sonrasında yaptığımız piknik etkinliğinde bolca
sohbetimiz olmuştu. O sıralar Hasan Hüseyin, çalışmaların
yürütücülerinden ve örgütleyenlerindendi artık. AYÖ-DER
içinde kısa sürede yöneticilerden biri olmuştu. Bu süreçte sık
sık İstanbul'a gelirdi. Biz de görüşme fırsatını bulurduk.

Çalışkan, azimli, mütevazı ve esprili bir yapısı vardı.

Bir yolda�ı, Hasan Hüseyin Boyraz’ı 
anlatıyor:

Kenan GÜRZ, Zehra ÖNCÜ, Doğan GENÇ, 
Figen YALÇINOĞLU, Cem GÜLER:

Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birliği Mustafa Sefer
Müfrezesi’ne bağlı bir gerilla birliğinde görevli savaşçılardı. Birlik komutanları
Kenan Gürz’dü. 25 Haziran 1995’te, Ovacık Yeşilyazı Nahiyesi Kardere Mev-
kii’nde, oligarşinin binlerce askeri tarafından kuşatıldılar. 15 saat süren yiğitçe
çatışma sonrasında şehit düştüler. Kenan, Figen ve Cem Hozatlıydılar. Doğan
Pertekli, Zehra ise Çorumluydu. Kimi çalıştığı tarladan kimi okuduğu okuldan
katıldı gerillaya. Umudun bayrağını taşıyarak ölümsüzleştiler.

Devrim Meh-
met EROĞLU,
Yüksel
GÜNEYSEL:

26 Haziran
1993’te, SHP Ga-
ziosmanpaşa Baş-
kan adayı Meh-

met Altuncu’nun iş yerinde, iş yeri sahibinin
ihbarı sonucu pusu kuran polisler tarafından
kurşuna dizildiler. Devrim Mehmet, 1976
Bingöl Kiğı doğumluydu. Lise sıralarında,
mücadeleye katıldı. Yüksel, 1973 yılında Si-
vas'ın Zara ilçesinde doğdu. Devrimci müca-
deleye 1990 yılında GOPKAD'da katıldı.

Devrim M. Eroğlu

Clara ZETKİN: “İnsanın, inancı uğruna ölmeye hazır
olması gerektiğini öğrendim.”

5 Temmuz 1857’de bir köy öğretmenin kızı olarak dünyaya
geldi. Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelerle tanıştı. Al-
manya’da mücadelenin en zorlu dönemlerinde mücadeleye
büyük katkılar sundu. 1889’daki 2. Enternasyonal’in hazır-
lanmasına katıldı. Spartakistlerin kurulmasına önderlik etti.
20 Haziran 1933’te aramızdan ayrıldı.

Clara Zetkin

Yüksel GüneyselKenan Gürz Zehra Öncü Doğan Genç Figen Yalçınoğlu Cem Güler

Anıları Mirasımız



Kimseyi kırmayan, incitmeyen biriydi. Şaka yaptığı zaman
da öyleydi. Kimseyi incitmezdi. Biraraya gelince Ankara-
İstanbul çekişmesi yapardık. Şaka yollu eleştiriler yapar,
“bakın Ankara öyle mi, biz sizden daha iyiyiz çalışmalarda”
diye takılırdı. İlişkilerinde çok içtendi. Konuşmalarında sı-
caklığı belli olurdu. O uzun boyuyla sarılıp sarmalardı her
karşılaşmamızda...

24 Mayıs 1997'de, TÖDEF'in "Nasıl Bir Üniversite İsti-
yoruz Kurultayı"na gelen AYÖ-DER'lilerin başında yine
Hasan Hüseyin vardı. Kurultay günü, İç Anadolu Kurultay
Delegesi olarak, bölgenin hazırladığı bildiriyi okumuştu...

Hasan Hüseyin, '98 yılında, Anadolu TÖDEF sorumlusu
olarak birçok bölgeye gidiyordu. Buradaki TÖDEF'lilerle
iç içe olmuştu. Bu dönemde de birçok kez bir araya geldik.
Son olarak 2000 yılında dergi bürosunda çalışmaya başla-
dığında görüşüyorduk.

Hasan Hüseyin mücadele içinde çalışkanlığıyla, kararlı-

lığıyla ve her işin üstesinden gelmesiyle hem çevresine,
hem de harekete güven vermişti. Sevecen, sıcak, mütevazı
ve zeki bir arkadaştı. Yaşanan herhangi bir sorunla ilgili ko-
nuşmalarda, hemen birçok alternatif sunar “olmaz”ları
ortadan kaldırırdı. Hem örgütsel ilişkilerde, hem de sosyal
ilişkilerde örnek davranışları olan bir insandı.

Tesadüfen, başka bir ortamda tanıştığımız bir sınıf ar-
kadaşımın, onunla kısa süre yaşadığı dostluğu anlatımına
tanık olmuştum. Politikayla iç içe olmayan bu arkadaş, Hasan
Hüseyin'le yaşadığı dostluk sonrası devrimcilere yakınlık
duyduğunu anlatırdı. Hasan Hüseyin'den söz ederken söyle-
dikleri laflar, bir yoldaşı olarak bizi çok gururlandırmıştı.

Hasan Hüseyin'le son randevumuz, birlikte bu arkadaşın
ziyaretine gitmekti. Ancak olmadı...

Hasan Hüseyin, yaşamıyla örnek bir DEV-GENÇ'li idi.
Şimdi de yaşamıyla bilincimizde, sevgisiyle kalbimizde
yaşayacak, sonsuza dek...

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur
Saldırılarla, Devrimci Tutsakları
Sindiremezsiniz!

TAYAD’lı Aileler, Galatasaray Lisesi önünde 3 Haziran'da basın
açıklaması yaptı. Ailelerin bu haftaki açıklamaları, hapishanelerdeki
hak gaspları ve sürgün sevklerle ilgiliydi. Açıklamaya 10 kişi katıldı.
Açıklama, atılan sloganlarla bitirildi.

TAYAD'lı Aileler, ayrıca hapishanelerde yapılan hak ihlalleriyle
ilgili, 4 Haziran'da bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlara değindi:
"Hapishanelerde hak ihlalleri, işkenceler, sürgün sevkler devam ediyor.
Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde, çeşitli bahanelerle hücreler
basılmakta, tutsaklara işkence yapılmaktadır. Arama bahanesiyle
hücrelere girilip bağlamalara el konulmuş, eşyalar, kitap aralarına
varana dek tek tek aranmış, öten her  şeyi kontrol etme adı altında,
“pantolonun düğmesini fermuarını aç” dayatması yapılmıştır. Başgar-
diyan, bunun “Adalet Bakanlığı'nın yeni bir talimatı” olduğunu söy-
lemiştir. “İstersem çıplak ararım” diye tehdit ettikten sonra “alın bunu
çıplak arayın” talimatını vermiştir. Ayrıca bütün hapishanelerde sohbet
hakkı engellenip, kitap ve yayınlara el konuluyor. İletişim ve hücre
cezaları veriliyor. Kırıkkale Hapishanesi’nde, adliye dönüşünde tutsak
Gökhan Gündüz’ün kolu kırıldı. Kandıra 1 No’lu Hapishanesi’nde
tüm erkek tutsaklar 2 No’lu Kandıra Hapishanesi’ne sürgün edildiler.
Sürgünleri protesto için Kandıra 1 No’lu Hapishanesi’nde 2 kadın
tutsak hücrelerini yaktı. Bursa Yenişehir Hapishanesi’nde Filiz Gencer,
tüm hak ihlallerini protesto etmek için açlık grevine başladı."

Şehitlerimizi Unutmayacak,
Mücadelemizde Yaşatmaya
Devam Edeceğiz!

Selçuk Akgün, 4 Haziran'da ölüm yıldönü-
münde, Şehit Aileleri Meclisi tarafından mezarı
başında anıldı. Anmada, tüm devrim şehitleri için
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. TAYAD’lı Melek
Akgün, eşini ve anılarını anlattı. Aynı mezarlıkta
bulunan Sibel Yalçın ziyaret edilip, mezarı başında
anılarak anma sonlandırıldı.


