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BİZ HALKIZ, MİLYONLARIZ!

80 MİLYON HALKI TESLİM ALAMAZSINIZ!
KUŞATMALAR ALTINDA HALAYA DURAN

SANATÇILARI, AVUKATLARI, SAVAŞÇILARI,
TUTSAKLARI OLAN BİR HALKI;

DÜNYANIN HİÇBİR GÜCÜ TESLİM ALAMAZ!

SANATÇI ALBÜMÜNÜ TANITIRKEN, 
AVUKAT DAVASINA HAZIRLANIRKEN 

KURUMLARI BASILIYOR
GÖZALTINA ALINIYORLARSA;

ELBETTE ONLAR TÜRKÜ SÖYLER GİBİ DİRENECEK

FAŞİZM SANATI VE ADALETİ TESLİM ALAMADI!
DİRENİŞ SLOGANLARIYLA HALKIN ADALETİ

DİRENİŞ HALAYLARIYLA HALKIN SANATI
FAŞİZME KARŞI İLLE DE KAVGA DİYOR
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Bir sorunla karşılaştığında 
en başa dön 

ilke ve kurallarımızı hatırla. 
NASIL?

Sorun konusundaki 
her şeyi yeni baştan ele al,

tek tek yeniden düşün,
adım adım ilerle.

Hiçbir şeyi belirsiz bırakma!
Her makul soruya

bir makul cevap bul.
Emin olduktan sonra

karar al.

Şimdi Halk Olmanın, Milyonlar Olmanın Ölçüsü 
Tek Olmak, Çok Olmak Değil;

Adaleti, Yoldaşlığı, Haklılığı, Geleceği, Onuru Savunmaktır. 
Tankların, Silahların, Gaz Bombalarının Ortasında 

Onlar Adaletin, Onurun Direnişçileridir, Onlar Milyonlardır!



i ç i n d e k i l e r
Şahanlarıdır: Faşizmin
saldırıları cevapsız
kalmayacak!

23 Halk Meclisleri: Hiçbir şey
sahipsiz kalmayacak!

24 Mahalleler: Faşizme karşı
gizli çalışma

25 Kondumuzu Yıkanın Villasını
Yıkarız: 2000 kişilik eylem,
Armutlu halkının irade
beyanıdır

28 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir: Son
nefesimize kadar kapitalizme
karşı sosyalizm demeye
devam edeceğiz!

29 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnişleri örgütleyen DİH,
direnişler içinde örgütlenmeyi
ve kadrolaşmayı da
başaracaktır!

32 Kamu Emekçileri Cephesi:
Tarihsel ve siyasal
haklılığımızdan aldığımız
güçle yeni Nuriyeler,
Semihler, Esralar
çıkartmalıyız!

35 Anti-Emperyalist Cephe’den
haber-yorum

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Düşmanın saldırılarına daha
fazla sorumluluk alarak cevap
vermeli, yönetmeyi

8 İdil Kültür Merkezi’nin
basılması ve İlle Kavga
albüm tanıtım etkinliğine
dair...

10 Kökleri halkın içinde 30 yıllık
bir gelenek: HHB 1. bölüm

13 Adaletin olmadığı bir ülkede,
adaleti haykıranlar bir
onurdur...

17 Sloganlarımız-Geleneklerimiz:
18 Suçları: Kartvizitte adları çıktı!

“Erdoğan Kaldi dedi ki”
komplosunu çökerttik; “Adın
diskette çıktı” komplosunu
çökerttik; bu komployu da
çökerteceğiz!

19 Halkın Sanatçıları: Türkü
söyleyerek savaşmak 

20 ÖDP’li Burhan Sönmez’e
Vaclav Havel Ödülü
verilmesi üzerine...  

22 Milisler Mahallenin

4 Halkın sanatçıları 11 ayda dört
kez kuşatmayı yardı ve son
kuşatmada iki Grup Yorum
üyesi yeni bir gelenek yarattı:
Kuşatma altında halaya durup
sanatını savundu!

FAŞİZME KARŞI
İLLE DE KAVGA

öğrenmeliyiz!
38 Liseliyiz Biz: Ne TEOG, ne de

başka bir sınav halk çocuklarının
geleceğini belirleyemez!

39 Kelimelerimiz: Tarihimiz
gücümüzdür!

40 TAYAD’lı Ailelerden: TAYAD,
tutsak aileleri mücadelesinin ve
direnişin odağıdır

41 TAYAD’lı Mehmet Güvel her
anında Nuriye ve Semih için
direniyor

42 Direnen Suriye halkı, emperyalist
oyunları bozuyor. Zafer direnen
Suriye halkının olacak!

45 Röportaj: Almanya’da Nuriye ve
Semih için 30 günlük destek açlık
grevi yapan Orhan Batasul ve
Ayhan Yalman

47 Hatun Tuğluk’un cenazesine saldırı
“kendini bilmez üç beş kişinin
saldırısı” değil; faşizmin halk
düşmanı yüzüdür!

50 Avrupa’da Yürüyüş
53 Avrupa’daki Biz: Devrimci

saflarda yer almadan, düzene
karşı mücadele etmeden; mutlu,
güçlü bir aile kuramayız! Bizim
Aile Meclislerinde örgütlenelim!

56 Yitirdiklerimiz

Mehmet Amcamız,
Küçükarmutlu’da, 
Feridun Osmanağaoğlu 
Gazi Cemevi’nde
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
Mehmet Amca: 0553 169 14 78
Feridun Osmanağaoğlu: 0537 815 38 09
ARAYIP DİRENİŞE DESTEK OLALIM



"Kültür kelimesini duyduğumda elim
silahıma gidiyor" diyor GOEBBELS.   

2. Paylaşım Savaşı’nda Hitler’in pro-
paganda bakanıdır Goebbels. Bugün bunu,
katil AKP iktidarı yapıyor. Grup Yorum
üyelerinin 24 Eylül’de çıkardıkları yeni
albüm (İLLE KAVGA) için düzenledikleri
imza günü, faşist AKP iktidarının polisleri
tarafından basıldı. İdil Kültür Merkezi’nin
kameralarından an be an görüntülenen
baskının videosu internetten yayınlandı. 

Görünen şu ki, iki Grup Yorum üyesi
faşizme karşı direnişte yeni gelenekler
yarattı. Düşmanın kuşatması altında HA-
LAYA DURARAK karşılık verdiler, tür-
külerimizi söylemeye devam ederek bek-
lediler katil polisleri. “Faşizmin kuşatması
altında bile türkülerimizi söylemeye devam
edeceğiz“ dediler, “Bizi asla susturamazlar,
susturamayacaklar!”. Grup Yorum'a yeni
çıkardıkları albümün tanıtımını bile yap-
tırmak istemiyorlar, çünkü korkuyorlar
türkülerimizden. Grup Yorum faşizme
karşı emeğini savunuyor, sanatını savu-
nuyor. Halkın kavgasını, direnişini, ek-
meğini, tarihini savunuyor.

Faşizm Koşulları Altında da
Üretmeye Devam Edeceğiz

Nedenini Şostakoviç’in sözleriyle ce-
vaplayalım:

"- Sonunda beni - bu dört gözlü yara-
sayı-Milis Teşkilatı’na almaya zorladım
onları.

Şostakoviç tatmin olmuş görünüyordu. 
- Soluğum kesilene kadar çekiç indir-

meyi, çukur kazmayı ve inşaat yapmayı
amaçlıyorum. Moralleri yükseltmek için
şevk verici ezgiler bestelememin istene-
ceğine eminim. Yirmi dört saat hizmet
etmem istense bile yaparım. Leningrad
olmadan bir hiçim ben.

-Bana kalırsa bu duygu karşılıklı.
Bütün şehir senin başarılarından gurur
duyuyor. 

Bir an aksilenir gibi göründü Şosta-
koviç. 

- Bir şey değil o. Benim görevim."
Bu sözlerde Şostakoviç'in vatan sev-

gisini görebiliyoruz. 
Şostakoviç, Sovyetler’in en ünlü bes-

tecilerindendir. 2. Paylaşım Savaşı yılla-
rında Leningrad kuşatmasında siper kaz-
maktan beste yapmaya kadar bütün gö-
revleri yerine getirmiş bir vatanseverdir
Şostakoviç. 

Bugün de ülkemizde Grup Yorum üyeleri
Şostakoviç vatanseverliği ile bunu yapmakta.
Son 11 ayda 4 kez basıldı İdil Kültür Mer-
kezi. Yani neredeyse her iki buçuk ayda
bir basılıyor. Ancak bütün bu baskınlara
ve saldırılara rağmen üretmeye devam edi-
yorlar. Sanat alanında hemen hemen kimse
eser üretemezken, Grup Yorum'un yeni al-
bümünde 19 tane türkü yer alıyor. Faşizmin
baskılarının en yoğun yaşandığı bir süreçte
Grup Yorum üretmeye devam ediyor. Çünkü
Grup Yorum bu üretkenliğini verdiği mü-

Halkın Sanatçıları 11 Ayda Dört Kez Kuşatmayı Yardı
ve Son Kuşatmada İki Grup Yorum Üyesi

Yeni Bir Gelenek Yarattı:
KUŞATMA ALTINDA HALAYA DURUP

SANATINI SAVUNDU! 

DİRENİŞ HALAYLARIYLA
HALKIN SANATI

FAŞİZME KARŞI 
İLLE KAVGA DİYOR

Grup Yorum Türkiye
halklarının bir parçası
olmuştur ve bugünün

Köroğlu’sudur,
Pir Sultan’ıdır,

Dadaloğlusudur. Çünkü
bugün Grup Yorum’dur

halkı mücadeleye çağıran,
türküleriyle savaşan, halka
umudu taşıyan ve faşizme
meydan okuyan. Bugün
Grup Yorum üyeleridir

Nuriye ve Semih’in yanında
direnişe destek veren,

Soma’da katledilen maden
işçileri için türküler söyleyen
ve direnen. Grup Yorum’dur

faşist AKP iktidarının
çıkardığı OHAL’e boyun
eğmeyen, OHAL’e karşı

mücadele eden. 

Ancak bütün bu baskınlara
ve saldırılara rağmen

üretmeye devam ediyorlar.
Sanat alanında hemen
hemen Hiç kimse eser

üretemezken, Grup
Yorum'un yeni albümünde

19 tane türkü yer alıyor.
Faşizmin baskılarının en

yoğun yaşandığı bir süreçte,
Grup Yorum üretmeye

devam ediyor. Çünkü Grup
Yorum bu üretkenliğini
verdiği mücadeleden,

kavgadan, halktan alıyor.
Çünkü halkın içinde ve

ondan besleniyor.

FAŞİZM, SANATI VE ADALETİ TESLİM ALAMADI!4



cadeleden, kavgadan, halktan alıyor.
Çünkü halkın içinde ve ondan besleni-
yor.

Ne diyor Ruhi Su:
“Bir düzen türkülerinden kork-

maya başladı mı, artık o düzeni
kimse ayakta tutamaz.”

“Dostlarım, kardeşlerim, canla-
rım kaldırın başlarınızı yukarı...” 

KÖROĞLU’NDAN
GRUP YORUM’A TÜRKÜ GİBİ
DİRENİR, DİRENİR GİBİ
TÜRKÜ SÖYLERİZ BİZ!

Köroğlu:
"Köroğlu'yum kayaları yararım 
Halkın kılıcıyım hakkı ararım 
Şahtan padişahtan hesap sorarım 
Uykudan uyanan katılır bana" 
Köroğlu’nun asıl adı Ruşen Ali’dir.

1530'lu yıllarda Bolu Düzce'de Osman-
lı'ya karşı başkaldırmış bir kahramandır.
Babası Yusuf, Bolu Beyi'nin at bakıcı-
sıdır. Bir gün getirdiği kısrağı beğen-
meyen Bolu Beyi,  Yusuf'un gözlerini
kızgın mille oyarak zalimliğini gösterir.
Köroğlu'nun ismi de buradan gelir. Bu-
nun üstüne Köroğlu yemin eder,  baba-
sının intikamını alacaktır ve bunun için
dağa çıkar. Köroğlu’nun bu davranışı
ne kadar bireysel görünse de, öyle de-
ğildir. Çünkü Köroğlu hep yoksuldan

yana saf tutmuştur ve zalimlere karşı
savaşmıştır. İntikamı sınıfsaldır.

Köroğlu kendini ezilmişin, yok-
sulun, işkence, baskı görenin kavga-
sına, cellatlara karşı mücadele etmeye
adamıştır.

Köroğlu sanatı da kullanmıştır ve
zalime karşı türküleriyle savaşmıştır. 

Türküleri ve şiirleriyle halkın duy-
gularını örgütlemiştir ve mücadeleye
çağırmıştır. Halkı bu mücadele içinde
birleştirmiş ve 300’e yakın silahlı adamı
olmuştur. Yiğitliğiyle ve savaşçılığıyla
ünlenen Köroğlu bir halk savaşcısı ol-
duğundan halkın dilinde efsaneleşmiştir.
Halkımız bugünlere kadar taşımıştır
Köroğlu  efsanesini türkülerle. 

Grup Yorum
1985’ten bu yana Grup Yorum hep

ezilen halkların sesi, umudu ve öfkesi
olmuştur. Faşizm koşullarında zalim-
lere, katillere, cellatlara hiçbir zaman
boyun eğmemiştir ve düşüncelerinden,
siyasi görüşünden bir milim sapma-
mıştır. Kavgamızın türkülerini söyle-
meye hep devam etmiştir. 

Grup Yorum Türkiye halklarının
bir parçası olmuştur ve bugünün Kö-
roğlu’sudur, Pir Sultan’ıdır, Dadaloğ-
lusudur. Çünkü bugün Grup Yorum’dur
halkı mücadeleye çağıran, türküleriyle
savaşan, halka umudu taşıyan ve fa-

şizme meydan okuyan. Bugün Grup
Yorum üyeleridir Nuriye ve Semih’in
yanında direnişe destek veren, Soma’da
katledilen maden işçileri için türküler
söyleyen ve direnen. Grup Yorum’dur
faşist AKP iktidarının çıkardığı
OHAL’e boyun eğmeyen, OHAL’e
karşı mücadele eden. Halkı direnmeye
çağıran ve onlarla birlikte fiilen sokakta
direnen. Grup Yorum’dur bugün halkın
duygularını örgütleyen ve eyleme sevk
eden. Sadece türküleriyle değil, be-
denleriyle de sokaklarda, mahalle ma-
halle eylemler yapan. 

Grup Yorum gücünü örgütlülüğün-
den alıyor, tek bir yumruk gibi hareket
edebilmekten alıyor. Örgütlülüğünden
alıyor güvenini.

Bugün alçakça saldırmaya devam
ediyor katil AKP iktidarı. Ama Grup
Yorum’u susturamıyor, çünkü Grup
Yorum en temel sloganda da olduğu
gibidir "GRUP YORUM HALKTIR
SUSTURULAMAZ!" Tüm saldırılara
rağmen, tutuklamalara rağmen Grup
Yorum yeni albümü "İLLE KAVGA"
ile cevap verdi faşizme.

"ÇIKARIZ BARİKATA, UMU-
DUN BAYRAĞIYLA

ALNIMIZDA YILDIZLI BERE
BU MAHALLE BİZİM, AND OL-

SUN Kİ SİZLERE
ÖRGÜT GÜCÜN

İFADESİDİR. İDEOLOJİMİZ,
KURALLARIMIZ,

İLKELERİMİZ,
PROGRAMIMIZ VE

HEDEFLERİMİZ BİZİ
SIRADAN, GÜÇSÜZ, ZAYIF,
ÇARESİZ İNSANLARDAN

AYIRDIĞI GİBİ, BİZE HEM
KENDİMİZDE YENİ BİR

İNSANI YARATMA HEM DE
DEVRİM İDDİASINI

TAŞIMA
GÜCÜ VERİYOR.

1 Ekim
2017

Yürüyüş

Sayı: 34

5FAŞİZME KARŞI İLLE DE KAVGA!

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



GEÇİT YOK, KATİLLERE
VUR VUR DEVRİM İÇİN, CEP-

HE İÇİN, HALK İÇİN
VUR VUR KATİLLERE, CEL-

LATLARA, ÇETELERE"
"Bu mahalle bizim" Grup Yo-

rum’un yeni albümünden bir şarkının
dizesi. Türkülerle kavgamızı büyüten
ve bize güç veren sözler. Örgütlü
sanat bize moral, coşku ve motivasyon
kaynağı olmalıdır. Grup Yorum da
motivasyon kaynağıdır. Çünkü Grup
Yorum örgütlüdür.

Örgüt nedir: 
Örgüt, belli bir amaç ve hedef

için bir araya gelmiş, ilkeleri ve ku-
ralları olan, bir programa ve bir tüzüğe
sahip  topluluktur. Bu topluluğun
ufku birdir, ulusal, mesleki, ekonomik,
dinsel, sınıfsal ve siyasal olarak. Aynı
düşünürler, aynı giyinirler, aynı şeylere
gülerler, dünyada olan gelişmeleri
aynı değerlendirirler. Örgütlü sanatçılar
söyledikleri türkülerle, verdikleri me-

sajlarla aynı he-
defe hizmet eder-
ler ve amaçları
halkı örgütlemek-
tir. Çünkü iki
ideoloji vardır; ya
ezenlerin güldüğü
şeylere gülersin,
giyindiği gibi gi-
yinirsin ya da ezi-
lenler gibi güler-
sin ve ezilenler
gibi giyinirsin. 

Sınıf bilinci-
miz bize ailemi-
zin kim olduğunu
gösterir. Kimlerden olduğumuzu açık-
lar. BİZLER EZİLENLERİZ, BİR
AVUÇ ASALAK PARA BABALARI
TARAFINDAN SÖMÜRÜLEN...

Tarih bilinci ise bizim evimizdir.
Bizim bu evi nasıl koruyacağımızı
anlatır bize. BABAİLERDEN PİR
SULTANLAR’A, PİR SULTAN-
LAR’DAN ŞEYH BEDREDDİN-

LER’E, ŞEYH BEDREDDİNLER’
DEN SEYİT RIZALAR’A, SEYİT
RIZALAR’DAN MAHİRLER’E, MA-
HİRLER’DEN DAYI’YA, DAYI’DAN
BÜYÜK DİRENİŞ’E, BÜYÜK Dİ-
RENİŞ’TEN DERSİM’DE YENİ MA-
HİRLER’E... Bu geleneklerden gelen
bir anlayışa sahibiz ve bize bu gücü
veren bugünkü örgütlülüğümüzdür.
Örgütlü olmayan herşey çürür. 

BİZDEN SELAM SÖYLEYİN
OLİGARŞİNİN TÜM BEYLERİNE,
PAŞALARINA; 

KÖROĞLU BİZİZ! KÖROĞLU
SANATINI YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA
ALINAN, TUTUKLANAN
GRUP  YORUM'DUR,
HALKIN
SANATÇILARIDIR!

KÖROĞLU GİBİ,
TÜRKÜ SÖYLER GİBİ
DİRENECEĞİZ!

KÖROĞLU'NUN AYAK
BASTIĞI HER YERDE, BİZ
OLACAĞIZ!

KÖROĞLU'NUN AYAK
BASTIĞI HER YERDE,
HALKIN ADALETİ,
HALKIN TÜRKÜSÜ
OLACAĞIZ!

Bolu Beyi'yle Köroğlu'nun savaşı, binyıllardır süren
sınıflar savaşının bir parçasıdır. Köroğlu, sazının tellerine
vurup zalim beylere, paşalara meydan okuduğunda,
binlerce yoksul yanında saf tutar. 

"Benden selâm olsun Bolu Beyine 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından kalkan sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir"... 
Köroğlu, sırtını dağlara verip, vilayet vilayet dolaşıp,

tüm Bolu Beyleri'ne savaş açan bir eski
zaman gerillasıdır. Köroğlu hem sazının
teline vuruşundan tanınan büyük bir aşık,
hem attığını vuran korkusuz bir savaşçıdır.
Böyle olduğu içindir ki, türkü gibi sa-
vaşmış, savaşır gibi türkü söylemiştir.
Anadolu tarihinde savaş türkülerinin ehli,
ustası Köroğlu'dur. 

Yönettikleri topraklarda direnen, baş-
kaldıran, savaşan tek bir kimsenin bile
kalmaması, sömürücü sınıfların tarihsel
hedefidir.

Bunun için geriye başkaldıran tek bir
kişi bırakmamak için bütün Anadolu'yu
baştan başa kana buladılar. Kan dökmeye
devam ediyorlar.

Bu topraklarda mücadeleyi bitirme rüyası kuran tüm
katliamcılar gibi, Beyazıt Paşalar, Kuyucu Muratlar gibi,
Süleyman Soylular da hüsrana uğrayacak. 

Kuşatmalar altında halay çeken sanatçıları varsa bu
halkın, tüm katliamcılar yenilmişlerdir. 
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Örgütlü sanatçının görevleri:
- Halkı örgütlemelidir
Halka, bizim örgütlü gücümüzün

karşısında hiçbir gücün duramayaca-
ğını kavratmalıdır. Örgütlenirsek bu
çarkı durdururuz, bu sömürüye son
veririz ve Tam Bağımsız Türkiye düş-
lerimizi gerçekleştiririz. Örgütlü gücü
anlatmalıdır.

- Halka umudu taşımalıdır
OHAL'i de saldırıları da, baskıları

da biz örgütlendiğimiz andan itibaren
boşa çıkacaktır. Onlar bir avuç, biz
ise milyonlarız. Halkın gücünü ortaya
koymalıdır ve ne kadar yaratıcı oldu-
ğunu örneklerle anlatabilmelidir. Ör-
neğin Vietkonglar’ın baş düşman Ame-
rika’yı ülkelerinden nasıl kovdukları
gibi....

- Halkın kavgasını büyütmeli-
dir

Halka direnmek zorunda olduğu-
muzu anlatmalıdır. Halkın ortak so-
runlarını belirleyip orada birleştirme-
lidir ve harekete geçirmelidir. Halka
bilinç taşımalıdır ve en önemlisi söy-
lediği her türkü, yaptığı her tiyatro
veya film halkı eğitmelidir.

- Halkın kav-
gasında bizzat yer
almalıdır

Halkın kavga-
sında kendi de yer
almalıdır ve onlara
öncülük etmelidir.
Örneğin Sovyetler
Birliği’nde, Lenin-
grad kuşatmasında
sanatçıları şehirden
çıkartma kararı alıyorlar ama Dmitri
Shostakovich ( Sanatçı ) kendini itfaiye
birimlerine yazdırıyor ve Leningrad’da
kalıp düşmana karşı savaşma kararı
veriyor. Savaş koşullarında bestelediği
bir senfoni  her gün aynı saatte 53 ül-
kede çalınıyor dayanışma amaçlı. Sa-
natçı her koşul altında üretmeye devam
edebilmelidir ve aynı zamanda sava-
şabilmelidir.

- Halka tarihimizi anlatmalıdır
Anadolu halklarının nasıl bir tarihe

sahip olduğunu halka sanatıyla anla-
tabilmelidir. Yiğitliklerle ve direnişlerle
yazılmış bir tarihin parçası olduğumuzu
halkımız bilmelidir. Tarihimiz boyunca
zalime boyun eğmemişiz ve bundan
sonra da eğmeyeceğiz.

- Halkı saflaştırmalıdır
Halka sınıf bilinci taşımalıdır. Halka

iki sınıf olduğunu ve bizim kim oldu-
ğumuzu anlatmalıdır sanat. Saflaştır-
malıdır. Tarafsız olanın da taraf oldu-
ğunu açık ve net bir şekilde açıkla-
malıdır. Ezilenlerin tarafında saf tut-
malarını sağlamalıdır.

ÖRGÜT GÜCÜN İFADESİDİR.
İDEOLOJİMİZ, KURALLARIMIZ,
İLKELERİMİZ, PROGRAMIMIZ VE
HEDEFLERİMİZ BİZİ SIRADAN,
GÜÇSÜZ, ZAYIF, ÇARESİZ İN-
SANLARDAN AYIRDIĞI GİBİ,
BİZE HEM KENDİMİZDE YENİ
BİR İNSANI YARATMA HEM DE
DEVRİM İDDİASINI TAŞIMA
GÜCÜ VERİYOR.

Armutlu Halkı
Yıkım Projelerine Karşı Tek Vücut!

İstanbul Armutlu halkı, mahallenin 1/1000’lik ve 1/5000’lik
planlarının askıya çıkmasının ardından halk toplantılarında bir
araya geldi. Büyükarmutlu ve Küçükarmutlu sakinleri imar
planlarına karşı dilekçeler topladı, sokak toplantıları yaptı. 

Mahallenin 7 farklı bölgesinde yapılan toplantılara top-
lamda 500 kişi katıldı. Genel olarak sağcısıyla-solcusuyla,
Alevisiyle-Sünnisiyle, Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle
bütün bir halk yıkımlara karşı bir arada oldu. Ardından 24
Eylül’de, Büyükarmutlu Aşık Veysel Parkı’nda toplantı
kararı alındı.

24 Eylül’deki toplantıda ise faşizme karşı direniş adım
adım büyütüldü. 15 günlük çalışma sonunda büyük bir halk
toplantısı yapıldı. Toplantıya 1000 kişi katılırken “Evlerimizi,
Mahallemizi Yıktırmayacağız” yazılı pankart asıldı. Toplantıda
iki mahalle muhtarlığının dışında, mahallede bulunan 12
derneğin ortak bir açıklaması okundu. Ayrıca Sarıyer’deki

diğer mahalle dernekleri ve muhtarları da destek amaçlı
toplantıda bulundu. Toplantı sonucunda ise 25 Eylül’de Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü önüne gidilip binlerce dilekçeyle
yeni açıklanan imar planlarına itiraz edilmesi kararlaştırıldı.

25 Eylül’de ise Armutlu halkı kentsel dönüşüme karşı
binler oldu. Beşiktaş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
önüne 2000 kişi giderek, imar planlarına itiraz dilekçelerini
müdürlüğe verdi. 2000 kişinin katıldığı eylemde yanlarında
komşularının itiraz dilekçelerini de getiren mahalle halkının
verdiği dilekçe sayısı saat 15.00 itibariyle 7000’i geçti. Her
hane başına 7000 dilekçe verilmesiyle ‘Afet Riskli Alan’
ilan edilen ve imar planları hazırlanan bölgede yaşayanların
30 bine yakını imar planlarına itiraz etmiş ve tapularını
talep etmiş oldu. Yapılan bu dilekçe eylemi bugüne kadar
‘Kentsel Dönüşüm’e karşı bir mahallenin yaptığı en büyük
eylem oldu. “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız! Rantsal
Dönüşüm İstemiyoruz! Halkız Haklıyız Kazanacağız! Armutlu
Bizimdir Bizim Kalacak!” dövizlerinin taşındığı eylemde
çevik kuvvet polisleri binanın girişinde önlem almıştı.”
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Elbette, Grup YORUM'un son al-
bümü 'İlle Kavga'nın ilk tanıtım et-
kinliği İdil Kültür Merkezi'nde olma-
lıydı. Çünkü, İdil ailesinin bir üyesiydi
Grup Yorum. Aylarca süren çalışmanın
ardından yeni albümümüz çıkıyordu.
Ki bu aylar boyunca kültür merkezimiz
üç kez basılıp talan edilmiş, arkadaş-
larımız gözaltına alınıp işkenceden
geçirilerek tutuklanmışlardı. Ve bir
yanımız hala tutsaktı. Sultan, Fırat,
Helin, Dilan, Betül, Bergün tutsak
Grup Yorumcular olarak hapishane-
deler şimdi. 

Ama ne kadar saldırırlarsa saldır-
sınlar, boyun eğmedik. Halkımızın
direngen sesi, devrimci avazı olmayı
sürdürdük. Konserlerimizi yasakladılar.
Biz kamyon kasalarında konser verdik
halkımıza. Polis şu sokağı tuttuysa,
biz bu sokağa sürdük kamyonumuzu.
Bir gaza bastık bir de bağlamamızın
bam teline. Ne sesimizi kestik ne de
hızımızı düşürdük. 

Boşuna söylenmiyor elbette bu
şarkılar. Umudun ve onurun kesilemez
sesidir dudağımızdan dökülen bu ez-
giler. İçinde aman dileyenlerin değil
zulme karşı direnip savaşanların sesi,
soluğu var. Ondan sebep uğruyoruz
bunca saldırıya. Biliyoruz bunu, hem
de çok iyi biliyoruz. Kesilmek istenen
bu dil, boğulmak istenen bu ses halkın
direngenliğini yüksek perdeden söy-
leyerek "İlle De Kavga" demektedir.
Ki bu ses Pir Sultan'dan Victor Jara'ya
zulme teslim olmayanların sesidir. Bu
ses bizim sesimizdir. Halkların diren-
gen sesidir. 

Bizim sesimizi duydukça korkuları
büyüyor. Çünkü alev saçlı Elif Sul-
tan'ın, Mahallenin Şahanlarının, Şafak
ve Bahtiyarlar'ın sesini alınlarına da-
yanmış halkın adaleti gibi hissediyorlar
bizim şarkılarımızda. Bizim sesimiz
halk düşmanlarına korku, 7'den 70'e
halka ise coşku veriyor. İşte bunun
için saldırıya uğruyoruz.

Bir gün önce solist arkadaşları-
mızdan Ayfer ile tutsak solist arka-
daşlarımızdan Helin'in annesi Aygün

annemiz Tele-1 kana-
lında canlı yayına ka-
tılıp albümü ve maruz
kalınan baskıları an-
lattılar. Ayfer yeni ab-
lümden bir de türkü
söyledi. Ve bugün -24
Eylül- "İlle Kavga" al-
bümüzün etkinliği için
hazırlanmaya başladık.
Etkinliğe katılacak
olan halkımıza sun-
mak için üst katın mut-
fağında kekler, börekler hazırlanıyor.
Hummalı bir faaliyet var. Tiyatrocular
sergileyecekleri oyuna hazırlanıyorlar.
FOSEM'ciler bir başka köşede toplantı
yapıyor. Gündemleri Nuriye ve Semih
için çekecekleri kısa film. Ankara FO-
SEM'den Meral Gökoğlu da burada.
Eşi avukat Engin Gökoğlu yeni tu-
tuklanmıştı, onun ziyaretine gelince
bize de uğramış. Grup Yorum solisti
Özgür, flütçü Bahar, korodan Meral,
Dilek... etkinlikte söyleyecekleri tür-
külere hazırlanıyorlar.

Ve birden siyah renkli sivil trans-
porter araçlar duruyor kafemizin önün-
de. Eli silahlı özel harekatçı katil po-
lisler hızla içeri dalıyor. Önlerine kafe
çalışanımız Taylan arkadaşımız çıkıyor.
"Durun" diyor; “nereye? Burada bir
etkinlik var” der demez, Taylan'a sal-
dırıyorlar. Yere düşürüp tekmelemeye
başlıyorlar. Bir an duruyorlar sonra.
Taylan başını kaldırıp ne dediyse artık
amirleri pozisyonundaki katil elleriyle
yüzünü kapatıp ağlar gibi ses çıkartıyor.
Diğerleri onu teskin etmeye çalışıyor,
faşist it sinir krizi geçiriyor gibi.  Tay-
lan'ın ne dediğini merak ediyoruz ama
bu arada arkadaşımıza yeniden saldı-
rıyorlar. 

Bunlar ellerindeki silahın gücüne
ve yüzlerindeki maskenin gizine gü-
venen katiller. Silahlarını alın, mas-
kelerini çıkartın, karşınızda ödü pat-
layan zavallılar çıkar.

Aynı anda üst kata yöneliyorlar.
Arka kapıdan girmeye çalışıyorlar,
ön kapıyı kırmaya çalışıyorlar. Tavır

dergisini hazırladığımız odanın pen-
cerelerini kesmeye uğraşıyorlar. Ka-
meralardan ne yaptıklarını görüyoruz.
Sakiniz. Meral, FOSEM'ci olmanın
getirdiği bir deneyimle hemen telefon
kamerasından çekim yaparak yayın-
lıyor olup biteni. Bahar konuşma ya-
pıyor ve sonra hep beraber omuz
omuza halaya başlıyoruz. 

Biliyorduk "İlle Kavga" albümünün
etkinliğini yaparsak, saldırabilirlerdi.
Bekliyorduk. Hodri meydandı. "OHAL
var şunu erteleyelim, bunu iptal ede-
lim" diyenlerden değiliz biz. Albü-
müzün adından ezgilerine, türküleri-
mizin sözlerine varıncaya değin hepsi
anti-faşist, anti-emperyalist bir bilinçle
yoğrulmuş kol-*ektif bir emeğin ürü-
nüdür. Ne bilincimizi ne de emeğimizi
faşizme ezdiririz. Hayır! Saldırırlarsa
saldırsınlar. Demokratik haklarımızı
kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. "İlle
Kavga" demeye devam edeceğiz.

Faşist AKP'nin OHAL saldırıları
varsa halkın da "İlle Kavga" kararlılığı
ve direngenliği vardır. Nuriye ve Se-
mih, Yüksel Direnişi de işte bu ka-
rarlılık ve direngenliğin bir örneğidir.
Başında itibaren Nuriye-Semih dire-
nişiyle omuz omuza olduk. Nerede
bir haksızlık var, sıkılı bir yumruk
gibi orada patladı türkülerimiz.

Daha geçen gün Semih'in gönder-
diği besteyi düzenleyip yayınladık.

Emperyalistlerin ve onların yerli
uşakları olan faşistlerin karşısına Grup
YORUM müzik ile, FOSEM görsel
çalışmalarla, İdil Halk Tiyatrosu oyun-

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NİN BASILMASI VE 
İLLE KAVGA ALBÜM TANITIM ETKİNLİĞİNE DAİR... 
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larla, Tavır dergisi edebiyat ile çıktı.
Ve çarpıştık halk düşmanlarının psi-
kolojik savaşına karşı. Yalanlarını yere
çaldık. Halka gerçekleri anlattık.

İşte bu yüzden saldırıyorlar bize.
Devrimi ezip devrimciliği tasfiye et-
mek isteyen emperyalizm, devrimci
sanatı da yok etmek istiyor. Ama bu
güne kadar neden başaramadıysa yine
başaramayacak. Çünkü biz halkın dev-
rimci sanatını yapıyoruz. Halk var ol-
dukça halkın devrimci sanatı da var
olacaktır. Karşımızda yenildiklerini
bizzat Tayyip Erdoğan itiraf ederek
"İktidar olduk ama 12 yıldır kültürel
iktidar olamadık" diyordu. Olamazlar
da. Neden, çünkü bunlar "Kültür lafını
duyunca elim silahıma gidiyor" diyen
Göbels'in çocuklarıdır.

Aşağıda bir Dev-Genç’liye adını
soruyorlar. Aldıkları cevap şu: Sıla
Abalay... Bu cevabı duyar duymaz
alçakça saldırıyorlar ama Liseli Dev-
Genç’li gülümsüyor. Çünkü zafer ka-
zandığının bilincinde...

Şimdi kültür merkezimizin kapısı
kırılıyor. Artık içeri girmeye başladılar.
Kolkola girdik, direneceğiz ve İLLE
KAVGA demeye devam edeceğiz.
Halkımızın bu kavgayı büyüteceğine
eminiz.

Üst kattakileri gözaltına alıp gidi-
yorlar. Hemen toparlanıyoruz. Etkin-
liğimiz devam etmeli. Kimse dağıl-
mıyor zaten. Yere düşen, dökülen her
şeyi toparlıyoruz. Grup Yorum türküleri
yükseliyor yeniden. Grup Yorum üyesi
Ekimcan, albümleri imzalamaya baş-
lıyor. Halay kuruyoruz sonra. Halay
sokağa taşıyor. Akrep denilen tene-
kelerin tacizlerine aldırmadan etkin-
liğimizi sürdürüyoruz. Saldırı olunca
bir tek insan bile çıkıp gitmiyor, ürk-
müyor. Herkes Grup Yorum halktır
bilinci, Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer kararlılığını kuşanmış durumda...

Çalışmaya başladığımız ilk andan
itibaren bu albümümüzün her anı de-
nilebilir ki saldırı ve direniş ile örüldü.
Adı gibi İLLE KAVGA ederek şekil-

lendi ve işte tanıtım etkinliğinde bile
saldırı ve direniş yaşandı. Ki ne yaşı-
yorsak onun sanatını yapıyoruz.

Etkinliğimizi taciz etmeye kalkan
tenekeleri Dev-Genç’lilerin taşladığı
haberi gelmekte gecikmiyor ve her-
kesin yüzüne bir gülümseme yayılı-
yor.

Kültür merkezimizi toparlayacağız
yeniden. İdil'in, Che'nin yırtılan re-
simlerinin yerlerine yenilerini asacağız.
Kırılan sazlarımızı yenileyeceğiz. Ça-
lınan her şeyin yerine yenisini koya-
cağız. Ve haykırıyoruz her beraber:
İLLE KAVGA...

Emperyalizme karşı, İLLE KAV-
GA...

Faşizme karşı İLLE KAVGA...
Devrim için, halk için, sömürü ve

zulümden kurtuluş için: İLLE KAV-
GA... İLLE KAVGA... İLLE KAV-
GA...

KAHROLSUN FAŞİZM, 
YAŞASIN TÜRKÜLERİMİZ!

İkitelli Grup Yorum Gönüllüleri İdil’e Yapılan
Saldırıyı Protesto İçin Afiş ve Yazılama Yaptı

İkitelli Grup Yorum Gönüllüleri 26 Eylül'de cemevi karşısındaki
MOBESE’ye döviz yapıştırdı. Dövizde;
"Grup Yorum’a Vurulan Zincirleri Kı-
racağız! Meşru Olan Biziz Kazanaca-
ğız!" yazıyordu.  İkitelli Grup Yorum
Gönüllüleri 25 Eylül'de ise "Grup Yo-
rum Halktır, Susturulamaz!", "110 Ki-
şiyle Korkutamazsınız!" "Nuriye-Semih
Onurumuzdur!" yazılamaları yaptı.

İkitelli'de Çatkapı Çalışması
İkitelli Halk Meclisi: "Faşizme Karşı Gücümüz
Birliğimizden Gelir!"

İstanbul İkitelli Halk Meclisi, "Gücümüz Birliğimizden Gelir!"
başlıklı kampanyasının çalışmalarını devam ettiriyor. Halk Meclisi ça-
lışanları 26 Eylül'de Karanfil ve Boztepe sokaklarında, halkın örgütlülüğü
ve mahalle sorunları için 13 kapı çalarak çalışma yaptı. Gidilen yerlerde
halkla sorunlar üzerine konuşuldu. Halk Meclisi konusu dışında, açlık
grevi direnişlerini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'dan da
bahsedildi.

Armutlu Halk Cephesi:
Başsavcılık Ya Bizi Tanımıyor
Ya da Sayı Saymayı Bilmiyor!

İstanbul Küçükarmutlu Halk Cephesi,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 110
kişi hakkında yakalama kararı çıkarması
üzerine 25 Eylül’de bir açıklama yaptı.

Küçükarmutlu'da
Çocuklar İçin

Ders Kayıtları Başladı
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

(PSAKD) Sarıyer Şubesi ilkokul ve lise
çağındaki çocuklar için Matematik, Fizik,
Kimya, Geometri, İngilizce kurslarına baş-
lıyor.

Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00-
16.00 arasında yapılacak olan kurslar için
PSAKD Sarıyer Şubesi Yönetim Kurulu
ile iletişime geçilebilir.
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Zulüm hedefine, zulme maruz ka-
lanları savunacakları, yani avukatları
da koyduğunda, faşizm artık iyice
pervasızlaşmış demektir. Yazı dizimize
başlarken, yukarıda sözünü ettiğimiz,
16 avukatın gözaltına alındığı, 14
avukatın tutuklandığı saldırıya ilişkin
kısa bir hatırlatma yapalım.

Halkın Avukatları
Bir Kez Daha
Faşizmin Hedefinde

12 Eylül 2017 tarihinde İstanbul,
Ankara, Diyarbakır ve Ordu’da “eş-
zamanlı” bir operasyon yapıldı; ope-
rasyonda 16 avukat, evleri ve büroları
basılarak, işkencelerle gözaltına alındı.
Evleri, büroları talan edilen avukatlar
günlerce sürecek işkenceler için İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü’nün iş-
kencehanelerine taşındı.

10 gün boyunca İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nün işkencehanelerinde
tutulan, 10 gün boyunca her türlü fi-
ziksel ve psikolojik işkenceye maruz
bırakılan halkın avukatları, 20 Eylül
günü Çağlayan’daki “İstanbul Adalet
Sarayı”na çıkarıldılar. Burada yapılan
göstermelik ifade ve sorgu işlemle-
rinden sonra 14 avukat tutsak edilerek
hapishaneye gönderildi.

“Büyük operasyon”la gözaltına
alınan ve tutuklanan avukatların ortak
özelliği, büyük çoğunluğunun Halkın
Hukuk Bürosu avukatları olmasıydı.
Geri kalanları da birlikte mücadele
ettikleri meslektaşlarıydı. Yani halkın
avukatlarıydı gözaltına alınanlar. He-
defte halkın avukatları ve onların yıl-
lardır emekle yarattıkları gelenek ve
değerler vardı.

AKP Faşizmi, 
Halkın Avukatlarına
Neden Saldırıyor?

Halkın avukatlarına yönelik sal-
dırının nedenine ilişkin faşizm cep-
hesinden yapılan açıklamalar, burjuva
medyada yer alan haberler ve soruş-
turma dosyasından elde edilen bazı
bilgiler, çarpıtmalar ve birçok yalan
içerse de operasyonun gerçek nedenine
ve amacına ilişkin bilgiler de içer-
mektedir. Kısaca diyebiliriz ki, AKP
faşizmi “büyük iş başarmış” edasıyla
kahramanlık şovları  yaparken, gerçek
niyetlerini de açığa vurmuşlardır.

Operasyonun nedenine ilişkin ba-
sında yer alan haberlerde Berk Ercan
isimli birinin ifadelerinden yola çı-
kılarak halkın avukatları ile savcı
Mehmet Selim Kiraz’ın Şafak Yayla

ve Bahtiyar Doğruyol tarafından ce-
zalandırılması eylemi arasında bağ
kurulmaya çalışılmaktadır. Ancak söz
konusu haberlerin ayrıntılarında ope-
rasyonun gerçek nedeninin bu olma-
dığı,  asıl nedenin halkın avukatlarının
militan mücadeleleri, OHAL koşul-
larında devrimci avukatlık geleneğini
sürdürmekteki kararlılıkları ve ısrarları
olduğu açığa çıkıyor.

Örneğin söz konusu haberlerde
ve savcılık ifade tutanaklarında yer
alan ifadelere göre, Berk Ercan isimli
itirafçının ifadesinde “Halkın Hukuk
Bürosu’nun DHKP-C’nin hukuk iş-
lerini yaptığı, bu büroda çalışan avu-
katların da gözaltına alınan örgüt
üyelerinin avukatlığını üstlendiği”
ifade edilmiş. Yine bu ifadelerde “…
OHAL yasalarından dolayı gözaltına
alınan şahısların ifadesi alındıktan
sonra adliyeye sevk edilinceye kadar
geçen süre içerisinde gözaltında geçen
sürenin keyfi bir uygulama olup ka-
nunsuz bir uygulama olduğunu be-
lirttikleri…” ifade edilmiş. Yani
halkın avukatlarının işledikleri gerçek
“suç”un AKP faşizminin OHAL ile
elde etmek istediği sonuçların önünde
engel olmaları, OHAL uygulamalarına
ve her türlü keyfiliğe karşı mücadele
etmeleri olduğu açıkça itiraf edil-

Sevgili okurlarımız. 
Yeni bir yazı dizisine başlı-

yoruz. Son günlerde faşizmin
saldırılarının baş hedeflerinden
biri olan devrimci avukatlığa ve
bu geleneğin yaratıcısı Halkın
Hukuk Bürosu’na ilişkin bir yazı
dizisi bu. 

Dizimiz boyunca; 
Devrimci avukatlık geleneği-

nin tarihsel temellerini hatırla-
tacağız. 

Siyasal davaların ve politik
dava avukatlığının dününe ve
bugününe bakacağız.  

Siyasal davalar açısından tarihi
önem taşıyan Sacco Vanzetti,
Heimarkt, Rosenbergler... dava-
larına bakacağız. 

İstanbul’da Metris Baştab-
ya’daki duruşma salonuna ge-

leceğiz. Siyasal davaların mani-
festosunun yazıldığı o salonda,
devrimci avukatlığın şekillenişine
tanık olacağız.   

İspanya’da katledilen avukat-
ları, Filistin’de feda savaşçısı
olan avukatı göreceğiz.  

Adaletten kim ne anlıyor;
avukatlığı kim nasıl yapıyor,
bunları ortaya koyacağız. 

Devrimcilerin avukatlığından
devrimci avukatlığa geçişe tanık
olacaksınız bu tarih boyunca. 

Ve göreceğiz ki; siyasi dava-
larda, iddianamelerde, şubelerde,
duruşma salonlarında süren kav-
ga, sınıflar mücadelesinin hukuk
cephesidir. 

Bu cephede de savaş, dişe diş
ve kan içinde sürüyor. 

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde

miş…
İfadenin devamında da “Halkın

Hukuk Bürosu avukatlarının kamuo-
yunda öne çıkan; örneğin Berkin EL-
VAN, Dilek DOĞAN, Hasan Ferit
GEDİK, Sabancı Suikastı ve açlık
grevindeki Nuriye GÜLMEN ve Semih
ÖZAKÇA isimli şahıslarının davalarını
takip ettikleri…” ifade edilmiş.

Suça bakın!
Yine bu konuda AKP medyasında

çıkan haberlerde, tutuklanan avukat-
ların bazılarının 200 günü aşkın za-
mandır açlık grevinde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça ile düzenli
görüşüp “kuryelik” yaptıkları iddia
edilmiş. Yani, her türlü saldırıya, bas-
kıya rağmen Nuriye ve Semih’in di-
renişini bir türlü kıramamalarının ver-
diği hazımsızlıkla Nuriye ve Semih’in

avukatlarını da tutukladıklarını böylece
açıkça itiraf etmişlerdir.

Elbette bunlar gerçeğin sadece bir
yanı, ancak halkın avukatlarına yönelik
saldırının tek nedeni bu değil. Şüp-
hesiz, saldırılarının asıl nedeni halkın
avukatlarının avukatlık yapma biçi-
minden duydukları rahatsızlıktır. Yani
saldırının asıl hedefi “halkın avu-
katlığıdır”. Bitirmek, yok etmek is-
tedikleri Halkın Hukuk Bürosu’nun
30 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü ve
yeni yeni halkalar ekleyerek zengin-
leştirdiği “devrimci avukatlık” gele-
neğidir. 

Bu Saldırı Ne İlktir 
Ne de Son…
Devrimci Avukatlar 
Her Dönem Faşizmin

Hedefi Oldular
Yazı dizimizin ilerleyen bölümle-

rinde ayrıntılarıyla ele alacağımız gibi
her dönem faşizmin hedefi oldu dev-
rimci avukatlar. Daha bu geleneğin
yeni yeni filizlenmeye başladığı dö-
nemlerde, Devrimci Sol Ana Dava-
sı’nda başladı bu saldırılar. Polisin,
jandarmanın, faşizmin emir eri askeri
hakim ve savcıların saldırılarına, aşa-
ğılamalarına maruz kalıyorlardı. Henüz
çok genç ve tecrübesizdi devrimci
avukatlar ama ayakları bu topraklara
basıyordu, kökleri bu toprakların is-
yancı geleneğindeydi. Tarihten ve
haklılıklarından aldıkları güçle hiçbir
saldırıyı cevapsız bırakmadılar. 

İşkence, katliam, gözaltında ka-
yıplar ve daha birçok kontrgerilla
yöntemlerinin ve kontrgerilla huku-
kunun egemen olduğu 90’lı yılların
kanlı “terörle mücadele” döneminde
de hedef olmaya devam etti devrimci
avukatlar. Evleri, büroları basıldı, göz-
altına alındılar, işkencelerden geçi-
rildiler, tutsak edildiler. Kontrgerillanın
tehdit ve tacizleri peşlerini bırakmadı.
Devrimci avukatlık geleneğinin mi-
marlarından Fuat ERDOĞAN 28 Eylül
1994’te kontrgerilla tarafından katle-
dildi. Fuat ERDOĞAN’ın katledil-
mesinden sonra halkın avukatları
“Fuat gibi” katledilmekle tehdit edildi.
Ancak faşizm bu saldırılarından iste-
diği sonucu hiçbir zaman alamadı.
Devrimci avukatlık geleneğini bitire-
mediler. Öyle ki, dönemin kontrgerilla
şeflerinden Necdet Menzir, Halkın
Hukuk Bürosu’nun ismini de vererek,
“…biz kendimizi savunacak avukatlar
bulamıyoruz, onlar büro kuruyor”
diyerek bir türlü engelleyemedikleri
halkın avukatlarına yönelik hazım-
sızlıklarını itiraf etmiştir. 

Devrimci avukatlara yönelik sal-
dırılar o “karanlık” 90’lı yıllarla sınırlı
kalmadı elbette. Birbiri ardına de-
mokrasi paketlerinin çıkarıldığı, Av-
rupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin

HALKIN HUKUK BÜROSUNUN TARİHİNDEN…
- Halkın Hukuk Bürosu, 1989’da kuruldu. 
- Büroyu kuranların devrimcilerin avukatlığını
üstlenmeleri, daha önceye, Devrimci Sol Ana
Davası’na uzanır. 
- 1243 sanıklı 12 Eylül döneminin en kitlesel
sanıklı davası olan “Devrimci Sol Ana Davası”nda
devrimci tutsaklar, düzen avukatlığını reddedip,

kendilerini savunma yetkisini genç avukatlara verdiler. 
Halkın Hukuk Bürosu, işte avukatlığı o davada öğrenen avukatlar
tarafından kuruldu.
- Kurulduğu günden itibaren siyasi davalarda yer aldılar. 
İşçilerin, öğrencilerin, gecekonduluların hak arama mücadelelerinde
hep onlar vardı. 
- Kurulduğu 1989 yılından beri Halkın Hukuk Bürosu ve avukatları
birçok kez saldırıya uğradılar. Ev ve büro baskınları, gözaltı, iş-
kence, tutsaklık ve infaz… 
- Ankara ve İstanbul bürolarından sonra 2015 ve 2016’da İzmir
ve Diyarbakır (Amed) Halkın Hukuk Büroları açıldı.
-Halkın avukatları İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da
açtıkları Adalet Okullarında öğrencilerine hukuk, adalet, tarih,
siyaset, ekonomi gibi konularda verdikleri derslerle, halkın avu-
katlığını büyütme iddiasını somutladılar.



gündemde olduğu, “ileri
demokrasi”nin adım adım inşa edil-
diği 2000’li yıllar boyunca da sürdü
bu saldırılar. 1 Nisan 2004’te, “5 ül-
kede eş zamanlı operasyon” düzen-
lendi. Bu operasyonda basılan ku-
rumlardan biri de Halkın Hukuk Bü-
rosu’ydu. Halkın avukatları yine göz-
altına alınmış, tutsak edilmişti. Son
olarak 18 Ocak 2013’te de halkın
avukatları evleri ve büroları basılarak
işkencelerle gözaltına alınmış, 9 avu-
kat tutsak edilmişti.

Elbette saldırılar yalnızca büro-
larının ya da evlerinin basılarak göz-
altına alınmalarıyla, tutsak edilme-
leriyle sınırlı değildi. Karakollarda

olsun, hapishanelerde ya da adliye-
lerde olsun sürekli saldırılara uğru-
yorlar, avukatlık yapmaları engelle-
niyor, hedef gösteriliyorlardı. 

Kısaca, halkın avukatlarının 30
yıldır onurla sürdürdükleri devrimci
avukatlık geleneği, avukatlığı dev-
rimcilikle bütünleştiren avukatlık
yapma tarzları her dönem faşizmin
hedefi oldu. Şu veya bu ölçüde fa-
şizmin saldırılarından her dönem
paylarına düşeni aldı devrimci avu-
katlar. Yaşanan son saldırı da bu ger-
çekliğin bir parçasıdır yalnızca…

Bugün AKP faşizminin devrimci
avukatları hedef almasının nedeni
işte budur. 30 yıldır bitirilemeyen,

yok edilemeyen, tasfiye edilemeyen
devrimci avukatlığı engellemek isti-
yorlar. OHAL koşullarında, faşizmin
saldırılarının halkın her kesimine yö-
neldiği ve her geçen gün şiddetini
arttırdığı koşullarda onlar avukatlık
kimliklerini ve cüppelerini bir statü
aracı olmaktan çıkarıp faşizme karşı
direnişin bir silahı haline getirdikleri
için faşizmin hedefidirler. Gerçekten
de bir yılı aşkın süredir devam eden
OHAL sürecinde halkın avukatları
faşizmin hiçbir keyfiliğine boyun
eğmemiş, hiçbir saldırısını cevapsız
bırakmamış, geleneklerinden ve meş-
ruluklarından aldıkları güçle adliye-
leri, karakolları, hapishaneleri, bü-
rolarını, sokakları… her yeri direniş
mevzisi haline getirmiştir. İşte
AKP’nin saldırılarının nedeni budur.
İşte AKP’nn yok etmek istediği avu-
katlık geleneği budur.

Sonuç olarak;
1- Halkın Hukuk Bürosu ve halkın

avukatları faşizmle yönetilen ülke-
mizde halkın hak ve özgürlük mü-
cadelesinde en ön safta yer aldıkları,
faşizmin önünde barikat oldukları
için her dönem faşizmin hedefi ol-
muştur.

2- Devrimci avukatlara yönelik
saldırının, halkın avukatlarının tutsak
edilmesinin tek nedeni devrimci avu-
katlığı OHAL koşullarında da ka-
rarlılıkla sürdürmeleridir. 

3- Halkın avukatları, Nuriye ve
Semih’in, Berkin’in, Dilek Doğan’ın,
Soma’da katledilen işçilerin avukat-
lığını yaptıkları için bu saldırıların
hedefi oldular. 

4- Saldırılarla bitirmek, yok etmek
istedikleri Halkın Hukuk Bürosu’nun
30 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü ve
yeni yeni halkalar ekleyerek zengin-
leştirdiği “devrimci avukatlık” gele-
neğidir. 

5- Bu saldırı ne ilktir ne de son
olacaktır. Ancak, faşizm devrimci
avukatlığı bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bitiremeyecek.

Sürecek…

NEREDE ZULME UĞRAYAN
NEREDE DİRENEN VARSA, 
HHB, ONLARIN AVUKATIYDI
- Engin Çeber Davası: 2008 yılında Metris Ha-
pishanesi’nde işkence ile öldürülen Engin Çeber’in
avukatlığını Halkın Hukuk Bürosu avukatları yap-

tılar. Dava sonunda işkenceci gardiyanlara ve hapishane
müdürüne Türkiye tarihinde işkence davalarında verilen en ağır
ceza verildi. Bu halkın avukatlarının başarısıydı.
- 19 Aralık katliam Davaları: Bayrampaşa, Ümraniye,  Çanakkale
ve diğer hapishanelerde gerçekleşen 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı ile ilgili açılan davalarda katledilen devrimci tutsakların
avukatlığını üstlendiler.
- Soma Katliamı Davası: 13 Mayıs 2014’te Soma’da bir maden
ocağında gerçekleşen ve 301 madencinin katledildiği davada
katledilen ve yaralanan işçilerin avukatlığını üstlendiler.
- Ermenek Katliamı Davası: 28 Ekim 2014’te Karaman’ın Er-
menek ilçesinde gerçekleşen ve 18 madencinin katledildiği
katliama ilişkin davada işçilerin avukatlığını yaptılar.
- Berkin ELVAN davası: Haziran Ayaklanması sırasında polis
tarafından gaz fişeğiyle vurularak katledilen 14 yaşındaki Berkin
Elvan ile ilgili dava, halkın avukatlarının çabaları sonucu üç yıl
sonra başlayabildi. Bu davada Berkin’in avukatlığını Halkın
Hukuk Bürosu avukatları yapıyor.
-Geçtiğimiz yıllarda polis tarafından katledilen Dilek Doğan,
Yılmaz Öztürk, Gülsuyu’nda çeteciler tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik davaları da Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
baktığı davalar arasında.  
-2007’de polisin silah kullanma yetkisinin arttırılmasından sonra
polis tarafından katledilen Festus Okey, Baran Tursun, Çağdaş
Gemik, Soner Çankal gibi polis kurşunuyla ölenlerin, sakat ka-
lanların, adaletsiz bırakılanların avukatlığını yaptılar, yapmaya
devam ediyorlar.

Yürüyüş

1 Ekim
2017

Sayı: 34

FAŞİZM, SANATI VE ADALETİ TESLİM ALAMADI!12



Ebru Timtik: Nuriye ve Semih’in
avukatlığını yaptığımız için bugün,
şimdi kapımız kırılıyor görüyorsunuz...
Burası bir hukuk bürosu ve kapımız
kırılıyor. Bu ülkede faşizmin olduğunu
anlatmak için sadece bu görüntüler
yeter. Faşizm bu... Ama işte Nuriye,
işte Semih. Son dakikaya kadar, ister
vali yasaklasın, ister Soylu yasaklasın
muhakkak surette, biz Nuriye ve Semih
demeye devam edeceğiz. Bakın bi-
razdan gözaltına alınacağız ve gözaltına
alınacak olmamıza rağmen biz onların
isimlerini söylüyoruz. Meslektaşlarıma
sesleniyorum: Nuriye ve Semih’i avu-
katsız bırakmayın. Faşizmi yenece-
ğiz... Bütün dünyada böyledir, Tür-
kiye’de de böyle...  Eninde sonunda
yeneceğiz. 

Didem Ünsal: Nuriye ve Semih’i
asla avukatsız bırakamayacaklar. Halkı
asla avukatsız bırakamayacaklar. 

Ebru Timtik: Bütün kapılar zaten
size açık, görmüyor musunuz, hırsız
gibi giriyorsunuz her yere! Bütün ka-
pılar size açık zaten. Marifetinizi gös-
terin bari. Ne zaman sıra size gelecek
diye bekleyin, beklerken de böyle
kapı kırın işte. Faşizmin uşakları, Nu-
riye ve Semih’i avukatsız bırakama-
yacak! Faşizmin uşakları! Emperya-
lizmin uşakları, Nuriye ve Semih’i
avukatsız bırakamayacak! ... Faşizmin
uşakları! Nuriye ve Semih’i avukatsız

bırakamayacak... İşte burada! ... Ankara
Adliyesi, Ankara Adliyesi! Nuriye,
Semih, Nuriye, Semih... Nuriye..!

Didem Ünsal: Nuriye ve Semih’i
avukatsız bırakamayacaklar!

Ebru Timtik: Nuriye!

Didem Ünsal: Semih!

Ebru Timtik: Nuriye!

Didem Ünsal: Semih!

Ebru Timtik: Nuriye ve Semih
sizin eceliniz olacak eceliniz! Ödünüz
kopuyor onlardan. 100 bine yakın in-
sanı işsiz bıraktınız. Önünüze geleni
hapishanelere tıktınız! Biz yılar mıyız,
biz yılar mıyız ... Bu halkı faşizme
teslim eder miyiz!

Didem Ünsal: Nuriye ve Semih’i
savunmaya devam edeceğiz. Sokaklarda,
gözaltında, işkencede, hapishanede fark
etmez, Nuriye ve Semih’in avukatlığını
yapmaya devam edeceğiz. Halkın avu-
katlığını yapmaya devam edeceğiz.
Teslim olmuyoruz. Faşizmin uşakları
şu anda kapımızda, büromuzun kapısını
kırarak girdiler. Girmeye çalışıyorlar,
hırsız gibiler, haydut gibiler, haksızlar,
bu yüzden korkuyorlar. Haklı olan,
meşru olan onlar onlar (Nuriye ve Se-
mih’i gösteriyor) biziz biz... 

Ebru ve Didem: Nuriye-Semih,
Nuriye-Semih, Nuriye –Semih.... 

Ebru Timtik: Korku! Bizi kor-
kuyla yönetiyorlar! Sakın korkmayın!
Başınıza daha ne gelebilir! Sizin de
kapınızı  mı çalmalarını bekliyorsunuz!
Asla ve keza işkenceden baskıdan,

gözaltıdan korkmayacağız, korkma-
yacağız, korkmayacağız. Bu kesin,
Nuriye ve Semih’in avukatı kalma-
yacak mı zannediyor bunlar...  Faşizm
Nuriye ve Semih’i avuktsız mı bıra-
kacağını zannediyor. Halt etmiş, halt
etmiş.. Bakın kaç tane vali var şimdi
tutuklu. Yarın öbür gün Ankara Valisi
de tutuklanacak.  Yarın öbür gün bu
belki iktidar da ortadan kalkacak, ama
halk her zaman varolacak. Ama biz,
halka inanıyoruz, halka güveniyoruz.
Size inanıyoruz, sizi seviyoruz. Asla
ve asla faşizme teslim olmayacağız.
Olmayacağız (Didemle beraber zafer
işareti yapıyor)

O kadar çok korkuyor ki faşizm,
avukatlık bürolarını bile basıyor, avu-
katlık bürolarına bile gizli gizli giriyorlar.
Ne zamana kadar sürecek bu ne zamana

ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE ADALETİ HAYKIRANLAR ONURDUR
AKP’nin Faşist Polisleri Baskına  Geldiğinde Nuriye ve Semih pankartıyla

balkondan dünya halklarına, Türkiye halklarına ve meslektaşlarına seslenen
halkın avukatları Ebru Timtik ve Didem Ünsal’ın konuşmalarının tam metnidir:
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Ebru Timtik

Didem Ünsal



kadar. Ne zamana kadar susacak bu
günkü suskunlar. Sendikalar, onlara
sesleniyorum. Kamu Emekçileri Sen-
dikası ne zamana kadar susacaksın.
Barolar, barolar birliği Metin Feyzioğlu,
hukuk diye bir şey kalmadı. Hukukun
anasını ağlattılar. Ne zamana kadar su-
sacaksın Feyizoğlu, İstanbul barosu
başkanı Ankara barosu başkanı, bugün
avukatlık bürosunu basıyorlar. İşte
şimdi. Susar mıyız sanıyorsunuz. Metin
Feyzioğlu’na soruyoruz. Siz de sorun.
Hangi anlaşmaları yaptın AKP’yle hangi
anlaşmaları neden susuyorsun? Hukuk
mu kaldı ki baro da kalsın. Avukatların
bütününe sesleniyorum. Bu ülkede hu-
kuk güvencesinin tek teminatı hukukun
tek teminatı avukatlardır. Hakimler su-
suyor, yanlarındaki kapı komşusunu
götürdükleri zaman susuyor, ama avu-
katlar susmaz ama avukatlar birbirine
sahip çıkarlar. Bu ülkede hukukun tek
teminatı avukatlardır, ÇHD, Hukukçular
Derneği’dir, özgürlükçü demokrat avu-
katlardır. Çünkü biz ezilenlerin avu-
katlarıyız. Çünkü sömürülenlerin avu-
katlarıyız. (Pankartı kaldırıyorlar)Bu
iki insana iyi bakın biri Nuriye biri Se-
mih. İnsanları korkuyla yönetmeye ça-
lışıyorlar. Biz korkuya teslim olur mu-
yuz, olmayız. 

İnsanlarım, ah benim insanlarım.
Korkuyla besliyorlar sizi, halbuki aç-
sınız. Etle, ekmekle, umutla beslen-
meye muhtaçsınız. 14’ünde, ayın
14’ünde Nuriye – Semih’in duruşması
vardı. Deliler gibi çalışıyorduk. Sadece
o duruşmada avukatlar Nuriye – Se-
mih’i savunmasınlar diye bugün du-

ruşmaya iki gün kala bizi gözaltına
almak istiyor. Duruşmaya iki gün
kala, bu ülkede cesaret varsa, mertlik
varsa, vatanseverlik varsa,  bu toprak
için ölebilecekler varsa yalnızca ve
yalnızca devrimcilerdir, sosyalistlerdir.
Sakın bunu unutmayın. Biz varsak
bu ülkede demokrasinin teminatı var.
Biz varsak bu ülkede eşitliğin, adaletin
teminatı var. Biz varsak bu ülkede
umut var. Çünkü ölene kadar, ölsek
de mezarlarımızdan mezarlarımızdan
inancımızı haykıracağız. Sizi çok se-
viyoruz. Halkın avukatları, çağdaş hu-
kukçular derneği avukatları nerde bir
insanın canı yansa, nerede birinin
burnu kanasa siz oradasınız. Sur’un
avukatları, Roboski’nin avukatları,
Soma’nın avukatları size selam size
saygı. 10 Ekim’in avukatları size
selam iyi ki varsınız. Şu anda kapımızı
kırmaya çalışıyorlar, devam ediyorlar.
Faşizme kapımızı açar mıyız? Faşizme
kapıyı açar mıyız biz, hadi içeri girdi,
faşizme teslim olur muyuz?

Didem Ünsal: Asla! 

Ebru Timtik: Çekmesene seni
ne zamana alacaklar memur, emir kulu
olmayın memurlar sizler… Bizim tek
hedefimiz, tek isteğimiz bu, emir kulu
olmayın memurlar… Sizden tek iste-
diğimiz bu… Siz de biliyorsunuz ne
kadar çok haksızlığın yürüdüğünü…
Adaletsizliği biliyorsunuz. Zulmü bi-
liyorsunuz. Bunları söylediğimiz zaman
da diyorsunuz ki emir kuluyuz. Di-
yorsunuz ki ama biz memuruz ne ya-
palım. Hayır, emir kulu olmayın. Emir
kulu olanlar bugün hapishanede siz
emir kulu olmayın. Ahlakınıza kul
olun, doğrulara kul olun, hukukun em-
rini dinleyin ama amirlerinizin değil.
Bakın 15’inde 15 Temmuz’da amirlerin
emirlerini dinleyenlere ne oldu, kafa-
larını kestiler, işkence ettiler ve şu
anda vatan haini ilan ettiler. Hiçbirinizin
dünyadan bile haberi yoktu. Emir kulu
olmayın, ahlakın, namusun hukukun
emrine girin. Bu vatan için çalışın.
Bakın bu vatanın bütün varlıklarını,
varlık fonu ile birilerine peşkeş çektiler.
Hasankeyf’e bakın ülkenin her tarafını
pazarladılar. Bu ülkenin başbakanı dün
“ben ülkemi pazarlamakla mükellefim”

diyordu. Ülkeyi pazarladı. Biz bu ülkeyi
pazarlatmak istemeyenleriz. Ameri-
ka’nın üslerini birleşmiş milletlerin as-
keri üslerini, bu ülkemizden defetmek
isteyenleriz. Biz gerçek vatanseverleriz.
Gerçek vatanseverler.

Bu ülkeyi teslim almak için Nuriye
ve Semih’i işte onları tutukladılar.
Çünkü yalnız direnen öne çıkan çok
az sayıda insan vardı. Onlar bu ülkenin
çocuklarını faşizme, geriliğe… teslim
etmek istemiyorlar. Onlar bu ülkenin
çocuklarını AKP gericiliğine teslim
etmek istemiyorlar. İşte tek nedeni
bu, bu yüzden tutukladılar. O iki güzel
insana sahip çıkın. Tek istedikleri
onları avukatsız bırakmak, bırakama-
sınlar, onları sahip çıkın lütfen. Se-
lamlarımızı saygılarımızı gönderin.
(zafer işareti yapıyorlar). Yarın öbür
gün 11 kapı 11 kozmik yalanlarını
söylerlerse sakın inanmayın ha, sadece
bir tane kapı var, bir tane kapı. 

Ülkemizde kıyı bırakmadılar, orman
bırakmadılar. Sularımızı sattılar, deniz-
lerimizi sattılar. Kamu varlıklarını sattılar.
Önlerine gelen her şeyi sattılar sonra
da “Kriz bizi teğet geçti” diyorlar. Neden
150 bin insanı ihraç ettiler biliyor mu-
sunuz, çünkü gasp dedikleri bir proje
var. Bu hizmetler sözleşmesi yani kadrolu
memur bırakma diyor. Kadrolu memur
sayısını azaltacak. Onun yerine 1500
liralık işçi çalıştıracak. Onun yerine
sözleşmeli personel çalıştıracak. İstediği
zaman işten atabilsin diye. İnsanları iş
güvencesiz çalıştırmak için 150 bin
kamu emekçisini ihraç ettiler. Peki ne
yapıyor Kamu Emekçileri Sendikası
Konfederasyonu artık buradan geri gidiş
yok. Artık daha fazla şansınız yok. Ne
yapacaksınız? Size kayyum atanmasını
mı bekliyorsunuz?

Kamu emekçileri sendikası bir ül-
kede emekçilerin haklarını savundu-
ğunu söylediği sendikalar ne bekli-
yorsunuz. Kapınıza kilit vurulmasını
mı bekliyorsunuz? Başınıza kayyum
atanmasını mı bekliyorsunuz? Diren-
mek için ne bekliyorsunuz? Avukatların
bürosunu basacağınıza önce ortada
dolaşan bir sürü IŞİD’çi var. Her gün
bizi tehdit ediyorsunuz arama yapa-
cağız, arama yapacağız neden? Efen-
dim IŞİD buraya zorbalıkla saldırı
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yapabilir diyorlar. IŞİD’çiler elini ko-
lunu sallaya sallaya geziyor her yerden
zorbalar çıkıyor ama gelip avukatlık
bürosunu basıyorsunuz öyle mi, daha
10 Ekim’in hesabını vermediniz. 10
Ekim’in hesabını vermediniz, ne diye
geliyorsunuz buraya. Madem o kadar
iyi polissiniz, madem iyi bir içişleri
bakanınız vardı, 10 Ekim’de canları-
mızı niye bombalattınız. 10 Ekim’in
hesabını vermediniz daha… Anka-
ra’nın orta yerinde bombalar patlıyor...         

Siz mi polissiniz siz mi bakansınız?
Sizin gücünüz ancak bize yeter işte.
Sizin gücünüz ancak bizim gibi silahsız
insanlara yeter. Siz ancak hukuku kat-
ledersiniz. IŞİD’çiler elini kolunu sal-
laya gezer. Onları da bizi tehdit etsinler
diye zorluyorsunuz zaten. İçeri girer
bürokratları, diplomatları öldürür, şeh-
rin orta yerine bombalar salar, izinli,
polis gözetiminde yapılan mitingleri
basar, onlara hiçbir şey olmaz. Ama
Nuriye ve Semih’in avukatlarının ka-
pısı kırılır.  Onlar gözaltına alınırlar.
Ne kadar sürer böyle zannediyorsunuz.
Bugünün saltanatı ne zamana kadar
sürer zannediyorsunuz?

Evet bir kez daha söyleyelim (....)
hizmetler sözleşmesi diye bir sözleşme
var ve bu yeni değil. Uzun zamandan
beri kamu tasfiyeleri yapmak istiyorlar.
Hatta avukatların sayısını bile azaltmak
istiyorlar. Büyük avukatlık büroları
kurup tekelleştirmek istiyorlar. Geri
kalanları işçi avukatlar olarak güven-
cesiz olarak çalışsınlar istiyorlar. Buna

başladılar hala devam
ediyorlar. 150 bin ih-
raçtan sonrası da ge-
lecek daha devam
edecek. Hiç kimsenin
kamuda çalışıyorum
diye bir güvencesi
yok. Bunu anlayın,
istedikleri şey bu.
Mümkün olduğu ka-
dar masrafları kısa-
caklar, yaptıkları yer
de iş güvencesinden,

kıstıkları yer de iş güvencesinden. 
Ne var ne yok satacaklar. Üsler, de-

nizler, kıyılar, sular, ormanlar ne kadar
varlığımız varsa satacaklar, ya biz bu
ülkede, toprağına sahip çıkamıyorsak,
bu ülkede domatesin bile tohumunu
bıraktırmadıysak, tohum bile kalmadıysa
bu ülkede, insanlar artık hayvancılık
bile yapamıyorlarsa, tarım öldüyse
nerde vatanseverliğiniz sizin? Ben va-
tanseverim diye dolaşanlara soruyorum:
Vatan dediğiniz bu toprak, toprak bı-
rakmadılar. Tohum bırakmadılar bu ül-
kede ne susuyorsunuz? 

Nasıl vatanseverlik bu? Ülkemiz
Amerikan üslerinden geçilmez du-
rumda. Hadi bakalım Amerika’ya o
kadar kafa tutuyorsak, İncirlik Üssünü
kapattırın bakalım. Nerde vatansever-
liğiniz? Bu ülkede gerçek vatanseverler
varsa, o da devrimciler, o da sosya-
listler, o da bizleriz. Bunu unutmayın,
ancak bizim yanımızda olursanız bu
vatanı kurtarabiliriz. Bu vatan em-
peryalistlerin ve onun işbirlikçilerinin
elinden kurtarabiliriz. Bakmayın öyle
hava attıklarına, İsrail’le anlaşmaları
sürüyor. Amerikan malları kol geziyor.
Bir yerli mal bulamıyoruz ki satın
alalım. Biz bile mecburen Amerikan
malları satın almak zorunda kalıyoruz.
Bu tekelcilere kim kapı açtı kim? De-
vamcısıyız dedikleri Menderes değil
mi? Bu ülkede verilen Kurtuluş Sa-
vaşı’nın artından, bu ülkenin varlık-
larını teker teker emperyalistlere peşkeş
çeken kim? Neden IŞİD’çileri gidip

bulmuyorlar da, bugün buraya, bu
büroya geliyorlar. Bakın bakalım ne
var bu büroda, bir tane kapı, o kapımızı
bile kıramadılar daha. Onların yalan-
larına inanmayın doğruları söyleyen,
o da canları pahasına doğruları savu-
nan, ahlakı savunan bu halkı savunan
yalnızca biziz. Avukat arkadaşlarımızı
içeriye almıyorlar biliyor musunuz?
Biraz sonra burada arama yapacaklar.
Vekaletli avukatlarımız dışarda şu an.
Bizim vekaletli avukatlarımız içeriye
aramaya giremiyorlar öyle mi? Biraz
sonra arama yapılacak vekaletli avu-
katlar içeriye aramaya geremeyecek,
kim girecek, neyi saklıyorlar da avu-
katları içeriye almıyorlar acaba? Neyi
saklıyorlar diye sordunuz mu? 

Didem Ünsal: Büromuzda bir tane
kapı var, bir tane… Kapımız bile fa-
şizme direniyor görüyor musunuz
korkmuyoruz işte buradayız. Teslim
olmayacağız. Nuriye ve Semihler
gibi… Tüm devrimci, demokrasi
insanları gibi,  halk savunucuları
gibi, ezilenler, sosyalistler gibi bizler
de halkın onurunu taşıyarak, halkın
onurlu aydınları avukatları olarak
direniyoruz. Direnerek yaşamaya
devam edeceğiz. Direnenler kazanır.
Direnenler kazandı. Çoktan kazandı.
Korku aşıldı aşılıyor bakın. Kapımız
bile direniyor. Kaç saattir bir kapıyı
bile açamadılar. Buradayız. Bekli-
yoruz. 

(Pankart düşüyor aşağıya… O za-
man “başka bir şey yok mu” diyorlar,
dövizleri buluyorlar ve dövizleri kuş-
lama gibi balkondan aşağı atıyorlar.)

İşte Nuriye ve Semih’in avukatları
böyle çalışıyorlar. Gece saat ikiye
kadar savunma metinleri hazırladık.
Ve gönderdik, Nuriye ve Semih avu-
katsız kalmayacak. (dövizleri atıyorlar
kuşlama gibi) evet şimdi içeriye gir-
diler. Kapımızı kırdılar. Hukuk büro-
suna girecekler ve sizler de görecek-
siniz. İzleyeceksiniz burada neler ya-
pacaklar, kitaplar var, dosyalar var,
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savunma evrakları var, gelsinler gir-
sinler bakalım. Ne bulacaklar, faşizm
hiçbir şey bulamaz. Bizi yenemezler.
… Çok uğraştınız. Nuriye ve Semih’i
avukatsız bırakmak için mi geldiniz?
Faşizme karşı mücadele etmeye devam
edeceğiz.   

(Slogan atıyorlar)
İnsanlık onuru işkenceyi yene-

cek… 
Nuriye – Semih, 
Nuriye-Semih 

Ebru Timtik: Avukatları yerlere
yatırarak gözaltı işlemi yapıyorsunuz.
Sen ne kadar güçlü bir adamsın bu
kadar… Kelepçe takıyorsunuz (slogan
atıyorlar) 

İnsanlık onuru işkenceyi yene-
cek… Başa çıkamıyor musunuz bi-
zimle? Avukatları yere yatırarak gözaltı
işlemi öylemi… Ne kadar çaresizle-
şiyorsunuz… Yapmak istemiyorsanız,
yapmak istemiyorum deyin… Bütün
arkadaşlarınızı alıp götürdüler, yapmak
istemiyorum deyin. 

Didem Ünsal: Faşizmin uşakları
yarın sizi de ihraç edecekler. Yarın
size de FETÖ’cü diyecekler. Yarın
size de bilmem ne diyecekler. Ve he-
pinizi götürecekler. Şu anda onlar için
şov yapıyorsunuz. O gün halkın avu-
katları yanınızda olmayacak. O yüzden
bize işkence yapıyorsunuz. 

Ebru Timtik: Hukuku katlediyor-
sunuz. Kalan bir şey varsa onu da siz
katlediyorsunuz. Her şey sizin yüzü-
nüzden var. Sakın bizim yüzümüzden

demeyin. Emir kuluyuz deme-
yin. Görevdir demeyin, her
şey sizin yüzünüzden. Dün de
vardınız, bugün de varsınız.
Dün de FETÖ’cülerle bera-
berdiniz, bugün bunlarla yarın
kim bilir ne olacak. 

Didem Ünsal: Bizimle iş
yapmak zorundasınız. Yine ko-
nuşacaksınız, yine bizimle mu-
hatap olacaksınız.  Yine gele-
ceğiz. Ve asla vazgeçmeyeceğiz
halkın avukatlığını yapmaktan.
Kameralara çeksenize şu işken-
celeri, ters kelepçeyle oturttuğunuzu…
Bakın çekin çalışmalarımızı çekin hadi.
Fazlasıyla çekin. Ne diyor orada bir
bakın.  Çek elini, çek elini… Buradan
da sesimizi duyuruyoruz, buradan da
Nuriye ve Semih diye bağırıyoruz, bu-
radan da… (polis bağırma diyor) ne
uşaklık yapıyorsun, dokunma… Uşaklık
yapmayacaksın. Nerde avukat, hani
avukat. Yasadışı bir iş yapıyorsunuz
hırsız gibi, haydut gibi giriyorsunuz
hukuk bürolarına… Çek ne var içer-
de… Kitaplar, dosyalar, bak tahta var
çek tahtayı… Kim avukat, bizim avu-
katlarımız var aşağıda. Vekaletnameli
avukatlarımız neden içeriye alınmıyor. 

(aralarında tartışma oluyor, polisle) 
Polis: bize yardımcı olun 
(Getirdikleri avukatlara bizimkiler

arasında tartışma oluyor. Faşizme hiz-
met etmemelerini söylüyorlar.)

Ebru Timtik: Ya hocam sen fa-
şizme hizmet ediyorsun, hükümetin
gayrı meşru temsilcisisin, neden yar-

dımcı olayım ben sana neden teslim
olayım ya… Ne arıyorlarsa onu ara-
sınlar her şeyi alt üst etmesinler avukat
bey… Biz her şeyi gözünüze soku-
yoruz ya… Biz bir şeyi gizlesek…
Gözünüze sokuyoruz her şeyi… Biz
burada bulunmanızın gayrı meşru ol-
duğunuzu biliyoruz… Şu an muhata-
bınız değiliz, gözaltındayız değil mi?... 

Faşizmin Yargısı, Halkın
Avukatlarını Tutukladı!

Tutuklamalarla Devrimci
Avukatlığı, Faşizme Karşı
Mücadeleyi Bitiremezsiniz!

9 gün boyunca işkenceden geçirilen
devrimci avukatlar, 20 Eylül sabah sa-
atlerinden itibaren adliyede savcılığa
getirilerek ifadeleri alınmaya başlamıştı.
Gece geç saatlerde biten savcılık sorgu-
larının ardından tüm avukatlar tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Fa-
şizmin mahkemesi, avukatlık mesleğini
icra ettikleri için, evet tam da bu sebeple
14 devrimci avukatın tutuklanmasına
karar verdi. Avukat Ebru Timtik, Barkın
Timtik, Özgür Yılmaz, Yağmur Ereren,
Süleyman Gökten, Engin Gökoğlu, Ay-
şegül Çağatay, Didem Ünsal, Aytaç
Ünsal, Zehra Özdemir, Naciye Demir,
Şükriye Erden, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek
tutuklandı, avukat Ahmet Mandacı ve
Ezgi Çakır ise serbest bırakıldılar. Bunun
üzerine Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi (22 Eylül, DİH Kazova İşçileri
ve İşçi Meclisi (22 Eylül),  İstanbul
İkitelli Halk Cephesi (22 Eylül), Suriye
Halk Cephesi (21 Eylül) birer açıklama
yaptılar.
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Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ

Sloganlarımız:

FAŞİZMİN TERÖRÜ HALKIN
DİRENİŞİNİ ENGELLEYEMEZ ;

- AKP Faşizminin Saldırganlığı Kor-
kusundandır! 

- Nuriye ve Semih'i Tutukladınız,
Avukatları Tutukladınız, Tüm Halkı
Tutuklayamazsınız, Direnişimiz Süre-
cek! 

- Faşizmin Terörü Direnişimizi, Ka-
rarlılığımızı Kıramaz! 

- Oligarşi Faşist Terörle Halkı Teslim
Alamaz! 

- Reformizmi, Oportünizmi Teslim
Aldınız, Bizi Teslim Alamazsınız, Dire-
nişi Bitiremezsiniz! 

KONDUMUZU YIKANIN
VİLLASINI YIKARIZ; 

- Kenstel Dönüşümün Hedefinde Te-
kellerin Çıkarı İçin, Yoksul Mahalleler
Vardır! 

- Örgütlü Olduğumuzda Yıkımları
Durdurabiliriz! 

- Tekellerin Çıkarı Uğruna, Milyon-
larca Halk Sokağa Atılıyor! 

- Yıkımlara Karşı Direnmekten Baş-
ka Bir Yol Yok! 

- Yıkımlara Karşı Örgütlenelim, Yı-
kımları Püskürtelim, Mahallelerimizi
Savunalım! 

HALKTAN YANA SANAT
SUSTURULAMAZ;

- Halktan Yana Sanat Yapmak, Halk-
la İç İçe Olmaktır! 

- Sanat Halkı, Tek Yürek, Tek Yum-
ruk İleri Taşımalı! 

- Halktan Yana Sanat, Halkı Diri
Tutar, Motive Eder, Güçlendirir! 

- Halktan Yana Sanat, Halkı Ör-
gütlemeli, Umudu Büyütmelidir! 

- Halkın Sanatçısı, Halkı Yenileyen
ve Eğitendir! 

Geleneklerimiz:

SÖYLEDİĞİNİ YAPMA, YAPTIĞINI SAVUNMA
GELENEĞİMİZ;

-  Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne yaptıysak savunduk.
Üzerinde duracağımız konu direnmek. Reformistlerden oportü-
nistlere, düzen partilerine herkes tek çözümün direnmek olduğunu
anlatır. Faşizm OHAL ile KHK'lar ile halkın üzerindeki baskısını
artırırken direnmekten başka bir yol olmadığını herkes yüksek
sesle haykırır. Hatta nasıl direnileceği konusunda yol gösterilir.
Sıra direnmeye geldiğinde ise ortada kimse yoktur. Lafa geldiğinde
herkes konuşur, işe geldiğinde göremezsin konuşanları. Pratiğe
baktığımızda bu sözlerin karşılığının olmadığını görürüz. 

Biz de OHAL ilan edildiği andan beri dedik, “OHAL'e
KHK'lara karşı direneceğiz teslim olmayacağız” diye. Bugün
Cepheliler tüm direnişlerin içerisinde yer alıyor. Bu düzen her
gün önümüze onlarca direnme nedeni ortaya çıkarırken, hiçbir
bahane direnmeyi engelleyemez. Bahane aramak direnmekten
kaçmaktır, sözünün arkasında durmamaktır. 

Halka direnmenin tek yol olduğunu anlatmak yetmez, bunu
pratikte göstermek gerekir. Direnişlerle örnek olmak gerekir,
yol göstermek gerekir. On binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca
üyen olabilir, kitlesellik tek başına hiçbir şey ifade etmez. Tek
bir direniş dahi örgütlenemiyorsa ne işe yarar. Peki neden koca
koca yapılar bir direniş dahi örgütleyemiyorlar? Onun yönetimine
bakmak gerekir, başlarında kim var, tarihine bakmak gerekir,
hangi gelenekten geliyor, bir direniş geleneği var mı? 

Faşizmin hapishanelere yönelik saldırılarında direnmeyip
teslim olanlar bugün direnemezler. Tek tip elbise giyip düşünce-
lerinden vazgeçenler bugün direnemezler, gerillada direnmeyenler
bugün direnemezler. Yaratılan bir direniş geleneği yoktur. Cep-
heliler ise tarihin her kesitinde direnmiştir. Hapishanelerde tek
tip elbiseye, hücrelere, F tipine karşı direnmiştir, blöf yapmamıştır.
Mahallelerde yıkımlara karşı direnmiştir. İşten atılmış, ihraç
edilmiş direnmiştir. Faşizmin kuşatmasında teslim olmamış,
kanının son damlasına kadar, son mermisine kadar direnmiştir.
Nerede faşizm bir direnme nedeni yaratmışsa orada direnmiştir
Cepheliler. 

Bugün dediklerimizi yapabilmek işte bu gelenekten geliyor.
Yaratılan bu direniş geleneği bugün direnmemizi sağlıyor. Tüm
dünyaya bir direniş örneği yaratılıyor. Faşizm ülkenin her yerinde
halka saldırıyor, bu saldırılara karşı ne yapacağını gösteriyor.
Emperyalizm tüm dünya halklarına karşı saldırıyor, bu saldırılara
karşı ne yapacağımızı gösteriyor. Bugün ki direnişlerimiz de
yarının direnişlerini yaratacaktır. 

1 Ekim
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



1- NURİYELER ÖRGÜT
ÜYESİ!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
iki aydır direniyorlardı, defalarca
gözaltına alınmışlar ve bırakılmış-
lardı. 

Haklarında bir tutuklama yoktu. 
Ama AKP faşizmi başvurduğu

tüm yöntemlere rağmen direnişi kı-
ramayınca, birden onların "DHKP-
C üyeliğini" hatırlayıverdi. 

Ardından iki direnişçi de tutuk-
landı. 

İçişleri Bakanlığı'nın iddialarını
kimse ciddiye almadı; Bakanlığın
başındaki Soysuz, halkı ikna etmek
için, bir de kitap yayınladı. 

2- AVUKATLAR DA
ÖRGÜT ÜYESİ!

Şimdi de birden Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının "DHKP-C üye-
liği" keşfedildi. 

Tam da Nuriye ve Semih'in du-
ruşmasından iki gün önce. 

Ama tabii, amaç sadece, HHB
avukatlarının Nuriye-Semih duruş-
masına katılımını engellemekle sınırlı
değil. Saldırı aynı zamanda halkın
avukatlığınadır, devrimci avukatlı-
ğadır. Tutuklamalar, aynı zamanda
Halk Cephesi'nin tüm alanlardaki
mücadelesini bastırmaya yönelik sal-
dırının bir parçasıdır. 

3- TERÖR
DEMAGOJİSİNDEN BAŞKA
"KANIT"LARI YOK!

Soysuz Soylu, yine kimseyi inan-
dıramayacak yalanlarına. 

(Geçerken belirtelim ki, Soylu'dan
"Halkın Hukuk Bürosu Avukatları
Gerçeği" başlığıyla da bir kitap bek-
liyoruz. Soylu'ya daha çok kitap

yazdıracağız.)
Halkın Hukuk Bürosu avukatla-

rının haklı, meşru mücadelesini,
haklı, meşru misyonlarını karalamak
için, her zamanki gibi, terör dema-
gojisine başvuruyorlar. 

AKP güdümündeki gerici, faşist
basın yayın organları, Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının tutuklanmasını, 

"Örgüt avukatları"
"Kurye avukatları"
başlıklarıyla duyurdular. 

4- SUÇ KANITI:
34 PARÇAYA AYRILMIŞ
KARTVİZİT 

Faşizm, kendi yasaları içinde
"suç" yaratamayınca, senaryolara,
komplolara başvurur. 

Bunu yaparken de çoğu zaman
eline yüzüne bulaştırır. 

Yakın tarihimizde bunun örnekleri
var. 

Erdoğan Kaldi adındaki bir za-
vallıya ifade imzalattıran polis, kendi
yazdığı ifadede tam 152 kişinin
adını, göbek adlarıyla birlikte yazmış
ve haklarında tutuklama çıkarmıştı. 

"ERDOĞAN KALDİ DEDİ Kİ"
deyip herkes tutuklanabilecekti artık. 

Bir başka komplo senaryosu,
Halk Cephesine yönelik 2004'deki
1 Nisan Operasyonu’nda yaşandı.
Bir "disket" bulunduğu iddia edildi.
Bu öyle sihirli bir disketti ki, polis
kimi  almak istese, adı diskette
çıkmış oluyordu. 

AKP faşizminin bu komplosunda
da bir kartvizit iddiası var. 

34 parçaya bölünmüş bir kartvizit. 
Kartvizit, Savcı Mehmet Selim

Kiraz’ı cezalandıran Şafak Yayla’nın
üzerinde çıkmıştı iddiaya göre:

"HHB ile örgüt arasındaki organik
bağı gizlemek amacıyla yırtılarak
34 parçaya ayrılmış kağıt parçaları"
bulunmuştu Şafak Yayla'nın üzerinde. 

(Yeni Çağ gazetesi, 21.09.2017)
Acaba Şafak Yayla, "HHB ile

örgüt arasındaki organik bağı gizle-
mek amacıyla" o kartviziti 34 parçaya
bölmek yerine, neden çıkarıp atma-
dı?

Bu sorunun cevabı, ne savcının
açıklamasında, ne gazetelerde yok. 

Fakat zaten AKP faşizminin böyle
"mantıklı" sorularla ilgisi yok. 

5- BU KOMPLOYU DA
ÇÖKERTECEĞİZ!

11 çelik kapıdan 30 parçaya bö-
lünmüş kağıda geçti faşizmin ge-
rekçeleri. 

Avukatların "örgüt için kurye ola-
rak kullanıldığı belirlen"miş. İddialar
sürüp gidiyor. 

Kanıt yok. 
Başka suçları da var zaten: 
Suçlar çok vahim; 
'Halk Meclisi'' çalışmalarını yü-

rüttüğü, şüpheli Timtik'in de örgütün
özel önem verdiği Armutlu Mahal-
lesi'nde tek tek evleri gezerek yı-
kımlara karşı örgüt propagandası
yaptığı..."

Bunlar tutuklamanın gerçek ne-
denlerini gösteriyor. 

Bu komplo da çökecek.
AKP kendi yalanlarının altında

kalacak. 
Soylu, bir değil, on kitap yazsa

da bu kartvizit senaryosuna kimseyi
inandıramaz. 

Gerçek devrimcidir. Gerçek biz-
den yana. Komployu çökerteceğiz. 

Yürüyüş
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Suçları: KARTVİZİTTE ADLARI ÇIKTI
"Erdoğan Kaldi Dedi ki" Komplosu’nu Çökerttik;

"Adın diskette çıktı" Komplosu’nu Çökerttik; 
BU KOMPLOYU DA ÇÖKERTECEĞİZ!



TÜRKÜ SÖYLEYEREK SAVAŞMAK

- Sanatçının silahı sanatıdır!
Sanat; savaşıyla, haklılıyla güçlenir.

Halkın kavgasında destanlaşır. Halkın
sanatçısı yarattığı her sanat eseriyle
faşizme bir darbe vurur. Faşist AKP
iktidarı bundan dolayı halkın sanat-
çılarından korkar ve tahammülsüz-
dür. Doğru yapılan sanatın kendisine
doğru yönelen bir silah olduğunun
farkındadır ve bu yüzden saldırır,
tutuklar halkın sanatçılarını. Halkın
sanatçılarını susturabilmek için her
yola başvurur. Demagojiden işkenceye
kadar her şeyi dener. Örneğin Grup
Yorum üyelerini gözaltına aldığında
bilinçli bir şekilde enstrüman çalma-
larını engellemek için ellerini, par-
maklarını kırar. Solistlerin kulak zar-
larını patlatmaya çalışır. Bu kadar
pervasızdır işte bu katiller sürüsü.
İdil Kültür Merkezi’ni son 11 ayda 4
kere bastılar ve her seferinde ens-
trümanların hepsini kırdılar. Devletin
enstrümanları kırmasının sadece bir
nedeni var, o da türkülerimizin gü-
cünün farkında olması ve korkması-
dır. Enstrümanları kırmanın başka
bir nedeni olamaz. Grup Yorum kon-
serlerini yasaklaması bütün bir halkın
sanatını engellemek istemesindendir.
Biz diyoruz ki "GRUP YORUM
HALKTIR, SUSTURULAMAZ" ve
bu gerçek onların yasaklarıyla, bas-
kınlarıyla ve tutuklamalarıyla değiş-
meyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar bu
gerçeği değiştiremeyecekler, Grup
Yorum’un yazdığı tarihi, halkın ta-
rihinden silemeyecekler; çünkü bu
tarihi yazan halktır. BU  TARİHİ
SİLMEK İÇİN HALKI TARİHTEN
SİLMELERİ GEREKİR BU DA
MÜMKÜN DEĞİLDİR.  ÇÜNKÜ
TARİHİ YAZAN HALKTIR. 

Türkü söyleyerek savaşmak!
Sanatçı yaptığı her işe renk katar.

7 tane nota onun cephanesidir, sözler
onun savaşcısı. Bu 7 notalık cepha-
neliyi halkın öfkesiyle doldurur, sözleri
gerçekliğiyle savaşır. Söylediği tür-

külerde halkın sesi duyulur. Halkla
birlikte verdiği kavga onun üretim
kaynağıdır, ONU BESLEYEN DA-
MARDIR.  Üretkenliğini bu kaynak-
tan alır, çünkü verilen kavga kendi
ekmek kavgasıdır. Halkın sanatçısı
belki eline gerçek bir silah alıp düş-
mana ateş etmez ama onu daha de-
rinden vurur. Çünkü söylediği tür-
külerde halkın düzene duyduğu öfkeyi
besler ve bu öfkeyi her söylediği tür-
küyle biraz daha büyütür. BU ÖF-
KEYİ İSYANA DÖNÜŞTÜRÜR.  Ya-
şanan acıların, katliamların türkü-
lerini yapar ve bu duyguları öfkeye
dönüştürür. Bu öfkeyi sınıf bilinci ile
yoğurur ve bir sınıf kini oluşturur.
Kavga eder, savaşır halkın sanatçı-
larının türküleri. Gerçek bir silahtan
daha güçlüdür bazen bir türkü. 

Bir türkü: 
- bütün bir halkı öfkelendirebi-

liyorsa, 
- bütün bir halkı doğru yönlen-

direbiliyorsa, 
- sorunların kaynağının kim ol-

duğunu anlatabiliyorsa,
- çözümün kendi ellerinde oldu-

ğunu anlatabiliyorsa,  
- hedef gösteriyorsa o zaman sa-

nat doğru yapılıyordur. 
Her sanatçı kendi alanında bunu

yapabilmelidir. Sanatçı notasıyla,
ressam resimleriyle besler bu öfkeyi.
Çünkü bir ressamın yaptığı her du-
var resmi bir umuttur, moraldir,
coşkudur. Bir ressamın cephaneliği
de renkleridir ve bu renkleri ma-
hallelerimizin duvarları taşır. Bu
duvarlar da savaşcılarımızın, kah-
ramanlarımızın, önderlerimizin ve
şehitlerimizin resimleri vardır. Bu
duvarlar bize umut verir ve yol gös-
terir. 

Sanatçının silahı doğru nişan al-
mazsa, kimi vurur?

Sanat doğru yapılmadığı sürece 7
notadan başka bir şey değildir ve
herkes farklı anlamlar çıkarabilir bu

notalardan. Gerçeklerden uzak, halk-
tan kopuk bir sanat, katil AKP ikti-
darının, bizi ezenlerin sanatıdır ve
bu sanatı yapanlar silahlarını kendi
halkına yöneltmiş durumdadırlar. Bu
sömürü bitmeden, açlık son bulma-
dan, katliamlar sürdükçe aşktan, ay-
rılıklardan bahseden sanatçılar, kendi
bencil yaşamlarından başka kimseyi
düşünemezler. Bu tarz sanatçılar
halkı gerçek sorunlarından koparır.
Vazgeçin katiller için sanat yapmaktan
ve yüzünüzü halkınıza dönün. Sanatı
gerektiği gibi yapın ve onurunuzla
yaşayın. Kendinize olan saygınızı yi-
tirmeyin. Çünkü sadece ve sadece
bizi uyutmaya çalışan ve bu şekilde
yönetmeye çalışanlar açısından bir
sorunu yoktur bu halkın. Onların
tek sorunu vardır, o da nasıl daha da
zenginleşirim ve nasıl daha rahat yö-
netirim.

Sonuç olarak:
Devrime hizmet etmeyen sanat

düzene hizmet eder. İki ideolojinin
olduğu gibi, sanat da ikiye ayrılır
ve sanat iki taraftan birine hizmet
eder. Halkın sanatçıları türküleriyle
savaşır düzene karşı. 

Nasıl?
- Sanatı halkı eğitir.
- Sanatı halka yol gösterir.
- Sanatı halkın duygularını bes-

ler.
- Sanatı halka çözüm sunar.
- Sanatı halkı savaştırır.
Halkın sanatçısı gerçeklerle düş-

manın yalanlarını bitirir ve halkın
bu onurlu savaşının bir parçasıdır.
Halkın ekmek, adalet ve özgürlük
kavgasına sanatıyla eşlik eder. 

- TÜRKÜ SÖYLER GİBİ SA-
VAŞMAK

- 7 NOTALI SAVAŞÇILAR SÖY-
LER EN İYİ TÜRKÜLERİ

- SANAT BİR SİLAHTAN
DAHA GÜÇLÜDÜR!

KIZIL MASKELİLER

HALKIN SANATÇILARI
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Emperyalizmin "kültür" makinası
kendisine hizmet eden, edecek olan
"parlak" yazarları tespit edip ödül
vererek kendisine bağlar. Artık onlara
düşen halkların ezilmesine, aldatıl-
masına hizmet eden "edebi" dişlilerden
birisi olmaktır.

Böylesi yazarlar halklarını aydın-
latan, emperyalizmi teşhir eden, sö-
mürüye karşı çıkan eserler yazmak
yerine, gerçekleri gözden kaçırmanın
edebi yolunu bulmakla ilgilenirler.
Bu yolu en parlak biçimde bulanları
emperyalistler de ekonomik açıdan
ihya ederler. Orhan Pamuk örneğinde
olduğu gibi...

Emperyalistler Hangi
Yazarlara Ödül Verirler

Soru şudur: ABD, İngiltere vb.
emperyalistler hangi yazarları des-
tekler, ödüllendirir, kitaplarını yayar?

Emperyalizmin ne olduğunu bi-
lenler için bu sorunun tek bir cevabı
vardır: Elbette, emperyalistler kendi
çıkarlarına hizmet eden, edecek olan-
ları seçip destekler.

Emperyalistler kendi ideolojisini
halka taşıyacak olanları, fiilen aynı
safta görünmese de düşüncesiyle, ru-
huyla kendisini halkın içinde temsil
edenleri ödüllendirir. Halkı teslim al-
manın en etkili yollarından biri olarak
seçmiştir bunu emperyalizm. 

Amerikan emperyalizminin Vaclav
Havel adına, Burhan Sönmez'e ödül
veriyor oluşu da bu kapsamdadır.

"... New York'taki Vaclav Havel
Kütüphanesi Vakfı tarafından verilen
Vaclav Havel Ödülü'ne bu yıl yazar
Burhan Sönmez değer görüldü. Ödül
kitabı İngilizce yayımlanmış yazarlar
arasından belirleniyor. Vaclav Havel
Kütüphanesi Vakfı Genel Müdürü
Pavla Niklova, ödül gerekçesinde "Vac-
lav Havel'in savunduğu demokratik
değerler için korkusuzca ayağa kalkan
Türkiye'nin en seçkin yazarlarından
birine bu ödülü vermekten büyük onur
duyuyoruz" dedi. Çek Cumhuriyeti'nin
eski cumhurbaşkanı şair ve oyun yazarı

Vaclav Havel'in anısına verilen ödül
için, 28 Eylül'de New York Bohemian
National Hall'de bir tören düzenlene-
cek. "İstanbul İstanbul" geçen yıl ABD,
İngiltere ve Hindistan'da İngilizce ya-
yınlanmıştı."

(14 Eylül 2017-Hürriyet gazetesi)

Tipik Bir Anti-Komünist,
Karşı-Devrimci:
Vaclav Havel

Soralım, V. Havel'in savunduğu
"demokratik değerler" nedir? V. Havel
anti-komünist bir halk düşmanıdır.
Sosyalizmin yeminli düşmanı olan
bir karşı-devrimcidir. Onun ömrü bo-
yunca savunduğu "değerler" kapita-
lizmin, emperyalizmin kanlı ve kirli
çıkarları olmuştur.

Böyle bir anti-komünist adına ve
onun savunduğu kapitalist "değerler"
adına verilen bir ödülü kabul etmek
o "değerler"i paylaştığınız anlamına
gelir. 

Soralım o halde, V. Havel'in anti-
komünistliğini, sosyalizm düşmanlığını
ve kapitalizmin çıkarlarını savunmasını
paylaşıyor mu B. Sönmez? Eğer, pay-
laşmıyorsa bu rezil ödülü neden kabul
ediyor? Neden kalemini emperyalizme
satıyor? Kaç dolar ediyor bu ödül?
Açıklamasını bekliyoruz...

Soralım, adına emperyalistlerin
ödül verdiği Vaclav Havel kimdir?

1936-2011 yılları arasında yaşamış
ve yaşamı boyunca sosyalizmin düş-
manı olmuş anti-komünist bir karşı-
devrimcidir. Ailesi burjuvaydı ve sos-
yalizm ile zenginliklerinin kaynağı
olan sömürüye son verilmiş olmasını
asla kabul etmediler. 1948 yılında ai-
lesinin mal varlığına halk iktidarı ta-
rafından el konuldu. Ailesinden karşı-
devrimci terbiye alan V. Havel, halkın
sosyalist kazanımlarının düşmanı oldu.
1968 yılında Prag'da anti-komünist bir
kalkışma içinde yer alarak halk düşmanı
kariyerine başladı. Kapitalizmin hayranı
olan V. Havel, anti-komünist düşünceleri
nedeniyle emperyalizmin "entellektüel"
gözbebeklerinden birisi haline getirildi. 

V. Havel Sosyalizmin
Kazanımlarının Emperyalist
Yağmaya Açılmasına
Bekçilik Yapmış
Bir Halk Düşmanıdır

Sosyalist ülkelerin emperyalizmin
karşı-devrimci girişimleriyle tasfiye
edildiği günlerde ülkesi Çekoslovak-
ya'nın emperyalizme teslim edilme-
sinde başrolü oynayanlardan birisi
de V. Havel'di. Sosyalizmin yeminli
düşmanı olmasının ödülü olarak
1989'da devlet başkanlığına getirildi.
Bu görevini 2003 yılına kadar sür-
dürdü. Bu yıllar boyunca emperya-
lizmin sadık bir uşağı olarak, hem
ülkesindeki sosyalizmin kazanımla-
rının talan edilmesine bekçilik yaptı
hem de ülkenin 1992'de Çekya ve
Slovakya diye ikiye bölünüp parça-
lanmasına rehberlik yaptı. Ardından,
Çekya'nın devlet başkanı olarak em-
peryalistlerin çıkarlarının bekçiliğine
devam etti. Bu yıllar içinde ülkenin
bütün zenginlikleri ve emekçilerin
alınteriyle yarattıkları değerler em-
peryalistler tarafından yağmalandı.

Vaclav Havel Pespaye
Burjuva İdeolojisinin, Gerici
İdealizmin Tetikçisidir

Dönekliğiyle meşhur olan Hasan
Cemal, V. Havel'in ölümünün ardından
bir tür V. Havel güzellemesi yazarken
şunları söyler: 

"... Vaclav Havel’i çok sevmiştim.
Çünkü, bir zamanlar kafamın içindeki
bazı ‘yalanlar’dan kurtulmaya çalı-

ÖDP'Lİ BURHAN SÖNMEZ'E
VACLAV HAVEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ ÜZERİNE...
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şırken bana yardımcı olmuştu... Kı-
sacası, beynimi bir ara tutsak almış
totaliter sloganlardan arınmaya ça-
balarken, bana büyük yararı dokun-
muştu Vaclav Havel’in." (20.12.2011-
Milliyet Gazetesi)

H. Cemal'in "yalanlar" dediği dev-
rimci gerçekler, "totaliterlik" dediği
sosyalizmdir. Vaclav Havel ile Hasan
Cemal'i birleştiren ana halka da halkları
zulüm ve sömürünün karanlığından
kurtaran Marksizm-Leninizme yönelik
düşmanlıklarıdır.

Sömürüye, gericiliğe karşı halklara
kurtuluşun yolunu gösterip sosyalizmi
öğreten devrimci ideoloji için, bakın
ne diyor V. Havel:

“... Bu ideoloji kendi bütünlüğü
içinde laikleşmiş bir din olarak nitele-
nebilir. Bu ideolojide her türlü sorunun
hazır cevapları vardır. Bir bölümünü
kabul etmekle yetinmek olmaz. Bir kere
de kabul ettin mi, hayatın derinden et-
kilenir. Ama çok caziptir de. Özellikle
aylaklar için baş sokulabilecek bir yu-
vadır. Olduğu gibi kabul ettiğin anda,
hayat yeni bir anlam kazanır. Bütün
gizler, o güne kadar cevapsız kalmış
sorular, kaygı ve yalnızlık duygusu an-
sızın kaybolur. Ama insan, kirası düşük
bu ev için kendi yaşamında olağanüstü
yüksek bir bedel öder, kendi aklından
vazgeçer. Çünkü bu ideolojinin en önemli
yanı, insanın kendi vicdanıyla aklını
bir yüksek otoriteye teslim etmesidir.”
(Vaclav Havel, Living In Truth, Faber
and Faber, London - Boston, sayfa 38)

V. Havel gibileri devrimci ideolo-
jinin karşısına çıkamazlar. En fazla
yapabildikleri, V. Havel'in yukarıda
yapmaya kalktığı gibi yalan, yaygara
ile karalamaya kalkmaktır.

Marksizm-Leninizm, idealizmin
gerici karanlığına karşı halklara bilimin
aydınlığını taşır. Sömürü ve zulme
karşı kurtuluşun yolunu gösterir. Ça-
resizlik, çözümsüzlük ve dolayısıyla
boyun eğiş aşılayan köhne idealizme
karşı, halklara ideolojik ve moral güç

aşılayarak kendi kaderlerinin efendisi
olmalarını sağlar. Marksizm-Leninizm
halkları özgürleştirir.

V. Havel gibileri halkların devrimci
ideolojiyi kuşanmasını asla istemezler.
İşte tam da bu nedenle emperyalistler
V. Havel'i yere göğe sığdıramayıp
adına hala "ödül" veriyorlar. Ki böylesi
ödüller üzerinden Marksizm-Leni-
nizm’i karalamayı özendirmek isti-
yorlar. 

ÖDP'li Burhan Sönmez
Emperyalistlerin Elinden
Ne Kadar Kirli Bir Ödül
Aldığını Gizlemeye Çalışıyor

Burhan Sönmez ödüle layık gö-
rülmesine ilişkin Birgün gazetesine-
şunları söylemiş: "... Ödülü, baskı al-
tında, kalemi ve kürsüsü elinden alın-
mış gazeteci, akademisyenler ve ya-
zarlar için alacağım..." 

Burhan Sönmez bu yaklaşımı ile bu
ödül nedir, kim adına ve neden veril-
mektedir sorularının cevabının yani ger-
çeğin görmezden gelinmesini istiyor.
B. Sönmez, ne kadar kirli bir ödülü
kabul ettiğini böyle bir açıklama ile
örtbas etmeye çalışıyor. Bunu başaramaz
ama yaptığı bu açıklama ile samimi-
yetsizliği daha bir açığa çıkmıştır.  

İşte o akademisyenlerden birisi
olan Nuriye Gülmen ve öğretmen Se-
mih Özakça artık açlık grevinin 200'lü
günlerini geçmiştir. AKP faşizminin
OHAL saldırıları ve baskılarına karşı
direnme haklarını kullanmaktadırlar.
Bu uğurda defalarca gözaltına alınıp
işkenceye maruz kalmış, tutuklanmış
ve şimdi hapishanede zorla müdahale
tehdidi altında tutulmaktadırlar. Nuriye
ve Semih’in avukatlarının büroları ba-
sılıp tutuklanmıştır. Ve dahası, bu ül-
kede Nuriye-Semih demek yasaklan-
mıştır.

Ve şimdi soralım: B. Sönmez, ne
yapmıştır Nuriye ve Semih için? Yük-
sel Caddesi'nde günde iki kez kurulan
direniş mevzisine gelip saf tutmuş

mudur örneğin? Aynı zamanda bir
avukat olan B. Sönmez, devrimci avu-
katlar saldırıya uğradığında faşizmin
karşısına geçip ne yapmıştır örneğin? 

Yüzü halka dönük sanatçı olmanın
tek bir ölçütü vardır: Anti-faşist, anti-
emperyalist olmak... Yani engin bir
halk ve vatan sevgisini kuşanmış olmak...
Ama o zaman emperyalist kurumlar
size ödül vermezler.Yok sayar ve hatta
yok etmeye çalışırlar. Bakın Grup Yo-
rum'a. Ülkede ve Avrupa'da konserleri
engellenip yasaklanmaktadır. Kendi al-
bümünün imza gününde, çalışma yü-
rüttüğü kurumda basılıp gözaltına alın-
maktadır. Ve neredeyse tüm üyeleri
hala tutuklu durumundadır. Ama bu tür
baskılar halkın gönlünden Grup Yorum’u
söküp atamaz...

SONUÇ OLARAK; 
- Bu ödüle layık görülmek halka

düşman değerlerin temsilcisi ve yayıcısı
olmak demektir. 

- Bu ödüle layık görülmek, halk
adamı için utanç verici, onur kırıcı
olabilir ancak. 

- Burhan Sönmez utanç duyulması
gereken bu ödülden onur duymaktadır.
Neden? Bu sorunun cevabı B. Sönmez'in
politik kimliğindedir. Çünkü, B. Sönmez
tipik bir akıllı solcu olarak emperyalizmin
halk düşmanı değerleri ile uzlaşma için-
dedir. Ki B. Sönmez, ÖDP'nin kurucu
üyeleri arasında yer almış ve genel
başkan yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca,
uzun süredir tasfiye solculuğun rehber-
lerinden olan olan Birgün gazetesi ve
Birikim dergisinde yazılar yazmaktadır.
Bir diğer ifadeyle halkın değil, "sol"
görünüm altında emperyalist ve halka
düşman değerlerin adamı oldukları için
yeminli, bir anti-komünist adına verilen
ödülü almaktan onur duyuyorlar. 

ANCAK AKILLI SOLCULAR 
BİR KARŞI-DEVRİMCİ ADINA

VERİLEN ÖDÜLÜ EMPERYALİST-
LERİN ELİNDEN ALMAKTAN
ONUR DUYARLAR!
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AKP faşizminin saldırılarına her
alandan, her biçimde cevap verilecek
bir zamandayız. Açlığa yatmak da,
bir taş atmak da, kitlesel bir gösteri
örgütlemek de, dar bir korsan örgüt-
lemek de, milislerin patlatacağı bir
molotof da, faşizme karşı cevabımızı
güçlendirecektir.  

Mücadele, birçok cephede birden
sürdürülür. Politik, askeri, ekonomik,
ideolojik, kültürel, her alanda SAVAŞ
GÜCÜMÜZÜ büyütmek durumun-
dayız. 

Kimimiz, açlığımızla savaşıyoruz,
kimimiz kalemle, kimi notalarla,
kimi taşla molotofla, kimi silahla... 

Bir uzun yürüyüş bu. Bazen sa-
vaşçılığımızın nişanesi olarak taşı-
dığımız sadece bir alınbandıdır; bazen
pankartlar taşıyoruz, bazen kleşler. 

Milis, halkın silahlı gücüdür. Taş
da taşır, pankart da, silah da. Milis
her şeyi silaha dönüştürendir. 

Devrimci hareketin ilk silahlı ör-
gütlenmeleri FTKSME’ler (Faşist
Teröre Karşı Silahlı Mücadele Ekip-

leri) ve SDB’lerdir (Silahlı Devrimci
Birlikler).  

Devrimci Sol, SDB’leri gerilla
ordusunun çekirdeği olarak tanımlar.
FTKSME’ler ise “Halk Milisleri”
nin ilk biçimlenişi olarak ele alın-
mıştır. 

FTKSME’ler, esas olarak anti-
faşist mücadele içinde ortaya çıkmış
ve giderek yaygınlaşmıştır. Milisler
gibi, belli bir alanın kendi askeri ör-
gütlenmeleridirler. 

Bu örgütlenmeler, 12 Eylül faşist
cuntasından sonra bir dönem kesintiye
uğramıştır. 

1990’da milis çalışmaları yeniden
başlatılmış ve bu doğrultuda örgüt-
lenmeler oluşturulmuştur. Milislerin
fiilen eyleme geçmeleri ise, esas ola-
rak 1992 başlarındadır. Fakat örneğin
12 Temmuz Katliamı sonrasında ol-
duğu gibi, milislerin ondan önce de
çeşitli eylemleri söz konusudur.

O günden bu yana da kesintilerle
de olsa, milis örgütlenmeleri olmuştur. 

Milislerin asıl işlevi şudur:  Kit-

lelerin örgütlenmesi önünde engel
olan karşı-devrimci örgütlenme ve
unsurların ortadan kaldırılması için,
her alan ve bölgede devrimci şiddeti
uygulayabilmek. 

Milis, örgütlenerek ve eylemini
güçlendirerek, gücünü ve etki alanını
sürekli olarak genişletme ve düşmanın
savaş gücü ve etki alanını sürekli
olarak daraltma esası içinde gelişir.

Sıradan demokratik faaliyetlerin,
yasal  eylemlerin bile AKP faşizminin
şiddetiyle karşılaştığı koşullarda, mü-
cadelenin önündeki engelleri kaldır-
makta milislere de büyük görev düş-
mektedir. Milisin eylemlerinde amaç,
halka polis terörü karşısında çaresiz
olunmadığını göstermek, faşist devlet
güçlerini ve mafya çetelerini mahal-
lelerimizde rahat hareket edemeyecek
hale getirmek, devrimci şiddetin cay-
dırıcılığından yararlanarak, insanları
karşı-devrimci faaliyetlerden uzak-
laştırmaktır. 

FAŞİZMİN SALDIRILARI

CEVAPSIZ
KALMAYACAK

milis, 
silahlı mücadeleyi
yerel düzeyde
gerçekleştirmektir. 
Milisler, halkın haklılık ve
meşruluğunu, devrimci
şiddet temelinde ortaya
koyarlar. 
Silahlı milise sahip olunan
her alan ve bölgede, halk,
silahlı bir güce sahip
olmanın güvenini ve
coşkusunu duyacaktır. 

Şahanlar, şehitlerimizin size diyecekleri var:
Adnan Berber’in vurulduktan sonraki son
sözleri: “Böyle bir serseri kurşunla şehit

düşmek istemezdim. Ama savaş bu,
kurşunun ne zaman geleceği belli

olmuyor. ... En büyük umudum olan Parti-
Cephe’yi gördüm. Bunun için gözüm açık

gitmeyeceğim.
...

Çantamı, kütüklüğümü burada bırakma.
Silahımı da al ve ona layık ol. Uygun bir

şekilde çekil, yoldaşlara ulaşmaya çalış.”

Şehidimizden Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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Faşist AKP iktidarı, yollardan insanları
kaçırıp gözaltına alarak, avukatlara, sa-
natçılara, gecekondu mahallelerine sal-
dırarak, halkın örgütlülüklerini müca-
delesini sürdüremez, bir şey yapamaz
hale getirmeye çalışıyor. 

AKP faşizminin saldırısına nasıl cevap
vereceğiz?

En başta şunları sıralayabiliriz: 
- Sorumluluk duygusunu büyüterek,
- Sahiplenme duygusunu 
güçlendirerek,
- Kolektivizmi güçlendirerek,
- Hayatı örgütleyerek

Bir mahallede halkın mücadelesini
sürdürmek, halk örgütlülükleri yaratmak,
baskılara, saldırılara karşı direnişleri ör-
gütlemek için yapılması gereken birçok
iş vardır.

Bu işleri yapmak ise elbette asgari
bir organizasyon işidir. 

Polis, gözaltılarla, takiplerle, baskın-
larla, tutuklamalarla, mahalledeki dev-
rimcileri bu görevlerini yapamaz hale

getirmeye, mahallenin örgüt-
lülüğünü, organizasyonunu dağıtmayı
amaçlar. 

Polisin bu yöntemlerini, saldırılarını
boşa çıkarmak için ise, doğan ve doğa-
bilecek her boşluğu anında doldurmayı
başarabilmeliyiz. 

Sorumluluk duygusunu, sahiplenmeyi,
kolektivizmi güçlendirmek, işte bunu
yapmamızı sağlar. 

Mahallenin sahibi kimdir?
Halk Meclisleri, mahallenin asıl sa-

hibidir. Bu nedenle, mahalleyi sahiplen-
mek de en başta meclislerin sorumlulu-
ğudur. 

Meclisler mahallesini sahiplenebilmeli. 
Meclisler dergimizi sahiplenebilmeli. 
Meclisler, Nuriye Semih direnişinin

sahiplenilmesini örgütleyebilmeli. 
Meclisler, zaten yapmakta oldukları

yıkımlara karşı direnişi örgütleyebilmeli. 
Meclis, halktır. 
Halkı seferber edebildiğimizde, yu-

karıda sıralananların hepsi, halkın ra-
hatlıkla altından kalkabileceği işlerdir. 

Oligarşi, onyıllardır saldırılarıyla yok-
sul gecekondu mahallelerindeki müca-
deleyi bitirmeye çalışır. Dergi dağıtımını
önlemeye çalışır. Ama başaramaz. Çünkü
yoksul mahallelerin polisin asla erişe-
meyeceği dinamlikleri vardır. 

Bu dinamikler saklı, gizli değildir.
Bu dinamikler, mücadelemizi tarihsel
ve siyasal olarak haklı kılan nedenlerdir.
Halkın açlığı, yoksulluğu, yaşadığı ada-
letsizliklerdir. Yıkımdır, yozlaştırmadır.
Bunlar sona ermediği sürece, mahallelerde
mücadele sona ermez. Bunlar sona er-
mediği sürece, meclisleri, komiteleri
hiçbir güç yok edemez. 

O halde meselemiz halka güvenmek,
halkı seferber etmektir. Bir sorun mu
var? Çözmek istiyorsanız, kitlelere ma-
ledin. Çalışma tarzımızın formülü bu
olmalıdır. O zaman görürüz ki, hiçbir
şey boşlukta kalmaz, hiçbir şey çözümsüz
kalmaz. Operasyonlara, daha fazla se-
ferber olarak, daha fazla komiteleşerek,
daha fazla sorumlulukla cevap vereceğiz.    

Hiçbir şey 
sahipsiz kalmayacak

Bu hafta çat kapıda ne anlataca-
ğız?

Devrimciler AKP'in katil polisleri
tarafından sokaklardan kaçırılıyor.

Nuriye, zorla müdahale edebilmek
için hastaneye kaçırıldı.

İdil Kültür Merkezi, Grup Yo-
rum’un albüm tanıtımı sırasında ba-
sıldı. 

AKP faşizminin devrimcilere, halka
yaptığı zulmü anlatmalıyız.

AKP faşizminin zulmüne karşı na-
sıl mücadale edeceğimizi, nasıl birlik
olacağımızı anlatmalıyız.

Zulüm varsa direnişlerin de ola-
cağını mahallemizin tarihinden ör-
nekler vererek anlatmalıyız.

Devrimcilerin kim olduğunu, ma-
hallelerimizde halkı için mücadele
eden şehitleri anlatmalıyız.

Gazi direnişini;
Günay'ın canaze geleneklerimize

göre gömülmesi için nasıl direnildi-
ğimizi anlatmalıyız.

Şehit ailelerimizi, tutsaklarımızı ,
hapishanenin duvarları arasında halkı
için mücadele eden devrimcileri anlat-
malıyız. 

Devrimcilik yapmanın suç olma-
dığını, Nuriyeye yapılacak zorla mü-
dahalenin suç olduğunu, Nuriye'ye
yapılmak istenen zorla müdahaleye
karşı çıkabilmek için mücadele et-
memiz gerektiğini anlatmalıyız.

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

YENİLMEZ TEK GÜÇ HALKIN GÜCÜDÜR 

Atasözü:
Bir başkasının kabahatı 

hakkında konuşmadan önce,
daima kendine bak.

(Kızılderili atasözü)
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Oligarşi, bizi yok etmeyi hayal
ediyor; bizim hayallerimiz onlardan
daha büyük. Biz onları yok edeceğiz. 

Oligarşi, on yıllardır yoksul ge-
cekondu mahallelerinin mücadelesini,
örgütlenmesini yok etmek istiyor.
İmkansızı istiyor. Bugüne kadar ba-
şaramadı. Bundan sonra da başara-
mayacak. 

Fakat, başaramaması, bizim mü-
cadeleyi ve örgütlenmeyi sürdür-
mekteki USTALIĞIMIZA BAĞLI-
DIR. 

Ustalığımız ise, ideolojik netli-
ğimiz ve pratikte ne yapacağımızı
bilmemize bağlıdır. 

Polis de, iktidar da, mahallelerden
devrimcileri yok edemeyeceğini bilir.
Fakat, yok edemeseler de hareketsiz
hale getirmeyi amaçlıyorlar. 

AKP'nin faşist polisinin operas-
yonları, halk örgütlülüklerini, dev-
rimcileri kuşatıp boğmayı amaçlıyor. 

Bu durumda ne yapacağız?
Hem çalışmalarımızı, mücade-

lemizi sürdürecek, hem güvenliği
mizi sağlayacağız.

Bunun bir çok biçimi olabilir. 
Temel biçimi, yarı-legal çalışma

tarzıdır. 

Bilgimiz Var;
Tecrübemiz Var; 
Aslolan Bunları 
pratiğimize Taşımaktır

Ülkemiz devrimcileri, 50 yıldır
faşizm altında mücadele ediyor. Bu
nedenle, illegal, yarı-legal çalışma
konusunda ciddi bir birikim ve tec-
rübe sahibiyizdir. Keza, onyıllarca
Nazi işgalleri altında, faşist dikta-
törlükler altında, cuntalar altında mü-

cadele eden dünya devrimcilerinin
de bu konuda çok geniş bir biri-
kimi var. 
Mesele bu birikimi pratiğimize

taşımaktır. Bu birikimi pratiğe taşı-
manın ise, iki temel koşulu var; Di-
siplin ve kurallı yaşam. İster legal,
ister yarı-legal, ister illegal olunsun,
bu iki koşul, her devrimcinin yaşamını
biçimlendirmesinin de iki koşuludur. 

Bu iki koşulu yerine getirmek,
bizi düşman karşısında güçlü kıla-
caktır. 

Alanları Biz Biliriz; Biz 
Polisten Bir Adım Öndeyiz

Şundan emin olalım; faşist polisin
hiçbir önlemi, bizim yaratıcılığımızın,
üretkenliğimizin üstüne çıkamaz.
Mahalleler bizimdir. Caddesini, so-
kağını, çıkmaz sokaklarını, çalılık-
larını, kömürlüklerini, derelerini, ba-
rajlarını, giriş çıkışlarını biz biliriz. 

Kurallar bu noktada da belirleyi-
cidir. Üşenmemeli, emekten kaçın-
mamalı, kuralları zorunluluklara feda
etmemeliyiz. 

İllegalitede, Yarı-Legal 
Çalışmada Ustalaşmak, 
Komiteleri Çalıştırmakta 
Ustalaşmaktır

İllegal, yarı-legal koşullarda, is-

tediğimiz yere istediğimiz kadar gi-
demez, istediğimiz kişilerle görüşe-
meyebiliriz. Bu nedenle, illegal ve
yarı-legal koşullarda, emeğimizi, za-
manımızı daha verimli kullanmak
durumundayız.

Yarı-legal çalışmada, en temel
noktalardan biri, komitelerdir. Ko-
miteleri, halk komitelerini daha fazla
devreye sokabilmeliyiz. "Ben git-
mezsem, işler olmaz" düşüncesini,
tarzını bırakıp, her işi komitelerle
yapmakta ustalaşabilmeliyiz. 

Ustalaşmanın yolu, her sorunu
halkla birlikte konuşup tartışmak,
sorunlara halkla birlikte çözümler
üretmek, halkla birlikte yeni yollar,
yöntemler bulmaktır. 

Oligarşi vazgeçmeyecek, biz de
vazgeçmeyeceğiz. 

En ağır koşullarda bile, örgütlen-
menin, örgütsel işleyişi sürdürmenin,
halka ulaşmanın yeni yollarını bula-
cağız mutlaka. Aslolan, beyinlerimizi
de, bedenlerimizi de baskıya, ku-
şatmaya teslim etmemektir.

Her operasyonda, fiziki yakala-
maların yanısıra, korku, panik, faa-
liyetsizlik yaratmak isterler. Bunu
önlemenin yolu, var olan komitelerin,
meclislerin işleyişini, toplantıları,
eğitimleri sürdürmektir. İt ürür, kervan
yürür. 

Faşizme Karşı
Gizli Çalışma
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Devrimci kişilik 
Devrimci, kitlelerle örgüt arasındaki 
en canlı bağdır, hayati kan bağıdır...

*

Devrimcilik ile sorumluluk elele verirse
mucizeler yaratılır.



Eylül’ün başında Küçükarmut-
lu’nun emekçileri, emektarları bir
araya geldi. Küçükarmutlu Halk Mec-
lisi toplandı. 30 ve 40 kişilik iki top-
lantı yapıldı. 
a
ONLARCAYDIK, YÜZLER

OLDUK! Ardından bölge toplantıları
yapıldı: Bir bölge toplantısına 200,
bir diğerine 100 kişi katıldı. Armut-
lu’nun 7 farklı bölgesinde yapılan
toplantılara toplam 500 kişi katıldı.
Toplantılarda kararlar alındı; 24 Ey-
lül’de mahallemizde bir araya gele-
cek, 25 Eylül’de yıkımcıların kapısına
dayanacaktık.
a
YÜZLERCEYDİK, BİN OL-

DUK: 24 Eylül’de 1000 kişiydik.
24 Eylül Pazar günü Büyükarmut-
lu’daki Aşık Veysel Parkı’nda büyük
bir halk toplantısı yaptık. Sarıyer’deki
diğer mahalle dernekleri ve muhtarları

da oradaydılar. 
a

BİN’DİK, İKİ BİN OLDUK:
25 Eylül Pazartesi günü, Beşiktaş’taki
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
önünde 2000 kişiydik. 
a
7 BİN DİLEKÇE VERDİK; 30

BİN KİŞİYİ TEMSİLEN! 2000 ki-
şinin katıldığı eylemde yanlarında
komşularının itiraz dilekçelerini de
getiren mahalle halkının verdiği di-
lekçe sayısı 25 Eylül saat 15:00 iti-
bariyle 7000’i geçti. Her bir dilek-
çenin asgari 4-5 kişilik bir aileyi
temsil ettiğini düşünürsek, “Afet
Riskli alan” ilan edilen ve elimizden
gasp etmek için planlar yaptıkları
mahallemizde yaşayanların 30 bine
yakını imar planlarına itiraz etmiş
ve tapularını talep etmiş oldu.
a
Bu dilekçe eylemi, bugüne kadar

kentsel dönüşüme karşı bir mahallenin

yaptığı en büyük eylemdir. 

aHALKIN İRADE 
BEYANI AÇIKTIR
ARMUTLU HALKI İRADE-

SİNİ VE TALEBİNİ DİLE GE-
TİRDİ. AKP BUNA RAĞMEN
BU PLANDA ISRAR EDERSE,
BUNU “HALK İÇİN” DEĞİL,
“TEKELLER İÇİN” YAPMIŞ
OLACAKTIR. 

Ağızlarından salyalar akıtarak av-
larının etrafında dolaşan aç köpekler
gibidir yıkım ekipleri. 

Sahipleri adına ele geçirilecek
arazilerin etrafında dolaşıp dururlar.
Dozerlerle, kepçelerle saldırırlar. 

Direneceğiz. 
Başka alternatif yok. 
Evlerimizi yıktırmamak, yaşadı-

ğımız mahallelerden sürülmemek
için, direneceğiz. 

Büyükarmutlu ve Küçükarmutlu
halkı direnmeye kararlıdırlar ve ira-
delerini açıkladılar. 

AKP iktidarı, “kentsel dönüşüm”ü
“halkın iyiliği” için yaptığı iddia-
sındadır. Tüm milliyetlerden, inanç-
lardan, partilerden Armutlu halkı, bu
tarz bir “iyilik” istemiyor. Çünkü or-
tada açıkça bir işgal ve gasp planı
var. 

AKP iktidarı, açıkça bir “arazi
mafyası” gibi, halkın onyıllardır emek
verdiği, üzerinde hayatını kurduğu
mahalleyi yıkıp, halkı kovarak ele
geçireceği araziyi de tekellere peşkeş
çekme hesapları yapmaktadır.   

2000 Kişilik Eylem
ARMUTLU HALKININ İRADE

BEYANIDIR
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aYIKIM PLANI 
NETLEŞTİ:
KATLİAMCININ 
KİMLİĞİNDE 
“Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı” YAZIYOR:
Bakanlığın 25 Ağustos’ta açıkla-

dığı plan, her şeyi açıkça ortaya ko-
yuyor: 

AKP’nin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı eliyle hazırlanan imar planına
göre Armutlu’da 140 hektarlık alanın
yıkılmasının önü açılıyor. 

Plana göre Armutlu'daki 3337
evin tamamı yıkılıyor ve geriye
kalan araziye 5-7 katlı iş merkezleri
ve konutlar yapılması için izin ve-
riliyor. 

AKP iktidarının KİMİN İKTİ-
DARI olduğu bu planla bir kez daha
netleşmiştir. AKP, yoksuldan alıp,
zengine veren bir iktidardır. 

Evet, Armutlu’daki yoksul halkın
evleri yıkılacak, halk kovulacak; ele
geçirilecek arazilere ise, iş merkezleri
ve lüks konutlar yapılacak. Burju-
valar, boğaza nazır sitelerinde oturup,
oturdukları yeri, yoksulların elinden
nasıl ele geçirdiklerinin keyfini sü-
recekler. 

Hayır, SÜREMEYECEKLER.
Armutlu halkı buna izin vermeyecek.
AKP’nin planı, halkın direnişine çar-
pıp bozulacak. 

aEy AKP Yöneticileri! 

Ey Bürokratlar!
DİRENMEK 
ONURDUR!
Küçükarmutlu “kötü ünlü”

değil; tersine, adı direnişle, onur-
la, gururla anılan bir mahalledir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ra-
porunda, işgal ve gasp edilmek iste-
nen mahallenin “incelenmesi” yapı-
larak, "zayıf yönleri" sayılıyor. 

Küçükarmutlu için ise, "bölgenin
kötü şöhreti" başlıklı bir bölüm yer
almaktadır. 

“Kötü şöhret” dediklerinin ay-
rıntısına geçeceğiz; ancak AKP yağ-
macılığının mantığı şöyle çalışıyor:
“Bu bölge kötü şöhretli, evinizi bize
verin, kurtulun!”

Peki bu “kötü şöhret” nereden
kaynaklanıyor AKP’ye göre bakalım: 

- “Arazi mafyası ile alanda ya-
şayanlar arasında sık sık gerginlikler
yaşanmıştır.”

Doğrudur. Küçükarmutlu halkı,
polis desteğinde mahalleyi ele ge-
çirmeye çalışan arazi mafyasına karşı
mücadele etmiş, devrimcilerin ön-
derliğinde arazi mafyasını mahalleden
kovmuştur. AKP’ye göre, halk öyle
yapmamalı mıydı?

- Devam ediyor AKP: 
“Buna ek olarak alandaki gece-

konduların yıkılmaya çalışılması es-
nasında polisle gerginlikler yaşanmış,
1992 yılındaki polis müdahalesinde
çok sayıda kişi tutuklanmıştır.”

Yanlış; polisle Küçükamutlu halkı
arasında “gerginlik” değil, açıkça ça-
tışmalar yaşanmıştır. Halk, her yıkım
saldırısında, her faşist terör saldırı-
sında, polise direnmiştir. Bedeli ne
olursa olsun.”

- AKP’ye göre mahallenin “kötü
şöhreti”nin en önemli nedenlerinden
biri de Büyük Direniş’e verdiği des-
tektir. 

Şöyle yazıyor AKP’nin bürokrat-
ları:  

“2000 yılında F Tipi cezaevleri
ile ilgili olarak yapılan değişiklikleri
protesto etmek amacı ile mahallede
açlık grevine ve ölüm oruçlarına

İŞGALCİLER AYNI 
ZAMANDA YALANCI

AKP, MAHALLEYİ İŞGAL
EDEBİLMEK İÇİN, YALAN
SÖYLÜYOR VE BÖLGEYİ
“DEPREM RİSKLİ ALAN”
OLARAK GÖSTERİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
raporunda yer alan "deprem riski"
başlıklı bölümde ise gerçekler çar-
pıtılmaktadır. 

İlk olarak, Fatih Sultan Mehmet
köprüsünün yapımı sırasında,  Ar-
mutlu’nun zemin raporu çarpıtılmış,
gerçeği aykırı bir rapor hazırlanmıştı.
Fakat bu raporda dahi, mahallenin
çok küçük bir bölümü depreme

karşı riskli olarak görülmektedir. 
Küçükarmutlu, bundan 9 ay önce,

“afet riskli alan” olarak ilan edilmişti
ve Bakanlık bu yalanı devam etti-
riyor. Bakanlığın yeni raporunda
da, mahalle “afet riskli alan” olarak
tanımlanıyor.   

AKP, istediği yeri yıkabilmek,
yıkımı yasallaştırmak için, 2012 yı-
lında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’u çıkardı. Yasanın kapsamı,
Mayıs 2016'da genişletildi ve
AKP’ye istediği yeri “afet riskli
alan” ilan edip, işgal etme keyfili-
ğinin önü açıldı. 

Şimdi, Armutlu’nun afet riskli
alan ilan edilmesinin nedeni de budur. 
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başlayanlar olmuş...”
Doğrudur; hapishanelerdeki Büyük

Direniş’in sansürle boğulmaya çalı-
şıldığı, kimsenin kurumlarını direniş-
çilere açmadığı  bir aşamada Küçü-
karmutlu, bağrını sonuna kadar direnişe
açmış, hapishanelerin yanında ikinci
direniş odağı olmuştur. Bu tarih, Kü-
çükarmutlu için, “kötü şöhret” değil,
yüzyıllarca taşıyacakları bir onurdur.

aSUÇU ARTTIRAN
AKP, ÖNLEYEN İSE 
HALKIN ÖRGÜTLÜ 
GÜCÜDÜR
AKP’nin “yıkım gerekçesi” ya-

ratmak için hazırladığı raporun bir
başka bölümünde ise şöyle deniyor: 

“2000'li yılların başlarından iti-
baren suç oranının arttığı, uyuşturucu
satışının yapıldığına dair bilgiler
edinilmiştir... 

2000'li yılların ortalarından iti-
baren mahallede yaşayanlar kendi
güvenliklerini sağlamak ve mahal-
ledeki suç oranlarını azaltmak için

tedbirler almaya başlamışlardır. Bu
tedbirlerden bazıları geceleri emniyeti
sağlamak amacı ile devriye gezilmesi
gibi kolluk kuvvetlerine ait sorum-
lulukları da içermektedir.”

Doğrudur. 
Polisin doğrudan yönlendirmesiyle

mahallede uyuşturucu satma giri-
şimleri olmuştur. Mahalleyi yozlaş-
tırmaya çalışan, polis ve iktidardır. 

Buna karşı ise, halkın kendi ör-
gütlülüğüyle soruna çözüm bulun-
maya çalışılmıştır. Halk Meclisleri
halkı aydınlatmış ve örgütlemiştir. 

“Devletin yapacağı devriye 
görevini kendileri yapıyorlar” diyor.
Evet AKP’nin polisinin devriye gez-
diğinde ne yaptığını çok iyi biliyoruz.
Dilek Doğan’ı, Yılmaz Öztürk’ü kat-
leden onlardır. Halk, kendi can güvenliği
için, çocuklarını, gençlerini uyuşturu-
cudan, yozlaşmadan, mafya çetelerinden
korumak için en doğal hakkını kulla-
narak mahallesinde nöbet tutmaktadır. 

- AKP raporunda deniyor ki: 
“Polisin 2001 yılı Kasım ayında

mahalleye yaptığı müdahaleden sonra
mahalleye bir polis karakolu inşa

edilmiştir."
Raporda “2001 yılı Kasım ayında

mahalleye yapılan müdahale” diye
bahsedilen, 5 Kasım tarihinde direniş
evlerine saldırılması ve 4 devrimcinin
katledilmesidir. Bir “kötü şöhret”
varsa, bu, katledilenlere değil, kat-
ledenlere aittir. 

İkinci olarak; evet, mahalleye bir
karakol yapılmıştır; 2000'li yılların
başından itibaren suç oranının artması
ile mahalleye karakol yapılması bir-
birine paraleldir. Armutlu karakolu,
bir suç odağıdır. 

Sonuç olarak, AKP’nin “kötü şöh-
ret” olarak sıraladığı tüm maddeler,
mahallenin neden hedef alındığının
ve neden mahallenin haritadan ve
tarihten silinmek istendiğinin ka-
nıtıdır.

En yalın haliyle, Küçükarmutlu
halkı, örgütlü olduğu için, devrim-
cilerle birlikte olduğu için hedef alın-
maktadır. 

AKP iktidarı ne derse desin, ne
yaparsa yapsın, Armutlu direnecek.
Evine, mahallesine, hayatına sahip
çıkacak. 

HALK KOMİTELERİNDE
ÖRGÜTLENDİK

Yıkım saldırısının yeniden gündeme gelmesi ile
birlikte, Eylül ayı başından bu yana Küçükarmutlu’da
yapılan halk toplantılarında yıkıma karşı direnişi
örgütlemek üzere birçok Halk Komitesi kuruldu.

Kurulan halk komitelerinde 100'e yakın kişi
görev aldı ve kendilerine dayatılan bu yıkım planına
karşı evlerini savunmak için kapı kapı dolaşıyorlar.

Halk toplantılarında Çevre Bakanlığı’nın raporu,
yıkımın niteliği, bir çok yönleriyle konuşulup tartı-
şıldı. Armutlu halkının mutlak çoğunluğuyla direnme
kararı çıktı. 

Kamu Emekçileri Cephesi nasıl ki faşizmin sal-
dırılarının karşısına Nuriye ve Semih gibi iki dire-
nişçiyle çıkıp iş haklarını savunup AKP’nin OHAL
saldırısının karşısına barikat oldularsa, Armutlu
halkı da barınma hakkını sonuna kadar savunacaktır.
Küçükarmutlu, direnecektir.

Kurulduğu günden bu yana, “Halk Meclislerinde
komitelerinde bir araya gelen, kendi sorunlarını
kendisi çözen, mahallesine yolunu, suyunu, elektriğini
kendisi getiren, panzerleri püskürten Armutlu halkı
bu saldırıyı da püskürtecektir.”

AKP iktidarı eğer saldırmaya niyetlenirse, kar-
şısında direnen bir Armutlu göreceği kesindir. Güçlü
bir direniş, güçlü bir örgütlenmeden geçer. Armutlu
halkı, örgütlenmemiş, aydınlatılmamış tek bir sokak,
tek bir kişi kalmayıncaya dek örgütlenmeye devam
etmeli. 
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Kapitalizm nedir?
Kapitalizm, üretim araçlarının halkın elinde değil de,

bir avuç sömürücünün elinde olduğu bir üretim ve paylaşım
sistemidir.

Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin sömürücülerin
elinde olduğu, halkın bunlar üzerinde hiçbir egemenliğinin
ve karar hakkının olmadığı bir düzendir.

Üretim aşamasında toplumsal, ama paylaşım aşamasında
özel mülkiyetçi olan bir ekonomik sistemdir.

Çoğunluğun değil azınlığın karını ve çıkarını kollayan
bir düzendir.

Halkın emeğini ve aklını çalan, akıldışı, verimsiz ve
müsrif bir sistemdir kapitalizm.

Kapitalistler, başkalarını çalıştırarak geçinirler, halk ise
kendisi çalışmak zorundadır. Halk, kendi emeğini satarak
geçinir.

Kapitalist toplumda en büyük geliri elde eden en çok
çalışan değil, en fazla şeye sahip olandır. Ne kadar çalışırsak
çalışalım, hayatta kalmak ve ertesi gün işe tekrar gidebilecek
güce kavuşacak kadar kazanmanın ötesine geçemeyiz. Al-
dığımız ücretle ancak karnımızı doyurabiliriz.

Kapitalist toplumda çarkları döndüren kardır. Açıkgöz
iş adamı demek, satın aldığı şey için elden geldiğince az
ödeyen, sattığı şeyler içinse koparabileceği en büyük miktarı
alan adam demektir.

Üretim aşamasında en az ödeyen, satış aşamasında ise
elde edebileceği en çok kar oranını isteyen sistemdir kapi-
talizm.

Önce mülkiyet, sonra insanlık diyen kapitalistin çıkarları:
- İşçilere az ücret verilmesi
- İşçilerin fazla çalıştırılması
Kapitalizmde işçi kendi

ihtiyaçları için değil pazar
için mal üretir. İşçi üretim
araçlarına sahip değildir.
Kendi emeğini kiralayarak
hayatını kazanır.

İşçiye hayatta kalıp
tekrar üretime girip ça-
lışabileceği kadar ücret
verilir.

Kapitalizmde işçi ih-
tiyacı kadar olandan fazla
üretir ama ürettiğine denk
düşen bir gelir elde ede-
mez. Kazandığı ile üret-
tiği malın değeri arasın-
daki farka, kapitalistin
kazandığı artı değer de-

nilir. İşte bu nedenle de kapitalist pazarlama aşamasında
değil, asıl olarak üretim aşamasında kar eder.

Kapitalist üretim, halkın gereksinmeleriyle başlayıp bit-
mez. Para ile başlar, para ile biter.

Kapitalizmde karı artırmanın yolu şunlardır:
- Mal üretiminin artması
- Üretim hızının artması
- Maliyetin azalması
Yani kapitalizmin %300 kar için işlemeyeceği cinayet

yoktur. Kar sağlamak için, kapitalist, işçilerine olabildiğince
az ödeme yapmak zorundadır.

Tekeller, fiyatları diledikleri gibi belirler. Fiyatları, en
fazla karı elde edecek noktada saptıyorlar. Bunu, ya kendi
aralarında anlaşarak yapıyorlar, veya en güçlü şirket, fiyatı
ilan ediyor, ötekiler de “kaptanı izle” oyununa katılıyorlar.
Bir de sık sık olduğu gibi, temel patentleri denetimleri
altında bulunduruyorlar ve gerekli üretim lisanslarını, ancak
kendi çizgilerinde gitmeyi kabul edenlere veriyorlar.

Kapitalizmin öldürücü hastalığı olan bunalım ve dep-
resyonu tedavi etmenin tek yolu vardır: SAVAŞ. İşte kapi-
talizm böyle kanımıza susamış bir düzendir.

Kapitalizm akıldışı, verimsiz ve müsriftir. En atılımda
olduğu dönemde bile elindeki olanakların %20’sini kul-
lanmıyordur. Varlığın ortasında yoksulluk vardır. Aşırı
üretim; yoksulluğa, açlığa çözüm bulamamıştır. Kapitalizm
tam kapasite çalışmaz. 

Bu verimsizlik ve israf, düzeltilmesi mümkün olan kötü
bir yönetimden gelmiyor; bu, kapitalist sistemin ayrılmaz bir
parçasıdır. Sistem sürüp gittikçe de, devam etmek zorundadır.

Kapitalizmde, milyonlarca aç-yoksul insan, yetenekleri
ile güçlerini yaşamaya yetecek kadar bir şeyler elde etmek

için kullanma fırsatı ararlarken;
çalışmanın ne demek oldu-
ğundan haberi bile olmayan
ve bunu öğrenmek için hiçbir
istek taşımayan bir avuç asa-
lak, sırf üretim araçlarına sahip
oldukları için, konfor ve lüks
içinde yaşarlar.

Böyle bir düzeni savun-
mak akıl karı değildir. Böyle
bir düzene karşı ancak sava-
şılabilir. Peki kapitalizmi yıkıp
yerine hangi sistemi koyaca-
ğız? Sosyalizmi!

Kapitalizme Karşı Sosya-
lizm İstiyoruz, Kapitalizme
Karşı Savaşarak Sosyalizmi
Kuracağız!

KAPİTALİZMİ SAVUNMAK, EMEK HIRSIZLARININ AVUKATI OLMAK DEMEKTİR!
SON NEFESİMİZE KADAR KAPİTALİZME KARŞI

SOSYALİZM DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

“Birinci Dünya Savaşı, 200 milyar dolara
maloldu, 1935 yılında, Rich Man, Poor Man

yapıtının yazarları bunun ne demek olduğunun
ölçütünü verdiler. Ölçüt şu: “Bu para, Amerika,

İngiltere, Belçika, Fransa, Avusturya, Macaristan,
Almanya ve İtalya’da her aileye [enflasyon öncesi

dolarla] 3.000 dolarlık bir ev ve bir bahçe yeri
vermeye yeterliydi.

Ya da bu parayla, Amerika’daki bütün
hastanelerin masrafını 200 yıl süreyle

karşılayabilirdik. Devlet okullarımızın 80 yıllık bütün
giderlerini karşılayabilirdik. Veya, eğer 2.150 işçi 40

yıl süreyle herbiri yıllık 2.500 dolar ücretle çalışsaydı,
toplam kazançları, Dünya Savaşı’nın ancak bir
günlük masrafını karşılayabilirdi! İkinci Dünya

Savaşı ise, bunun beş katına malolmuştur.” 
(Sosyalizmin Alfabesi, Leo Huberman)
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AKP gizlemeye çalışsa da bir kriz
var.  

Krizin yansıması, birçok alandadır. 
Kriz ve AKP'nin soygun, talan

politikası, birçok yerde; tarımda, işçi
alanında direnişlere yol açmaktadır.

Metal işçilerinin eylem ve 
direnişleri, fındık üreticilerinin yürüyüş
ve mitingleri, ertelenen grevler, yapılan
direnişler ve en son sayacıların direnişi
uzun yıllar biriken hak gasplarının,
adeletsizliklerin, sömürünün azgınca
sürmesinin sonucudur.

Saya işçileri “emeğimizin karşı-
lığını istiyoruz” diye ayağa kalktı.
İstanbul’da çalışan sayacıların ardın-
dan Konya, Antep ve Adana'daki sa-
yacılar direnişe başladılar.

Neden? 
Biz 3 kuruş kazanıyorsak patronlar

300 kuruş kazanıyor diye.
Gece gündüz çalıştıkları halde, aç

sefil bir yaşantıya muhtaç kaldıkları
için.

- Fındık üreticileri de yeter artık
dedi ve  yürüyüşe geçti, miting yaptı. 

Gerçekte tarımda başka birçok
ürünün üreticileri açısından da durum
farklı değildir. 

Fındık üreticilerinin kaderi de İtal-
yan Ferrero diye bir şirketin insafına
bırakılmış durumda. İpleri eline ge-
çiren Ferrero Şirketi üreticinin fındı-
ğını yıllardan beri düşük fiyatla alı-
yor.

Emperyalizme teslim edilmiş tarım
politikaları hayvancılıkla geçimini
sağlayanları iflas ettirmiş durumda-
dır.

- Zara, Next ve Mango'da çalışan
140 işçi, üç aylık ücretleri, kıdem ve
ihbar tazminatları ödenmeden işten
atıldılar.  "Emeğimizin karşılığını is-
tiyoruz" diye Zara'nın Beşiktaş'ta bu-
lunan Türkiye ofisinin önünde eylem
yaparak seslerini duyurmak istediler.

İşçilerin bağlı bulunduğu DİSK-
TEKSTİL sendikası, söz konusu fir-

malarla 12 aydır görüşme gerçekleş-
tirdiklerini belirterek “12 ay boyunca
bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması
için elimizden gelen gayreti gösterdik.
Ancak, bir yılı aşan sürenin ardından
geldiğimiz noktada markalar işçilerin
toplam alacağının sadece çeyreğine
denk gelen bir miktarı ödemeyi kabul
etti. Yani markalar sorumluluklarını
kabul etti, fakat yıllarca kendilerine
üretim yapan işçilerine sadakayı layık
gördü.” diyerek hiçbir şey yapmadığını
ilan ediyordu. Açıklamayla, işten atılan
işçilerin yanında değil de patronun ya-
nında durduğunu ortaya koyuyor.

- Düzce'de Tekno Maccaferri iş-
çileri de direnişteler. Son olarak fab-
rikadan kamyon ve TIR’ların çıkışına
engel oldukları gerekçesiyle zor kul-
lanılarak gözaltına alındılar... 

İşçilerin bağlı bulunduğu Birleşik
Metal-İş Sendikası’nın sadece İl Tem-
silcisi işçilerle birlikte direnişte. Sen-
dikanın yaptığı bir şey yok.

Patron, jandarmanın desteği ile
işçilerin alınterini kaçırırken, sendika
eli kolu bağlı seyrediyor. Bırakalım
fiili bir tavır örgütlemeyi, bir açıklama
dahi yapmıyorlar.

Emekçiler Açısından
Bundan Sonra
Olacaklar Bellidir

Bu yaşananlardan çıkan tek bir
sonuç vardır. O da işçiler, kamu emek-
çileri ve halk için koşulların artık
daha da ağırlaşmış olduğu gerçeğidir. 

Sömürünün pervasızlaşması, iş-
sizliğin her gecen gün büyümesi, ta-
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şeronlaşmanın artması, göçmenleri
kullanarak ücretlerin düşürülmesi,
16 milyon insanın açlık sınırında ya-
şamaya mahkum edilmesi, başka di-
renişlere de neden olacaktır.

Patronlar, direnişleri kırmak için
ellerinden gelen her yöntemi kulla-
nacaklar veya  direnişleri, grevleri
asgari ücretle sonuçlandırmaya çalı-
şacaklardır.

Bütün sendikacılar, demokratik
kitle örgütleri açısından açık olan
şudur: Kimse "OHAL var, direnile-
mez" diyemez. Nuriye'ler, Semih'ler,
bunun böyle olmadığını gösterdi.
Saya işçileri, fındık üreticileri bunun
böyle olmadığın gösteriyor. 

"Mücadalenin koşulları yok", "kit-
le hazır değil, korkuyor" diyenler,
düzenden yanadır. 

Patronlardan yanadır. Ve kesinlikle
emekçileri temsil edemezler.

Direnişlerin sonuca ulaşmasının
tek yolu, devrimcilerin önderlik ede-
bilmesindedir. DİH, KEC, Halk Cep-
hesi, hayatın her alanında direnişlere
doğru önderlik edip zafere ulaştıra-
bilecek tek güçtür. 

Yıllardır DİH'in örgütlediği di-
renişlerin dışında, net bir sonuca
ulaştırılan bir direniş yoktur. 

Her direnişte, her eylemde kad-

rolaşarak, yeni insanlar örgütleyerek,
daha fazla direnişe müdahale edebi-
lecek hale gelebiliriz.

Direnişleri Örgütlemek
Yetmez; Direnişler İçinde
Örgütlenmeliyiz!

DİH için temel olan direnişlerin
örgütlenmesi ve sonuç alana kadar
sürdürülmesi değildir. DİH'in tarihinde
bunun örnekleri Türkan Albayrak'tan
Cansel Malatyalı’ya, Kazova’ya kadar
uzanan onlarca örneği vardır. Dost
da düşman da bilir ki DİH bir direnişe
başlarsa o direniş zaferle sonuçlanır. 

İşten atılan, haklarını almayan iş-
çiler bunun için DİH'e gelmişlerdir.

DİH'in direnişleri örgütlemeye pa-
ralel olarak atması gereken adım, di-
renişlerle birlikte işçilerin örgütlenme-
sidir.

İşçilerin kadrolaştırılmasıdır.
Her direniş birçok işçinin örgüt-

lenebileceği bir alandır ve işçiler di-
reniş içindeyken örgütlenebilecekleri
en verimli ortamdadırlar.

Direniş içinde patronu, düzen sen-
dikacılarını, devleti, faşizmi tanıyor,
onların gerçek yüzlerini görüyorlar.
Kendini yıllardır sömüren patronlara
karşı kinleniyorlar. Sendikalarının
işçilerin yanında olmadığını görü-

yorlar.
Biz ne yapmalıyız?
İşçileri bilinçlendirmeliyiz, kad-

rolaştırmalıyız.
DİH neden bunu yapmakta ye-

tersiz kalıyor?
Koşullar bizden yana iken neden

bunu yapmakta zorlanıyoruz?
Bunun cevabını Dayı veriyor.
“Anlatmasını bilmek zorundayız.

Anlatamayan, öğretemeyen bir öğ-
retmen, başarısız bir öğretmendir.

Başarılı öğretmen ihtiyaçlarımızı
kavrayan ve buna uygun kadro ye-
tiştiren insandır.” (Dayı, Seçme Ya-
zılar, 41)

Direnişi örgütleyen bir DİH'li için
yapılması gereken budur.

Arının çiçeklerden bal toplaması
gibi, her direnişte kadrolar yetiştir-
mekten başka bir yolumuz yoktur.

Sömürünün alıp başını gittiği, işçi-
lerin inim inim inlediği, her yerde di-
renişlerin kendiliğinden boy vermeye
başladığı, sendikaların patronlaştığı bir
ortamda örgütlenmeliyiz ve kadrolaş-
malıyız.
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Kadrolar Üzerine
J. Stalin
“Bazıları, zaferin kendi kendine, yani di-

yelim ki kendiliğinden gelmesi için doğru bir
parti çizgisi hazırlayıp geliştirmek, bunu
yüksek sesle ilan etmek, onu tezler biçiminde,
genel kararlar biçiminde sergilemek ve onu
oybirliğiyle benimsemek yeter diye düşünü-

yorlar. Besbelli ki bu yanlıştır. Yalnız iflah
olmaz bürokratlar ve kırtasiyeciler böyle dü-
şünebilirler. Gerçekte bu başarılar ve zaferler,
kendiliklerinden kazanılmamışlardır, parti çiz-
gisinin uygulanması uğruna yürütülen amansız
bir mücadele içinde kazanılmışlardır. Zafer
hiçbir zaman kendi kendine gelmez; her
zaman sökülüp alınır...”

KISSADAN HİSSE
Yaşamın Yankısı
Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapı-

yorlarmış. Birden çocuğun ayağı takılıp düşüyor
ve canı yanıp ‘AHHHHH’ diye bağırıyor.

İleride bir dağın tepesinden ‘AHHHHH’
diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor.

Merak ediyor ve:
– “Sen kimsin?” diye bağırıyor. Aldığı

cevap ‘Sen kimsin?’ oluyor.
Aldığı cevaba kızıp :
– “Sen bir korkaksın!” diye tekrar bağı-

rıyor. Dağdan gelen ses ‘Sen bir korkaksın!’
diye cevap veriyor.

Çocuk babasına dönüp
– “Baba ne oluyor böyle?” diye soruyor.

– “Oğlum” der babası, “Dinle ve öğren!”
ve dağa dönüp “Sana hayranım!” diye ba-
ğırıyor. Gelen cevap “Sana hayranım!” olu-
yor. Baba tekrar bağırıyor, “Sen muhteşem-
sin!” Gelen cevap; ‘Sen muhteşemsin!’
Çocuk çok şaşırıyor, ama halen ne olduğunu
anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor:

– “İnsanlar buna yankı derler, ama aslında
bu yaşamdır. Yaşam daima sana senin ver-
diklerini geri verir. Yaşam yaptığımız dav-
ranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin
zaman, daha çok sev! Daha fazla Şefkat is-
tediğinde, daha şefkatli ol! Saygı istiyorsan
insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sa-
bırlı olmasını istiyorsan, sen de daha sabırlı
olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir
parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.

Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarınızın
aynada bir yansımasıdır.

ŞİİR
Mösyö Burjuvazi
Mösyö burjuvazi;
Ne kadarda çok
silahlarınız
Ve tanklarınız,
Ve bir o kadar
uydurduğunuz
yalanlarınız...
O kadar çoksunuz
Ve bir o kadar
Korkaksınız...
Yoksa olur muydu?
Bu kadar adamlarınız...
mösyö burjuvazi
Ne kadarda çok
Atomlarınız
Bombalarınız
Ve bir o kadar
yalakalarınız...
Amaaaaaa
Unutmayın
kendi sonunuzu
kendiniz hazırlayacak-

sınız
kendiniz olacak
kendi mezarlarınızı
Kazıcılarınız...
Yepyeni bir
yaşam fışkıracak
Kokuşmuşluğunuz
ve korkunuzun
tortularından
Ve o gün
bayramı olacak
tüm insanlığın
soygunu ve
sömürüsü olmayan,
Yepyeni bir DÜNYADAN...
Mustafa Avcu

İŞÇİ OKULU
Programlı çalışmalıyız.
Uzun vadeli, kısa vadeli programlarımız

olmalı. 
İnsanlar üzerine programımız olmalı. 
Programımızın temelinde kolektivizm

olmalı. 
Programlı çalışma sadece bir tane prog-

ramı hayata geçirmek değildir. 
Her yer ve herkes için birbirini takip

eden programlarımız olmalı. 
Hedefli ve süreli çalışmalıyız.
Yapacağımız çalışmayı kişileri belirleyip

ne yapmak istediğimizi netleştirmeliyiz. 

Örneğin Kıraç'ta sadece Mehmet mi var.
Mehmet üzerine plan yapacağız. Mehmet
ile mahallede, fabrikada ajitasyona çıkacağız,
kapı çalışması yapacağız, 3 haftada 3 insanla
tanışacağız. 

Mehmet’ten sadece 3 insan isteyeceğiz.
Bunun için süre belirleyeceğiz. Kendimize
ve Mehmet’e de. 

Bu hedefi yerine getirmek için SONUÇ
ALICI bir çalışma tarzı izleyeceğiz. Yani
yaratıcı, cüretli, inançlı bir çalışma tarzı.
Emekçi olmalıyız. 

3 kişi çıkarttıktan sonra onlar üzerine
program yapmaya başlamalıyız. Onlar için
hedef belirlemeliyiz ve süre koymalıyız. 



Herkesin Görmesi İçin, Kendi Gözlerinden Vazgeçti
TARİHSEL VE SİYASAL

HAKLILIĞIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE 
YENİ NURİYELER, SEMİHLER, ESRALAR 

ÇIKARTMALIYIZ!

Nuriye'nin gözleri artık zaman za-
man görmemeye başladı. Hapishane-
den kaçırılmadan önce bu durumdaydı. 

Herkesin gözlerini açmak için kendi
gözlerini verdi.

Şimdi zorla müdahale işkencesine
karşı direniyor.

Nuriye GÜLMEN direndi, direni-
lebileceğini göstermeye devam ediyor. 

Tek başınaydı, binler, onbinler oldu. 
OHAL'e meydan okumanın adı

oldu. 
Tüm Kamu Emekçileri; 
Nuriye'ye göz olmak için direnişi

büyütelim, yaygınlaştıralım.
Tüm Kamu Emekçileri,
Nuriyeleri Nazi artığı doktorların

elinden kurtarmak için, direnelim, se-
simizi yükseltelim, yeni direnişlerle
Nuriyelerin sesine ses olalım. 

- Direniş nasıl başladı?
İlkin oturma eylemiydi. 
Günlerce tek başına  oturdu.
İşini, ekmeğini, onurunu istedi.
AKP'nin onursuz polisleri tarafın-

dan gözaltına alındı. 
Sonra süresiz açlık grevine başla-

dığını ilan etti. Başladığı ölüm orucu
değildi, süresiz açlık greviydi.

Süresiz açlık grevi haklarını isteme
eylemidir.

İşini, ekmeğini kazanma eylemidir.
Çerçevesi belli olan bir eylemdir.

Nuriye ve Semih, en baştan beri
eylemine, kararlarına sahip çıktı.

"İşimi, ekmeğimi, onurumu ka-
zanmadan direnişimi bırakmam" dedi.

Öyle de yaptı. 
200 gün boyunca Semih yoldaşıyla

nehirler gibi aktı.
Aktığı her yere umut verdi, güç

verdi.
Cüreti, fedakarlığı, kararlılığı ku-

şanarak direnilebileceğini gösterdi.

Nuriye ve Semih'in
Gücünün Kaynağı, 
Tüm Emekçilere Güç
Verebilecek Bir Kaynaktır

Nuriye ve Semih'i güçlendiren, za-
limin zulmüne boyun eğdirmeyen ya-
şanan ve yaşanacak işkencelere karşı
kararlı kılan,tarihsel siyasal haklılığıdır,
çok emin olduğu meşruluğudur. 

Nuriye de, Semih de yüreklerini
ve beyinlerini tarih bilinci ile besli-
yorlar.

Onlar 1984'ten, 1996'dan,
2000'den,halklaşan direnişlerden bes-
leniyorlar.

Tarih bilinci dünle bugünün köp-
rüsünü kurar.

Dün yapılan direnişler tarihin doğal
akışından süzülerek bugüne gelir ve
bugün yaşanan direnişlerin mayasını
oluşturur.

Bu Nuriye ve Semih için de böyle
olmuştur.

Onlar süresiz açlık grevi kararı
alırken 1984'te başlayan ölüm orucu
eyleminden, 1996'da giderek halklaşan
direnişten ve nihayet 2000'lerde baş-
layan ve 7 yıl halklaşarak süren Büyük
Direniş’ten güçlerini aldılar.

Tarih bize ne dersi veriyor?
Direniş, direnme kararı vermekle

başlar ve direnişin doğal akışı içinde
ilkelerinden ve kurallarından taviz
vermeden şekillenir ve yoluna devam
eder. 

Bu süreç Nuriye ve Semih için de
böyle olmuştur. Semih'in eşi olarak
büyük bir sahiplenme duygusuyla di-
renişe başlayan Esra için de böyledir.
Esra eşini desteklemek için başladı
direnişe. Adı üstünde bir destek eylemi
idi. Fakat onun eylemi de bir desteğin
çok ötesine geçmiştir. Artık onunki
sınırlarını aşan bir sahiplenmedir. AKP
faşizminin zulmü devam ettiği sürece
her namuslu, şerefli insan gibi Esra
da sahiplenme eylemine devam edi-
yor.

Tarih bize başka ne dersi veriyor?
Hapishanelerde başlayan süresiz

açlık grevleri, ölüm oruçları, zaman
içinde halkın elinde bir direniş silahına
dönüşmüştür. 1980'li yılların başlarında
devrimci tutsakların kullandığı süresiz
açlık grevi silahı, 1980'lerin sonunda
tüm halkın elinde bir silah oldu. İşçisi,
emekçisi, öğrencisi hak alabilmek için
bu silaha başvurdu ve sonuç aldı. 

2000'lerde başlayan ve 7 yıl süren
ölüm orucu direnişiyle birlikte, ölüm

Yürüyüş

1 Ekim
2017

Sayı: 34

FAŞİZM, SANATI VE ADALETİ TESLİM ALAMADI!32



orucu da halkın elinde bir silaha dönüştü.
Ölüm orucu ilkin Gülsümanlar’la, Şenay-
lar’la halklaştı ve birçok halktan direnişçiyle
devam etti. Kardeşinin mezarı için ölüm
orucu eylemi yaparak direnen Hüsnü Yıldız'ın
eylemi, 66. gününde zafere ulaştı. Kemal
Gün'ün direnişi bir torba kemik için ölüm
orucu kararlılığı ile sürdü. Zafer 90. günün
sonunda kazanıldı. 

Nuriye ve Semih ve Esra'nın direnişi ta-
rihin bu akışı içinde yerli yerine oturuyor.

Nuriye, Semih ve Esra bize ne öğreti-
yor?

Her kamu emekçisi, bir Nuriye olabilir. 
Her kamu emekçisi, bir Semih olabilir.
Her kamu emekçisi, bir Esra olabilir.

KEC EĞİTİM NOTU
Bilmek ve Yapmak

Bilmek tek başına sadece zi-
hinde kaldığında, yapabilme ira-
desi olarak pratiğe yansımadığında
soyuttur ve savaşımız açısından
bir anlam ifade etmez.

ÖNEMLİ OLAN YAPABİL-
MEKTİR

Pratik! 
Her şeyin başında pratik var-

dır.
PRATİK YAPABİLME İRA-

DESİDİR.
Yapabilme iradesi ise;
1-Bilgi
2-Cüret
3-İstek
4-Israr ve kararlılıktır.
*Bunların hepsini bir araya

getiren ise ÖRGÜTLÜ EMEK-
TİR.

*Unutmamalıyız ki; DÜŞÜN-
CELERİMİZ İLE PRATİĞİMİZ
ARASINDA, yani BİLDİKLE-
RİMİZ İLE YAPABİLME İRA-
DEMİZ ARASINDA doğrudan
bir bağ vardır.

*Bu bağ ÖRGÜTLÜ EMEK-
TİR!

KEC'liler
USTALARDAN ÖĞRENMELİYİZ!
Tüm sözde güçlü gericilerin sadece kağıttan kaplan olduklarını söylemiştim.

Bunun nedeni onların halktan kopuk olmasıdır. Bakın! Hitler kağıttan bir kaplan
değil miydi? Hitler devrilmedi mi? Yine Rus Çarı’nın, Çin İmparatoru’nun ve
Japon emperyalizminin de kağıttan kaplanlar olduklarını da söyledim. Hepsinin
devrildiğini biliyoruz. ABD emperyalizmi henüz devrilmedi ve atom bombasına
sahip. İnanıyorum ki, o da devrilecek. O da bir kağıttan kaplan.

Mao

KEC Direnişi Örgütlemeye
Büyütmeye Devam Ediyor

14 Eylül'de tüm engellemelere rağ-
men, Nuriye'yi, Semih'i yalnız bırak-
madık; 

14 Eylül'ü direnişe dönüştürdük. 
28 Eylül'de bir direniş olacaktır,

bundan eminiz
Neden?
Tarihsel ve siyasal haklılık böyle

bir güçtür.
En zor koşullarda yolundan sap-

madan akmaya devam eder.
Zalimlerin tarih boyunca anlama-

dıkları budur.
Daha doğrusu anlayıp da değişti-

remedikleri budur.
Onların tarihlerinde zalimler zulüm

yapanlar vardır, bizim tarihimizde di-

renenler vardır.
Biz gücümüzü o direnenlerden alı-

rız. "Yarin yanağından gayrı her şeyde
hep beraber" diyen Bedreddin’den,
"tohumda toprakta hakça" diyen Baba
İshak’tan, “kısa çöp uzundan hakkını
alacak” diyen Serdari’den almıştır.

Mahir'den, Dayı'dan almıştır.
Nuriye, Semih ve Esra tarihsel ve

siyasal haklılığından aldığı güçle baş-
ladıkları direnişlerini sürdürüyor ve
AKP  faşizminin kalelerini dövmeye
devam ediyor.

Bizde kamu emekcileri olarak; 
KEC'liler olarak tarihsel ve siyasal

haklılığımızdan alacağımız güçle ara-
mızdan yeni Nuriyeler, Semihler ve
Esralar çıkartmalıyız.
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ÇELİĞE KESİLMEK
Demire sormuşlar 
Seni ocağa niye atarlar... diye 
Demir dile gelmiş, konuşmuş! 
Yanmam için... demiş 
Kara demire sormuşlar 
Seni niye yakarlar... diye 
Demir cevap vermiş: 
Kızıl kor olayım... diye demiş. 
Niye kor yaparlar seni? 
Çekiçle örs arasında dövmek için. 
Kor demire sormuşlar: 
Peki ya sana niye su verirler? 
Çeliğe keseyim diye... demiş. 
İyi de niye çelik olmak istersin ki? 
Katlanılır mı bütün bunlara? 
Kızıllaşan demir dile gelmiş yine 
Demir eğilir demiş 
Çelik kırılır ama eğilip bükülmez. 
İşte bundandır ateşin alevlerine, 
İşte bundandır çekicin darbelerine, 
İşte bundandır suyun soğuğuna, 
Gıkımı çıkarmadan katlanırım. 
Çünkü çelik olmaktır benim muradım
Çünkü çelik, ateşin alevini, 
Örsün sağlamlığını, 
Suyun berraklığını taşır bağrında. 
Ve bundan dolayı kimse eğemez onu. 
Sen beni birde çeliğe kesince gör! 

KEC'liler
Vazgeçmemeliyiz

Nuriye ve Semih'ten vazgeçmemeliyiz.
Hiçbir zaman geç değildir.
İlk uzanabildiğimiz yerden tutmak, ilk gördüğümüz yerden baş-

lamak yeterlidir.
Bir yerden tutmaya başladığımızda, önce orayı sıkı sıkı tutarız.

Gerisi gelir. 
Bir yerden başlamak gerisini getirecektir.
Vazgeçmemeliyiz.
Ne kendimizden, ne devrimden vazgeçmemeliyiz.
Ne de Nuriye ve Semih'ten vazgeçmemeliyiz.
Vazgeçmek düzendir.
Vazgeçmek umutsuzluktur.
Umut tükenmez, insan tükenmez, yeter ki iradi olalım.
Bizim olan, içimizde, beynimizde olan en güvenilir dosttur ira-

demiz.
Bizim irademiz, derin halk sevgimizdedir.
Bizim irademiz, en zor anlarda halkın ışığı olan kahramanları-

mızdan gelir.
Bizim irademiz güçlü bir kendine güvendir.
Kendine güven halkına güvendir.
Kendine güven ideolojine güvendir.
Büyük halk sevgisi ve ideolojik güven, bizim irademizin en

sağlam harcıdır.
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HABER:
Irak Kürdistan Bölgesel Yöneti-

mi'nin 25 Eylül’de gerçekleştirdiği
referandumun sonuçları belli oldu.
Katılımının yüzde 78 olarak açık-
landığı referandumda sayılan 282
bin 17 oydan yüzde 93.29 evet, yüzde
6.71 hayır oyunun çıktığını duyuruldu.
Kesin sonuçların 3 gün içerisinde
açıklanması bekleniyor.

Referanduma tepki gösteren PKK
Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kal-
kan, "Referandumla, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinin ortaya çıkar-
dığı gelişmeyi, referandumun etkisi
altına alarak, referandumdan çıkacak
sistemin bir parçası olacak yeni bir
sömürgeci sistemin etkisi altına alarak
tekrar sorunlu sisteme monte etmek
istiyorlar. Böylece Kürt sorunun öz-
gürlükçü ve demokratik çözümünü
engellemek istiyorlar" dedi. (Sol Ha-
ber - 26 Eylül 2017)

YORUM:
Doğru söze ne denir. Irak’ta ya-

pılan referandum bir aldatmacadan
ibarettir. İşbirlikçi Barzani önderli-

ğinde kurulacak bir Kürt devleti em-
peryalizmin uydusu olmaktan başka
bir işlev görmeyecektir. Ancak ortada
bahsedildiği gibi “özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinin ortaya çıkar-
dığı” bir gelişme yoktur. Yaşananlar,
“IŞİD’le mücadele adı altında” em-
peryalizmin kara gücü olarak sürdü-
rülen işbirliğinin “bağımsızlık mü-
cadelesi” gibi gösterilerek meşrulaş-
tırılmaya çalışılmasından ibarettir.
Bu açıdan, duran kalkan’ın referan-
duma itirazı asıl olarak, işbirlikçi
Barzani’nin önderliğinde kurulacak
bir Kürt devletinin ABD emperya-
lizminin sömürgesi olacağına değil,
bir kürt devleti kurulacaksa eğer bu-
nun PKK önderliğinde kurulması ge-
rektiği yönündedir.  

Kürt halkının kurtuluşu ise ne iş-
birlikçi Barzani ile kurulacak bir
Kürt devletinden, ne de emperyaliz-
min kara gücü olarak savaşmaktan
geçer. Kürt halkının kurtuluşu ancak
ve ancak emperyalizme karşı yürü-
tülecek bir bağımsızlık savaşından
geçmektedir! Ulusların Kendi Ka-
derini Tayin Hakkını savunan bir

mücadeleden geçer!

HABER:
Katalonya’da 1 Ekim’de gerçek-

leştirilmesi kararlaştırılan bağımsızlık
referandumuna 8 gün kala, Mad-
rid’teki İspanyol İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan bir açıklamada
Katalan polisinin İspanyol askeri po-
lisinin (Guardia Civil) emri altına
alındığını bildirildi. Bakanlıktan bu
değişikliğin gerekçesine ilişkin bir
açıklama ise gelmedi. 

YORUM:
Katalonya Özerk Meclisi’nin 1

ekim’de “bağımsızlık referandumu”
gerçekleştirme kararının almasının
ardından bugüne kadar, faşist İspanya
hükümeti tarafından Katalonya’daki
712 belediye başkanı, haklarında so-
ruşturma açılarak ifadeye çağrıldı;
matbaalar basılarak referandumda
kullanılacak oy zarflarına, oy san-
dıklarına ve bilgilendirme broşürlerine
el konuldu. Gazetelere baskınlar ya-
pılarak, konuyla ilgili haber yapmaları
engellendi, internet siteleri kapatıldı.

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE’DEN 
HABER -YORUM
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binlerce insan tarafından sokaklarda
düzenlenen protesto gösterilerine sal-
dırıldı, halk gözaltına alındı. 

İspanya hükümeti faşist Fran-
co’nun ruhu ile halka saldırmaktadır.
Diğer yandan katalon halkı nezdinde
tartışılan ulusların kaderini tayin hak-
kı, referandumlarla değil, sosyalizm
mücadelesiyle kazanılabilir. Emper-
yalizmin hüküm sürdüğü bir dünyada
halkların tek kurtuluşu bağımsızlık
için emperyalizme karşı birleşmek
ve savaşmaktır. 

HABER:
Kuzey Kore'de ABD karşıtı mi-

ting: 'Kesin intikam'
Kuzey Kore'nin başkenti Pyong-

yang'da ABD karşıtı miting düzen-
lendi. 100.000'den fazla kişinin ka-
tıldığı belirtilen mitingde 'Amerikan
emperyalistlerine ölüm' sloganları
atıldı.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin
resmi haber ajansı KCNA'ya dayan-
dırdığı haberinde, Pyongyang'daki
mitinge 100.000'den fazla kişinin
katıldığı belirtildi. (Cumhuriyet - 24
Eylül 2017)

YORUM:
Bugün dünya üzerindeki ABD

üslerinin toplam yüzölçümü nere-
deyse Kuzey Kore’nin yüzölçümü
kadardır. Emperyalizme karşı sava-
şarak bağımsızlığını kazanan Kuzey
Kore halkı, emperyalizmin yenile-

bileceğinin halen yaşayan bir kanıtı
olduğu için hedeftedir. Sosyalist Kore
halkı ise emperyalizmin saldırı teh-
ditlerine karşı “Amerikan emperya-
listlerine ölüm” haykırışıyla cevap
vermektedir. Emperyalizme karşı si-
lahlanmak ve savaşmak dünya halk-
larının en meşru hakkıdır! Çünkü
kendini koruma hakkı vardır. em-
peryalizmin hiçbir kurumu, bu tutumu
yargılayacak, bu iddiayı yenebilecek
güçte değildir! Emperyalizm yeni-
lecek, direnen dünya halkları kaza-
nacak!

HABER:
- Filistin İslami Direniş Hareketi

(Hamas), İsrail ablukası altındaki
Gazze’de daha önce kurduğu İdari
Komiteyi, Filistin’in siyasi bölün-
müşlüğünü sonlandırmak için fes-
hettiğini duyurdu.

YORUM:
Hamas, 1 mayıs 2017 tarihinde

yayınladığı 42 maddelik “yeni siyaset
belgesi” ile kurulduğu günden bugüne
kadar sahip çıktığı prensiplerinden
vazgeçmişti. Vazgeçtiği prensiplerin
içinde en önemlisi ise, Filistin dev-
letinin başkenti Kudüs ve 1967 sı-
nırlarına dayalı olarak kurulmasına
itirazıdır. 1967 sınırlarını kabul etmek,
İsrail’in işgalini de kabul etmek de-
mektir. Hamas yayınladığı “yeni si-
yaset belgesi” ile başladığı uzlaş-
macılığı, Gazze’deki idari komiteyi

feshederek sürdürmektedir. Hamas’ın
nasıl bir örgüt olduğu veya politikaları
tartışılabilir, ancak burada asıl gö-
rülmesi gereken, emperyalizmin ve
siyonizmin dayattığı uzlaşma dayat-
masına boyun eğmiş olduğudur. Em-
peryalizm, ister islami, ister demokrat,
ister küçük burjuva diktatörlüğü ol-
sun, hiçbir muhalefete tahammül
edememektedir. Emperyalizme o
veya bu şekilde muhalefet eden tüm
güçler, emperyalizmin bölgedeki
mutlak hakimiyeti önünde bir engel
teşkil etmektedir. 

Hamas uzun yıllar ABD’nin “te-
rör listesi”nde yer almış ve ABD,
Hamas’a karşı “yok etme” operas-
yonlarında İsrail’e sürekli destek
vermişti. Bugün Hamas’a dayatılan
uzlaşma da bu saldırıların devamı
niteliğindedir ve emperyalizmin “mut-
lak” iradesine boyun eğdirmekten
öte bir durum değildir. 

Hamas gibi örgütler emperya-
lizmle karşı savaşamazlar. islami bir
örgüt anti-emperyalist olamaz. Ka-
pitalizme karşı önerdiği başka bir
üretim ve paylaşım sistemi yoksa
eğer, anti-emperyalist olamaz. El-
Fetih ise ayrı bir tartışma konusu-
dur.

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizmi savunmadan anti-
emperyalist olunamaz. 
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

Düşman bugün azgınca saldırıyor. Her gün bir yol-
daşımızın gözaltına alındığını ya da tutuklandığını du-
yuyoruz. Düşman yönetememe krizi içinde çırpınırken
halka alternatif olan, halkı örgütleyecek olan bizlerden
korkuyor. Bu yüzden biz devrimcilere, Cepheliler’e sal-
dırıyor. Bundan dolayı her yeni güne bir operasyon ya
da gözaltı haberiyle başlıyoruz. Tüm bu saldırılar savaşın
bir parçasıdır elbette. 

İki sınıf var diyoruz hep. Proletarya ve burjuvazi,
halk ve halk düşmanları, yani halkın temsilcisi devrimciler
ve düzenin temsilcisi katil oligarşi. 

Bu iki düşman arasındaki savaşın sonucu belirleyecek
her şeyi. Düşman sözde bize göz açtırmamaya yemin
etmiş saldırıyor. Oysa onların karşısında milyonlar var.
Milyonları da operasyonlarla, tutuklamalarla bitiremezler. 

Ne yapacağız? Bu saldırılar karşısında önce barikat-
larımızı kuracağız. Önce ideolojik barikatlarımızı sağ-
lamlaştıracağız. En güçlü barikatımız da, halkın büyük
devrim potansiyelini harekete geçirecek kollarımız da
kadrolarımızdır.

Hızla kadrolaşmalıyız. Her Dev-Genç’li yönetmeyi
öğrenmeli, yoldaşlarının açığını doldurmalı, bir adım
öne çıkmalıdır. Kadrolaşmalı ve kadrolaştırmalıyız. 

Bizi yok etmek isteyen emperyalizme ve oligarşiye
karşı ideolojik ve örgütsel varlığımızı koruyacak, geleceğini
belirleyecek olan, savaşı ve kitleleri örgütleyecek olan
kadrolardır.

Nereden başlayacağız?
Komiteleşeceğiz. Herkes yönetmeyi komitelerde öğre-

necek. Komiteler, boşlukta ve belirsiz bir şey bırakmaz.
Üretimi, yaratıcılığı arttırır. Sahiplenmeyi büyütür. Gözümüzde
büyütmeyeceğiz. Komiteler ve uygulanabilecek somut
programlar yapacağız. Herkese sorumluluk vererek bizi
sahiplenmelerini sağlayacağız. Somut programlar yapıp
denetleyeceğiz. Eğitimi asla ama asla ertelemeyeceğiz.

Her insanımız bir yönetici sorumluluğu ve kavrayışı
içinde olmalıdır diyoruz bunu komiteler ile yapabiliriz. 

Komiteler irade koymaktır. Komiteler politika geliştirmek
müdahale etmek, örgütlemek demektir. Yönetici ya da ileri
arkadaşlarımız, kadro yoldaşlarımız tutuklansa da faaliyet-
lerimize komitelerdeki Dev-Genç’liler ile devam etmeliyiz.
Sorumsuzluklara ya da eksikliklere seyirci kalmamak için,
yarım kalan işlerimize devam etmek, faaliyetimizi geliştirmek,
buna kafa yormak için komiteleri hareket ettirmeliyiz. Ya-
pılamayan işler, yapılacak olan işler, örgütlenecek işler için
eleştiri-öneri-katılım ile çevremizdeki Dev-Genç’lileri iş-
lerimize katmalıyız. Kavgayı, bizi sahiplendirmeli, mücadeleyi
örgütleyen, kafa yoran hale getirmeliyiz. Kadrolaştırmalıyız. 

Düşmanın saldırı ve tutuklama politikası varsa bizim
de bize gönül veren, bize güvenen insanlarımız var. 

Zor zamanlarda halkımızın neler yapabileceğini
gördük, görmeye devam ediyoruz. Zor zamanlarda açığa
çıkan bu enerjiyi örgütlemek de bizim görevimizdir.
Düşmanın saldırı politikasından olumsuz etkilenen in-
sanlarımızı savaşın bir parçası yaparak savaş gerçeği
içinde tutmak da bizim işimizdir. 

Sonuç olarak 
1- Bu kavga biz ve düşman arasında. Bizim saflarımızda

olan herkesi kavganın bir parçası yapmalıyız. 
2- Her Dev-Genç’li yönetmeyi öğrenmeli. 
3- Yönetmek için komiteleşmeliyiz. 
4- Komite-Program-Denetim ve eğitim bunu asla

unutmamalıyız. 
5-Abartmayacağız, dağılmayacağız. Komitelerde

somut programlar ile yol alacağız. En basitten, en yakı-
nımızdan başlayacağız. 

6-Kadrolaşacak savaşı büyüteceğiz.

DÜŞMANIN SALDIRILARINA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALARAK
CEVAP VERMELİ YÖNETMEYİ ÖĞRENMELİYİZ!
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



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

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TEOG’u “İstemiyorum”
demesinin ardından faşist AKP hükümeti jet hızıyla iki gün
içinde TEOG sınavını kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın
kaldırılmasına ilişkin “çalışmamız yok” dedikten hemen sonra
apar topar TEOG’un kaldırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı’nın isteğiyle bir anda alınan
bu karar sonrası, bakanlık ne kadar yeni yön-
temler üzerinde çalışmaların devam ettiğini
söylese de, şu anda büyük bir belirsizlik
hakim. Daha sınavın neden kaldırıldığı halk
çocuklarına, halka açıklanmadan, yerine neyin
konacağı söylenmeden Milli Eğitim Bakanı,
“Kimse mağdur olmayacak. Yöntemle ilgili
çalışmalar sürüyor” diye konuşuyor. Öğrenciler,
veliler ve öğretmenler ise ne yapacaklarını
bilmeden, büyük bir belirsizliğin içerisinde
bırakıldı.

TEOG ne zaman başlamıştı?
Yine bir AKP ürünü olan  4 + 4 + 4 deği-

şikliğinin ardından buna paralel olarak, 2013-
2014 yılında uygulanmaya başlandı. TEOG
uygulanmadan önce de çeşitli sınavlar vardı,
bir kısmını da AKP koymuş yine AKP kaldır-
mıştı. Sınavların her birinin kaldırılması ar-
dından her seferinde bir sonraki sınav sisteminin
ne kadar gerekli olduğunu, eğitim alanında
da nasıl bir devrim yaptıklarını anlatıyorlardı.
Faşist AKP hükümeti eğitim sisteminde onlarca
değişiklik yaptı. Her yeni gelen Milli Eğitim
Bakanı bir öncekinin uygulamalarını değiştirdi.
Zaten olmayan eğitim sistemini yapboza çe-
virerek halk çocuklarının geleceklerine ilişkin
kararları kendi çıkarlarına göre sürekli değiş-
tirdikleri eğitim sistemiyle kararttılar.

Faşizmin yönetim anlayışında nasıl halkın
bir yeri yoksa, eğitim sisteminde de öğrencinin
geleceğinin, duygu ve düşüncesinin bir önemi
yoktur. Kimse öğrencilere “ne istiyorsunuz”
diye sormuyor. Cumhurbaşkanının ağzından
bir söz çıkıyor. Onu emir telakki edip, sınavı
kaldırıyorlar, yerine ne konacağı bile belirsiz. 

Daha hangi sistemin getirileceği belli de-
ğilken Milli Eğitim Bakanı dalga geçer gibi
diyor ki “Öğrenciler mahallesindeki liseye
gidecek.” Halk çocukları hangi mahalledeki
liseye gidecek. Düz liseler kaldırıldıktan sona
yerine anadolu, meslek ya da imam hatip
lisesi getirildi. Her mahallede öğrencilerin gi-
debileceği bir anadolu lisesi de olmadığı için
gençler ya meslek lisesine mecbur bırakılıp
piyasanın ucuz yedek iş gücü olacak, ya da

imam hatip lisesine gitmek zorunda kalacaklar. 
Halkımız, Halk Çocukları 
Geleceğimiz hiç kimsenin iki dudağının arasında olmamalı.

Kimse bizim geleceğimize bir sözüyle karar vermemeli. Ha-
yatlarımız yap-boz tahtası değil. Her sene
hangi sistemde eğitim alacağımızı, hangi
sistemde sınavlara tabi tutulacağımızı bil-
meden okuyoruz. Kapitalist eğitim siste-
minin gözünde, bize sadece ucuz iş gücü
olarak bakılıyor. Faşist gerici hükümetlerinin
politikalarına göre kaderimize yön veriliyor. 

Ne Paralı anti bilimsel anti demokratik
eğitim sistemini nede onların sınavlarını
kabul etmeyelim. 

Ülkemizde eğitim Paralı ve anti bilimsel,
anti demokratiktir. Parası olan her bilgiye
ulaşıyorken parası olmayan ezberci içi
boş eğitim sistemine mahkum ediliyor.
Bir de bu sistemin ardından seviyemizi
belirlediklerini iddia ederek sınava tabi
tutuyorlar. 

Eğitim sistemleri de sınavları da bu
sistem kadar çürümüştür. Çürümüş olduğu
için bir çıkış bulamamakta kendi pisliğinde
debelenmektedir. Geleceğimiz hakkında
biz söz sahibi olmalıyız. 

Bu vatan, bu gelecek bizim. İşbirlikçi
iktidarlarının emperyalizme daha fazla
uşaklık etmesi için bizi yetiştirmesine mü-
saade etmeyelim. 

Faşizmin okuyan düşünen insanı tehlike
olarak gördüğü için maruz kaldığımız ez-
berci, gerici, anti-bilimsel eğitimi kabul
etmeyelim. 

Ne bugüne kadar ki eğitim sistemi ve
sınavlar, ne TEOG, ne de yerine konulacak
başka bir sınav biz halk çocuklarının se-
viyesini belirlemeye yetmez. Bu değişik-
liklerin her biri, bizi daha fazla uyuşturmak,
faşist düzenin istediği gibi, düşünmeyen,
sorgulamayan sisteme daha “zararsız” in-
sanlar yetiştirmek içindir. Üzerimizden
kapitalist sistemin daha fazla kar edebileceği
en uygun sınavı bulmak içindir tüm çaba-
ları.

Ne istiyoruz?
Halk için  parasız, bilimsel, demokratik

eğitim istiyoruz. Bunun için, Dev-Genç,
Liseli Dev-Genç saflarında öğütlenmeli
halk için parasız bilimsel eğitim için mü-
cadele vermeliyiz. 

NE TEOG NE DE BAŞKA BİR SINAV HALK ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ BELİRLEYEMEZ!
PARASIZ, BİLİMSEL, DEMOKRATİK BİR EĞİTİM İSTİYORUZ

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

u Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 
u Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.
u Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
u Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz
u Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 
u Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke is-
tiyoruz.
u Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

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

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Yürüyüş
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Tarih, yazılarımızda, konuşmalarımızda
çokça kullandığımız bir kelimedir. Çok
kullanmaya da devam edeceğiz. Etmeliyiz. 

Neden?
Çünkü o tarih, bizim köklerimizdir.

Her halk kurtuluş hareketi, her devrimci
örgüt, o köklerden güç alır. 

Soy, kök demektir. 
Soylu olmak, köklü olmaktır.
Soysuzluk köksüzlüktür. 

Devrimcilik
insanlığın en soy-
lu damarıdır. Soy-
luluğumuz, tarihi-
mizdir. 

Spartaküs’ten
bu yana 2091 yıllık, halkların ayaklanma
tarihi; 

Baba İshak’tan bu yana 777 yıllık
Anadolu isyan tarihi, 

Komünist Manifesto’dan bu yana 170
yıllık sınıflar mücadelesi tarihi, 

Ekim Devrimi’nden bu yana 100
yıllık sosyalizm tarihi,

THKP-C’nin kurulduğu 1970 Ara-

lık’ından bu yana 47 yıllık Cephe tarihi,
BİZİMDİR. 

Bu tarih büyük bir güçtür. 
Kim ki bu tarihten kopar, onun zafer

kazanma şansı yoktur. 
Tarih bilinci olmadan devrimcilik ol-

maz. Tarih bilinci olmadan devrim olmaz. 
Bu nedenle tarihe sık sık başvurmalıyız. 
Kendimizi ve herkesi, tarihin yargı-

sının önüne koymalıyız. Biz tarihin ta-
nıklığından hiçbir zaman korkmadık ve
korkmayacağız. O nedenle göğsümüzü
gere gere “tarihimiz tanığımızdır” diye-
biliyoruz. “Tarihimiz onurumuzdur” di-
yebiliyoruz. Bıkmadan tekrarlamalıyız
bunları. İdeolojik mücadelede, savaş-
tıklarımızın karşısına tarihle çıkmalıyız.
Eğitimde, tarihle güçlendirmeliyiz ken-
dimizi. 

Tarihin yargısı güçlüdür, akla karayı
ayrıştıracak kadar nettir. 

Tarihin yasaları vardır ve o yasalar
bizden yanadır. Tarihimizden aldığımız
güçle, yeni bir tarih yazıyoruz.

aDİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!

aBiz kahin değiliz; 
ama tarihi biliyoruz.

aTarih bizden yana!
aTarihimiz tanığımızdır. 
aTarihimiz onurumuzdur. 
aTarih yazıyoruz!
aBu tarih şehitlerimizle yazıldı.

TARİHİMİZ Gücümüzdür

Nuriye ve Semih’i
Zulmün Einden Alacağız!

Nuriye ve Semih'in direnişini an-
latmak için ve Ankara Sincan Hapis-
hanesi’nde 28 Eylül'de görülecek mah-
kemesi için Anadolu'da yapılan çalış-
malarden derlediklerimiz: 

ANADOLU:
Kamu Emekçileri Cephesi: 27 Ey-

lül'de Ankara Yenimahalle ve Çankaya
Belediye binası önünde, Nuriye ve Se-
mih'in 28 Eylül mahkemesi için çalışma
yapıldı. Yapılan çalışmada oradan geçen
halka 400 adet mahkemeye çağrı bildirisi
dağıtıldı ve birçok yere çağrı pullamaları
yapıldı.

Ankara Devrimci İşçi Hareketi:
Devrimci İşçi Hareketi 25 Eylül'de An-
kara’da Aydınlıkevler ve Siteler bölge-
sinde otobüs duraklarına Nuriye ve Se-
mih için 100 adet pullama yaptı. Yarım
saat süren çalışmaya 2 kişi katılırken;
halka 28 Eylül'de Sincan Hapishane-
si’nde görülecek mahkemeye destek
çağrısı yaptı.

Ankara Halk Cephesi: 9 Mart’tan
itibaren açlık grevinde olan Kamu

Emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın 28 Eylül’de Sincan Hapis-
hanesi Adliyesi’nde yapılacak mahke-
melerine çağrı için 25 Eylül'de  Öveçler,
Dikmen, İlker, Sokullu, Seyranbağları,
Tuzluçayır Meydanı, Feyzullah Çınar
Parkı, Natoyolu, Alaçatı, Konutkent ve
Yenimahalle’de toplam 15 adet ‘Halk
Cephesi’ imzalı ozalit ve 1600 adet
‘Kamu Emekçileri Cephesi’ imzalı  pul-
lamalar yapıştırılırken ayrıca 20 adet
yazılama yapıldı.

23 Eylül’de Çankaya Belediyesi ta-
rafından düzenlenen “Kadın Emeği Fes-
tivali, Feryal Öney Konseri”nde mahke-
meye çağrı amaçlı 155 adet bildiri dağıtıldı.
Ayrıca Bülbülderesi, Küçükesat ve Kolej
civarında mahkemeye çağrı için 250 adet
pullama yapıldı.

ODTÜ Öğrencileri: 26 Eylül'de,
"baktığınız her yerde Nuriye ve Semih'i
göreceksiniz" diyerek okul duvarlarına
"Nuriye-Semih" yazılaması yapıldı.

İzmir Halk Cephesi: 22 Eylül’de
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
Nuriye ve Semih için dayanışma eylemine
katıldı. Nuriye ve Semih’in keyfi gerek-

çelerle mahkemelerine getirilmeyişleri,
iki gün öncesinde savunma yapacak 14
devrimci avukatın gözaltına alınıp tutuk-
lanması, savunma yapma haklarının gasp
edilerek, bir hukuksuzluğun dayatılarak
mahkemenin Sincan Hapishanesi’ne ka-
çırılması, duruşma salonu içinde ya da
dışarıda desteğe gelen kişilere polisin az-
gınca saldırısı nedeniyle hukukun ve ada-
letin olmadığı bir dönemin yaşandığı vur-
gulandı. Ne olursa olsun Nuriye ve Semih
demekten vazgeçmeyeceklerini,  Nuriye
ve Semih’in talepleri kabul edilene kadar
bu haklı mücadelenin süreceği belirtildi.
"28 Eylül'de Ankara’da Sincan’da Ola-
cağız" denilerek oturma eylemine geçildi.
"Çav Bella" türküsü ile bitirilen açıklamaya

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI
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Nuriye ve Semih’i
Katletmenize İzin Vermeyeceğiz!

Zafere Kadar Onların Adını Her
Yerde Duyurmaya Devam Edeceğiz!

AKP faşizmi 26 Eylül sabah 3 sularında
açlık grevi direnişçisi Nuriye Gülmen’i Sincan
Hapishanesi’nden, Numune Hastanesi’ne kaçırdı.
Refakatçisi olan kardeşi Beyza’ya ve avukatlarının
görüşmesine izin verilmedi, hastaneye dahi alın-
madılar. 



Düşman defalarca cezaevle-
rine saldırmıştır. Hapishanelerde Özgür
Tutsak kimliğine karşı daha da gelişmiş
bir savaş vardı, tutsaklar ise hapishane-
lerde çatışarak, rehinler alarak direni-
yordu. Bedel ödeyen ama ödeten de bir
çizgi izlenmektedir. Faşizm Buca ve
Ümraniye saldırılarıyla Özgür Tutsakları
sindirmek istemişti hapishanelerde ve
dışarıda mücadeleyi bastırmak istiyordu.
Bu dönem ise direnişler, mücadelemizi
büyüttü.

Yıl 1996 yılına geldiğinde düşman
yeni politikalar ile saldırmayı planlıyordu,
Bu noktada oligarşi 6 Mayıs’ta yayınla-
dığı genelgeyle açıklamış oldu. 6 Mayıs
Genelgesi’yle daha önce direnişlerle ka-
pattırılmış olan Eskişehir Hücre Tipi
Cezaevi yeniden açılmak isteniyordu,
sürgün ve itirafçılaştırma politikası dev-
reye sokulmuş oluyordu. Düşman bir
yandan yıllardır teslim alamadığı Özgür
Tutsakları teslim almak istiyordu. Ha-
pishanelerdeki örgütlülüğü parçalayacak,
tutsakları bölüp parçalayacak, itirafçılığı
dayatacaktı ve hapishanelerdeki evlat-
larımıza teslimiyeti dayatarak katlede-
cekti.

Düşmanın cezaevlerine yoğunlaşmış
olmasının nedeni ise devrimci tutsaklar
teslim alınmadan halkların teslim alın-
masının mümkün olmamasıdır.

Evlatlarımız ise her türlü saldırıya
karşı hazırlardı, asla teslim olmama ge-
leneklerini sürdürdüler. Düşmanın oyun-
larını bir kez daha bozacaklarını bili-
yorduk. Eskişehir Cezaevi'nin açılmasıyla
somutlaşan saldırı başlar başlamaz hemen
tavır aldılar. Süresiz açlık grevi direnişi
başlatıldı Bu süreç içinde mahkemeye,
hastaneye çıkmama kararları alarak ta-
vırlarını gösterdiler.

Özgür Tutsaklarımızın coşku dalgası
sarmıştı her yeri. 12 yıl aradan sonra
84’te yaratılan kahramanlık bir kez daha
en ön cephede olmanın onurunu yaşa-
tacaktı, bu defa daha kitlesel boyutta
yaşanacaktı. Onlarca hapishaneden yüz-
lerce özgür tutsak eyleme gönüllü ol-
muştu. Gönüllüler 1. Ekibe seçildiklerini
duymak için heyecanla bekliyorlardı.
Diğer yandan ölüm orucunun pratik ha-
zırlıkları da sürüyordu. Pankartlar, bay-

raklar, ölüm orucu savaşçılarının taka-
cakları kızıl bantlar hazırlanıyor, koğuşlar,
kıyafetler temizleniyor, ziyaretlerde aileler
uzun soluklu mücadeleye hazırlanmaya
çalışılıyordu. 

Bu büyük direnişte 12 şehit verildi.
Ama devrimci tutsakların ödedikleri
bedel bununla sınırlı değildi sakat kalan
insanlarımız oldu. Hafızalarını kaybetti
çocuklarımız.

Biz tutsak aileleri olarak ne yaptık
bu büyük direnişte? 

Evlatlarımızın direnişi 45. günlere
gelmişti, biz de sessiz kalamazdık bu
katliam hazırlığına. Biz de direnişin bir
parçası olma sorumluluğu taşıyarak
girdik süresiz açlık grevine. Biz de 45.
gününde ölüm orucuna başladık 3 tutsak
ailesi olarak 

Nadire Ana'nın yaşı 55'ti. 
Güzel Ana 60, 
Ali Rıza Eroğlu ise 62 yaşındaydı.
“Biz kolay ölmeyiz" diyorlardı ölümle

çarpıştıkları günler boyunca.  
Bu üç ölüm orucu direnişçisi 18

Temmuz’da durumlarının iyice kötüye
gitmesinden dolayı ambulansla hastaneye
kaldırıldılar. Evlatları gibiydiler, tedaviyi
kabul etmediler. Adeta herkese ne ya-
pılması gerektiğini o yaşlı bedenleriyle
ama dinç yürekleriyle gösteriyorlardı. 

Hapishanelerde ölüm orucu direnişini
sürdüren Özgür Tutsakları desteklemek
için 10 Temmuz’da İşyeri Meclisleri
Geçici Yürütmesi tarafından alınan karar
doğrultusunda 3 sendikacı ve 10 işçi
Belediye-İş Sendikası Beyoğlu Şube’sin-
de basın açıklaması yaparak cezaevlerinde
süren ölüm orucu eylemlerini destekle-
mek için süresiz açlık grevi ve ölüm
orucuna başladıklarını açıkladılar. 

Süreli, süresiz açlık grevleri ise ülke
çapında alabildiğine yaygınlaşmıştı. Pek
çok demokratik kitle örgütünde, o ildeki,
ilçedeki devrimcilerin, tutsak yakınlarının
katıldığı açlık grevleri yapılıyordu.

Dışarıdaki mücadelede öncülük yap-
tık.

Biz tutsak aileleri olarak bu direnişte
evlatlarımızın yanında yer aldık, her
gün düşman tarafından saldırılara uğradık
ama hiçbir zaman yılmadık, tersine "ev-
latlarımızı öldürtmeyeceğiz" diyerek
devletten hesap sorduk. TAYAD’lı aileler
olarak şunu söylemeliyiz ki; cezaevle-
rindeki evlatlarımızın mücadelesi ile dı-
şarıdaki mücadele bir bütün halindeydi.

Ölüm orucu direnişindeki aileleri-
mizin  sözleri bu birliğin göstergesidir:

"Ben ve oğlumun yeri dağlar. Biz
dağlara sevdalıydık ama olsun. Bugün
ölümü birlikte kucaklıyoruz." GÜZEL
ŞAHiN

"Sözleşmiştik oğlumla el ele tutuşup
birlikte biz de dağlara gidecektik. Şimdi
ölüme gidiyoruz. Gururluyum." NADİRE
ÇELiK

"Dayan oğul dayan. Sen orada ben
burada. Avlanmakla denizde balık bit-
mez." ALİ RIZA EROĞLU

Bugün ne Yapmalıyız TAYAD ola-
rak?

Bugün ise yoğun bir tutuklama süreci
yaşanıyor, Nuriye ve Semih katledilmek
isteniyor. TAYAD olarak tüm süreçlerde
olduğu gibi mücadelenin en önünde ol-
mak ve sahiplenmek olmalı göremiz.

Kurumlarımızı basarak, sokak orta-
sında insanlarımızı kaçırarak mücadeleyi
bitirmek isteyenlere cevap olmalıdır TA-
YAD.

TAYAD TUTSAK AİLELERİ  MÜCADELESİNİN VE  DİRENİŞİN ODAĞIDIR
Tayad’lı Aileler
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TAYAD’lı Mehmet Güvel’in direnişi
gün gün büyüyor. Açlığıyla teslim alınmak
istenen halk çocuklarını savunmaya de-
vam ediyor. Mehmet Güvel’in kalemin-
den direnişinin günlükleri;

82. Gün – 21 Eylül: Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının 2’si hariç hepsini
tutuklandığını öğrendik. Bu haber bizi
çok öfkelendirdi. Fakat onları zulmün
elinde bırakacağımızı sananlar yanıldık-
larını anlayacaklar. Yıllarca onlar bizi
savundu, şimdi ise hayatın her alanında
bizler onları savunacağız. 

Silivri’den dün tahliye olan Dev-
Gençli Aysun ziyaretimize geldi. Siliv-
ri’deki hapishane idaresinin tutsaklara
yönelik baskılarını, işkencelerini ve ora-
daki direnişi anlattı. 

83. Gün – 22 Eylül: Dün başlayan
ve şu anda halen devam eden yağmur,
direniş alanımızı bataklığa çevirdi. Halkın
Mühendis Mimarları’ndan arkadaşlar,
yere suntadan döşeme yaptılar. Biraz da
olsa çamurdan kurtulmuş olduk. Zarar
gören dövizlerimizi de refakatçim Sezai
tekrardan düzenliyor. Her şeye rağmen
direnişçiler olarak her gün olduğu gibi
yine önlüklerimizi giyip direniş alanı-
mızdaki yerimizi aldık. Bugünkü ilk zi-
yaretçimiz, Dersim’de evlatlarının ke-
mikleri için 90 gün açlık grevi yaptıktan
sonra zaferi kazanan Kemal Gün oldu…
Mahalledeki arkadaşlarımız, Hasan Ferit
Gedik’in dedesi Mustafa dedenin vefat
ettiğini söyledi. Saat 13.30 civarında
Mustafa dede, kızını aramış ve fenalaş-
tığını, kendisini iyi hissetmediğini, acil
olarak gelmesini söylemiş. 10 dakika
içerisinde eve geldiklerinde ise Mustafa
dedenin çoktan hayatını kaybettiğini gör-
müşler… Mustafa dedenin cenazesi do-
layısıyla Armutlu’ya gelen çok kişi var.
Gazi’den Dilan ve Gönül geldiler. Hem
Nuray’a başsağlığı dilediler, hem de di-
reniş alanımızı ziyaret ettiler… Gün
boyu bizimle olan Kemal baba, vedala-
şarak direniş alanımızdan ayrıldı. Refa-
katçim Sezai ile birlikte Cemevi’ne gidip
Nuray’a taziyede bulunduk. Günün son
sloganlarını kalabalık ve gür biçimde

attık. Mustafa dede için
de “Mustafa Meray
Ölümsüzdür!” sloganını
attık.

84. Gün – 23 Eylül:
Bugün Mustafa dedenin
cenazesi olduğu için di-
renişçiler olarak erken
kalkıp direnişteki yerle-
rimizi aldık. İnsanlar ya-
vaş yavaş cenaze için
Cemevi’ne gelmeye baş-
ladılar. İzmir’den Gezi
direnişi gazisi Mustafa Ali Tombul zi-
yaretimize geldi… Mustafa dedenin kızı
Nuray geldi. TAYAD’lı analar, beyaz
başörtülerini ve kızıl alın bantlarını
takarak direniş yerinden Cemevi’ne geç-
tiler… Bugünkü sloganlarımızı cenazeye
katılan kitleyle birlikte attık. Mustafa
dedemizi de son yolculuğunda sloganlarla
uğurladık. Mustafa dedenin cenazesi,
Armutlu Cemevi’nden alınıp direniş ala-
nımıza getirildi. Burada da helallik alın-
dıktan sonra Gazi Mezarlığında defne-
dilmek üzere yola çıkıldı... Gazi Mahal-
lesi’nde Mustafa dedenin defnedilmesinin
ardından kalabalık bir grup direnişimizi
tekrar ziyarete geldi. 1 Mayıs’tan Gülsen
ve Abbasağa’dan Cemile de geldiler. 28
Eylül’deki mahkeme öncesinde birer
günlük açlık grevi yapacaklarını söylediler. 

85. Gün – 24 Eylül: Bugün 1 Mayıs
mahallesinden Gülsen, 1 günlük destek
açlık grevi yapacak. Daha önce de destek
açlık grevleri yapmıştı… Günün ilk zi-
yaretçileri Dev-Genç’liler oldu. Direniş
yerinde Dev-Genç’ten ve mahalleden
arkadaşlarımızla birlikte toplu dergi oku-
yoruz…  Ardından yazı üzerine hep bir-
likte tartıştık. Nuriye ve Semih için, on-
ların 28 Eylül’deki mahkemeleri için ne
yapabiliriz, ne yapmamız gerekir, bunları
tartıştık. Herkesin getirdiği önerilerin
hepsi güzel, olumlu ve yapıcıydı…
Günün ilk sloganlarını attık… Diğer TA-
YAD’lılar da kalabalık olarak direniş
alanına geldiler. Toplamda 20-30 kişi
olduk. Birlikte resim çektirdik, 28 Eylül’de
Nuriye ve Semih’in mahkemesi için

çağrı videosu yayınladık. Ardından Nuriye
ve Semih’in direnişi ve 28 Eylül’de An-
kara Sincan’da görülecek olan mahkeme
üzerine konuştuk. İdil Kültür Merkezi’ne,
Grup Yorum’un yeni albümü İlle Kav-
ga’nın imza gününde baskın yapıldığını
öğrendik. Haberi duyduktan sonra herkes
çok öfkelendi. Direniş alanımızda en
yüksek sesle Grup Yorum’un yeni albü-
münü çaldık… 

86. Gün – 25 Eylül: …Gazi Mahal-
lesi’nde süresiz açlık grevi direnişimizi
paylaştığımız yoldaşım Feridun’un re-
fakatçisi Halil, Gazi’den ziyaretimize
geldi. Feridun’dan bol bol selamlar
getirdi. İdil’den 2 arkadaş geldi. Pazar
günü Grup Yorum’un yeni albümünün
imza gününde yapılan polis baskınını,
işkenceleri anlattılar. Grup Yorum’un
yeni albümü İlle Kavga’dan direniş ye-
rimize bıraktılar… 

87. Gün – 26 Eylül: … Dün akşam
TAYAD’lı Nagehan’ın, gözaltındaki kızı
Bahar’a kıyafet götürürken Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nde gözaltına alındığını öğ-
rendik. Günün ilk ziyaretçisi, Armutlu’dan
Ercan oldu. Dün gece Nuriye’yi, kitap
okurken zorla Ankara Numune Hasta-
nesi’nin yoğun bakımına götürmüşler,
zorla müdahale etmek için. Madımak
da 2000 Ölüm Orucu gazisiydi. O da
zorla müdahale sonucu sakat kalmıştı.
Hep birlikte, zorla müdahaleyi teşhir et-
mek için neler yapabileceğimiz üzerine
konuştuk. Bugün aklımızdaki en önemli
konu, Nuriye’nin hastaneye kaçırılması,
gün içerisinde internetten haberleri sık
sık takip etmeye çalıştık. 

TAYAD lı Mehmet Güvel Her Anında Nuriye ve Semih İçin Direniyor
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Direnenlerin, teslim olmayanların
kazandığı, bu kez de Suriye’ye yönelik
emperyalist komplonun başarısızlığa
uğramasıyla görülüyor. Suriye’de yak-
laşık 7 yıldır bir savaş var. Dünyanın
emperyalist ülkelerinin ve Türkiye gibi
birçok işbirlikçi ülkenin, IŞİD gibi iş-
birlikçileri desteklemesi sonucu Suri-
ye’de onbinlerce insanın kanı döküldü,
şehirler, mahalleler, sokaklar yıkıldı,
yerle bir edildi.  

Suriye’de tüm ağır bedellere, savaşın
uzun sürmesine rağmen direnen halk
ve yönetimi, vatan mücadelesinden bir
an bile geri durmadı. Bu mücadele es-
nasında Suriye’ye yönelik her türlü
saldırı biçimi kullanıldı. Medya ara-
cılğıyla yalan haberler üretildi, yayıldı,
halk ve dünya kamuoyu bu yalanlara
inandırılmaya çalışıldı. Kimyasal silah
kullanılıyor denildi, bu sene Nisan
ayında İdlip’in Han Şeyhun kentinde
kimyasal silah kullanıldığına dair id-
dialarda bulunuldu ancak, Suriye yö-
netimi ülkesini uluslararası denetime
sunmasına rağmen yalandan medet
umulmaya devam edildi.

“Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar
Esad, halkının kanını döküyor, zulme-
diyor, değiştirilmesi gereken bir dik-
tatördür” denilerek Esad’ın birkaç ay
içinde iktidardan düşeceği, Suriye’nin
işbirlikçilerin eline geçeceği hesapları
yapıldı. Ancak yapılan seçimlerde halk
yine Dr. Beşşar Esad’ı seçti ve hala da
halkının ve ülkesinin cumhurbaşkanı
olarak görevini sürdürmeye devam
ediyor.  

Dünyada haklı ve haksız savaşlar
vardır. Haklı savaşlar, bir halkın kendi
vatanı, bağımsızlığı, özgürlüğü için
yürüttüğü mücadele biçimlerinin tü-
müdür. Haksız savaşlar ise, halkların
topraklarına, yaşamına, haklarına yö-
nelik her türlü haksız ve adaletsiz
saldırı biçimidir, günümüzde emper-
yalist saldırı ve savaşlardır. Suriye’ye
yönelik emperyalizmin saldırılarının
direnen Suriye halklarını teslim ala-
mayacağını  defalarca söyledik, yazdık,
savunduk. Bugün gelinen durum ise
söylediklerimizi haklı çıkarıyor.  

Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi

Stefan De Mistura 6 Eylül’de yaptığı
açıklamada Suriye’de kendilerini “mu-
halefet” olarak adlandıran işbirlikçi
silahlı çetelerin kaybettiğini itiraf etti.
De Mistura, Suriye’de savaşın bitmek
üzere olduğunu ve bunu bir ulusal
ateşkesin izlemesi gerektiğini belirtti.
Deyrel Zor’un IŞİD’den temizlenmek
üzere olduğunu, Rakka’nın da birkaç
hafta içinde temizleneceğini söyleyen
De Mistura, iki kentin de kurtarılması
sonrası bir ‘kader anı’ yaşanacağı yo-
rumunu yaptı. BM temsilcisinin, sözleri
şöyle devam ediyor:  “Mesele şu: Dey-
rel Zor ve Rakka’nın özgürleştirilmesi
sonrası hükümet, siyasi süreç olmaksızın
sürdürülemeyeceğini kendisinin de bil-
diği bir zaferi ilan etmek yerine, sahiden
müzakere etmeye hazır olacak mı?
Muhalefet birleşebilecek ve savaşı ka-
zanmadıklarını idrak edebilecek kadar
gerçekçi olabilecek mi?”

Suriye’nin zaferinin itiraf edildiği
bu sözlerin ardından De Mistura BM’in
Suriye ile ilgili raporunu açıklıyor.
BM’ye göre, Suriye’de altı yıldır devam
eden savaş sırasında 33 kez kimyasal
silah kullanıldı. Bu saldırıların 27’sinden
Esad yönetimi sorumlu tutulurken,
diğer altısını kimin düzenlediğinin
kesin olarak tespit edilemediği belir-
tildi.

Raporda, Suriye yönetiminin Nisan
ayında Han Şeyhun’da 83 kişinin ha-
yatını kaybettiği saldırıda sarin gazı
attığı belirtildi. Suriye hükümeti söz
konusu ölümlerin, İdlib’de El Nusra’nın
hedef alındığı hava saldırısında silahlı
gruplara ait bir kimyasal deposunun
vurulması sonucu yayılan gazdan kay-
naklandığını savunuyordu.  Bunu ba-
hane eden ABD ise Esad yönetimini
Suriye topraklarında ilk kez hedef
almış; bir hava üssü vurulmuştu.

Raporda, ABD’nin Mart ayında
Halep kırsalındaki Cina köyünde bir
camiyi hedef alarak çocuklar dahil,
38 kişinin ölümüne yol açtığı saldırıdan
da söz edildi. Washington gerekli ön-
lemleri almayarak uluslar arası hukuku
ihlal etmekle suçlandı ancak bu saldı-
rının savaş suçu teşkil etmediği savu-
nuldu. 

ABD yönetimi  sözde o ülkenin si-
villerini korumak adına, tüm dünya
kamuoyunun önünde bir ülkenin top-
raklarına bomba yağdırmasına rağmen,
BM’ye göre savaş suçu ilan edilmiyor,
ancak ispatlanmadığı halde Suriye yö-
netimi kimyasal silah kullanmakla suç-
lanabiliyor. İtiraflarına rağmen, em-
peryalist ülkelerin temsilcisi BM’in
adaletli olmasını beklemiyoruz. Çünkü
dünya halklarını temsil etmiyor. 

Artık BM Suriye temsilcisi bile
Suriye halkının kazandığını ve ABD'nin
çocuğu IŞİD’in yenildiğini söylüyor.
Sadece BM Suriye temsilcisi değil,
Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Ro-
bert Ford ve The Independent'ın Orta
Doğu muhabiri Robert Fisk de Suri-
ye’deki savaşta ABD’nin kaybettiğini
ve Suriye’nin kazandığını itiraf etti. 

Lübnan’da yayın yapan El Mayadin
haber kanalına 7 Eylül’de konuşan
eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’a
yöneltilen sorulara cevabında Ford:
"Savaş yavaş yavaş bitiyor... Esad ka-
zandı ve iktidarda kalmaya devam ede-
cek” dedi. Ford ayrıca Suriye Cum-
hurbaşkanı Beşar Esad’ın bölünmeyi
kabul etmeyeceğini ve yönetimin kesin
askeri zaferi kazanacağını öngördüğünü
belirtti.  

The Independent muhabiri Robert
Fisk ise 7 Eylül’de Gazete Duvar’da
tercüme edilip yayımlanan makalesinde
şunları ifade etti, “Batı inanmakta zor-
lanabilir ama Suriye savaşı bitiyor
gibi görünüyor ve kazanan da Esad”
diye yazdı. Fisk ayrıca şunları ifade
etti:  “Geçen hafta cep telefonuma Su-
riye’den bir mesaj geldi. “General
Hadur sözünü tuttu” diyordu. Ne an-
lama geldiğini biliyordum.

Muhammed Hadur’la beş yıl önce
tanışmıştım. Halep’in doğusunda İs-
lamcı savaşçıların ateşi altında bulunan
küçük bir banliyöde, az sayıda Suriye
askerini komuta ediyordu. Bana hari-
tasını göstermişti. “Bu sokakları 11
günde yeniden ele geçiririm” diyor-
du.

Ve sonra bu yıl temmuz ayında, Su-
riye çölünün epey doğusunda Hadur’la
yeniden biraraya geldim. Ağustos bit-

Direnen Suriye Halkı Emperyalist Oyunları Bozuyor
Zafer Direnen Suriye Halkının Olacak!



meden kuşatma altındaki Deyrül Zor kentine gireceğini söylüyordu.
Ona biraz acımasızca, bana en son Halep’in bir kısmını 11 günde
yeniden ele geçireceğini söylediğinde, Suriye ordusunun bunu yap-
masının dört yıldan uzun sürdüğünü hatırlattım. Bunun uzun zaman
önce olduğunu söyledi. O günlerde ordu gerilla savaşını öğrenmemişti.
Ordu, Golan’ı geri almak ve Şam’ı savunmak üzere eğitilmişti.
Ama artık gerilla savaşını biliyorlardı.

Gerçekten de öğrenmişlerdi. Hadur çöldeki konuşmada Sukna
kasabasını bombalayacağını -bombardımanın büyük kısmını Ruslar
gerçekleştirecekti- ve kendisinin komuta ettiği Suriye askerlerinin
Sukna üzerinden, 80 bin sivil ile 10 bin askerin üç yıldır IŞİD
kuşatması altında bulunan Deyrül Zor’a ilerleyeceğini anlattı. 23
Ağustos’a kadar Deyrül Zor’a ulaşacağını söyledi. Neredeyse tam
da dediği tarihte oldu. Şu an Deyrül Zor’un geri kalan kısmına
ilerliyor, sonra da Suriye-Irak sınırına gidecek. “

Suriye’de olduğu gibi biliyoruz ki, direnen mutlaka kazanır.
ABD emperyalizminin, faşist AKP'nin Suudi Arabistan ve Katar
gibi işbirlikçilerin tüm saldırılarına rağmen kazanan Suriye halkı
oldu. 

Geçen hafta Lübnan Hizbullahı, Suriye'de hükümet güçleriyle
birlikte yer aldığı iç savaşta "zafer" ilan ederken, Rusya da ordunun
ülkenin büyük bir bölümünde yönetimi silahlı gruplardan geri
aldığını açıkladı.

Lübnan gazetesi El Ahbar'da 12 Eylül’de yayınlanan habere
göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yaptığı bir konuşmada,
"Suriye'deki savaşı kazandık" dedi. Nasrallah, Suriye'de "dağınık
çatışmalar" halinde savaşın devam ettiğini belirterek, "yürürlüğe
sokulmak istenen projenin" başarısız olduğunu ifade etti. Lübnan
Hizbullahı, 2013 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimine
ve ordusuna destek vermek amacıyla Suriye’deki savaşa dahil oldu.
Hizbullah, Suriye'ye gönderdiği binlerce savaşçı ile özellikle Irak
Şam İslam Devleti ve El Nusra Cephesi gibi cihatçı örgütlerle sık
sık çatışmalara girerek yenilgilere uğrattı. Hizbullah, Lübnan
sınırındaki bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin denetimine gir-
mesinde önemli rol oynadı.

Sonuç olarak: 
-Emperyalizm, tüm teknolojik üstünlüğüne ve işbirlikçilerinin

desteğine rağmen, halkların kanı üzerinden, işgaller, baskı ve zor
politikalarıyla hükmünü sürdürmeye çalışan tüm kapitalist iktidarlar
gibi yok olmaya mahkumdur.

- Tarih direnenlerin kazandığını yazmıştır. Suriye’de de tarihi
direnen Suriye halkı, ordusu ve direnişçi müttefik güçleri yazıyor,
yazmaya devam edecektir. 

Suriye’de kazanılan zaferler tarihsel olarak direnen halkların
mutlaka kazanacağına bir örnektir aynı zamanda. Suriye halkının
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı kahramanlıklar uğruna yarattığı
bu şanlı zaferlerini kutluyor ve halkların birliği ve dayanışmasıyla
emperyalizmi yok edeceğimize inandığımızı bir kez daha belirtiyoruz. 
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Suriye’de Son Bir 
Haftada Neler Oldu?
Rusya Savunma Bakanlığı Deyrezzor

İlinde IŞİD’e karşı operasyonlarda Suriye
ordusuna destek veren Rus askeri müsteşarlar
başkanı General Valery Asabov’un dün
IŞİD’in fırlattığı füzenin sonucunda yaşamını
yitirdiğini ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı 24 Eylül’de
resmi facebook sayfasında yayınladığı bül-
tende Deyrezzor kırsalında ABD özel güçleri
ve araçlarını işbirlikçi IŞİD’in bulundukları
bölgelerde bulunduklarını gösteren uydu gö-
rüntüleri yayınladı. Rus bakanlık 08-12 Eylül
tarihleri arasında ABD güçlerinin Deyrezzor
kırsalında Fırat Nehrinin doğusunda IŞİD’in
bulunduğu bölgeler içinde rahat bir şekilde
dolaştıklarına dikkat çekti. Bültende ABD
güçlerinin aynı zamanda destekleyip yön-
lendirdikleri ‘Demokratik Suriye Güçleri’
(DSG) adıyla bilinen silahlı grupların da
IŞİD bölgeleri içinde rahat ve güvenli bir
şekilde hareket etmelerini garantilediklerine
vurgu yaptı. Görüntülerde ABD araçlarının
IŞİD’in sıkı bir şekilde korunan karargahları
yakınlarında görüntülendiklerine dikkat çeken
bakanlık; bu güçler ile IŞİD arasında da
hiçbir çatışma ya da gerginliğin kaydedil-
mediğini ve aralarında bir bağ olduğunun
deşifre edildiğini ifade etti.

Suriye Ordusu IŞİD’e karşı operasyon-
larında yeni bölgeleri kontrolüne geçirdi

Askeri bir kaynağa gore, 25 Eylül’de
ordu birliklerinin Homs İlinin doğusunda
50 kilo metre karelik alanı IŞİD’ten kurtardı,
bu bölgede bulunan yerleşim alanlarındaki
halkın can ve mal güvenliğini sağladı. Askeri
kaynak, Deyrezzor Kenti ve kırsalında iş-
birlikçi çeteci IŞİD’e karşı operasyonlarında
bu çeteleri büyük kayıplara uğratmaları ar-
dından kontrolleri altındaki bölgeleri geniş-
lettiklerini aktardı. Kaynak, öldürülen işbir-
likçilerin arasında yabancı ve saha komu-
tanlarının bulunduklarına dikkat çekerken,
operasyonlarda IŞİD’e ait tank, zırhlı araç
ve bombalı araçların imha edildiklerini söy-
ledi.

“Zaferi Biz Çoktan Kazanmıştık, Nihai
Zaferi de Kazanacağız”



Suleyman Sakr - Gazeteci: 
Ordu Tedmur’u aldıktan sonra, Rak-

ka’nın doğusunun kurtarılması ve bu böl-
gelere ilerlemesi Deyrezzor çatışmasının
yakın olduğunun habercisiydi.  Aynı za-
manda İran, Rusya, Hizbullah Lübnan sı-
nırındaki çatışma bitti gibi... Lübnan –
Suriye sınırı kırsalındaki işbirlikçilerin
Deyrezzor’a gitmesi konusunda anlaşma
yapıldı. Ve Amerika koalisyonu bu konvoyu
vurdu. Birçok verinin sonucuna göre, bu
müttefiklerin bazı Iraklı grupların ittifakıyla
Deyrezzor’daki kuşatma yarıldı. Deyrez-
zor’daki kuşatma yarıldıktan sonra Tedmor
Deyrezzor yolu açıldı. Buralar mayın ve
bubi tuzaklarından temizlendikten sonra,
yaşam ihtiyaçları, gıda vb. ulaştırılmaya
başlandı. Fırat nehri üzerinden Rus-Amerika
ittifakı olduğu söylenen ordu Deyrezzor’a
Rus güçleri ulaştıktan sonra Fırat’ı geçme
söz konusu olduğunda Suriye zafer kazandı.
Fırat üzerinden geçilmesi Amerika için
kırmızı çizgiydi. Oranın geçilmesini iste-
miyordu.

Öncesinde de ordu çok sayıda zafer
kazanmış ve kırmızı çizgileri aşmıştı, bu
kazandığının bir göstergesi.... Ve kırmızı
çizgileri geçmişti ve kazandığını göstermişti.
Deyrezzor’un alınması üzerine Amerika
Rakka çatışmasını durdurdu. IŞİD’le ça-
tışma sonlarını yaşıyor. Şimdi Suriye’nin
Kürtlerle çözmesi gereken siyasi ve askeri
sorunlar var.  
Nuhet Aldee - Kuaför:  

Çok eminim ve güveniyorum orduya
ve hakim önderliğe...  Biz her zaman hak-
lının yanında olduk ve hak kazanacak
mutlaka.  Zaferi biz çoktan kazanmıştık,
nihai zaferi de biz kazanacağız. 
Ammar Brabdane - Avukat: 

Emperyalistler, Suriye’deki Yenilgilerini
İtiraf Ediyor

Emperyalist güçler Suriye’deki yenil-
gilerini nadiren itiraf ederler, çünkü onlar
kendilerini dünyanın en büyük gücü olarak
görüyorlar ve kimsenin karşılarında dura-
mayacağını düşünüyorlar. Ama Suriye bu
dengeyi bozdu. Terörü desteklediği halde
teröre yenik düşen emperyalist güçleri
bozguna uğrattı. Bu yenilginin ilk tanımını

ABD’nin Su-
riye Büyükel-
çisi Robert
Ford yaptı.
Ford; Cumhur-
b a ş k a n ı
Esad'ın zaferini
ilan eden bir
dizi bildiride
bulundu. Ford:
“Esad zaferi
kazandı ve kısa
süre sonra tüm
ülke üzerinde-
ki hakimiyeti
sağlayacak, bu
an meselesi... 

Aralarında
BM Genel Se-
kreteri Stefan
De Mistu-
ra’nın da oldu-
ğu bazı şahsiyetler Suriye’nin zaferiyle
ilgili itiraflarda bulundu. De Mistura şunları
itiraf etti; silahlı işbirlikçilerle karşı karşıya
gelindiğinde işbirlikçiler kazanmayacak.
Ve emperyalistler artık Başkan Esad’ın
gitmesini şart olarak koymuyorlar. Bu ba-
şarısızlıklarının bir yansımasıdır. Suriye’deki
krizle ilgili Fransa Dışişleri Bakanı Suri-
ye’nin başkanı Beşşar Esad’ın gitmesiyle
ilgili temel şart geçmişte kaldı dedi. Ar-
dından İngiltere geldi.

Ve Suriye’deki yenilgi emperyalist güç-
ler için sonun başlangıcı oldu. 
Hanade Ebrahim – Gazeteci:

Biz zaferi yeni kazanmadık. Zaferi
geçmişten bugüne geleceğimizi tarihten
bile görebiliriz. Amerika’nın kaybedeceği
de açıktır, çünkü haksız ve bizim toprak-
larımızda işleri yoktur. Ne Amerika’nın
ne de işbirlikçilerinin... Başından itibaren
kazanacağımıza hiçbir şüphem yoktu,
çünkü bir halk olarak kendimize güveni-
yoruz ve inanıyoruz; kendi topraklarımızı
savunmak kadar meşru bir şey olamaz.
Biz kazanacağımızı biliyorduk ama bunu
Robert Ford gibi emperyalistlerin sözcü-
lerinin itiraf etmesi ayrı bir önem taşıyor. 
Sarkis Kassagian - Gazeteci: 

Suriye’deki silahlı krizin son aşamasını
yaşıyoruz. Siyasal, politik kriz veya sosyal
kriz devam edecek. Çünkü bu savaşın ne-
ticeleri her gün daha da belli olacak. Tabiki
Suriye’de ilk günden iç savaş değildi. Su-
riye’de yaşananlar; emperyalizm ve siyo-
nizm, şbirlikçilerini kullanıp içte bir kriz
başlattılar sonra hepimizin bildiği gibi,
dünyadan 80’den fazla ülkeden işbirlikçi
savaştı. 

Şimdi neden sakin ve emin bir şekilde
savaşın son aşamasını yaşıyoruz diyorum
çünkü teröristlerin elinde çok küçük bir
kısım kaldı coğrafi olarak. İdlip ve Ha-
ma’nın bir kısmı, Nusra olarak el Kaide
olarak söylüyorum bunu. Türk istihbaratının
desteklediği grup, IŞİD’in elinde çok küçük
bir yer kaldı, ayrıca tüm dünyanın morali
de değişti. 

Bildiğiniz gibi CIA silahlı gruplara
eğitim verme programını durdurdu. Ame-
rikan yönetimi artık Esad’ın gitmesini şart
olarak koymuyor, Avrupa devletleri de
öyle… Tüm dünya önce terörizme karşı
öncelik olduğunu kabul etti. Bu Suriye
devletinin ilk sözüydü.  Bu savaşın son
aşamasında olduğumuz için haritaya bak-
tığımızda tabiki Suriye çok şey kaybetti.
Ama bir kazançtan söz edebilirsek, Ame-
rika’nın siyonizmin, petrol ülkelerinin,
Türkiye’nin yani emperyalizmin ve işbir-
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likçilerinin hedefine ulaşmaması bir kazanç… Burada
çok şey kaybettik. Coğrafya olarak büyük bir sorun
var. Kürt meselesi… Suriye’de Kürt meselesi her
geçen gün daha da büyüyor. Irak’ta Kürt sorunu büyük
aşamaya geçti, bağımsızlık için… Türkiye’de yeni bir
etaba girecek Kürtlerin durumu… İran’da da bir Kürt
sorunu başlayabilir. Bence artık gelecekte artık terörizmi
bitirdikten sonra artık yeni bir sorun var bölgede o da
Kürt sorunu. Daha önce ağırlıklı olarak Türkiye’nin
sorunuydu, şimdi İran, Irak, Suriye’nin sorunu… Bu
Erdoğan’ın yanlış politikaları sonucu… Suriye’nin
kuzeyinde işbirlikçilere destek vermesinin bir sonu-
cu… Kürtler bence emperyalizmin bölgedeki gelecekteki
istismarı.

Nuriye ve Semih’in Açlığını Bir Nebze
Olsa Paylaşmak Bir Onurdur

Suriye Halk Cephesi Nuriye ve Semih ile dayanışmak
amacıyla yaptığı 1 aylık açlık grevini 19 Eylül akşamı
tamamladı.  Açlık grevi yapan Halk Cephelilerle
yapılan sohbette, Suriye’de bir nebze de olsa Nuriye
ve Semih’in açlığını paylaşmanın bir onur olduğunu,
bu direnişlerin devrimi ve devrimcileri büyüttüğünü,
kendilerinde de gördüklerini dile getirdiler… Nuriye
ve Semih’in sesini duyurmak için farklı eylem ve
araçlarla devam edeceklerini söylediler. Sohbet’in de-
vamın da Nuriye ve Semih’in ve diğer direnişçilerin
yaptığı direnişlerin Türkiye’yi, Avrupa’yı ve Ortadoğu’yu
birleştirdiğini tek bir ruh ve inançla hareket edildiğini,
Nuriye ve Semih’in direnişinin mutlak zaferle sonuç-
lanacağını yürekten inandıklarını vurguladılar… Ve
bu çalışmaların büyük bir kararlılık ile devam edeceğini
söyleyerek sohbeti tamamladılar.

Suriye Halk Cephesinin Nuriye ve Semih’in Talepleri
Kabul Edilene Kadar Direnmeye Devam Edeceğiz di-
yerek  Şam Teşrin Parkında Nuriye ve Semih'in sesini
Suriye halkına duyarmak için yaptığı stant çalışmaları
10, 11, 12, 13, 14, 15. günlerde devam etti.

Yürüyüş: Nuriye ve Semih'in açlık greviyle dayanışma
için siz de Avrupa'da açlık grevine başladınız. Daha önce de
sizlerin de içinde bulunduğu değişik eylemler yapıldı. Bu
eylemler nelerdi, ne sonuçlar aldınız? Bunca eylemden sonra
ag'ye başlama nedeniniz nedir?

Ayhan Yalman: Nuriye ve Semih'in KHK'larla işten atılma-
sından sonra Nuriye Gülmen'in Yüksel caddesinde özgürlük
anıtı önünde başlatmış olduğu oturma eylemiyle birlikte toplumsal
duyarlığı artıran bir direniş hem ülkede hem ülke dışında
tepkilerin açığa çıkmasıyla büyük bir yere ulaştı. Bizler Avrupa'da
yaşayan vatanseverler olarak süreci çok yakından takip ediyor,
aynı zamanda neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz.
Daha sonrasında Nuriye Gülmen'in tek başına sürdürdüğü
oturma eylemine Semih Özakça'nın da dahil olmasıyla direniş
daha da yaygınlaştı ve kitleler tarafından haklı ve meşru zeminde
dillendirilmeye başladı. Biz de Nuriye ve Semih'in haklılığını
ve meşruluğunu Almanya'da anlatabilmek adına bir çok eylem
yaptık. Nuriye ve Semih'in resimlerinin olduğu afişlemeler
yaptık, binlerce bildiri dağıttık ve aynı zamanda iki ayı aşkın
Dortmund'da günlük oturma eylemi yaptık. Ayrıca Almanya'nın
en büyük TV'lerinden birisi olan ZDF önünde ve konsolosluklar
önünde eylemler gerçekleştirdik.

Orhan Batasul: Bizler Dev-Genç'liler olarak gerek ülkede
gerekse Avrupa'da süreci en yakın takip edenlerdendik. Direnişin
başından beri çeşitli eylemler yaptık örneğin bildiriler dağıttık
yüzlerce binlerce, çadırlar açtık, yürüyüşlere katıldık, çatkapılar
yaptık. Ve en son çare olarak da açlık grevine başlamaya karar
verdik. Peki niye açlık grevi diye sorulabilir elbette ya da başka
eylemler yapamaz mıydınız AG yerine. Ama elbette öyle değil
Nuriye abla ve Semih abide biliyorlardı başka eylemler yapmayı
keza yaptılar 30-35 defa gözaltına alındılar, işkence gördüler ve
son çare olarak AG başvurdular çünkü onlar düşmanını tanıyorlar
ve ne için mücadele ettiklerini biliyorlar. Sınıf bilinci ve tarih
bilincine sahipler biliyorlar bizim tarihimizde AĞ hep zafer ile
sonlanmıştır 84,96 ve büyük ölüm orucu direnişi bunun en
büyük göstergesi onlar gücünü tarihimizden aldılar yine aynı
şekilde.

Yürüyüş: Binlerce kilometre ötede bir sorun Nuriye ve Se-
mih'in işten atılması, uğradıkları baskılar, faşist saldırılar.
Özellikle genç yaştaki ve Avrupa'da yaşayan biri için bu
Nuriye ve Semih nasıl bu kadar, onlar için açlık grevi yapacak
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45FAŞİZME KARŞI İLLE DE KAVGA!

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde

ALMANYA’DA NURİYE VE SEMİH
İÇİN 30 GÜNLÜK DESTEK AÇLIK

GREVİ YAPAN ORHAN BATASUL VE
AYHAN YALMAN :
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kadar size yaklaştı. Hangi duyguları
yaşadınız, neler düşündünüz ve sizi
onlar için harekete geçiren dina-
mikler neler oldu, biraz ayrıntıılı
anlatabilir misiniz?

Ayhan Yalman: Ben Avrupa'da
yaşayan anti-emperyalist, anti-faşist
bir vatanseverim. Ülkemden hiçbir
zaman bağlarımı koparmadım. Bu
büyük ailenin bir ferdi olmak çok
büyük ve onur verici bir şey. Benim
ve ülkem arasında güçlü bir bağ ve
kültür var. Ben bu bağ ve kültür ile
besleniyorum, dolayısıyla ülkemde
olup biten her haksızlığa, her adalet-
sizliğe karşı anti-emperyalist anti-
faşist bir vatansever olarak, gerek
bireysel, gerekse örgütlü bir vatansever
olarak tepkimi gösteriyorum. Bu so-
rumluluk ve bilinç ile Almanya'da
yaşıyorum.

Orhan Batasul: Elbette 3000 km
ötede yaşıyoruz ama yüreklerimiz,
acılarmız ve sevinçlermiz ortak. Onlar
bugün orada tüm haksızlığa uğramış
insanlar için direniyorlar. Mesele artık
iş veya ekmek meselesini geçti onlar
her şeyden önce onur ve adalet için
direniyorlar. Biz de onların açlığına
ortak olmak istedik. Komşumuz aç-
ken, biz tok yatamayız diye bir ge-
lenkten geliyoruz. Bugün AKP faşizmi
halka karşı topyekün bir savaş başlattı
Kürdistanı paramparça etti, onlarca
kamu emekçisini işinden ekmeğinden
attı, açlık ve yoksulluk hat safada,
halk çocuklarını katlediyorlar. Sıla
Abalay, Dilek Doğan, Yılmaz Öztürk,
İnanç Özkeskin, Günay Özarslan ve
Kemal Korkut. Bizlerde elbette olup
bitenlere sessiz kalmayacağız faşizmin
saldırılarını artırdığı bu dönemde biz-
ler de Dev-Genç'liler olarak onların
karşısında bir barikat gibi duracağız.

Yürüyüş: Açlık grevi içinde bir
yerde durmadınız, dergimizin say-
falarından da takip ettiğimiz kada-
rıyla birçok faaliyette de bulundunuz.
Neler yaptınız, nasıl tepkiler aldınız,
özellikle devrimci-demokratlara uzak
çevrelere gittiniz mi, KHK ile işten
atılma saldırısına, iki eğitimcinin
yaşadığı haksızlıklara nasıl tepkiler
verdiler. Yaşadığnız olumlu, olumsuz
örnekleri anlatabilir misiniz?

Ayhan Yalman: Evet yerimizde
durmadık ve duramazdık da. Çünkü
insan olmanın insan kalabilmenin ol-
mazsa olmazı dayatılan olumsuzluğu
haksızlığa dünyanın neresinde olursak
olalım direnmekten ve mücadele et-
mekten geçiyor. Almanya’nın birçok
yerinde yürüyüşlere katıldık, bildiriler
dağıttık, çatkapı yaparak halka NU-
SE'yi anlattık. Ayrıca Alman kurum-
larını ve partilerini dolaşarak direniş
hakkında onlara bilgi verdik ve des-
teklerini beklediğimizi söyledik. Yine
mahkeme günü bizlerde Essen Türk
Konsolosluğu önünde eylem gerçek-
leştirdik.

Orhan Batasul: Açlık grevi sü-
recinde sizin de dediğiniz gibi birçok
eylemlerde ve faaliyetlerde bulunduk.
Alman kurumlarını ve partilerini ge-
zerek onlara Nuriye ve Semih'in di-
renişlerini anlattık. Yine aynı şekilde
Türk kurumlarına giderek onlara hem
NUSE hakkında hem de kendi açlık
grevimiz hakkında onlara bilgi verdik
ve desteklerini beklediğimizi söyledik.
Onun haricinde binlerce bildiri da-
ğıttık, çadır açtık. Almanya Anadolu
Federasyonu düzenlediği aile konfe-
ransına katıldık. Genel olarak çok
iyi tepkiler ile karşılaştık halk bu ko-
nuda genele olarak çok duyarlı NU-
SE'yi bilmeyen çok örneğin biz Du-
isburg'da iki günlük çadır açmıştık
orada halk kendiliğinden gelip imza
atıyordu, bizler ne yapabilir diye so-
ruyorlardı.

Yürüyüş: Ülkesindeki sorunlara
duyarlı olmakla kalmayıp, bu so-
runların çözümünde kendi gücünce
yer almaya çalışan insanlar olarak,

Arupa'daki gençlere, ailelere neler
demek istersiniz. Siz ne öğrendiniz,
bu öğrendiklerinizi bizlere, Avru-
pa'daki Anadolu insanına nasıl an-
latırsınız?

Ayhan Yalman: Avrupa'da ya-
şayan bizler yoz, kozmopolit, bencil,
bireyci yaşam kül türüne alternatif
paylaşmayı, kardeşliği, çıkarsız sev-
giyi esas alan Anadolu halk kültürünü
öğreniyoruz. Kendimiz öğrendikle-
rimizi ve daha da öğreneceklerimizi
ülkemiz insanlarına alternatif bir ya-
şamın kültürün olduğu, kendimizden
yola çıkarak anlatıyoruz. Çünkü ne
kadar da zorlasak bizler buraya ait
değiliz. Köklerimizden ve gelenek-
lerimizden koparılmamak için yoz-
laşmaya ırkçılığa, uyuşturucuya kim-
liksizleşmeye boyun eğmeyeceğiz.
Her zaman yüzümüz ülkemize dönük
olarak vatan ve halk sevgisini bık-
madan usanmadan insanlarımıza an-
latmaya çarpık vatan ve halk sevgisi
anlayışını, içini boşaltmaya çalışanlara
karşı mücadeleye ve gerçek vatan ve
halk sevgisini anlatmaya devam ede-
ceğiz.

Orhan Batasul: Avrupa'da yaşa-
yan halkımıza şunu söylemek istiyo-
rum. Ülkemizde olup biten olaylara
sessiz kalmayın. Ben Avrupa'da ya-
şıyorum banane demeyin. Bizim doğ-
duğumuz ve sonunda orada olacağı-
mız topraklardır orası. Faşizmin az-
gınca saldırdığı bu dönemde siz de
mücadele içinde kendinize yer edinin.
Tüm gençlerimizi Dev-Genç safla-
rında mücadele etmeye davet ediyo-
rum. YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞA-
SIN DEV-GENÇ'LİLER!
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HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğ-
luk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un
cenazesinde yaşanan saldırı devletin
bizzat provokasyonu örgütleyen güç ol-
duğunu ortaya koydu. Saldırı sonrası
yaşananlar, saldırının AKP iktidarının
iddia ettiği gibi 3-5 kendini bilmezin
saldırısı olmadığını, saldırının devlet
eliyle örgütlendiğini göstermektedir. 

Saldırının hemen ardından AKP'li
bakanlar üst üste açıklamalar yaparak
saldırıyı devletten bağımsız, kendi ba-
şına bir saldırı olarak gösterme çabasına
girdiler. “Başbakan Binali Yıldırım,
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine
saldırıyla ilgili olarak, ‘Cenazeye saldırı
kendini bilmez birkaç kişinin provo-
kasyonudur. Bu işin sorumluları kimse
bulunacak, gereği yapılacak' dedi."
(15 Eylül Posta) 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet
Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Anadolu
Ajansı'na yaptığı açıklamalarda; "Çok
çirkin bir hadise, saygısız ve ölçüsüz
bir davranış söz konusu. Gelenekleri-
mize, inançlarımıza uygun olmayan
bir davranış" dedi. Bozdağ, "kabul
edilemez" olarak nitelendirdiği bu sal-
dırıyı 20-25 kişilik bir grubun yaptığını
ve polisin saldırı sırasında güvenlik
aldığını ve saldırı hakkında soruşturma
başlatıldığını açıkladı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;
"Defin işleminin hemen akabinde ger-
çekleşen bu olaylar bizi üzmüştür. Va-

limizle biz olay yerine intikal ettik.
Üzüntümüzü ortaya koyduk." açıklaması
yaparken, Ankara Valiliği; "20-25 kişilik
bir grubun sataşma girişiminde" bu-
lunduğunu açıkladı. 

Saldırı bir grubun kendi başına ger-
çekleştirdiği bir saldırı değildir. Bunun
somut kanıtlarından birisi Süleyman
Soylu’nun saldırıyı gerçekleştirenlerle
karakolda çektirdiği fotoğraflardır.
Yine; haberlerde çıkan ve saldırganların
Ermeni karşıtı sloganlar attığı haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun
"öyle bir şey yok" açıklamasıyla ya-
lanlandı. Oysa saldırganların ifadeleri
Soylu'yu yalanlıyordu. Süleyman Soylu
görüntüleri “saniye saniye izlediğini”
“Buraya Ermeni gömdürmeyiz, buraya
Alevi gömdürmeyiz” sloganlarının atıl-
madığını söylemişti. Gözaltına alınan
faşistlerden biri "Burası Türkiye Cum-
huriyeti devleti mezarlığı, burası Ermeni
mezarlığı değil, teröristler gömülemez"
dediğini itiraf ettiği ortaya çıktı. Ankara
Valiliği’nin "sataşma" ifadesi de, sal-
dırının devlet tarafından organize edil-
diğini ve üstünün her zaman olduğu
gibi külleneceğinin göstergesidir. 

Bu ülke emperyalizme bağımlı, fa-
şizmle yönetilen bir ülkedir. Devlet
eliyle halka, cenazelere karşı örgütlenen
saldırılar da ilk değildir. Panzerlerin
arkasına bağlanarak yerlerde sürüklenen
gerilla naaşları, katledilen devrimcilerin

cenazelerine yapılan işkenceler, cena-
zelerin yarılması, asit kuyularına atıl-
ması yeni değildir. Sur'da, Suruç'ta,
Cizre'de yakılan cenazeler, işkence
edilen cenazeler... Hiçbiri 3-5 kişinin
kendiliğinden saldırıları değildi. 

Bu ülke, bir babanın katledilen oğ-
lunun cenazesini alabilmek için canını
ortaya koyarak direniş yapmak zorunda
kaldığı bir ülkedir. Kemal Gün katle-
dilen oğlunun cenazesini alabilmek
için ölüme yatmıştır. 

Daha geriye gidecek olursak 6-7
Eylül olayları devlet eliyle örgütlenmiş,
başında bizzat Sabri Yirmibeşoğlu'nun
bulunduğu bir provokasyondu. Devletin
organize ettiği bu saldırıyla binlerce
gayri müslim yerlerinden, yurtlarından
edilmiş, mallarına el konulmuştur. Yine
1977 1 Mayıs katliamı, Maraş Katliamı,
Sivas Katliamı, Gazi Katliamı bizzat
devletin organize ettiği ve yönettiği
katliamlardır. Bu katliamların hiçbirinin
sorumluları yargılanmamış veya gös-
termelik yargılamalarla aklanmış, ödül-
lendirilmişlerdir. 

Yine yakın zamanda Hrant Dink
katledilmiş, emniyet müdürleri ve jan-
darma komutanlarının, Hrant Dink'in
katili Ogün Samast ile karakolda Türk
bayrağı önünde çektirdikleri fotoğraflar
çıkmıştı. Hrant Dink'in katilinin devlet
olduğu tanık ve belgelerle açıktır. 

Her şey devletin gözleri önünde,
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde

HATUN TUĞLUK'UN CENAZESİNE SALDIRI "KENDİNİ BİLMEZ ÜÇ BEŞ KİŞİNİN SALDIRISI" DEĞİL 

FAŞİZMİN HALK DÜŞMANI YÜZÜDÜR! 



iplerini devletin tuttuğu katiller ta-
rafından yapılıyor. Dünyanın en çok
korunan başkentlerinden birinin gö-
beğinde böyle bir saldırı gerçekleşiyor
ve İçişleri Bakanı karakola giderek
saldırganlarla fotoğraf çektiriyorsa,
açıktır ki bu saldırıyı daha en başından
planlayan devlettir. Bu tavırla saldırıyı
da üslenmiştir Süleyman Soylu. An-
cak sanılmasın ki Süleyman Soylu
“yakalanmıştır”. Hayır  bir yandan
kınama demeçleri, bir yandan fa-
şistlerle kolkola görüntülerin yayın-
lanması halka yönelik bir politikadır.
Bu tavır halka gözdağı vermek içindir.
Halkı sindirip susturmanın yoludur.

Saldırının hemen ardından, ikti-
darın bakanlarının üst üste açıkla-
malar yaparak yaygara koparmaları,
halkı yönlendirmeye, bilincini çar-
pıtmaya yöneliktir. Herkesi yönlen-
dirme çabasıdır. Gobels'in yalan po-
litikasına sarılıyorlar. “Ne kadar çok
yalan söylersen o kadar inandırıcı
olur” diyerek yalan üstüne yalan
söylüyorlar. 

Sabah gazetesi yazarlarından
Mahmut Övür'ün, Süleyman Soylu
ile yaptığı röportaj da buna hizmet
ediyor. Mahmut Övür Sabah gazeti-
sindeki köşesinde; "HDP Eş Genel
Başkanı Aysel Tuğluk'un vefat eden
annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde
yaşanan insanlık dışı olayı birileri
kendi çıkarları için hala fırsat sayıyor
ve "hile" yaparak kullanıyor. 

O gün orada hepimizi utandıran
bir şey oldu ama aynı zamanda va-
lisinden bakanına, başbakanından
cumhurbaşkanına en sert duruş da
sergilendi. 

Ancak ne yazık ki bu gerçeğe
rağmen kirli akıllar, marjinal bir
grubun tepkisi üzerinden hala top-
lumun sinir uçlarına dokunarak kaos
yaratmak istiyor.(.....)Bilmeleri ge-
reken bir tek şey var. Hukuk devleti
tüm kurallarıyla işliyor, işleyecek."
O kirli saldırıya her düzeyde en sert
tepki verilmişken, hala sinir uçlarını
harekete geçirmek "kirli algı" değil
de nedir?" diyerek, AKP iktidarını

aklamaya çalışıyor. 
Yalanlarının açığa çıkmasını da

umursamıyorlar. Aslında zaten bunu
özellikle yapıyorlar. Halkın kendi-
lerine inanan kesimini yalanlarla al-
datmaya çalışıyor, provokasyonu gö-
ren kısmını ise bizzat provokasyonun
başında olduklarını fotoğraflarla an-
latarak “istediğimi yaparım” mesa-
jıyla sindirmeye çalışıyorlar. Cum-
hurbaşkanından başbakanına, bakan-
lardan valiliğe kadar hepsi "saldırıyı
kınadık, lanetledik" diyorlar. Demo-
krat kisvesine bürünüyorlar. Sonra
da saldırganlarla karakollarda poz
vererek halka gözdağı veriyorlar. Bu
çaresizliklerinin de göstergesidir. Dü-
zenledikleri provokasyon, sonrasında
kendilerini demokrat ilan ederek yap-
tıkları açıklamalar, üst üste söyle-
dikleri yalanlar, yalanları ortaya çık-
tıkça gösterdikleri tavırlar... hepsi
çaresizliklerinin göstergesidir. Yö-
netememe krizleri derinleştikçe, ça-
resizlikleri ve saldırganlıkları da ar-
tıyor, artmaya devam edecek. 

Aldığı özel izinle annesinin cenazesine
katılan Aysel Tuğluk, cenazede zar zor ayakta
durabiliyor ve ancak 2 kişinin kollarına
girerek yürüyebiliyordu. Tuğluk annesinin
cenazesinde yıkılmış, tükenmiş bir görüntüye
sahiptir. 

Denilebilir ki; "İnsan annesinin acısını
yaşayamaz mı? "Elbetteki halk ve halkın
temsilcileri yakınlarının acısını derinden ya-
şarlar. Fakat sorun acıyı hissedip etmeme
sorunu değildir. 

Aysel Tuğluk faşizmin elinde tutsaktır.
Kürt halkının temsilcisi, sözcüsü olduğunu
söyleyen HDP'nin bir yöneticisidir. Abisi
şehittir. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce gerilla cenazesi
kaldırmış bir halkın temsilcisi iddiasındadır. Kürt
halkının binlerce şehidi karşısında yıkılmamış, harap
olmamıştır. Bugün annesinin cenazesinde yıkılmış ve
perişan bir görüntü ortaya koymuştur. Bu görüntü,
kendi halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını savunduğunu
iddia eden birisine yakışmaz. Kürt halkının toprakları
binlerce evladının kanıyla sulanmıştır. Böyle bir halkın
temsilcisi olduğunu iddia edenlerin görüntüsü, ruh hali
bu olamaz. 

Kendini halkının davasına adayanlar, halkının çektiği
acıları en derinden yaşar, bu acılara son vermek için
mücadele eder, savaşır, düşmanının karşısında da dimdik
ayakta durur. Acısını düşmanına göstermez, düşmanını
sevindirmez. Kendini halkının davasına adayanların en
büyük acısı ise halkının çektiği acılardır. Yoksulluk,
zulüm, bodrumlarda diri diri yakılanlar, panzerlerin ar-
kasına bağlanarak yerlerde sürüklenenler... Bu acılar
karşısında yıkılmayanların, başka zaman yıkılma hakları
yoktur. Halkın temsilciliği, binlerce evladını şehit
vermiş bir halkın duruşu kadar dik durmasını bilmekle
olur.

Yürüyüş
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HALKIN TEMSİLCİLERİ  HALK KADAR DİK DURMALIDIRLAR! 



Hatun Tuğluk'un cenazesine yönelik AKP iktidarının
örgütlediği saldırı sonrasında alınan kararla cenaze mezardan
çıkarılarak defnedilmek üzere Dersim'e götürülmüştür.

Birincisi; cenazeyi mezardan çıkarmak bizim değerle-
rimize, kültürümüze, geleneklerimize aykırıdır. Cenazeye
yapılan saldırı ahlaksızlık, onursuzluktur. Ancak bu saldırı
karşısında alınan tavır da korkunun, cenazeye saygının
önüne geçmesidir. Cenazeyi mezardan çıkarmak, hangi
dinde olursa olsun tüm inançların değerlerine aykırıdır.
HDP'liler, "faşistler provokasyon yarattı" diyerek cenazeyi
mezardan çıkardılar. Oysa saldırıya, faşizme duydukları
kin, korkularından çok daha büyük olmalıydı. O mezarın
başında ölmek ama cenazeyi vermemektir halkın değeri,
geleneği.

Her durumda uzlaşmacılığı politika haline getirenler,
direnmemeyi, bedel ödememeyi çizgi haline getirenler,
faşizmin saldırıları karşısında direnemezler. Böyle bir
güçleri yoktur, böyle bir düşünceleri de yoktur. Akıllarına
ilk gelen cenazeyi toprağından çıkararak başka yere
götürmek olur.

Direnmek, karşı koymak, meşruluğunu savunmak,
hakkını savunmak yok. Bir halk böyle temsil edilemez.
Gelenekler, değerler böyle korunamaz. Neden direnilme-
miştir? Gerekirse o mezarın başında tek başlarına oturup,
katledilmeyi göze alarak mezar hakkını savunmalıydılar.
Binlerce şehide bağlılık, ölüye bile saygı duymayan bir
düşmana kin, bunu gerektirirdi. Bunun için devrimci,
ilerici, solcu, demokrat olmaya gerek yoktur. Mezarı için
direnme gücü halk düşmanı olmayan herkesin bulacağı
bir güçtür. İstanbul'da uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilen Hasan Ferit Gedik'in cenazesi gün gün direnilerek
kazanılmıştır. Annesi, dedesi halkla birlikte direnmiş ve
cenaze hakkını, mezar hakkını direne direne elde etmişlerdir.
Bir şehit annesi olarak Hatun Tuğluk bir direniş abidesi
yapılabilirdi, ancak bunu yapabilmek için faşizme karşı
sınıf kini taşımak gerekir. Sınıf kini taşıyanlar ne ölülerini,
ne de dirilerini faşizme teslim etmezler. Direnirler, mücadele
ederler. 

Kemal Gün oğlunun cenazesini alabilmek için bedenini
açlığa yatırdı, ölüme yatırdı. Günay Özarslan'ın cenazesine
yapılan saldırıya karşı günlerce direniş sürdü, sokak sokak
çatışıldı, "cenazemize dokunursanız kendimizi feda ederiz"
kararlılığıyla cenaze hakkına sahip çıkıldı. Bu bir çizgidir.
Direnmek de bir çizgidir, uzlaşmak, teslim olmak da bir
çizgidir. Tarih ve hayat göstermektedir ki; faşizmle uzlaş-
manın yolunu tutanlar, bu yolda sahip olduklarını da tuta-
mazlar, ölülerini de koruyamaz, sahiplenemezler.
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Cenazeye Saldırmak Ahlaksızlıktır,  Saldırı
Karşısında Direnmeyerek Cenazeyi
Mezardan Çıkarmak Cenazeye Karşı

Saygısızlıktır, Saldırıya Teslimiyettir!

Nuriye ve Semih'i Öldürmenize İzin Vermeyecek
Onları Zulmün Elinden Mutlaka Çekip Alacağız

Nuriye ve Semih'in direnişini anlatmak  için ve Ankara Sincan
Hapishanesinde 28 Eylül'de görülecek mahkeme için İstanbul'da
gece gündüz çalışmalara devam edildi. Büyük bir coşku ile
geçen çalışmalarda Halk Cephesi, halka bu direnişi neden sahip-
lenmek gerektiği konusunda bilgi verdi. Ve halkın dayanışması
ve mücadelesi ile Nuriye ve Semih'i zulmün elinden mutlaka alı-
nacağı vurgusu yapıldı.  Çalışmalardan derlediğimiz haberleri
aşağıda yayınlıyoruz.

İSTANBUL:
Sarıgazi Halk Meclisi: Sarıgazi Halk Meclisi tarafından 22

Eylül’de Nuriye ve Semih için döviz çalışması yapıldı. Yapıştırılan
dövizlerde “Nuriye Ve Semih İşe Geri Alınsın’’,  “Yaşasın Açlık
Grevi Direnişimiz” yazılarına yer verildi.

İkitelli Halk Meclisi: 26 Eylül'de Nuriye ve Semih için
Atatürk Mahallesi Karanfil Sokak bölgesinde döviz çalışması
yapıldı.

Avcılar Halk Cephesi: Avcılar’da Nuriye ve Semih’in mah-
kemesine çağrı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gümüşpala’da
23 Eylül'de altı ailenin katıldığı toplantı yapıldı.  İlk defa Halk
Cephelilerle tanışan ailelerle ülke gündemi değerlendirilip Nuriye
ve Semih’in direnişi konusunda sohbet edildi. Nuriye ve Semih'in
neden açlık grevi yapmak zorunda olduğunu anlatan Halk
Cepheliler ailelerden Nuriye ve Semih’in mahkemesine gelme
sözü aldılar. Bir sonraki günde Avcılar’ın 4 mahallesinde 28
Eylül'de görülecek mahkeme için bildiri dağıtılıp pullamalar ya-
pıştırıldı.  

Bahçelievler Halk Cephesi: Bahçelievler’de 22 Eylül'de
Zafer ve Kocasinan Mahallesi’nde halka Halk Cephesi’nin ha-
zırladığı mahkeme bildirisi verilip 28 Eylül’de Ankara’da görülecek
olan Nuriye ve Semih’in mahkemesine davet edildi.  Birçok kişi
ile uzun sohbetler edildi, aynı zamanda mahallelerde pullama
yapıldı.

İkitelli Halk Cephesi: İkitelli Halk Cephesi 22 Eylül'de
Mehmet Akif Mahallesi esnaflarına ve halkına giderek Nuriye
ve Semih’in direnişini anlattı. Bunun yanında 28 Eylül’de olacak
Ankara Sincan Hapishanesi'ndeki mahkemeye davet ettiler.

25 Eylül’de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Atatürk
Mahallesi bölgesinde kapı çalışması yapıldı. Çalışmada 50 adet
bildiri dağıtıldı. Nuriye ve Semih için 28 Eylül’de Sincan Hapis-
hanesi’nde yapılacak duruşmaya halk davet edildi. Bu konuyla
ilgili sohbet edildi. Akşam 19.30 sularında ise İkitelli Cem evi
bölgesinde 100 adet Nuse için 28 Eylül’de Sincan/Ankara’ya
duyurusu yapıldı. Cem evinden çıkan halk bilgilendirildi. Bir
önceki gün ise Beşkat Bölgesi’nde Nuriye ve Semih'in mahkemesi
için döviz çalışması yapıldı. “Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz!”,
“Kamu Emekçileri Yalnız Değildir!” yazılarına yer verildi.

İkitelli Cemevi bölgesinde Halk Cephesi tarafından 26 Eylül’de
Nuriye ve Semih için döviz ve yazılama çalışması yapıldı.
“Adalet Dilencisi Değil Adalet Savaşçısıyız!, “Nuriye Semih Ya-
şasın!” İkitelli Halk Cephesi imzalı dövizler yapıştırıldı.

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



v Belçika’da Avrupalı Avukatlardan
HHB’ye Destek Eylemi

Brüksel Türkiye Konsolosluğu önünde
bugün (21 Eylül 2017) Türkiye’de tu-
tuklanan avukatlara destek eylemi ger-
çekleştirildi.

Belçika’da bulunan çok sayıda hukuk
oluşumu ortak bir açıklama ile “Halkın
Hukuk Bürosu avukatları, meslektaşla-
rımız derhal serbest bırakılsın” dediler.

Konsolosluk önünde cübbeleriyle
gösteri düzenleyen Belçikalı avukatlar,
“Savunma yaptıkları için avukatların tu-
tuklandığı bir ülkede hukuk olamaz” de-
diler.

Avrupa Demokrat Avukatlar Derneği
AED, Demokrasi için Avukatlar Sendikası
SAD, Brüksel Barosu İnsan Hakları Ens-
titüsü, 12 Barodan oluşan OBFG, Avrupa
Barolar Konseyi CCBE, Avrupa Barolar
Federasyonu, Avrupalı Avukatların İnsan
Hakları Enstitüsü İDHAE ve Demokrasi
ve İnsan Hakları için Avrupalı Avukatlar
Derneği ELDH üyesi avukat, “Halkın
Hukuk Bürosu avukatları yalnız değildir”
dediler.

Konuşma yapan avukatlardan Flo-
rence de La Pradelle, HHB avukatlarının
eğitimcilerin savunmalarına hazırlanırken,
davaya iki gün kala gözaltına alındıklarını
anlattı ve  “avukatlara işkence yapıldığına
dair haberler aldık, bunu kabul edemeyiz”
dedi.

Ardından söz alan Avukat Olivier
Stein, Selma Benkhelifa konuşma yaptı.

Gösterici avukatlar konsoloslukla gö-
rüşme talebinde bulundular, ancak polis
aracılığıyla kendilerine hayır cevabı ve-
rildi. Hatta posta kutusuna açıklama bı-
rakmalarına dahi izin verilmeyince, baro
başkanlarından oluşan bir grup, polisin
tehditlerine rağmen, açıklamalarının bu-
lunduğu bir kağıdı  konsolosluğun camına
yapıştırdı. 

30’u cübbeli avukat olmak üzere,
yaklaşık 60 kişinin katıldığı eylemde
HHB avukatlarının fotoğrafları taşındı.

Belçika’da Nuriye ve Semih’in Se-
siyiz!Belçika’da OHAL’e Karşı Mücadele
Komitesi her hafta olduğu gibi 23 Eylül
cumartesi günü

Saat 15:30”da sanatçı dos-
tumuz Tanar Çatalpınar’ın direniş adına
okuduğu türküleriyle başlayan 200.gün
programı, alandan geçen insanlar tara-
fından ilgiyle dinlendikten sonra, bir
başka sanatçı dost karikatürist İsmail
Doğan’ın yaptığı kısa konuşmayla devam
etti ve konuşmasını Pablo Neruda’nın
‘Bir Ceza İstiyorum’ şiiriyle sonlandır-
dı.

30 kişinin katıldığı eylemde 700’e
yakın Fransızca bildiri Place De La Mon-
naie alanından geçenlere ulaştırıldı.
v Bilefeld’de Nuriye ve Semih’e Destek

Almanya’nın Bielefeld şehrinde her
çarşamba Halk Cephesi oturma eylemi
yaptı. İlgilenen insanlara Nuriye ve Se-
mih’in avukatlarının dahi gözaltına alınıp
yoğun işkenceler gördükleri anlatıldı.
Protesto faksları için imzalar toplandı.
İki saat devam eden eyleme önümüzdeki
hafta aynı yer ve saatte devam edecek.
v Hamburg’ta Nuriye, Semih Ve
Tutuklu Avukatlar İçin Eylem

Bugün 22 Eylül Cuma günü Avrupa
Halk Cephesi ve Hamburg Dev-Genç’liler
Nuriye, Semih ve tutuklu devrimci avu-
katlar için eylem yaptılar. Eylemle aynı
saatte Alman Sol Parti’nin seçim mitingi
vardı. Sahneye çıkan bir Dev-Genç’li
kitleye Nuriye ve Semih’in direnişini ve
tutuklanan avukatları anlattı. Yaklaşık 2
saat süren eyleme 10 kişi katıldı.
v Stuttgart Anadolu Federasyonu

Semih ve Nuriye, 200’lü günlere
ulaşmakta olan açlık direnişiyle, faşizmin
zindanlarını, doğası gereği hiçbir değeri
ve ahlakı olmayan, “su üzerine yazılı
hukuk sistemini” faşizmin başına yık-
mıştır.

Semih ve Nuriye’nin direnişi, 23
Eylül Cumartesi günü, Stuttgart-Schlossp-
latz’da, “Bıçak Kemikte” başlığıyla, bir-
çok milliyetten insana, sözlü ve yazılı
anlatımlarla ulaştırıldı.
v Atina Barolar Başkanlığında Basın
Toplantısı

Nuriye ve Semih için Türkiye’ye
heyet olarak gidip gelen  Kamu Emekçiler

Av ru pa’da
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Ayhan Yalman ve Orhan 
Batasul 1 Aylık Destek Açlık

Grevini Sonlandırdı!
Yalman ve Batasul, Dortmund DayEv’de

düzenledikleri gecede açlık grevini sonlan-
dırdıklarını açıkladılar. Hep birlikte yemekler
yenildi, türküler söylendi, halaylar çekildi.
Gecede Ayhan Yalman ve Orhan Batasul da
kısa bir konuşma yaparak; aslında açlık grev-
lerini süresiz yapmak istediklerini, ama Av-
rupa’da bunun koşullarının olmadığını söy-
lediler. Sürecin çok çetin bir süreç olduğu
ifade edildi. AKP faşizmi halka karşı bir
savaş açmış durumda, bu süreçte de bize
düşen bir adım daha öne çıkmak, mücadeleyi
daha büyütmek, denildi. Son olarak da açlık
grevlerini birçok yere yayarak Avrupa’da
yeni bir kültürü yaratmak istediklerini ifade
ettiler.

Nuriye - Semih HER YERDE
KARŞINIZA ÇIKACAK!



Konfederasyonu (ADEDY)adına Pavlos
Andonopulos, Halkların Birliği adına
Despina Karasu ilk olarak kendi göz-
lemlerini söylediler çok iyi karşılandıklarını
ve iyi örgütlendiklerini söylediler. Tür-
kiye’deki baskılara ve avukatların mah-
kemeden iki gün önce gözaltına alınma-
larına rağmen mahkemenin çok iyi bir
organize olduğunu, polisin şiddetine rağ-
men insanların hiç korkmadığını herkesin
özgürlük mücadelesi verdiğini gördüklerini
ve tekrar gitmek istediklerini anlattılar.
v Selanik Konsolosluğu Önünde
Nuriye/Semih ile Dayanışma Eylemi

27 Eylül Çarşamba akşamı saat
18:00’da Türkiye faşist devletinin Selanik
Konsolosluğu önünde bir eylem gerçek-
leştirildi. Nuriye ve Semih’in mahkeme-
sinden bir gün önce planlanıp gerçekleş-
tirilen eylem Türkiye faşizmini protesto,
Nuriye ve Semih’in kesin bir haklılık ve
inançla sürdürüp 203. gününe getirdikleri
açlık grevine destek amacıyla yapıldı.
Eyleme biri Halk Cepheli 28 Yunan solu
ve anarşistlerinden katılım oldu. Konso-
losluk 3 otobüs çevik kuvvetle korumaya
alınmıştı.  Açılan pankartta, faşist Ola-
ğanüstü Hale karşı başlatılan açlık grevi
203. gününde. Açlık grevcileri hemen
serbest bırakılıp talepleri kabul edilsin
yazıldı. 500 kuşlama insanların dolaşım
sahalarına fırlatıldı. 100 bildiri dağıtıldı.
Eylem 45 dakika sürdü.
v Nuriye ve Semih’in Sesini Yunanistan
ve Dünyada Duymayan Kalmayacak!

28 Eylül günü Nuriye ve Semih’in
mahkemesinin görüldüğü gün saat
12.30’da Atina Türkiye Konsolosluğu

önünde olacağız.
Eylemin duyurusu
için üç adet pan-
kart merkezi yer-
lere asıldı. 
v İsviçre
Basel’de Piknik
Yapıldı

Piknik alanın-
da çocuklar için
farklı oyunlar dü-

zenlendi.
Masa tenisi ve futbol gibi oyunlar

yetişkinler tarafından zevkle/rekabetle
oynandı.

Halk Meclislerini, Nuriye ve Semihleri,
avukatların tutuklanmalarını konu alan
bir yazı okundu.

Grup Yorum pikniğimize ayrı bir renk
kattı. Yeni albümden şarkılar söylenildi
ve hep beraber halaylar çekildi.
v Zürich Türkiye Konsolosluğu’nda
Eylem

Halk Cepheliler hep bir ağızdan at-
tıkları sloganlarla Nuriye ve Semih yalnız
değildir diyerek, şimdi binlerce Nuriye
ve Semih’ iz diyerek yapılan eylemde 15
dakika boyunca sürekli sloganlar atıldı.
AKP faşizmine olan sınıf kinimizle birlikte
Nuriye ve Semih’i faşizme öldürtmeye-
ceğiz diyerek alkışlarla eylem iradi olarak
sonlandırıldı.
v Nuriye Semih İçin Direniş Çadırı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nu-
riye ve Semih için eylemler devam ediyor.
Bu hafta da Cuma ve Cumartesi günleri
13.00 -19.00 arasında Mariahilfer Straße
üzerindeki çadır eylemi gerçekleştirildi.

Bugün 350 bildiri dağıtılarak çadırdan
geçen insanlara Nuriye ve Semih’in di-
renişi anlatıldı.

Avrupa’nın her yerinde Nuriye ve
Semih için, şimdi birde tüm ülke çapında
emekçi halkların adalet mücadelesinde
öncülük ettikleri için tutuklanan halkın
avukatlarının özgürlüğü için daha fazla
çaba gösterelim, tüm güçleri birleştirerek
daha gür sesle çıkalım bu zulmün karşı-
sına.

v Viyana’da Nuriye Semih’e Destek
Nuriye ve Semih’in büyük resimleri

ni taşıyan pankart ve dövizler asıldı ve
bugün (Cumartesi günü) de çadırın önün-
den geçen insanlara 500’e yakın Almanca
bildiri ulaştırıldı.
v Londra’da Nuriye ve Semih Çadırı

İngiltere’de pazar günleri hariç her
gün 5 haftadır devam eden adalet ve öz-
gürlük çadırı ve standımız değişik milliyet
ve inançlardan halklarımızla buluşmaya
devam ediyor.

İngilizce sloganlarımızla, 23 Eylül
Cumartesi günü,  Nuriye-Semihlerimiz
için direnişlerinin 199. gününde standımız,
çadırımız, gösteri ve protestolarla adalet
ve özgürlüklerinin sesi olmaya devam
ediyoruz.

Biz de diyoruz ki; hem adalet ve öz-
gürlük taleplerimizle hem dünya halkla-
rımızı bu taleplerin gerçek ve yakıcılığı
ile birleştirip adaletsizliğe karşı mücadele
etmeye çağırıyoruz.

Çünkü biz halkız ve haklıyız!
Bu güçle bulunduğumuz yerlerde,

Avrupa, Asya demeden; Nuriye, Semih
ve halkın avukatlarına özgürlük istemeye,
onları sahiplenmeye ve AKP faşizmini
teşhir etmeye devam edeceğiz
v İngiltere’de Elçilik Önünde Protesto

Londra’da, 25 Eylül Pazartesi günü;
Nuriye-Semih ve halkın avukatlarının
adalet ve özgürlük direnişlerine ses
olmak ve Grup Yorum’u sahiplenmek,
yapılan baskınları protesto etmek için
Türkiye Elçiliği önündeydik.

Türkiye Elçiliği önünde megafonla
konuşma yapıldı. Konuşmada: “Grup
Yorum’u 32 yıldır susturamadınız. Bundan
sonra da susturamayacaksınız. Çünkü
Grup Yorum halktır. Çünkü Grup Yorum;
halkın türkülerini yapıyor. Acılarının,
kinlerinin, öfkelerinin türkülerini yapıyor.
Onun için halkı bitiremeyeceğinize göre
Grup Yorum’u bitiremezsiniz.  
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Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



Dünyanın her yerinde emperyalizmin
politikalarına entegre olan ve barış adı
altında teslimiyeti meşrulaştıranlara
karşı, Biz’ler Her Yerde Emperyalizme
Karşı Savaşmanın Gerekliliğini Anlat-
maya Devam Ettik.

Fransa’da Komünist Partisi’nin yayın
organı olan HÜMANİTE gazetesinin,
geleneksel olarak her yıl düzenlediği
festivalin bu yıl 81’incisi düzenlendi.

Fransa Komünist Partisi’nin organize
ettiği ve Fransa’dan ve dünyadan çok
sayıda komünist partinin ve sol örgütün
de katıldığı festival 15-16-17 Eylül
günlerinde yapıldı.

3 gün süren festivalde Fransa Halk
Cephesi olarak biri 150 diğeri 50 met-
rekarelik iki çadırda halkımızı ve dünya
halkını ağırladık.

Türkiye’de ve Avrupa’ da emper-
yalizmin Özgür Tutsaklara uyguladığı
baskılara karşı ideolojik kimliğine sahip
çıktıklarını anlattık.

Halk Cephesinin festival etkinlikleri
çerçevesinde 17 Eylül Cuma günü ak-
şamı, saat 20:00’da Hümanite etkinlikleri
çerçevesinde Grup Yorum konseri ger-
çekleştirdiler.

Grup YORUM sahnede NURİYE
VE SEMİH’in resimli tişörtlerini giyerek
Türkiye’deki direnen öğretmenlerinizin
direnişlerine türküleriyle ve resimli ti-

şörtleri ile destek oldular.
Ayrıca gazeteci dostumuz Can DÜN-

DAR konser sırasında sahneye davet
edildi.

Can DÜNDAR Türkiye’deki AKP
faşizminin halkımıza uyguladığı bas-
kılara karşı direnen Nuriye ve Semih’i
halka anlattı. Nuriye ve Semih nezdinde
direnenlere ses olmaya devam edeceğini
anlattı.

Halk Cepheliler 15-16 -17 Eylül
günlerinde panel yaptı.

Panellerden birincisi Avrupa’da si-
yasal davalar, terör demagojileri ve
siyasi tutsaklık konularında yapıldı.

İkinci panelde ise işlenen konular;
Festival Halk Cephesinin çadırında,

15 Eylül’de Ali ve Deniz ikilisi ve Pa-
ris’te müzik çalışmalarını sürdüren Grup
SU konser verdi.

Grup Yorum türkülerini söyleyerek
Grup YORUM’un üzerinde süren bas-
kıların kalkması için dayanışmamızı
sürdüreceğiz diyerek Grup YORUM’A
ÖZGÜRLÜK sloganları ile dinletisini
bitirdiler.

Hümanite festivalinde Avrupa DEV-
GENÇ’liler festival alanın genelinde
yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün en önün-
de Şafak, Elif ve Bahtiyar’ın pankartı
arkasında flamalar, fularlar sloganlar
ve marşlarla DEV-GENÇ’liler festival
alanını inlettiler. Yürüyüş sırasında Halk
Cephesi tanıtım broşürü ve bildirileri
dağıtıldı.

17 Eylül Pazar günü, festivalin 3.
gününde Avrupa Dev-Genç’liler; “gen-
çliğin mücadelesi ve deneyimler” başlığı
altında bir panel düzenlediler. Panele
konuşmacı olarak Dilber Güneş ve Anıl
Sayar; Avrupa’da gençliğin mücadelesini
anlatarak, tüm gençliğe, emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele çağrısı yap-
tılar. Yine yozlaşmaya, yabancı düş-
manlığına ve ırkçılığa karşı Dev-Genç’li-

lerin mücadelesi anlatıldı.
17 Eylül Pazar günü açlık grevini

sürdüren ESRA ÖZAKÇA’ya  telefon
ile canlı bağlanarak Nuriye ve SEMİH’in
sağlık durumu hakkında bilgi alındı.

Direnenler selamlandı.
Festivalde 3 gün boyunca dergileri-

miz in tanıtımı yapılarak halka ulaştı-
rılmaya çalışıldı. İsviçre TAYAD ise
stant açarak devrimci tutsakların el
ürünlerini sergileyip, tutsaklığın ve mü-
cadelenin anlatılacağı sempozyuma
çağrı yaptılar.

Halk Cepheliler 3 gün süren Hü-
manite Festivali boyunca , Fransızca
İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınları,
dergileriyle, bildirileri ve broşürleriyle,
Fransız halkına, anti-faşist, anti-emper-
yalist dünya halklarına, mülteci, göçmen,
Türkiyelilere ulaşabildikleri tüm ke-
simlere ülkemiz gerçekliğini ve Halk
Cephesi’nin mücadelesi ve süren mü-
cadele anlatıldı.

Festival boyunca Halk Cephesi ve
Uluslararası Tecritle Mücadele Platformu
çadırlarında yaklaşık 100 kişi emek
harcadı. Kolektif emeğimizle bir Hü-
manite Festivali’ni daha kendimizi ve
mücadelemizi halklara ulaştırmanın
coşkusuyla bitirdik.

Ayrıca Hümanite Festivali’ne katkı
sunan dostlarımıza da şükranlarımızı
iletiyoruz.

Fransa Halk Cephesi ve 
Anti-Emperyalist Cephe

Yürüyüş
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Fransa’da Humanite Festivali
KOLLEKTİF EMEĞİMİZ İLE BÜYÜK AİLEMİZİ ANLATTIK

Paris’te 3 Gün Süren Humanite (İnsanlık) Festivalinde;
Halk Cephelilerin Kolektif Emeği ve Coşkusu ile Büyük
Ailemizi ve Mücadelemizi Anlattık



Almanya Halk Meclislerinin 3 Eylül
Pazar günü düzenlediği “Birinci Bizim
Aile Konferansı’’ başarı ile sonuçlandı-
rıldı.

Konferans yapılmadan önce birlikte
kahvaltı yapıldı.

Kahvaltı sonrası konferans salonuna
geçilerek konferansa başlandı.

Açılış konuşması ve divan seçimiyle
başlayan konferansta; şehit aileleri tem-
silcisi ve evladı devrimci olan aileler
adına konuşmalar yapıldı.

Ardından ise devrimci-demokratik
aile ve eksikliklerimiz üzerine konuşul-
duktan sonra Gençlik temsilcisi konuşma
yaptı.

Çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesi
gerektiği üzerine konuşmalar, öneriler,
eleştiriler, değerlendirmeler, son olarak
da kararlar açıklanıp, kapanış konuşması
yapılarak konferans sonuçlandırıldı.

Konferansta öğlen yemek arası son-
rasında; Nuriye ve Semih için açlık gre-
vinde olan 4 direnişçinin sahneye davet
edilip yaptıkları konuşma ve  Grup Yo-
rum'un katılımıyla söylenen türkülerlerle,
marşlarla, çekilen halaylarla daha da coş-
kulu, dinamik hale geldi. Tüm ailelerimiz
halaylarla, türkülerle tek ses, tek yürek
oldular.
Konferansı Düzenleyenler Anlatıyor:

Bu  konferans çalışmalarımıza baştan
beri gönüllülükle katılan ailelerimize ve
en büyük özveriyi gösteren devrimcilere
teşekkür ederiz. Bu başarı esas olarak
onların başarısıdır.

Elbette bu konferansa sıfırdan başla-
madık. Önümüzde büyük bir tarih vardı.
Bu tarihte TAYAD’lı Aileler gibi onur
duyduğumuz örnekler vardı. Konferan-
sımız bütün bunların birikimleri üzerine
şekillendi.

Konferansımız daha başlangıçta, bu
tarihin, baş-

ka deyişle insanlığın bu soylu damarının,
bugün ön plana çıkan temsilcileri olan
Nuriye Gülmen-Semih Özakça ve onların
önderlik ettiği Yüksel direnişçilerine
adandı. Böylelikle bu tarihe saygı, sevgi
ve bağlılığını da ifade etmiş oldu.

Konferansımız boyunca birçok ko-
nuşma, değerlendirme, öneri, tartışma
büyük bir duyarlılıkla ve olgunlukla kar-
şılandı. Kararlar saygı ile karşılandı. Gö-
rüldü ki, halkımız, Halk Meclisleri ön-
cülüğünde kendi kendini yönetme ve
kendi sorunlarına çözüm bulma olgunluğu
içindedir.

Almanya Halk Meclisleri böyle bir
etkinliğe öncülük ettiği için mutludur,
gururludur.

Almanya’da yaşayan halkımızla daha
başarılı ve güçlü etkinliklerde buluşmak
dileğiyle, başta konferansımıza katılan
ve katkı sağlayanlar olmak üzere tüm
halkımızı selamlıyoruz.

Hazırlık çalışmalarımız önce aile so-
rununa ilişkin dergilerimizde yer alan
yazılardan, konuşmalardan derlediğimiz
bir dosya hazırlayıp, ulaşabildiğimiz her
aileye vererek başladı. Bizim ailemizin
nasıl olması gerektiğini içeren 50 maddelik
bir özeti de bu dosyaya ekledik. Bu
dosya üzerinden tartışmalar gerçekleş-
tirmeye çalıştık. Bunun hemen ardından
çağrımızı çıkararak, Almanya çapında

ailelerimize ulaştırmaya çalıştık. Katılımın
gerekliliğini ve önemini anlattık. İleriki
günlerde pankartlarımızın yanında 6 adet
büyük boy afiş çıkararak derneklerimize
astık ve tartışmaya açtık. Bu afişlerde
devrimci-demokrat ailenin nasıl olması
gerektiğinin bir özeti ve temel ilkeleri
yer alıyordu.

Neticede konferans tarihi olarak ilan
ettiğimiz 3 Eylül 2017 Pazar günü geldi
çattı. 

Daha başlangıçta konferansımızın
serbest kürsü olduğunu, hiç kimsenin
sözünü sakınmadan söylemesi gerektiğini
açıkladık. Bu, aile sorunu gibi yakıcı ve
karmaşık bir sorunun tartışılmasında bü-
yük bir cesaret gösterisiydi. Mutluyuz
ve onurluyuz ki, ailelerimiz bizi yanılt-
madı. Konferansımızın disiplinini bozan,
zihinleri karıştıran bir davranış olmadı.
Görüşler olgunlukla ve açıklıkla dile ge-
tirildi. Tartışmalar birbirine saygıda kusur
etmeden sürdürüldü. Bunun kaynağı; he-
men herkesin konuşurken dile getirmeden
geçemediği, devrimciler ailesinin, yani
büyük ailemizin içinde yer almaktan du-
yulan mutluluk, onur ve olgunluktu. 

Konferansımızda, aile sorunlarına ve
bu sorunların kaynağına ilişkin birçok
şey tartışıldı. Değerlendirildi. Bütün bun-
ların, ana kaynağının düzen olduğu, dü-
zenin ailelere ideolojik-kültürel olarak

Ya Devrimci-Demokrat Aile Ya Da Dram, Yıkım ve Felaket!
DEVRİMCİ SAFLARDA YER ALMADAN, DÜZENE KARŞI MÜCADELE ETMEDEN;  
MUTLU, GÜÇLÜ BİR AİLE KURAMAYIZ! BİZİM AİLE MECLİSLERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

AVRUPA’dakiBİZ

1 Ekim
2017

Yürüyüş

Sayı: 34

53FAŞİZME KARŞI İLLE DE KAVGA!

Dergimizin 34. sayısının yayınlandığı 1 Ekim 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 207. günündeler

*Yüksel Direnişi 327. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 132. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 223. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 92. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 49. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 54. gününde



iyice sindiği  ve buna karşı yeni bir
aile kültürü oluşturmak zorunda olduğu-
muz, bunun da kolay olmayacağı tespidi
ana noktayı oluşturuyordu.

Yine feodal, geleneksel-despot aile
kültürünün kalıntıları yanında devrimci
saflarda en çok görülen zaaflı aile kültü-
rünün küçük burjuva aile kültürü olduğu
vurgulandı. 

Bunlara ilişkin eleştiriler yapıldı. Ser-
best tartışmaya geçilerek herkese söz
hakkı tanındı. Kararlar alındı.

Bu kararlar ışığında devrimci-demo-
kratik ailenin geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması sürecini yönetmek, aile so-
runlarını çözmek ve çocuk eğitimi sorunu
ile ilgilenmek konularında somut örgüt-
lenmelere gidildi. Bu örgütlenmelerde
yer alacak kişiler demokrat oylama ile
seçildi. 

Bu tartışmaların ve kararların burada
kalmaması, pratiğe dökülmesi, devrim-
ci-demokrat aile kültürünün geliştirilmesi
ve yayılması,  ruhsal şekillenmenin ya-
ratılması  bundan sonraki sürece ilişkin
ortak arzuydu.

Bunun ilk adımı olarak şimdi her böl-
gede halk meclislerine bağlı aile meclisleri
kurma ve süreci onlara teslim etme ko-
mitemizin önündeki en önemli ve acil
görevdir.

Hepimiz görüyor ve yaşıyoruz: Bu
kapitalist düzen, yani sömürü ve zulüm
düzeni, halk için her alanda olduğu gibi
ailede de birçok sorun üretmektedir. Yeni
bir aile kültürü yaratmadığımız, devrim-
ci-demokrat aileyi örgütleyip yaygınlaş-
tırmadığımız sürece, bu sorunlar devrimci
ailelerimizde de görülmektedir. Hatta bir-
çok aile bu sorunların düzenden kaynak-

landığını bilmemekte, suçu aile bireylerinin
kişiliği vs. de görmektedir.

Biz devrimciler işte bu hastalıklı aile
yapılarını değiştirmek istiyoruz. Aileyi
yıkan da, binbir sorun üreten de bu has-
talıklı anlayışlardır diyoruz. Nitekim ka-
pitalist- bencil kültürün gelişmesi en çok
aile yıkımına neden olmaktadır. Alman-
ya'da toplumun %60' ı aile dışında yaşa-
maktadır. Ülkemizde de çarpık kapitalist
kültür yerleştikçe, boşanmaların çok hızla
arttığını biliyoruz. Sonuç: Çok sayıda
sorun, dram, hayal kırıklığı, hezimet ve
hatta yıkımdır.   

Biz, sağlam, güzel, mutlu, sevgi dolu,
saygılı, vefalı aileler istiyoruz. Vatan ve
halk sevgisini her şeyin üstünde tutan
nesiller yetiştiren aileler istiyoruz. Biz
eşine, kardeşine, evladına baktığında gö-
zünün içi gülen, yüreği sevgi dolan aileler
istiyoruz. 

Biz sevginin emekle yaratıldığına ve
geliştiğine inanıyoruz. Karşılıklı emek
ve fedakarlığın olmadığı yerde sevgi de
olmaz. Sevginin olmadığı yerde vefa,
bağlılık ve sadakat da olmaz. Bunları
emekle örmek gerekir. Ailelerimize emek
verelim diyoruz.

Biz devrimcilerin, vatan ve halk aşkıyla
yandığı bilinir. Vatanımızın ve halkımızn
bir parçası olan ailelerimizi de sevgi,
saygı ve vefa ile kucakladığımızdan kuşku
duyulmamalıdır. 

Devrimci-demokrat aile, eğitiminden
kültürüne, ruhsal şekillenişinden sevgi
anlayışına kadar her konuda düzen aile-
sinden farklıdır. Düzenin bencilliklerini,
kültürünü, ruhsal şekillenişini yendikçe,
alt ettikçe bu ailenin pırlanta gibi parla-
dığını ve açığa çıktığını göreceğiz. İşte

bu konferansımız bu yolda bir adım olsun
istiyoruz. 
Evladı Devrimci Olan 
Annemizin Konuşmasından:

(...)Aileler arasında en önemli yanlış
olarak gördüğü şeyin: “Çocuklar okusun
sistemi ele geçirsinler’’ düşüncesi olduğunu
belirterek, öyle bir şey yok dedi. Belli
yaşa kadar saf ve temiz kalsalar da, sis-
temin okullarında onların ele geçirildiğini
ve sisteme hizmet eder hale getirildiklerini
söyledi. Oysa sömürü toplumlarında ezen
ve ezilenler var. Ya birinden ya ötekinden
yanasın. Evlatlarım ezilenlerin yanında
olduğu için onlarla gurur duyuyorum.
Evlatlarımızı adaletli yetiştirelim. Adaletli
yetiştirdiğimizde zaten onlar ezilenlerden
yana olacak. Çocuklarımızı mutlaka ör-
gütlemeliyiz. Şehitlerimize layık insanlar
olarak yetiştirmeliyiz. Onların yolunu
takip etmeli ve ettirmeliyiz. (...)
Gençlik Temsilcisinin 
Konuşmasından:

(...) Avrupa’yı gezdim, şunu gördüm:
Hemen tüm ailelerimiz, devrimci-demo-
krat değerlere sahip çıkıyor. Bu önemlidir.
Ancak çocukları konusunda şu rahatlık
var: Biz nasılsa devrimciyiz onlar da
devrimci olur diyorlar. Bu yanlıştır. Emek
vermeden, çaba sarfetmeden kendiliğinden
hiçbir şey olmuyor. Zaten düzen onları
bırakmıyor, süratle kendine benzetiyor.

Bir başka yanlış: devrimci olanları
frenlemeye çalışmaktır. Birçok aile ço-
cuğum okuyacak vb. bahaneleriyle onları
engelliyor. Ailelerden şunu istiyoruz: Ço-
cuklarınızı, evlatlarınızı, yoldaşlarınızı
bizlerden esirgemeyin. Devrimcilik in-
sanlığın en onurlu damarıdır. 
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Kimse bizi mülkiyeti olarak
da görmesin. Ben de bir aile
üyesiyim ve aileme şunu di-
yorum: Asıl sevgi, bizleri ba-
ğımsız bireyler olarak görmek
ve her koşulda desteklemektir.
Aileler düzene değil devrime
kapı olmalı. Bunun için dev-
rimci olsun diye mücadele et-
meli evlatları ile, düzen adamı
olsunlar diye değil!.. (...)
Konferansa Katılan 
Ailelerin 
Konuşmalarından;

-  "Çok geç kalmış bir ku-
rultay. Keşke aile sorunları çok
önceden tartışılsaydı. Böylelikle
kaybettiğimiz birçok aile de
burada olabilirdi. Kendimiz
devrimciyiz de gençlerin Dev-
Genç’li olmalarından neden
sakınıyoruz. Kurultayın olma-
sından sevinçliyim. Halk Mec-
lisleri inşallah buralara daha
çok insan katar."

-  "Bir kurultayda bütün
sorunlarımızı halledemeyiz.
Dünya kadar derdimiz var.
Ama sorunlarımızı aşmanın
yollarından biri de ailemiz. Bu
bir başlangıç oldu. Çocukları-
mızın-gençlerimizin eğitimi
üzerine profesyonelce şeyler
yaratmalıyız. Bu tür kurultay-
ları tekrarlamak zorunluluğu-
muz var. Babalarımızın artık
Kemal baba gibi olmasını,
anne-babaların Semih ve Esra
gibi olmalarını istiyoruz.
Gençlerimizin klavuzları da
Bahtiyarlar-Şafaklar olmalı.
Bu kurultayın arka plandaki
emeği de çok büyük. Bundan
sonraki emek de büyük olacak.
Ama sorunlarımız da büyük.
Bunların aşılması için herkes
taşın altına elini koymalı. Görev
almalı."
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v Stuttgart Halk Sofrası’nda İdil
Kültür Merkezi Baskınını Protesto!

Stutgart Halk Meclisi Halk bahçesinde
bir araya geldiklerinde İdil Kültür Merkezi’ne
baskın haberini internette görür görmez ha-
rekete geçtiler.  Bir yandan halk sofrası ha-
zırlıkları sürerken gelişmeleri takip ederek
ozalitlerini aldılar. Kısa bir değerlendirme
yapıp Grup Yorum’a ve İdil Kültür Merke-
zi’ne yönelik baskılar protesto edildi.
v NRW Dev-Genç’liler Dortmund’da 

23 Eylül Cumartesi günü bir arkadaşı-
mızın bahçesinde bir araya geldik. Hep bir-
likte yemek yedik, ardından türküler söyledik,
halay çektik. Ve Dev-Genç’in gündemi hak-
kında sohbet ettik. 

Gençlik buluşmasına toplam 9 Dev-
Genç’li katıldı.
v Mönchengaldbah Alevi Kültür
Merkezi’nde Sohbet

Mönschengaldbah Alevi Kültür Merke-
zi’nde “Kerbela, Alevilik, Devrimcilik ve
Yüksel Direnişi” üzerine sohbet yapıldı.

22 Eylül 2017 Cuma akşamı saat 19.00’da
Mönchengaldbah Alevi Kültür Merkezi’nde
”Kerbela, Alevilik, Devrimcilik ve Yüksel
Direnişi” konulu sohbet yapıldı. Kerbela
direnişinin 1337. yılı anması ve şehitlerin
yasının tutulması vesilesiyle yapılan söyle-
şide, Kerbela’dan günümüze süren sömürücü
ve zalimlere karşı adalet ve direniş geleneği
üzerinde duruldu. Aleviliğin bu direniş ve
mücadele içinde mayalanmış bir halk hareketi
olduğu gerçeği vurgulanarak, bugünkü halk
hareketinin tek temsilcisi olan devrimci ha-
reketle bütünleşmesinin zorunluluğuna dikkat
çekildi.
v NRW Dev-Genç Okul Önü Çalışması 

27 Eylül Çarşamba Günü Dev-Genç’liler
olarak Duisburg’da bir meslek okuluna gi-
derek okulun öğrencilerine Bizim Gençlik
dergisini dağıttık. Okul önünde teneffüs sı-
rasında tanıştığımız gençlere dergimizi an-
latarak Avrupa’da gündemimizde olan ko-
nuları tartıştık. En son seçimlerde AFD’nin
yüksek bir sonuç alması birçok kişinin gün-
demindeyken birçoğu da bunu pek ciddiye

almadığını söyledi. Fakat dergimizdeki ya-
zılarda da geçtiği gibi NSU katliamları hak-
kında ve Avrupa’daki sayısı oldukça yoğun
olan ırkçı saldırıları anlattık.

Buna karşı hep birlikte mücadele etme-
miz, AFD gibi yapılanmalara geçit verme-
memiz gerektiği gibi sonuçlara vardık.

20’ye yakın Bizim Gençlik dergisi da-
ğıttıktan ve birçok gençle sohbet ettikten
sonra bir daha görüşmek üzere okuldan ay-
rıldık.
v Dev-Genç’ten Alevi Derneğine
Ziyaret

Muharrem Ayı orucunun 6. gününde
Dev-Genç’liler olarak Duisburg-Rheinhausen
AKM’de düzenlenen programa katıldık ve
lokmalarımızı paylaşıldı.
v Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu
Çalışmalarına Devam Ediyor

27 Eylül Çarşamba Günü Essen Eğitim
ve Kültür Atölyesi’nde bir araya gelerek
Bünyamin Kılıç Gençlik Okulu’muzun 2.
dersini gerçekleştirdik. Avrupa Dev-Genç
olarak kurduğumuz Gençlik Okulu’muzun
2. dersinde “Mutluluk” konusunu işledik.

Herkes başta “Mutluluk Nedir?” sorusunu
kendi düşünceleriyle ifade etti. Mutluluğun
günümüzde ve bu düzende hangi anlama
geldiğini kendi yaşadıklarıyla ve gördükle-
riyle değerlendirdi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmamıza 6
kişi katıldı.

Londra’da Toplu Yürüyüş
Dergisi Dağıtımı

Ülkemizin ve dünyanın neresinde
olursak olalım Yürüyüş dergimizi sa-
hiplenmeye halklarımıza gerçekleri an-
latmaya devam ediyoruz.

Her hafta olduğu gibi, bu hafta Cu-
martesi günü de, Edmonton, Enfield ve
Tottenham mahallelerinde özellikle kah-
vehanelerde toplu dergi dağıtımı yapıl-
dı.

Yaklaşık üç saat süren dağıtım bo-
yunca 40 dergi halklarımıza ulaştırıldı.



“Eksiklerimi mücadele ederek çözeceğim.”
Engin Çeber

9 Eki̇m - 15 Eki̇m

Barış BUDAK: 
Dersimʼde kır gerilla birliğindeydi. Zaaf-

larını yenme konusunda umutsuzluğa düştüğü
bir anda, düzene dönmek ya da düşmana
teslim olup ihanet etmektense, 12 Ekim
1997ʼde nöbet sırasında intihar ederek ara-
mızdan ayrıldı.

Arslan BİLGİN:
15 Ekim 1996 Cuma günü Tokat'ın Turhal

ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında, devrimci
hareket saflarında onurlu, özgür bir vatan
yaratma mücadelesi veren Arslan Bilgin,
annesi Sakine Bilgin, babası Mustafa Bilgin
ile gece gizlice evlerine giren kontrgerilla
tarafından hunharca katledildiler. 

Arslan Bilgin

Sultan CENİK:
Sultan Cenik, 1969 Sivas Hafik doğum-

ludur. İlkokul mezunu bir ev kızıydı. Ama
düşüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı.
1988’de aktif bir DEMKAD üyesi olarak
devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD'ın
gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü
çalışmalarda yer aldı. Filistin'den Zonguldak'a

ülkemizin ve dünyanın her yanında sürdürülen direnişlere
desteğin örgütlenmesinde onun da emeği vardı. Kendi de-
yişiyle varlığına anlam katan şey devrimciliğiydi. 10
Ekim’de Acıbadem’deki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı.
Üste Devrimci Sol üyesi Sultan Cenik vardı. Sultan burada
polisle çatışarak şehit oldu.

Sultan Cenik

Barış Budak

Hayri KOÇ: 
Hayri Koç, 1956 doğumludur. Silahlı

Devrimci Birlikler savaşçılarındandı. Hayri
Koç, yoldaşlarına, Hareketi’ne her zaman
güven vermiş bir devrimciydi. Bu nedenledir
ki, nerede ihtiyaç duyulduysa orada oldu.
1980’lerin sonunda çeşitli görevler üstlendi.
10 Ekim 1991’de İstanbul’da üç işkenceciye

yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

Hayri Koç

Engin ÇEBER:
5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy doğum-

ludur. 2001 yılında Küçükarmutlu’ya ölüm
orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı
devrimcilerle. Gebze Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği Başkanlığı yaptı. Gebze'de
ve çalıştığı alanlarda mücadeleyi geliştirmeye
çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı. 28 Eylül 2008’de

Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda
başlayan ve Metris Hapishanesi’nde süren işkenceler sonucu
10 Ekim 2008'de katledildi.

Engin Çeber

Değişik görevlerden dönen İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı Propaganda Birlikle-
ri’ne bağlı dört müfreze Ovacık’ın Emirgan
Deresi Mevkii’nde bir araya geldi. Burada
Mazlum Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın
Müfrezesi, Nazım Karaca Müfrezesi ve
Nurettin Güler Müfrezesi’ne mensup 33’ü

erkek, 13’ü kadın 46 gerilla vardı. 9 Ekim 1994 tarihinde,
Ovacık Emirgan Köyü Mevkii’nde kuşatıldıklarında
çıkan çatışmada 13 gerilla şehit düştü. 13 şehidin kahra-
manlıkları diğerlerinin kuşatmayı yarmasını sağladı.

Müfreze komutanı Halil İbrahim Ekicibil; Elazığ Tıp
Fakültesi’ndeyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı
Yalçın Çakmak; lise yıllarında devrimci oldu. 1992’de
gerillaya katıldı. Murat Er; Ankara Liseli Dev-Genç’te
ve sağlık emekçilerinin mücadelesinde yer aldı. Adnan
Berber; Dev-Genç kadrolarındandı, Adalet Yer; Pertek’in
Orcan Köyü’nden, Ali Çelik; Ovacık Yaylagünün Kö-
yü’nden, Tuncay Karaman; Amasya Gümüşhacıköy’den,
Zeynel Kızılkaya; Malatya’dan, Aydın Bulmak; Elazığ
ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice Yıldız;
Çemişgezek Axtük Köyü’nden, Mehmet Ali Aydın; An-
kara’dan, Necla Çavumirza; Diyarbakır’dan hemşire,
Pınar Güngör; Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya ka-
tılmışlardı.

Adalet Yer Adnan Berber Ali Çelik Aydın Bulmak

Halil İbrahim Ekicibil Hatice Yıldız Mehmet Ali Aydın Murat Er

Pınar Güngör Tuncay Karaman Yalçın Çakmak

Zeynel Kızılkaya 

Necla Çavumirza



Che GUEVARA:
14 Haziran 1928'de Arjantin'in Ros-

sario kentinde doğdu. 1955’te Küba dev-
riminde yer almaya karar verdi.  Küba’nın
Sierra Maestra dağlarında Batista dikta-
törlüğüne karşı devrim ve sosyalizm için
savaştı. Küba’da devrimden sonra sos-
yalizmin inşasında görevler üstlendi.
Che'nin yazdıkları ve yaptıkları bugün
dünya halklarına halk kurtuluş savaşla-

rında bir klavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi savaşan
halklar için sadece bir ödev değil, aynı zamanda kaçınılmaz
bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek
için Küba’daki görevlerini terk ederek, başka ülkelerin
dağlarında, emperyalizme darbeler vurmak için savaştı.
Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta Konferansı'na
gönderdiği mektupta "İki, üç daha fazla Vietnam" şiarıyla
dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu. 9 Ekim 1967’de,
Bolivya dağlarında gerilla savaşını sürdürürken ABD iş-
birlikçileri tarafından katledildi. Türkiye devrimcileri
onun enternasyonalist ruhunu, devrim için savaş heyecanını
ve kararlılığını en değerli mirasları olarak sürdürüyorlar.

Komutan GİAP:
“Gerilla savaşı, güçlü bir şekilde dona-

tılmış ve iyi eğitilmiş olan saldırgan bir
orduya karşı koyan, iktisadi bakımdan geri
bir ülkenin geniş kitlelerin savaşıdır”  

4 Ekim 2013 yılında, 102 yaşında hayatını
kaybeden komutanın 13 Ekim’deki cenaze-
sinde Vietnam halkı 40 km’lik sevgi seli
oluşturdu.  Vietnam’ın Ulusal Kurtuluş Savaşı
boyunca üç büyük emperyalist gücü dize ge-

tiren 30 milyonluk halk ordusunun komutanıydı Giap. Fransa
ve ABD emperyalist ordularının generallerinin  “askeri bir
deha” olarak tanımladığı Vo Nguyen Giap, 25 Ağustos 1911’de
Vietnam’da doğdu.  Üniversitede siyasal ekonomi ve hukuk
eğitimi aldı, bir süre öğretmenlik ve gazetecilik yaptı. 1930’da
Çin’e giderek Ho Chi Minh’e katılan Giap’ın ailesi, Vietnam’da
Fransa sömürge yönetimince işkenceyle öldürüldü. 1944’te
Vietnam’a döndü ve Japonya, Fransa ve ABD'ye karşı savaşların
tümünde yer aldı. Vietnam’da bir ulusal kahraman olarak anılan
Giap, 1976’da Kuzey ve Güney Vietnam’ın resmen birleşmesine
kadar orduya komutanlık etti. Askeri Parti Sekreteri, Milli Sa-
vunma Bakanı, Vietnam Halk Ordusu komutanı, Başbakan
Yardımcısı gibi görevlerde çalıştı. 

Komutan Giap emperyalist sömürü altındaki halkların
kurtuluş umudu olmaya devam ediyor.

Che GUEVARA

Behice BORAN:
1910’da Bursa'da doğdu. 1962'de Türkiye

İşçi Partisi'ne girdi. 1970’den itibaren partinin
genel başkanlığını yaptı. TİP, Türkiye solunda
reformizmin ana kaynağı olsa da; kapitalizme
karşı sosyalizmi, faşizme karşı demokrasiyi sa-
vunmakta kendi anlayışı içinde ısrarlı oldu.
Boran, 12 Eylül cuntasından sonra yurtdışına çı-

karak, 10 Ekim 1987’de öldü. 

Behice Boran

Hikmet KIVILCIMLI:
1902’de Makedonya’nın Priştine Kasa-

bası’nda doğdu. Öğrenciyken sosyalizme
sempati duydu. Kurtuluş Savaşı’na katıldı.
1925'te TKP Merkez Komitesi’ne seçildi.
Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca yılını
hapishanelerde geçirdi. 12 Mart darbesinden
sonra yurtdışına çıktı. Arkasında sosyalizme

adanmış bir hayat bırakarak, 11 Ekim 1971'de Belgrad'da
öldü.

Hikmet Kıvılcımlı

Komutan Giap

1988 yılında Devrimci Sol Güçler tarafından, Filistin ile
ilgili bir açlık grevi planlanmış ve açlık grevi için Cağaloğlu'ndan
Sultanahmet'e yürüyen kitleye polis saldırmış, kırk kadar gözaltı
olmuştu. Bu gözaltının 3. günü direnişçiler DGM'ye çıkartılmış
ve sorguları yapılıyordu. Birçok kişi demokrat olduğunu, Filistin
halkı ile dayanışma için basın toplantısına katıldığını söylüyor
ve AG'ye katılmak ya da destek olmak için Sultanahmet'e yürü-
düğünü anlatıyordu. Gözaltına alınanların çoğu gençlikten ve
öğrenci idi. Yargıç kimlik saptaması yaptıktan sonra, meslek so-
ruyordu. Kimi öğrenci, kimi şu veya bu meslek sahibi olduğunu
söylüyordu. Sorgu sırası arka sıralarda oturan bayanlardan birisine
geldi. Kimliğini söyledi, eğitim düzeyi sorulunca "ilkokul me-
zunuyum", mesleği sorulunca "ev kızıyım" dedi. Yargıç bu
yanıtlar üzerine "Kızım burada herkes ya üniversite öğrencisi ya

da meslek sahibi, hepsi de demokratız, katıldık ve benzeri diyor,
ya senin ne işin var bunların arasında?" dedi. Bunun üzerine kız
"ben de demokrat bir ev kızıyım" cevabını verdi. Gözler bu
hazır cevap kıza döndü. Kızın gözünde hafif muzip bir gülüş,
yargıcı alt etmenin verdiği mutluluk ve sevinç vardı. Bu cevabı
beklemeyen yargıcın yüzü ise görülmeğe değerdi. Bu muzip
cevabın sahibi hazır cevap kız Sultan'dı.

Sultan'ın en çok bahsetmekten hoşlandığı olay ise Zonguldak
yürüyüşü idi. DEMKAD'lı olarak yürüyüşe katılmış, ayağa
kalkan bir şehrin halkı ile bütün yürüyüş boyunca iç içe olmuştu.
Onlarla yürümüş, onlarla yorulmuş, üşümüş, yürüyüşte geceleyin
büyük ateşler yakmış, yollarda barikatlar kurmuştu. Mola verilen
her gece arkadaşları ile tek tek gruplara girip, ihtiyaçlarının olup
olmadığını sormuş, ihtiyacı olanların diğer gruplardan alarak ih-
tiyaçlarını karşılamışlardı. Sürekli Zonguldak halkının yanlarına
gelip "Siz İstanbul'dan mı geldiniz" diyerek evlerine davet etme-
lerini, gösterdiği sıcaklığı, mesleğiniz ne sorusuna ise büyük bir
onurla "Ben bir devrimciyim" deyişini anlatırdı. Yürüyüşte ka-
dınların çoğunlukta olmasından aklından hemen Zonguldak
DEMKAD şubesini açmanın geçtiğini, ilerleyen günlerde de

Bir yoldaşı Sultan Cenik’i anlatıyor:
“Kavga tutuşturduğun yüreklerle sürüyor”

Anıları Mirasımız



ayakkabıların altının delik olmasından dolayı ayağına naylon
geçirerek yürüyüşe devam ettiğini büyük bir coşku ile anlatırdı.

Bir şehir halkının böyle ayağa kalkması onu çok mutlu
etmiş, onlarla iç içe, hem öğrenci hem öğretmen olmuş, ona
büyük kıvanç vermişti. Bir yandan halkının böyle bir olayla
ayağa kalkışı onu sevindirmiş, umutlarını ve halkına güvenini
artırırken, diğer yandan bilinç düzeyinin düşüklüğü, bu tepkilerin
nötralize edilip düzen içinde kalması ve yürüyüşün kırılmış
olması onu üzmüştü. Uzun bir süre geçmesine karşı yürüyüşü
anlatırken büyük bir coşku yaşıyor, dalıyor, o güzel günlere gi-
diyordu. Gözleri alev alev Zonguldak halkı ile direniyor,
yürüyordu. Bu olay onun gelişiminde büyük adım olmuş
kavgaya inancı daha da kökleşmişti.

Ateş yürekli kız, sen toplumun sana çizdiği ev kızı tipini el-
lerinle ittin. Küçücük dört duvar arasında kalmayı, kadının kur-

tuluşunun sosyalizm olduğunu, bugün ise bunun mücadeleden
geçtiğini gördün. Zonguldak yürüyüşünde olgunlaştın. Bu süreç
senin kavgaya, Hareket’e ve devrime inancının güçlendiği, bü-
yüdüğü bir süreç oldu. Ve bu yürüyüş sonrası sendeki değişim
gözle görülür bir şekilde oldu. Artık kavgaya, kavganın daha
ileri boyutlarına hazırdın. Tereddüde yer vermeden Hareket’e
ve büyüyen savaşımıza kendini sundun. Bunu da şöyle ifade
ediyordun; "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum,
varlığım şimdi daha da anlamlaştı, Hareket’le bütün benliğimle
bütünleştim."

Şehit düştüğünde Hareketi’ni ve yoldaşlarını bir kez daha
utandırmadın. Ve yüzünde düşmanı küçümseyen hafif bir gü-
lümseme ile düşmanı bir kez daha yenmenin mutluluğu vardı.

Hoşçakal ateş yürekli kız. Kavga tutuşturduğun yüreklerle
sürüyor.

Gülsuyu Mahallesi’nde katledilen Hasan Ferit Gedik’in dedesi
Mustafa Meray ölümsüzlüğe uğurlandı. 23 Eylül’de anma Kü-
çükarmutlu Cemevi’nde saat 13.45’te Hasan Ferit Gedik ve
Mustafa Meray nezdinde tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Sonrasında TAYAD’lı bir anamız TAYAD
adına konuşma yaptı. TAYAD konuşmasından sonra dini törene
geçildi. Dini tören de bittikten sonra Mustafa Meray'ın tabutu
hala Nuriye ve Semih’e destek için açlık grevi yapılan evine gö-
türüldü. Cem evinden direniş evine kadar kortejin en önünde
kırmızı sancaklar, onun hemen arkasında Mustafa Meray ve
Hasan Ferit’in fotoğrafları ve onun arkasında da Mustafa Meray'ın
naaşı vardı. Cenaze boyunca “Hasan Ferit’in Dedesi Mustafa
Meray Ölümsüzdür TAYAD’lı Aileler” pankartı taşındı. Aynı
zamanda direniş evi olan Mustafa dedenin evinde helallik
alındıktan sonra Gazi Mezarlığı’na yola çıkıldı.

Gazi Mezarlığı’nın girişinde kortej düzeni oluşturulduktan
sonra önce Hasan Ferit’in mezarına gidildi. Ferit’in başucunda
hem Ferit’i hem de Mustafa Meray'ı anlatan bir konuşma yapıldı,
sonrasında "Bize Ölüm Yok" marşı söylendi. Tören sonunda
Mustafa Meray'ı kendi istediği üzerine Gazi Mezarlığı’na
defnedildi. Cenazeye 400 kişi katıldı. Cenaze töreni boyunca
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Mustafa Meray Ölümsüzdür”,
Yaşasın TAYAD Yaşasın TAYAD’lılar” sloganları atıldı.

Hasan Ferit Gedik’in Dedesi 
Mustafa Meray Vefat Etti

Şehidimiz Hasan Ferit Gedik’in dedesi, Mustafa Meray
amcamız vefat etti.  Büyük Ailemizin, sevenlerinin, yakınlarının
başı sağolsun” diye Halk Cephesi açıklama yaptı. İkitelli Halk
Cephesi, Kuruçeşme Halk Cephesi, Sarıgazi Halk Cephesi de
birer başsağlığı mesajı yayınladı.

TAYAD’dan Başsağlığı Ziyareti
Hasan Ferit'in dedesi Mustafa Meray'ın vefatından sonra

Mustafa Meray'ın kızı Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray
Ana TAYAD’lı Aileler tarafından 24 Eylül'de ziyaret edilip
başsağlığı dilendi.

Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde Tutsaklara Saldırı
15 Eylül’de 11 Özgür Tutsağın infaz hakimliğinde mah-

kemeleri vardı. Tutsaklar mahkeme gidiş gelişlerinde jandarma
tarafından ağır saldırıya uğradılar. Saldırıda 11 tutsak ağır
darbeler yedi, birçok yerlerinde morluklar, yara izleri oluştu.
En çok işkence yapılan, ağır darbeleri alan tutsaklar ise
Mehmet Manas Doğanay ve Rıza Özçolak adlı tutsaklar
oldu. Remzi Uçucu’nun yüzüne gelen darbeden dolayı
gözlüğü kırılmış, özellikle de kısa bir süre önce yine aynı iş-
kenceciler tarafından kolu kırılan Tahsin Sağaltıcı'ya tekrar
işkence yapılmak istenmiştir, fakat diğer Özgür Tutsaklar
ona karşı ikinci bir saldırıyı engellemişlerdir.  Konuyla ilgili
23 Eylül’de Hatay Halk Cephesi de bir açıklama yaptı.

Mustafa Meray Dedemizi Sonsuzluğa Uğurladık!
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