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Yıkılamayacak, sökülemeyecek,
işgal edilemeyecek olansa
bilincimiz ve halk sevgimizdir.
Kızıldere’de akan kanımız bu
topraklara bereket, inançlı ve
militan baş eğmez bir gelenek
oldu. Kızıldere’de umudu
bitirdiğini düşünen oligarşi,
bugün 48 yıldır sürdürdüğümüz
umudumuz karşısında
yenilmiştir!
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16 Kasım 2017 tarihinde bir kez daha
Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Federas-
yonu binası katil polislerce basıldı. Baskında
içeride bulunan iki Dev-Genç’li Hakan İnci
ve Rohat Kılıç gözaltına alındı. Hakan İnci
tutuklandı. AKP faşizminin OHAL’inde ne-
redeyse her sabah yeni bir operasyon haberi
alıyoruz. Gençlik Federasyonu binası ise
neredeyse her ay bir baskın gördü. Bu sefer
katil polis kendini geliştirerek sadece baskın
yapmakla kalmamış, Dev-Genç’lilerin evi,
mevzisi olan Gençlik Federasyonu bina-
sından hırsını alırcasına kapıları, pencereleri
söküp gitmiştir.

Halka olan öfkelerini, devrimcilere,
Dev-Genç’lilere olan hırslarını kapıdan
bacadan çıkarmaya çalışmış halk düşman-
ları. Binayı harabeye çevirip saatlerce
işgal altında tutmuşlardır. 

Bu saldırı, son bir yılda aynı binaya
defalarca yönelmiş saldırılardan sonun-
cusudur. Dünyanın Türkiyesi'nde emper-
yalizme teslim olmayan bir hareketin ruhu,
kökeni, geleceği olduğu için Dev-Genç'e
saldırıyor faşizm. Son bir yılda neredeyse
her ay AKP’nin katil polislerince talan
edildi Gençlik Fedarasyonu. 

AKP faşizmi saldırıyor, karşısında ise
bir kişi de, olsa iki kişide olsa direnen
teslim olmayan Dev-Genç’lileri buluyor
her seferinde. Yıldırmaya, yok etmeye,
susturmaya çalışıyor ancak gençliğin ör-

gütlü gücü toparlanmaya, kavgayı kaldığı
yerden sürdürmeye devam ediyor. 

Bir pankart asma bile irade savaşına
dönüşüyor düşmanla Dev-Genç’liler ara-
sında. Katil polisin talanı sonrası, boş bi-
nada gençliğin astığı  “Dev-Genç’i bitire-
mezsiniz” yazan bir pankarta dahi taham-
mül edemediler. Onlar söktü Dev-Genç’liler
yeniden astı pankartı. Onlar defalarca
geldi Dev-Genç’liler her seferinde her ha-
reketlerini direnişe dönüştürdü. Boyalı su-
larla savundular pankartlarını, binalarını.
Katiller o sığındıkları teneke korkuluklardan
dışarı kafalarını çıkaramaz hale geldi. Ka-
zanan devrimci gençlik oldu.  

Evet mesele ne bir bina, ne bir pankart
meselesidir. Ne de sadece kuru bir inat…
Dev-Genç tarihi emperyalizmin beynimizi
teslim alma, uzlaşma, sosyalizmi tasfiye
saldırısına bir cevap olarak doğmuştur .
Dev-Genç hem vatanımızın hem beynimizin
işgaline bir tavırdır bu topraklarda. Bugün
yaşanan direnişte beynimize, gençliğimize,
vatanımıza uzanan işbirlikçi ellerin işgaline
karşı verilen direniştir. İşgal edilmek istenilen
bu ruh, bu bilinç, bu tarihtir. 

Değil binamızı bir çöpümüzü bile biz-
den rahatça alamayacaklar. Kaldı ki o bi-
nanın yıkılmazlığı tarihindendir. O binada
Hasan Selim Gönen’in ördüğü duvar vardır,
onun kahraman yüreğinin emeği vardır.
Gençliği, emekçiliği, coşkusu ile Şafak-

YIKILAN DUVARLARIMIZDIR!
BİZ DUVARLARIMIZIN DEĞİL 

İDEOLOJİMİZİN SAĞLAMLIĞINA 
GÜVENİYORUZ!

Binalarımıza girip talan
edebilirler, işgal de edebilirler.
Ama beynimizi asla işgal ede-
meyecekler. Direnişlerimiz bizi
teslim alamayacaklarının ila-
nıdır! Binalarımız, mahalle-
lerimiz işgal edilse de geri
alacağız. Ülkemizin bütün top-
raklarını geri alacağız. Faşiz-
me karşı, her yeri savaş ala-
nına, bir mevziye çevireceğiz.
İddialıyız. İddiamız, tarihi-
mizden aldığımız güçte yatı-
yor.

Anadolu’nun dağlarında,
şehirlerinde, köylerinde, okul-
larında, fabrikalarında, yoksul
mahallelerinde; adını, müca-
dele geleneklerini bırakan bir
tarihtir DEV-GENÇ tarihi.
Bu tarih emekle ve sahiplen-
meyle halkın belleğinde derin
izler bırakan bir tarihtir.

Dev-Genç, her koşulda ken-
dini yeniden yaratabilmektir.
Çünkü Dev-Genç çok kulla-
nılan bir deyimle  “bir ruh
hali”dir.  Bir anlayıştır, bir
gelenektir, işte teslim alına-
mayışı bundandır.

Dev-Genç anti-faşist, anti-
emperyalist karakteriyle Ana-
dolu'nun deli ruhudur, fırtı-
nasıdır. Estiği yerden THKP-
C yürümüştür. Cephe yürü-
müştür.

YIKILAN DUVARLARIMIZ, SÖKÜLEN CAMIMIZ, KAPIMIZDIR!
YIKILAMAYACAK, SÖKÜLEMEYECEK,

İŞGAL EDİLEMEYECEK OLANSA 
BİLİNCİMİZ VE HALK SEVGİMİZDİR!

Kızıldere'de Akan Kanımız Bu Topraklara Bereket, İnançlı ve Militan Baş Eğmez Bir
Gelenek Oldu. Kızıldere’de Umudu Bitirdiğini Düşünen Oligarşi,

Bugün 48 Yıldır Sürdürdüğümüz Umudumuz Karşısında Yenilmiştir!

Yıkılan Duvarlarımız, Sökülen Camımız, Kapımızdır4



lar'ın, Elifler’in, Bahtiyarlar’ın, emeği
vardır. O binadan defalarca gözaltına
alınan Mahirler’in, Hünkarlar’ın ayak
izleri vardır. O binada Bernalar’ın,
Çiğdemler’in, Sılalar’ın, Bünyamin-
ler’in, Aysunlar’ın kahkahaları, umutları
vardır. İşte bunca saldırı karşısında
bu bina teslim olmamanın, faşizme
boyun eğmemenin simgesi olarak di-
reniyor. 

Faşizmin azgınca saldırdığı kapımız,
penceremiz değil; beynimizdir, yok
etmek istediği direniş tarihimizdir. Bunun
için gece demeden, gündüz demeden
yüzbinlerce kilometrekarelik toprakla-
rımızda bir kilometrekare bile olmayan
bu mevzi bir savaş alanı, bir direniş
mevzisi oluyor.

Binalarımıza girip talan edebilirler,
işgal de edebilirler ama beynimizi asla

işgal edemeyecekler. Direnişlerimiz
bizi teslim alamayacaklarının ilanıdır!
Binalarımız mahallelerimiz işgal edilse
de geri alacağız. Ülkemizin bütün top-
raklarını geri alacağız. Faşizme karşı
her yeri savaş alanına, bir mevziye
çevireceğiz. İddialıyız. İddiamız tari-
himizden aldığımız güçte yatıyor.

Anadolu’nun dağlarında, şehirle-
rinde, köylerinde, okullarında, fabri-
kalarında, yoksul mahallelerinde, adını,
mücadele geleneklerini bırakan bir ta-
rihtir DEV-GENÇ tarihi. Bu tarih
emekle ve sahiplenmeyle halkın bel-
leğinde derin izler bırakan bir tarihtir.

İstanbul'un orta yerinde Okmey-
da'nında bir bina faşizmin defalarca
hedefi oluyor. Bir bina Kızıldere’deki
kerpiç ev gibi direnişin, teslim alına-
mamanın simgesi oluyor. Çünkü o
bina, Kızıldere'nin suyundan akıp
gelen, "dönmeye değil ölmeye geldik"
diyen Mahir Çayanlar'ın peşinden, gü-
nümüze kadar uzanan, direnişlerle
dolu bir tarihin yaratıcılarına ev sa-
hipliği yapıyor. Soysuz Süleyman’ın
dediği gibi olmuyor işler. “O örgüte
tarihin en acı sürecini yaşatacağım”
diyordu baskından bir gün önce. İşte
o işler öyle olmuyor! Bu ülkede dire-
nenler, devrimciler var. Bunu her bas-
kında gördüler, görmeye devam ede-
cekler. 48 yıldır her dönem devrimcileri,
devrimci gençliği bitirmeye çalıştı
Soysuz Süleyman’ın soysuz soyu sopu.

Olmadı yapamadılar. Fiziki bir bitişten
bahsetmiyoruz. Fiziken yok olmak
mümkün ama teslim olmayanları ideo-
lojik olarak bitirmek, teslim olmayan
kurtuluş savaşçıları olan bir halkı
iktidar mücadelesinden alıkoymak
mümkün değil. 

Bu Ülkede Devrim
Mücadelesini Bitiremezler
Çünkü Türkiye Halklarının
Dev-Genç’lileri Var!

Dev-Genç, ülkemizdeki devrimci
gelişmelerin ve devrimci kadrolaşmanın
ana rahmi gibidir. Dev-Genç’i Dev-
Genç yapan Parti-Cephe ideolojisi ve
o ideolojinin mimarı olan Mahir Çayan
ve Kızıldere    mirası Parti-Cephe çiz-
gisini sahiplenen, o ideolojiyi günün
koşullarında geliştirip pratiğe uygulayan
Dayı’dır.

Türkiye devrim tarihiyle bu kadar
iç içe geçmiş, başka bir gençlik ör-
gütlenmesi yoktur. Dev-Genç’li olmak,
büyük bir onurdur; Dev-Genç’in ya-
ratıcısı, sürdürücüsü olmak, onun ge-
leneklerinin, mirasının taşıyıcısı olmak,
büyük bir onurdur.

Üniversitelerden liselere uzanan
bir örgütlülüktür Dev-Genç. Okulların
ve ülkenin yönetiminde gençliğin sö-
zünü söyleyen bir örgütlülüktür. Gen-
çliğin dayanışmasını, birliğini sağlayan
bir örgütlülüktür;bir tek okula, bir tek
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Yürüyüş
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5Yıkılamayacak ve Sökülemeyecek Olansa Bilincimiz ve Halk Sevgimizdir

Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde

Kızıldere'de akan kanı-
mız bu topraklara bereket,
inançlı ve militan baş eğmez
bir gelenek oldu. Kızılde-
re’de umudu bitirdiğini dü-
şünen oligarşi bugün 48 yıl-
dır sürdürdüğümüz umu-
dumuz karşısında yenilmiş-
tir. 

Bir kez düştü inancımızın
hayallerimizin tohumları
kanımızla toprağa. Bir kere
filize durdu ümidimiz. Bu-
güne kadar 48 yıldır gün
gün daha derinlere kök sal-
dık halkın bağrında.

Faşizmin zulmü varsa
direnişte var. Oligarşinin
gençliği teslim alma politi-
kalarının düzenin kokuş-
muşluğunun, yozluğunun
karşısında daima Dev-
Genç’liler oldu.



gence saldıranlar onu karşısında bul-
muştur. Dev-Genç, gençliğin ekono-
mik, akademik, kültürel sorunlarının
çözümüdür. Dev-Genç gençliğin kim-
liğini kazanmasıdır; kimliksizleştirmeye
karşı gençliğin “biz varız” deyişidir.

AKP halka savaş açmış durumda.
Bu topraklar sayısız kez, halka karşı
savaş ilanları gördü. Daha önce onlarca
defa söyledik. Savaş çağrıları başımız
gözümüz üstüne. Bu halkın dev yürekli
DEV-GENÇ’LİLERİ VAR! 

Halka zulmedenin karşısında suskun
kalındığını bu topraklar hiçbir dönem
yazmamıştır. Kelleler feda edilmiş;
evlattan, anadan, yardan geçmiş yine
de susmamıştır Anadolu halkı. Bin
bin ölmüş, milyon milyon ölmüş ancak
hiçbir zaman izin vermemişlerdir za-
limin saltanatını gönlünce sürmesine. 

DEV-GENÇ’LİLER bu halkın ev-
latlarıdır. Halkın tarihi bizim tarihimiz
Anadolu bizim topraklarımız. Kökle-
rimiz Anadolu'nun isyankar toprakla-
rına gömülüdür. Bedreddinler'in, Pir
Sultanlar'ın, Dadaloğlular'ın, Baba İs-
haklar'ın, Kawalar'ın isyan ateşidir bu-
gün yüreğimizde, bilincimizde taşıdı-
ğımız. 

Tarih halkların onur, namus, adalet,
özgürlük savaşının devrimcilerin ve
halkların kendi ellerinde yükseldiğini
yazdı her zaman.

Bugün Dev-Genç’liler bu tarihin
devamıdır. Açtığı masa için mücadele
eden Dev-Genç’li Seher Şahin, tek
başına faşizmin işgalini kırarak boykot
örgütleyen Hamiyet Yıldız, faşizmin
baskılarına karşı direnişler örgütleyen
Birtanlar’dır bu tarihin devamı. 

Geçmişten geleceğe zafere uzanan
köprüdür Dev-Genç’liler. Bugünün
kahramanlarıdır. 

Ne Cuntalar, Ne YÖK’ler
Ne de Tutuklamalar Teslim
Alamadı Dev-Genç’lileri!

Ülkemizde 12 Eylül'ün halkın üze-
rine attığı ölü toprağını, üzerinden ilk
atanlar Dev-Genç’lilerdir. Tek tip öğ-
renci derneği yasasına karşı yapılan
Nisan Direnişleri 12 Eylül sonrasının
en kitlesel, en radikal ve doğrudan ik-
tidarla çatışan eylemleri oldu. Bu ya-

nıyla Nisan Di-
renişleri gençli-
ğin mücadele-
sinde önemli bir
dönüm noktası
oldu. Binlerce
öğrencinin ka-
tıldığı yürüyüş-
ler, kitlesel açlık
grevleri örgüt-
lendi Dev-
Genç'in önder-
liğinde. Ve fa-
şizm geri adım atmak zorunda kaldı.
Bu direnişler gençliğe büyük bir moral
ve kendine güven sağlarken; faşizmin,
gençliğin dinamiklerini ezme, yok
etme saldırılarının da başarısız oldu-
ğunu gösterdi. Bugünde Dev-Genç’liler
AKP faşizminin korkutma ve sindirme
politikalarına karşı mücadele eden,
üreten, örgütleyendir. 

YÖK’ün yıl dönümünde 6 Ka-
sım’da asılan pankartlar, yapılan boykot
çağrıları tek de kalsak geleneğimizi
sürdürme kararlılığıdır. Bu ay Armut-
lu’da tüm engellemelere rağmen ya-
pılan Dev-Genç şenliği faşizme karşı
“halkımızı teslim alamayacaksınız”
“baskılar bizi yıldıramaz” ilanıdır.
İnançsızlığın kol gezdiği, korkunun
inançları boğmaya çalıştığı her süreçte,
yıllardır sürdürülen baskı-terör-sindir-
me-yozlaştırma politikalarına karşı
Dev-Genç’li olmak sorumluluk üst-
lenmektir. En önde çarpışmak bedel
ödemeyi göze almaktır. 

Dev-Genç, Gençliğin
Önder Gücüdür! 

Önder gücüdür çünkü tüm saldırı-
lara rağmen hiçbir dönem gençliği ör-
gütsüz bırakmadı. Liselerde, üniver-
sitelerde gençliği örgütleme mücade-
lesinin içinde oldu. 80 cuntası gençliğin
tüm dinamiklerini yok etmeyi amaçladı.
Direnişleriyle onun planlarını bozdu.
İdeolojik, politik  tüm saldırılarını art-
tırdığı 90'lı yıllarda devrimci hareketin
çağrısı ile atılımı örgütlediler. F tipleri
ile devrimci düşüncelerin teslim alın-
ması saldırısına, ölüm orucundaki şe-
hitleri ile cevap verdiler. 

Dernekleri kapatıldığında yenilerini
açtı. Örgütlenmenin birçok yol ve yön-

temini buldu. Hiçbir zaman kendini
yasallıkla sınırlamadı. Meşruluğuna
inanarak hareket etti ve örgütlülüğünü
sürdürdü.

Sıkıyönetim, cunta dönemlerinde
olsun, derneklerin sık sık polis tara-
fından basıldığı, dernek üyelerinin
gözaltı ve tutuklama terörüne maruz
bırakıldığı hükümetlerin yönetimi al-
tında olsun, açık tek bir dernek bıra-
kılmadığında dahi, Dev-Genç örgüt-
lenmesi devam etti. 

Dev-Genç, her koşulda kendini ye-
niden yaratabilmektir. Çünkü Dev-
Genç çok kullanılan bir deyimle  “bir
ruh hali”dir.  Bir anlayıştır, bir gele-
nektir, işte teslim alınamayışı bun-
dandır.

Dev-Genç anti-faşist, anti-em-
peryalist karakteriyle Anadolu'nun
deli ruhudur, fırtınasıdır. Estiği yer-
den THKP-C yürümüştür. Cephe
yürümüştür.

Kızıldere'de akan kanımız bu
topraklara bereket, inançlı ve militan
baş eğmez bir gelenek oldu. Kızıl-
dere’de umudu bitirdiğini düşünen
oligarşi bugün 48 yıldır sürdürdü-
ğümüz umudumuz karşısında ye-
nilmiştir. 

Bir kez düştü inancımızın, hayal-
lerimizin tohumları kanımızla toprağa.
Bir kere filize durdu ümidimiz. Bugüne
kadar 48 yıldır gün gün daha derinlere
kök saldık halkın bağrında. 

Faşizmin zulmü varsa direniş de
var. Oligarşinin gençliği teslim alma
politikalarının, düzenin kokuşmuşlu-
ğunun, yozluğunun karşısında daima
Dev-Genç’liler oldu. 

Dev-Genç Örgütlülükte

Yürüyüş
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Kesintisizliğin Adıdır
DEV-GENÇ, örgütlülükte ısrardır;

çünkü örgütsüz gençlik, hiçtir!

Örgütlü gençlik özgür geleceğimiz
için umuttur.

12 Mart 1971 açık faşizmiyle bir-
likte pek çok örgütlenme gibi DEV-
GENÇ de kapatıldı. Taraftarları, üyeleri
tutuklandı, önder kadroları katledildi.
Ama silinmedi tarih sayfasından. Mahir
Çayan ve yoldaşlarının mirasını omuz-
ladı yeni DEV-GENÇ’liler. Cüretle,
cesaretle, bağımsızlık özlemiyle atıl-
dılar kavgaya. 12 Eylül Cuntası'na,
işkence seanslarına, yüzlerce gözaltıya,
baskıya, kayıplara, katliamlara rağmen
mevzisinden çekilmeden sürdürdü mü-
cadeleyi DEV-GENÇ’LİLER.

Bugün yine şehit düşen Dev-
Genç’lilerin yerini yenileri alıyor. Tut-
sak düşenlerin mücadelesini geride
kalanlar omuzluyor. Koşullar ağır,
ödenen bedel ağır ancak sevgi ve so-
rumluluğun birleştiği yerden mucizeler
yaratıyor Dev-Genç’liler. 

Ne mutlu ki Anadolu halklarının
sevgi ile, emek ile, yoldaşlığı ile, da-
yanışmayı, fedakarlığı, sahiplenmeyi
örgütleyen, "biz asla teslim olmayız"
diyen halkın onurunu simgeleyen Dev-
Genç’li evlatları var.

TÜRKİYE HALKLARININ DEV-
GENÇ’LİLERİ VAR! 

Oligarşinin Apolitik Gençlik Ya-

ratma Politikasına Her
Dönem Cepheden Karşı
Çıkan 

Yaşasın Tam Bağım-
sız Türkiye Diye Hay-
kırmaya,

Parasız Eğitim İste-
meye, Halk Çocuklarını
Faşizmin Zulmüne Karşı
Örgütlemeye Devam
Eden.

TÜRKİYE HALKLARININ
DEV-GENÇ’LİLERİ VAR

Öl Demekle Ölmez, Bitireceğiz
Demekle Bitmez!

Kökü Çok Derinlerde Öyle Derin-
lerde ki Dallarımızı Kesmekle Yok
Edilmez.

TÜRKİYE HALKLARININ DEV-
GENÇ’LİLERİ VAR AKP Zulmüne
Direneceğiz! Milyonları Örgütleyece-
ğiz! diyen, HALKIN UMUDU Bİ-
ZİZ!.. diye haykıran.

DEV-GENÇ’Lİ, HALKIN, GENÇ-
LİĞİN ADALET ÖZLEMİNİ YERİ-
NE GETİRECEK OLANDIR.

AKP faşizmi korkuyor, korktuğu
için azgınca devrimcilere saldırıyor.
Biliyor sonunu biz getireceğiz. Kor-
kuyorlar! Çünkü, yönetemiyorlar. Bu
saldırılar AKP’nin çaresizliğidir.

AKP’nin yönetememe krizi baskı
ve terörün dışında politik hiç bir ma-
nevraya izin vermiyor.

İpin ucunu ka-
çırmamak, halkı
baskı altında tutmak
için sürekli olarak
faşist yöntemlerle
saldırıyor. Bugün
adı OHAL oluyor,
yarın başka bir şey.
Ancak gücünü zor-
dan, zorbalıktan
alan AKP’nin faşist
terörden başka po-
litikası yoktur. Fa-
şist terörle halkın

her  kesimini teslim almak istiyor.
Korkularını büyüteceğiz AKP’nin. 

OHAL ile halkın herkesimini sus-
turacağını düşünen AKP, karşısında
Cepheliler’i, devrimcileri buldu. İşler
istediği gibi gitmedi, çünkü bu ülkede
Cepheliler var! Çünkü bu ülkede Kı-
zıldere’den doğan Dev-Genç’liler var. 

MAHİRLER’DEN DAYI’YA BİZ
DEV-GENÇ’LİYİZ!

DEV-GENÇ’İN 48 YILLIK TA-
RİHİ FAŞİZME KARŞI MİLİTANCA
MÜCADELENİN TARİHİDİR!

Tarihimiz ve halkımız şahittir ki
yılmadık, yılmayacağız. 

48 yıllık tarihimiz boyunca oligarşi
katliamlar dahil her türlü terör yön-
temleriyle saldırdı bize. Sonuç hep
aynı oldu, bizi teslim alamadı. Bu sal-
dırılarla da hiçbir sonuç alamayacak.
YIKILAN DUVARLARIMIZDIR.
BİZ DUVARLARIMIZIN DEĞİL,
İDEOLOJİMİZİN SAĞLAMLIĞINA
GÜVENİYORUZ.

Söküp götürdükleri kapımız ve
penceremizdir; inancımız ve halk sev-
gimiz bizimledir. 

İşgal ettikleri, kirli ayaklarını bas-
tıkları binalarımızdır. İşgal edemedikleri
teslim alınamaz bilincimizdir.

DEV-GENÇ’LİLER HALKIN
GENÇLİĞİN ADALET ÖZLEMİNİ
YERİNE GETİRECEK OLANDIR.

AKP FAŞİZMİ GENÇLİĞİ TES-
LİM ALAMAZ! 

3 Aralık
2017
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��Biz Diyoruz ki; bizi bitiremezsiniz,
çünkü biz HALKIZ. Biz KHK'lerle ihraç
edilen 111 bin kamu emekçisiyiz. Emeğini
çaldığınız çiftçiyiz. 3 milyon 251 bin iş-
siziz. Biz maden işçileriyiz. Ölen 970 bin işçiyiz... Yani biz HALKIZ. Halkımızın hepsi de potansiyel
devrimcidir. Siz hepimizi mi hapse atacaksınız? Hapishanelere de doldursanız bizi bitiremezsiniz. Bugün
Cephe’yi ayakta tutan, büyüten, besleyen halktır! Cephe halk hareketidir! Ve halkıyla bütünleşmiş bir
örgütü yok edemezsiniz, bitiremezsiniz! Örgütlenmiş halktır Cephe! Ve biliyorsunuz ki örgütlenmiş bir
halk yenilmez! Bizi yenemezsiniz!

�Biz Diyoruz ki; bizi bitiremezsiniz, çünkü tarım işçileri, 15 yıllık AKP iktidarı döneminde çiftçi yaklaşık
26 milyon dönüm tarım arazisini ekmekten vazgeçti, son 10 yılda 1 milyon işçi tarımı bırakıp kente göçtü.
Emeklilerin yüzde 70'i açlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde
151. sırada. 2002 yılında asgari ücret 226 lira iken, bugün, asgari ücret 1404 lira, 2002 yılında asgari ücretle 2
bin 511 adet yumurta alabiliyorken, bugün bu sayı 600'e kadar düşmüş durumda. Halkımız alım gücü azalmış,
yoksulluk artmıştır. Bu ülkede her gün bu rakamlar büyüdükçe halkımızın devrime ihtiyacı daha da artacak.
Ülkemizdeki devrimi yapacak tek güç Cephe’dir. İşte bunun için halkın Cephe ile buluşup iktidara yürüyüşünü
engelleyemezsiniz.

�Biz Diyoruz ki; Bizi bitiremezsiniz, çünkü haklı mücadelemizi ve faşizmin ülkemizde ve dünyada
estirdiği terörü anlatmakta, teşhir etmekteyiz. Ülkemizi işgal eden ABD ve katil AKP iktidarı bundan
rahatsızdır. Ancak bilmedirler ki, hangi yöntemleri kullanırlarsa kullansınlar, haklı mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İsterseniz hepimizi kaçırabilirsiniz,
isterseniz işkencelerden geçirebilirsiniz, hatta katledebilirsiniz. Yapmadığınız ve yapmayacağınız alçaklık
yoktur, çok iyi biliyoruz. Ancak siz de çok iyi biliyorsunuz ki; bizi yenemezsiniz. Bizi bitiremezsiniz. Çünkü
biz haklıyız. Ülkemizde verdiğimiz bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi kazanacağız.

�Biz Diyoruz ki; Bizi bitiremezsiniz, çünkü türkülerimizi yok edemezsiniz. Türkülerimiz halkın dilinde.
Şiirleri yok edemezsiniz efendiler, şiirlerimiz halkın dilinde. Nazım'ı yok edebildiniz mi? Duvarlarımızı
süsleyen halkın sinemacılarını yok edemediniz efendiler. Yılmaz Güney'in gülüşünü yok edemediniz. Halkın
kültürünü yok edemediniz. Grup Yorum'u da bitiremediniz. Yorum’u terörize ederek ona duyulan sevgiyi yok
edemezsiniz. Daha çok özgürlük ve daha az sömürü için yoksul kitleleri uyarır, ağlayıp sızlamanın yerine
direnme kültürünü koyar. İster beğenin ister beğenmeyin o bunu yapar. Sizin için yapmaz. Kimin için
yaptığını, yüz binleri aşan Grup Yorum konserlerine bakarsanız anlarsınız. Halkın sanatçılarını bitiremezsiniz.
Onun kazandığı meşruluğu da yok edemezsiniz. Bu topraklardan halkın değerlerini, geleneklerini kazıyamazsınız.
O zaman Yorum'u da yok edemezsiniz demektir. Bitiremediniz, başaramayacaksınız.

�Biz Diyoruz ki; Bizi bitiremezsiniz, çünkü tarih her sayfasında bizim yaptıklarımızı yazar. Ve tarih
her zaman son kazananın devrimciler olduğunu yazar. Çünkü biz her zaman haklıyı, doğruyu, onuru,
cesareti ve adaleti simgeledik. Özgürlükler bizimle gerçekleşti, adalet bizimle yerini buldu, dürüstlük ve
namus bizimle layık oldukları yere kavuştu. Evet, bu yüzden çok katledildik. Prometheus olduk, Spartaküs
olduk. Bedreddin olduk, Pir Sultan olduk, Tupac Amaru olduk, Jose Marti olduk, Che olduk, Mahir, Deniz,
İbo olduk, Dursun, Sabahat, Niyazi, İbrahim olduk. Şafak, Bahtiyar, Elif olduk... Siz katiller sürüsü de çok
iyi biliyorsunuz ki, değil onlarcamızı, yüzlercemizi, binlercemizi de katletseniz bizi öldüremezsiniz, yok
edemezsiniz. Bitiremezsiniz. Çünkü biz inanan, direnen ve savaşan bir gücüz. Direnişçiliğin böylesine
güçlü bir gelenek, savaşçılığın böylesine bir karakter haline geldiği hareket yok edilemez.

�Biz Diyoruz ki; Bizi bitiremezsiniz, çünkü biz, devrimciyiz. Siyasi kimliğimizi, düşüncelerimizi,
direnme hakkımızı yok edemezsiniz. Gözaltılarla, tutuklamalarla, işkenceyle, komplo ve yalanlarınızla
bizleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinden geri durduramazsınız. Devam edin... Saldırın...
Gözaltına alın... Tutuklayın... Hatta katledin... Ne yaparsanız yapın biz teslim olmayacağız. Emperyalizme
ve onun tüm işbirlikçilerine karşı savaşmaya devam edeceğiz. AKP iktidarının gücü bizleri susturmaya ve
sindirmeye yetmedi yetmeyecek de. Çünkü bizler halkın içindeyiz. Bu bizim gücümüzdür. İşte bu yüzden
hep şunu söyledik. Halkı yok edemediğiniz sürece bizi yok edemezsiniz. Karşınızdaki kanla - canla
yazılan bir tarih. Çünkü biz halkız. Bizleri yok edemezsiniz.

HALKIYLA BİRLEŞMİŞ HAREKETİ BİTİREMEZSİNİZ!

BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ,
BAŞARAMAYACAKSINIZ!

UMUDU BİTTİREMEYECEKSİNİZ!

Biz diyoruz ki;�

8



(...)

- Eyleminiz bir yılı doldurdu. Bu
bir yıl hakkında neler düşünüyorsu-
nuz? Bu süreçte yaşadığınız zorluklar
neler?

Direnişle geçen bir yıl. 260 günü
aşan açlık grevimiz. 6 ayı aşan tutuk-
luluk. Hapishane ve hastaneler. Bu bir
yıl hakkında sayfalar, kitaplar dolusu
konuşabilirim. Ama ben küçük bir şey
anlatacağım. Geçen yıl doğum günüm
direnişimin 16. gününe denk gelmişti.
Pek çoğunluğuyla yeni tanıştığım ar-
kadaşlarımla gözaltı sonrası yemek yi-
yorduk. Bu vesileyle doğum günüm
olduğu öğrenilmişti yemekte. Hemen
küçük bir organizasyon yapmışlar. Ye-
mekten sonra pasta geldi. Küçük bir
kutlama yaptık. Çok anlamlıydı benim
için. Mumları Semih’le birlikte üfle-
miştik, direnişçiler olarak. Aradan tam
bir yıl geçti. Açlığımız 260 günü geride
bıraktı. Ben hâlâ tutsağım. Bir hastane
hücresindeyim. Bu yılki hediyem Yük-
sel’de örgütlendi ve hayata geçirildi.
Yüksel direnişçileri “doğum günüm
şerefine” barikatları yıktılar. Anıtın
önünde ilk kez Semih’le birlikte ka-

zandığımız o alanda, yüzümüzde ko-
caman gülümsemelerle oturma eylemi
yaptığımız anıtın önünde, oturma ey-
lemi yaptılar. Yüksel’e karakol kur-
muşlar, neyime! Yüksel direnişçileri
polisin gözünün önünde barikatları
yerle bir etmişler, işte doğum günü
hediyem bu. Sadece benim hediyem
değil aslında bakarsanız. Direnişin kur-
duğu barikatın bu tarafında olan, küçük
büyük barikatı güçlendiren adımlar
atan herkese, direnişe inanan herkese
verilmiş bir hediye. Yüksel’in ruhu
bu: İrade, cüret, vefa, bağlılık, yoldaşlık,

kolektivizm... Bana öyle hediye ve-
riyorlar ki, binlerce insanla payla-
şıyorum hediyemi, doğallığında.
Çok güzel bir şey bu.

- Dava dosyanızda tutuklu yar-
gılanmanıza yeterli iddia olduğu
düşünüyor musunuz?

Dava dosyamız bir çöp. Ama
bizimki gibi siyasi davalarda yeterli
kanıt, iddia vs... Bunlar belirleyici
olmaz. Siyasi kararlarla, talimatla
yürür işler. Bence artık böyle sorular
çok naif kalıyor. Bir tweet atıyor-
sunuz ve tutuklanıyorsunuz. Böyle
bir ülkede yaşıyoruz. Daha yeni de-
neyimledik. Oğuz Güven ömrü 52
saniye olan bir tweet’ten dolayı
örgüt propagandası yaptığı gerek-

çesiyle ceza aldı. Bizim dosyada -
henüz ben ve Acun savunma yapma-
mışken- savcı mütalaa verdi. Üçümüz
aynı eylemin parçasıyız. Yani aynı
şeyleri yapmışız, dövizlerimiz, pan-
kartlarımız vs... Her şey aynı. Ama
üçümüze farklı cezalar verilmesini is-
tiyor savcı. Acun’a beraat istiyor. Biz
açlık grevi yaptığımız için örgüt tali-
matıyla hareket ediyormuşuz. Ben daha
da çok örgüt talimatıyla hareket ettiğim
için üyelikle cezalandırılmam isteniyor.
Semih’in ise bir çeşit yardım-yataklıkla
cezalandırılması isteniyor. Hakkımızda
delil yaratmak için öyle uğraştılar ki,
3. duruşmada hakkımda ifade veren
bir tanık getirdiler. Ben duruşmada
yoktum. Avukatlarımız tanığın beyan-
larına güvenilmeyeceğini o duruşmada
kanıtladılar. Tanığın ifadeleri çöktü.
4. duruşmada başka bir tanık getirdiler.
Savcı bu tanığı, benim avukatlarımın
tanık hakkındaki beyanlarını dinleme,
duruşmada tanığın ifadelerinin çürü-
tülme ihtimalini göz önünde bulun-
durma zahmetine hiç girmeden, ce-
binden çıkardığı mütalaayı okudu. Bi-
zim söylediklerimizin, söyleyecekle-
rimizin bir önemi yok. Kararı duruş-
maya gelmeden vermiş, mütalaasını
yazmış gelmiş. Sen kendini anlat dur.
Mütalaa cepte! Daha savunma yap-
madım ben, bu neyin mütalaası. Usul

Nuriye Gülmen’in Açlık grevinin 264. gününde, Cumhuriyet
(26 Kasım 2017 Pazar) ile yaptığı röportajdan bölümler yayınlıyoruz:

Doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ediyorum.
Sizleri yanıbaşımda hissediyorum

ve bu bana güç veriyor.
Aslında bakarsanız, doğum günü kutlayacak yaşı
geçtim sayılır. Meşhur Orhan Veli şiirindeki yolun

yarısı durumları… Yolun yarısında mıyım bilmiyorum
ama bu doğum günüm, şimdiye kadar geçirdiğim en
anlamlı doğum günü oldu. (Bariyerleri yıkanlara ne

çok selam! Çok selam olsun!)
Hepinizin gözlerinden ve ellerinden öperim.

3 Aralık
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kuralları filan savcının umurunda değil.
Yargılamayı bir an önce bitirmek istiyor.
Cezalar verilsin, bu iş bitsin!

- Ali İsmail Korkmaz için yaptığınız
basın açıklamasından da hakkınızda
dava açıldı. Yargılanma süreci hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Ali İsmail için yaptığım bir basın
açıklamasından dava açılmadı aslında.
İçinde Ali İsmail için yapılan Adalet
Nöbeti, Adalet Yürüyüşü, Ali İsmail
davasını takip etmek gibi pek çok ey-
lemin olduğu Gezi sürecinde katıldığım
eylemlerden oluşmuş bir dosya. Berkin
Elvan eylemi, ODTÜ’den yol geçiril-
mesinin protesto edilmesi gibi çok çe-
şitli eylemler var. İktidarın açlık grevini,
direnişi bitirmek için yaptığı saldırıların
bir parçası. Yoksa bundan 4 yıl önce
yapılmış bir eylemle ilgili bugün dava
açılmasının anlamı ne olabilir?

- Savunmanızı yapmak üzere mah-
kemeye götürülmediniz. Hakim kar-
şısına çıkma imkânınız olsaydı nasıl
bir savunma yapacaktınız?

Yargılayan, aktif bir savunma hazır-
lamıştım ilk duruşmadan önce. Neden
tutuklandık, neden ihraç edildik, neden
direniyoruz, neden açlık grevindeyiz.
Bu iktidarın eğitim politikaları, emper-
yalizmin dünyada yarattığı yıkım gibi
konuları ele aldığım kapsamlı bir sa-
vunmaydı. Kayboldu ben oradan oraya
götürülünce. Şu an elimde değil.

- Geçen süreçte hastane koşulları
ve sağlık durumunuz nasıl? Sağlık
Bakanı Ahmet Demircan, bilincinizi
yitirmeniz durumunda zorla müdahale
edilebileceğini söyledi. Bu konu hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Şu anda Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin mahkûm

koğuşu diye tabir edi-
len bölümünde tutu-
luyorum. Buradan
önce 13 gün, 3. dere-
ce yoğun bakım has-
talarının tutulduğu
yoğun bakım ünite-
sinde refakatçisiz tu-
tuldum. AİHM’nin
müdahalesi olmasa
burada da refakatçisiz

tutulacaktım. Açlık grevinin 220. gün-
lerinde hayati tehlikesi olduğu gerek-
çesiyle hastaneye getirdikleri birinin
refakatçiye ihtiyaç duymayacağını
iddia edecek kadar benim iyiliğimi
düşünen bir iradeyle karşı karşıyayız.

Mahkûm koğuşundaki hücreler 3’er
kişilik. Ben kardeşimle kalıyorum hüc-
rede. Burası binanın bodrum katında.
Hücrelerde taze ve temiz havaya ulaş-
manız mümkün değil. Sandalyeye çıkılıp
iki cm aralanan, 2 parmaklıkla donatılmış
pencereden gelen hava, hücreyi hava-
landırmak için elbette yetersiz. Son
derece gürültülü çalışan havayı açtıra-
bilirsiniz. Eğer çalışıyorsa! Bizim hücrede
o çalışmıyor. Yani hücreyi bırakın taze
ve temiz havayla, havalandırma yoluyla
bile havalandıramıyoruz. Tepemizde
gece gündüz ışık yanıyor. Işıkların kont-
rolü dışarıdan yapılıyor. Dolayısıyla gece
de ışık altında uyumaya zorlanıyoruz.
Bu yüzden gece uykum çok kötü. Din-
lenemiyorum. Bu yüzden de hızla kilo
kaybediyorum. Buradaki hücrelerin sa-
dece ikisi gün ışığı görüyor. Ben bir ay
boyunca gün ışığı görmeyen bir hücrede
tutuldum. Sonra doğal ışık gören hüc-
relerden biri boşaldı ve oraya geçirildim.
İki demir parmaklık arasından sadece
gece ve gündüzü ayırt edebileceğiniz
derecede gün ışığıyla muhatap olabildi-
ğiniz bir hücreden bahsediyorum. Gün
ışığı görüyor deyince
aklınıza içeriyi güneşle
dolduran pencereler gel-
mesin.

Avukatlarımızla bir
koridorda, yanımızdan
sürekli gardiyan ve sağ-
lıkçılar geçerken sınırlı
sürede görüşebiliyorum.
Ben sedyeyle çıkıyo-
rum avukat görüşüne.
Not alamıyorum. Giz-

lilik koşulları sağlanmıyor. Koridorun
başındaki kameradan izlenebiliyoruz.
Yani avukat hakkımı sınırlı ve uygunsuz
koşullarda kullanabiliyorum.

Aile görüşü ise daha kötü koşullarda
yapılıyor. Koridora da alınmıyor. Demir
parmaklıklı bir kapının ardından 15-
20 dakika görüşebiliyoruz. Ben yine
sedyede oturuyorum. Sedye kapıya
yanaşmıyor. Sadece bir kişiyle görü-
şebiliyorum. Annemle ya da babamla.
Görüş yapmak isteyen bir kişi avukat
ya da aile ferdi önce savcıya gidip
izin alıyor. Sonra hastaneye gelip baş-
hekimden onay alıyor. Bu prosedür
her görüşte tekrar tekrar uygulanmak
zorunda. Görüşe gelen kişi gününü
bana ayırmak zorunda kalıyor. Kıya-
fetlerimi yıkatmak için hapishaneye
göndermem, oradan ailemin teslim al-
ması gerekiyor. Yıkayıp tekrar hapis-
haneye ve oradan da buraya gönderi-
yorlar. Gazetelerim günlük olarak gel-
miyor. İki üç günde bir birikmiş gaze-
teleri okumak zorunda kalıyorum.
Daha çok şey sayabilirim ama bu
kadarı yeterli olsun.

Sağlığım: 260 günü aşan açlığa bağlı
sıkıntılarım oluyor elbette. Hızlı kilo
kaybı, dinlenememe, gece uyuyamama.
Çoğu koşullara bağlı sıkıntılar aslında.
Tahliye olduğumda daha iyi olacağımı
düşünüyorum. Ama her durumda esas
direniş. Biz direnişe sarılınca sağlık so-
runlarımız da tali kalıyor.

Zorla müdahale cinayettir. Buradaki
doktorlar açık açık söylüyor, ‘Bilinciniz
kapandığında size müdahalede bulu-
nacağız’ diyorlar. Her gün bir doktor
heyeti, müdahale etmeleri gereken ko-
şulların oluşup oluşmadığını anlamak
için beni ziyaret ediyorlar. Müdahale,
muayene ya da tetkik yaptırmak isteyip
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istemediğimizi soruyorlar. İlk günlerde
yaptıklarının ne anlama geldiğini onlara
anlattım.

Sağlık Bakanlığı onların müdahale
etme sözüne güvenerek böyle konuşa-
biliyor. Devlet bu söze güvenerek bizi
“işe iade etme” dışında bir alternatifi
düşünebiliyor. Oysa bu hekimler, “biz
müdahalede bulunamayız, Nuriye Hanım
ile aramızda bir hasta-hekim ilişkisi yok.
Kendisi bizi hekim olarak kabul etmiyor.
Bu koşullarda ona hekimliğimizi dayat-
mak tıp etiğine aykırı olur. Biz bu gö-
revden feragat ediyoruz” diyerek gerekeni
yapsalar, devlet zorla müdahale ihtimalini
gündeminden çıkarmak zorunda kalır.
Ama bu hekimler ısrarla aramızda bir
hasta-hekim ilişkisi kurulmuş gibi dav-
ranıyorlar. Devletin maşası oluyorlar.
Benim beyanım bu konuda çok net. Bi-
lincim kapandığında müdahale edilmesini
istemiyorum. Müdahale eden doktorlar
suç işlemiş olacak.

- Açlık grevini hangi koşullarda
bırakırsınız?

Somut bir kazanım olmadan açlık
grevini bırakmam mümkün değil. 260
günlük açlık grevinin bir sonucu, bunca
saldırıya direnmenin bir sonucu olmalı.
Talebimiz açık ve sade: İşimizi geri
istiyoruz.

- Dışarı çıktığınızda ilk ne yapmayı
düşünüyorsunuz? Neleri özlediniz?

Dostlara sarılmak, onlarla kucaklaş-
mak, hasret gidermek. İnsanlarımızla,
halkımızla beraber olmak tek dileğim.
Bir de Yüksel’i görmek isterim. Anıtı.

Yüksel’in karakol
kurulmuş halini hayal
edemiyorum. Anıtı-
mızla hasret gider-
mek isterim. Bir de
akşam işportasında
Yüksel’de olmak, ki-
tapçı tezgâhlarını do-
laşmak... İnsanları,
memleketim Kütah-
ya’yı, dostlarla be-

raber olmayı, doğa yürüyüşü yapmayı,
doğada olmayı özledim. Güneşi, havayı,
açık havada olmayı, rüzgârı, rüzgârın
insanın yüzünü yalayıp geçmesini, bir
şehri tepeden görmeyi. Anneme, babama,
Semih’e, Esra’ya açlığımızı paylaşan
Mehmet Güvel’e ve Feridun Osmana-
ğaoğlu’na kavuşmak ve onlarla kucak-
laşmak, hasret gidermek.

- İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı
kitapçık, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun “terörist” nitelemeleri ve
“terör örgütü üyeliği” iddialarına ne
yanıt verirsiniz?

Soylu’nun çıkardığı kitapçığı görme
fırsatım olmadı. Ama özü itibarıyla
yasadışı örgüt üyesi olduğumuzu ka-
nıtlamaya dönük bir kitapçık olduğunu
biliyorum. Bir acziyet göstergesi. Dev-
letin “işimi istiyorum” talepli eylemimiz
karşısındaki çaresizliği de denebilir.

Genel olarak Soylu, insanların bizi
sahiplenmesini engellemeye çalışıyor.
“Bakın bu insanlar sandığınız gibi masum
insanlar değiller. Onları sahip-
lenmeyin” diyor. Bunu çeşitli yol
ve yöntemlerle defalarca söyledi.
Bizi sahiplenen insanları, avu-
katlarımızı tutuklatmak, adımızı
söylemeyi yasaklamak da yön-
temlere dahil. Başlangıçta “ace-
mice” yalanlar söylüyordu ec-
dad’ları gibi. “Sabah geliyorlar,
akşam evlerinde gidip yiyorlar”
dedi. İncelen bedenlerimiz ya-
lanlarını teşhir edince “terörist”
demagojilerine sarıldı iyiden iyiye.
En sonunda baş edemeyince ki-

tapçık çıkardı. Türkiye tarihinde bir ilke
imza attı.

Soylu’nun çırpınışları fayda etmedi,
çünkü bizim halkla güçlü bir bağımız
var. Aylardır insanlar orada ekmeğimiz
ve onurumuz için mücadele ettiğimize
şahitlik etti. -7 derecede biz imza top-
ladık Yüksel Caddesi’nde. Her gün
oradaydık. Kar, kış, fırtına var demedik.
Ayaklarımız buz kesti ama yine de
bildiri dağıttık, şarkılar söyledik. Bin-
lerce insana ulaştık. Gözlerine baktık,
elimizden tuttular. Gözümüzdeki ışığı
gördüler. Bir de halkımız ekmeksiz
bırakılmanın ne demek olduğunu bilir.
Bildi de. Ekmeğine sahip çıkan bizleri
bağrına bastı. Soylu istediği kadar ko-
nuşsun! Biz bu halkın evladıyız, onun
gibi AKP’nin halka düşman politika-
larının uygulayıcısı değiliz.

Şunu da bilmek lazım. Tarihin hiçbir
döneminde ezilenlerin talepleri meşru,
masum görülmemiştir. Tarihin hangi
döneminde hak talep etmek masum
görüldü de AKP iktidarı tarafından gö-
rülsün. Bugün herkesin temel bir hak
olarak gördüğü kadınların oy verme
hakkı, Amerika’da ve İngiltere’de uzun
mücadeleyle kazanılmıştı. İngiltere’de
bir kadın yaşamını feda etmişti, elindeki
pankartla at yarışları esnasında kendisini
kralın atının önüne atmıştı. Pankartta
kadınlara oy hakkı talebi vardı. Muk-
tedirler bu talebi hiç de masum gör-
memiş, kadınlara her türlü bedeli ödet-
mişlerdi.

3 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 43

11Yıkılamayacak ve Sökülemeyecek Olansa Bilincimiz ve Halk Sevgimizdir

Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde



1 Ekim'den itibaren tütün üreticileri
İstanbul, Malatya ve Adıyaman'da çe-
şitli eylemler yaptılar. Geçen hafta
da Adıyaman'da eylemdeydiler. 

AKP'nin torba yasasıyla, sarmalık
ve kıyılmış tütünleri makaron veya
yaprak sigara kağıdına doldurarak sa-
tan üreticilere 3 yıldan 6 yıla kadar
hapis cezası istenmesine karşı yapılan
eyleme polis saldırdı.

Asgari ücretlilerin alım gücünün
en çok düştüğü 5 ilden biri olan Adı-
yaman'da temel geçim kaynağıdır tü-
tün. Bu nedenle binlerce Adıyamanlı
katıldı eyleme. Polis TOMA'lar, gazlar
ve tazyikli sularla saldırdı ve 100'ün
üzerinde insan gözaltına alındı. Polis
saldırısına gösterilen tepki üzerine
Adıyaman Valiliği adına yayınlanan
açıklamada şöyle denildi:

"Güvenlik güçlerinin, yasa dışı
olan bu yürüyüşü sonlandırmaları için
bütün iyi niyetli uyarı ve ikazlarına
rağmen, kalabalık kitle içerisinde bu-
lunan yüzleri maskeli bazı provoka-
törlerin güvenlik güçlerine gaz bom-
bası ve taşlarla saldırmaları üzerine
bazı güvenlik güçleri yaralanmış, gös-
tericilerin saldırgan tavırlarını sürdür-
meleri üzerine müdahale edilmiştir.
... Bu eylemde, kanun tasarısını bahane
ederek, huzur ve hoşgörü kenti olan
ilimizin birlik ve beraberliğini bozmaya
çalışan provokatörlere destek verme-
yen gerçek tütün üreticileri ile Adı-
yamanlı hemşehrilerimize gösterdikleri sağduyudan
dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz."

Aynı vali, Torba Yasa’ya karşı 1 Ekim'de yapılan
eylemi dağıtmak için balkondan yaptığı konuşmada 'Ko-
nudan Başbakanın haberi var, bu kanun tasarısı bu
şekilde çıkmayacaktır' demişti. Yalan ve faşist terör hep
iç içedir. 

AKP'nin faşist politikalarını hayata geçirmekten
başka bir görevi olmayan vali, bir de eyleme katılan ve

katılmayan tütün üreticilerini birbirine karşı kışkırtarak,
katılanları provokatör ve terörist ilan ediyor. Vali
Nurullah Naci Kalkancı, sırtını iktidara yaslayınca
halka her ağzına geleni söyleyebileceğini zannediyor.

Tabii bu cüreti de hükümetten alıyorlar.  

Daha geçen hafta Erdoğan, nükleer karşıtı çevreciler
için "Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer
enerjiyi de yapacağız. İşi terör örgütünün broşürüne
çevirdikleri gazetelerinde, eli kanlı teröristleri ekolojik

kahramanlar olarak sunmaya kadar
vardırdılar. Kimse kusura bakmasın
çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam"
deyişinde olduğu gibi, hakkını arayan,
iktidara şu veya bu konuda karşı çıkan
herkesi "terörist" ilan ediyorlar.

Haklı ve meşru eylem yapanlara
'terörist' diyerek halk düşmanı politi-
kalarınızı meşrulaştıramaz, polisi halkın
huzurunu sağladığı demagojilerine
inandıramazsınız.

Adıyamanlı köylülerin üzerine sı-
kılan tazyikli sular, köylüleri çiğneyen
zırhlılar, neredeyse yarım asırdır halka
karşı terörün ayrılmaz parçasıdır. 

Halkın oligarşiye karşı mücadelesi
yükseldikçe, özellikle 1960'lı yıllardan
itibaren devletin kolluk kuvveti olan
polis ve jandarma kitlesel eylemlere
saldırmaya başladı. Panzerler ithal
edildi, 'Toplum polisi' adıyla yeni bir
polis teşkilatı oluşturuldu. 

Panzerler de, toplum polisi de güya
sadece "anarşik olaylara" karşı idi.
"Anarşistlere' göz açtırmamak için alı-
nan panzerler, kurulan toplum polisi,
daha o zamandan başlayarak halkın
her türlü hak alma eylemine karşı kul-
lanıldı. 

Anarşi dedikleri, halkın mücadele-
siydi çünkü. 

Daha sonraları gaz bombaları, bo-
yalı-tazyikli sular, TOMA'lar, helikop-
terler girdi devreye. Araçlar zaman
içinde değişse de faşizmin halk düş-

manlığı ve 'terör' demagojisi hiç değişmedi.

Faşizm, onyıllardır sürdürdüğü "terör" demagojisiyle,
halkta 'polis saldırdıysa mutlaka "anarşik bir olay" vardır,
tutuklandıysa "mutlaka teröristtir' diye bir düşünce oluş-
turmayı belli ölçüde başarmıştır. 

Bir yandan teröriste her şey müstehak anlayışını
oturtmuş, bir yandan da devletin askeri-polisi haksız
yere şiddet uygulamaz, mahkemesi tutuklamaz diye bir
güven sağlamaya çalışmıştır. Oligarşinin yönetememe
krizi büyüdükçe, iktidarını kaybetmemek için, düzenine

Haklar ve Özgürlükler İçin 
Mücadele
TTERÖRİZM DEĞİLDİR

Terör; “kendini hiçbir
yasa ve kuralla

sınırlandırmadan, baskı,
işkence ve katliam gibi

yöntemlerle halkı
korkutarak sindirmek ve

bu zeminde yönetmek
veya siyasi amaçlarını
gerçekleştirmektir.”
BUGÜN DÜNYADA
EMPERYALİZM ve
İŞBİRLİKÇİLERİ

DIŞINDA TERÖRİST
YOKTUR!

Terörist değil
devrimciyiz!

Mücadelemiz terörizm
denilerek yaftalanamaz;
biz halk kurtuluş savaşı

veriyoruz.
Emperyalizme Karşı
Bağımsızlık, Faşizme

Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı

Sosyalizm Mücadelesi
Vermenin Onurunu

Taşıyoruz!
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yedekleyemediği herkese aynı şekilde saldırmıştır.

Devrimciler, hakkı için direnen işçiler, memurlar,
köylüler, öğrenciler, Aleviler, Kürtler, Çingeneler, gece-
kondu halkı... Devletin halkla karşı yürüttüğü savaşta
liste gittikçe uzamış ve genişlemiştir. Terörist dedikleri
biziz, terörist dedikleri halktır. 77 1 Mayıs'ında yarım
milyonduk otomatik si-
lahlarla tarandığımızda.
78'de Maraş'ta tornavida-
larla gözü oyulan, 93'te
lince uğrayıp yakılan biz-
dik Sivas'ta. 95'te Gazi'de
kurşuna dizilen, 2000'de
hapishanelerde diri diri
yakılan komünistler biz-
dik, halk çocuklarıydık.
Haziran Ayaklanması’nda
'terörist'ler bizdik. Tıpkı
işi ve onuru için açlığa
yatan Nuriye ve Semih

gibi direnen herkes faşizmin korkulu rüyası olmuş, ve
faşizm direnen herkesi "anarşist", "terörist" olarak ad-
landırmıştır. 

Bu yüzden başta devrimciler olmak üzere, öğrenciye,
işçiye, memura, esnafa, çiftçiye, avukata, sanatçıya, ga-
zeteciye, emeği ve adaleti savunan herkese saldırmaya
devam etmektedir. Bu yüzden Adıyaman'da tütün üreti-
cilerinin elinde Türk bayrağı taşıması hiçbir şey ifade
etmemektedir. Zira saldırı öyle bir boyuta gelmiştir ki
Cuma namazından çıkanlara, cami çıkışında gaz sıkmıştır
polis. Çünkü faşizm ne din, ne iman, ne mezhep, ne
milliyet gözetir. Hiçbir değeri yoktur; onur, namus,
adalet yabancıdır ona. Tek bildiği daha çok kar için,
daha çok baskı ve sömürüdür.

Sonuç olarak; hükümetin yetkili ağızları ne zaman
'terörist' derse bilin ki orada hakları, özgürlükleri için
mücadele eden, direnen, haksızlığa karşı çıkan birileri
vardır. 

Gazeteler ne zaman 'teröristler etkisiz hale getirildi'
diyorsa bilin ki biz katledilmişizdir. Televizyonlar ne
zaman 'teröristlere şafak baskını' demişse bilinki elleri
tetikte evlerimize-derneklerimize girip talan etmiş, in-
sanlarımıza işkence yapmışlardır. Oysa gerçek terörist

halkı açlık ve sefalete mah-
kum eden emperyalistler ve
işbirlikçileridir.

Terörist; tarım politikala-
rıyla, kotalarıyla tamamen
dışa bağımlı hale getirmek
için üreticileri açlık ve sefalete
mahkum eden AKP'dir.

Terörist; elinde copu-ga-
zıyla hakkını isteyen emek-
çilere saldıran polistir-jan-
darmadır. Terörist bu saldırı-
ların emrini veren devlettir. 

AKP’nin Tenekeleri, Dev-Genç
Şenliği’ni Engelleyemedi!

Armutlu Mahallesi Tepe Meydanı’nda 25 Kasım’da Dev-Genç Şenliği
için halaylar çekilirken Akrep tipi zırhlı araçlar meydana baskın yaptı,
kitle taşlarla karşılık verdi. Polis ne halayları ne de şenliği engelleyebil-
di.

AKP’nin katil polisleri, 25 Kasım’da Armutlu Tepe Meydanı’ndaki
ses sistemcilere keyfi bir şekilde kimlik kontrolü yaptı. Dev-Genç’liler,
48 Yıl Şenliği’ni hiçbir şekilde engelleyemeyeceklerini belirtti.

TERÖRİST;
Kotalarıyla, Halk Düşmanı
Politikalarıyla Tarımı
Tamamen Dışa Bağımlı Hale
Getirmek İçin Üreticileri
Açlık ve Sefalete
Mahkum Eden, Meydanlarda
Coplayıp İşkence Yapan
AKP’dir!
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SAVAŞ SADECE CEPHEDE
KAZANILMAZ, SAVAŞI
KAZANMAK İÇİN İYİ BİR
CEPHE GERİSİNE DE
İHTİYAÇ VAR

Savaşın kuralıdır
bu, eğer ciddi bir cep-
he gerisi yoksa o sa-
vaşı kazanmak olası
değildir. 

Anadolu Kurtuluş
Savaşı eşitsiz koşul-
larda süren bir savaş-
tı. Bir yandan emper-
yalistler ve işbirlik-
çilerinin Anadolu top-
raklarına güçlü silahlarıyla saldırısı vardı.
Öte yandan Anadolu Kurtuluş Savaşını
sürdürenlerin yeterince silahları yoktu.
Silahsız da savaş sürdürülemezdi. Bunun
için savaşın gerisinde savaşı güçlendirecek
güçlü örgütlülükler halka güvenilerek
yaratıldı. Bu konuda güven duyulduğunda
ve savaştırıldığında yoksul, cahil denilen
halkın ne denli başarılar sağlayacağını
savaşarak, savaşın içinde gördüler. 

Halka ait olan silahlar emperyalizmin
işbirlikçisi Osmanlı sultanlarının merkezi
olan İstanbul depolarındaydı. Bu silahların
o depolardan çıkarılarak Anadolu’daki
savaşa aktarılması gerekiyordu. İşte bunun
için ciddi örgütlülükler yaratıldı. 

Kurulan örgütlenmeler aracılığıyla
hem İstanbul' daki depolarda bulunan si-
lahlar gizlice çıkarılıp Anadolu’ ya akta-
rılmış. Hem de Anadolu’ daki savaşa ka-
tılması gerekenleri aynı yöntemlerle Ana-
dolu’ ya geçirip savaşa katılmaları sağ-

lanmıştır. 

Savaş sırasında İstanbul' dan Anadolu'
ya aktarılan silahların kullanılamaz olan-
larını da Anadolu’ da kurulan örgütlen-
meleri aracılığıyla halkın yaratıcılığı sa-
yesinde kullanılır hale getirmişlerdir.
Cephe gerisinin çalışmalarını anlatan bir
alıntıya bakalım şimdi:

"...Cephede kahramanlıklar gösteri-
lirken cephe gerisindekilerin geceli gün-
düzlü faaliyetleri de orduyu kurmak, ona
silah ve cephane yetiştirmek itibarıyla
daha az önemli değildi...

-Cephanemizin az olduğundan süngü
bizim için çok büyük bir önem taşımak-
taydı. Cepheden boyuna süngü ve kasatura
isteniyordu. Düşündük, taşındık, Ankara'da
kurulmaya başlayan askeri fabrikalar
daha mühim işlerle meşguldu, elde yeterli
derecede çelik de yoktu. Nihayet bir
miktar dekovil rayı ile bahçe parmaklıklar
ele geçirdik. Ankara'da demircilerle gör-

üştük, bu zeki ve becerikli
adamlar bunlardan kasatura
ve süngü yapabileceklerini
bize garanti ettiler. Bunları
demircilerin dükkanlarına
naklettik ve daha o günden
parlak kasaturaları ve sivri
süngüleri depomuza, buradan
da cepheye nakle başlattık.
İstanbul'dan kaçak olarak bir
çok malzeme geliyordu.

Fakat depolardan bu gizli kaçırılan
malzemeler her vakit işimize yaramıyordu.
Bir defa mavzer tüfeğinin sürgü kolu
diye sandıklarla Romanya tüfeklerine ait
sürgü kolu nakledilmişti.

Büyük emeğin boşa gitmesine rıza
gösteremezdik. Biraz uzun olan Romen
tüfeklerinin sürgü kollarını kestirdik ve
bu suretle yüzlerce tüfeği işler bir hale
getirdik. (Anadolu'nun İsgali-M.Şevki
Yazman syf 154) 

Anadolu İnsanı Çaresiz
Değildir, Sorunlara Çözüm
Getirme Becerisine Sahiptir

"Bazan daha tehlikeli şeylere başvur-
mak mecburiyetinde de kalıyorduk. Bizde
büyük çaplı top mermisi fazla olduğu
halde bunu atacak top yoktu.

Buna karşı biraz daha küçük çaplı
topların da mermileri kalmamıştı, geçi-

SSAVAŞI
KAZANMAK İÇİN
İYİ BİR CEPHE

GERİSİNE
DE İHTİYAÇ

VARDIR

Sınıf bilinci, halk sev-
gisi, tarih bilinci ise vatan
sevgisidir. 

Vatan, büyük evimizdir. 

Vatan, tarihimiz, isyan-
larımız, bağımsızlık ve öz-
gürlük şiarımız, namusu-
muz, onurumuz, şehitle-
rimiz ve mezarlarımız, yer-
altındaki ve yerüstündeki
zenginliklerimiz, türküle-
rimiz ve oyunlarımız, ye-
diğimiz yemek, içtiğimiz
su, içimize çektiğimiz ha-
vadır.

Peki ne kadar tanıyoruz
vatanımızı? Tarihini ne ka-
dar tanıyoruz? Hangi zen-
ginliklere sahip olduğu-
muzu biliyor muyuz ger-
çekten?

Bu vatanın vatan ol-
masındaki önemli döne-
meçlerden biri, 1919-1923
Anadolu Kurtuluş Sava-
şı’dır.  

Vatanımız bugün yine
emperyalist işgal altında.
KURTULUŞ SAVAŞIMIZ
sürüyor. 

1900’lerde ve 2000’ler-
de, bu savaşın her ikisin-
de de,  kahramanlarımız
var, kahramanlıklar var.
Bu sayfada işte onları an-
latmaya devam ediyoruz.

1900’lerden 2000’lere

KURTULUŞ SAVAŞIMIZ

Destan Destan Anadolu
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recek zaman da yoktu.

Fazla zaman kaybetmemek için içleri barutla dolu top
mermilerini torna tezgahına bağlatır, gıcır gıcır çaplarını
küçültürdük. Ne yapalım, zaruret.

Burada torna başında hayatını tehlikeye koyan usta ile
cephede düşman mermisine göğüs geren asker arasında
ne fark var?

Daha neler yapmazdık neler? Eski martin namlularından
yıpranmış, harap olmuş makinalı tüfeklere namlu uydurur,
uymayan tüfek fişeklerini küçültür veya büyütürdük. Bun-
ların hepsi işe yaramış, harp etmiş, Sakarya'da, Dumlupı-
nar'da zafer kazanmıştık. Eğer bunlar olmamış olsaydı
nasıl harp edilebilirdi?" (Anadolu'nun İşgali-M.Şevki Yaz-
man syf 155) 

Gerek Kurtuluş Savaşı’ ndaki gibi emperyalizme küçük
burjuvazinin önderlik ettiği bir savaş olsun, gerekse

Vietnam gibi devrimcilerin önderliğinde süren bir savaşta
olsun, düşman silahlarını çeşitli yollarla ele geçirerek sa-
vaştaki silah sorununu gidermeye katkıda bulunmak, kü-
çümsenmeyecek bir önemdedir. Kurtuluş savaşında em-
peryalizmin işbirliğiyle Anadolu’ yu işgal eden Yunan as-
kerine ait depolardan ciddi bir miktarda silahlar alınmıştır.
Bu konudaki bir anlatım şöyle;

"Maamafih bizim ordunun ikinci bir deposu daha vardı:
Yunan kıtaları, daha Soma ve Gediz muharebelerinden
itibaren fakat bilhassa İnönü Muharebelerinde düşmandan
tüfek, makinalı tüfek ve bunların cephanesi hususunda
çok istifade edilip, çok sayıda alınmıştır. O derecedeki
mesela İkinci İnönü Harbinde bizim elimizde görülenhafif
makinalı tüfeklerin ekserisini Yunanlılardan ele geçirilenler
teşkil eder. Keza Sakarya'da kullandığımız silahlardan bir
kısmı da Yunan ordusunun hediyesi idi. (Age.syf 155) 

24 Kasım 2017  / Küçük Armutlu
Direniş Evi / Mehmet Güvel - Feridun
Osmanağaoğlu:

Bugün direnişimizin Nuriye Semih
261 Esra Özakça 185 Mehmet Güvel
147 Feridun Osmanağaoğlu 105. Günü
direnişimiz sürüyor.

İki direnişçimiz de sabah erken kalk-
tılar çaylarını içip gazetelerini okuyorlar.
Sloganlarımızı mahalleden ve Ankara’dan
gelen genç misafirlerimizle birlikte attık.
Sloganlarımızı mahalleden arkadaşlar
ve vefa evininde katılımı ile birlikte
attık. Direnişçilerin Nuriye Semih mah-
kemesine çağrı videosunu çekti TA-
YAD’lılar. FOSEM’den arkadaşlar di-
renişçilerimizle röportaj yaptılar.

25 Kasım 2017:
Bugün direnişimizin Nuriye Semih

262, Esra Özakça 186, Mehmet Güvel
148, Feridun Osmanağaoğlu 106. Günü
direnişimiz sürüyor. Nuriye Semih’in
talepleri kabul edilene kadar direniş ön-
lüklerimizi çıkarmayacağız Semih’i aldık
Nuriye’yi de zulmün elinden alacağız.
Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz

Mehmet amcanın ishali devam

ediyor tansiyonu normal. Feridun Abi
sabah yürüyüşüne çıktı bunu her sabah
ve akşam 20 dakika yürüyüş yapıyor.
Polisler TOMA eşliğinde direniş evinin
sokağında olan Cemevi’ne gelip yeni
Cemevi inşaatında arama yaptılar.
Cemevi yönetimi ve halkın tepkisi
üzerine çekilip gittiler. TAYAD’tan
aradılar Kemal amcanın hanımı Gülizar
ana vefat etmiş, habere çok üzüldük,

Bugünkü sloganlarımızı attık, di-
renişçilerimizle oturuyoruz. TOMA
evin yanında bekliyor Dev- Genç’lilerin
48. Yıl şenliği var bugün mahallede
her yer polis ablukasında.

26 Kasım 2017: 
İki direnişçimiz de sabah erken

kalktı. Bugün Mehmet amcanın 150.
Gün kınası var. Bugün biraz yoğun
geçecek onun çalışmasını ve hazırlığını
yapacağız. Mehmet amcanın kızı Ba-
şak, Nadire ana, HHB’ den Avukat ar-
kadaşla ziyaretimize geldiler. Ayrıca
mahalleden geldiler beraber kına ha-
zırlığı yaptık.

Mehmet amcanın 150. gün kınasını
Cem evinde yaptık. Kına töreni saygı

duruşu ve sinevizyon gösterimi ile
başladı TAYAD konuşmasından sonra
şiir okundu Mehmet amca ve Feridun
abi birer konuşma yaptılar kına yakıl-
ması ve toplu fotoğraf çekimi ile kına
töreni sona erdi.

27 Kasım 2017:
Bugün direnişimizin Nuriye Semih

264, Esra Özakça 188, Mehmet Güvel
150, Feridun Osmanağaoğlu 108. günü
direnişimiz sürüyor. Bugün Nuriye Se-
mih’in mahkemesi var. Yüreğimiz, kal-
bimiz, kulağımız Sincan’da mahkeme
salonunda olacak. Buradan tüm dostla-
rımıza sesleniyoruz bugün mahkemede
Nuriye ve Semih’in yanında olalım. Nu-
riye Semih Yalnız Değildir!

Sloganlarımızı hep birlikte attık.
Mahkeme heyeti Nuriye’nin tutukluluk
halinin devamına karar verdi. Duruş-
mayı 1 Aralık 2017 Cuma gününe er-
teledi. Zafer mutlaka bizim olacak
çünkü biz haklıyız.

“Zafer Mutlaka Bizim Olacak Çünkü Biz Haklıyız”
Destek Açlık Grevi Direniş Günlükleri
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Faşizm koşullarında mücadele sürdürüyoruz. Faşizm
baskıdır, zulümdür. Zulmün biçimlerinden biri, gözaltıdır,
tutuklamadır. Faşizm, devrimcileri tutuklayarak, devrimci
mücadeleyi ve örgütlenmeyi yok etmek; yok edemeyecekse
de kesintiye uğratmak ister. Her tutuklama dalgası, alan-
lardaki örgütlenmelerin dağıtılması demektir.

Bu nedenle faşizm koşullarında, mücadelenin ve ör-
gütlenmenin kesintisizliğini sağlamanın en temel zorun-
luluklarından biri, yeni insanlar çıkarmak, yeni insanları
yetiştirmek, kadrolaştırmaktır. 

Herkesin Kendi Alternatifini Yetiştirmesi, 
HER DÖNEM GEÇERLİ bir ihtiyaçtır.
Bugün ise ACİL bir görevdir.

Alternatifimizi yetiştirmek, sadece tutuklamalara bağlı
bir ihtiyaç değildir. Her hareket, büyüyebilmek, gelişe-
bilmek, genişleyebilmek, yaygınlaşabilmek, yeni alanlara
gidebilmek için, kadro yetiştirmek zorundadır. Gideme-
diğimiz birçok alan, ulaşamadığımız birçok şehir, el ata-
madığımız birçok konu var ve bunlara ulaşmak, sonuçta
insan ve kadro sorunudur.  

Yani, herkesin kendi alternatifini yetiştirmesi, sadece
operasyon, yaygın tutuklama dönemlerine özgü değil, her
zaman ve her koşulda geçerli ve gereklidir. Elbette, tutuk-
lamaların devrimci harekete karşı topyekün bir saldırıya
dönüştüğü bir zamanda bu konu her zamankinden önemli
ve acil hale gelmektedir. 

Alternatif yetiştirmek, sadece kadroların, yöneticilerin
işi değildir; meclislerde çalışan, dergi dağıtan, kurumları-
mızda faaliyet yürüten her taraftarımız da böyle bakmalı,
kendisi gibi birini yetiştirmeyi hedeflemelidir. 

Alternatifimizi yetiştirmek, kadrolaşma görevimizin
bir parçasıdır ve bunun başta gelen yanıdır. Herkesin
kendi alternatifini yetiştirmesi, zaten başlı başına bir kad-
rolaşma mekanizmasının işlemesi demektir. 

Alternatif Yetiştirmek, Kendimizle Aynı 
Düzeye Getirmek Değil,
GÖREVİMİZİ ÜSTLENEBİLECEK

Duruma Getirmektir
20 yıllık bir arkadaşımız, 3-4 ayda, kendi birikimine

sahip birini yetiştirebilir mi? Elbette hayır. Fakat “alternatifini
yetiştirme” derken, hedeflenen de zaten bu değildir. Bir
arkadaşımızın, birkaç ay içinde diğerinin on yılda, yirmi
yılda edindiği birikimi edinmesi, bu fiziken mümkün
değildir. Alternatif yetiştirmek, kendimizle her açıdan aynı
düzeye getirmek değil; bizim o anda sürdürdüğümüz
görevi ÜSTLENEBİLECEK KONUMA getirmektir. Bu
ise, kısa sürede mümkündür. 

Bu noktadaki ölçümüz; o alanda var olan yöneticinin gö-
revlerini üstlenip örgütsel devamlılığı sağlayıp sağlayamayacağı,
kolektif bir çalışma içinde alandaki eğitimi, eylemleri, yayın
faaliyetini, kitle çalışmasını sürdürüp sürdüremeyeceğidir.
Asgari anlamda bunları yapabilir hale gelmesi, alternatifimizi
yetiştirmiş olmamız demektir. Bundan ötesi, hayatın içinde
pişmesi, eğitimle yetkinleşmesidir. 

Alternatifimizi Yetiştirmek, Yıllara Yayılan 
Bir Hedef Değil, Aylara Sığdırılması Gereken 
SOMUT BİR PLANLAMA sorunudur.

Kendi alternatifimizi yetiştirme konusunda, yetersizli-
ğimizin veya başarısızlığımızın kökeninde, genellikle bu
konuyu zorunlu bir görev, ertelenemez bir iş olarak ele al-
mamak vardır. 

Alternatiflerimizi eğitmek, temel bir görev, temel bir
faaliyettir. Böyle ele aldığımızda, sonuç almamak için bir
neden yoktur. 

Bir yönetici, ne HERKESLE ilgilenebilir, ne HER İŞE
koşabilir. Yönetici, alternatif yaratmak için bu noktada
seçim yapacak, öncelikler belirleyecektir. 

Her insanımız, günde asgari bir saatini alternatifine ayır-
malıdır. Daha ideali iki saattir. Bunu bir kural halinde uygu-
lamalıyız. Bunu uyguladığımızda, bu bir saati sistemli, planlı
bir biçimde değerlendirdiğimizde, alternatifimizin gün gün
göreve hazırlanmasını sağlamış oluruz. Bu iki saat içinde,
hem teorik, hem pratik eğitime göre bir programımız olabilir.
Zamanı paylaşmak, birçok şeyi paylaşmaktır. Paylaşımımız
arttıkça, örneğin, alternatifimizi hep yanımızda bulundurmakla,
bu süreç hızlanır. Planımız, bir haftada şu hedefe, bir ayda şu
düzeye varmış olacağız; ilk iki hafta şunları, sonraki iki hafta
şunları, sonraki iki hafta şunları öğreteceğim.. şeklinde somut
ve tarihli olmalıdır.   

Yetiştirmenin en önemli yöntemlerinden 
biri, BİRLİKTE YAPMAK’tır. 

O alanda kendimiz ne yapıyorsak, kendi alternatifimiz
olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz yoldaşımız da aynı
şeyleri yapmalıdır. Ancak asıl yöntemimiz, bunu bir süre,
belirli defalar, BİRLİKTE yapmaktır. 

SORUN: Örgütsel Boşluklar
ÇÖZÜM: Herkesin Kendi

Alternatifini Yetiştirmesi

Alternatiflerimizi eğitmek, temel bir görev,
temel bir faaliyettir. Böyle ele aldığımızda,
sonuç almamak için bir neden yoktur. 

*

O alanda kendimiz ne yapıyorsak, kendi
alternatifimiz olarak yetiştirmeyi hedefledi-
ğimiz yoldaşımız da aynı şeyleri yapmalıdır.

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Alternatif yetiştirmenin en önemli yanlarından biri
budur. “Şunu yap” demekle, hatta “şöyle yap” diye tarif
etmekle alternatif yetiştirilemez.  

Haber mi yapılacak; en azından birkaç defa haberi
birlikte yapmalıyız. Sonra yine bizim gözetim ve deneti-
mimizde kendisi yapacak. Sonra, tamamen kendisi yapacak. 

Toplantı yönetmek, eylem örgütlemek, bildiri yazmak,
dergiye yazı yazmak, sorun çözmek; her konuda bu yöntemi
izlemeliyiz. Hepsini önce birlikte yapmalı, birlikte yaptıklarımız
üzerinde değerlendirmeler yapmalı, dersler çıkarmalı, sonra
alternatifimizin bunları bağımsız yapmasına imkan sağlamalıyız. 

Kişi olarak kendimizin ve birimimizin günlük, haftalık
ve aylık programlarını birlikte çıkarmalı, bu programları
birlikte uygulamalı, denetimini birlikte yapmalıyız. 

Bir sonraki hafta ve bir sonraki ay, bu kez, programı,
alternatifimiz tek başına çıkarabilir ve denetimini de tek
başına yapabilir. Adım adım öğrenme ve yetkinleşme böyle
sağlanır.

Alternatif Yetiştirmek, Teori ve Pratiğin
Birleştiği, İRADİ BİR SÜREÇ’tir

Alternatif yetiştirmenin iki yanı vardır; teorik eğitim,

pratik eğitim. İkisini birleştirmezsek, ikisini aynı süreçte
yapamazsak, alternatif çıkaramayız.  

Alternatifimizi yetiştirmek, genel olarak bulunduğumuz
alanda kadro yetiştirmek, çoğu zaman “yoğun pratik” ne-
deniyle ertelenmektedir. Oysa, pratik içinde boğulmanın
temel nedeni, kadro yetiştirmeye gereken zamanı ayırma-
maktır. Kadro yetiştirmediğimiz, alternatifimizi yetiştir-
mediğimiz sürece, “pratik içinde boğulmak”tan kurtulamayız.   

Kadro-alternatif çalışması ile, diğer işler, asla birbirinin
engeli değildir; tersine, zaten o işleri yaparken, o pratiğin
içinde başka birini de eğitiriz. Ancak eğitimi için elbette
ÖZEL OLARAK zaman ayırmalıyız. Kadro eğitimi ile,
alternatifimizi yetiştirme ile, pratik işlerimizi birleştirdiği-
mizde, kadrolaşma ve alternatif yetiştirme, “zaman bulu-
namayan” bir iş olmaktan çıkar. 

Alternatif yetiştirmek, kendiliğindenciliğe bırakılamaz.
Yöneticinin kendiliğindenci olduğu yerde, kadro ve alternatif
yetişmez. Bu durumda alttaki insanlar, kendi pratikleriyle
öğrenebildikleri kadar öğrenir, çarpık ve yanlış düşünceler
kendine yerleşme alanı bulur. 

Sonuç olarak; örgütlenmemizin, mücadelemizin KE-
SİNTİSİZLİĞİNİ sürdürmek, bir alanda KALICI olmak,
insanlarımızın kendi alternatifini yetiştirmesiyle mümkündür. 

Nuriye ve Semih'in direnişine des-
tek ve mahkemelerini sahiplenmek
için yapılan çalışmaları yayınlıyoruz. 

Ankara 
Ankara Turan Güneş Bulvarı’nda

26 Nisan'da Nuriye ve Semih için
yazılama yapıldı. Nuriye ve Semih’in
davası görülürken 27 Kasım’da Kızılay
Meşrutiyet Caddesi’nde ‘Nuriye Ve
Semih İşe Geri Alınsın’ yazılı pankart
asıldı.

Halk Cephesi, Dev-Genç, Liseli
Dev-Genç 9 Mart’tan itibaren açlık
grevinde olan kamu emekçileri Nuriye
ve Semih’in 27 Kasım’daki mahke-
melerine çağrı olarak ve Faşizmin
Nuriye üzerindeki zorla müdahale
tehdidini teşhir etmek için ortak ça-
lışma yaptı. Çalışmada Ümitköy, Çay-
yolu, Angora Evleri, Batıkent ve Ha-
cettepe Üniversitesi’ne toplam 97 adet
ozalit asıldı.

İstanbul-Çayan:
Çayan Mahallesi’nde 29 Kasım'da,

Nuriye Semih’in 1 Aralık Cuma günü
sabah Saat: 10.00 Ankara Sincan Ha-
pishanesi duruşma salonunda yapıla-
cak 6. duruşmaları için 5 adet çağrı
ozaliti yapıldı.

DİH:
Devrimci İşçi Hareketi 27 Ka-

sım’da, Ankara’da KESK binasında
eylemde olan Kamu Emekçileri Cep-
helilere destek ziyaretinde bulundu.
Ardından, Nuriye Gülmen’in tutulduğu
Ankara Numune Hastanesi’ne geçi-
lerek, burada Nuriye için tutulan nö-
bete destek ziyaretinde bulunuldu.
Ankara Devrimci İşçi Hareketi 27
Kasım’da mahkemeleri olacak kamu
emekçileri Nuriye ve Semih’e zorla
müdahale işkencesini teşhir etmek
için Kolej, Seyranbağları, Esat, Tuzlu

çayır, Tekmezar Parkı ve Nato Yolu
Caddesi’nde toplam 20 adet ozalit
yaptı.

TAYAD'lı Aileler:
Ankara’da TAYAD’lı Aileler 26

Kasım'da Nuriye ve Semih’in mah-
kemesine çağrı olarak Kızılay kafe-
lerde 200 adet ‘Kamu Emekçileri
Cephesi’ imzalı bildiri dağıttı. Çalış-
maya 2 kişi katıldı.

KEC:
Nuriye ve Semih'in yoldaşları 26

Kasım'da Yüksel Caddesi'nde polis
bariyerleriyle kuşatılan İnsan Hakları
Anıtı’nı özgürleştirme eylemi yaptı.
Eylemde "Anıtı özgürleştirdiğimiz
gibi, Nuriye'yi de faşizmin elinden
alacağız" denildi. 

Kamu Emekçileri Cephesi 26 Ka-
sım'da Nuriye ve Semih için Anka-
ra’daki köprülere ‘Nuriye ve Semih
İşe Geri Alınsın, Nuriye’yi Faşizmin
Elinden Alacağız!’ yazılı pankartlar
ve ozalitler astı. 

3 Aralık
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Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde

Nuriye ve Semih İşlerine İade Edilsin!



Herkese Göre
Bir İş Vardır!

Milis örgütlenmesi, düşmana doğ-
rudan vuran şahanlardan kuryelere, ma-
halle nöbetçilerine, düşmana zarar veren
farklı gruplara kadar genişleyebilecek
bir örgütlenmedir. Alberto Bayo, Latin
Amerika’da bir çok ülkenin gerilla sa-
vaşına eğitmen olarak katkıda bulun-
muştur. Bayo, gerillaları ve onlara yar-
dımcı olanları “Gönüllüler” olarak ad-
landırıyor. Bayo’nun “Gönüllülerin ye-
rine getirebilecekleri görevler” listesi,
milislerin görevlerini somutlaması açı-
sından üzerinde durulabilecek bir listedir.
Orada da görüyoruz ki, savaşın ihtiyaçları
çok çeşitlidir. İhtiyaçların çeşitliliği kadar
da görevler çeşitlidir. 

Kuşkusuz, dünya devrimcilerinden
aldığımız her şeyi, kendi koşullarımıza
uyarlamalı, kendi yaratıcılığımızla yo-
ğurmalıyız. Bunu belirterek, Bayo’nun
“gerilla nedir?” kitabında verdiği 60
maddelik listesinin bir kısmını aşağıda
sunuyoruz.  

1. Tek tek her gerillacıya yardımcı
olabilecek çapta destek müfrezeleri
kurmak;

2. Gerilla birliğinin ön cephe ve ka-
natlarında gözcülük yapmak;

3. Haberci ve ulak olarak hizmet

etmek;
5. Küçük düşman birlik-

lerinin yerlerini bulmak için
gerilla birliğinin bulunduğu

araziyi iyice taramak üzere müfrezeler
kurmak.

6. Bölge halkından ödünç olarak
çekiç çivi, battaniye, kazma, kürek,
kalas, yiyecek maddeleri, aş kabı, boş
şişe ve teneke kutu, yazı makinesi v.b.
sağlamak;

9. Karargâh kayıtlarını tutmak. 
10. Propaganda Bölümü içinde grup-

lar halinde teksirci olarak ya da baskı
işlerinde çalışmak;

11. Meydan, gazino, toplantı salonları
ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen
propaganda grupları kurmak.

12. Hırsızlık, saldırı, insan kaçırma,
yolsuzluk v.b. suçlara engel olmak üzere
asayişi sağlamak için içerisinde kadın-
ların da bulunduğu emniyet müfrezeleri
kurmak.

13. Eşya depoları inşa etmek ve
bunların bakımını sağlamak;

14. Düşmanın bulunduğu bölgeden
bilgi getirmek. 

15. Su ve malzeme taşıyan gruplar
teşkil etmek.

16. Hastabakıcı (özellikle kadınlar)
ve karargâh nöbetçisi olarak hizmet gör-
mek.

18. Köpek müfrezelerinde yetiştirici
olarak görev almak.

19. Aşçılık, bulaşıkçılık, yamaklık
yapmak.

21. Mutfak için odun toplamak, mal-
zeme bulmak, su taşımak.

24. Giysi dikmek, onarmak.
28. Hela bakımcısı olarak hizmet

görmek.
29. Yazıcı olarak çalışmak. 
32. Demiryolları ve karayollarına,

köprülere, muhabere hatlarına v.b. sa-
botajlar yapmak.

33. Yangın bombası atan ve sapan
kullanan gruplar içinde hizmet görmek.
(Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz
çatal sapanları kullandıkları gibi, ayrıca
taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak
üzere elle döndürülen uzun sapanlar
da kullanırlar. Bu işlem göze kolay gö-
rünürse de, eğitim görmeyenlerin isabetli
atışlar yapması hemen hemen imkân-
sızdır).

35. Yangın bombası olarak kullanı-
lacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak,
ağızlarını mantarla tıkayarak hazırla-
mak.

36. Düşman arasında korku ve de-
dikodu yayan gruplar teşkil etmek;

37. İstatistik tutmak;
38. Çadır direği, parmaklık, tel bağ-

lamak için kazık, yeraltı tünelleri için

milisin zulası...  
Düşman büyük olanaklara, büyük silahlara,
tanklara, toplara, savaş uçaklarına sahip. Biz
hiçbir zaman büyük olanaklara, büyük silahlara sahip
olmayacağız. Bizim olanaklarımız sınırlı.
Biz halkımızın olanaklarıyla savaşıyoruz. Bu nedenle
malzemelerimizi, silahlarımızı düşmana kaptırmamalıyız.
Malzemelerimizi en iyi şekilde korumalıyız. Bunun için
malzemelerimizi saklayacağımız zulalar yapmalıyız.
Milislerin asıl zulası HALKTIR... Halkımızın desteği
olmadan ne zula yapacak yer bulabiliriz ne de zulamızın
deşifre olmasını engelleyebiliriz.

Şahanlar,
şehitlerimizin size

diyecekleri var:
Halil İbrahim
Ekicibil:
“Savaş, bir yapıyı
kendi içinde
çelikleştirecek
en iyi araçtır.”

Şehidimizden
Şahanlara

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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döşeme, el bombaları için kasa ve kutular
yapmak.

39. İstihkâm hizmetlerinde kuşanıl-
mak üzere demir boru, ray parçaları v.b.
toplamak.

42. Gizli haber alma örgütü kurmak...
muhabere birliklerinde görev almak.

44. İstihkâm işlerinde çalışmak;
46. Bölgedeki köylerden sağlanan

binek hayvanları ile kurulan süvari bir-
liklerinde çeşitli hizmetlerde bulunmak. 

48. Tüneller kazmak;

49. Birlikteki silahların temizlik ve
bakımını yapmak... Bıçak, pala, süngü
v.b. kesici silahları depolamak ve bakı-
mını yapmak.

52. Gerilla hareketine ihanet edebi-
lecek kişileri araştırıp bulmak.

53. Karayolları üzerindeki düşman
araçlarına bomba atmak;

54. Erzak depo ve ambarlarında ça-
lışmak;

56. Ağaç kesmek.
58. Birlik içindeki yazışma ve emir-

lerin dağıtımını düzenlemek.
59. Posta dağıtılıcığı yapmak; 
60. Birlikteki âlet ve edavatın bakım

ve korunmasını sağlamak.

27 Kasım günü sabah saatlerinde,
Nuriye’ nin tutuklu yargılandığı davanın
duruşması, Ankara Sincan Cezaevi Kam-
püsünde sığınaktan bozma mahkeme sa-
lonunda görüldü.

Nuriye ve Semih’in son duruşmasında
yaşanan gelişmeleri yayınlıyoruz:

Savcı esas hakkında mütalaasını ve-
rerek, Nuriye Gülmen’in kaçma ve delil
karartma durumu yok diyerek adli kont-
rolle serbest bırakılmasını istedi.

Av. Murat Yılmaz savunmasında:
“Savcının talebi olumludur. Ama bir haf-
tada ne değişti? Keyfiyetçi bir durum
söz konusudur! Geç kalınmış bir karardır.
Dava dosyası ve geçen duruşma çözümleri
bize verilmedi. Müvekkilimizle görüşe-
miyoruz. Esas hakkında savunma yap-
mamız mümkün değil!” dedi.

Nuriye Gülmen savunmasında “Tah-
liyemi talep ediyorum. Geçen duruşmada
bütün gerekçelerini uzun uzun anlattım.
Savunma yapabilmek için gerekli koşullar
sağlanmadı.” dedi

Av. Murat Yılmaz, savunmaya şöyle
devam etti: “Bekir Bozdağ, Zarrab da-
vasında itirafçıların beyanına itibar edi-
lemez! Ceza almamak için bunların eline
konuşması için bir şeyler verilir diyor.
İtirafçı Berk Ercan 30 Ekim’de tahliye
oldu! Menfaat bu! İftiralarının nedeni
bu! Berk Ercan kendini kurtarma söz
konusu olunca kendi ifadesini yalanlıyor.
Nuriye hakkında uydurma ifadeler veriyor.

Nuriye’nin patlayıcı yaptığına, attığına,
polise direndiğine ilişkin bir şey var mı?
Yok. Resimleri sunuyorum, en önde pan-
kart tutuyor.

Nuriye 2013 ile 2015 arasında Eski-
şehir polisi tarafından teknik takipteydi.
Şimdi bu takip kararlarını sayıyorum:
(Sayıyor)…Bu teknik takip kararları Ber-
kin Elvan eylemleri dönemini de kapsıyor.
Tam 26 tane takip kararı var.

Nuriye Gülmen böyle bir kıskaca
alınmışken, takip edilirken, patlayıcı ya-
pacak kullanacak ve Eskişehir polisi de
bunu kaçıracak!

Berk Ercan ve Fatih Solak olmasa
Nuriye ve Semih için beraat istenecek.
Acun için ise açlık grevi yapmadığı için
beraat isteniyor. Biz açlık grevi yargılanıyor
deyince kızılıyor.

Bizim de bazı tanıklarımız var. Bun-
lardan biri CHP vekili Ali Haydar Hak-
verdi. Nuriye 9 Kasım’da işi için eyleme
geçmeden Hakverdi ile görüşüyor, bilgi
alışverişinde bulunuyor. Vekil bilgi sahi-
bidir. Dinlenmesi gerekmektedir, talep
ediyoruz…

Av. Mehmet Refik Atalay, Nuriye
31.08.2012’de tahliye oluyor. Nuriye’nin
tahliyesi ile Bursa ACM tarafından Es-
kişehir’i terk etmemesine ilişkin adli
kontrol uygulanıyor. Nuriye Gülmen’in
bu adli kontrolü deldiğine ilişkin tutanak
yok. ”

Tanıklar dinlendi.  Ali Haydar Hak-

verdi, “Olayların tamamı hakkında fikrim
var. 15 Temmuz’dan sonra çok ciddi
sayıda idari tasarrufla ihraç olunca birçok
mağdur yaratıldı.”

“Acun ve Nuriye iki öğretmenimiz
rahatlıkla meclise girdi ve dertlerini an-
lattılar. Komisyona başvurduklarını ve
sonuç beklemediklerini, bir kamuoyu
oluşturmak için eyleme başvuracaklarını
söylediler. Seslerini duyuramazlarsa açlık
grevine başlayacaklarını, gözaltına alı-
nacaklarını eylem yasağı olduğunu, gözaltı
sürecinde yanlarında olursak daha az hak
ihlali yaşanacağını söylediler.”

Sakarya Baro Başkanı Av. Kazan:
“Kanunsuz suç ve ceza olmaz! Açlık
grevi suç değildir! Roma döneminden
bu yana yalan söylemekten menfaat sağ-
layan tanıklık kabul edilemez! Bir önceki
yeminli ifadesini inkar edenin tanıklığına
şerefine itibar edilmez!”

Tanık Abbas Şahin: “Berkin Elvan
eylemlerine Nuriye ile katıldım. O gös-
terilerde ses bombası atılmadı! Demokratik
bir eylem oldu! Polis müdahalesi falan
olmadı! Diğer tanık Fatih Solak tekin
birisi değildi. Alkol ve uyuşturucu ba-
ğımlılığı vardı. Berkin Elvan eylemlerine
katıldım Eskişehir’de! 10 binden fazla
insan katıldı. Nuriye sadece pankart tu-
tuyordu! Demokratik eylemdi.” Nuriye’yi
yakından tanırım. İkimiz de Eğitim-
Sen’liyiz. Birçok problem yaşadık, her
şeyi konuşurduk. Bu nedenle kesinlikle
böyle bir şey olmadığını biliyorum.”

Duruşma sonunda Nuriye Gülmen’in
tutukluluğunun devamına karar verilirken,
sonraki duruşma 1 Aralık 2017’ ye ertelendi. 

3 Aralık
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Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde
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*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde

Nuriye ve Semih’in 5. Duruşması Sonuçlandı:
Nuriye Gülmen Yine Tahliye Edilmedi!
Nuriye Gülmen’i Zulmün Elinden Alacağız!



“Gecekondu sorunu”nun tek doğru
çözümü, yerinde ıslahtır. Çünkü kar-
şımızda tam bir soyguncu, yağmacı
sürü var. 

Neden “Yerinde Islah” diyoruz,
adım adım açalım: 

Dediğimiz açık; diyoruz ki; 
- Kentsel Dönüşüm, emperyalist

bir projedir.

- Kentsel Dönüşüm, bir sömürü,
yağma ve rant projesidir. 

- Kentsel Dönüşüm, yoksul ma-
hallelerdeki halkın örgütlülüklerini,
devrimci örgütlülükleri tasfiye etme
projesidir. 

Kanıtlarımız açık: 
2010’da “Dünya Bankası, Türki-

ye'ye “kentsel dönüşüm” için tam ta-
mına 822 milyon dolarlık kredi verme
kararı aldı. 

Bu kredilerin 500 milyon doları
hükümete, 322 milyon doları İstanbul
Belediyesi’ne verildi. 

Neden?

Emperyalist tekellerin patronları,
şefleri, Gazi’deki, Küçükarmutlu’daki,
Filistin Mahallesi’ndeki yoksul halkın
kötü evlerde yaşamalarına çok mu

üzülüyorlar acaba?

Eğer iyilikseverliklerinden de-
ğilse, bunda bir amaçları olmalı.

Kapitalizmin tek amacı
KAR’dır. Demek ki, Kentsel Dönüşüm
sömürücüler için kar getirecek bir
“yatırım”! 

Yıkımın sonuçları açık: 
Şu ana kadar yapılan yıkımların

sonuçlarına bakalım: 

SONUÇ 1- Yıktıkları yerlere, ya
lüks konutlar yapıyorlar, ya alışveriş
merkezleri veya siteler. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, evleri el-
lerinden alınan halk, asla kendi semt-
lerine dönemediler. 

SONUÇ 2- Halka, el konulan arazi
ve evleri karşılığında verilen TOKİ
evleri, tam bir döküntü. Gittiği yerde
şikayetçi olmayan yok; fakat düzenin
basın yayın organları yok sayıyor bu
şikayetleri. 

Sadece bu iki sonuç bile, neden
yıkıma karşı çıktığımızı ve neden YE-
RİNDE ISLAH dediğimizi kanıtla-
maya yeter. 

AKP’nin Niyeti Açık!
AKP iktidarı ilk başta ne yaptı?

Gecekondu semtlerindeki evlere “do-
kunmama” ve “tapu verme” sözü
verdi. Sonra ne yaptı? 

Önce “1 milyon evi yıkacağını”

ilan etti. Son olarak Tayyip Erdoğan,
bu yılın başında, Ocak 2017'deki Şe-
hircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada
şunu söyledi:  

“Şehirlerimiz kentsel dönüşüm
projeleriyle gecekondulardan kur-
tulmalıdır. Ülkemizde hemen yıkılıp
yeniden yapılması gereken 6 milyonun
üzerinde konut tespit edilmiştir, elimizi
çabuk tutup dönüşümü gerçekleştir-
meliyiz."

6 milyon evden söz ediyor; yani
bıraksanız, kendinde o gücü görse,
ezip yıkıp geçecek. Büyük şehirler,
gecekondulardan da, gecekondulular-
dan da kurtulacak!

Yerinde ıslah nedir?
"Yerinde ıslah" kavramı, iki keli-

meden oluşur. 

“Yerinde”, halkın üzerinde yaşadığı
yerin sahibi olduğunu ve çözümün o
yerde aranması gerektiğini belirtir. 

Islah ise, yaşanan alanın altyapı so-
runlarını çözmeyi, her yönüyle sağlıklı
bir yaşam alanı yaratmayı, sosyo-kültürel
yapısına müdahale etmemeyi, komşuluk
ilişkilerini korumayı içerir.

� "Yerinde ıslahta; yerleşim ala-

nının dokusunun bozulmadan ıslah
edilmesi esastır. 

� Yerinde ıslahta tüm evler, in-

sanca yaşanabilecek, ailenin asgari

Tek Doğru Çözüm
Yerinde Islahtır

TC. Anayasası
Anayasanın 27. Maddesi:
"Herkes yerleşme hakkına

sahiptir." 
57. Maddesi: "Devlet

konut ihtiyacını karşılayan
tedbirler alır". 

MUĞLAK VE SOYUT!

BİLGİ: Yasalar Halk Anayasası: "Tüm halkın sağlıklı konutsağlıklı konut

sahibisahibi olma hakkı vardır. Devlet bu hakkı karşılamak için
tüm gücünü seferber eder. Gecekondu bölgelerindeki
evlerin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi, gecekondu
semtlerinin yol, su, elektrik, sağlık kurumu gibi alt yapı
eksikliklerinin tamamlanması, ıslah edilemez durumdaki

gecekondular yerine toplu konutlar inşa edilmesi halk
iktidarının öncelikleri arasındadır. 

Yerine yenisi yapılmadıkça halkın oturduğu hiçbir ev
yıkılamaz." NET, HALKTAN YANA ÇÖZÜM!
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ihtiyaçlarını karşılaya, sağlıklı evler
haline getirilir. Evin restorasyonu veya
yeniden yapımı süresince, aileye geçici
barınma imkanı sağlanır. Ailenin evden
geçici olarak çıkması, asla eve el
koyma fırsatına çevrilemez. 

� Yerinde ıslah, mahallelinin, alı-

şık olduğu düzenini bozmadan, sosyal
ilişkilerine zarar vermeden uygulanır. 

�Yerinde ıslahta, evler ve mahalle

ile ilgili yapılacak projede, yerel yö-
netimle, mimar mühendislerle birlikte
halkın kararı esastır. 

� Yerinde ıslahta, binaların ve

mahallenin yıkılması ve yapılması,
kesinlikle kar ve rant aracı yapılamaz. 

� Yerinde Islah’ta, mahallenin

yol, su, elektrik ve ulaşım ihtiyaçları
köklü bir  çözüme kavuşturulur. 

� Yerinde Islah’ta, mahallenin

sağlık ocağı, hastahane ve okul ihtiyacını
karşılayacak bir düzenleme yapılır. 

“Kentsel Dönüşüm” yağmacılığı,
halkın evleriyle birlikte sosyal hayatını,
o mahallede oluşan tarihini, kültürünü

de yok etmektir. 

YERİNDE ISLAH, halkın tarihi-
nin, kültürünün, sosyal hayatının ko-
runması demektir. 

İşte bütün bu nedenlerden ötürü,
tek doğru çözüm, yapılması gereken
tek şey; yerinde ıslahtır. 

Kentsel Dönüşüm tekellerin ihti-
yacı, yerinde ıslah, halkın ihtiyacıdır.
Kentsel Dönüşümde tekellerin çıkarı,
yerinde ıslahta halkın çıkarları ge-
çerlidir. 

AKP politikalarına karşı halkın çö-
zümü, yerinde ıslah!

Okmeydanı çevresinde bazen günde üç
kez dolaşıp “GBT” yapıyor katiller sürüsü.
Mahallenin girişine karakol kuruyorlar.
Korkak katiller, plakasız sivil araçlarla
dolaşıyorlar. 

Gazi’nin girişinde çevirme yapıyorlar.
Girişlerde karakol kuranlar, mahallelere
girmeye korkuyorlar. 

Duvardaki yazıları silmek için ne tek
başlarına, ne tek bir araçla gelmeye cesa-
retleri var. Onlarca polis, zırhlılarla ma-
halleyi kuşatıyorlar. Çünkü biliyorlar ki,
o mahallede “bir avuç”turlar. O mahallede
kendilerine destek olacak kimse yoktur. 

Mahalleyi işgal edip, etrafta “güvenlik”
alıp, “Devlet geldi” diye dizleri titreyerek
duvara yazı yazmaya çalışırlar. Ne kadar

açık bir fark değil mi?

Biz rahat rahat yazılamamızı yaparız,
halkız, oralıyız, oradanız. 

Ya siz kimsiniz? AKP faşizminin bekçi-
leri! AKP faşizmi KİME BAĞLI? EM-
PERYALİZME!

Teneke kutularıyla mahallelere saldırıp
halkı terörle sindirmek isteyenler, emper-
yalizmin uşaklarıdırlar. 

Mahallelerimizi size bırakmayacağız!
Bu faşist terörünüz, mahalleleri teslim
alamayacak. 

Üç beş on zırhı birleşip, girebilirseniz
yine korka korka gireceksiniz; ki, onu da
yaptırmayacağız size. 

Bu mahalleler çok terör gördü. Çok tu-
tuklama gördü. Sonuç değişmedi. 

AKP Faşizmi, 
Yoksul Mahalleleri Kışlaya Çevirerek,
Mahalle Girişlerine Karakol Kurarak 

HALKIMIZI TESLİM ALAMAYACAK!
3 Aralık
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Tarih 5 Kasım 2001.

Armutlu’da oligarşinin katliam
timleri bir operasyon gerçekleştirir.
Yapılan bu operasyonda ölüm orucu
direnişçilerine zorla müdahale etmeyi
ve süren direnişi kırmayı hedefleyen
işbirlikçi oligarşi, karşılarında kurulan
barikatlarla ve direnişçilerle karşılaştı.
Bu operasyonda ölüm orucu dire-
nişçilerini göz bebekleri gibi koru-
maya söz vermiş olan Sultan Yıldız
ve Barış Kaş yoldaşlarına zarar gel-
memesi için barikatların başında di-
renirken katledildi. Direniş evinde
Ölüm orucu direnişini sürdüren Arzu
Güler ve yanında hapishaneden yeni
tahliye olmuş olan Bülent Durgaç
evin içinde barikat kurup direnirken
katledildiler. 

Emperyalizm ve oligarşi bu ope-
rasyonda da istediğini alamadı. ‘Ya
Düşünce Değişikliği Ya Ölüm’ poli-
tikasının karşısında düşünceleri uğ-
runa ölen devrimcileri gördü. Zafer
ölen ama teslim olmayanların oldu.

Tarih 5 Kasım 2017. 

Armutlu katliamında şehit düşen-
leri anmak için, ölüm orucu direniş-
çilerinin direnişlerini sürdürdükleri
evin önünde bir anma gerçekleştirildi.
Bu anma programının bitmesinin ar-
dından AKP’nin katil polisleri başta
Armutlu Cemevi ve mahalleyi abluka
altına aldı. 

Bu ablukaya, iki Cepheli ellerinde
havai fişeklerle Akrep denilen zırhlı
araçları vurarak cevap verdi. Neye

uğradıklarını şaşıran katiller sürüsü,
mahallede terör estirmeye başladı.
AKP’nin katil polisleri Armutlu Cem-
evi’ni basmaya çalıştılar. 

Bunun üzerine Cepheliler ellerinde
havai fişeklerle, taşlarla, sloganlarla
Cemevini savunmak için direnmeye
başladılar. Cepheliler, katillerin teneke
kutularını her taraftan taş yağmuruna
tutunca bu defa da alelacele kaçmaya
çalışan katiller, halktan insanların
araçlarına çarptı. Bu esnada ise bir
başka yerde cemevini basmak için
korkak bir fare edasında kalkanları
ile hareket eden polisler taşlandı. 

Yaklaşık 1 saat boyunca Cemevi
bölgesinde süren çatışmadan sonra
AKP’nin katillerinin cemevini bas-
ması üzerine Cepheliler bu defa di-
renişi mahallenin her tarafına yaydılar.
Her yerde barikatlar kuruldu, direniş
ateşleri yakıldı. Cepheliler direnişi
ana caddelerde devam ettirdi. Katiller
saldırdıkça Cepheliler direndi.

Cepheliler direndikçe Armutlunun
gençleri sokaklara çıkmaya başladı.
Baltalimanı otobüs durağı, FSM
trafo bölgesi, Tatlınar Sokağı, Tepe
Meydanı Karakol Sokağı başta ol-
mak üzere daha bir çok yerde bari-
katlar kuruldu. Halk konuşmalarla,
ajitasyonlarla sokağa çağrıldı. Bir
çok yerde mahallenin gençleri kurulan
barikatların başında bekleyerek gelen
katillere taşlarla karşılık verdi.  

Mahallenin her tarafında barikat-
ların kurulması üzerine AKP’nin

katil polisleri neye uğradıklarını şa-
şırdılar. Katiller daha bir barikatı da-
ğıtamadan, bir başka yerde bir barikat
daha kuruluyor, sloganlar yükseli-
yordu. Mahallenin her tarafına yayılan
bu direniş yaklaşık birbuçuk saat
boyunca sürdü. Katil polislerin Cem-
evi’nden ve mahalleden çekilmesi
üzerine Cephelilerin iradesi doğrul-
tusunda bitirildi. 

Oportünizmin, reformizmin ve
Kürt milliyetçilerinin “OHAL var
direnilmez”, “OHAL’de sokağa çı-
kılmaz” dedikleri bir dönemde Cep-
heliler her alanda direnmeye devam
ediyor. 

Taş, sopa, molotof, havai fişek,
ellerinde ne varsa onunla direniyorlar.
Mücadeleyi tatil ilan edip beklemi-
yorlar, direniş tarihine yeni halkalar
ekliyorlar. Mahalleleri her koşulda
savunuyor ve katillere teslim etmi-
yorlar. Bu gücü sağlayan tarihsel ve
siyasal haklılığımız ve bu güçle di-
renmeye devam edeceğiz. Halkı hiçbir
koşulda yalnız bırakmıyor, her ko-
şulda ve imkanda çatışıyor, katillere
dosta düşmana gereken cevabı veri-
yorlar. Bu mücadele ideolojimizin
sağlamlığından gelmektedir. Sabo-
lar’dan Edalar’dan Dayı’dan aldığı-
mız cüretle, “asıl siz teslim olun”
diyecek meşrulukla direniyoruz ve
direnmeye devam edeceğiz. AKP fa-
şizmini her yerde teşhir edecek, her
seferinde direnişle karşılık vereceğiz.
Diri diri yakarak, katlederek, işkence
yaparak, tutuklayarak bizi bitireme-
yeceklerini defalarca gösterdik. Ge-
rekirse canımız pahasına da olsa
inandığımız bu yolda ilerleyecek ve
her bedeli göze alacağız. 

Belki cesetlerimizden dağlar, ka-
nımızdan nehirler oluşacak ama biz
kazanacağız.

Armutlu’da Polis Terörüne Karşı 

Barikatlar
Düşmanın her yönden kuşatıp saldırdığı, 
reformistlerin, oportünistlerin"direnilemez" 
teorisini yaptığı bir ortamda, 
Küçükarmutlu’da barikatlar kuruldu. 
Çatışmalar gece 00.15’e kadar sürdü. 
Katiller mahalleyi terk etmek zorunda kaldılar. 
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Mahalleler, bir çalışma alanı ola-
rak; işçi alanından, memur alanından,
öğrenci gençlikten, köylülükten fark-
lıdır. Sayılan alanlarda sadece belli
bir sınıf veya belli bir toplumsal
grup vardır. 

Ama mahalleler öyle değildir.
Mahallelerde halkın tüm kesimleri
vardır. Bu nedenledir ki, mahallelerde
örgütlenmek, tüm halk sınıf ve kat-
manları içinde örgütlenmek demektir.
(Buradan diğer alanlarda ayrıca ör-
gütlenmeye gerek yoktur sonucu çı-
karılmasın.)

Bu yanıyla ele aldığımızda, ma-
halle örgütlenmesi aynı zamanda bir
“örgütlenmeler toplamı”dır. Bu
Halk Meclisleri açısından da geçer-
lidir. Halk Meclisleri, hem mahalle-
lerde yaşayan tüm halk kesimlerini
birleştirecek, hem de bu farklı farklı
kesimlerin örgütlenmelerini teşvik
edecek, güçlendirecektir. 

Meclisler, Herhangi

Bir Örgütlenmenin 
Alternatifi Değil;
Halkın Birliği ve Gücüdür

Bir mahallede birçok örgütlenme
bulunabilir. Dernekler, yöre dernek-
leri, kültürel kurumlar, cem evleri,
esnaf dernekleri, kooperatifler... Halk
Meclisleri bunların hiçbirinin alter-
natifi değildir. Meclislerin varlığı,
bunları gereksiz kılmaz. Tersine,
meclisler bunların çoğalmasından
yanadır ve bunlarla daha da güçlenir. 

Yukarıda sayılan her örgütlenme,
halkın belli bir kesiminin ekonomik-
demokratik talepleri açısından, sosyal,
kültürel değerleri açısından bir ihtiyacı
karşılar. Keza mahalle dernekleri de
bu kesimlerin taleplerini, mücadele-
lerini, mahallelerin tüm sorunlarını
çözmeyi hedefler. Halk Meclislerini
oluşturmak demek, bunlara artık ge-
rek kalmaması demek değildir. 

Bunlar varlığını ve çalışmalarını
sürdürürler. 

Meclisler, bir yandan halkın her

kesimini ayrı ayrı örgütleyebilmeli,
diğer yandan onların ortak çıkarlarını
mecliste birleştirebilmelidir. 

Kadınlar, çocuklar, genç erkekler,
genç kızlar... işsizler, esnaflar, tak-
siciler, seyyar satıcılar, Aleviler, göç-
menler, azınlıklar, konfeksiyon işçi-
leri... bunların herbiri mahallelerde
ayrı ayrı özelliklere sahip, ayrı ayrı
seslenilmesi gereken ve ayrı ayrı ör-
gütlenebilecek kesimlerdir. Bunlara
başkaları da eklenebilir. 

Saf Bir Halk Yok;
Ve Meclisler İçin 
Örgütlenemeyecek
Hiçkimse Yoktur

Halkın her kesiminin bulunması
demek, halkın olumlu olumsuz, ileri
geri, tüm özelliklerinin de mahalle-
lerde olması demektir. 

Şunu iyi biliyoruz ki; ne saf bir
“işçi sınıfı”, ne saf bir “halk” yoktur.
Yüzyılların burjuva kültürü, emper-
yalizmin, faşizmin yozlaştırma sal-

Faşizmin baskı ve
yozlaştırma politikalarını

tersine çevirelim!

BARINMA HAKKI
ENGELLENEMEZ

Yayınlayan: Yıkımlara Kar-

şı Halk Komisyonu - Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği

33 sayfalık bu broşürde, gece-
kondularla ilgili birçok temel sorun
ele alınıyor ve sorular cevaplanı-
yor: “KENTSEL DÖNÜŞÜM
NEDİR VE NEYİ AMAÇLI-
YOR?”... SADECE GECEKON-

DULAR Ml YIKILACAK?... BE-

LEDİYE, EVİNİ YIKACAĞI İN-

SANA NE VAAT EDİYOR?...

EVLERİ YIKMAK İÇİN HANGİ

YÖNTEMLERİ KULLANIYOR-

LAR?... "KENTSEL DÖNÜŞÜ-

ME HAYIR!" DİYORUZ. PEKİ

BİZ NE İSTİYORUZ?... "KENT-

SEL DÖNÜŞÜM" MAĞDURLA-

RININ ŞU ANA KADAR KAR-

ŞILAŞTIKLARI SORUNLAR”...

Meclislerde Okuyabileceğimiz Kitaplar
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dırısı altında, işçi sınıfı da, halk da belli yanlarıyla düzenin
olumsuz, geri düşünce ve alışkanlıklarının etkisi altına
girmiştir. 

Burjuva düzen, özellikle yoksulları etkisi altına almak
için, baskıyı, zoru, demagojiyi, propaganda ve ajitasyonun
tüm yöntemlerini, tüm milli ve dini değerlerini, sonuna
kadar kullanmaktadır.  

Devrimcilerin örgütlü oldukları mahallelerde düzen
partileri, istedikleri gibi hareket edemezler, ancak yine de
kırk yoldan mahallelere ve halkın beynine sızmaya çalışırlar. 

Meclisler, işte bu halk gerçeğini bilerek buna göre örgüt-
lenir, buna göre çalışma yapar, insanları buna göre değer-
lendirirler. 

Meclisler, şundan adam olmaz, şu yalancı, bu çıkarcı, bu
kumarcı, bu uyuşturucu kullanıyor diyerek, hiçkimseyi
gözden çıkarmamalıdır. Hele ki, şu kesim şöyle, bu kesim
böyle, şuralılar işe yaramaz şeklinde belli bir halk kesimini
tümden mahkum eden yaklaşımlardan, söylemlerden kesinlikle
uzak durulmalıdır. 

Meclisler, halkın her kesimini örgütleme iddiasında
olmalıdır. Meclisler, kendilerini, ne sadece Alevilerle, ne
sadece Türkler veya Kürtlerle, ne sadece esnafla ne de
başka bir kesimle sınırlamayacaktır. Meclisler, halkın hiçbir
kesimine karşı, ulusal, etnik, dini, mezhepsel önyargılarla
davranmayacak tek güçtür. Bugün hemen hemen her
şehrin, her mahallenin bir gerçeği haline gelen göçmenler
dahil, her kesimin birleşeceği tek yer meclislerdir.  

Düzenin Yozlaştırma Politikasını, 
Yozlaşan Kesimlerini Meclislerde 
Örgütleyerek Tersine Çevirebiliriz

Düzen kültürünün baskısı altında, birçok olumsuz özellik
kendini gösterir. Yoksul emekçi insanlar, kendi çıkarlarına
taban tabana ters olan partileri ve örgütleri destekleyebilirler.
Yoksulluğun içinde genç kız ve delikanlılar, köşe dönme,
sınıf atlama hayalleri kurarlar. Tüketim kültürü, yoksulluğun
içinde kendine yaşam alanı bulur. Sınıf atlama hayallerinin
hayatın gerçeklerine çarptığı noktada ise farklı arayışlar
gündeme gelir. Yozlaşma, fuhuş, kumar ortaya çıkar. Kısacası,
yoksulların dünyasına yozlaşma girer. 

Bu tam da düzenin istediği bir gelişmedir. Öfkesinden
korktuğu yoksul gecekondu gençliğinin öfkesini, uyuşturucu,
kumar, fuhuş batağının içinde boğmak, onun en çok işine
gelendir. Gecekondu mahallelerindeki tüm çeteler, polis hi-
mayesindedir. Mafyanın yoksul mahallelere sızması, polis
koruması altında gerçekleşir.

Faşizme karşı mücadele, mahallelerde işte bunlara karşı
mücadeleyi de içerir. 

Meclisler, halkın her kesimini örgütleme iddiasında
olmalıdır. Hırsızları, uyuşturucu bağımlılarını bile örgütle-
yeceğiz. Düzen, uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, bencilliğe
iteleyecek, biz halk saflarına, devrime çekeceğiz. Meclislerin
herkese söyleyecek bir sözü, herkese sunacağı bir çözümü
vardır. 

Faşizme Karşı Birleşik Cephe’den 

FAŞİZME DAİR NOTLAR
- Kötülüğü ve ikiyüzlülüğüyle burjuva geri-

ciliğinin, bütün diğer türlerini gölgede bırakan
faşizm, demagojisini her ülkenin milli özellik-
lerine hatta aynı ülkedeki çeşitli toplumsal ta-
bakaların özelliklerine uydurur. Ve küçük
burjuva kitleler, hatta yoksulluktan, işsizlikten
ve can güvenliği olmayışından umutsuzluğa sü-
rüklenen işçilerin bir kesimi, faşizmin sosyal ve
şoven demagojisinin kurbanı olur. (sy. 62)

- Faşizm, sermayenin emekçi kitlelerine

en gaddarca saldırısıdır.

- Faşizm, en sınırsız şovenizm ve yağma

savaşıdır.

- Faşizm, kudurmuş bir gericilik ve karşı

devrimdir.

-Faşizm, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin

en azgın düşmanıdır. (sy. 63)

- Faşizmin, ideolojik yayılma gücünü

hiçbir zaman küçümsememeliyiz. Tam tersine,
geniş bir ideolojik mücadele açmalı, bu müca-
delede berrak, herkesin anlayacağı kanıtlar ileri
sürmeli ve halk kitlelerinin, milli psikolojisinin
özelliklerine doğru ve iyi düşünülmüş bir tavırla
yaklaşmalıyız. (sy. 121)

- Yoldaşlar! Parti yöneticilerimiz ... propa-

ganda ve ajitasyon çalışmaları, basın, sendikalar,
gençlik ve kadınlar arasında çalışma için gerekli
insan olmadığından yakınıyor. Adam yok, adam
yok diye bağırıyorlar. Buna Lenin’in eski, ancak
yeniliğini her zaman için koruyan sözleriyle
cevap verebiliriz:

- Adam yok, yine de yığınla adam var. Yığınla
adam var, zira hem işçi sınıfı ve hem de toplumun
birçok tabakası her yıl, hoşnutsuz ve protesto
etmek isteyen, gittikçe artan sayıda insan ortaya
çıkarıyor. 

Ve aynı zamanda adam eksik çünkü... bütün
güçlerin hatta en ufak bir gücün bile kullanılacağı
etraflı ve aynı zamanda homojen ve kararlı bir
çalışmayı örgütleyecek yetenekler yok. (sy. 163)
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Faşizm koşullarında örgütleniyor,
faşizmin terörü altında mücadele edi-
yoruz.  

Savaş alanındasınız, kurşunlar
uçuşuyor vızır vızır. Bombalar atılıyor.
Ne yaparsınız? Bir sipere ihtiyacınız
vardır. Mevzi savaşlarında siper ol-
mazsa olmazdır. Eğer kendine doğal
bir siper bulmaz veya bir siper kaz-
mazsan, düşmanın her türlü vuruşuna
açık hale gelirsin. 

Gizlilik, bizim faşizme karşı mü-
cadeledeki siperimizdir. Gizlilik asla
savaşmamak değildir, eylem yapma-
mak değildir, tersine daha iyi savaş-
mak, daha çok eylem yapabilmek
için başvurulan bir yöntemdir. 

Gizlilik, bize, düşmanın saldırı-
larına karşı  asgari anlamda bir ko-
runak sağlar. 

Nasıl ki, savaşta siperlerin olması,
ölümleri ve yaralanmaları ortadan

kaldırmazsa, gizlilik de dev-
rimci mücadelede mutlak bir
güvenlik sağlamaz. 

Fakat sorun, savaşı en uzun
süre sürdürebilmek ve örgütlenmenin,
mücadelenin sürekliliğini güvenceye
almaktır. Gizlilik bize bunu sağlar.

Gizlilik meselesinde asıl sorun,
örgütlenmenin ve mücadelenin,
ilişkilerin ve işlerin sürekliliğini sağ-
lamaktır. 

Düşmanın Askeri Gücü 
Karşısında, Bizim 
Gücümüz Gizliliktir

Bugün ülkemizde, 81 il merke-
zinde MOBESE sistemi kurulmuştur.
Bu sistem 2014’te tamamlandı. MO-
BESE’nin dışında caddelerde, so-
kaklarda onbinlerce iş yeri kameraları
var. Uydular, dronlar var. 

15 Temmuz sonrasındaki deği-
şikleri şimdilik hesap dışı bırakırsak,
700 bini ordu, 300 bini polis olmak
üzere, 1 milyonluk bir asker-polis
gücü var karşımızda. 

Peki bu durumda ne yapacağız?

Ya bu koşullarda mücadele etmek
mümkün değil deyip beyaz bayrak
çekeceğiz, ya da düşmanın “üstün-
lüğü” karşısında kendi yolumuzu,
yöntemimizi bulacağız. 

Gerçek şu ki; tarihin her döne-
minde ezenler ve ezilenler arasındaki
savaşta, askeri, teknolojik anlamda
büyük bir fark olmuştur. 

Sömürücülerin bu “üstünlüğü”
karşısında, ezilenlerin başka silahları
vardır: cüret gibi, feda gibi. Gizlilik
de işte bu silahlardan biridir. 

Tarihin hiçbir döneminde, sonucu,
egemenlerin askeri, teknolojik üs-
tünlüğü belirlememiştir. Eğer öyle
olsaydı, ne gizli polisiyle, ordusuyla,
özel muhafızlarıyla devasa güce sahip
Çarlık yıkılabilirdi, ne Çin Devrimi
olabilirdi, ne ABD yardımlarıyla sü-
rekli silahlandırılan Latin Amerika
diktatörlükleri yıkılabilirdi. 

Gizlilik, Kendimizi, 
Yoldaşlarımızı,

Mahallelerde
Gizli Çalışma 

BBiz
Devrimciler

İşlerimizi
doğru 

yaptığımızda
halkın 

desteğini 
alırız.

“Gizli Grup; ilişkinin deşifre olma-
ması, sürekliliğinin korunması için oluş-
turulan düşman denetiminden uzak il-
legal gruplardır.”

“Gizli gruplar temelde savaşı örgüt-
lemek, propagandasını yapmak ve kitle
kazanmak için kurulmuş gruplardır.”

“Hiçbir şey yapmıyormuş gibi görü-
nüp aslında savaşımızın en temel ihti-
yacını karşılayan gruplardır bunlar...”

“Gizli Gruplarda Kimler Yer Alabilir?

Cephe programını ve politikalarını kabul
eden, gizli çalışma disiplinine uyan ve bu
konuda yeterli bilince sahip olan herkes
bu gruplarda yer alabilir.”

Gizli Gruplar demokratik kitle ör-
gütlerinden fabrikalara, iş yerlerine,
köylere, mahallelere kadar tüm çalışma
alanlarında oluşturulur.

Alıntılar Faşizme Karşı Mücadelede
GİZLİ GRUPLAR broşüründen alın-
mıştır. 

Pratiğimiz: Gizli Gruplar
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Örgütümüzü Korumaktır
Gizliliği ortadan kaldıran, emekle,

sabırla örülen gizlilik siperlerini bir
çırpıda dağıtan bazı anlayışlar vardır.
Bunlar nelerdir?

“Bir defadan bir şey olmaz” gev-
şekliği.

“Bunu fark edemezler!” şeklinde
düşmanı küçümseyen yaklaşım.

Disiplinsizlik, kuralsızlık, vur-
dumduymazlık... 

Kuralsızlıklara göz yumma.

İşte bu eksik ve zaaflarımız, bizi
gizliliği uygulayamaz hale getirir.

Bu eksikler sonucu bazen düş-
manın ulaşmaması gereken bilgilere,
kişilere ulaşmasına neden oluruz.
Bazen yoldaşlarımızı ele vermiş olu-
ruz.  

Çekoslovakyalı devrimci Julius
Fuçik şöyle diyor: 

“Ya gizliliğin, illegalitenin ku-
rallarına inanacağız ya da bir iş
görmekten uzak duracaksınız. Çün-
kü hem kendinizin hem de başka-
larının başını derde sokmuş olur-
sunuz.”

Gizliliğin ihlali konusunda en bü-
yük zararı, kendi alışkanlıklarımızla
veririz. Ne düşman hakkımızda o
kadar bilgi edinebilir, ne hainler, üç
beş bilgi kırıntısının ötesinde bir şey

verebilirler. Asıl sorun eksiklerimizde,
zaaflarımızda çıkıyor. 

“İllegalite” Karmaşık 
Bir Şey Değildir, Esas
Olarak Kurallardır

İllegalite, temelde kurallı dev-
rimciliktir. Gizlilik, bazen çok basit
kurallarla sağlanır. 

Örneğin; 

- Telefonlarda konuşmamak, 

-Telefonların yanında da konuş-
mamak; 

- Evlerde gizlilik gerektiren ko-
nuları konuşmamak, 

- Kurumlarda konuşmamak... gibi.
Telefonda konuşmak, doğrudan po-
lise söylemek gibidir. Eğer gizlilik
gerektiren bir konuyu, düşmanın bil-
memesi gereken bir bilgiyi, telefonun
yanında, bir dernekte konuşursak,
bu kez de polisin yanında konuşmuş

gibi oluruz. 

Düşman hep açığımızı arıyor.
Hata yapmamızı bekliyor. Bizim li-
beralizmimiz, disiplinsizliğimiz, düş-
mana kapıları açan içimizdeki düş-
mandır. Bu mücadeleyi sürdürecek-
sek, gizlilik de bu mücadelenin tar-
tışılmaz, ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

Ne kadar kurallı olursak, gizllik
açısından o kadar güçlü siperlerimiz
olur. Bu ise, mücadelemizin, örgüt-
lenmemizin, faaliyetlerimizin düş-
manın bilgi ve takip alanının dışına
çıkması, yoldaşlarımızın düşmanın
eline geçmemesi ve düşmanın bize
karşı kullanabileceği kanıtlar elde
edememesi demektir. 

Eğer mücadelemizi büyütmek,
örgütlenmemizi geliştirmek ve daha
önemlisi, devrim iddiamızı gerçek-
leştirmek istiyorsak, zafer kazanmak
istiyorsak, bilelim ki, gizlilik en
büyük silahımızdır.

DDüşmanı Küçümseme
Gafil Avlanırsın;

Düşmanı Abartma
Hareketsiz Kalırsın!

Gizliliği Koruyacak ve 
Sürekli Kılacak Kurallar: 
- Birinci gizlilik kuralı, DOĞALLIKTIR.
Doğal Ol, Soğukkanlı Ol, Uyanık Ol!

- İkinci kural; düşmanı ve yöntemlerini TANIMAK-
TIR.
Kendini Tanı, Düşmanı Tanı Güçlü Ol!

- Üç; Gizliliği olan şeyleri ULUORTA KONUŞMA-
MAK.
Sadece Gerekli Olanı Konuş Gerekli Olanı Paylaş!

- Dört: Üzerinde, evinde, iş yerinde örgütsel yazılı
belge-bilgi bulundurulmamalıdır. Bulundurulması ge-
rekenler ise ZULALANMALIDIR.

- Beş: Düşmana karşı HİLEYE BAŞVURMALIYIZ.
Yöntemler, hileler geliştirmede yaratıcı olmalıyız. 

- Altı: Kullandığımız evin, iş yerinin temiz olup ol-
madığını mutlaka bilmeli ve ona göre hareket etmeli-
yiz.

- Yedi: Çalıştığımız SOKAKLARI, BÖLGEYİ, ARA-
ZİYİ İYİ TANIMALIYIZ.
Yaşadığın Yeri, Bölgeyi Tanı
İyi Tanımak Olanak ve Çözüm Sağlar.

- Sekiz: Düşmana hiçbir İZ BIRAKMAMALIYIZ.

- Dokuz: Görüşmelerimize ZAMANINDA gitmeli-
yiz.

- On: Kurallara uymalıyız. 

Gitmememiz gereken yere gitmemek; kullanmamamız
gereken araçları kullanmamak, geçilmemesi gereken
yerlerden geçmemek... bizi güçlendirir. Uyulması ge-
reken kurallara uymamak, düşmana kapı açmaktır. 
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Sloganlarımız:
ÖLÜMÜ SİZE, SİZİ

ÖLÜME GÖMECEĞİZ...
HALKIMIZ ÖZGÜR,
VATANIMIZ BAĞIMSIZ
OLACAK!  

- Hiçbir Baskı ve Terörünüz
Sizi Kurtaramayacak, Yok Ola-
caksınız! 

- Bizi Yok Edemeyecek, Yer-
yüzünden Marksizm-Leninizm’i
Silemeyeceksiniz! 

- Parti-Cephe Var Oldukça
Halkın Kurtuluş Umudunu Yok
Edemeyeceksiniz! 

- Emperyalizmi ve Faşizmi
Tarihe Gömecek, Zaferi Biz Ka-
zanacağız! 

-Sosyalizm Mücadelemizi Bi-
tiremeyeceksiniz! 

“DEVRİM İÇİN
SAVAŞMAYANA
SOSYALİST” DENMEZ,
HİÇBİR TEORİ
EMPERYALİZMİN
İŞBİRLİKÇİSİ OLMAYI
MEŞRULAŞTIRMAYA
YETMEZ

- Anti-Emperyalist Olmayan,
Emperyalizme Karşı Savaşma-
yanlar  Vatansever, Sosyalist Ola-
mazlar! 

- Devrimci-Sosyalist Olmak,
Emperyalizme Hizmet Etmek De-
ğil, Emperyalizme Karşı Savaş-
maktır! 

- PKK'nin, Yaptığı Taktik, İş-
birliği Değil, İşbirlikçiliktir! 

- PKK Halkları Kandıramaz,
İşbirlikçiliğini Meşrulaştıramaz! 

Geleneklerimiz:
-  DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA VE

DÜŞMANDAN ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI SORMA
GELENEĞİMİZ; 

Hiç tereddüt etmeden, kendini halkın kurtuluşu, vatanın bağımsızlığı için
"bir canım var, o da halkıma feda olsun", "yaşamış sayılmaz zaten, yurdu
için ölmesini bilmeyen" diyerek feda edenler, insanlığın en soylu damarıdırlar. 

Şehitlerimiz, tarihimizin yaratıcıları, dünyanın en soylu damarıdırlar. 

Şehitlerimiz, dünya halklarının ortak düşmanı olan emperyalizme ve
onun işbirlikçilerine karşı savaşan halkın çocukları, halkın kahramanıdırlar. 

Şehitlerimiz, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizin kahra-
manlarıdırlar. 

Şehitlerimiz, sözleri ve yaşamlarıyla bize nasıl savaşmamız gerektiğini
öğretiyor, yolumuzu aydınlatıyorlar. Bu nedenle şehitlerimiz, devrimci mü-
cadelemizin vazgeçilmez bir parçası, en önemli manevi güçleridirler. 

Devrimci Sol, ilk kez 1980 yılında, şehitlerine sahip çıkma ve her koşulda
mücadele içinde yaşatma geleneğini yaratarak, THKP-C önderlerinin ölüm
yıldönümü olan 30 Mart'tan yola çıkarak, 30 Mart-7 Nisan'ı "Devrim
Şehitlerini Anma Haftası" olarak ilan etmiştir. (DHKP-C'nin kurulmasıyla
birlikte 30 Mart-7 Nisan Devrim Şehitlerini Anma Haftası, 30-Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma Haftası olarak değiştirilmiştir.) Bu nedenle,
her 30 Mart, devrim şehitlerine bağlılığın, devrimci geçmişlerine sahip
çıkmanın, saygı duymanın, bu doğrultuda devrimci bir bilinç ve ahlak
yaratmanın günü olmuştur. 

Aynı günler oligarşi için korkulu günlerdir. DHKP-C, şehitlerini unutmadığını,
unutturmayacağını, şehitlerinin hesabını soracağını, cezalandırma eylemleriyle
ortaya koymuştur. Katledilen önder kadrolarımızın, komutanlarımızın, sa-
vaşçılarımızın katillerini bulmuş ve cezalandırmıştır. 

"Balyozcu Başbakan" Nihat Erim'in, Kontrgerilla şefi  Memduh Ünlütürk’ün,
Adnan Ersöz'ün, Nural Uçurum'un, işkenceci katil Mahmut Dikler'in, katil
polis İsmail Top'un, Naci Türküm'ün cezalandırılmalarının nedenlerinden
biri, şehitlerimizin katledilmesinin emrini vermeleri veya bizzat yoldaşlarımızı
katletmeleridir. 

Şehitlerimizi unutmayacak ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin mezarlarında
ot bitmeyecek. Şehitlerimizin hesabını mutlaka soracağız. 

Onların ölmüş olması değil, onlar gibi insanların yaşamış olmasıdır
önemli olan. Şehitlerimiz yenilmezliğimiz, kılavuzlarımız, onurumuz, gele-
ceğimiz, öğretmenlerimiz, sıkıntıda başvuracaklarımız, hazinemiz, meşalemiz,
barikatımız, abidemizdirler.

Onlar da biliyorlar. Bıraktıkları bayrak yere düşmeyecek, yoldaşları umut-
larını, hayallerini gerçek kılacaktır. Şehitlerimizi utandırmayacağız.

Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
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Salih Karacan, DHKC Silahlı Pro-
paganda Birlikleri üyesi bir savaşçıdır.
Faşist devletin polis güçlerinin bas-
kıları, tehditleri, aldatmaları karşısında
yaşam kaygısıyla işbirliği yapmayı
kabul eder. Bu işbirliğinin sonucu
olarak DHKC savaşçılarının, faşist
düzene karşı yaptıkları bir eylemin
hazırlığını düşmana bildirir. DHKC

savaşçılarının Göztepe'deki buluşma
yerine düşmanı götürür ve 2 DHKC
savaşçısı, Mustafa Bektaş ve Mu-
harrem Karakuş'un katledilmelerine
neden olur. 

"Salih Karacan haini, kısa bir
süre önce polisin baskıları, tehditleri
karşısında yaşam kaygısına düşerek
halkına, yoldaşlarına ihanet edip düş-
manla işbirliği yapmıştır. Bu işbirli-
ğinin sonucu bir eylem hazırlığında
olan yoldaşlarımızın buluşmasını
düşmana bildirmiş ve bu ihanet so-
nucunda iki yoldaşımız katledilmiştir.
Ayrıca bazı savaşçı ve taraftarları-
mızın da tutsak düşmesini sağladığı
açığa çıkmıştır." (Salih Karacan'ın
cezalandırılması üzerine yapılan açık-
lamadan- DHKPC Açıklama:32) 

2 devrimci katledilirken, buluşma
yerini polise bildiren Salih Karacan
da burada polisler tarafından gözaltına
alınır ama ihanetine devam ederek,
örgüt içinde polis işbirlikçiliğini sür-
dürebilmesi için, bu buluşma yerin-
den, yani polisin pususundan kurtu-
larak kaçmış gibi gösterilir. 

Salih'in işbirlikçiliği bu katliam
üzerine anlaşılır. Salih Karacan örgüt
tarafından işbirlikçiliği nedeniyle
gözaltına alınıp sorgulanır. Mustafa
ve Muharrem’in katledilmesine ilişkin
yapılan soruşturmada Salih’in suçları
kesinleşir ve bu suçlarının bedelini
23 Nisan 1996 günü ölümle öder. 

Halka karşı savaşta faşizmin yön-
temlerinden biri de işbirlikçiler, ha-
inler çıkarmaktır. Düşürdükleri zayıf
kişilikleri, halka, halkın kurtuluş mü-
cadelesine karşı kullanmaktır. Salih
Karacan faşizmin halka karşı kul-
landığı isimlerden biri olmuştur. Fa-
kat, halklar da faşizmin bu politika-
larına karşı politika geliştirmiş, ha-
inleri, işbirlikçileri içlerinde barın-
dırmamış, açığa çıktıklarında en ağır
şekilde cezalandırmışlardır. 

Hainler ve işbirlikçiler en ağır
şekilde cezalandırılırlar, çünkü, ihanet
etmişlerdir. 

Bu cezalandırma aynı zamanda,

hainliğin, işbirlikçiliğin önünü kesmek
içindir. Bireysel kaygılarla halkına,
vatanına ihanet edenler, bunun bir
bedeli olduğunu da bilmeliler. Tek
güç düşman  değildir, düşman güce
boyun eğenler, halkın gücünü de he-
saba katmalılar. 

İhanet en ağır şekilde cezalandı-
rılmalıdır, çünkü ihanet en aşağılık
ve alçakça bir iştir. Kendi yoldaşlarını
katlettiren kişi dünyanın en aşağılık
konumuna düşmüştür. Bu konuma
düşen kişiye verilen ceza, aynı za-
manda ihaneti, hainlik konumunu
halkın gözünde cezalandırmak, mah-
kum etmektir. 

Örgüt, Salih Karacan'ın cezalan-
dırılmasına ilişkin şu açıklamayı ya-
par; 

"Egemen güçler ezilenlerin, hak-
lıların savaşının yaşandığı tarihin
bütün çağlarında bu tür yöntemlere
başvurmuşlar ama, halkın haklı mü-
cadelesi karşısında hiçbir zaman so-
nuç alamamış ve tarihin gelişimini
durduramamıştır. Düşman, özellikle
de devrimci mücadelenin geliştiği,
halklaştığı süreçlerde zorla, çıkar va-
adleriyle zayıf kişilikli insanları daha
fazla bulup hainleştirebilir. Ama, sa-
vaşmakta ısrarlı devrimci bir örgüt
ve halk da bu hainleri bulup ortaya
çıkartarak hak ettiği cezayı vermekte
geçikmez. Bu tür hainler, yoldaşla-
rımızın canına kastederek, tutsak dü-
şürerek zararlar da veriyorlar. Ama
artık büyüyerek süren ve kitleselleşen
kurtuluş savaşımız bu tür işbirlikçi
hainlerle durdurulamaz. Kişiliğini ve
onurunu düşmana satan, yoldaşları-
mızın katline neden olan hiçbir hainin
devrimci adaletimizden kurtulma
şansı yoktur. Düşman bu tür faali-
yetlerine devam edecek, biz de onları
her seferinde en kısa sürede bulup
ortaya çıkartacak ve cezalandıracağız. 

Düşmanla işbirliği yaparak halkın
adaletinden kurtulacaklarını sanan
hainler bilmelidir ki; kendilerini dahi
korumaktan aciz olan faşist güçler,
işbirlikçileri hiç koruyamayacak ve

(...)
Satılmışlığın, kahpeliğin,

riyakarlığın, adiliğin ve her çeşit
aşağılık ve her çeşit

yabancılaşmanın karışımı olan
Karanlık Denizi'nin ortasında,

Güneşi batmayan bir ada.
Ben ne şuralıyım ne buralı,

Adalıyım adalı,
Adam ormanlıktır.

Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı,
bütün Ada'mı kaplar.

Erdemin güneşi yirmidört saat
aydınlatır adamı

Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı.
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı

(...)
MAHİR ÇAYAN

ZZEHİRDE ŞİFA 

KAHPEDE

VEFA YOKTUR

DÜNDEN BUGÜNE İBRET OLSUN DİYE HAİNLERİN LANETİ, 
UFUK OLSUN DİYE

KAHRAMANLARIN DESTANLARI ULAŞIR
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kullanıp bir kenara iteceklerdir. Bu yolda yürüyenler
veya yürüme heveslisi olanlar varsa geri dönmeli
ve halkın adaletine sığınmalıdır. Aksi halde so-
nuçlarına katlanmak zorundadırlar." 

Hainliğin bir yanı ihanet eden kişidir, diğer
yanı Salih Karacan'ı işbirliğine, hainliğe sürükleyen
faşizmdir. Faşizm, Salih Karacan'ı işbirlikçileştirme,
ihanet ettirme ve Mustafa Bektaş ve Muharrem
Karakuş'u katletme suçlarını işlemiştir. Bu suçları
cezasız bırakılmamış, İstanbul Kuştepe Karakolu
faşizmin bu suçlarının karşılığı olarak bombalı
ve silahlı olarak basılır. Bu baskında bir polis
ölürken, çok sayıda polis yaralanır ve karakol
binası tahrip edilir. 

ADI HAİNLİKLE ÖZDEŞ; 
Dona Marina (La Malinche) 

Muhtemelen Hispanik dünyanın en fazla hakarete
uğrayan kadını olan Dona Marina, kendi toplumuna -
Meksika- ihanet ederek İspanyol işgalcilerin toprakla-
rında egemenlik kurmalarına yardımcı olur. Eski bir
köle ve Hernando Cortes'in (Meksika'yı işgal eden
kişi) çevirmeni, aynı zamanda da sevgilisidir. Dona
Marino, Nahuatl’ı (Aztek dili)  ve Maya dilini konuşa-
bilmesi sayesinde tarihin seyrini değiştiren kişilerden
biri olmuştur. Söylenene göre Dona Marina yaptığı
çevirilerle işgal sürecini getirmiştir. Bugün bile La
Malinche, Meksika'da hain anlamına gelmektedir.
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Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde

TARİHTEKİ BÜYÜK
İHANETLERDEN BİRİ;
JUDAS İSCARİOT İHANETİ 
Judas İscariot, İsa'nın 12
havarisinden biri, 30 gümüş
karşılığında İsa'ya ihanet
etti. İsa'yı yanağından öpe-
rek kimliğini belli etti ve çar-
mıha gerilmesine sebep
oldu. Bu durumla ilgili birçok
başka rivayet olsa da, Judas
tarihin en büyük hainlerin-
den biri olarak, tarihteki ye-
rini aldı.

İzmir Halk Cephesi Cuma Eylemlerine
Devam Ediyor

“Bizlere Bu Zulmü Reva Görenlere Karşı Tereddütsüz
Direneceğiz ve Kazanacağız”

İzmir Halk Cephesi Her Cuma olduğu 24 Kasım Cuma
günü de ‘Alsancak Türkan Saylan kültür merkezi önündeki
basın açıklamasında,  Öğretmenleri için açlık grevine
başlayan Ceren’i duydunuz mu? Ya 105 gündür açlık gre-
vinde olan Feridun Osmanağaoğlu’nu? Nazife Onay’ı?
Her öğlen ve her akşam bizlere Ankara Yüksel caddesinden
direnişin sesini ulaştıran Acun Karadağ’ın Mehmet Der-
sulu’nun, İlker’in, Nazan’ın sesi bir yerlerden tanıdık
gelmiyor mu size? Bu ses Anadolu’nun direnişle yoğrulmuş

topraklarından geliyor hatırlayın. Bedrettinlerden Mustafa
Suphilerden, Mahirlerden, Denizlerden geliyor bu ses.
Bu ses, direnişin sesi, o yüzden kısamıyorlar o yüzden
engelleyemiyorlar halkların kulağına gitmesini. Nuriye
ve Semih’in talepleri kabul edilene dek durmayacağız”
denildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde
işten çıkarılan işçiler de bir konuşma yaptı. İşten çıkarılan
işçilerden Mahir Kılıç’ın 12 gündür açlık grevinde olduğunu
işe geri dönme talebini her yerde dillendirdiğini söyleyerek,
ne olursa olsun direnmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek
İzmir halkından destek beklediklerini ifade ettiler.  Açık-
lamaya katılan kitle Çav Bella şarkısını söyledikten sonra
eyleme son verildi. Eyleme 40 kişi katıldı.



HABER: *“Lübnan Başbakanı
Saad Hariri istifasından 17 gün sonra
Beyrut'a döndü. Lübnan Başbakanı
Saad Hariri, Suudi Arabistan'ın baş-
kenti Riyad'da sürpriz bir şekilde is-
tifasını açıklamasından 17 gün sonra
ülkesine döndü.

Hariri, Suudi Arabistan'ın, İran
ile giriştiği nüfuz mücadelesi kapsa-
mında kendisini istifaya zorladığı
iddialarını reddediyor. Fransa Cum-
hurbaşkanı Macron krizin çözümü
için devrede.

Cumartesi günü Paris'e giden Ha-
riri, Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron tarafından kabul edil-
mişti. Macron, Lübnan'daki siyasi
krizin çözümü içim arabulucu olmaya
çalışıyor.

Hariri ise Fransa'dan sonra Mısır
ve Güney Kıbrıs'ta da temalarda bu-
lunmuştu. Hükümette Hizbullah da
var. Lübnan'da Hizbullah da geçen
yıl kurulan ulusal birlik hükümetinde
yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn Suudi
Arabistan'ı, Hariri'yi zorla alıkoy-
makla suçlamıştı. Aynı zamanda Suu-
di Arabistan vatandaşı olan ve bu
ülkeyle yakın bağları bulunan Hari-
ri'nin yanı sıra Riyad yönetimi de
bu iddiayı reddediyor. 47 yaşındaki
Hariri'nin mülk sahibi olduğu Suudi
Arabistan'ın, onun lideri olduğu Ge-
lecek Hareketi'nin en önemli des-
tekçisi olduğu ise biliniyor.” (Cum-
huriyet – 22.11.2017)

YORUM: Lübnan Başbakanı bir
suikast olasılığını öne sürerek 3 hafta
önce Suudi Arabistan’dan istifasını
sunmuş ancak kimse tarafından kabul
görmemiş ve ülkesine dönmek zo-
runda kalmıştı. Lübnan’da son bir
ayda gerçekleşen uluslararası trafik
ve Hariri’nin Hizbullah ve İran ile
ilgili ifadeleri de aslında emperya-
lizmin bölgede tehdit gördüğü tüm
güçleri yok etme politikasının sonu-
cudur. ABD emperyalizmi, başta Su-
riye halklarının direnişi, Hizbullah
ve İran’ın desteğiyle Suriye’de istediği

sonucu alamadı. Şimdi Hizbullah ve
İran’a yönelmesinin temel sebebi de
emperyalizmin bölgedeki politika-
larını boşa çıkarmalarıdır. Ortadoğu,
2. Paylaşım Savaşı’nın ardından em-
peryalizmin dinsel, mezhepsel ay-
rımlarla halkları birbirine düşürdüğü,
en kanlı politikalarını yaşama geçir-
diği bölgedir. Ortadoğu’da halklar
on yıllardır katledilmektedir. Bugün
Lübnan da, ABD işbirlikçisi Suudi
politikaları sonucu yeni bir savaşın
kıyısındadır. Emperyalizm kullana-
madığı kim varsa yok etmeye çalışır. 

HABER: *“ANA MUHALEFET
SOÇİ'DE SANDALYE GÖRDÜ'

Soçi'de çok önemli bir toplantı
yaptık. Başta Suriye olmak üzere
bölgesel meseleleri görüştük.

7 yıldır devam eden, yaklaşık 1
milyon insanın hayatını kaybetmesine,
12 milyon Suriyeli'nin evini terk et-
mesine neden olan bu krize nasıl bir
çözüm bulabileceğimizi müzakere
ettik. Beklentiyi boşa çıkarmadık.
İnsani dramı sonlandırmaya yönelik
kritik kararlar aldık. Bu kararların
olumlu yansımalarını görmeye baş-
layacağız. 15 günde bir, ayda bir,
bir araya gelmelerimiz de devam
edecek. Bizim ana muhalefet ne gör-
dü? Sandalye gördü… Tarihi Soçi
Zirvesi'nde CHP'yi ilgilendiren tek
şey kaza ile düşen sandalye oldu..”
(Sputnik – 25.11.2017) 

YORUM: Suriye’de savaşın baş-
lama sebebi emperyalizmin bölgesel
çıkarlarıdır. ABD emperyalizmi işbir-
likçilerini silahlandırarak, eğiterek her
türlü vahşet ve katliamın yaşanmasına
ön ayak olmuştur. Ancak Suriye lide-
rinin emperyalist müdahaleye karşı
duruşu ve halkın onurlu direnişiyle
Suriye’de kaybeden emperyalizm ol-
muştur. Bunca silahlanmaya, eğitime
ve propagandaya karşı yenilmeleri
emperyalizmin işbirlikçilerini Esad’ın
ve bağımsız Suriye devletinin varlığını
kabullenmek zorunda bırakmıştır. Su-
riye savaşının baş sorumlusu ABD,
işbirlikçisi AKP faşizmi ve işbirlikçisi

Suudi Krallığı’dır. 

HABER: *“Yemen'de kolera sal-
gınından ölenlerin sayısı 2 bin 218'e
yükseldi. Yemen'deki kolera salgı-
nında 27 Nisan'dan bu yana hayatını
kaybedenlerin sayısının 2 bin 218'e
yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık
Örgütü'nden yapılan yazılı açıkla-
mada, salgının ortaya çıktığı 27 Ni-
san'dan bu yana ülke genelinde 955
bin 516 şüpheli kolera vakası görül-
düğü ve salgın nedeniyle 2 bin 218
kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Koleranın Yemen'deki 22 vilayetten
21'inde yayıldığı, hastalığın görül-
mediği tek vilayetin ise adacıklardan
oluşan Sokotra olduğu bilgisi verilen
açıklamada, hastalığın en çok gö-
rüldüğü ilin 138 binden fazla vakıa
ile Hudeyde olduğu kaydedildi. Ye-
men'de uzun süredir devam eden ça-
tışmalar nedeniyle ülke içinde ye-
rinden edilmiş yaklaşık 3 milyon ki-
şinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve
atıkların toplanamaması nedeniyle
koleraya yakalanma riski artıyor.”
(Anadolu Ajansı 26.11.2017)

YORUM: Yemen 2.5 yıldır süren
bir savaşın içinde. İran’ın desteklediği
Şii’ler, ABD-Suudi Destekli Gruplar
ve diğer şeriatçı gruplar arasında süren
savaşta en büyük zararı gören ise Suu-
dilerin ambargosu sonucu temiz su,
ilaç ve insani yardımlara ulaşamayan
Yemenli çocuklar. Her 10 dakikada
bir Yemenli çocuk önlenebilir hasta-
lıklardan ölüyor. Emperyalizmin böl-
parçala-yönet politikaları karşısında
Yemen’de de 3 yıldır bir savaş sürüyor.
Bu savaşta da aktif rol ABD emper-
yalizmine ve işbirlikçisi Suudilere
aittir. ABD yereldeki işbirlikçilerle
Ortadoğu’da savaşın olmadığı tek bir
ülke bırakmamıştır. Bu savaşların bit-
mesinin tek koşulu emperyalizmin
Ortadoğu’daki işbirlikçileriyle birlikte
bir an önce defedilmesidir. Ortadoğu’da
akan her damla kandan, açlıktan ya
da hastalıktan ölen her bir çocuğun
sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçi-
leridir. 

ANTİ EMPERYALİST CEPHE’DEN HABER -YORUM
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Alev Şahin; 2011'den beri çalıştığı
Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü'ndeki işinden, Ocak 2017'de çıkan
bir Kanun Hükmünde Kararname ile
atılan bir mimar. İşinden atılmasının
hemen ardından, "Katil değilim, hırsız
değilim, darbeci değilim, işimi geri
istiyorum" diyerek Düzce kent mer-
kezinde oturma eylemine başladı.

Alev Şahin, Nuriye ve Semih'in tu-
tuklanmasının ardından, aynı zamanda
Yüksel direnişçisi oldu. Nuriye ve Semih
için her gün 2 kez yapılan ve polisin
sürekli saldırıp direnişçileri işkenceyle
gözaltına aldığı eylemlere omuz vermeye
devam ediyor. Bu süreçte onlarca kez
gözaltına alındı Yüksel Caddesi'nde.
Direnişe tüm coşkusu ve inancıyla devam
ediyor.

Peki TMMOB ve Mimarlar
Odası Ne Yapıyor?

Alev Şahin, aynı zamanda TMMOB'a
bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi
üyesi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
Yüksel Caddesi'ne 50 metre mesafedeki
Konur Sokak'ta bulunuyor. TMMOB
Genel Merkezi ise, yine Yüksel Cadde-
si'ne 50 metre mesafedeki Selanik Cad-
desi'nde bulunuyor. Kendi meslektaşları
2 adım ötede günde 2 kez gözaltına alıp
işkence görürken, iki kurumdan da mes-
lektaşlarını sahiplenmek bir yana, da-
yanışma ziyaretinde bulunan bile ol-
madı.

TMMOB'un 550 bin, Mimarlar Oda-
sı'nın da 50 bin üyesi var. OHAL sonrası
KHK'lar ile işlerinden atılanlar, ihraç
edilenler arasında 3 binden fazla mü-
hendis ve mimar var. Alev Şahin de on-
lardan birisi. İşten atılan diğer meslek-
taşlarından tek farkı, direnmesi. Direnerek

zaferi kazanacağına, işe geri
döneceğine inanması. Dolayı-

sıyla "KHK mağduru" olan tüm mes-
lektaşlarına hem umut aşılıyor, hem yol
gösteriyor. 10 aydır Düzce'de şehrin gö-
beğinde oturma eylemi yapıyor, imza
topluyor, basın açıklamaları yapıyor.
Yetmiyor, Yüksel Caddesi'nde Nuriye
ve Semih'in taleplerini haykırıyor, polis
saldırısına uğruyor ve gözaltına alınıyor.
TMMOB; "muhteşem dörtlüsü" KESK,
DİSK ve TTB ile birlikte OHAL'in üze-
rinden 1.5 yıl geçtikten sonra "OHAL
değil demokrasi istiyoruz" kampanyasına
başlayıp hiçbir şey yapmazken, binlerce
meslektaşının KHK'lar ile haksız yere
işlerinden atılmasına karşı seslerini çı-
karmazken, kafalarını toplantı salonlarına,
kongre merkezlerine gömüp sempoz-
yumlar, sergiler, forumlar, konferanslar
düzenleyip işten atılan üyeleri için hiçbir
şey yapmazken; tek başına bir mimar,
halkın mimarı Alev Şahin; direnişe baş-
layıp sürdürdüğü 10 aylık dönemde,
TMMOB'un son 10 yılda yaptığı kadar
toplam basın açıklaması vb. eylem yaptı
ve yapmaya devam ediyor.

Mimarlar Odası’nın
Bu Tavrı İlk Değil

KESK'in Nuriye ve Semih'i, Nazife
Onay'ı, Acun Karadağ'ı ve haksız yere
ihraç edildiği için direnen kamu emek-
çilerini sahiplenmediği gibi, TMMOB
ve Mimarlar Odası da aynı şekilde
Mimar Alev Şahin'i sahiplenmiyor.
Üye olduğu odasının Alev Şahin'i sa-
hiplenmemesinin ilk örneği bugün ya-
şanmıyor. Daha önce de Alev Şahin,
bundan 9 yıl önce Mimarlar Odası
Ankara Şubesi'nde sekreter yardımcılığı
görevindeyken, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü'ne katıldığı gerekçesiyle
3 ay tutsaklık yaşamış, tahliye olma-

sının ardından
Mimarlar Oda-
sı'ndaki görevi-
ne geri dönmüş;
fakat bu süreçte
odada baskı al-
tına alınıp isti-
faya zorlanmış,
ardından da hiç-
bir gerekçe gös-
terilmeden işten
çıkartılmıştır.

O dönem aynı zamanda +İvme Der-
gisi Yayın Kurulu Üyesi olan Alev Şa-
hin'in odadaki işine son verilmesinin
temel sebebi budur. O dönem de, bugün
de odalara reformist, icazetçi yönetim
anlayışı çöreklenmiş durumda. "Takipçisi
olacağız" ile biten yazılı açıklamalarla
somutlanan, mühendis-mimar kitlesini
sokaktan, mücadeleden uzak tutmaya
çalışan, kapalı salonlar arkasına hapseden
"akıllı solculuk"  9 yıl önce kendi oda-
sında çalışan devrimci bir mimarı neden
işten çıkarıyorsa; bugün de aynı sebeple
direnişine en ufak bir destek vermiyor.
KESK, devrimci kamu emekçilerini
sendikalarından neden tasfiye ediyorsa,
bugün de günbegün eriyen Nuriye ve
Semih için, Yüksel’de her gün direnen,
gözaltına alınıp işkence gören, tutuklanan
kamu emekçileri için aynı sebeple kılını
kıpırdatmıyor.

Emperyalizmin Akıllı
Solcuları Olmayacağız!

Emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi,
dünyadan devrimci düşünceleri silmek
istiyor. Bu nedenle faşist AKP iktidarı,
2 aydır çıktıkları devrimci avında,
farklı meslek gruplarından 140 dev-
rimciyi tutukladı. Tutuklama terörü
hala sürüyor. Amaçları, devrimci dü-

REFORMİST, İCAZETÇİ, “AKILLI SOLCU”
TMMOB YÖNETİMİ VE MİMARLAR ODASI,
MİMAR ALEV ŞAHİN’İ VE DİRENİŞİNİ
NEDEN SAHİPLENMİYOR?
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şüncelerimizi silmek, bizi reformist-
leştirmek, akıllı solculuğu dayatmak.

Diğer taraftan da aralarında
TMMOB’un da olduğu mesleki de-
mokratik kitle örgütlerini, emek ör-
gütlerini yöneten bu “akıllı solcular”,
yıllardır meslek odalarından, demo-
kratik kitle örgütlerinden devrimcileri
tasfiye etmek için çabalıyorlar. Dev-
rimcilerin de kendileri gibi direnme-
melerini, sadece göstermelik yazılı
basın açıklamalarıyla zevahiri kurtar-
malarını istiyorlar. OHAL ilan edil-

mesinin üzerinden 1.5 yıl geçmişken,
buna karşı Nuriye ve Semih’in direnişi
OHAL’i paramparça ederken, Yüksel
Direnişi günde 2 eylemle ve gözaltılarla
sürerken; sanki bunlar hiç olmamış
gibi, veya farklı bir gezegende olmuş
gibi, sıfırdan “OHAL değil demokrasi
istiyoruz” kampanyası yapıyorlar. 

Ama faşizm; tüm halk kesimlerine,
kitle örgütlerine sessizce beklemeyi,
geçiştirmeyi değil, bedel ödeyerek di-
renmeyi, saldırıları böyle püskürtmeyi
dayatıyor. Tarih milyon kez tanıktır;

direnmeyen çürür. Meslek odalarımız
da işten atılan 3 binden fazla üyesine,
işten atıldığı için Düzce’de, Yüksel’de
direnen halkın mimarı Alev Şahin’e
sahip çıkmayarak kendi çürümesini
hızlandırıyor. TMMOB ve oda yöne-
ticilerine çağrımızdır: Ya akıllı solcu
olmaktan vazgeçin, Nuriye ve Semih
gibi, Alev Şahin gibi direnin ya da
550 bin üyenizi de kendi çürümenizin
arkasından sürüklemeden, kitle örgüt-
lerini tamamen sivil toplum örgütüne
dönüştürmeden koltuklarınızı terk edin.

Halkın mühendisi Kenan Emre Üs-
tündağ; 1 Kasım günü İstanbul Ataköy'de
gözaltına alındı. 8 günlük gözaltının
ardından da çıkarıldığı mahkemede tu-
tuklandı. Tutuklama gerekçesi olarak
da bir iftiracının yalan dolu ifadeleri
gösterildi. Şu anda Silivri 9 No'lu Ha-
pishanesi'nde tutsak.

AKP faşizmi, Halkın Mühendis Mi-
marları'nın mühendislik anlayışını hedef
alıyor. Bir yandan halkın ihtiyaçları
için köy köy, mahalle mahalle gezen,
halkın sorunlarını çözmek için canını
dişine takan, projeler üreten; bir yandan
da halkın sorunlarının kaynağının bu
düzen olduğunu gösteren, halkı kendi
sorunları etrafında örgütlenmeye çağıran
devrimci mühendislik anlayışını yok
etmek istiyor. Ama bizler gözaltına ala-
rak, tutuklayarak bitiremeyeceğiniz
kadar çokuz. Çünkü biz HALKIZ. Mil-
yonlarız. Yüreklerimiz, AKP’nin yıldı-
ramayacağı kadar güçlü. Bilinçlerimiz,
AKP'nin ıslah edemeyeceği kadar net.
Çünkü biz devrimciyiz.

AKP, Halkın Mühendisi
Kenan Emre Üstündağ'ı
Neden Tutukladı?

-Çünkü AKP halka yoksulluğu da-
yatırken, enerji politikaları ile orman-
ları talan ederken, dereleri kuruturken
ve bunu da halkın cebine faturalarla
yansıtırken; Kenan Emre yıllarca elek-
triksiz kalan köylere, evlere yaptığı

projelerle elektrik götürdü.

-Çünkü AKP, damat Berat Albayrak
eliyle ülkemizin rüzgar enerjisini Al-
man emperyalizmine, SİEMENS'e
pazarlarken; Kenan Emre rüzgar ener-
jisiyle elektrik üreten rüzgar türbinleri
yaptı.

-Çünkü AKP’li bakanlar, görme en-
gelli halkımıza “Gözlerin görmediği
halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun
daha ne yapalım?” derken; Kenan Emre
yürüme engelli halk çocuklarını ayağa
kaldırıp yürüteçler yaptı.

-Çünkü AKP, kendilerine muhalif
tüm kurum ve kişilere her şeyi yasak-
larken, Kenan Emre haklar ve özgür-
lükler mücadelesi içerisinde yer aldı.

-Çünkü AKP, 3. Köprü, 3.Havali-
manı, Kanal İstanbul gibi projelerle,
talan ettiği yeşil alanlarla, kentsel dö-
nüşüm adı altında yoksul halkın ba-
rınma hakkına yaptığı saldırılarla rant
için mühendisliği temsil ederken, Ke-
nan Emre “Rant için değil, halk için
mühendisliği” savundu.

-Çünkü Kenan Emre burjuvazinin
hizmetinde olan bilimi ve tekniği
halka ulaştırdı.

Hırsızlıkların, yolsuzlukların, do-
landırıcılıkların, tecavüzcülerin rüş-
vetlerin belgelendiği; fakat yapanların
ceza almadığı, katillerin, işkencecilerin
göstermelik yargılamalarla “ak”lan-
maya çalışıldığı ülkemizde, halkın
mühendisi Kenan Emre Üstündağ,

yalan ifadelerle, iftiralarla ve kom-
plolarla şu an tutsaktır.

Kenan Emre Üstündağ'a
Bir Mektup da Siz Yazın!

Halkın mühendisi Kenan Emre
Üstündağ’ı, diğer arkadaşlarımızı al-
dığımız gibi zulmün zindanlarından
çekip alacağız. Tüm mühendis mimar
dostlarımızı ve halkımızı bu sahip-
lenmeyi beraber yaratmaya, Kenan
Emre’yi tecrit hücrelerinden çıkarmak
için yanımızda olmaya çağırıyoruz.
Bunun için tüm dostlarımızı, meslek-
taşlarımızı Kenan Emre'ye mektup
yazmaya, onu tecritte yalnız bırak-
mamaya, halk için mühendisliği sa-
hiplenmeye çağırıyoruz.

Tutsak halkın mühendisi Kenan
Emre Üstündağ'a mektup yollayalım,
faks çekelim, kitap ve dergi yollayalım,
halk için mühendislik yapmanın suç
olmadığını tekrar haykıralım!

Mektup Adresi:
Kenan Emre Üstündağ
Silivri 9 No'lu Hapishanesi
Silivri / İSTANBUL

HALK İÇİN MÜHENDİSLİK YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR!
TUTSAK HALKIN MÜHENDİSİ KENAN EMRE ÜSTÜNDAĞ'I
MEKTUPLARIMIZLA YALNIZ BIRAKMAYALIM!
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TUTSAK HALKIN AVUKATLARI: Şükriye Erden, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı,
Ayşegül Çağatay, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Yağmur Ereren, Aytaç Ünsal, Didem Ünsal,
Engin Gökoğlu, Ahmet Mandacı, Naim Eminoğlu, Selçuk Kozağaçlı

Onlar ki, sırasında
zulmün önünde barikattılar.
Ölüm kusarken faşist namlular,
korku ve yılgınlık yayarken 
panzerler, TOMA’lar,
bilcümle silahlar...
karşılarında cüppeli
cüppesiz halleriyle 
bir tek onlar vardılar.

Onlar ki, sırasında 
zulmün barikatlarına dayandılar;
yüreklerinde kararlılık,
dillerinde yalnız sloganlar:
“adalet istiyoruz”
Bu onların öyküsüdür
Ki biz onlara 
“halkın avukatları” diyoruz. 

24 Temmuz 2015
Günay ÖZARSLAN’ın 
katledildiği evin önü

İstanbul-Bağcılar

“Burjuvazi bizi, sanata politika karıştırmakla suçluyor.
Oysa sanat, zaten politikanın bir parçasıdır.

Politik sanat yapmadığını iddia edenlerin sanatı da politiktir.
Çünkü iki sınıf vardır ve proleteryanın davasına hizmet etmeyen

bir sanat, doğallığında burjuvaziye hizmet eder.
Halkın yanında saf tutup, sanatını burjuvaziye karşı silah yapan ise

devrimci sanattır.”

TUTSAK GRUP YORUM ÜYELERİ VE İDİL KÜLTÜR MERKEZİ ÇALIŞANLARI: Meral Gökoğlu,
Özgür Gültekin, Bahar Kurt, Dilan Ekin, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Betül Varan, Helin Bölek, Sultan Gökçek,
Fırat Kıl, Taylan Gültekin, Seher Adıgüzel

HALKIN SANATÇILARINA ÖZGÜRLÜK

HALKIN AVUKATLARINA ÖZGÜRLÜK



Halkımızın bir deyimi var: "Kişi
kendinden bilir işi." AKP'nin ABD'de
devam eden Reza Zarrap (TC vatandaşı
olduktan sonraki adıyla Rıza Sarraf)
davası vesilesiyle son günlerde yaptığı
açıklamalar, bu deyimi yaşam pratiği
haline getirdiğinin en çarpıcı örnekle-
rinden biri.

AKP'nin iyi çocuğu, İranlı "hayır-
sever iş adamı" Reza Zarrap AKP-Ce-
maat kavgasının en ateşli dönemlerinde
gerçekleşen 17-25 Aralık yolsuzluk
operasyonlarında, AKP'li bakanlara ve
yöneticilere rüşvet verme ve kara para
aklama suçlarından gözaltına alınmış,
tutuklanmış, daha sonra cemaat saldı-
rısını savuşturan AKP'nin hukuk ope-
rasyonuyla -argo tabirle- paçayı yırtmıştı.
Hatta neredeyse "ulasal kahraman" ilan
edilmişti.

Son günlerde ise aynı Reza Zarrap'ın
aynı suçlamalarla ve ek olarak İran'a
yönelik ABD ambargosunu delme suç-
larından ABD'de yargılandığı davada
itirafçı olması üzerine AKP paniğe ka-
pıldı. Paniğin etkisiyle, henüz ortada
hiçbir şey yokken, Sarraf'ın itiraflarının
içeriği dahi bilinmiyorken cumhurbaş-
kanından başbakana, adalet bakanından
başbakan yardımcısına kadar hep bir
ağızdan saldırıya geçtiler. AKP yöne-
ticileri birbiri ardına yaptıkları açıkla-
malarla "Sarraf davasının siyasi bir
dava olduğu, davada hukuka aykırı
hatta sahte deliller olduğu, daha önce
neredeyse ulusal kahraman ilan ede-
cekleri Sarraf'ın itirafçı değil iftiracı..."
olduğu yalanlarına sarıldılar. AKP'lilerin
sarıldığı bu yalanlar aynı zamanda
"yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü,
tarafsızlık, adil yargılama" gibi dema-
gojileri de içeriyordu ama bir farkla;
bu kez ABD de bunların olmadığını
iddia ediyorlardı. 

"Ağzımı yaktı aş olsa, başımı yardı
taş olsa" diye bir sözü vardır halkımızın.
AKP'nin Reza Zarrap davası ile ilgili
söyledikleri tam da böyle. İşte ikiyüzlü

AKP'nin yöneticilerinin söylediği ya-
lanlardan bazıları:

"Amerika'da görülmekte olan da-
valar, mesnetsiz, asılsız söylentilere ve
yalanlara dayanmaktadır... Hukuk dev-
letinden beklenen; delilleri sağlam bir
dava ile yargılamayı gerçekleştirmiş
olması. Ne idüğü belirsiz montaj delilleri
ortaya koymak hukuk değildir, hukuki
bir düşünce tarzı değildir." (27 Kasım
2017, Yurt Gazetesi)

"Türkiye Ekonomi Zirvesinde ko-
nuşan Başbakan, ABD'de devam eden
Zarrab davasının Türkiye'ye karşı bir
komplo olduğunu belirterek "Ne idüği
belirsiz iddialara kargalar bile güler...
Davanın tarafları orada baskı altında
tutulmakta, ülkemiz aleyhine ifade ver-
meye zorlanmaktadır. Sanık alarak aç-
tığınız dosya daha dava başlamadan
tanığa dönüşmüştür. Bunun adalet ne-
resindedir. Yapılan işin adı insan hakları
ihlalidir." dedi. (Haberler.com, 22 Kasım
2017)

"Başbakan Yardımcısı Be kir Bozdağ,
Rıza Sarraf davasının siyasi bir dava
olduğunu savundu ve “delillerin de
FETÖ tarafından verildiğini" öne sürdü.
Bozdağ. “Ortada delil melil yok. Res-
men Türkiye Cumhuriyeti devletine
karşı yargı kullanılarak yürütülen siyasal
bir operasyon var. Bu siyasi bir davadır,
hukuksal hiçbir alt yapısı ve dayanağı
yoktur." dedi." (Birgün, 20 Kasım 2017) 

AKP tam bir ikiyüzlülükle, koro
halinde demagoji yapıyor. Bunları
duyan da Türkiye'de bunların hiçbiri
yok, Türkiye gerçek bir "hukuk devleti"
sanacak. "Hukuk devleti"nin devrimciler
tarafından savunulup savunulamayacağı
tartışması bir yana, faşizmle yönetilen
Türkiye'nin burjuva demokrasilerine
özgü "hukuk devleti" kavramıyla uzak-
tan yakından ilgisinin olmadığı gün
gibi ortadadır. Bağımsız yargı, hukukun
üstünlüğü, tarafsız hakim-savcı... Bun-
ların hepsi safsatadır, boş sözlerdir.
Bunların gerçekte hiçbir karşılığının

olmadığını, yargıda geçerli tek ilkenin
"AKP'ye tam biat" olduğunu namuslu
hiçkimse inkar edemez.

Konunun bir diğer önemli yanı da
şu: AKP Sarraf davası için hep bir
ağızdan yabancısı olmadığımız şeyler
söylüyor. Siyasi dava diyor, mesnetsiz
iddialar diyor, montaj deliller diyor,
bunlar hukuki değildir diyor, iftiracı
insan hakkı ihlali diyor... Söylemler
çok tanıdık. Türkiye'de hukuk deyince
en çok akla gelen, en sık kullanılan
ifadeler. Bizim de yıllardır savunma-
larımızda, yazılarımızda açıklamaları-
mızda kullandığımız kavramlar. Elbette
bunun nedeni çok açık. Yukarıda da
ifade ettiğimiz gibi Türkiye faşizmle
yönetilmektedir, yargı bağımsızlığı, ha-
kim ve savcıların tarafsızlığı diye bir
şey yoktur. Yargı AKP'nin talimatları
dışında hiçbir karar veremez. 

Nuriye ve Semih davası bunun en
somut örneğidir. AKP'nin Sarraf davası
için demagoji olarak kullandığı her şey
bu davada vardır;

- "Dava siyasi"dir. AKP'nin tali-
matlarıyla açılmış, Nuriye-Semih tali-
matla tutuklanmıştır. Dava halen
AKP'nin talimatlarıyla, gizli ve açık
müdahaleleriyle yürümektedir. Cum-
hurbaşkanından başbakana, adalet ba-
kanından içişleri bakanına kadar herkes
mahkemeye açık veya gizli bir şekilde
talimat vermektedir.

- "İddialar mesnetsiz"dir. Nuriye
ve Semih açlık grevi yaptıkları için,
direndikleri için hiçbir delil olmadığı
halde "örgüt talimatıyla açlık grevi
yaptıkları" gerekçesiyle yargılanmak-
tadır.

- AKP Rıza Sarraf'ın itirafçı değil
"iftiracı" olduğunu söylüyor. Nuriye
ve Semih'in yargılandığı davada da
(daha sonra avukatlarının ve onlarca
kişinin tutuklanmasına neden olan) tek
delil BERK ERCAN isimli bir iftiracının
beyanları. Üstelik BERK ERCAN'ın

İKİYÜZLÜ AKP'DEN SARRAF DAVASI ÜZERİNE HUKUK DERSLERİ
DAVA SİYASİ, DELİLLER SAHTE, SARRAF İTİRAFÇI DEĞİL İFTİRACI...

"SİYASİ DAVA" ARAYAN, "SAHTE DELİL"  ARAYAN, "İFTİRACI" ARAYAN
NURİYE VE SEMİH DAVASINA BAKSIN!

HALKIN MÜCADELESİ KARŞISINDA İŞBİRLİKÇİLERDEN MEDET UMAN 
İFTİRACI AKP FAŞİZMİNİN, SARRAF FEVERANLARI, KENDİ SUÇLARINI GİZLEMEK İÇİNDİRHalkın 

Hukuk
Bürosu

Yürüyüş

3 Aralık
2017

Sayı: 43

Yıkılan Duvarlarımız, Sökülen Camımız, Kapımızdır334



itirafçı değil iftiracı olduğu mahkemede
de açığa çıkmıştır.

İşte AKP'nin "hukuk devleti"nde hu-
kukun nasıl olduğunu, nasıl işlediğini
gösteren en somut örnek. Her şey bu
kadar açık. Ama işte AKP'de ar namus
olmadığından "kendi eşiğindeki pisliğe
bakmadan komşunun damındaki kara
laf ediyor." Ne yapacağını bilemez halde,
ne dediğini de bilmiyor. 

Sonuç olarak; 

- AKP Sarraf'ın kendileriyle ilgili
itiraflarına karşı psikolojik savaş amacıyla
demagoji yapmaktadır, söyledikleri de-
magojiden ibarettir. "Algı operasyonu
yapıyorlar" diyerek kendisi "algı ope-
rasyonu" yapmaktadır.

- Sarraf davasının siyasi dava oldu-
ğunu, mesnetsiz olduğunu, delillerin hu-
kuka aykırı olduğunu, Sarraf'ın itirafçı

değil iftiracı olduğunu söylemesi AKP'nin
ikiyüzlülüğünün, ahlaksızlığının göster-
gesidir.

- Siyasi dava aranacaksa, sahte delil
aranacaksa, "iftiracı" aranacaksa Nuriye
ve Semih davasına bakmak yeterlidir.
Bunların hepsi savcısıdan hakimine,
adalet bakanından cumhurbaşkanına, te-
peden tırnağa faşizmin ve faşistlerin sı-
fatlarıdır.

HALKIN AVUKATLARININ GÖZÜNDEN
İKİ HUKUK/İKİ ADALET ve
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
---"...Toplum önce yapısını kurar, egemenler belirir,

hukuk ondan sonra bu egemenlerin haksızlıklarını haklı
göstermek  aracıdır. Örneğin bir insanın ötekini öldürmesi,
insanlığa aykırıdır. Ama egemenin isteğiyle hukukun iki
insandan birini efendi, ötekini köle sayması ve efendinin
köleyi öldürmesi hukuka aykırı olmamaktadır...” (Erol
Toy- Azap Ortakları)"
II- Sorun: Hırsızlığı yaratan da, bunu suç haline getiren de
düzendir. 

Çözüm: Kapitalist düzen açlık, yoksulluk üretmeye
devam ettikçe, sömürü devam ettikçe hırsız da olacaktır,
hırsızlık suçu da. Hırsıza değil, hırsızlığı yaratan kapitalist
düzene karşı mücadele edilmelidir. 

---"Toplumlar tarihi boyunca hep azınlık konumunda
olan sömürücü-egemen sınıflar, kendi sömürü düzenlerini
devam ettirebilmek için çoğunluğu oluşturan tüm halk
kesimlerini sistemlerinin meşruluğuna inandırmaya ça-
lışırlar. Çünkü çoğunluğu sadece baskı ve zor ile denetim
altında tutmak, sömürüyü bu şekilde devam ettirmek her
zaman mümkün değildir.  Bu nedenle azınlığın çoğunluğu
yönetebilmesi, sömürü sistemini devam ettirebilmesi için
çoğunluğun düzenin mevcut haliyle devam etmesi konu-
sunda ikna edilmesi, çoğunluğun azınlığa tabi kılınması
gerekmektedir. İşte hukuk da diğer ideolojik propaganda
araçlarının yanında (ve onlarla birlikte kullanılan) bunu
sağlamanın bir aracıdır. Yani hukuk sömürü sisteminin
devamına, ezilen çoğunluğun sömüren azınlığa tabi ol-
masına ilişkin bir ikna etme, razı etme aracıdır. Bu, hu-
kukun ikna aracı olarak kullanılmasının birinci yönüdür. 
İkinci yönü ise gayrı-meşru ilişki ve durumlara "meşruluk"
sağlaması, meşruluğu hukuka uygun olmakla bir tutması,
hukuka uygun olanın meşru olduğu inancı yaratmasıdır.
Örneğin burjuva demokrasilerinde veya bizim ülkemizin

hukukunda “Haksız kazanç elde etmek” gibi suçlardan
söz edilir ama yüzlerce, binlerce işçiyi çalıştırıp onların
sırtından artı-değer sömürüsü yapmak, “haksız kazanç”
olarak değerlendirilmez, dolayısıyla suç sayılmaz. Yani
bir haksız kazanç olan sömürü suç değildir. Sömürüyle
elde edilmiş “mülkiyet” kutsal sayılır bu hukukta. Özel
mülkiyet böyle korunurken, özel mülkiyete yönelik suçlar,
en büyük cezaları gerektiren suçlar olarak değerlendiri-
lir...."
II- Sorun: Hukuka uygun her şey meşru değildir. Hukuk
sömürüyü meşrulaştırmanın, sömürü sisteminin devamını
sağlamanın aracıdır.
Çözüm: Hukuka değil haklılığımıza güven, hukuki olanı
değil meşru olanı yapmaktır. Meşru olan sömürücü bu
düzene karşı mücadele etmektir. Meşru olan bu sömürü
düzenini yıkıp halkın iktidarını kurmaktır..

---"(...) size bir şeyi yapmayı yasaklayan bir yasanın bu-
lunmayışı sizin onu yapabilecek durumda olduğunuz
anlamına gelmez. En yakın havalimanına giderek, New
Orleans’a, Hollywood’a ya da New York’a gidecek bir
uçağa binme hakkınız olabilir ama eğer cebinizde bilet
alacak paranız yoksa aslında bunu yapma özgürlüğünüz
de yok demektir.” (Sosyalizmin Alfabesi-syf:78)
Öyle ya; yasada yazana bakmamızı istiyorlar. Uygulaya-
masak da yasalar eşitlik, seyahat özgürlüğü, sağlık-eğitim
hakkımızın olduğunu söyler. İşte hukuk burada halkın
gözünü boyamaya yarar. Kullanamadıktan sonra hakkı-
nızın olması neye yarar?
III- Sorun: Yasalarda hak ve özgürlüklerin olması sizin o
hak ve özgürlüklere sahip olduğunuz anlamına gelmez. O
hak ve özgürlükleri kullanabilmenin koşulları yoksa,
örneğin kapitalist düzende yaşıyorsanız ve paranız yoksa,
bunların varlığı sadece kağıt üzerinde söz konusudur.
Çözüm: Hak ve özgürlüklerin gerçek anlamda sahibi
olabileceğimiz, bunlara sahip olup kullanabilmek için
paramızın olmasının gerekmediği bir düzen kurmaktır.
Bu düzen halkın iktidarıdır, sosyalizmdir.

3 Aralık
2017
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Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
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HALKIN HAKLAR VE
ÖZGÜRLÜKLER
MÜCADELESİNDE
DEVRİMCİ AVUKATLIK
PRATİĞİ
Hukuku ve Adaleti
Kavrayış Açısından 
Devrimci Avukatlık

Devrimci avukatların, emeği için
direnen işçi ve memurların, barınma
hakkı için mücadele eden yoksul ge-
cekondu halkının, kısaca hakları için
mücadele eden, adalet isteyen bütün
halk kesimlerinin yanında olması, on-
larla birlikte mücadele etmesi gerek-
tiğini söylemiş ve bunun gereklilikten
öte devrimci avukatlığın doğasından
kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu
belirtmiştik.

Bu nedenle, devrimci avukatlığın
temellerini, yoksul halkın barınma

hakkı mücadelesinde; işçilerin, emek-
çilerin emek mücadelesinde; öğrenci
gençliğin demokratik üniversite mü-
cadelesinde, bu mücadelenin görü-
nümleri olan direnişlerde, grevlerde,
kampanyalarda, alanlarda, meydanlarda
verilen mücadelede aramak gerekir.

Devrimci Avukatlar Direnen
İşçilerin Yanındadırlar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, dev-
rimci avukatların emeği için direnen
işçi ve memurların, barınma hakkı
için mücadele eden yoksul gecekondu
halkının, kısacası hakları için mücadele
eden, adalet isteyen bütün halk ke-
simlerinin yanında olması, onlarla bir-
likte mücadele etmesi gerekli ve zo-
runludur.  Sözünü ettiğimiz bu zorun-

luluğun ezen ve ezilenler arasındaki
tarihsel saflaşmada, sınıf mücadele-
sinde ezilenlerin yanında saf tutmaktan
ileri gelen bir sorumluluktan kaynak-
landığının altını bir kez daha çizelim. 

Evet, devrimci avukatlığın pratik-
teki karşılığı, ezen ve ezilenler ara-
sındaki bu tarihsel kavgada, sınıf mü-
cadalesinde yoksul, emekçi halkın ya-
nında, onların safında, onlarla birlikte
mücadele etmektir. İşte bu mücadelenin
bir ayağı da işçi sınıfının patronlara
ve patronlar adına ülkeyi yönetenlere
yani iktidarlara, bir bütün olarak em-
peryalist kapitalist sisteme karşı yü-
rüttüğü ekonomik, demokratik ve siyasi
mücadelesinde yer almaktır. 

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının
30 yıllık devrimci avukatlık pratiği

Sevgili okurlarımız; 

Halkın Hukuk Bürosu'nun ve
halkın avukatlığının, devrimci avu-
katlığın tarihsel ve siyasal temellerini
ele aldığımız yazı dizimizin 10. bö-
lümü ile devam ediyoruz dizimize.

Dizimizin önceki bölümünde;
Halkın Hukuk Bürosu'nun teoride
ve pratikte devrimci avukatlığı nasıl
kavradığını, bu kavrayışın pratikte
nasıl şekillendiğini ele almıştık. Dev-
rimci avukatların hukuk-adalet, ya-
sallık-meşruluk gibi konulara ba-
kışını, haklar ve özgürlükler müca-
delesindeki yerini, mücadelenin de-
ğişik alanlarıyla, değişik görünüm-
leriyle ilişkisini ortaya koymaya ça-
lışmış, Halkın Hukuk Bürosu'nun
nasıl bir büro olduğunu, misyonunu,
burada yapılan avukatlığın nasıl bir
avukatlık pratiği olduğunu ortaya
koymuştuk.

Dizimizin bu bölümünde de Hal-
kın Hukuk Bürosu'nun, devrimci
avukatlık pratiğinden örnekler ver-
meye, 30 yıllık geleneğin köşe taşla-
rını ortaya koymaya devam edeceğiz.
Bu geleneğin temeli olan  halkın ik-
tidarını kurma mücadelesinde; bu
mücadelenin bir parçası olarak yok-
sul halkın barınma hakkı mücade-
lesinde; işçilerin, emekçilerin emek
mücadelesinde, öğrenci gençliğin
mücadelelerinde, bu mücadelenin
görünümleri olan direnişlerde, grev-
lerde, kampanyalarda devrimci avu-
katlığın nasıl bir rol oynadığını ele
alacağız. 

Konuya girmeden, önceki bö-
lümde ele aldığımız devrimci avu-
katlığın, halkın aydını olma misyo-
nuna dair bir noktanın altını yeniden
çizmek istiyoruz. Önceki bölümde,
"Halkın aydını olmak, sahip olduk-
ları bütün bilgi ve deneyimleri halkın
yararına ama bizzat mücadelenin
içinde yer alarak kullanmaktır" de-
miş ve Halkın Hukuk Bürosu'nun
pratiğiyle bunu en iyi şekilde yerine
getirdiğini ifade etmiştik. Şunu tek-
rar belirtmek istiyoruz: Devrimci
avukat olmak, halkın aydını olmak
yalnızca halkın mücadelesine omuz
vermek, mesleki bilgi ve tecrübesini
halk için kullanmak değil halkın
içinde olmak, kendisinin de parçası
olduğu halk için ve halkla birlikte
mücadele etmektir. Yani devrimci
avukatlık halkla bağın hiçbir biçimde
kopmamasıdır. Bu bağ kopmaya
başladığında, halkla araya çizgiler
çekilmeye başlandığında, devrimci
avukatlıkla sıradan avukatlık ara-
sındaki fark da devrimcilikle "sivil
toplumculuk" arasındaki fark gibi
silinmeye başlayacaktır. Halkla araya
mesafe konuldukça, kavram olarak
devrimci avukatlık yerinde dursa
da, giderek sivil toplumculuk, re-
formistlik devrimciliğin yerini al-
maya başlayacaktır. Elbette Halkın
Hukuk Bürosu avukatları, pratik-
leriyle yeniden tanımladıkları dev-
rimci avukatlığın bozulmasının
önünde, yine pratikleriyle barikat
olacaklardır.

KÖKLERİ 
HALKIN İÇİNDE

30 YILLIK
BİR GELENEK:

HALKIN HUKUK BÜROSU
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işçilerin, memurların
tek tek veya toplu ola-
rak, sendikalı ya da
sendikasız (bazen sen-
dikaya karşı) gerçek-
leştirdikleri direnişler,
grevler, çadır eylem-

leri, yürüyüşler, işgaller ve daha pek
çok araç ve yöntemle yürüttüklükleri
mücadelede, her türlü bedeli göze ala-
rak emekçilerin yanında yer almış,
bazen direnişin bütün yükünü omuz-
layarak, tarihsel sorumluluklarını yerine
getirmişlerdir. Bu direnişlerden (yakın
tarihimizde yer alan) bazıları şunlar-
dır:

- TEKEL İşçilerinin Direnişi
(2009-2010)

AKP'nin "özelleştirme" adı verilen,
kamuya ait ne varsa "babalar gibi sat-
tığı" yağma politikalarının parçası ola-
rak 2008 yılında satılan TEKEL’in si-
gara ve tütün bölümünde çalışan 10
bin 818 TEKEL işçisinden 8 bin 247’si
işinden olmuş, geri kalanları da özlük
haklarını kaybetmişlerdi. Buna karşı
aylarca süren, 4 Şubat 2010 tarihinde
1980 sonrasının en büyük toplu iş bı-
rakma eylemiyle tüm Türkiye’ye ya-
yılan ve Tek-Gıda-İş Sendikası’nın
uzlaşmacı tutumu nedeniyle etkisini
yitiren TEKEL işçilerinin direnişi bo-
yunca devrimci avukatlar da direnen
işçilerin yanında yer almıştır.

- Kazova Direnişi (2013)

2013 şubatında 4 aylık maaşları
ve kıdem tazminatları ödenmeden işten
çıkarılan Kazova Tekstil isimli fabri-
kanın işçileri patronlar fabrikanın ço-
ğunu bir gecede boşaltarak kayıplara
karışınca direnişe başladı. 11 Kazova
işçisinin başlattığı direniş işçilerin 28
Haziran 2013’te patron tarafından ma-
kinelerin önemli bir kısmının kaçırıldığı
fabrikayı işgal edip geriye kalan bozuk
makineleri tamir ederek üretime tekrar
başlamalarıyla yeni bir boyut kazandı.
Yeniden kazak üretmeye başlayan iş-

çiler bir süre sonra bir üretim koope-
ratifi (Diren Kazova DİH) kurarak
patronsuz üretime geçtiler. Devrimci
avukatlar da sürecin başından sonuna
kadar hukuki ve fiil destek vererek
Kazova işçilerinin yanında yer aldı. 

- Cansel Malatyalı Direnişi (2012)

İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki işin-
den “performans düşüklüğü” gerekçesiyle
atılan Cansel Malatyalı, 20 Şubat 2012'de
direnişe başladı. Tam 242 gün gece-
gündüz oturma eylemi, 36 gün ise açlık
grevi yaptı. Direniş boyunca kendisi ve
ona destek veren devrimciler birçok kez
işkenceyle gözaltına alındı, İMO yönetimi
ve çalışanları tarafından sözlü ve fiziki
saldırıya uğradı. Ayrıca İMO yönetimi
tarafından polisle işbirliği yapıldı. İMO
yönetiminin ihbarıyla direnen emekçi
gözaltına alınıp çadırına el konuldu ve
İMO’nun çevresine demirden duvar
örüldü. Kısaca, Cansel Malatyalı -sö-
zümona emekten yana- bir meslek ör-
gütüne, bir demokratik kitle örgütüne
karşı emeği için direndi. Bu süreçte de
Cansel Malatyalı'nın yanında devrimci
avukatlar vardı.

- Hey Tekstil Direnişi (2012)

H&M, Mango, Bershka gibi dün-
yaca ünlü markalara üretim yapan Hey
Tekstil’de üç aylık maaşlarını ve kıdem
tazminatlarını alamadan işten atılan
işçiler fabrika önünde çadır kurdular.
Direnen işçilere defalarca polis saldırdı.
İşçiler seslerini duyurmak için Valilik
önünden, AKP il binasına, işverenin
evinin önüne, Meclis’e kadar birçok
yerde eylem yaptılar, Mango Giyim
mağazasını işgal ettiler, dönüşümlü
açlık grevine başladılar. Aylarca süren
bu direnişte devrimci avukatlar işçilerin
yanındaydı. Onlarla birlikte saldırıya
uğradılar, darp edildiler.

- Roseteks Direnişi (2012)

8 Mart 2012'de, Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nde, kıdem tazminatları ve
maaşları başta olmak üzere sosyal hakları

gasp edilerek işten çıkartılan Roseteks
firması işçisi kadınlar Roseteks Giyim
A.Ş.’nin sahibi Nedim Aşkın ve Bülent
Temuroğlu’nun işlettiği Köşebaşı res-
torant zincirlerinin önünde eylemlere
başladılar. 1 Eylül’deki eylemde, polis
işçilere biber gazıyla saldırdı. Saldırıda
birçok işçi yaralandı. Yaralananlardan
biri de Halkın Hukuk Bürosu avukatı
Şükriye Erden'di. Saldırı sonucu Av.
Şükriye Erden'in eli kırıldı. Eylemlilik-
lerini İstanbul’un dört bir yanına hatta
Ankara’ya yayan işçiler bir süre sonra
direnişlerini HeyTekstil, BEDAŞ, Dark-
men, Kiğılı işçileri ve İnşaat Mühendisleri
Odası’ndan çıkarılan Cansel Malatya-
lı’nın direnişi ile birleştirdi. Hakları için
direnen Roseteks işçileri direnişlerinin
17. haftasında haklarını aldılar, direniş
zaferle sonuçlandı. Bu süreçte de devrimci
avukatlar işçilerin yanındaydı. Onlarla
birlikte direndiler, onlarla birlikte dayak
yiyip işkence gördüler.

- Kınık Maden İşçileri Direnişi
(2015-2016)

Soma Maden Katliamı’nın yaşan-
dığı İmbat Maden Ocağı’nda 18 Aralık
2015 tarihinde 32 maden işçisi haksız
olarak işten atılmıştı. İşten atılan maden
işçileri durumu protesto etmek ve iş-
lerine geri dönmek için İmbat Ma-
dencilik'in önünde çadır kurarak direniş
başlattılar. Maden sahasında güvenlik
tarafından tehdit ve saldırılara maruz
kaldılar. Her türlü baskıya ve tehdide
ve kötü hava koşullarına rağmen di-
renmekten vazgeçmediler. 70 gün sü-
ren, defalarca saldırıya uğradıkları, 30
kez gözaltına alındıkları direniş bo-
yunca madencilerin yanında yine dev-

3 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 43

337Yıkılamayacak ve Sökülemeyecek Olansa Bilincimiz ve Halk Sevgimizdir

Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde



rimci avukatlar vardı.

-Oya Baydak Di-
renişi (2015-2016)

Genel-İş Sendikası
Avrupa Bölge Müdür-
lüğü binasında çalışır-

ken "performans düşüklüğü" gerekçe-
siyle işten atılan Oya BAYDAK DİSK’in
İstanbul Şişli’deki genel merkez binası
önünde direnişe başladı. Bu sefer işçiyi
işinden eden bir patron değil işçilerin
hakları için mücadele ettiğini iddia eden
bir sendikaydı. Direnen Oya Baydak
ve destekte bulunan devrimciler, direnişte
DİSK Genel-Îş üye ve yöneticilerinin
saldırısına uğradılar. Avukatlar ve destek
verenler linç girişimine maruz kaldılar.
Saldırıda bir işçinin burnu kırıldı, Av.
Süleyman Gökten ve yanındaki diğer
avukatlar da darp edildiler.

- Nu-Se (Nuriye-Semih) Direnişi
(2016-2017)

AKP'nin OHAL kararnameleriyle
(KHK'lar ile) ihraç ettiği binlerce emek-
çiden biri olan akademisyen Nuriye
GÜLMEN 9 Kasım 2016'da, "işimi
geri istiyorum" diyerek Yüksel Cadde-
si'nde tek başına oturma eylemine baş-
ladı. Daha sonra öğretmen Semih
ÖZAKÇA ve Acun KARADAĞ'ın da
direnişe katılmasıyla birlikte direniş bü-
yüdü, gelişti. Aylarca süren direniş bo-
yunca defalarca gözaltına alındılar, iş-
kence gördüler. Direnişteki eğitimci-
lerden Nuriye GÜLMEN ve Semih
ÖZAKÇA 9 Mart 2017'de açlık grevine
başladılar. Açlık grevindeki iki direniş-
çinin 25 Mayıs'ta tutuklanmasıyla direniş
bitmek bir yana daha da büyüdü. Açlık
grevinde günlerin ilerlemesi ve AKP'nin
saldırılarının artmasıyla direnişin sesi
bütün ülkede, hatta dünyada yankılan-
maya başladı. Onlar artık NU-SE idi.
Bu isim bütün dünyaya yayıldı. Halen
devam eden direniş karşısında acizleş-
tikçe saldırılarını arttıran AKP halkın
direnişi sahiplenmesini engellemek için
direnişi sahiplenenlere saldırmayı da
ihmal etmedi. İşte onlardan biri de
Nuriye ve Semih'in avukatlarıydı. Halkın
Hukuk Bürosu avukatları "dünyayı
ayağa kaldıran" bu direnişin her anında,
Nuriye ve Semih'in yanında, direnişin
içinde yer aldı. Bu nedenle defalarca

saldırıya uğradılar,
gözaltına alındılar, iş-
kence gördüler. Son
olarak 12 Eyül
2017'de Halkın Hu-
kuk Bürosu'na yöne-
lik yapılan operas-
yonla Nuriye ve Se-
mih'in 17 avukatı tu-
tuklandı.

Devrimci Avukatlar, 
Barınma Hakkı 
Mücadelesinde Yoksul 
Halkın Yanındadır

Barınma hakkı ülkemizde bugünün
ve geleceğin en önemli sorunlarından
biridir. Çünkü halkımızın çok büyük
bir kesimi, düzenin kendi kurumları ta-
rafından açıklanan istatistik verilere
göre yoksulluk sınırının altında yaşa-
maktadır. Ülkemizde 40 milyon insanın,
yani nüfusunun yarısının yoksulluk, 16
milyonun da açlık sınırı altında yaşadığı
gerçeği karşısında barınma hakkı mü-
cadelesinin önemi de ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle gecekondu yıkımlarına,
kentsel yıkım projelerine, rant amaçlı
imar planı uygulamalarına karşı etkili
bir siyasal, toplumsal, hukuksal mücadele
yürütmek zorunludur. Bu mücadelede
asıl olanın halkın direnişini örgütlemek
olduğu unutulmamalıdır. Devrimci avu-
katlar barınma hakkı mücadelesine bu
perspektifle yaklaşmaktadır.

Bu konuda, Halkın Hukuk Bürosu
avukatları şöyle diyorlar: "Yıkım sal-
dırısı altındaki yoksul mahallelerin,
sermaye saldırısı karşısındaki ilk ba-
rikatı hukuk aracılığıyla kurması ka-
çınılmazdır. Elbette mücadelenin asıl
amacı, halkın yaşam alanlarına ve ev-
lerine sahip çıkan etkili eylemler ve
direnişler yürütmekten çekinmeme-
lerini sağlamaktır. Direnmek her şeydir.
Devrimci avukat bir yandan kandırıl-
manın, çarpık bilgilendirilmenin ve
korkutulmanın önüne geçen hukuksal
çalışmayı yürütmek, bir yandan da o
aşamaya gelindiğinde barikat direni-
şinde halkın yanında olmak zorundadır.
Avukatlığı adliye koridorlarına hap-
sedip yozlaştırmamanın etkili yolla-
rından birisi de alan/mahalle çalış-
malarıdır." (Halkın Hukuk Bürosu,

"Mücadelede Devrimci Avukatlar"
Broşürü, S. 14)

AKP’nin 2004 yılı sonlarından iti-
baren uygulamaya koyduğu kentsel
dönüşüm saldırısı ile, tekelci burju-
vazinin iştahını kabartan, rantı gün
geçtikçe yükselen alanlardaki evler,
gecekondular yıkılarak bu alanlara
büyük iş merkezleri, oteller, AVM’ler,
lüks siteler yapılmıştır. Evleri yıkılan
yoksul halk ise ya kış ortasında sokağa
atılmış ya da asla ödeyemeyecekleri
borçlar altına sokulup kentin en ücra
yerlerinde yapılan düşük kalitedeki
konutlarda yaşamak zorunda bırakıl-
mış, yani kendi yaşam alanlarından,
içinde bulundukları doğup büyüdükleri
sosyal kültürel çevreden koparılarak
sürgün edilmiştir. 

Devrimci avukatlar, AKP'nin bu
yağma ve talan saldırısına karşı ba-
rınma hakkı temelinde sürdürülen bir-
çok mücadeleye, bu mücadelenin için-
de yer alarak, örgütleyicisi olarak ka-
tılmış, broşürde ifade ettikleri bu pers-
pektifi söylemden çıkarıp pratiğe ge-
çirmişlerdir. Bunlardan bazıları; İs-
tanbul’daki Ayazma Kentsel Dönüşüm
Projesi'ne karşı günlerce süren direniş,
Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi'ne
karşı direniş, Maltepe-Başıbüyük, Sa-
rıyer-Derbent ve Ankara'daki Yaku-
pabdal direnişidir. 

Yukarıda yer verdiğimiz direnişler
yalnızca 2009-2017 yılları arasında
gerçekleşen ve devrimci avukatlık ge-
leneğinde önemli bir yeri olan sayısız
direnişlerden bazılarıdır. Devrimci
avukatlık, doğası gereği işçilerin,
emekçilerin, öğrencilerin, yoksul ge-
cekondu halkının direnişlerinde yan-
larında olmayı hatta çoğu zaman di-
renişin bir parçası, bazen motoru ol-
mayı gerekli kıldı, kılmaya devam
ediyor. 30 yıllık HHB pratiği işte
bunun ifadesidir.
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Faşizm tekelci burjuvazinin dik-
tatörlüğüdür. Şu ya da bu burjuva
politikacısının katilliğinden, delili-
ğinden, şu ya da bu tekelin hırsla-
rından çıkmış bir şey değildir.  

Tekelci burjuvalar, yönetimlerini
ve emperyalist politikalarını burjuva
demokrasisi ile sürdüremedikleri ko-
şullarda faşizme başvururlar. 

Bizim gibi yeni-sömürge ülke-
lerdeki oligarşik diktatörlükler ise
başından itibaren burjuva demokrasisi
ile yönetemeyecekleri için faşizmle
yönetmektedirler. 

Faşizme karşı mücadele, sadece
haklar ve özgürlükler mücadelesi de-
ğildir. 

Faşizme karşı mücadele, burjuva
demokrasisi için mücadele de değildir. 

F a ş i z m e
karşı mücadele,
FAŞİZMİ YIK-
MA mücadele-

sidir. 

Biz “demokrat”değiliz. Biz “re-
formcu” değiliz. Biz devrimciyiz. 

Faşizmi devireceğiz. 

Bir: Bunu net ve açık olarak or-
taya koyuyoruz ve koymalıyız. 

İki: Faşizm, faşizmdir. 

AKP faşizminin baskısına, terö-
rüne hedef olmamak için AKP FA-
ŞİZMİ diyemeyip, “Sarayın iktidarı”
diye kavramlar uyduranlar, FAŞİST
DİKTATÖRLÜK yerine, “Saraydaki
muktedirler” veya benzeri kavramlar
uyduranlar, faşizme karşı mücadele
edemez. 

Faşizme karşıyım deyip, faşizmin
asıl sorumlusu olan TEKELLERE
tek bir söz söylemeyenler, hatta on-
larla birlikte faşizme karşı demokrasi

mücadelesi verme hayaline kapılanlar
var. Onlar da faşizme karşı mücadele
edemez. Faşizme karşı olmak, tekelci
burjuvaziye karşı olmaktır.

Bugün, 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı sırasında, Hitler faşizmine
karşı  Sovyetlerin emperyalist ABD
ve İngiltere ile ittifakını örnek gösterip
AMERİKAN İŞBİRLİKÇİLİĞİNİ
meşrulaştırmaya çalışanlar, tarihi çar-
pıtıyorlar. 

Yine aynı dönemde faşist ikti-
darlara karşı, sosyalistlerin burjuva,
küçük-burjuva partilerle “faşizme
karşı birleşik cephe” kurmalarını
örnek göstererek, burjuvaziyle itti-
faklarına tarihten dayanak arayanlar
da tarihi çarpıtıyor. 

Zaman o zaman değil. Yine benzer
koşullar oluşursa devrimciler oturup
değerlendirir. Bugün zaman, faşizme
karşı doğrudan FAŞİZMİ YIKMAK
İÇİN savaşma zamanıdır. 

Ne emperyalistler, ne burjuvalar
bu savaşta ittifakımız olamaz.
Faşizme karşı halkın cephesiyle
savaşacak ve faşizmi yıkıp, hal-
kın iktidarını kuracağız. Bugü-
nün doğru devrimci politikası
budur. 

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�Faşizme Karşı Biz Varız

�Faşizme karşı direniyoruz!

�Faşizme Karşı Omuz Omuza

�Kahrolsun Faşizm

Yaşasın Mücadelemiz!

Faşizmi yıkacağız!

Süresiz Açlık Grevi Direnişçisi
Mehmet Güvel’in 150. Gün
Kına Töreni

Nuriye Semih’in işlerine iadesi talebiyle başlattıkları
direnişe destek amaçlı açlık grevine başlayan Mehmet
Güvel’in açlık grevinin 150. gününde 26 Kasım’da
kına töreni yapıldı.

Kına töreni saygı duruşu ile başladı. Sonrasında
Nuriye ve Semih’in direnişini anlatan ve mahkeme
çağrısı olan sinevizyon izlendi. TAYAD, direnişi anlatan
bir konuşma yaptı. “Açlık Ordusu Yürüyor” şiirini

okudu bir Dev-Genç’li. Açlık grevi direnişçileri Mehmet
Güvel ve Feridun Osmanağaoğlu direnişe ilişkin konuşma
yaptılar. Kına yakılması ve birlikte fotoğraf çekimiyle
kına töreni sona erdi.

3 Aralık
2017
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Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI



- Bir devrimci yalnızca hesap sormak
için değil, Anadolu ihtilalini gerçekleş-
tirmek için Kızıldere'yi unutmaz. Ana-
dolu ihtilalcisi olmak iktidarı istemektir.
İhtilalimiz tarihimizden aldığımız güçle
bağımsız bir vatan sömürüsüz bir dünya
kurana kadar sürecektir.

- Bir devrimci hesap yapmadan ken-
dini devrime sunmalıdır. Devrimcilik
saf bir heyecandır, coşkudur. Bu top-
raklarda devrimcilik böyle yeşermiş,
Anadolu halkları tarafından da böyle
tanınmıştır. Anadolu ihtilalini şekillen-
diren devrimciler, devrimciliği halkımıza
böyle tanıtmışlardır.

- Bir devrimci Anadolu ihtilalinin
manifestosunu yazan Cephe’nin ideolo-
jisine, çizdiği devrimci yola, yarattığı
mücadele ve örgütlenme tarzına nasıl
sadık kaldığımızı, onun yarattıklarını gü-
nümüz koşullarına nasıl adapte ettiğimizi,
çizgisini nasıl koruduğumuzu ve nasıl
geliştirdiğimizi iyi izlemelidir. Bunu yap-
manın en sağlıklı yolu, o dönemden bu-
güne yaşanan süreci en azından köşe taş-
larıyla bilmek, hangi dönemde neyi yap-
tığımızı iyi kavramaktır.

- Bir devrimci sosyalizmi ve halk
iktidarını salt teorik bir hedef olmaktan
çıkarıp pratik bir hedef haline getirmiştir.
Bu yolun, sosyalizmi hedeflemenin,
düzene karşı açık savaş anlamına gel-

diğini bilir. Bu yol, Anadolu ihtilalinin
yoludur. Silahlı mücadelenin temel alı-
nıp-alınmaması, o gün ve sonrasında
da solda temel ayrım noktasıdır. Ayrım
noktasıdır, çünkü hedefimiz iktidarı al-
maktır. İktidar  da ancak silahla alınır. 

- Bir devrimci, Anadolu İhtilalcisi
bir devrimci “Biz kimiz, ne yapıyoruz,
ne istiyoruz, neden yapamıyoruz” so-
rularını gerekirse onlarca kez kendine
sorabilmelidir. Bu sorulardan alacağı
cevaplara göre de devrimcilikte kalıcı
olmak için neler yapması gerektiğini
görecektir. Önemli olan “ben yaptım,
şu kadar insan örgütledim, şu eylemleri
yaptım, şu kadar olanak yarattım diye-
bilmektir." Anadolu ihtilalini büyütmek
için kendi cephemizden yapmamız ge-
reken budur.

- Bir devrimci Anadolu ihtilalcisi
olmalı, halkların kardeşliği için savaş-
malıdır. Devrimci Anadolu halklarının
birliğini sağlayamıyorsa  savaşın zafer
şansı yok denecek kadar azdır. Anadolu
ihtilalini zafere ulaştıracak bir çizgi,
Anadolu'nun tüm ulus ve milliyetlerini
birleştiren bir çizgi olmak zorundadır.
Cephe çizgisinde olduğu gibi. Anadolu
pek çok ulus ve milliyetten halkların
birlikte yaşadığı bir coğrafyadır. Bu
nedenledir ki, farklı ulusal kökenlere
sahip halkların birliği, Anadolu ihtilalinin

temel meselelerindendir. 

-Bir devrimci tereddüt etmeden ne
pahasına olursa olsun kavgayı sürdür-
melidir.Anadolu ihtilali, başladığı yolda
ilerlemelidir. Tereddüt edenlerle yollarını
ayırmalıdır, daha sıkı sarılmalıdır kav-
gaya.. Tutsakalık, şehitlik, operasyonlar,
kuşatmalar yıldırmamalıdır.Daima ileri
yürünmelidir

Şehitlerimiz, Anadolu ihtilalimizin
mayasıdır, harcıdır, tuğlasıdır. Şöyle
dönüp bir baktığımızda halkımızın her
kazanımında, mücadelemizin her aşa-
masında, şehitlerimizin emeğini, alın-
terini, çabasını, fedakarlığını görürüz.
Sahiplenmeyi, özveriyi, tereddütsüz
kendini feda etmeyi şehitlerimizden
öğreniyoruz. Sahiplenilen önderlik, mü-
cadele, devrimci hareketin çizgisidir.
Sahiplenilen ilkeler, kurallar, devrimci
adalet ve ahlak anlayışımızdır. Şehitle-
rimiz, bunları büyük bedellerle, büyük
özverilerle yaratmışlardır. Tarihimiz,
bunların yüzlerce örneğiyle doludur.
Anadolu ihtilalcisi bu tarihe sıkı sıkıya
bağlıdır. 

Anadolu ihtilali için can vermeye
devam ediyoruz. Gencimiz, yaşlımız,
işçimiz, öğretmenimiz, erkeğimiz, ka-
dınımız; er geç kazanacağımız bağım-
sızlığımızın ve özgürlüğümüzün bedelini
ödüyoruz. 

DİH, Çorlu’da Ergene 
Bölgesinde 

Panel Çalışması
Devrimci İşçi Hareketi yeni baş-

lattıkları kampanya çerçevesinde
Çorlu’da yapacakları panele çağrı
yapmak için 25 Kasım’da Sağlık
Mahallesi’nde  halka 200 el ilanı
dağıttı. Yine aynı bölgede çağrı af-
işleri yaptı.

Bire bir sohbet ile işçileri bu
kampanya ve panele katılmaya ça-
ğıran DİH’liler “OHAL Öldürür
Direniş Yaşatır” diyerek başlattıkları
kampanyanın 2. paneli Çorlu’da
yapacak.

Kamu Emekçileri Cephesi 24 Ka-
sım’da KESK ile görüşmeye gitti. KESK
ile yapılan görüşmede “Nuriye ve Semih
başta olmak üzere tüm ihraçlara sahip
çıkılmalıdır” denildi. Kamu Emekçileri

Cepheliler, talepleri kabul edilene kadar
KESK Ankara Şubede oturma eylemine
başlayacaklar. Tüm emekçileri, Nuriye
ve Semih destekçileri ve sevenlerini des-
teğe bekliyorlar.

HER CEPHELİ BİR ANADOLU 
İHTİLALCİSİDİR.. 

Kamu Emekçileri Cephesi KESK Ankara Şubede
Oturma Eylemi Başlattı

Yürüyüş
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KARTAL'DA FAŞİZME 
TÜRKÜLERİMİZLE CEVAP VERDİ 

HALKIN SANATÇILARI

Kartal konserin'in önemi: 
26 kasım pazar günü Grup Yorum

konseri yapıldı. Düşman politikalarına
karşı 32 senedir olduğu gibi yine po-
litikasız kalmadı Grup Yorum ve po-
litika üreterek düşman politikalarını
boşa çıkardı. 

Grup Yorum üyeleri: 
Grup Yorum üyelerinin hepsi tu-

tuklu veya aranmaları var.  Çok zorlu
bir süreç, açıktan faşist baskıların ve
saldırıların olduğu bir dönem. 32
yıldır bu baskı ve saldırılara boyun
eğmedi Grup Yorum ve bugün de
eğmiyor. Direniyor ve mücadele ediyor
faşizme karşı. Ezilenlerin yanında
safını belirlemiş ve halkın sanatçıları
olarak yapılan bütün haksızlıkların
karşısında türküleriyle barikat ör-
müş.. Halkın türkülerini söyleyen ve
öncülüğünü yapan üyelerden oluşan
Grup Yorum asla bu geleneğinden
vazgeçmemiş ve yeni gelenekler ya-
ratmış sanat alanında. 11 ayda 4 kere
basıldı İdil Kültür Merkezi, her iki
buçuk aya bir baskın demek bu. 

Son baskında ise Grup Yorum
üyelerinin katil ve işkenceci polislere
cevabı yeni bir gelenek daha yarattı.
Grup Yorum üyeleri halay çekerek
karşılık verdiler İdil baskınına, ve
tıpkı 19 Aralık’ ta ki gibi direndiler.
Saldırının boyutu belki aynı değildi
ama bu geleneği Grup Yorum üyeleri
oradan biliyorlar, yani tarihimizden.
Katillere asla teslim olmayacağız ve
asla bu baskınları kanıksamayacağız.
Biz çok meşru bir zeminde direniyo-
ruz. Bizim irademiz dışında bizi tu-
tukluyorlar, biz suçlu değil  devrim-
ciyiz  ve bu yüzden de bu muameleyi
kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Asıl
siz teslim olun çağrıları  yankılandı-
ğında da biz haklıydık ve bu sloganlar
Anadolu’ nun dört bir yanında yan-
kılanana kadar biz bu sloganları at-
maya devam edeceğiz. Sizi öfkemizin,
isyanımızın ve size duyduğumuz kinin
haykırışları sloganları ile  yok edeceğiz.

Türkülerimizle savaşacağız.... 
Kartal Konseri: 
Bu sefer konser yasaklanmadı.

Yasaklanmadı çünkü bütün Grup
Yorum üyeleri ya tutsak ya da aran-
maları var. Verdikleri mesaj şuydu
biz Grup Yorum’u bitirdik ama öyle
olmadı. 26 kasımda Grup Yorum
konser verdi. Onca saldırılara ve
baskınlara karşı yine politikalarınız
boşa çıktı.  Engellemeyip halka “işte
engellemiyoruz ama bakın çıkama-
dılar.”

GRUP YORUM'U BİTİRDİK de-
meye getirmek istediniz. “Hani nerede
Grup Yorum?” demek istediniz ama
öyle olmadı. Grup Yorum halktır
bunu unuttunuz. Grup Yorum sadece
bir kaç üyeden oluşan bir grup değil
bunu hesaba katamadınız ve bir kez
daha yanıldınız, bir kez daha sizi ya-
nılttık. Genç Grup Yorum üyeleri ve
Grup Yorum severler bir araya gel-
diler ve 26 Kasım’ da "KAHROLSUN
FAŞİZM YAŞASIN TÜRKÜLERİ-
MİZ" dediler. Halkımız ve Grup Yo-
rum birlikte 32 yıldır kavga eden
türkülerimizi hep bir ağızdan söyle-
diler. Bu mahalle bizim dediler, Al-
nında Yıldızlı Bere dediler, Bir Ceza
İstiyorum, dediler. 

AKP iktidarının gücü Grup Yo-
rum'a yetmez sloganını ne çabuk
unuttunuz. Grup Yorum türküleri
üyeleri tutuklu olsa da, aranmaları
olsa da GÜÇSÜZE GÜÇ, MORAL-
SİZE MORAL, UMUTSUZA UMUT
olmaya devam ediyor ve edecek. Grup
Yorum türküleri konserlerimizi ya-
saklasanız da milyonların dilinde ol-
maya devam ediyor ve edecek. Grup
Yorum milyonları toplamaya devam
edecek ve ezilenlerin türkülerini söy-
lemekten hiç  vazgeçmeyecek. 

Siz bu güç karşısında, halkın kar-
şısında bir kaç tane ezilmeye mahkum
olan böceklersiniz, çünkü gün gelecek
ezilenler ezecek ezenleri. Grup Yorum
halkın dilinden asla düşmeyecek çün-

kü Grup Yorum halktır. Grup Yorum
halkın öfkesi ve sesidir ve bu ses sizin
korkulu rüyanız olmaya devam ede-
cek. Grup Yorum her sahneye çıktı-
ğında korkuyorsunuz, çünkü bu kon-
serler bizi, ezilenleri aynı çatı altında
birleştiriyor ve bize gücümüzü, kendi
gücümüzü göstermeye devam ediyor.
Sizin üstün teknolojik silahlarınız,
işkenceci ve katil polisleriniz varsa,
bizim de bize bu mücadele de güç
veren ve değiştirme gücü veren tür-
külerimiz var. İlle kavga diye müca-
deleye çağıran türkülerimiz var. 

Siz tutuklayıp sindirmeye çalışır-
ken Grup Yorum İlle Kavga diye ce-
vap veriyor. Siz işkence yapıp irade-
lerini kırmaya çalışırken, Grup Yorum
halaya duruyor. Siz arkadaşlarımızı
mahalleden gözaltına almaya çalışır-
ken, halkımız araya giriyor ve sa-
hipleniyor. Havaya ateş açarak, iki
tane savunmasız arkadaşımızı göz-
altına alıyorsunuz. Bu kadar güçsüz-
sünüz. Bu kadar çaresizsiniz. Bu ka-
dar korkaksınız. 

Korkun! Sizin korkularınızı bü-
yütmek bizim için bir onurdur. Sizin
bu çarkınızı kıracağız bunu söyleme
rahatlığını siyasal ve tarihsel haklılı-
ğımızdan alıyoruz. Biz BABAİLER’
İN, BEDRETTİNLER’ İN, KÖROĞ-
LULAR’ IN, PİR SULTANLAR’ IN
SOYUNDAN GELİYORUZ. Biz bu
düzeni sizin başınıza yıkacağız ve
DEMOKRASİ, SOSYALİZM VE
BAĞIMSIZLIK DÜŞÜMÜZÜ GER-
ÇEKLEŞTİRECEĞİZ diyoruz. SİZ
EMEKÇİERİN EKMEĞİNİ ÇALI-
YORSUNUZ BİZ EKMEK VE ADA-
LET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN DÖ-
ĞÜŞÜYORUZ. 

MİLYONLARIN DİLİNDE
GRUP YORUM 

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞA-
SIN TÜRKÜLERİMİZ 

KIZIL MASKELİLER 
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Son konserimizi 26 Kasım 2017
tarihinde Kartal’daki Beyrut Perfor-
mance’ ta gerçekleştirdik. Tutuklama,
işkence ve baskınların ardından yeni
bir ekiple ve işte yine halkımızın kar-
şısındaydık. Heyecan, coşku, sorunları
çözme çabamız ve faşizmin karşısında
devrimci sanatı örgütleme sorumlu-
luğumuzu yerine getirme irademizin
iç içe geçtiği bir konser hazırlığı ya-
şadık.

Tabi bu hazırlığın içindeyken AKP
faşizmi konseri hazmedemeyerek en-
gellemeye yönelik saldırılarını artır-
dı.

Bu konser öyle koşullarda ger-
çekleşti ki;

11 arkadaşımız tutuklu, 8 arkada-
şımızın da hakkında “yakalama kararı”
varken örgütledik bu konseri. Ve bu
süreçte kaç kere basıldı İdil Kültür
Merkezi’miz ama geri adım atmadık.

Ve dahası;
Grup Yorum üyesi Ekimcan’ın

evini bir gece basarak gözaltına almaya
çalıştılar. O gün Ekimcan evde ol-
madığı için gözaltına alınmadı fakat
evde olsaydı onun yaşadığı sağlık so-
runlarına rağmen işkencehanelerine
götürüleceğini biliyorduk.

Grup Yorum korosu üyesi Eren,
üniversite öğrenimine devam ettiği
Karabük’te sokak ortasında gözaltına
alındı. Bir haftalık gözaltı süresinden
sonra ‘Yeni Grup Yorum üyesi olmak,
İdil Kültür Merkezi’ne çok gidip gel-
mek ve uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilen Hasan Ferit Gedik’in mah-

kemelerine katılmak’ ‘suçlamalarıyla’
faşizmin mahkemeleri tarafından tu-
tuklandı.

Ve Grup Yorum üyesi Seher... Kon-
sere sayılı günler kala Okmeydanı’nda
sokak ortasından zırhlı araca bindirilerek
kaçırıldı ve bir haftalık gözaltı sonrası
o da tutuklandı. Bu yüzden, bazı arka-
daşlarımız konsere kadar gözaltına alınıp
tutuklanmamak için yarı-legal çalışmak
zorunda kaldı.

Faşizm "Devrimci 
Sanatçılık 
Yapmayacaksınız" Diyor
Ama Biz Halk İçin Sanat
Yapmanın Mahiriyiz

Faşist AKP’nin mesajı açıktı: Dev-
rimci sanatçılık yapmayacaksınız di-
yorlardı bize. Sanatçı mı olacaksınız...
Buyrun, Yavuz Bingöl gibi olun di-
yorlardı. Yani düşünce değişikliği da-
yatıyorlardı. Olabilecek en yüksek
perdeden mesajlarını iletiyor ve “Halk
için sanat yapmayacaksınız” diyorlardı.
Sanatı bir saray eğlencesi haline ge-
tirerek teslim almaya çalışıyorlardı.
Kimileri para karşılığında bu dayatma
karşısında ruhunu satarken, kimileri
de korku belasına bu dayatmaya boyun
eğebiliyordu. Ama BİZ, devrimci sa-
natçılar olarak, halk için sanat yap-
maktan asla vazgeçmeyeceğimizi ta-
rihe defalarca yazmıştık.

Aramızdan birer birer kopartılan
tutsak arkadaşlarımızı düşündük. Daha
dün Seher yanıbaşımızda konser ha-
zırlıklarındaydı... Eren şurada bağla-

masını akort ediyordu... Kültür Mer-
kezi’ mizin her yanı onların izleri,
sesleri, gülüşleri, emekleriyle dopdo-
lu... Onlar şimdi tutsak... Konserin
nasıl olacağını düşündükçe heyecanlı
voltalar atmaları gözlerimizin önüne
geliyor. Onlar için daha gür haykıra-
cağız diyoruz, sinmişlik yerine büyük
bir moral ve motivasyon kaynağı ola-
rak görüyoruz sanatımızı. Tarihimiz
boyunca her zorluğun üstesinden gel-
mişiz başımız dik şekilde. Yine öyle
yapıyoruz. Çıkan zorlukları ısrarımı-
mız ve azmimizle aşıyoruz. 

Grup Yorum halk müziğinin, halk
sanatının en güçlü temsilcisidir. Hal-
kımızın çocuklarıyız, halkımızın sa-
natçılarıyız. Biz emperyalizme ve fa-
şizme karşı olduğumuz için sürekli
baskı görüyoruz. Hakkımızda onlarca
soruşturma açılmasının nedeni, halk
düşmanlarına karşı halkın öfkesine
ve adalet arayışına ses olmamızdır.
Kültür merkezimizin 10 ayda 4 defa
basılmasının sebebi de budur. Diyorlar
ki, “halk için sanatçılık yapmayacak-
sınız”; BİZ de diyoruz ki, düşüncele-
rimizi değiştirmeyecek ve sanatımız-
dan asla taviz vermeyeceğiz. İşte bu
yüzden İLLE KAVGA dedik son al-
bümümüzün ismine.  

Tutuklayabildiği bütün Yorum ele-
manlarını tutukladılar. Tutuklayama-
dıkları için ise arama kararı çıkartarak
hayata müdahale edemeyen bir hale
getirmeye çalıştı AKP faşizmi. Ama
yenilmedik, geri çekilmedik, boyun
eğmedik. Baskılar arttıkça daha da

GRUP YORUM:
HALK İÇİN SANAT YAPMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ
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güçlendik. Yola çıkarkenki ‘İleri’ şia-
rımızı pusula bildik. Faşizmin sus-
turmak için daha fazla ne yapabiliriz
sorularını verdiğimiz cevaplarla hep
boşa çıkardık. 

Nasıl yaptık? Üyelerimizin nere-
deyse hepsi tutukluyken İlle Kavga
albümümüzün çalışmalarını tamam-
ladık sanatçı dostalarımızla, her hafta
kafemizde “AKP’nin Gücü Grup Yo-
rum’a Yetmez” etkinlikleri düzenledik,
yoksul mahallerin daracık sokakla-
rında, kahvelerinde halkımıza sesimizi
taşıdık ve daha birçok şey... Burada
asıl mesele hiçbir koşulda teslim ol-
mama tercihimizdir.

Grup Yorum, Fosem ve
İdil Kültür Merkezi 
Çalışanı Olan Tutsak 
Arkadaşlarımız 
Konserde Sahnede 
Bizimle Birlikteydiler

AKP’nin halk saflarına yönelik
OHAL saldırısından sonra sanat ala-
nına yapılan baskı, yasak ve sansürün
haddi hesabı yok. Bireysel sanatçı-
lardan müzik gruplarına, müzik grup-
larından sanat kurumlarına bütün her-
kes baskı ve sansürün hedefi olmuştur.
Son 2 yıldır neredeyse bütün konser-
lerimiz yasaklandı, sahne alacağımız
yerler tehdit edilerek konserlerimiz
engellendi.

Tüm engellemelerine rağmen bu
ablukayı kırdık ve konser hakkımızı
direne direne kazandık, kazanmaya de-
vam ediyoruz. Grup Yorum gönüllüleri
her konserde olduğu gibi bu konseri-
mizde de en fazla emek veren oldular.

Bilet satımından, afiş asılmasına,
prova yeri hazırlamaktan daha
birçok şeye kadar konserimiz
için canlarını dişlerine takarak
çalıştılar. Büyük bir imece söz
konusu yani. Diyebiliriz ki, bu
konseri faşizme karşı direne di-
rene gerçekleştirdik. Öyle ki
asılan konser afişlerini birer

birer söktüklerini öğrendik.
Hazırlıklarımız tamamlanmış kon-

ser saatini bekliyoruz heyecanla. Hal-
kımızla tekrar buluşmak, gözlerinin
içine bakarak şarkılarımızı söylemek
bizi daha da heyecanlandırıyor tabi
ki. Ritm geliyor arkadan ve başlıyor
konser ‘Güneş bile yasak Gülüm güley
gülüm...’ Coşku gözle görülmeye de-
ğer. Halkımızın Grup Yorum’a olan
hasretini okuyoruz gözlerden. Şarkının
ruhuna katılıp canı gönülden bize
eşlik eden halkımızla buluşmanın gu-
rurunu hissediyoruz biz de. 

Konser alanının biraz kenarında ka-
lan orta yaşlı iki abiye takılıyor gözle-
rimiz. Haykırıyorlar; ‘Yeraltında ezi-
lenler.. Yeryüzüne seslenirler.. Madenler
bizim derler.. Gerekirse ölüm derler..
Ve son noktayı solistle birlikte koyu-
yorlar. Takılmadan durmadan söyle-
meleri ayrı bir duygu katıyor bize. ‘Yi-
ğitlerin o dağı vay lele le vay’ zafer
işaretleri yumruklar havada. 0n bir’ler
için söylüyoruz. Ve bütün kitle eşlik
ediyor bize. Sloganlar ardarda patlıyor.
Onca baskıya rağmen halkın susturu-
lamayan umutlu sesi yükseliyor. 

Tutsak arkadaşlarımızın resimlerini
sahneye astık. Fiziki olarak bizimle
olamasalar da o gün o sahnede olan
tüm yoldaşlarımız bizimle birlikteydi.
Helin, Dilan, Sultan, Fırat, Özgür,
Betül, Bergün, Seher, Bahar, Dilan,
Eren... bizimlesiniz diyoruz sizin için
söylüyoruz bu şarkıyı da diyerek “Öz-
gürlük Tutkusunu” haykırıyoruz.

Ve sürecimizi kahramanları, yeni
gelenekelerin halkaları Nuriye ve Se-
mih her an aklımızda ve yüreğimiz-
desiniz. Onların resimleri de sahneye

asılı durumda. Sahneden duruşmaya
çağrı yapıyoruz. Bir ara Yüksel Di-
renişçisi Mehmet Dersulu ile telefon
bağlantısı kuruluyor. Kitle sloganlarla
selamlıyor direnişi...

Her Şeyi Göze Alarak
Konsere Gelen 500 Kişi,
500 Bin Kişilik 
Konserlerimizin Temelini
Sağlamlaştırıyor

Sahneden gümbür gümbür Vur...
Vur... sesi geliyor: “Bu mahalle bizim...
And olsun ki sizlere... Geçit yok katil-
lere’ Erkek solistlerimiz tutsak olduğu
için kadın solistlerimizin sesinden yük-
seliyor bu kez Vur... Vur... deyişimiz.
Bu yeni şarkımızı henüz bilmeyenler
eşlik etmeye çalışırken bilenler her vur
da daha bir güçlü kaldırarak kolunu
halk düşmanlarına meydan okuyor.
Şarkının mesajı yüreklerden hayata
akıyor. Ve Haklıyız Kazanacağız yük-
selirken rap rap sesleri eşliğinde yürü-
yüşe geçiliyor sahnenin önünde. Öbek
öbek halaylar kuruluyor salonda. 

Kısacası her anı anlatılmaya değer,
dolu dolu bir konser geçirdik. 500’ü
aşkın insanımız bu konserde bizimle
birlikteydi. Onlar bu konsere her şeyi
göze alarak gelen 500 kişi olarak 500
bin kişilik konserlerimizin işaret fişeği
olarak saplıyorlardı zafer işaretlerini
OHAL karanlığına... Halk düşmanı
Süleyman Soylu’lar kürsülerden is-
tediği kadar höykürsün. Biz onlara
en güzel cevabımızı verdik. Sahne-
mizin önünde cüceleştiler. Yerle bir
oldu ahkam kesmeleri.

Grup Yorum olduğu sürece asla
kültür sanat alanında iktidar olama-
yacaksınız. Grup Yorum oldukça her
yer dar gelecek size. 

Sizin katilliğinizi bizim haklılığı-
mızı anlatmaya, devrim ve sosyalizm
türküleri söylemeye devam edeceğiz.

Bu sahnede halk var 80 milyon
halkı teslim alamayacak bizi sustura-
mayacaksınız...

3 Aralık
2017

Yürüyüş

Sayı: 43

43Yıkılamayacak ve Sökülemeyecek Olansa Bilincimiz ve Halk Sevgimizdir

Dergimizin 43. sayısının yayınlandığı 3 Aralık 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 270. günündeler

*Yüksel Direnişi 390. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 195. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 286. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 155. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 112. gününde
*Ankara Numune Hastanesi önünde süren nöbet 70. gününde



DEĞİŞİM
4+3’ün ikinci madesinde şöyle

yazıyor: “Hayatta tek değişmeyen
şey değişimdir, herkes değişebilir ve
savaştırılabilir.” Bu madde bize ne
diyor? Hiçbirimiz devrimci olarak
dünyaya gelmedik ama bugün dev-
rimcilik yapıyorsak ve devrimci isek
o zaman bir değişim yaşamışız. Bu
değişimde bize yardımcı olanlar ve
eğitenler oldu. Eğitildik, disipline
edildik, yeniden yaratıldık diyebiliriz.
Hepimizin maddi koşullardan kay-
naklı düzen içi yanları vardı ve halen
savaştığımız yanlarımız oluyor. Bu
alışkanlıklar hayatımız boyunca çev-
remizden etkilenip kendimize edin-
diğimiz alışkanlıklardır. Bu alışkan-
lıkları onlarla savaşarak ve yeni
insana doğru yürüyerek değiştiriyoruz.
Kendimizi eğiterek düşmanı daha
iyi tanıyoruz ve bu alışkanlıklarla
bilinçli bir şekilde savaşabilme gü-
cüne sahip oluyoruz. Bu bilinç bize
bir misyon yüklüyor aynı zamanda.

1- Yeni İnsanlar Eğitmek
Biz devrimciler değişimi somut

yaşayanlarız. Çünkü örneğini ken-
dimizde görebiliyoruz. Biz kendi-
mizi nasıl değiştirebildiysek, yeni
insanları da değiştirebileceğimizin
bilincindeyiz. Bu değişime inanı-
yoruz. Tabi biz yeni insanları eği-
terek onların düzenden değil dev-
rimden yana değişmelerini sağla-
malıyız. Bizi eğitip değiştirenlere
ve devrim mücadelemize borcu-
mudur bu. Bilgi bilenin bilmeyene
borcudur. Bu yüzden hem kendimizi
sürekli eğitmeliyiz hem de yeni in-
sanları da eğitip savaşçılar yarat-
malıyız. Eğitimin gücüne inanma-
lıyız. 

2-Düzen İdeolojisinden
Kopmak

Doğduğumuz andan itibaren düzen
ideolojisi ile şekilleniyoruz, çünkü ha-
kim olan sınıf kendi yaşam tarzını
bize aşılıyor. Bunu istesek de istemesek
de yaşıyoruz. Neden? Çünkü maddi
koşullar bizim düşüncelerimizi ve ha-
yatımızı şekillendiriyor. Ne görürsek
ona göre düşünüyor ve yaşıyoruz. Çev-
remizdeki insanlar ne yapıyorlarsa biz
de onu yapmaya başlarız. Yani insan
maddeyi görmeden o maddeyi düşü-
nemez. Örneğin ben şimdi fil yazdım
ve hepiniz bir fil canlandırdınız düşle-
rinizde. Bu yüzden ideolojik mücadele
çok önemlidir ve aynı zamanda en zo-
rudur, çünkü her yanımız burjuva ideo-
lojisi ile sarılıdır.  Biz devrimciler bu
bilinçle yaşarız ve her adımımızı ölçer
ve biçeriz. Yaptıklarımızın neye hizmet
ettiğini ve kimin işine yaradığına ba-
karız. Biz yeni insanlar her şeyde
HALK İÇİN CEPHE İÇİN DEVRİM
İÇİN NE YARARI VAR NE ZARA-
RI VAR diye bakarız. Bu bize birçok
şeyi kolaylaştırır ve çok etkili bir yön-
temdir. Doğru değerlendirebilmek için
bize yol gösterir.

3- Pratiğiyle Halka Örnek
Olmak

Yeni insan pratikte de, teoride ol-
duğu gibi değiştirmek için mücadele
eder. Pratik çok önemlidir yaptığı
her şeyle halka yol-yöntem gösterir
ve nasıl yapacağının örneklerini ya-
ratır. ÖNCÜDÜR. Militandır ve bir
mevzi kaybedildiğinde bunu kabul
etmez, hemen politika üretir ve o
mevziyi geri kazanmak için eylem
hazırlığına girer. Durumu değerlen-
dirir ve değiştirir. Değişimi her zaman
devrim lehine yapar. HALK İÇİN
CEPHE İÇİN DEVRİM İÇİN NE
YAPARSA YARARI VAR diye dü-

şünür. Kazanılan her mevzi devrim
için atılan bir adımdır. Devrim bizi
ve halkımızı kurtuluşa götürecek yol-
dur. Açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe
ve sömürüye son vermenin tek yo-
ludur. Bu yolun ismi sosyalizm yo-
ludur. 

4- Koşulları Değiştirmek
Biz her yerde ve her zaman dü-

zenin yarattığı alışkanlıkları değiş-
tirmek için mücadele etmeliyiz. Bizler
devrimciyiz ve devrimci bir ideolojiye
sahibiz ve bu yüzden gittiğimiz hiçbir
yerde düzene yer vermeyeceğiz. Dü-
zenin yarattığı koşulları değiştirme-
liyiz. Koşullar zorlayabilir ama küçük
de olsa zaferler kazanarak bu zaferi
zamanla büyük bir güce ve zafer
ulaştırmalıyız. Düzeni bulunduğumuz
her yerde yok etmeliyiz. Onunla asla
aynı yerde bulunamayız ve onunla
geçirdiğimiz her an devrime vurulmuş
bir darbedir. Bu bilinçle hareket eder-
sek ona asla yanımızda nefes alma
şansı tanımayız. Nerede olursak ola-
lım bizim ideolojimizin gücü karşı-
sında yaşam bulamaz burjuva ideo-
lojisi. Çünkü biz ahlaklıyız o ahlaksız,
biz doğruyuz o yanlış, biz temiziz o
kirli, biz hayat veriyoruz, o ölüm,
biz eşitliği, emeği savunuyoruz, o,
sömürüyü açlığın devamını. Biz onu
da değitiştireceğiz ve devrimi yapa-
cağız. Biz değişime inanıyoruz çünkü
inanmak bilgi ve gerçektir. Bilgi de-
ney ve gözlemdir. Bilgimiz bize sos-
yalizmin tarihsel ve bilimsel bir zo-
runluluk olduğunu söylüyor. Gerçek
ise sömürü, adaletsizlik ve yoksul-
luktur. Bu bilgi ve gerçek bizim hak-
lılığımızı ve bizim kazanacağımızı
gösteriyor...Düzeni değiştireceğiz ve
sosyalizmi kuracağız.

YENİYENİ
İNSANİNSAN
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Katil AKP’nin
Demokrasicilik Oyununa
Gerek Duymadığı
Bir Dönemde Biz de
Bir Kampanya ile
Sizlerle Birlikteyiz...

İşçi sınıfı faşist AKP döneminde
birçok hakkını kaybetti.Yıllar öncesi
işçi sınıfının canı kanı bedeli kazanmış
olduğu hakları bu dönemde ellerinden
alındı. Buna sendikalar göstermelik bir
tepkinin dışında ciddi bir mücadele ile
karşılık vermedi. Sendikalara bu dönem
biçilmiş olan rol, patronları işçilere sev-
dirmek, her dediklerine boyun eğdir-
mektir. 

Sendikaların yeni görevi eğer işçiler
kendileri baskılara dayanamayıp eylem
falan yapar ise onların önünde barikat
olmaktır. Düzce’de direnişe geçen Tekno
Maccaferri işçilerini Kani BEKO'nun
patronlar lehine ikna etmesi buna bir
örnektir. İşçiler en militan hali ile grev
yapıyor ve patrona karşı üretimden
gelen gücünü kullanıyor ve fabrikadan
patronun mal çıkartmasını, grevin gücünü
kırmasını engelliyor. Ama DİSK Başkanı
Kani BEKO hemen araya giriyor. İşçileri
talep ettikleri zamın altında bir zamma
ikna ediyor. Bu çok geri tutumu da za-
fermiş gibi işçilere kutlatıyor. Bu sendika
TÜRK-İŞ veya HAK-İŞ değil DİSK
ve DİSK’e bağlı bir sendika.

DİSK öyle bir hale gelmiş ki direnişe
destek veren, hak arayan üye istemiyor.  

Genel-İş Sendikası’nın üyeleri olan
Çankaya Belediyesi’nde çalışan üç iş-
çinin Nuriye GÜLMEN ve Semih
ÖZAKÇA eylemlerine katılması ve Ta-
şeron İşçi Meclislerinde olması nedeni
ile bağlı oldukları sendikanın 1 Nolu

Şubesi tarafından üyelikten atılmaları;
DİSK ve ona bağlı sendikaların işçiye
bakışını çok güzel gösteriyor.

Yine Zoguldak maden ocaklarının
özelleştirilmesine karşı direnişe geçen
işçilerin de sendikaları eylem kararı al-
mamasına rağmen eylem yapmaları ve
TÜRK-İŞ yönetiminin işçileri ikna et-
mesi gibi. Yani sendikaların yeni işlevi
patronların çıkarına hizmet etmektir.

En son CHP’nin yapmış olduğu
İŞÇİ KURULTAYLARINI işçiye umut
olarak pazarlayan bu sendikalar işçilerin
haklarını savunamaz ve işçi sınıfı için
mücadele edemezler. 

CHP taşerona karşı olduğunu söy-
lediği anda kendi partisinin belediyele-
rinde taşeron işçi çalışmaktadır. Ve İzmir
Büyük Şehir Belediyesi’nin önünde
DİSK Genel-İş sendikasına üye bir işçi
işten atılmış ve kaç gündür “işimi isti-
yorum” diye oturuyor ve açlık grevinde.
İşçi kurultayı yapan bir parti işçi hakkı
arıyor sözüm ona. İŞÇİ SENDİKALARI
da bu oyunun oyuncuları oluyorlar.

CHP işçi sınıfının partisi değildir.
CHP mecliste işçiler ile ilgili yasalar
çıkartılırken orada oturup seyreden bir
partidir. Burjuvazinin partisidir. Çıkarları
işçi sınıfının çıkarları ile aynı olamaz.
Bugün birçok belediyesinde işçiler işten
atılmış, belediye önlerinde günlerce ta-
şeron işçileri eylem yapmıştır. Bunların
birçoğu DİSK’e bağlı Genel-İŞ sendi-
kasının üyeleridir. Şu anda İzmir Bele-
diyesinin önüde direnen Mahir KILIÇ
Genel-iş Sendikasının üyesidir. Genel-
İş ve DİSK işçiyi sahiplenmek yerine,
işçiye saldırmaktadır.

Bugün faşist AKP işçilere ne kadar
çok saldırıyorsa bunun bir sorumlusu
da sendikalardır. Sendikalar sözüm ona
örgütledikleri işçileri harekete geçirse

AKP bu yaptıklarının binde birini ya-
pamazdı. Binlerce üyesi işten atılan
sendika, oda ve sağlık örgütleri üyelerini
sınıf bilinci ile eğitmiş olsaydı bugün
kazanılmış haklarımız elimizden alın-
mamış olurdu.

Tüm işçilere buradan sesleniyoruz!
Sendikalar bu hali ile çürümüştür.

İşçi sınıfının öncüsü olamazlar. Hepinizi
yeni başladığımız kampanyamıza destek
vermeye çağırıyoruz. Dünyada iki sınıf
vardır diyoruz sürekli. Bunu tüm işçilerin
beynine yerleştirmeliyiz. Kapitalizm ile
yönetilen toplumlarda iki sınıf vardır.
Ekmek kavgası bu iki sınıf arasında
sürmektedir. 

Bu bir kavga. Patron ile kavga. Fa-
şizm ile kavga. Bu kavgayı birlikte ve-
relim ve taleplerimizi sahiplenelim. Yu-
karıda anlattığım sendikal anlayışlar,
işçiler için bir kaç lüks salonlarda toplantı
dışında bir şey yapamazlar.

İnsanlar nasıl yaşar ise öyle düşünür.
Onlar  artık lüks içinde akıllı evlerde,
villalarında yaşayan sendikacılar. Onlar
sınıf kavgasında, artık burjuvazinin saf-
larındadır. 

Bu kampanyamızın sonunda hep
birlikte İstanbul’dan Ankara’ya yürü-
yelim ve hakkımız olanı bizden çalan-
lardan hesap soralım. OHAL süresince
bir şey yapılmaz demeyelim. Bizler bi-
liyoruz ki, haklı olanın önünde hiçbir
engel duramaz. Faşizmden haklarımızı
geri almanın tek yolu örgütlü olmak.
Örgütlenelim. Devrimci İşçi Hareketi’nde
örgütlenelim. İşçi sınıfının mücadelesi
için işçileri satan sendikalarda değil
kendi kendimizi yönettiğimiz ve eğitti-
ğimiz meclisleri kuralım.

Hepimiz birlik olalım. Güçlü olalım
ve faşizmden ölen işçilerin hesabını so-
ralım. Aç kalan işçilerin hesabını soralım.
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Patronlara peşkeş çekilen işçilerin he-
sabını soralım.

Kampanyamız için afişlerimizi,
pankartlarımızı tüm işçilere ve halka
birlikte ulaştıralım. Birlikte imzalar
toplayalım. Birlikte sohbetler edelim.
Bizi kimsenin engellemesine izin ver-

meyelim. Onlar bir avuç biz milyon-
larız.

Demiri döven biziz, kömürü çıkartan
biz... O güzelim lüks evleri yapan biziz
içinde oturamayan yine biz. Buğdayı
eken biziz, unu öğüten biz... Sofrasında
et bulunmayan da biz.

Bir avuç asalaktan hakkımız olanı
alalım ve birlikte örgülenelim.

İŞÇİ MECLİSLERİ OLARAK
İSTANBUL’DAN ANKARA’YA
BİRLİKTE YÜRÜYELİM!

İşçiler ve Halkımız ;
19 Kasım 2017 tarihinde bir

kampanya başlattık. Kampanyamız
işçilerin haklarının her gün pat-
ronların iktidarı olan AKP tara-
fından çalınmasını engellemek
için... KATİL AKP’nin işçileri her
gün öldürmesini engellemek için....

Nelerimizi çaldı AKP?
1- Bütün halkın malı olan işyer-

lerini özelleştirdi ve sattı. Halkın
olan kurumları kendi çıkarına ya-
bancılara peşkeş çekti. İşçilerin ço-
ğunu TAŞERON FİRMALARA
köle etti. Sekiz saatlik işgünü hayal
oldu. çalışma süresi hemen hemen
12 saate çıktı. Sosyal hayatımızı
çaldı. 

2-Elimizden mahkemeye baş-
vurma hakkımızı bile aldı. Ocak
2018 tarihinde yürürlüğe girecek
olan  "Zorunlu Arabuluculuk"  yasası
ile işçileri patronların kucağına attı.
Bunu şöyle bir örnek ile anlatalım.
Siz bir işçisiniz. İşten atıldınız var
sayalım. Patronda alacaklarınız var.
Nedir bunlar?  Kıdem tazminatı,
fazla mesai, yol parası ve yemek
parası, bunlar için önce "zorunlu
arabulucu"ya gideceksiniz. Ara bu-
lucu sizi patron ile buluşturacak ve
ikna edecek. Sizin alacağınızın ta-
mamı diyelim 100 bin Tl. Arabulucu
sizi patronla buluşturduğunda sizi
50 bin TL’ye ikna edebilir tehdit ve
şantaj ile. Veya daha az bir miktara.
Arabulucu ile anlaştıkdan sonra da
mahkeme hakkınız kalmayacak. Siz
100 TL almanız gerekirken daha az
miktara razı olacaksınız. 

Bunun dışında siz ve patron
anlaşamadınız. Arabulucunun mas-
raflarını patron ile siz eşit olarak
ödeyeceksiniz. Patron ile işçi hiçbir
zaman gelir dağılımı olarak eşit
değilken masraflar konusunda eşit
olacak. Yani az parası olan mah-

keme için çok para ödeyecek.
3-Kıdem tazminatını fona dev-

retmek istiyor. Şu an bunun için
sesini çıkartmıyor, bundan vazgeçmiş
görünüyor. Ama bu tekrar gündeme
getirmeyeceği anlamına gelmiyor.
İşsizlik fonunda biriken işçilerin pa-
rasını çalan AKP kıdem tazminat-
larımızı da çalmak istiyor.

4- Katil AKP  her gün 5 ile 6
işçiyi katlediyor. Kimisi maden
ocaklarında kimisi inşaatlardan
düşerek can veriyor. Güvencesiz
işçi çalıştırmayı teşvik ediyor. İş
yeri güvenliği patronlara maliyet
demek. Patronları ezdirmeyen AKP,
işçileri katlediyor. 

Biz Devrimci İşçi Hareketi ola-
rak faşist AKP’nin bu saldırılarını
birlikte durduralım diyoruz. Biz
işçiler birlik olduğumuzda her hak-
kımızı alacağımıza tarih tanıktır.
8 saatlik iş günü  patronların ikti-
darlarına direnilerek kazanılmıştır.
Bugün bizim elimizden alınmak
istenen hakların hepsinin bedelini
işçi sınıf ödemiştir. Canımız ile
kazandığımız haklarımızı çalan
AKP den bunun hesabını soralım. 

Biz ne istiyoruz?
1-Taşerona ÖSP değil KADRO

istiyoruz.
2-Kıdem Tazminatının fona

devredilmesinin gündem yapılma-
masını KIDEM TAZMİNATININ
DEVLET TARAFINDAN GA-
RANTİ EDİLMESİNİ istiyoruz.

3-AKP ve OHAL döneminde
kaybedilen tüm haklarımızı geri
istiyoruz.

4-İnşaat işçiliğinin maden iş-
çiliği gibi ağır işçilik statüsüne
alınmasını ve inşaat işçilerinin er-
ken emekli edilmesini istiyoruz.

Bu nedenle diyoruz ki;
Faşizm ve OHAL Öldürür, 
Direniş Yaşatır!
Taşerona Kadro İstiyoruz!

Yürüyüş
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DİH'li KİMDİR
-Sınıf kinini, öfke duygusunu yitir-

memiş insandır. 
İnsanı insan yapan 
onur duygusunu,
adelet duygusunu,
namus duygusunu yitirmeyendir.
Bu kin iki sınıfın uzlaşmaz çelişkile-

rinden kaynaklanır ve  birinin varlığı
diğerini yok edene kadar devam eder. 

BÜYÜK AŞKIMIZA DAİR..
Anadolu, vatanım
Biz sana aşığız
Bunu biliyorsun
Bunu bilmezden gelmesin kimse
Biz senin uğruna
Amansız çıkıyoruz dağlara
Ve seyrine dalıyoruz güzelliğinin
Anadolu, canım cananım
Biz sana aşığız
Bunu biliyorsun
Biz senin uğruna
Ah etmeden ölüyoruz
Dün nasılsa bugün de öyle
Anadolu, biricik geleceğim
Biz sana aşığız
Bunu biliyorsun
Bunu bilmezden gelmesin kimse
Gözümüz kör senden gayrısına
Amerika’sına, Avrupa’sına kem bakışımız
Sana sevdamızdandır
Bizimkisi kara sevda
Senden vazgeçmeyişimiz bundandır
Anadolu, hakikatli yarim
Biz sana aşığız
Bunu bilmezden gelmesin kimse
Zordan kaçmıyorsak
Gözlerini üstümüzde hissettiğimizdendir
Zorbaya yenilmiyorsak
Seni utandırmak istemeyişimizdendir
Seni öyle sevmişiz ki
Karışıp toprağına toz olmayı
Sana öyle bağlamışız ki
Dalıp yangınına kül olmayı
En büyük bahtiyarlık bilmişiz
Ümit İlter
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DİH'li KİMDİR
Taşeron İşçinin Hakkını 
Kazanması İçin 
Mücadele Edendir.
Bedel Ödemeyi Göze Alandır.
Türkiye açısından taşeron çalışma

2002 yılından bu yana sistematik
olarak artmaktadır. 2002 yılında 387
bin kişi olan taşeron işçi sayısı, 2005'te
657 bine yükseldi. Bu sayı 2006'da
907 bin, 2010'da 1 milyon 293 bin
oldu. 2011 yılında 1 milyon 611 bin
kişi ile rekor kıran taşeron işçi sayısı,
bugün 1 milyon 700 bini aştı.

Neden?
AKP hükümeti her geçen gün artan

taşeronlaşmaya neden izin veriyor?
Bunun tek nedeni sömürüdür. 
İşçinin daha fazla sömürülmesi-

dir.
Taşeron işçi demek;
Kadrolu işçinin yararlandığı hiç

bir haktan yararlanmaması demektir. 
Taşeron işçi demek;
Sendikalaşmadan, toplu sözleşme

ve grev hakkından yararlanmaması
demektir.

Taşeron işçi sendikasızdır. 
Hiçbir iş güvencesi olmadan ça-

lışmaktır.
Hakkını aramak istediğinde, ya-

şadığı bir haksızlığa itiraz etmeye
kalktığında kendini işşizler ordusunun
içinde bulur. Anında işten atılır.

Özetle taşeron işçilik demek; 
Haksızlığın, hukuksuzluğun, ada-

letsizliğin kol gezdiği bir işçiliktir. 
Bu gidişata dur demek, hiçbir

düzen partisinin inisiyatifinde değil-
dir.

Güya taşeronlaşmaya karşı çıktığını
açıklayan bunun için çalıştay düzen-
leyen CHP'de kendi bulunduğu bele-
diyelerde taşeronlaşmaya izin veri-
yor.

Bunun en son örneği İzmir'de işten
atılan taşeron işçi Mahir Kılıç'ın di-
renişidir.

Mahir Kılıç CHP'li İzmir Büyük

Şehir Belediyesindeki işinden atılan
ve işine geri dönmek için direnen bir
işçidir.

Yine bugün CHP'nin elinde olan
belediyelerde çalışan işçilerin bir bö-
lümü taşeron işçilerdir.  

Bu gidişata dur diyecek bir işçi
konfederasyonu da yoktur.

TÜRK-İŞ  her koşulda uzlaşacak-
larının güvenini devlete verirken DİSK
yıllardır taşerolaşmayı  seyretmiştir.

En son CHP'nin düzenlediği ça-
lıştaya katılan DİSK Genel Başkanı
Kani Beko: 

"DİSK olarak çok net söylüyoruz!
Taşeronu seçim malzemesi, siyasi

malzeme yapmaktan vazgeçin. Taşeron
işçilerin ve ailelerinin umudunu sö-
mürmeyin.

Taşeron işçileri 2019 planlarınızın
bir parçası yapmayın.

Sözünüzde durun, iki yıldır tut-
madığınız sözün gereğini yapın.

Taşeron işçileri kamu işçisi olarak
kadroya alın.

Bu akıl dışı, hukuk dışı ve insanlık
dışı taşeron işçi çalıştırma uygulama-
sına derhal son verin."

DİSK'in tavrı bu kadardır.
"Taşeron işçileri kamu işçisi olarak

kadroya alın."
Yani yapar mısınız, eder misiniz

demenin ötesine geçmeyen icazetçi

bir tavırdır. 
Her zaman dediğimizi bir kez daha

demek zorundayız.
İşçilerin haklarını savunacak işçi-

lerin kendilerinden başkası değildir.
Taşeron işçilerin meclisine bu yanı

ile tarihsel ve siyasal bir görev düşü-
yor.

Sayıları hızla artan taşeron işçilerin
sorunlarını hiçbir düzen partisi, hiçbir
işçi konfederasyonu çözemez. Bu so-
runu teşeron işçilerin meclisi çözebi-
lir.

Çünkü bu sorunu çözecek ideolo-
jiye taşeron işçilerin meclisi sahiptir.
Bir yerde, bir sendikada, bir kurumda,
bir işyerinin önünde, bakanlığın ka-
pısında kaç kişi olduğumuza bakmadan
haklı ve meşru talebimiz için direnecek,
bu direnişi sonuna kadar götürecek
taşeron işçi meclislerinden başka bir
örgütlülük yoktur. 

Sonuç olarak:
-Taşeron işçilerin haklarını kazan-

ması için şu partinin ne dediği şu sen-
dikanın ne tür açıklama yaptığının
bir kıymeti olmadığını en kıymetli
olanın direnmek olduğunu taşeron iş-
çilerine anlatmalıyız.

-Kendi gücümüzden başka güve-
neceğimiz hiçbir gücün olmadığına
inanarak direnmeliyiz ve mücadeleyi
yükseltmeliyiz. 



Sendikalar Tarihinde Bir İlk Yaşandı
KEC’li Kamu Emekçileri KESK’te

Oturma Eylemi Başlattılar

Neden KESK’te Oturma Eylemi
Yapılıyor?

Nuriye ve Semih'in direnişleri sürüyor ve yeni direnişler yaratıyor.
KEC'li emekçiler  Nuriye ve Semih yaşasın diye, Nuriye ve

Semih’e sahip çıkılsın diye KESK’te oturma eylemine başladılar.
Sendikalar tarihine geçecek bu eylemin nedeni KESK'in Nuriye
Semih'e sahip çıkmamasıdır, duyarsızlığıdır.

Yeri göğü inleten,  dünyanın her yerini harekete geçiren, aydınından
sanatçısına, sendikasından demokratik kuramlarına kadar herkesi, her
kurumu harekete geçiren NURİYE VE SEMİH'in direnişi KESK'i harekete
geçirmediği için KEC'li kamu emekçileri KESK’te oturma eylemi başlat-
tı.

KESK Bugüne Kadar Ne Yaptı?
Direnişin başladığı günden bugüne kadar direnişi yok saydılar. 
Direnişin üzerinde baskı arttığı zamanlarda göstermelik açıklamalarla

sorumluluklarını geçiştirmeye çalıştılar. 
Tam bir senedir devam eden bu reformist, uzlaşmacı ve icazetçi

gidişe “yeter” dedi artık KEC’liler.
Bunu sözlü yazılı olarak defalarca söylediler aslında.
Kimi zaman yüz yüze KESK'li yöneticilere söylediler, kimi zaman

KESK kurultaylarında söylediler. 
“Nuriye ve Semih'in direnişine sahip çıkın.”
“Nuriye ve Semih KESK'in de üyesidir, gücünüzü kullanın.” diye

defalarca söylediler,  konuştular.
Bu konuşmalar, bu sözler  KESK yöneticilerinin bir kulağından

girdi öbür kulağından çıktı. 
Hatta kimi zaman direnenlere saygısızlık boyutuna varan sözler

söylediler, direnenlere, direnişe burun kıvırdılar. "Tek kişilik direniş
mi olur" diye direnişi küçümsediler. 

Ama direnişin tüm dünyayı ayağa kaldırdığı koşullarda direnişi
neredeyse yok sayan KESK’in tavrı, bıçağı kemiğe dayadı.  Ve bir
grup KEC'li kamu emekçisi, KESK'in tarihine gececek bu eylemi
yapma kararı aldılar.

Ne istiyor KEC'liler?
KESK'in bile isteye yattığı kış uykusundan uyanmasını, göstermelik

eylemler yapmaktan, “yapacağız edeceğiz”  deyip kitleleri kandırmaktan
vazgeçmesini istiyorlar.

Nuriye ve Semih'in direnişinin sahiplenilmesini istiyorlar.
Tüm KESK üyelerini görev ve sorumluluğa çağırıyorlar. 
“Birlikte harekete geçirmeliyiz, KESK'i bir avuç reformist, uzlaşmacı

ve icazetçi sendika yöneticilerinin insafına bırakmamalıyız” diyorlar. 
Sonuç olarak:
KESK bir karar vermelidir.
Ya her şeye rağmen bildiği yolda yürümeye devam edecek,

uzlaşmacı, tasfiyeci tavrını üyelerinin ölümünden sorumlu olmaya
kadar vardıracak  ya da NURİYE VE SEMİH’i sahiplenecek. 

ARA yol yoktur. Tüm KESK’li kamu emekçileri de içinde bulun-
dukları KESK örgütlülüklerini bu direnişin sahiplenilmesi için zorla-
malıdır.  Halkın gücü karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur.

KEC'li 
USTALARDAN ÖĞRENENDİR
Öğretmenimiz, Önderimiz, Büyük Us-

tamız Dayı’mızdan öğrendiklerimiz,  kar-
şımıza çıkan her zorlukta, her dönemeçte
bize yol gösterdi. Çünkü Dayı, bize ZOR-
LUKLARI AŞMA İRADESİNİ ve NASIL
YÖNTEM BULACAĞIMIZI öğretti. 

Yani bize Diyalektik Materyalist yöntemi
öğretti. Diyalektik Materyalizmle düşüne-
bilme ve engelleri aşabilmeyi öğretti. Yıl-
mamayı, tekrar tekrar denemeyi öğretti.
Başaramadığımızda, bilgi ve yöntemlerimizi
sorgulamayı, eksikliklerimizi tamamlamayı
ve yeniden yeniden, ısrarla, kararlılıkla ba-
şarana kadar denemeyi öğretti. BİZE SA-
VAŞMAYI ÖĞRETTİ.

Bizde:
Önderimizin kılavuzluğunda attık bütün

adımlarımızı. İdeolojik birliğimizi, netliği-
mizi ve örgütsel bütünlüğümüzü koruyarak
devam ettik devrim yürüyüşümüze.

KEC KÖŞE TAŞI
Savaş esas olarak ideolojilerin
savaşıdır. Çünkü;
İdeolojik mücadele kazanılma-

dan siyasi zaferi kazanmak, 
MÜMKÜN DEĞİLDİR!

ÖÖZLÜ SÖZ:
Nokta kadar menfaat için,

virgül kadar eğilme.

Yürüyüş
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Halk ile egemen sınıflar arasındaki
çelişkilerin en uzlaşmaz dönemini ya-
şadığı şu günler tarihsel olarak önemli
dönemeç günleridir. Ya faşizm karşı-
sında halkların hak ve özgürlükler mü-
cadelesi gelişecek, örgütlülüklerini
güçlendirecek, halklar kazanacak ya
da halkın devrimci mücadelesi belli
bir süreliğine geriletilecektir. Tam da
bu noktada direnmemek egemen sı-
nıfların halk üzerindeki baskılarını
daha fazla arttırmalarına, halkı nefessiz
bırakmalarına yol açacaktır. Ülkemizde
olan  tam da budur. AKP iktidarının
yönetememe krizinin üzerini OHAL
ile örtmeye çalıştığı günümüzde iki
farklı yol çiziliyor. Bir yanda direnenler,
bir yanda çürümüşlüğün su yüzüne
vurduğu teslimiyetçiler.

Nuriye ve Semih faşizme karşı di-
renmenin, teslim olmamanın onurunu
halkımıza yaşatırken onlarca yıllık
geçmişe sahip sendikalar bırakalım
kendi üyelerini sahiplenmeyi, en ufak
bir direniş örgütlemeye yetecek cüret
kırıntısına dahi sahip değiller. KESK,
DİSK, TTB, TMMOB…

Baktığımızda hepsi yüzbinlerce üyeye
sahipler. Ayağa kalksalar AKP iktidarının
koltuğunu sallayacak maddi güce sahipler.
Ancak bu maddi gücü kullanabilmek
için ideolojik olarak güçlü olmak gerekir.
Ne reformizmin ne de kendisine hala
devrimci diyen bu sendika yöneticilerinin
ideolojik olarak direniş örgütleyebilecek
bir tarihleri vardır. Tarihleri boyunca
hep uzlaşmacı oldular, hep direnmeyi
değil iktidar ile anlaşarak birkaç kırıntı
koparmanın peşinde koştular. Sahip ol-
dukları gücü emekçilerin daha iyi bir
yaşam standardına kavuşması için değil,
kendi bireysel çıkarlarına kullandılar.
İşçilerin, memurların haklarını savunmak
için mücadele etmek yerine iktidarların
makul gördüğü sendikacılar olmayı yeğ-
lediler. 

Elbette böyle bir tarihe sahip olanların
bugün OHAL koşullarında direnilmez
diyerek AKP faşizminin karşısında ellerini

havaya kaldırıp teslim olmaları
hiç şaşırtıcı değildir. Direnme
geleneği olmayan, zaferler ka-
zanmak için bedel ödemeyenler
faşizmin değirmenine su taşıyan
olmuşlardır. Bugün AKP iktida-
rının bu kadar pervasız saldır-
masına susarak, direniş örgütle-
mek bir yana Süleyman Soylu
ile anlaşarak 1 Mayıs’ı dahi Ba-
kırköy Pazar alanında kutlayan
bu sendikaların payı fazlasıyla
vardır. Onlar tarih karşısında suç-
ludurlar. Tarih onları kara sayfa-
larına yazacaktır. 

Bir yanda böylesine uzlaşmacı, tes-
limiyetçiler var. Bir yanda ise diren-
menin onurunu taşıyan Nuriye, Semih
ve Yüksel direnişçileri var.

Bugün direnen Nuriyeler’in teslim
olmama, direnme gücünü aldıkları bir
tarih var. Bu tarih faşizme boyun eğ-
meyen, her koşulda direnenlerin tari-
hidir. Bu tarih zafere giden yolu gös-
teren bir tarihtir. 

Bu tarihte 12 Eylül faşizminin ha-
pishanelerde tek tip elbiseyi dayattığı
günlerde direnişleriyle faşizme karşı
zafer kazananlar vardır. 

Bu tarihte 1996 yılında hücre sal-
dırısına karşı 69 günlük direnişle ikti-
dara Eskişehir tabutluğunu kapattıran
Berdanlar, İdiller vardır.

Bu tarihte F tipi hücre saldırılarına
karşı yedi yıl süren Büyük Ölüm Orucu
Direnişi vardır. 

Bu tarihte sayısız direniş, sayısız
zaferler vardır. 

Bu tarihte teslim olmak, boyun eğ-
mek, kaymak tabakayı korumak değil
faşizme teslim olmamak vardır. 

Bu tarihte asla teslim olmama, ka-
zanmadan direnişi bırakmama, başladığı
direnişi kazanımla bitirmek vardır. 

“Biz kara toprak gibi verimli devrim
tarlasına düşen tohumlarız. Birçok fi-
lizlerimiz olacak”

Abdullah Meral (1984 Ölüm Orucu
şehidi)

Bugün Nuriye ve Semih’in diren-
işlerinin kökleri bu tarihtedir. Onlar
Abdullah Meral’in dediği gibi devrim
tarlasına düşen tohumların filizleridir. 

Böylesi zengin bir tarihten beslen-
dikleri için AKP’nin tüm yıldırma,
teslim alma saldırılarını boşa çıkarı-
yorlar. Direnişleriyle Türkiye halklarının
umudunu büyütüyorlar. Onların direnişi
artık kendilerini aşarak Türkiye halk-
larının direnişi halini almıştır. 

Direnmenin birçok yolu, yöntemi
vardır. Uzlaşmacılar, reformistler ise
OHAL’in arkasına sığınarak direnme-
menin teorisini yapıyorlar. 

Oysa Nuriye ve Semih direniyorlar.
Yüksel’de direniş sürüyor. 
AKP faşizmi bu direnişin karşısında

çaresiz kalmış durumda. Şimdiye kadar
bildiği tüm yöntemleri uyguladı. Ancak
ne direnişi bitirebildi, ne de direnenleri
teslim almayı başarabildi. 

Direniş sürdükçe, halkta karşılığını
buldukça AKP’nin korkusunu büyüttü. 

Direniş halka moral veriyor,
AKP’nin ise politikalarını boşa çıka-
rıyor. 

Yalnızca direnerek kazanabiliriz.
Direnmeyenler çürüyerek yok olmaya
mahkumdurlar. 

İşimiz, ekmeğimiz ve onurumuz
için direnmeye devam edecek tarihi-
mizde olduğu gibi bu direnişimizi de
zaferle bitireceğiz.
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KEC'liler
Kin ve sevgi kardeştir
Ne kadar çok seversek 
O kadar çok kin duyarız
Yoldaşlarımızı
Halkımızı 
Vatanımızı 
Nuriye ve Semihi ne kadar çok seversek o kadar çok

kinleniriz
Nuriye'yi bir karış odanın içinde tutanlardan
Ona 16 gün banyo yaptırmayanlardan
Uyku uyutmayanlardan
24 saat gözleyenlerden 
Işığını sürekli açık tutanlardan
Onu refakatçisiz bırakanlardan
Onu ziyaretsiz bırakanlardan
Onu avukatsız bırakanlardan
Onu havasız bırakanlardan
Kin duyarız
Hesap sormak isteriz
Nuriye ve Semih için günlerdir direnenleri
Yerde sürükleyenleden
Her gün gözatına alanlardan
İşkence yapanlardan
Yerlerde sürüklüyenlerden
Nazan’ın saçını yolanlardan
O pis elleriyle üzerimize saldıranlardan 
Nefret ederiz
Hesap sormak isteriz
Kinimiz asla kişisel değildir
Kinimiz ezen ve ezilenin tarih sahnesine çıktığın

günden bugüne sınıfsaldır
Ezilenlerin ezenlere duydugu kindir
Proletaryanın burjuvaziye duyduğu kindir
Bu kinle
Günlerdir meydanlara çıkıyoruz
Nuriye ve Semih diyoruz
Bu kinle
Her türlü bedeli ödemekten vazgeçmiyoruz
Bu kinle
Gecemizi gündüzümüze katıyoruz
Her gün Yüksel’de oluyoruz
Her gün Numune Hastanesi’nin önünde oluyoruz
Gün geliyor
Karakolarda
Gün geliyor gaz bulutarının içinde 
günümüzü geçiriyoruz
Ama asla vazgeçmiyoruz
Bizi her gün direnişçi kılan
Bu kinimizden vazgeçmemeliyiz
Faşizmin zulmüne meydan okumaya
Hakkımız olanı alana kadar 
direnişçi kalmaya devam edeceğiz
Nuriye ve Semih’in yanında olmaktan onur duyacağız

Bize bu zulmü yapanlardan
Nuriye ve Semih’e bu zulmü yaşatanlardan
Hesap soracağız
Onları ne sarayları
Onları ne hanları
Onları ne hamamları
Onları ne korumaları koruyabilir!

TAŞLAMA
Diren tutan, tornada iş başında 
Çapasında düveninde tezgahında 
Senin alın terindir ekmeği aziz kılan 
Ellerinle birleşmeyen ellere yuh olsun.
Dağ başısın yücelerde güneşlisin, 
Ama derindedir asıl cevherin, 
İşletmeyen cevherini, ışıtmayan kaderini 
Zalimliğe, geriliğe, karanlığı yuh olsun.
Çarşı kahvesi, esnaf kahvesi, balıkçı kahvesi 
Bunca uyuşturduğun kana 
El değmediğin topraklara, madenlere 
Koyverdiğin bunca boş zamana yuh olsun.
Halk dedim sözümün iptidasında, 
Ne varsa yeryüzünde sana kul yazdım 
Hürriyetini verirsen yanılıp şaha 
Şaha da, sana da, bana da hepten yuh olsun.

Ceyhun Atuf Kansu

Kahpece kurşunlanmış 
her yürek, 

parçalanmış her beden, 
yiğitçe ipe uzatılmış 

her boyun 
mücadelenin 

çelikten dokusunu oluştururlar. 
Köklendikçe, 

binlerce yeni canla, 
milyonlarca yeni damarla 
beslenerek, gelişecektir.

YILMAZ GÜNEY

Yürüyüş
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Bir Yanda Biz; Nuriye ve
Semih Gibi, Dev-Genç’liler
Gibi, Dünyanın Her Yerinde-
ki Cepheliler Gibi, Direnen-
ler! Haklı ve Meşru Olanlar!
Bir Yanda Emperyalizm ve
IŞİD Gibi Emperyalizm
İşbirlikçileri...
Haksız ve Gayri-Meşru 
Olanlar!

Bugün ülkemizdeki mevzilenmeye
bir bakalım: Bir yanda kendine karşı
olan tüm kesimleri faşist terör ve zor-
balıkla sindirmeye çalışan AKP faşizmi
ve MHP gibi, Aydınlıkçılar gibi, IŞİD
gibi onun destekçileri var.  

Diğer yanda ise, tüm bu saldırıları
püskürten Dev-Genç’liler, Grup Yo-
rum’lar, yoksul mahallelerin halkı ve
şahanları ve Nuriye Gülmen ve Semih
Özakçalar var.

AKP faşizmi 14 yıldır yönetirken
kah "açılım"lara başvurup bazı "sol"
kesimleri kendine yedekledi, kah AB
savunuculuğu yaptı, kah PKK'yle "mü-
zakere" manevralarına başvurdu, işine
geldiğinde en koyu şovenizmi yürür-
lüğe koydu. Belli bir süre boyunca da
IŞİD gibi katliamcıları kullandı. 

IŞİD’in kitlesel katliamları AKP’nin
yönetememe krizine her defasında bir
nefes oldu. Suruç Katliamı, Ankara
Katliamı ve Antep’teki katliamların
hepsi açıktan yapıldı.

AKP faşizmi yüzlerce ölünün üze-
rine gaz sıktı, yaralılara müdahale et-
medi, katliamı suçluların pişkinliğiyle
seyretti. Antep’te düğünde yaşanan
katliamın gecesi, daha ölü yaralı sayısı
belli değilken sokakta ve evlerin içinde
dahi tamir yaparak katliamın delillerini
ortadan kaldırdı. Ve bunu bahane ede-
rek Suriye üzerine ilk resmi askeri
operasyonu başlattı.

IŞİD, AKP'nin hem ülke içinde,
hem Suriye'de kullandığı güç oldu. 

IŞİD de OHAL de Aynı
Amaca Hizmet Ediyor

OHAL öncesinde, IŞİD'in kitle
katliamlarını gerekçe gösterip, halkın
sokağa çıkmasını, kitlesel eylemler
yapmasını engelleyen AKP, OHAL
sürecinde de aynı yasaklar için karar-
nameleri devreye soktu.  

AKP, kullandığı süre boyunca
IŞİD’in yayılmasını destekledi, ülke-
mizi bir cephe gerisi olarak kullan-
masına imkan sundu. Evlere yapılan
operasyonlarda halk çocukları ailele-
rinin gözü önünde katledilirken, "Ebu
Hanzala" yani Halis Boyuncuk gibi
IŞİD’ciler kelepçesiz gözaltına alınıyor,
serbest bırakılıyor. 

Çevreci dernekler bile OHAL ile
kapatılırken IŞİD medreseler, mescidler
açıyor ve şefleri düzenli dersler veri-
yorlar. 

Daha onlarca örnek sıralanabilir
AKP iktidarının IŞİD ile kurduğu
kanlı ilişkiye dair.

IŞİD, Türkiye halklarının katle-
dilmesi, susturulması için toprakları-
mızda kullanılan, emperyalizmin do-
ğurup büyüttüğü ve AKP gibi işbirlikçi
iktidarların  beslediği bir maşadır.

Savaşın Diğer Cephesinde
Direniş Tarihini Yazanlar Var

İşte tüm bu kan gölünün ve ya-
sakların, kararnamelerin içinde bir di-
renişçi, Nuriye Gülmen karların ara-
sındaki kardelen çiçeği gibi çıktı or-
taya… 

El yazısı döviziyle dimdik duran
bir kadın… İşte faşizmin yok edeme-
diği bu umut, bu halka güven ve bu
geleceğe, yarınlara duyulan güvendir,
umuttur.

Nuriye ve Semih, kanlı şafağın için-
den açlıklarıyla çıkıp gelmiştir ve bugün
yaşadıkları tüm bu zulüm ve adaletsizlik
bu umudu yok etmek içindir. 

Bu halk düşmanı kontracılar ço-

cukların beynini zehirlerken bizim
Semih Özakça gibi öğretmenlerimiz
ihraç ediliyor gözaltına alınıyor. 

Karşımızda iki örnek var. Biri mil-
yonların yükünü sırtlayarak açlık gre-
vini büyüten, halklara umut olan iki
emekçi, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça. Bir yanda derneklerini savu-
nan Dev-Genç’liler. Mahallelerini sa-
vunan Halk Cepheliler. 

Diğeri AKP faşizminin, emperya-
lizmin türetmesi, halkları yüzlerle kat-
leden, kafa kesen ve camilerde, devlet
desteğiyle vaazlar veren IŞİD. 

İki farklı cephede bir savaş yürüyor,
biz ve faşizm var. Yüzlerle katleden
faşizme ve türetmelerine karşı dimdik
duran Cepheliler var. 

Biz halkız, onlarsa bir avuç asalak
ve onların tetikçisi. Yüzer yüzer de
katletseler, tırlarla silah da gönderseler
halkın karşısında duramazlar. 

Çünkü halk meşruluğuyla direnir,
açlığı da silah olur, bedeni de… 

Onların arkasında emperyalizm
vardır, kokuşmuş, çürümüş ve katli-
amcıdırlar.

Nuriye ve Semih ise, Dev-Genç’li-
ler ise, şahanlar ise halkın en onurlu
evlatlarıdır, halkın tek umudu ve ya-
rınlarıdır. 

Bu yüzden halk sımsıkı sarıldı di-
renişçilerine.

Her mahkemede mahkum etti halk
faşizmi, tüm saldırılara rağmen ne
Yüksel Direnişi bitti, ne de mahke-
melerdeki sahiplenme.

Emperyalizme ve faşizme karşı
direnişin sembolü olan Nuriye ve Se-
mih’i biz yaşatacağız, onlara güç ve-
receğiz. Faşizme karşı direnmek, tüm
dünya halklarına umut olmaktır. Haklı
ve meşru olanla olmayanın savaşında,
biz haklıyız ve kazanacağız! Onlarsa
suçlu, IŞİD’ın patlattığı her bombanın,
katlettiği her canımızın sorumlusu
AKP’dir! Onlardan hesap soracağız!

BU SAVAŞ HAKLI İLE HAKSIZIN SAVAŞI!
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Halka Umut, Halk 
Düşmanlarına 
Korku Salmaya 
Devam Ediyoruz

FARC, ETA, Kürt milliyetçi ha-
reket PKK’nin böyle bir dönemde,
silahı veya savaşmayı bıraktığı dö-
nemde biz tek başımıza savaşmayı
sürdürüyoruz, dünya halklarının umu-
du olarak. Bir yanda silahlarını gö-
merek yerini devletin yerleştirdiği
uyuşturucu satıcılarına bırakan FARC
ve ETA, bir yanda savaşan ve savaşı
büyüten CEPHE!

Bir yanda dünya halklarının baş
katili ABD’nin Ortadoğuda’ki kara
gücü olan Kürt milliyetçi hareket
PKK, bir yanda ABD’nin korkulu
rüyası Cephe... Bir yanda Biji Serok
Obama diyenler, bir yanda silahı
bombası olmamasına rağmen direnen,
kahrolsun ABD emperyalizmi diyen
Cephe!

Umut Olmak İçin Umutlu
Olacağız!

Evet, Türkiye’de AKP faşizmi,
Avrupa’da emperyalist devletler ABD
talimatıyla devrimcilere saldırıyor,
onlarcasını tutukluyor, gözaltına alı-
yor. Bugüne kadar onlarca Halk Cep-
heli tutuklandı. İstedikleri kadar tu-
tuklasınlar, katletsinler. Düşman da
bizi bitiremeyeceğini çok iyi biliyor.
Biz birkaçyüz değil, milyonlarız.

Bugün 2 kişi Nuriye ve Semih
dünya halklarına umut oldular.
OHAL’de herkesin korktuğu sokağa
çıkamadığı bir dönemde Nuriye ve
Semih umudunu yitirmeyerek bugün
birçok kişinin umudu oldular. Onlarca
kişi onların sayesinde örgütlendi, so-
kağa çıktı, mücadele etti.

Umudumuzu 
Yitirmeyeceğiz! 
Bu İnsanlık Dışı 
Sisteme Karşı Savaşmaya,
Savaş Azmimizi 

Sürdürmeye 
Devam Edeceğiz!

Gücümüzü tarihten ve siyasal
haklılığımızdan alıyoruz. Asla umut-
suz olmadık bu yüzden. Tarihimize
baktığımızda ilkel komünal toplum-
dan bu yana devrimler olmuş ve ol-
maya devam edecek. Tarihimiz bir
sınıflar mücadelesidir ve sosyalizm
tarihsel ve bilimsel bir zorunluluktur.
Bu zorlu süreçler bizi umutsuzlaş-
tırmıyor, tam tersine umutlandırıyor,
çünkü eğer baskılar artıyorsa devrim
koşulları da büyüyor demektir. Yö-
netenler yönetemiyor ve faşist terörü
arttırarak yönetmeye çalışıyor. Bu

onların çaresiz ve çözümsüz olduk-
larını gösteriyor. Yönetilenler ise yö-
netilmek istemiyor. 

İpi gerdiğinde kopar ve bu ip
kopmak üzere. Tarihsel materyalizm
bu gerçeği hiçbir gücün durdurama-
yacağını anlatıyor ve bilimsel olarak
açıklıyor. Biz ısrarla sömürüye, ada-
letsizliğe ve açlığa karşı mücadele
etmeye devam edeceğiz. Biz bu dü-
zeni yıkacağız ve yerine sosyalizmi
kuracağız. Faşizme karşı demokrasi,
emperyalizme karşı bağımsızlığımızı
ve kapitalizme karşı sosyalizm düş-
lerimizi gerçekleştireceğiz. 

Umut Olmak İçin Umutlu Olacağız!

Yürüyüş
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� ALMANYA
NRW:
NRW Dev-Genç olarak 22 Kasım

günü Bielefeld Üniversitesi’nde Nuriye
ve Semih için stant açıldı.  Nuriye ve
Semih ile destek amaçlı Bielefeld Üni-
versitesi’nin giriş salonunda resim ser-
gisiyle ilgili bilgilendirme standımızda
bildiri dağıtıldı, taze Türk kahvesi yapı-
larak öğrencilere ikram edildi.

Dev-Genç Üretim Atölyeleri:
18 Kasım Cumartesi günü üretim

çalışmalarımıza tablo boyayarak devam
edildi. Çeşitli etkinliklerde sergilenen
tablo çalışmalarımız haftalık ve aylık
buluşmalarla devam ediyor.

AİHM Strasburg Önü:
Her perşembe  Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi önünde yapılan eylemlere
devam edildi. Her hafta Halk Cepheliler’in
orada olduğunu bilen insanlar Nuriye
ve Semih için daha neler yapılabilinir
önerileriyle ziyarete  geldiler.

Strasburg-CPT  Nu-Se Güney
Almanya Fransa Dayanışma
Komitesi Görüşmesi

CPT ile NuSe Güney Almanya Fransa
Dayanışma Komitesi heyetinin yaptığı
görüşmede; hiçbir hukuksal temele da-
yanmadan açlık grevinde olan Nuriye
ve Semih’ in 76. gününde darp edilerek
tutuklandığını ve zorla yoğun bakım
ünitesine Nuriye’nin kaçırıldığı süreçte
en temel ihtiyaçlarını (tuvalet, banyo
gibi) gardiyan ve jandarma eşliğinde
yapmasının dayatıldığı,  hala tutulduğu
yerde sürekli ışığın açık olduğu, pence-
resiz bir yerde tutulduğu, Semih’in ev
hapsinde olduğu, her gün Yüksel Cad-
desi’nde iki defa dünyanın gözü önünde
emekçilere işkence edildiği, gazla ze-
hirlendikleri, avukatlara ve siyasi tut-
saklara yönelik işkenceler bu kadar alenen

“Türküler Engel Tanımaz” konser-
lerinin ilki Duisburg’da büyük bir coş-
kuyla gerçekleşti. Gün gün, sokak
sokak örgütlendi konser. Emeğimizin
karşılığını halk konser salonunu dol-
durarak gösterdi. Avrupa’da Grup Yo-
rum’a yönelik baskılara karşı “Türküler
Engel Tanımaz” adı altında birçok
şehir ve ülkede düzenlenecek konser-
lerin ilki 19 Kasım Pazar Günü Duis-
burg’da gerçekleşti. İki aylık yoğun
bir çalışma sonucu düzenlenen Grup
Yorum Konseri, Duisburg ve çevresinin
katılımıyla Efendi Düğün Salonu’nda
düzenlendi. Alman devletinin 2015’te
başlayan yasaklamalarıyla onlarca kon-
serimiz engellenmeye çalışıldı. Biz bu
yasakları tanımadık ve onlarca konseri
gerçekleştirdik. 19 Kasım’da Alman-
ya’nın Duisburg şehrinde de konserimizi
gerçekleştirdik. 

Konser açılış konuşmasıyla başladı.
“Her konserde olduğu gibi bu konserde
de gece gündüz çalışıp ilmek ilmek
örerek, kolektif bir emekle yine yan
yanayız.” denildi. Ardından Türkiye’de
ve Avrupa’daki baskıları anlatan bir
konuşmayla devam edildi. 

Ardından konserin ilk konuşmacısı
olan, Grup Yorum dostu Alman Sol
Parti milletvekili Dieter Dehm sahneye
davet edildi. Dieter Dehm’in ardından
Almanya’da konser yasaklarına karşı
çıkan ve dayanışmasını bizden eksik
etmeyen MLPD partisinden bir temsilci
konuşmasını yapmak üzere sahneye
alındı. Ve Halk Meclisleri adına bir
konuşmacı uzun süredir düşünülen ve
çalışmaları yoğun bir şekilde devam
eden HASAN FERİT GEDİK BA-
ĞIMLILIĞA KARŞI MÜCADELE
MERKEZİ adına konuşmasını yaptıktan

sonra Grup Yorum sahneye alındı. 
Konser Grup Yorum’un yeni albümü

İlle Kavga’nın şarkılarıyla coşkulu bir
şekilde başladı.Ve konserimizin en he-
yecanlı anı açlık grevinin 256. gününde
Semih Özakça’nın bize canlı bağlan-
masıyla gerçekleşti.

Semih Özakça yaptığı konuşmada
öncelikle onları destekleyen herkesi
selamlayarak başladı. Ardından direniş
hakkında kısa bilgi vererek her zamanki
gülümsemesiyle zafere olan inancını
tekrar dile getirdi. Hiçbir şeyin boşa
olmadığını söyledi ve tüm halkını se-
lamladı. Semih Özakça’nın görüntüleri
ve konuşmasıyla birlikte salonda adeta
bir coşku seli esti. Nuriye ve Semih
için destek sloganları atıldı ve bir
sonraki şarkı onlara adandı. “Bir Ömür
De Benden Aslanım” diyerek Grup
Yorum konseri türkülerle, halaylarla
devam etti. İlk bölüm sonlandıktan
sonra konser arasında Dev-Genç’li bir
arkadaşımız bir konuşma yapmak üzere
sahnede yerini aldı. 

Konuşmanın ardından “AVRASYA
HALK OYUNLARI” ekibi Kafkas
oyunlarıyla konserimize renk kattı.
Konser arasında ayrıca Grup Yorum’un
yeni albümü stantlarda imzalandı. İkinci
bölüme başlamadan önce tutsak Grup
Yorum üyesi Seher Adıgüzel’in annesi
ve Betül ile Bergün Varan’ın babası
çocuklarıyla ilgili bir konuşma yaptılar. 

Konserin ikinci bölümü kavga tür-
küleri ve halaylarla devam etti. Konserin
sonlarına doğru son kez “Grup Yorum
Halktır” sloganları tek bir ağızdan
atıldı. 

Haklıyız Kazanacağız marşıyla sona
eren  “Türküler Engel Tanımaz” kon-
serine toplam 700 kişi katıldı. 

Av ru pa’da
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ordayken CPT’nin dünya kamuoyuna
kendilerini deklere ettikleri gibi değil,
sadece “izlemek” fiilini neden gerçek-
leştirdikleri soruldu. CPT heyeti bireylere
yönelik hareket etmedikleri toplu işken-
celere baktıklarını ve bu yönde bulgulara
ulaştıklarını, bir dosya hazırladıklarını
Nuriye ve Semih dosyası açıp bu dosyaya
ekleyeceklerini Nu-Se heyetinin getir-
dikleri delillerin kendileri için değerli
bulgular  olduğunu Nu-Se dosyası için
irtibat halinde kalmak istediklerini söy-
lediler.

Apollonia Sanat Birliği Görüşmesi
European Apollonia Sanat Birliği ile

NuSe Güney Almanya Fransa Dayanışma
Komitesi olarak görüşüldü. Nuriye’nin
başlattığı günden bugüne yaşanılan süreç
anlatıldı. Avrupa Sanat Birliği olarak
üyeleriyle hem her alanda sanat dallarıyla
“sanatçı gözüyle” direnişi anlatabilecekleri
ifade edildi. “Mutlaka bir şeyler yapma-
lıyız” dediler bir şeyler yapacakları bil-
gisini verdiler. 

Köln: 17 Kasım 2017’de Nuriye’nin
faşizmin mahkemesinde yankılanan gür
sesine ses katabilmek için Köln’de bir
günlük destek açlık grevi ve miting
yapıldı. Sabah 11.00’da başlayıp akşam
17.00’a kadar süren eylemde, sloganlarla,
marşlarla, halaylarla, Almanca ve Türkçe
yapılan konuşmalarla halka gerçekler
anlatılarak, faşizme karşı direnişin coşkusu
Köln’e taşındı. 

Karlsruhe: Karlsruhe konsolosluk
önünde 22 Kasım günü Nuriye ve Semih
için yapılan eylemde yapılan açıklamada;
devletin Nuriye ve Semih nezdinde halka
karşı yürüttüğü saldırı ve katliam politi-
kaları teşhir edildi. Konsolosluk çalışan-
larına zulme ortak olmamaları yönünde
çağrı yapıldı.

Stuttgart: Stuttgart’da 10 Aralık’ta
yapılacak konserin çalışmaları devam
ediyor.  24 Kasım günü Stuttgart’ın mer-
kezine yakın bölgelerde afiş ve pullama
çalışması yapıldı.

Bielefeld: Almanya-Bielefeld-Tren
Garı önünde (Hauptbahnhof), 22 Kasım
günü 16.00-18-00 saatleri arasında Nuriye

ve Semih’in sesi olma eylemine devam
edildi. Havanın da erken kararması ne-
deniyle eylem alanı mumlarla aydınlatıldı.
İş ve okul dönüşü saatleri olması dolayı-
sıyla eylem alanı çok haraketliydi. 

Yılbaşı kermesi dolayısıyla artık çarşı
merkezlerinde yapılamayacak. 

Nu-Se eylemlerine bir süre için Tren
Garı önünde devam edilecek. 

Ulm: 22-25 Kasım tarihlerinde Ulm
Çarşı Merkezi’ne, Türkiyelilerin yoğun
olduğu büyük bina ve postane civarında
afiş ve pullama çalışması yapıldı.

26.11.2017 Ulm Alevi Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen kahvaltıda bilet
satışı ve konsere katılım çağrısı yapıldı. 

� BELÇİKA
Almanya Emretti 
Belçika Yargılıyor

Almanya devleti tarafından iadesi is-
tenen tutsak yoldaşımız Erdal Gökoğ-
lu’nun ilk duruşması 28 Kasım tarihinde
görülecek. Avrupa ülkeleri el ele vermiş,
kıtanın dört bir yanında haksız yere ve
hukuksuz uygulamalarla devrimcileri
yargılama çabası içerisine giriyorlar.

Belçika’da Nu-Se’nin Sesiyiz 
Haftalardır Belçika polisinin engelleme-
lerine rağmen OHAL’e Karşı Mücadele
Komitesi’nin ısrarla yaptığı eylem bu
hafta da soğuğa ve yağmura rağmen ger-
çekleştirildi. Saat 14:00’a Bruksel Sa-
int-Jean Meydanı’nda pankartlar ve dö-
vizlerle birlikte el ilanları meydandan
geçen insanlara ulaştırıldı. İnsanların
ilgiyle takip ettiği eylem iki saat boyunca
çalınan Grup Yorum  türküleriyle sürdü.
Ayrıca  Nuriye’nin doğum günü dolayı-
sıyla doğum günü şarkısı gönderildi. 

Attac Film Festivali’nde Nu-Se
Belçika’da Kasım ayında her sene

yapılan Attac Film Festivali kapsamında
Nuriye Semih direnişine ilişkin bir belgesel
gösterime sunuldu. Brüksel’in Botanique

Salonu’nda gerçekleşen festival OHAL’e
Karşı Mücadele Komitesi’ni davet etti.

Nuriye ve Semih’in duruşmalarına
Belçika’dan bir belgeselci olan Eric Pau-
porte de katılmıştı. Yaptığı çekim ve rö-
portajlardan oluşan bir sinevizyon gös-
terimini sunan Pauporte, kendi izlenim-
lerini de seyirciyle paylaştı.

İlerleyen zamanlarda Türkiye’deki
emekçilerin direnişlerini anlatan bir bel-
gesel hazırlığı içinde olduğunu, ancak
şimdiden bir ön izlenimle paylaşımda
bulunmak istediğini söyledi. Pauporte
“eğitimciler ne zaman kazanım elde eder”
sorularına şöyle cevap verdi:

“Ben Türkiye’de zaten kazanmış in-
sanlar gördüm, onlar çok güçlü, korku
duvarını yıkmışlar, eğer orada gördük-
lerime ilişkin bir tek kelime söylemem
gerekirse o da cesaret” dedi. 

Pauporte ayrıca şunları belirtti: “İna-
nılmaz örgütlü, ne istediğini bilen insan-
larla tanıştım, halkın avukatları, halkın
mühendisleri, halkın sanatçıları… ve
üreterek direndiklerini görmek çok gü-
zeldi.”

� AVUSTURYA
İnnbruck: 27 Aralık Pazartesi günü

Innbruck müze önünde kurulan stantta,
pankart, döviz ve bildirilerin konusu;
Nuriye ve Semih’in açlık grevi direnişi
ve Yüksel Caddesi Direnişi idi. Hava
çok soğuk olmasına rağmen yoldan gelip
geçenlerin ilgisi yoğundu. Dev Genç’li-
ler’in dağıttığı bildiriler kısa sürede tü-
kendi.

Bir gazeteci, fotoğraf çekerek direnişi
haber yapacağını söyledi. 

� YUNANİSTAN
Selanik: 24 Kasım Cuma günü her

hafta olduğu gibi bu hafta da Selanik’te
bulunan Türkiye Konsolosluğu önünde
Nuriye ve Semih’in sesinin duyurmak
için toplanıldı. Saat 12.30’da başlayan
eylem boyunca sloganlar atıldı. Eyleme
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destek veren Yunanlı dostlar da  slo-
ganlara eşlik ettiler ve yine kendi slo-
ganlarını da attılar. 

Mahkeme Saatlerinde 
Konsolosluk Önündeydik!
Yunanistan’ın Selanik şehrinde, Nu-

riye ve Semih’in mahkemesi görüldüğü
sıralarda Türkiye Konsolosluğu önünde,
Selanik Halk Cepheliler tarafından bir
protesto eylemi düzenlendi.

12.00’da Nuriye ve Semih için eylem
yapıldı. Eylem esnasında Atatürk’ün
evini ziyarete gelen Türkiyeliler alkışlarla
eyleme destek verdi. Yine eylem yerinden
geçen Yunan halkı faşizme karşı müca-
delemizi desteklediklerini söylediler. 

Atina: 25 Kasım günü Atina’nın 4
ayrı değişik bölgesine 27 Kasım günü
yapılacak olan Türkiye Büyükelçiliği’ni
protesto gösterisi için çağrı pankartları
asıldı. Pankartlarda “Türkiye’de Açlık
Grevinde Olan Eğitimcilerle Dayanış-
maya 27 Kasımda Türkiye Konsolosluğu
önünde olalım” Türkiye ve Kürdistanlı
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
imzasıyla pankartlar asıldı.

Mahkeme Saatlerinde Eylem!
27 Kasım günü 10.30’dan 12.30’a

kadar Atina’nın Türkiye Büyükelçiliği
önünde bir protesto gösterisi düzenlendi. 

Yunanistan Halk Cephesi’nin dü-
zenlediği protesto gösterisine 17 kişi
katıldı. Eylemde “Nuriye Semih Onu-
rumuzdur”, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, Direne Direne Kazana-
cağız”, “Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak” sloganları atıldı saat 14.30’da eylem
sonlandırıldı.

� İSVİÇRE

Sevgi Erdoğan Vefa Evi 
Futbol Turnuvası
19 Kasım günü Wallisellen (Zürih)

şehrinde 8 takımın katılımıyla Sevgi
Erdoğan Vefa Evi adına futbol turnuvası
düzenlendi. 

Gelen takımlarla merhabalaşıldıktan
sonra soyunma odalarına yönlendiril-
diler.

Takımların birbirlerine karşı dostça
davranmaları dayanışmanın güzel bir
örneğiydi. Saat 12.00’a doğru yarım
saatlik bir ara verildi ve sonrasından
devam edildi.

Futbol turnuvasını takip eden Sevgi
Erdoğan Vefa Evi bize ulaşarak canlı
görüşme yapmak istediklerini bildirdi-
ler.

Saat 15.00’a  doğru telefon görüşmesi
gerçekleştirildi. Telefon görüşmesini
dinleyenlerden özellikle “bizde sizi se-
viyoruz” cümlesinden duygulananlar
oldu, sloganlarla eşlik edildi. Elemeleri
geçen takımlarla final, yarı final ve
üçüncülük oyunlarıyla devam edildi.
Birinci (Roter Sturm), ikinci (Şeker
United) ve üçüncü (Pueblo Unıdo St.
Gallen) olan takımlara kupaları verildi
ve toplu resimler çekildi. Centilmenlik
kupası Afgan spora takdim edildi. Kupa
töreninden sonra çocuklar aralarında bir
maç gerçekleştirdiler.

Turnuvanın sonunda kısa bir konuş-
mayla gelen takımlara ve misafirlere
teşekkür edildi ve başka bir turnuvada
buluşmak umuduyla veda edildi.

� HOLLANDA
Fikri Amcamızı (Aşoğlu)
Kaybettik! 

Başımız Sağolsun!
Fikri Amcayı, Musa Aşoğlu’nun ba-

basını 23 Kasım sabah 10.00 sıralarında
Amsterdam’da kaybettik. Fikri amca
kolay kolay bükülmeyecek insanlardandı,
tam da Çerkez Abhaza kültüründe olduğu
gibi. Bilindiği gibi Abhaz  halkı için
çok geç yaşlanır ve dimdik ayaktadırlar
son anlarına kadar denilir. Fikri amcamız
da öyleydi… 

Ama amcamız bugün yaşamını yi-
tirdi. Fikri Amca evladını zor günlerinde
hiç yalnız bırakmamasıyla, onu son
anına kadar sahiplenmesiyle örnek bir
babaydı. 87 yaşında olmasına rağmen
Amsterdam’dan Hamburg’a kadar zi-
yaretine gitti kaç kez. Daha öncede oğlu
tutsak düştüğünde ne mahkemesinde
onu yalnız bıraktı ne tutsaklığında, aynı
şekilde gelinine de o şekilde sahip çıktı.
Faşizm her ne yaparsa yapsın Anadolu
halklarının o güzel yüreğine, evlatlarını
sahiplenmesine engel olamıyor. Fikri
amca “evladım yapma, etme” yerine
hep oğlunu sahiplenen oldu.

O yaşında yüzlerce kilometre yol
aşarak oğlunu ziyarete gitti, zorluklarla
karşılaştı ama vazgeçmedi. “Ben yaşlıyım
gidemiyorum” demedi. Her Türkiye’ye
gidişinde helalleşerek gitti bizimle, helal
olsun Fikri amca. Sende bize hakkını
helal et.

Fikri amcanın ailesine ve sevdiklerine
başsağlığı diliyoruz! Fikri amcayı se-
venleri, dostlarımızı cenazesine bekli-
yoruz.

Cenazesi Cuma Namazına mutakıp
Amsterdam Hacı Bayram Camisi’nde
kılınacaktır.

Hollanda Halk Cephesi
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“Okul işgal altındayken, başta yalnızca iki kız dört erkek gi-
diyorduk, her gün dayak yedik. Anfide arkamız tamamen boştu.
Sonra yedi olduk, on olduk, giderek biz de dayak atmaya başladık.
Her geçen gün faşistlerin arkası boşalmaya başladı, biz kalaba-
lıklaştık. Sonunda onları okuldan attık.” Şaban Şen

11 Aralık - 17 Aralık

Nurettin GÜLER:
1956 yılında Dersim Hozat'ta doğdu. Devrimci

hareketin Kürdistan'daki militan önder kadrola-
rındandı. 1974-75'lerden itibaren Elazığ ve Dersim'de
Dev-Genç'in örgütlenmesinde, faaliyetlerinde yö-
netici olarak görev yaptı. 1978 ortalarında Elazığ’da
görevlendirildi. Bölgede kurulan Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri'nden birinin so-

rumlusuydu. 12 Aralık 1978'de, Elazığ’da faşistlere karşı ger-
çekleştirilen bir eylem sonrası polisle girdiği silahlı çatışmada
şehit düştü.

Nurettin Güler

"Okul (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) işgal altın-
dayken, başta yalnızca iki kız dört erkek gidiyorduk, her gün
dayak yedik. Anfide arkamız tamamen boştu. Sonra yedi
olduk, on olduk, giderek biz de dayak atmaya başladık. Her
geçen gün faşistlerin arkası boşalmaya başladı, biz kalaba-
lıklaştık. Sonunda onları okuldan attık."

Şaban, okulda yürüttükleri anti-faşist mücadelenin gelişimini
böyle anlatıyordu.

Şaban Şen yoldaşımızı pek çok açıdan anlatabiliriz; ama

O'nun öğrencilik yıllarının bu dönemini vurgulamayı tercih
ettik. Çünkü bu örnekte özellikle gençlik açısından güncel,
önemi de oldukça fazla olan yanlar var. 

Şu ya da bu konuda eksik, yetersiz kaldığımızda, ilk akla
gelen "mazeret"lerden biri gençliğimizdir; "suçu" hemen
gençliğimize, tecrübesizliğimize atıveririz.

Peki, Şaban anlattığı mücadeleye giriştiklerinde, altı
kişiyle faşist işgali kırmaya soyunduklarında kaç yaşındaydı
dersiniz?

Şaban 1980'de tutsak düştüğünde 19 yaşındaydı. 
Yani bu olayın yaşandığı zamanlar ise 17-18'indedir he-

nüz.
Ama işte militanca bir kavga adamı olmanın yaşı yok.

İşgal altındaki bir okulda faşistlere pabuç bırakmamışlardır.

Şaban ŞEN: 
1961 Balıkesir, Gönen doğumludur. Devrim-

cilikle öğretmen okulunda tanıştı. İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken bir Dev-
Genç’li olarak mücadelenin içindeydi. Emekçi,
çalışkan, kendini geliştiren, inisiyatifli olmasıyla
Dev-Genç içinde öne çıktı. 1980'de tutuklandı.
'84 Ölüm Orucu Direnişi’nde 1. Ekipler’de yer

aldı. On yıllık tutsaklığının ardından tahliye edildiğinde yurt
dışına çıkarıldı, yurtdışı örgütlenmesi siyasi sorumluluğu görevini
üstlendi. Bu görevi sırasında 18 Aralık 1991’de Belçika'da
geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Şaban Şen

Feride HARMAN:
1973 Eylül’ünde Malatya'nın Akçadağ

ilçesinde doğdu. Kalabalık bir alenin ço-
cuğuydu. Yoksulluğa mahkum edilen, ulusal
onuru çiğnenen, daha ilkokuldan başlayarak,
baskılar, yasaklar cezalar altında yaşayan,
zulmedilen on milyonlarca gencimizden
biri olarak, devrimci oldu. 1991’de Cep-

he’yle tanıştı. 1992’de mücadele içinde daha aktif olarak
yer aldı. 1993’te Dersim İbrahim Erdoğan Kır SPB'lerine
katıldı. Yaklaşık 4 yıl gerillada kaldı. Ardından tutsak
düştü. 19 Aralık Katliam saldırısı sırasında Malatya Ha-
pishanesi’ndeydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Malatya
Hapishanesi'nde, 28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak alnına kızıl bandını kuşandı. 1,5
yıl boyunca, üzerinde “ya zafer, ya ölüm!” yazılı direniş
bayrağını büyük bir sabır ve kararlılıkla taşıdı. Tahliye
rüşvetini elinin tersiyle iterek, direnişini tereddütsüz
taşıdı dışarıya. 16 Aralık 2002'de direnişinin 512. gününde
şehit düştü.

Feride Harman

Şeyh BEDREDDİN:
1300’lü yılların sonları ile 1400’lerin başları

arasında yaşayan Bedreddin, Anadolu’daki en
büyük halk ayaklanmalarından birine önderlik
etti. Tutsak düştüğünde, dönemin en ünlü Os-
manlı ulemasının katıldığı bir ‘mahkeme’nin
karşısına çıkarıldı. Amaç Bedreddin’in düşün-
celerini mahkum etmekti. Ama başaramadılar.

“Neden hükümdarın yüce buyruklarına boyun eğmez baş-
kaldırırsın” sorusunu “Yüce buyruk hakikatin buyruğudur.

Zorbalığı sineye çekmeyin, zorbaya boyun eğmeyin diyen
bir buyruktur” şeklinde cevapladı. Bu düzmece mahkemede,
hakkında idam kararı verildi. 18 Aralık 1416’da bugün Yu-
nanistan sınırları içinde bulunan Serez'in Bakırcılar Çarşısı’nda
idam edildi.  Osmanlı’nın hizmetine girmeyi kabul etmesi
durumunda, Şeyhülislam olabilecekken, “Böylesi düzenin
dişlilerinden biri olacağımıza, ezilenlerinden biri olmak
yeğdir” diyerek, hakikatin savaşçısı olmayı seçen Bedreddin’in
bedenini öldürdüler, düşünceleri ise ölümsüzleşti.

Şeyh Bedreddin

Anıları Mirasımız
Şaban Şen'i Yoldaşları Anlatıyor:



TAYAD, Hatay’da 25 Ara-
lık’ta Antakya Eğitim-Sen’de
“Tek Tip Elbise Kefendir Giy-
medik Giymeyeceğiz” paneli
gerçekleştirdi.

Saat 16.00’da başlayan pa-
nele panelist olarak İstanbul
TAYAD’dan Mulla Zincir ve
Naime anne katıldı. Panele
başlamadan önce TAYAD’ın
tek tip elbise ile ilgili hazır-
ladıkları sinevizyon izlendi.
Daha sonrasında panele ge-
çildi. Tek tip elbisenin tarihsel
süreci ve tek tip elbiseyle

amaçlanan politikanın dev-
rimci tutsaklar üzerinden halka
vermek istedikleri mesaj ve
Özgür Tutsakların bu politi-
kaya karşı direnişle verdikleri
cevaplar anlatıldı.

Daha sonrasında tutsak
analarıyla sorulu cevaplı ve
sohbet kısmına yer verildi.
Tutsak analarımızın aklındaki
soru ve öneriler alındı. Soh-
betin sonunda “Görüş Günü
Konuşması” adlı şiir okundu.
2 saat süren panele 20 kişi
katıldı.

Israrlı, kararlı olunduğunda kalabalıklaşacaklarından da emindir. 
Ne tecrübesiziz demişler, ne yol gösteren istemişler, ne de

bu kadar kişiyle olmaz demişlerdir. 
Peki gençliğin bir kısmı niye kendini sorumluluklardan

uzak hissediyor öyleyse. 
Bu bir yerde 12 Eylül'ün başarısıdır... 12 Eylül, fedakarlık,

idealler için bedel ödeme, halka güven ve sorumluluk duygularını
gençliğin kafasından silip yerine bireyciliği, ortama uymayı,
öne çıkmamayı yerleştirmeyi amaçlamış ve bunda bir ölçüde
de olsa başarılı olmuştur. Bunun etkisini şu ya da bu ölçüde
taşıyan bir gençlik ise, böyle hissettiği için de gençliğini,
kolayca "mazeret" haline getirebiliyor. 

Hayır, gençlik "mazeret" değil, "meziyet"tir.
Bugün bizim için çok zengin bir "tecrübe" kaynağı olan,

çok zengin bir miras olan 80 öncesi mücadele, çok büyük
ölçüde 20 yaş altındaki gençliğin bize bıraktığı bir mirastır. 

Bakın mesela 12 Eylül yönetiminin hazırladığı Devrimci Sol
davalarının iddianamelerine; oradaki koskoca semt, bölge, il so-
rumluluklarının daha 20'sine gelmemiş insanlarca üstlenilmiş ol-
duğunu görürsünüz. Bu, kesinlikle istisnai bir durum da değildir. 

Gençlik halkının geleceğine, vatanın geleceğine dair so-
rumluluk duymaya başladığı andan itibaren, yaşı ister 15,
ister 18, ister 20 olsun, artık sorumluluklar üstlenecek yaşa da
gelmiştir.

Sorumluluk duymak, gençliği meziyete dönüştüren en
önemli parçalardan biridir. 

Bu sorumlulukları üstlenmeleri gerektiğinde de "yapamam",

"ağır gelir, kaldıramam" dememişler, kendilerine güvenmişlerdir. 
Gençlik kendine güven demektir. Ve bu, gençliği meziyet

yapan önemli yanlardan biridir. 
Şaban 80'de 19 yaşında tutsak düşmüştür. 
Onu 1984'te yani 23 yaşında ölüm orucu savaşçısı olarak

görürüz. 
75 gün süren ölüm orucu direnişinin kahramanlarından

biridir. 
Kararlılığın da yaşı yok demek. Kaldı ki son, 96 Ölüm Orucu

eylemini de hatırlayabiliriz bu konuda. 15-16 yaşlarındaki insanlar
45-50 günlük açlık grevlerinin savaşçıları olmuşlardır.

Tecrübesizlik esasında o zamanlar söz konusudur. Örgüt-
lenme, mücadele gelenekleri, kurumları çok yerleşmiş değildir.
Faşistlerin ne yapmaya çalıştıkları, neler yapabilecekleri
bugünkü kadar net değildir kimsenin gözünde. Ne 16 Mart'lar,
ne Maraş'lar yaşanmıştır henüz. 

Ama faşist faşisttir. Hatta gençlik bu noktada "aman oyuna
gelmeyelim" deyip mücadeleden yan çizenlerin provokasyon
teorilerine de prim vermemiştir. Gençlik netlik demektir. Gençlik
muğlaklığı sevmez. İşte size meziyetin bir diğer parçası.  

Hatırlanırsa, Şaban'ı hep şöyle anmışızdır; "kavga adamı". 
Ona bu sıfatı kazandıran, zor günlerin adamı oluşudur. O

bu noktada hep gençtir. 30'unu aştığında da aynı özelliğini
korumuştur. Gençlik zorlukları sever. Evet, bu noktada bir
parça da maceracıdır, Don Kişot ruhludur, atılgandır. Ama
düşmanın üzerine yürümeden, kavgaya girmeden zaten hiçbir
tecrübe de kazanılamaz ki. 

Okmeydanı ve Çayan'da Yazılama
Okmeydanı ve Çayan mahallelerinde 27 Kasım'da Cephe

yazılamaları yapıldı. Yazılamalarda Ceyhun Bay’ın polis iş-
birlikçisi olduğunu teşhir eden yazılamalar yapıldı.

Gülizar Annemiz Yaşamını Yitirdi
Dersim Kır Gerilla Şehitlerimizden Murat ve Çayan

Gün’ün annesi Gülizar anne 25 Kasım’da vefat etti. Ai-
lesinin ve büyük ailemizin başı sağolsun.

Devrimci Tutsaklar Tek Tip Elbiseyle
Kimliğinden Arındırılmak İsteniyor
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Yıkılan Duvarlarımız, Sökülen Camımız, Kapımızdır558

Dev-Genç 48. yılını 24 Kasım’da Kü-
çükarmutlu Mahallesi’ndeki Tepe Mey-
danı’nda. Türkiye’de köklü bir tarihe sahip
olan Dev-Genç, son yıllarda kurumlarına
çok sayıda operasyon yapılmasına rağmen
hala mücadeleyi sürdürüyor. Son yapılan
polis operasyonu sonrasında kurumları
darmadağın edilmesine karşın onlar bu
şenliği düzenlemekte oldukça ısrarlı gö-
rünüyor. Biz de 48 yıllık mücadele hayat-
larına birçok şeyi sığdıran Dev-Genç ile
yapacakları şenlikle ilgili söyleşi yaptık.

Yürüyüş: Dev-Genç 48 yıldır bu ülkede
mücadele veriyor. Tarihinizi ve mücadele-
nizin amacını kısaca özetler misiniz?

Dev-Genç’li: Sizin de dediğiniz gibi
Dev-Genç Türkiye devrim mücadelesinde
anti-bilimsel, anti-demokratik, paralı eğitime
karşı mücadele eden bir gençlik hareketidir.
Yalnızca gençlik hareketi olarak kalmayıp,
ülkedeki zamlara, emperyalist işgale, sö-
mürücülere karşı mücadele eden bir harekete
dönüşmüştür. Dev-Genç bugünün Pir Sul-
tan’ı, Börklüce’si, Karayılan’ıdır. Yani
bugün emperyalizme karşı verilen müca-
delenin sınıf savaşçısıdır.

Yürüyüş: Bu sene Dev-Genç olarak
48. yılınızı kutlayacaktınız. Sizinle önce
bu konuya dair bir röportaj yapacaktık.
Ama derneğinize bir operasyon daha dü-
zenlendi ve dernek binanız kullanılmaz
hale getirildi. Son zamanlarda bu operasyon
ve yıkımları çokça yaşadınız. Neden bu
kadar çok baskı altındasınız?

Dev-Genç’li: Biraz önce de söyledi-
ğimiz gibi Dev-Genç bugün emperyalizme
karşı verilen sınıf savaşının yılmaz-yorulmaz
savaşçısıdır. Ve bugün emperyalizm dünya
halklarını teslim alabilmek için ezilen halk-
ların öncüsü olan, onların önünde her
zaman siper olan bir hareketi de baskılarla,
baskınlarla vb. saldırılarla teslim almaya,
kendi politikalarını dayatmaya çalışıyor.
Evet, 8 ay içerisinde kurumumuza 10 kere
baskın oldu. Onlarca kişi gözaltına alındı,
işkence gördü ve tutuklandı. Dernek bi-
namız her baskından sonra bir harabeye
çevrildi. Faşizmin saldırılarını her türlü
boyutuyla gördük. Tuvaletlere çimento
dökülmesinden tutun kadınların özel eş-
yalarının üzerine yapılan ahlaksızlıklara
kadar birçok şeye tanık olduk. Bunlar bizi
yıldırmak yerine sınıf kinimizi daha da
arttırdı, mücadeleye ve mücadele etmenin
zorunluluğuna bizi daha da inandırdı. De-
falarca kez dernek binamızda asılı olan

pankartları sökmeye sanki savaşa gelirmiş
gibi onlarca zırhlı araçla ve itfaiyelerle
geliyorlardı. Biz de her defasında bunu
direnişle karşıladık. Boya dolu şişeler, her
baskın sonrasında oluşan molozlar bizim
silahımız oluyordu. Yani bir metrelik pan-
kartı sökmek için bile en az bir saat uğra-
şıyorlardı.

Yürüyüş: Bu artan baskılara karşı
nasıl bir politika izleyeceksiniz?

Dev-Genç’li: Direniş, tarihsel ve siyasal
olarak bir zorunluluktur. Geçmişte ne yap-
tıysak şimdi de aynısını yapacağımızı,
yani direnişi örgütleyeceğimizi, bu baskıları
da, AKP faşizmini de tarihe gömeceğimizi
ilan ediyoruz. 2016 yılında düzenlenen
Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Sal-
dırganlığa Karşı sempozyumda, bir konu-
ğumuz bize şöyle bir soru yöneltmişti:
“Büyük aileniz her açıklamasında sizden,
yani Dev-Genç’ten övgüyle bahsediyor.
Peki siz bu misyonun altını doldurabiliyor
musunuz?” O zaman verilen cevap da şu
şekildeydi: “Bizler Dev-Genç’liler olarak
bu misyonun farkındayız. Üzerimize düşeni
fazlasıyla yapıyoruz.” Evet, biz bu misyonun
dağlarda Aysun, Bünyamin; şehirlerde Sıla,
Bilgehan olup altını dolduruyoruz. Üni-
versitelerden liselere, yoksul gecekondu
mahallelerinde yaşayan gençlere kadar ül-
kemizin tüm gençliğini emperyalizmin ve
onun yerli işbirlikçisi olan faşizmin saldı-
rılarına karşı koruyacak; onları faşizme
ve emperyalizme karşı savaştıracağız. Bu
bizim, kendimize biçtiğimiz misyondur.

Yürüyüş: Şenliğinizi nerede düzenle-
yeceksiniz? Nasıl bir planlama yaptınız?

Dev-Genç’li: Şenliğimizi Küçükarmutlu
Mahallesi’ndeki Tepe Meydanı’nda ya-
pacağız. Şenlik için çalışan arkadaşlarımız
son baskında gözaltına alındı ve tutuklandı.
Biz de bu şenliği bir namus ve onur
meselesi bildik. Biraz önce de söylediğimiz
gibi biz tarihsel ve siyasal olarak misyo-
numuzun farkındayız ve bu misyonun
altını dolduracak bir şenlik düzenleyeceğiz.
Çalışma yürüttüğümüz mahallelerde, üni-
versite ve liselerde bunun çağrısını yaptık.
Tamamını kendimizin örgütlediği çocuk
korosu, Dev-Genç korosu ile bu şenliğimizi
yapacağız. Halaylar çekecek ve bize tari-
himizin en acı sürecini yaşayacağımızı
söyleyenlere karşı Dev-Genç marşını hay-
kıracağız.

Yürüyüş: Geçen sene de yapmak iste-
diğiniz şenlik engellenmiş, polis saldırısı

yaşanmış ve çatışmalar çıkmıştı. Bu seneki
şenliğinize yönelik bir saldırı gerçekleşe-
ceğini düşünüyor musunuz? Saldırı olursa
cevabınız nasıl olacak?

Dev-Genç’li: Faşizmin olduğu bir ül-
kede şimdi basın açıklaması yapmak, en
basitinden hak aramak bile suçtur. Geçti-
ğimiz sene düzenlenen 4.Sanat Festiva-
li’nden sonra bir köşe yazarı yazmış olduğu
yazısında şöyle diyordu: “Gün aşırı saldı-
rılara da uğrasalar, kurumları da basılsa,
yöneticileri sokaktan kaçırılsa da bunlar
festivallerini, şenliklerini her zaman yapı-
yorlar.” Bu söylenenler, bizi dört gözle iz-
leyen halkımızın düşüncesidir aslında. Bu
sene de saldırı olursa geçen seneki gibi
direnecek, mahallemizde AKP’nin katil
polislerinin terör estirmesine izin verme-
yeceğiz. Burası Küçükarmutlu Mahallesi.
Burası bizlere Hüsnü İşeriler’in, Şenay,
Gülsümanlar’ın, Dev-Genç’li yoldaşımız
Zeynep Arıkan Gülbağ komutanımızın
mirasıdır. Bu mahalle direnişimizi de sal-
dırıları da kaldırabilecek bir mahalledir.
Ayrıca bu mahalledeki yıkım tehdidine
karşı da halka can olacak bir şenlik ola-
caktır.

Yürüyüş: Bildiğiniz gibi Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça, işlerini geri istedikleri
için girdikleri açlık grevinde 250 günü
geride bıraktılar. Onlar için siz de sürekli
çalışma yürütüyorsunuz. Sizce talepleri
kabul edilecek mi? Bunun için halkın ne
yapması gerekir?

Dev-Genç’li: Taleplerin kabul edilmesi
onların ve bizim zaferi kazanmamız de-
mektir. Biz bu zaferi zaten öğretmenleri-
mizin direnişinin halklaşması, halkı sa-
vaştırmasıyla zaten kazandık. Nuriye ve
Semih hocanın taleplerinin kabul edilebilir
olmasına rağmen AKP faşizmi onlardan
öç almaya çalışıyor. Onların OHAL süre-
cinde başlattıkları direnişin zaferle sonuç-
lanması demek, AKP faşizminin defalarca
yaşadığı siyasi yenilgiyi bir kez daha
tatması demektir. Biz de üzerimize düşeni
yapıyoruz. Kitle çalışmaları, otobüs ko-
nuşmaları, duvar yazılamaları ile direnişi
en sağır kulaklara bile duyurmaya çalışı-
yoruz. Onlar için yapılan binlerce eylemde
bizim de payımız var. Ve biz 48 yıllık tari-
himiz boyunca neyin yakasına yapıştıysak
onu koparıp aldık. Bunu da alacağız.
Nuriye ve Semih öğretmenlerimizin işlerini
almaları için mücadeleyi daha da yüksel-
teceğiz.

Dev-Genç in 48. Yıl Şenliği, Mahalledeki Yıkım Tehdidine Karşı Halka Can Olacaktır



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

HAİN;düşmandan da fazla
ölümü hak eden yaratıktır.

Ne güzel söylemişler,
ite it ölümü. 

Hainliğin cezası ölümdür.
Hainlik, insanın kendine dair

her türlü değerin üstüne
tükürmesidir.

Kişiliğini, onurunu,
namusunu satmasıdır.
Onurunu satan adam

ölmeyi hak etmiştir, hem de
en aşağılık bir biçimde.
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MAHİRLER’DEN DAYI’YA BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ
DEV-GENÇ’İN 48 YILLIK TARİHİ, FAŞİZME KARŞI

MİLİTANCA MÜCADELENİN TARİHİDİR!

YIKILAN DUVARLARIMIZDIR! 
BİZ DUVARLARIMIZIN DEĞİL,

İDEOLOJİMİZİN SAĞLAMLIĞINA GÜVENİYORUZ!

KESK UZLAŞMACI, TASFİYECİ POLİTİKALARLA AKP
FAŞİZMİNE ADIM ADIM SALDIRI ZEMİNİ HAZIRLADI.

KEC’İ KESK BİNASINDA OTURMA EYLEMİNE GÖTÜREN
KESK’İN YILLARDIR FAŞİZMLE UZLAŞAN, 
DEVRİMCİLERİ TASFİYE EDEN ÇİZGİSİDİR.

ŞİMDİ NURİYELER NEZDİNDE İHRAÇ EDİLEN 
BİNLERCE ÜYESİNE  SAHİP ÇIKMAK İÇİN, 

BİNLERCE ÜYESİNİ NURİYELER İÇİN 
HAREKETE GEÇİRMELİDİR

BU TARİHSEL SORUMLULUĞUN ÖZELEŞTİRİSİ
BAŞKA TÜRLÜ VERİLEMEZ!


