
www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

y
u
ru
y
u
s
.b
iz
@
g
m
a
il.c
o
m

Haftalık Dergi
Sayı: 25

30 Temmuz 2017
Fiyatı: 1 TL 
(kdv dahil)

w
w
w
.y
u
r
u
y
u
s
-in
fo
.o
r
g

KIRDIĞINIZ KOLLARIMIZ, KELEPÇELEDİĞİNİZ ELLERİMİZ, 
KAPATTIĞINIZ AĞIZLARIMIZLA DİRENECEĞİZ!

KIRILAN KOL, BİZİM KOLUMUZDUR, HALKIN KOLUDUR
Zulmün Yöntemleri Her Yerde Aynıdır

AKP’nin Polisi İsrail Polisi Gibi Kol Kırıyor
KIRAN KOL, EMPERYALİZMİN-SİYONİZMİN-FAŞİZMİN KOLUDUR

KIRAN KOL, ABD-İSRAİL-AKP'NİN KOLUDUR

ANADOLU TOPRAKLARINI İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

�Bergün Varan’ın Önce Saçlarını Yolarak İşkence Yaptılar
�Süleyman Soylu Meclisteki Soru Önergesini “Kırıcı” ve “İncitici’ Bularak

Geri Çevirdi
�Sonra da Bergün’ü Tutukladılar

TÜM BU ZULÜM HANGİ HUKUK KİTABINDA YAZIYOR?
HUKUKUNUZ DA ZULÜM DÜZENİNİZ KADAR ÇÜRÜK!

Bu Zulmü Yaratan Onların Korkularıdır!
EKMEK VE ADALET KAVGASININ 

MEŞRULUĞU VE İNANCINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR SİLAHI 
HİÇBİR ZULÜM DÜZENİ YARATAMAMIŞTIR!

HİÇBİR İŞKENCE ONU BASTIRAMAZ!
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“Yöneticilik; bir etiket,
bir unvan değildir.

Daha fazla emekçilik,
daha fazla fedakarlık demektir.
Biz, unvana ve yetkinin gücüne
havasına değil; fedakarlığa ve

emekçiliğe talip olmalıyız.
Yoldaşlarımızın

örgüt işleyişindeki yerinin,
sorumluluklarının ileri olması,

onun bir sıra neferi gibi
emekçi olmasının,

savaşmasının önünde
engel değildir.”

Halkın Avukatları, Müvekkillerinin Sesini Duyurmak, 
Onların Haklarını Savunmak İçin Her Türlü Bedeli Göze Almayı

Bir Gelenek Haline Getirmişlerdir

Halkın Avukatları Taraftır
Halkın Tarafında Olmak, 

Adaleti, Halkın Mücadelesiyle Birlikte Aramak;
Aynı Zamanda Tarihsel ve Siyasal Haklılığın Bilimselliğini, 

Halk Saflarında Mücadele Etmenin 
Onurunu da Onlara Kazandırmıştır



ii ç i n d e k i l e r

20 AKP iktidarı Bergün Varan’ı
tutuklayarak işkenceyi
gizlemeye çalışıyor

21 Halkın ortak mücadelesiyle,
siyonizme karşı direnişi
büyütelim                                                                                                            

23 Salih Kanza; devrime, halkına
ve vatanına, onların
değerlerine sarıldı! 

25 Yoldaşları, İnanç Özkeskin’i
anlatıyor

26 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir:
Emperyalizmin, kafamızın
içinde karakol kurmasına izin
vermeyeceğiz.

27 Sorunlar-Çözümler:
İddiasızlık

28 Halk Meclisleri: Kendimizi
harekete geçirmekle
yetinemeyiz

30 Mahalleler: Mahalleler ayağa
kalkınca, zafere daha
yakınlaşmış oluruz

32 Milisler, Mahallenin
Şahanlarıdır: Şahanlara
Leyla’nın çağrısı

33 Halkın Hukuk Bürosu:
Yasalar nasıl faşizm için kağıt
üzerinde ise, halk için de
kağıttan başka bir anlamı
yoktur!

7 Devrimciliğin Köşe Taşları:
Devrimcilik sürekli kendini
yenilemektir

8 Hak ve adalet bir yudum sudur

direnenler için. O adalet
suyunu kana kana içmek için,
şimdiden bize uyku yok!

9 Amaç korkutmak, sindirmek,

düzene adapte etmektir.
Sinmeyeceğiz, direnme
savaşını sürdüreceğiz, düzene
dönmeyeceğiz!

10 Yüksel direniyor, Nuriyeler

direniyor, Anadolu direniyor 

12 İçişleri Bakanlığı, Nuriye ve

Semih’le ilgili kitapçık
hazırladı. Daha çok kitap,
ansiklopedi hazırlayacaksınız

14 İki direnişçi faşizme kitap

yazdırdı 

4 Kırdığınız kollarımız,
kelepçelediğiniz ellerimiz,
kapattığınız ağızlarımızla
direneceğiz! Zulmün
yöntemleri her yerde aynıdır.
AKP’nin polisi, İsrail polisi
gibi kol kırıyor. Kıran kol
emperyalizmin-siyonizmin-
faşizmin koludur 

ANADOLU TOPRAKLARINI
İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ

35 Gençlik Federasyonu’ndan:
Rotasız bir geminin kaptanı
olmamak için, planlı ve programlı
çalışmalıyız

36 Liseliyiz Biz: Bir alanı, bir işi nasıl

örgütleriz?

37 Devrimci İşçi Hareketi

39 Ülkemizde Gençlik: 

40 Tek alternatif; direnme çizgisidir.
Tek alternatif Kamu Emekçileri
Cephesi’dir!-2

42 Kamu Emekçileri Cephesi: Bütün
dünyanın gündeminde olan
Nuriyelerin, Semihlerin direnişini
gündemine alamayan KESK,
bitmiş, tükenmiştir; siyasi bir
cenazedir! 

47 İsmail Erdoğan, Nuriye ve Semih
için yaptığı destek açlık grevine
devam ediyor

48 Nuriye ve Semih’i faşizme
öldürtmeyeceğiz!

50 Halkın direnişi sahiplenmesini
engelleyemezsiniz!

51 HHB’den açıklama...

52 Avrupa’da Yürüyüş:

54 Avrupa’daki Biz: Yeni anti - terör
yasaları emperyalizmin halklara
açtığı savaştır

56 Yitirdiklerimiz

58 Filistin halkı yalnız değildir!

MEHMET AMCAMIZ,
KÜÇÜKARMUTLU DA,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...

MEHMET AMCAMIZIN  YANINDA OLALIM, 
ONA DESTEK VERELİM... 
TEL. İRTİBAT: 0553 169 14 78



23 Temmuz'da iki görüntü düştü tarihe. 

Görüntülerin çekildiği yerler birbirine
uzak, ama iki görüntü birbirinin neredeyse
aynıydı. 

İki görüntüdeki "olay"ın özü aynıydı. 

İlk görüntüde, Mescid-i Aksa'yı Filistin
halkına yasaklamak isteyen İsrail askerlerinin
dipçiklerle, gaz bombalarıyla, insanları ke-
lepçeleyerek, kollarını bükerek yaptıkları
saldırı vardı. Mescid-i Aksa'ya giden yol,
bariyerlerle, dedektörlerle çevrilmişti. 

İkinci görüntü, ülkemizdendi. 

Yüksel Caddesi'nde Nuriye ve Semih'in
direnişini desteklemek için toplananlara
polis vahşice saldırıyordu. Tazyikli su sıkı-
lıyor, insanların doğrudan gözlerinin içine
gaz sıkılıyor, kollar arkaya bükülüp kelep-
çeleniyor, yerlere yatırılan insanların kafasına
postallarla basılıyor. Yüksel Caddesi bari-
yerlerle sarılmış, İnsan Hakları Anıtı'nın
etrafı ise tamamen kapatılmıştı. 

Burası İsrail değil, burası Yüksel. 

Burası, Türkiye'nin başkentinin göbe-
ğindeki bir yer. 

Bu saldırı üç beş işkenceci, katliamcı
polisin saldırısı değil, başında Tayyip Er-
doğan'ın olduğu AKP faşizminin saldırısıdır.
Televizyon ekranlarında siyonist katillerin
Mescid-i Aksa saldırısına veryansın eden
Tayyip'in emrindeki polisler, Mescid-i Aksa
saldırısından daha vahşisini Yüksel Cadde-
si'nde gerçekleştirdi. 

Saldırının görüntülerini izlemeyenler, re-
simlerini görmeyenler, mutlaka izlesin, gör-
sün. İzlesin ve İsrail zulmünden hiç farkı
olmadığını görsün. 

Kolumuzu Kırmaları,

Korkularının Büyüklüğünü
Gösterir

Yüksel Caddesi'ndeki saldırıda, Nuriye
ve Semih'i destekleme eylemine katılanlardan
birinin kolu kırıldı.

Hatırlayalım; KOL KIRMA, İsrail as-
kerlerinin bir dönem Filistinliler'e karşı SİS-
TEMATİK biçimde uyguladıkları işkence
ve baskı yöntemlerinden biriydi. 

Bu zulmün anlamı ise şuydu: 

O kollarla bize taş atacaklar, bize kurşun
sıkacaklar, bunun için kırıyoruz kollarını. 

Bizim sıkılı yumruklarımızdan korkuyor
AKP. 

Slogan atarken, faşizmin üstüne üstüne
sallanan ellerimizden korkuyor. Ve tabii zul-
mün sürdüğü her yerde, tüm dünya halklarının
yaptığı gibi, o eller, taş da atar, silah da
tutar. Tarih böyle yazar.

Kolumuzu kıran, İsrail polisi değil,
AKP'nin polisidir. Halkımızı kol kırarak
sindirmek istiyor AKP faşizmi. 

AKP'nin faşist polisinin Yüksel'deki sal-
dırıda sürekli tekrarladığı iki kelime vardı:

Direnmeyin!
Bağırmayın!
Direnmeyin!
Bağırmayın!
Direnmeyin!
Bağırmayın!

O görüntüleri mutlaka izleyin. Bir de
işte bu sahneleri göreceksiniz. 

AKP'nin faşist polisi, eyleme katıldığı
halde, orada direnme göstermeyenleri bıra-
kırken, slogan atan, polis terörüne direnen,
yanıbaşından alınan yoldaşına sahip çıkan
herkesi işkencelerle, dayaklarla gözaltına aldı. 

Zulmün Yöntemleri Her Yerde Aynıdır
AKP’nin Polisi, İsrail Polisi Gibi Kol Kırıyor

KIRAN KOL, EMPERYALİZMİN-SİYONİZMİN-FAŞİZMİN KOLUDUR
KIRAN KOL, ABD-İSRAİL-AKP'NİN KOLUDUR

ANADOLU TOPRAKLARINI 
İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

Burası İsrail değil, burası
Yüksel. 

Burası, Türkiye'nin baş‐
kentinin göbeğindeki bir
yer. 

Bu saldırı üç beş işken‐
ceci, katliamcı polisin sal‐
dırısı değil, başında Tayyip
Erdoğan'ın olduğu AKP fa‐
şizminin saldırısıdır. Tel‐
evizyon ekranlarında siyo‐
nist katillerin Mescid‐i Aksa
saldırısına veryansın eden
Tayyip'in emrindeki polisler,
Mescid‐i Aksa saldırısından
daha vahşisini Yüksel Cad‐
desi'nde gerçekleştirdi.

İsraille askeri anlaşmalar
yapan kim?

İsrail gizli servisi MOS‐
SAD'la ortak operasyonlar
yapan kim?

Tabii ki Türkiye halkı de‐
ğil. Türkiye devrimcileri de‐
ğil. 

İsrail'in işbirlikçisi, suç
ortağı AKP faşizmidir. 

Bu nedenle kol kırma
politikasında, Mescid‐i Ak‐
sa’yı ya da İnsan Hakları
Anıtı’nı işgal etmelerini de
aynı şekilde düşünüp dav‐
ranışlarında şaşılacak bir
şey yoktur. 

AKP,  direnişimiz karşı‐
sında güçsüzdür.

AKP’NİN POLİSİ, İSRAİL POLİSİ GİBİ KOL KIRIYOR!4



Yüksel'de alenileşen işkencenin
tek bir anlamı vardı: DİRENMEYİN!

Direnme Hakkımızdan
Vazgeçmeyeceğiz!
Anadolu'yu
İsrail Yapmalarına
İzin Vermeyeceğiz!

AKP faşizmi direnme hakkını yok
etmek istiyor. 

Zulüm iktidarları ne zaman sıkış-
mışlarsa, direnme hakkına saldırırlar. 

Böylelikle halkın mücadelesini
daha geri bir noktaya sıkıştırmaya ça-
lışıyorlar. 2000-2007 Büyük Direniş
yıllarında da saldırının bu biçimini
çok yaşadık. 

"Direnme hakkımız için di-
reniyoruz" diye ifade ettik bazen
direnişimizi. “Direnme hakkımız
için ölüyoruz” dedik. 

Çünkü tarihsel ve siyasal ola-
rak biz de, AKP de şunu biliyor: 

Direnme hakkının yok edil-
diği yerde, başka hiçbir hakkı
savunmanın koşulları kalmaz.

Fakat AKP faşizmi ve tüm
dünya şunu bilsin ki; DİRENME
HAKKIMIZDAN ASLA VAZ-
GEÇMEYİZ. 

Bugüne kadar vazgeçmedik
ve bundan sonra da vazgeçme-
yiz.

AKP kollarımızı kırsa da, ağızla-
rımızı kapatsa da, meydanları bari-
yerlerle girilemez hale getirse de, di-
renme hakkımızın gasp edilmesine
izin vermeyeceğiz. ANADOLU'YU
İSRAİL YAPMALARINA İZİN VER-
MEYECEĞİZ. 

Bu tablo tabii ki, AKP'nin İsrail
zulmü karşısındaki tavrının sahtekar-
lığını da ortaya koyuyor.  

MSP'si, AKP'si, tarikatları dahil,
ülkemizdeki İslamcılar, Filistin dava-
sını satmışlardır. Çok uzun yıllar ol-
muştur. Filistin davası, bizim dava-

mızdır. Siyasi arenada yer aldığımızdan
bugüne, savunduğumuz, sahiplendi-
ğimiz bir davadır. 

Filistin halkı ve Türkiye halkı aynı
cephededir.  İsrail yönetimiyle de oli-
garşik yönetim aynı cephededir. Siz
bakmayın Türkiye'yi yönetenlerin ken-
dilerini hep "Filistin dostu" gösterme-
lerine. Bakmayın “one minute” şovlarına. 

İsraille askeri anlaşmalar yapan
kim?

İsrail gizli servisi MOSSAD'la
ortak operasyonlar yapan kim?

Tabii ki Türkiye halkı değil. Türkiye
devrimcileri değil. 

İsrail'in işbirlikçisi, suç ortağı AKP
faşizmidir. 

Bu nedenle KOL KIRMA POLİ-
TİKASINDA, 

MESCİD-İ AKSAYI YA DA İN-
SAN HAKLARI ANITI’NI İŞGAL
ETMELERİNİ DE AYNI ŞEKİLDE
DÜŞÜNÜP DAVRANIŞLARINDA
şaşılacak bir şey yoktur. 

AKP, DİRENİŞİMİZ KARŞISIN-
DA GÜÇSÜZDÜR

ZAVALLIDIR, ÇARESİZDİR.

AKP'nin son olarak Yüksel'de ser-
gilediği vahşet ve terör, onun direniş
karşısında nasıl aciz, çaresiz hale düş-

tüğünün göstergesidir.

Çaresizliğin ve korkunun açık bir
kanıtı birkaç gün önce ortaya çıkmıştı
zaten. 

İçişleri Bakanı Soylu ve onun "uz-
manları" tarafından hazırlanan bir bro-
şür, çaresizlik ve korkunun boyutlarını
gösteriyordu. 

Broşürün adı şöyleydi: 

"Bir Terör Örgütünün Bitmeyen
Senaryosu

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
Gerçeği."

Broşürün bütününe ayrıca cevap
verilecektir. Ama burada şu kadarını
belirtelim ki; bir iktidar, ilk kez bir

direniş karşısında böyle bir
broşür yayınlama ihtiyacı
duymuştur. 

Yüksel direnişi 260'lı gün-
lerde. 

Nuriye ve Semih'in açlık
grevi, 140'lı günlerde. 

İktidar, 260 günde direnişi
kıramamıştır. 

İktidar, 260 günde, ken-
dilerinin haklılığına kimseyi
inandıramamıştır. Öyle ki,
Soysuz Soylu'nun demago-
jilerine, uzmanlarının "rapor-
ları"na AKP'li politikacılar
ve AKP yandaşı yazarlar bile
inanmamıştır. 

"Terör" demagojilerinize kimseyi
inandıramadınız bugüne kadar; bundan
sonra ansiklopedi bile yazsanız, yine
kimseyi inandıramazsınız.

Direniş HAKLI VE MEŞRUDUR. 

Faşizm dünyanın her yerinde, iki
yöntemle yönetir: TERÖR VE DE-
MAGOJİ.

Terör; Yükseldeki saldırıdır. 

Demagoji; İçişleri Bakanlığı'nın
broşürüdür. 

Terör; Nuriye'nin, Semih'in, Bergün
Varan'ın tutuklanmasıdır. 

30 Temmuz
2017

Yürüyüş

Sayı: 25

5ANADOLU TOPRAKLARINI İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



Demagoji; onların direniş değil de
"başka nedenle" tutuklandıklarını iddia
etmektir. 

Terör; Bergün Varan'ın tutuklan-
masıdır. 

Demagoji; saçları yolunan bir genç
kızın anlattığı gerçek karşısında, "terör
örgütüne yardım" yalanına başvurmaktır. 

AKP'nin terör ve demagojisi, AKP
faşizminin tartışma götürmez kanıtlarıdır. 

Böyle bir ülkede; 

haklarımızı korumak ve savunmak
için; 

ne parlamentoya, ne düzen parti-
lerine, ne AKP'nin kurduğu komis-
yonlara güvenilemez. 

Peki neye güveneceğiz?

1- DİRENİŞE

2- HALKA

Kırdığınız Kollarımız,
Kelepçelediğiniz Ellerimiz,
Kapattığınız Ağızlarımızla
Direneceğiz!

Yüksel'de gözaltına alınan Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından biri,
iki kelimeyi haykırıyordu sürekli: 

Nuriye, Semih!
Nuriye, Semih!
Nuriye, Semih!

İsrail yöntemlerini uygulayan AKP
polisinin 

Direnme bağırma!
Direnme bağırma!
Direnme bağırma!

Zulmüne cevaptı bu iki kelime de. 

Kolları kırılanlar, elleri kelepçele-
nenler, ağızları bantlananlar direnmeye
ve bağırmaya devam ettiler. 

Yüksel'de elleri ters kelepçelenerek
yerlere yatırılanlar, başlarının üzerine
ayaklarıyla basılanlar, iki sloganı hay-
kırmaya devam ettiler: 

"Nuriye Semih Yalnız Değildir"! 

"İnsanlık Onuru İşkenceyi Yene-
cek!"

Bergün Varan'ı neden tutukladınız?
Açıklayın!

Ama AKP bunu da açıklayamaz. 

22 yaşındaki Bergün'ün tek bir
sözü korkutmaya yetmiştir AKP'yi. 

Yolunmuş saçlarıyla teşhir
etti Bergün sizi. Ve teşhir et-
meye devam edeceğini söy-
ledi. KORKTUNUZ. 

30 milletvekili bir soru
önergesi vermişlerdi birkaç
gün önce. Onların sorusu da
basitti: "Ülkeyi gençlerin saç-
larını yolarak mı yönetecek-
siniz?"

Bergün'ü susturmak için tu-
tukladınız. 

Nuriye ve Semih'i tutuklama ge-
rekçeniz de aynıdır. 

Her gün saldırdınız, defalarca göz-
altına aldınız, işkenceden geçirdiniz,
tutuklamakla tehdit ettiniz. 

Ama yine de direnişi kıramadınız. 

Tutukladınız. 

Korkunuzu, onları hücreye hapse-
derek bastırmak istediniz. Hücreye hap-
sedip direnişi kırma hesapları yaptınız. 

Hesaplarınız yine bozuldu. Kor-
kunuz büyüdü.

İki kamu emekçisi, hücrede de di-
renişi sürdürerek hesaplarınızı bozdu. 

Tıpkı, 23 Temmuz'da Yüksel'de
meydana çıkanların, sizin hesaplarınızı
bozup, korkunuzu büyüttüğü gibi. 

22 Temmuz’da Ankara eylemini
engellemek için birçok önlem aldınız.
Otobüsleri alıkoydunuz. Yolları kes-
tiniz. Meydanları kapattınız. 

Ama işte ne Kadıköy'de, ne Yük-
sel'de insanların direnişe sahip çık-
masını yine engelleyemediniz.

Saldırınızı, gözaltınızı, işkencenizi,
tutuklamanızı göze alarak meydana
çıkıyor insanlar. 

HALKIMIZ!  

Direnmek tek yoldur.

Onurumuzla yaşamanın tek yoludur. 

Haklarımızı savunmanın tek yoludur. 

İktidarlar karşısında güç olmanın
tek yoludur. 

AKP faşizminin baskıdan, zulüm-
den başka bir yönetme biçimi yoktur. 

30 milletvekilinin soru önergesin-
deki soruyu biz cevaplayalım: 

Evet, AKP gençlerin saçlarını yo-
larak yönetmeye çalışıyor ülkeyi. Bu

bilinçli, iradi bir politikadır. 

Kol kırarak yönetmeye çalışıyor. 

Hücrelere atarak yönetmeye çalışıyor. 

Gençlerimizi, kamu emekçilerini,
meydanlarda 7'den 70'e direnen hal-
kımızı, bu yöntemlerle bastırmaya,
susturmaya çalışıyor.

Direnenleri yalnız bırakarak, bir
türlü kıramadığı direnişi kırmak istiyor. 

Sonuç olarak: 

1- AKP yönetimi, İsrail yöneti-
minden farklı değildir. İsrail'in siyonist
katilamcı yönetimine karşı çıkmak ne
kadar meşru ve ne kadar gerekliyse,
AKP yönetimine karşı çıkmak da o
kadar meşru ve gereklidir. 

2- AKP, direniş karşısında çaresiz
ve korku içindedir. Direnişlerin bü-
yüyüp kendini boğacak ayaklanmalara
dönüşeceği korkusu içindedir. Halkın
çocuklarının AKP'den, yaptıklarının
hesabını soracağının korkusu içindedir. 

3- Kol kırarak, tutuklayarak, bas-
kınlarla, devrimcileri sindirmek iste-
mektedir. Devrimcileri sindirirsem,
halkı daha kolay sindiririm hesabı
yapmaktadır. 

4- DİRENMELİYİZ. Kolumuz kı-
rılsa da, tutuklansak da, yansak da ya-
kılsak da direnmeliyiz. İnsanca yaşa-
manın başka yolu yoktur. İşimiz, ek-
meğimiz için, adalet için başka yol
yoktur. 

5- Nuriye ve Semih'in direnişini
zafere taşımalıyız. AKP faşizminin
karşısına barikat örmenin en iyi yolu,
direnişin zaferidir. 

6- BU TOPRAKLAR ÖZGÜR
OLACAK. BAĞIMSIZ, DEMOKRA-
TİK, SOSYALİST TÜRKİYE'Yİ KU-
RACAĞIZ BU TOPRAKLARDA.
TOPRAKLARIMIZIN İSRAİL OL-
MASINA İZİN VERMEYELİM. 

Yürüyüş
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1- Bir devrimci, yeniyi yaratmak
istiyorsa bunun  yolu önce kendini
yenilemeli ve eğitmelidir, ancak öyle
yeni insanlar yetiştirebilir. Doğru dü-
şünen, militan kadroların sayısını art-
tırabilir.

2- Bir devrimci, her zaman gelişen
ve geliştiren olmayı hedeflemelidir.
Durağan değil, ilerleyen ve ilerleten
olmalıdır.

3- Devrimci, çürüyen yanlarını
kesip atmalıdır.

4- Devrimcinin mücadele önündeki
önemli zaaflardan biri, statükoculuktur.
Kendini yenilememe, devrimci savaştan
uzaklaşma, yaşamın rutinleşmesi, kendi
ördüğü duvarların arkasında kalma  ve
giderek küçük burjuva yaşam özlemle-
rinin gelişmesi, bu yaşam tarzının da-
yatılması gibi durumlarla karşılaşır.

5- Devrimci, devrimci yaşamın yok
edilmesi anlamına gelen statükoculuğun
gerek gizli, gerek açıktan karşı çıktığı
temel mekanizma ise eleştiri-özeleşti-
ridir. Çünkü eleştiri özeleştiri en başta
dayatılmak istenen zaaflara, statükolara
karşı açılmış bir savaştır. Güçlenmek,
değişip dönüşmek amacıyla eleştirmeli
ve eleştirilen yanlarına karşı önlemler

almamalı, devrimci adımlar atmak ko-
nusunda ısrarlı, çabalı olmalıdır. Aksi
durumda devrimci bir yaşam ve örgüt
yerine, düşmanın statükolarla  almak
istediği sonuçların ortaya çıkmasına
uygun bir zemin yaratmış olur. 

6- Devrimci; eleştirel, özeleştirel
olmalıdır, ancak bu konuda ortaya
çıkan çarpıklıkları da gidermesi gerekir.
Yaşama yaymalıdır diye, neyin neye
denk düştüğünü, düşünülmeden yapılan
eleştiriler bir yarar sağlamaz. Yaşam
içerisinde çıkan küçük sorunlara takılıp
kalınır. Ve aslında sorunun özü kaçı-
rılmış olur. Oysaki her zaman için tar-
tışılması gereken "öz"dür. Kısacası
eleştirilecek nokta doğru yakalanabilmiş
mi? Bunlar düşünülmeli ve eleştiri-
özeleştirinin geliştirmek için olduğu
unutulmadan, adım attırmayı hedefle-
yen yöntemler bulunmalıdır. Sadece
adını koyup bırakmak ne eleştiren, ne
de eleştirilen açısından bir yarar sağlar. 

7- Devrimci, kendini yenilemek
için çaba harcarken olumlu özellikle-
rinden güç alacaktır. Dinamiklerini
görecek ve bunları olumluya dönüş-
türmekte kullanabilecektir. Düzen kül-
türünü atmak adına sadece olumsuz-

lukları görmek, olumsuzlukları tartış-
mak bir zaman sonra dinamikleri göz-
den kaçırmayı, olumlu yönlerin kö-
relmesi sonucunu yaratabilir. Bu ne-
denle olumsuz özellikleri yok edelim
diye olumlulukları yok saymak doğru
değildir. 

8- Devrimci, sürekli düşünmeli ve
kendini  yenilemek için pratiğini dü-
şünerek dersler çıkarmalıdır. Sürekli
mücadelemizin ihtiyaçlarını, düşmanın
politikasına karşı politika geliştirmeyi,
yeni örgütleme araçlarını kendi ek-
sikliklerimizi tamamlamayı düşünme-
lidir. Beynimiz sürekli üretmeli, dü-
şünce üretmeli, yöntem üretmeli... sü-
recin ihtiyacını karşılayacak bilgiyle
donanmalı.

9- Devrimci, yenilikten korkmamalı,
örgütlenme biçimlerinde, eylem bi-
çimlerinde, ilişki biçimlerinde sürekli
yenilenmelidir. Bunlar da taktiğin bir
parçasıdır işte. Halka, kadrolarımıza,
taraftarlarımıza güven temelinde po-
litikalar, taktikler belirleyip ileri atılmalı,
düşmanın oyunlarını bozma, saldırı-
larını geriletme ve savaşımızı geliştirme
hedefinde ısrarla yürümeli,  taktikle-
rimizi bu hedeflere yöneltmelidir.

Tutuklu Grup Yorum Üyelerine Özgürlük!
İdil Kültür Merkezi, 25 Temmuz'da yine Çağlayan

Adliyesi önünde Grup Yorum için özgürlük nöbeti ger-
çekleştirdi. 1 saat süren nöbette, halkın avukatları ile de
sohbet edildi. Geçen hafta özgürlük nöbeti sırasında göz-

altına alınıp tutuklanan Bergün Varan ve Akif Uzun için
de adalet istendi. İdil Kültür Merkezi çalışanları: "Hepimizi
tutuklasalar da, işkenceler yapsalar da bu halkı teslim
alamayacaklar" açıklaması yaparak, "Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!", "Grup Yoruma Özgürlük!", "Türküler
Susmaz Halaylar Sürer!" sloganları attılar. 

Halk İçin Sanat İHT İle Büyüyor

İdil Halk Tiyatrosu (İHT), 25 Temmuz’da İstanbul
Okmeydanı İdil Kültür Merkezi’nde çalışma düzenledi.
Yapılan çalışmada tiyatro oyuncuları, genel olarak, do-
ğaçlama ve oyunculuk çalışması yaptı. Ayrıca çalışmaların
her Pazar, İdil Kültür Merkezi’nde devam ettiği belirtildi.

Devrimcilik Kendini
Sürekli Yenilemektir

30 Temmuz
2017
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın açlıklarının 138. gününde, 43
örgütün oluşturduğu “Nuriye Semih
İçin Dayanışma Platformu” Ankara
Güvenpark’ta Nuriye ve Semih için
eylem yapma kararı aldı. Bu nedenle
İstanbul’dan yola çıkmadan önce 22
Temmuz’da Kadıköy’de toplanmaya
başlandı. Fakat bunu hazmedemeyen
AKP’nin polisleri, engel olmak için
otobüsleri bağladı.

Bunun ardından oturma eylemine
geçilerek hukuksuz dayatma protesto
edildi ve basın açıklaması okundu.
Bu sırada açıklama yapan Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın
Timtik söz alarak kısaca şöyle dedi:
“Burada bulunan bu ülke vatandaş-
larına en temel hak ve özgürlüğünü
yasakladınız… Bu ülkede faşizm,
AKP eliyle uygulanıyor. Türkiye’de
işçi ve emekçilere uygulanıyor… Bu
ülke insanları 1980 askeri faşist cun-
tasına teslim olmadı, yine teslim ol-
mayacak… Ankara’ya toplu gidişimiz
engellense bile biz Nuriye ve Se-
mih’in sesi olmaya devam edece-
ğiz… Direnenlerin avukatı olmaktan
onur duyuyorum.” Konuşmaların ar-
dından polis oturma eylemini bahane
ederek, devrimcileri gözaltına aldı.

Bütün engelleme çabalarına rağ-
men platform içerisinde bulunanlar
kendi imkanlarıyla da olsa 23 Tem-
muz’da Ankara’ya gitti. İlk başta
Ankara girişinde engelleme olsa da
kitle, Kızılay Meydanı’na gelebildi.

Nuriye ve Semih için çağrısı ya-
pılan eylem başlamadan, işkenceci
katil sürüleri halka ve avukatlara sal-
dırdı. Ve o andan itibaren bütün in-
sanlar kol kırmalara, ağır işkencelere
şahit oldu. Eyleme destek verenler
yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
Nuriye ve Semih için slogan atanlara
biber gazı, tazyikli su ile saldırıldı.
TAYAD’lı Zeynel Danacı, yoldaşının
gözaltına alınmasını engellerken iş-
kenceci bir polis tarafından bütün
kameralar ve halk önünde kolu ters
çevrilerek kırıldı. Kırılmasının ar-
dından işkenceci polis sorumluluğu
kabul etmemek için gözaltından vaz-

geçti ve oradan uzaklaş-
maya çalıştı. Fakat yine
video kayıtlarında tekrar
gelip “kolunu kim kırdı…
” gibi sorular sorarak ken-
dini aklamaya çalıştığı gö-
rüldü.

Yasa dışı Olan;
Katillerin Saldırısı,
İşkenceleridir

İşkenceli gözaltılar devam eder-
ken, Güvenpark çevresinde bulunan
halka polis tarafından şu şekilde
anons geçildi: “Dikkat, polis konu-
şuyor. Şu anda Güvenpark ve çevre-
sinde yasa dışı eyleme müdahale
edilmektedir. Müdahaleden etkilen-
mek istemiyorsanız alanı terk edin!”
Asıl yasa dışı olan bu devletin ko-
kuşmuş sistemidir. Her tarafından
haksızlık, ahlaksızlık, katliam yapan
AKP hükümetidir. Ama orada bulunan
halk bütün engellemelere, barikatlara,
anonslara ve saldırılara rağmen mey-
danı terk etmedi. Bunlar yaşanırken
KEC’li Nazife Onay, pankartıyla Nu-
riye ve Semih’in işe iadesini talep
ederken gözaltıları da protesto etti
ve ardından gözaltına alındı.

Halka saldırılar devam ederken,
onurlu mücadele içinde adaleti sa-
vunan halkın avukatları da işkence-
lerle gözaltına alındı. Gözaltına alınan
avukatlar şu şekilde; Halkın Hukuk
Bürosu avukatları Ebru Timtik, Barkın
Timtik, Ayşegül Çağatay, Umut Hu-
kuk Bürosu avukatı Derviş Emre
Aydın, ÇHD İstanbul Şube Başkanı
Gökmen Yeşil ve ÇHD üyesi Aygül
Kaplan. Tabi akşam saatlerinde An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı avu-
katlardan bir kısmının serbest bıra-
kılmasına karar verdi. Gözaltına alı-
nan avukatların yüzlerinde işkencenin
izi net bir şekilde görülüyordu. Ay-
şegül Çağatay’ın sol gözaltı kesilmiş
ve diğer avukatlarda darp izleri. Fakat
Avukat Ebru ve Barkın Timtik’in
serbest bırakılmayarak Ankara Siyasi
Şubesi’ne götürülmelerine karar ve-
rildi.

Eylemde toplam 61 kişi işkence-

lerle, tacizlerle gözaltına alındı. Bütün
bu baskı ve saldırılara, anti-propa-
gandalara, acizliğin sonucu çıkartılan
broşürlere rağmen direnişin meşruluğu
karalanamadı. Tam aksine eylem geniş
kitleler tarafından destek görmekte
ve bu destek daha da çok büyümekte.
Soysuz fırıldak diye bilinen Süleyman
Soylu diyor ki; “siz kime destek ver-
diğinizi biliyor musunuz?”. Merak
etmesin, bu halk, bu derya deniz kime
ne için destek verdiğini senin daha
kendini tanımadığın kadar bilerek
destek veriyor ve mücadele zafere
ulaşana kadar devam edecek. O uyarıp,
tehdit ettiğin kişiler senin gibi fır fır
dönen yalakalar değil, karşında bütün
değerlerinden fazla saygı duyacağın
halk var soysuz Süleyman.

Nuriye, Semih direniyor. İşlerini
geri alana kadar direnmeye devam
edecek. Onları hiçbir güç bu kararlı-
lıklarından geri adım attıramayacak.
Bizler ise bu direnişimizi daha da
büyüteceğiz. Bu direniş, yüzlü günleri
aşan açlık, sadece birkaç kamu emek-
çisinin, birkaç insanın iş hakkı talebini
aştı. Bütün halkın ellerinden alınanları
geri alma mücadelesine evrildi.

Sonuç olarak diyoruz ki;

Nuriye’nin dediği gibi “sonu ne
olursa olsun” zaferi kazanana kadar
bize uyku olmayacak.

Direnişi büyütmek için herkesin
seferber olmasını söyleyeceğiz. Ya
zaferi hep birlikte kazanacağız, ya
da hep birlikte zulüm altında yok
olacağız. Bu iki seçenek arasında
başka bir seçim şansımız yok.

Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz

Nuriye ve Semih Kazanacak, Halk
Kazanacak!

Hak ve Adalet Bir Yudum Sudur Direnenler İçin
O Adalet Suyunu Kana Kana İçmek İçin Şimdiden Bize Uyku Yok

Yürüyüş
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AKP faşizmi, haftalardır, Nuriye ve
Semih'in direnişini desteklemek için ya-
pılan tüm eylemlere vahşice saldırıyor. 

Aynı gün birçok yerde eylemler ve
bir çok yerde saldırılar oluyor. 

Yüksel'deki 23 Temmuz saldırısı, ön-
ceki saldırıların şiddetini aşan, özel olarak
ezmeye, sindirmeye yönelen bir saldırı
oldu. 

AKP, direnişin etkisinin yayılması,
direnişin başlangıçta hesapta olmayan
birçok kesimi harekete geçirmesi karşı-
sında, bunu önlemek için özel olarak
"ezme" saldırısı gerçekleştirdi. 

AKP, devrimcileri tecrit etmeye ça-
lışırken, bunun politikasını yaparken, di-
reniş, devrimcilerin meşruluğunu ve
emekçilerin mücadelesine önderliğini
büyüterek sürüyor. 

AKP; işte bunun için saldırıyor. Yük-
sel'de günde iki kez açıklama yapılıyor
ve iki kez saldırıyor. Saldırdıklarını yer-
lerde sürüklüyor, gözaltına alıyor, açlık
grevindekini açlık grevinden, oturma
eylemindeki oturma eyleminden vazge-
çirmeye çalışıyor. 

Son olarak "elektronik kelepçe"yle
Yüksel'deki eylemi sonlandırmayı he-
defledi. Ama Yüksel direnmeye devam
etti.

23 Temmuz'da bu kez daha büyük
bir kitlesellik vardı Yüksel'de. Ve daha
büyük bir saldırı. 

Direnme tavrını ezmeye yönelik bir
polis saldırısı yaşadık orada. 

Bağırma, direnme, oturma eylemi
yapma, açlık grevi yapma, gösteri yapma,
bir yeri direniş yerine çevirme... 

TOMA’lar, akrepler, biber gazları,
coplar, ters kelepçeler, bunu söylüyor. 

Gözaltılar, işkenceler ve tek kişilik
hücreler bunu söylüyor. 

Bağırma, direnme, direnme, direnme!.. 
Bağırmayın, pankart açmayın, slogan

atmayın diye saldırıyorlar. Yapılanın adı
zaten "toplantı ve gösteri."

Adı üstünde, bu bir gösteridir. 
Protestomuzu, talebimizi halka en

açık haliyle göstermek istediğimiz bir
gösteri. 

Bağırmamayı, direnmemeyi bir kez

kabul edenin düzenden başka gideceği
yer yoktur. 

Uzlaşmak, sinmek, düzene adapte
olmaya gidişin başlangıcıdır. 

AKP iktidarının amacı şudur: 
Tutsak et, sindir, düzene adapte et.

Bu, faşizmin ülkemizde defalarca baş-
vurduğu bir politikadır. 

Bu politikada iki temel yöntem vardır: 
Bir: Direnmenin odağındaki örgütü

yok etmek. 
İki: Örgütü yok ederek, işkence, infaz

ve hapishanelerle halkı sindirmek. 
12 Eylül 1980 Cuntasından sonra

böyle olmuştur. 
1990'ların başlarındaki infaz, kay-

betme politikaları döneminde de böyledir. 
2000'de, F Tipleri saldırısında da

böyledir. Mesele o gün, tek kişilik hücre
mi, koğuş mu meselesi değildi; bu, mü-
cadelenin o gün aldığı biçimdi. Ama
asıl sorun, devrimci düşüncenin ve o
düşünceyi "her ne koşulda olursa olsun,
her ne pahasına olursa olsun" savunmaya
devam eden devrimci örgütün yok edil-
mesiydi. 

Bu politikayı hep direnerek bozduk;
Dayı, Kongre Raporu'nda bu durumu
şöyle ortaya koymuştu: "Ülke ve dünya
boyutunda bu tür tavır alışlar ve direniş
biçimleriyle mutlaka halkla canlı bağlar
kurabilme düşüncesi, cuntanın "tutsak
et, sesini kes, sindir ve giderek düzene
adapte et" oyununu bozmuştur."

Bugün de bozacağız. 
Bayrampaşa Hapishanesi Güvenlik

Sorumlusu Jandarma Binbaşı Zeki Bingöl,
katliamdan yıllar sonra şöyle demişti:
"Operasyon DHKP-C'yi bitirmek için
yapıldı. Solu, ulusalcı kanada getirmek
için yapıldı. Karar MGK'da alındı." 

O zaman bunu başaramadılar. Ama
vazgeçmediler. 

Bugün ise açık ki, direnen, savaşan
yalnız Parti-Cephe’dir. Bağımsızlığı, de-
mokrasiyi ve sosyalizmi tereddütsüz ve
kesin olarak savunan yalnız Parti-Cep-
he’dir.

KCK yöneticilerinden Cemil Bayık’la
BBC'nin yaptığı röportajda söylenenleri
hatırlayalım: 

Muhabir  “Çatışma ortamında sizin
payınız yok mu?” diye soruyor, Bayık,
cevap veriyor: 

“Eğer biz çatışmadan yana olsaydık,
şimdiye kadar dokuz kez tek taraflı
ateşkes ilan etmezdik. Yine eğer biz sa-
vaşta ısrarcı olsaydık, biz Kürt halkını,
Türkiye solunu, bütün muhalif güçleri
HDP çatısı altında biraraya getirmeye
çalışmazdık ve bunları parlamentoya ta-
şımazdık. ... Türkiye yıllardır Kürtlerle,
solla uğraşıyor ama bir türlü sonuç ala-
madı. Ama önder Apo, PKK, bütün bu
güçleri, onların yasadışı dedikleri bütün
bu güçleri parlamentoya çekti."

(BBC Türkçe 30.11.2015)
Kürt milliyetçi hareketi, bizzat yöne-

ticilerinin ifade ettiği gibi, "solun büyük
kesimini parlamentoculuk batağına" çek-
meyi başardılar. Kimisini daha da ötesine,
Amerikan işbirlikçiliğine çektiler. 

Bu tabloda, AKP'nin de öncelikle
amacı, DHKP-C'yi teslim almak veya
yok etmektir. 

İçişleri Bakanlığı'nın broşürünün bir
yanı Nuriye-Semih direnişini gayri-meşru
ilan ederek mahkum etmek, diğer yanı
ise, terör-terörizm demagojisiyle halkın
içinde meşru temelde varlığını sürdüren
DHKP-C'yi karalamaktır. 

Adaletsizlik son bulana kadar bu mü-
cadele sürecek. 

İktidar yalanlarla savaşıyor. Süleyman
Soylu, iktidarın bir yalan makinesi gibi
çalışıyor. Süleyman Soylu'nun yalanları,
faşizmin kanlı ve  gayri-meşru yüzünü
gizleyemiyor. 

Hayat, direnişi dayatıyor. İnanç, di-
renmektir. Devrimcilik, direnmektir. 

DİRENME HAKKI YOK EDİL-
MEK İSTENİYOR.

Direnme hakkından vazgeçmek, YOK
OLMAYI kabul etmektir. 

YOK OLMAYACAĞIZ! 
KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN
DİRENMEYE DEVAM EDECE-

ĞİZ! 
DİRENECEĞİZ, SAVAŞACAĞIZ,

KAZANACAĞIZ! 
HİÇBİR GÜÇ BİZİ DÜZENE

ADAPTE EDEMEYECEK!

AMAÇ; KORKUTMAK, SİNDİRMEK, DÜZENE ADAPTE ETMEKTİR!
SİNMEYECEĞİZ, DİRENME SAVAŞINI SÜRDÜRECEĞİZ. DÜZENE DÖNMEYECEĞİZ!
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



Talebimiz net… Nuriye ve Semih için buradayız

Katiller de burada
Bu direniş karşısında

AKP faşizminin iki silahı var?
Yalan ve polis terörü

Susturamıyorsunuz işte…
Yerlerde sürüklüyorsunuz, kolumuzu kırıyorsunuz…
Başımıza postallarınızla basıyorsunuz… Susmuyoruz

Saldırıyorlar

Saldırıyorlar

Susturamıyorlar. Ters kelepçe takmaya çalışıyor işkenceciler. İşkencenin yeni
bir biçimi ters kelepçe..  onlarca devrimci ters kelepçeden dolayı sakat
kaldı… ama ters kelepçeden dolayı kimse sinmedi, susmadı.

Katiller sarmış direnişçilerin etrafını.
Çünkü onlarcası bir araya gelmiş, birini
teslim alamıyorlar…

Avukat Ebru Timtik’e saldırıyorlar.

YÜKSEL
DİRENİYOR,
NURİYELER
DİRENİYOR,
ANADOLU

DİRENİYOR...
Susmadılar, susmayacaklar… Ezelden ebediyete
kadar, bizim sesimiz yankılandı ve yankılanacak

Ters kelepçe AKP’yi kurtarır mı… Ters kelepçe Yüksel
direnişini bitirir mi



Avukat Barkın yerde…Susmuyor, hesap
soruyor işkencecilerden

Avukat Barkın’ı zorla götürüyorlar. Susmuyor.
Hesap sormaya devam ediyor.

Direniş içinde yeni bir direniş… Hep böyle olmuştur… Yedi yıllık direnişin içinde
onlarca direniş destanı yazıldı.. Nuriye Semih direnişini tecrit etmek için
saldırdınız, avukatları gözaltına aldınız… Karşınıza yeni bir direnişle çıktık…
Saldırmaya devam edin… Karar sizin! 

Saldırıdan savrulan bir döviz
düşüyor yaprakların arasına…
Tarihi tomalarla, biber gazlarıyla
yazacağını sananlar yanılıyor. 

Kolumuzu kıranlar, inancımızı kıramazsınız

saldırı sürüyor… dağılıp gitmiyorlar… gitmek,
yalnız bırakmaktır Nuriye ve Semih’i… toma-
larla, biber gazlarıyla saldıranları sevindirmektir

Kanımız karışıyor Nuriye ve Semih’in
açlığına… Yüzümüz kan içinde… Ama
alnımız apak AKP faşizminin katilleri
karşısında… Direniyoruz… Direneceğiz.

Kan oturuyor gözümüze… Vaz geçmeye-
ceğiz… Tek bir damla kanımızın bile
hesabını sormadan bu kavga bitmeyecek

İsrail polisinin saldırısının sonuçları…
Kolu kırılan bir direnişçi…
Burası Türkiye… Kolumuz kırıldı.
İnancımız kırılmadı. 



Süleyman Soylu, Nuriye ve Se-
mih’ in direnişine ilişkin bir kitapçık
hazırlattı. Kitapçığın özet olarak söy-
lediği “direnişin, Nuriye ve Semih’in
göründüğü gibi olmadığı”dır.

Bu bir çaresizliktir. Direniş kar-
şısındaki çaresizlik.

O kitapçıkları yazdıran ekmek ve
adalet mücadelesinin meşruluğudur.

Süleyman Soylu daha çok kitap
yazacaktır. Ve biz daha çok direne-
ceğiz. Direnişlerimizle, davamızın
haklılığıyla Süleyman Soylu’ya değil
kitapçık, ansiklopedi bile yazdıraca-
ğız. 

Süleyman Soylu mümkün olsa
tek tek herkesi tehdit edecekti. Ki
bunu da dolaylı ya da dolaysız yap-
maya da çalıştı. Nuriyelerle ilgili ya-
zan, imza veren, destek olan köşe
yazarlarını, aydınları tek tek aradı.

İki kişinin ve iki kişinin ördüğü
bir direniş neler yaptırdı bakın. 

AKP ne yapsa boşuna. Haksız
olan kendisini anlatmak için kitap
da çıkarsa, 24 saat televizyon yayını
da yapsa haksızdır. Ve yenilmeye
mahkumdur.

Korkunun ve Çaresizliğin
İfadesi Bir Kitapçık!

İçişleri Bakanlığı temmuz ayında
bir kitapçık çıkardı. Kitapçığın adı
“Bir Terör Örgütünün Bitmeyen Se-
naryosu Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça Gerçeği”...

Çaresizlik ve korku, kitapçığın
daha ilk satırlarında kendini ortaya
koymaktadır:

“Elinizdeki bu kitapçık, birilerinin
görmezden geldiği ve göstermemeye
çalıştığı; yaptıkları kanlı eylemleri
değişik algı oyunlarıyla unutturmaya,
neredeyse basit bir öğrenci eylemi
gibi pazarlamaya, hatta tescilli ka-
tillerini dahi şirin fotoğraflarla masum
bir genç kız olarak dünyaya yuttur-
maya çalıştıkları DHKP-C’nin son
dönemdeki yeni bir algı operasyo-
nunun deşifresine yöneliktir. (…)

Aslında eyle-
me katılan baş-
ka insanlar da
vardır ama Nu-
riye ve Semih
bu sempatik
ifadeleri nede-
niyle olsa ge-
rek kısa sürede
ikonlaştırılır.”

Haklı, meş-
ru bir direnişi
farklı göster-
meye çalışan
İçişleri Bakanlığı’dır. Devrimciler
Nuriye ve Semih’in bu haklı diren-
işlerini başından itibaren açık ve net
yansıtmışlardır. Devrimcileri, refor-
mistlerle karıştırıyorlar. Eylemlerini
“şirin” göstermeye çalışan, meşruğuna
güvenmediği için gerçek taleplerini
gizleyen reformizmdir. Devrimciler
değil.

Deniyor ki kitapçıkta “Kullanılan
sloganlar, söylemler, hatta afişlerdeki
renkler, hep bir şeyleri çağrıştırıyor-
du.”

Devrimciler hedeflerinde, talep-
lerinde, eylemlerinde, sloganlarında
açık ve nettirler. Bayrakları, afişleri
kararlılıklarının rengini taşır. Gizle-
dikleri bir şey yoktur. Çünkü güç al-
dıkları gerçeklerdir. Eylemlerinin
haklılığı ve meşruluğudur. 

İçişleri Bakanlığı’nı çaresiz bıra-
kan, korkutan ve ona kitap yazdırtan
da bu gerçekliktir. 

Öyle ki direnişin haklılığı ve meş-
ruluğu geniş bir kamuoyu yaratmış,
bu da ayrıca korkutmuştur AKP’yi.

Bakın diyor kitapçık; Semih ve
Nuriye’nin hukuki durumları, gerçek
sicilleri budur. Ancak bu ikisi öylesine
profesyoneller ki gerçek sicilleri gör-
mezden gelindi. Basında buna dair
en küçük bir cümle okunamıyor. 

Vah size! Üzerinde terör estirdi-
ğiniz, tümüyle güdümünüze aldırdı-
ğınız ya da çok büyük oranda etki-
sizleştirdiğiniz basından dert mi ya-
nıyorsunuz?

Ve bu duruma bir dur deyip ni-
hayet gerçekleri; direniş, Nuriye ve
Semih gerçeğini 25 Mayıs 2017’de
ilk kez kamuoyu ile paylaşmışlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun basının karşısına geçip pay-
laştığı şey; Nuriye ve Semih’in nasıl
“terörist” olduklarıdır. “Terör
örgütü”yle gerçek bağlantılarının
neler olduğudur.

Direniş aylarca sürmüş. Her şe-
yiyle meydanda, Ankara’nın göbe-
ğinde, halkın gözü önünde. O güne
kadar görmemiş, görmezden gelmiş.
Ancak ne olduysa birden bire Nuriye
ve Semih’in “terörist” olduklarını,
“terör örgütüyle bağlantılı” olduklarını
keşfetmiş İçişleri Bakanlığı. 

Gerçek şudur ki, direniş halka
mal olmaya başlamış, hak ve adalet
mücadelesi halkta karşılık bulmuş
işte o zaman Süleyman Soylu, hare-
kete geçmek zorunda kalmıştır. Onu
harekete geçiren, korkusudur.

Korkunun Bastıramadığı,
Yok Edemediği Gerçek;
İdeolojik Gücümüz,
Haklılığımız ve
Meşruluğumuz

Bu öyle bir korku ki devrimci
hareketi “68 Model” diye aşağıla-
maya, küçük göstermeye çalışırken
gerçekte onun ideolojik gücünü, çiz-
gisinden şaşmadığını kendi ağzından
itiraf etmiş oluyor.

İçişleri Bakanlığı Nuriye ve Semih’le İlgili Kitapçık Hazırladı

DAHA ÇOK KİTAP, ANSİKLOPEDİ HAZIRLAYACAKSINIZ
DİRENİŞİN HAKLILIĞI VE MEŞRULUĞUDUR KORKTUĞUNUZ

Yürüyüş
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“... 68 Model bir isme sahip ol-
ması, komünist devrim iddiasında
olan neredeyse hiçbir aklı başında
grup veya kişi kalmaması, PKK’nın
bütün terör nefretini tek başına üze-
rine çekmesi, birtakım kesimlerin
DHKP-C’nin eylemlerini görmezden
gelmesine neden olmuştur.” (İçişleri
Bakanlığı kitapçığından)

Emperyalist efendileri de benzer
şeyler söylemişti yakın zamanda.
Marksizm-Leninizmin dünyada ye-
niden çekim merkezi olmasına izin
vermeyeceklerini söylüyorlardı. Cep-
he’den, onun ideolojisinden duyduğu
korkuyu ifade ediyordu emperya-
listler raporlarında.

Cephe ve onun ideolojisi, sizin
“akıllı solculuğunuzu” reddetmiştir.
Islah olmamış, teslim olmamıştır.
Korkunuz, çaresizliğiniz bundandır.
Ve bundandır iki kişinin direnişinden
korkmanız. Her şeyi bırakmış za-
vallıca bu direnişle baş etmeye ça-
lışıyorsunuz. İki direnişçiye karşı
yıkılmayacağınızı söylüyorsunuz:

“Bizim terörle mücadelemizin
ana felsefesi, insan hayatının kut-
sallığına dayanmaktadır. Ancak bi-
rileri bu kanlı yapıya bilerek veya
bilmeyerek destek olmakta, söz ko-
nusu kişiler üzerinden yapılan bu
terör örgütü propagandasına alet
olmaktadır. Devletimiz, hukukun üs-
tünlüğü ve kamu düzeninden yana
olan tavrını koruyacak ve egemenlik
haklarına yönelmiş her türlü tehdide
karşı dimdik ayakta duracaktır.”

Sizin terörle mücadelenizin tek
felsefesi işkence ve katliamdan başka
bir şey değildir. Ne yapsanız da
ayakta kalamıyorsunuz, kalamaya-
caksınız.

Sizin Deyiminizle
Bir “Terör Örgütü”nün
Yönlendirdiği Bir Direniş
Nasıl Oluyor da

Tüm Gözdağınıza Rağmen
Destek Buluyor?

25 Mayıs’ta kamuoyuna Nuriye
ve Semih’i “terörist” ilan ettiniz yet-
medi. Tutuklayarak bu iddianıza
meşruluk kazandırmaya çalıştınız
yine olmadı. Direnişi bitiremediniz.
Direnişe desteği bitiremediniz.

Destek olanlara açık çağrılar yap-
tınız; “siz kimi desteklediğinizin far-
kında mısınız?” diye tehdit ettiniz.
Yine kar etmedi.

Kitapçık yazdınız bu kez de. Ki-
tapçık da yetmeyecek. Ansiklopedi
yazacaksınız.

Direnişin devam etmesi karşısında
söylediğiniz şu sözler korkunuzun
açık ifadesi değil midir? “Hepsinden
öte, Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’yı ikonlaştıran bu eylemde bira-
raya gelen kesimlerin özelliği, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin neyle
karşı karşıya olduğunun en açık gös-
tergesidir." (agk)

Hiç düşündünüz mü, direnişi ne-
den bitiremediniz?

Tüm tehditlerine rağmen bu di-
reniş neden destekleniyor?

Ve neden çaresizce böyle kitapçıklar
vb. yazmak zorunda kalıyorsunuz?

Tüm bu soruları sadece basit bir
“terör örgütünün algı operasyonu”
diye nitelemekle cevaplayabiliyor
musunuz?

“Algı” yaratmaya çalışan sizsiniz.
Direnenleri, hak ve özgürlük müca-
delesini, faşizme karşı mücadeleyi,
devrim mücadelesini “teröristlik”,
“terörizm” olarak niteleyerek “algı”
yaratmaya çalışan sizsiniz. 

Oysa yukarıdaki soruların tek
cevabı vardır: Direnişin taleplerinin
haklılığı ve meşruluğudur. Direnen-
lerin kararlılığıdır. Çürümüş, çağ
dışı kalmış, yozlaşmış düzeninize
karşılık devrimci ideolojinin umut
ve geleceği temsil ediyor oluşudur.

Kar Maskeleriniz de Uzun
Namlulu Silahlarınız da Bize
Vız Gelir!
Halkın Onurlu Evlatlarını
Kaçırarak Teslim Alamadı-
nız, Alamayacaksınız!

Bahçelievler Halk Cephesi, 22 Tem-
muz’da bir açıklama yaparak, gençlerin,
faşist AKP’nin katil polisleri tarafından
kaçırılmasına sessiz kalmayacağını be-
lirtti.  Açıklamada şunlar ifade edildi:
“… 11 Temmuz Salı günü, 12:30-13:00
saatleri arasında, Bahçelievler Temel
Haklar Derneği çalışanı Nurettin Kurtay
isimli arkadaşımız Bağcılar Yürüyüş
Yolu civarında dolmuştan indikten
sonra sivil polisler tarafından bir süre
takip edilmiş, takip edildiğini anlar an-
lamazda boynuna aldığı darbe ile ba-
yıltılarak kaçırılmıştır. Gözlerini açtı-
ğında kendini hücrede bulan arkadaşı-
mıza kendini Doğan diye tanıtan şeref
yoksunu polis ve her defasında yanına
gelen kar maskeli korkaklar tarafından
işkenceyle önce elleri bağlanmış, yum-
ruklanmış ve sonrasında da sözlü taciz
ve işkence yapmışlardır. Arkadaşımızın
yanına her girdiklerinde onu ne kadar
iyi tanıdıklarını, görüştüğü kişileri vb.
şeyleri anlatarak, “Yaşasın Türkçü Tür-
kiye’’ gibi kafatasçı, ırkçı müzikleri
dinleterek psikolojik işkence yapmış-
lardır. Perşembe gecesini cumaya bağ-
layan gece saat 04:00-05:00 arasında,
gözleri ve elleri bağlı bir şekilde ailesinin
evinin bulunduğu bölgeye arabadan
atılarak bırakılmıştır.

Katliamlarıyla, işkenceleriyle, F
tipi hapishaneleriyle ve onlarca akıl
almaz, onursuz işkence yöntemleriyle
halkı ve vatanı uğruna can, kan bedeli
sürdürdükleri haklı mücadeleden dev-
rimcileri vazgeçirememiştir hiçbir ik-
tidar. AKP iktidarı da tarihte diğer iş-
kenceci, katliamcı iktidarlardan aldığı
mirası devam ettirmektedir. Faşizm
ne yaparsa yapsın bu halkın onurlu
evlatlarının yüreğindeki halk ve vatan
sevgisini söküp atamayacak.”
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AKP'nin bildiği tüm baskı, terör,
demagoji, hile yöntemlerini kullan-
masına rağmen,  bitiremediği, kıra-
madığı direniş, AKP için bir kabusa
dönüşmüş durumda. 

Bu kabus, AKP'nin İçişleri Bakanı
Soylu'ya bir broşür yazdırdı. 

Broşürün adı: 

"Bir Terör Örgütünün Bitmeyen
Senaryosu

Nuriye Gül-
men ve Semih
Özakça Gerçeği"

HER BİR
SAYFASINA ce-
vap vereceğiz. An-
cak en başta şunu
söyleyelim ki;
haklı ve meşru bir
direniş karşısında
hiçbir yalan ve de-
magoji ayakta ka-
lamaz. Dün kal-
mamıştır. Bugün
kalmayacaktır.
Soylu'nun soysuz
kalemşörlerinin
yazdığı broşür de;
daha yazıldığı gün, tarihin yalanlar
çöplüğünde yerini almıştır. Daha ya-
zıldığı gün, amaçladığının tam tersine,
direnişe kara çalmak şöyle dursun,
direnişin gücünü, meşruluğunu bir
kez daha tescil etmiştir. 

Değil broşür, ansiklopedi yazsanız,
ne direnişi mahkum edebilir, ne de
kendi haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz.
Tarih laf kalabalığıyla değil, tarihsel
ve siyasal haklılığın meşruluk kale-
miyle yazılır.    

� BROŞÜRÜN GÖSTERDİKLERİ-1:
AKP İktidarı, Terör ve Yalanla

Yaşayabiliyor!

AKP iktidarı, bir yandan broşür
çıkarıp yalanlar sürüyor ortalığa; bir
yandan da meydanlara TOMA’larını
sürüyor. Kol kırıyor, terör estiriyor. 

Tüm faşist iktidarlar gibi, yalan
ve faşist terörle yaşayabiliyor. 

Fakat faşizmin yalanları, korku-
sunu ve çaresizliğini gizleyemiyor.
Bu broşürün herkese gösterdiği tek
şey budur: AKP iktidarı direnişi fiziki
olarak kıramamanın, siyasi olarak
mahkum edememenin çaresizliği
içinde kıvranmaktadır.  

�BROŞÜRÜN GÖSTERDİKLERİ-2: 

Terör... Terörizm... Terörist...
Emperyalizmin ve Pespaye İşbir-
likçi Oligarşilerin Bu Yalandan
Başka Silahı Yok! 

AKP, iki kamu emekçisinin dire-
nişini çok küçümsedi baştan. İki tane
emekçiydi altı üstü; biraz tehdit,
biraz baskı, bir iki gözaltı, biterdi.
Zaten OHAL'den bu yana herkes su-
suyordu, onları da kimse destekle-
mezdi. 

Yanlış hesap Yüksel'den döndü. 

Yanlış hesap, Kamu Emekçileri
Cephesi'nin, Halk Cephesinin tarihine
ve direniş geleneklerine çarpıp tuzla
buz oldu. 

AKP, tüm bu yöntemlerle direni-
şini kıramayacağını anladığı noktada,
direnişin tam 67. gününde, faşist yö-
netimlerin en klasik yöntemlerinden
birine sarılarak, "terör, terörizm" de-

magojisiyle direnişe saldırdı. 

Soysuz Bakan, direnişin 67. gü-
nünde "siz bunları bilmiyorsunuz,
bunlar var ya bunlar, bunlar terör
örgütü üyesi" açıklaması yaptığında,
kimseyi inandıramadı. 

Yayınladıkları broşürde de aynı
demagojiyi biraz daha "etraflıca" iş-
lemişler. Ama sonuç değişmeyecektir.
Kimseyi yalanlarına inandıramaya-
caklar. Eylemi ve direnişçileri ve

d e v r i m c i l e r i
mahkum edeme-
yecekler. 

Eylemin slo-
ganı çok basittir:
"İşimizi, Ekme-
ğimizi, Onuru-
muzu İstiyoruz."

Bu slogan
çarp ı t ı l amaz ,
üzerinde dema-
goji yapılamaz. 

Eylemin bu
talebi ve açıklığı,
bu sadeliği, fa-
şizmin yenildiği
yerdir. 

Soylu'nun soysuz yazarları, 56
sayfa boyunca direnişe ve devrimci-
lere saldırmışlar ama, bu haklı talebe
ne diyorlar, bunun cevabı yok! 

�BROŞÜRÜN GÖSTERDİKLERİ -3
AKP'nin Korkusu, Halk Cep-

hesi'nin Direniş Geleğinden Duy-
dukları Korkudur 

AKP'nin korkusu ve telaşı, Yük-
sel'deki eylemin, süresiz açlık grevine
dönüşmesinden itibaren başlamıştır.
Korku ve telaşı, saldırı izlemiştir.
Korktuğu için saldırmıştır AKP. 

Korkunun nedeni; 

Halk Cephelilerin, devrimci kamu
emekçilerinin AÇLIK GREVİ ko-
nusundaki ciddiyetidir. Saldırganlık
bunadır. 

İİki Direnişçi, Faşizme Kitap Yazdırdı
Soylu'nun Broşüründeki Laf Kalabalığının  Arkasında İki Gerçek Var: 

KORKU VE ÇARESİZLİK! 
HAKLI VE MEŞRU BİR DİRENİŞ KARŞISINDA,
HİÇBİR YALAN VE DEMAGOJİ AYAKTA KALAMAZ!
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Biz açlığa yattığımızda, oligarşinin
aklına, 1984 Ölüm Orucu gelir. 1996
Ölüm Orucu gelir. Ve 122 şehit gelir.

Kimileri, biz ölüme yatıyoruz de-
diğinde bile, artık kaale almamaktadır
devlet. Çünkü özellikle Kürt milliyet-
çiliği, ölüm oruçlarını oyuna, asla kar-
şılığı olmayan bir blöfe çevirmişlerdir. 

Ama biz, ölüme yatmayı bırakın,
süresiz açlık grevi dediğimizde bile,
devlet bunu ciddiye alması gerektiğini
bilir. 

�BROŞÜRÜN GÖSTERDİKLERİ -4
AKP, Kendi Yasalarını Çiğneyen

Bir İktidardır

Kendi Yasalarınızla Bile Yöne-
temiyorsunuz

Broşürün her sayfasında hukuku,
hak ve özgürlükleri ayaklarının altında
çiğneyen, "hukuk" diye bir değerinin
olmadığı çok açık olan Soylu, şöyle
diyor: 

"Hakkında birinin 12, diğerinin
4 tane devam eden terör örgütü üye-
liği davası bulunan, yasa dışı bir
terör örgütüyle iltisaklı birçok ey-
lemde gözaltına alınan, hukuksal ol-
masa dahi örgütle ironik bağlarının
olduğuna işaret eden bir sürü gös-
tergeyi gözardı etmenin ve bütün
bunları, kesinleşmiş yargı kararı ol-
madan yok saymanın, normal kabul
etmenin devlet olma sorumluluğuyla
izah edilebilir bir yanı yoktur."

"Örgütle ironik bağ" gibi tamamen
cehalet kokan kavramlarla uğraşma-
yacağız. Ama bu paragraftaki mantık,
kendi yasalarını çiğneyen bir iktidarı
gösteriyor. 

Bir iktidar, kendi yasalarını çiğ-
nemeye başladığı andan itibaren, her
türlü meşruluğunu kaybeder. 

İçişleri Bakanı'na bakın; kendi
mahkemelerine, kendi yasalarına gü-
venmiyor. 

Dava açmışsın, kendi yasalarında
da demişsin ki, "dava sonuçlanana

kadar sanık masumdur". 

Ama Soylu'nun acelesi var. 

Diyor ki, mahkeme sonucunu mu
bekleyelim şimdi? Beklemiyor. Hük-
mü veriyor ve infaz ediyor. 

Kendi yasalarını çiğnemeleri bile
çaresizlikten kurtarmıyor onları. O
zaman açık ki, bu faşist yasalarla da
yönetemiyorsunuz. Faşist zorbalık
ve keyfilik, her yanı sarmış. 

Bak Soylu, kendi yasaların söy-
lüyor bunları: 

"Kanunsuz yakalama ve tutuklama
olmaz." 

"Suç kanıtlanıncaya, yargı süreci
bitinceye kadar, kişi masumdur."

"Kimse ona "suçlu" muamelesi
yapamaz." 

"Soruşturma konusu, kesinleşmiş
bir hüküm gibi sunulamaz." 

Sen, mahkeme sonuçlarını bek-
leyemeyiz diyorsun. O zaman kim-
seden kendisinin uymadığı yasalara
uymasını isteyemezsiniz. 

Yüksel'deki 23 Temmuz saldırı-
sında gözaltına alınan avukat Ebru
Timtik'in, elleri kelepçeliyken yaptığı
konuşmada söylediği gibi, “düzenin
polisleri bile ertesi gün bir KHK ile

işten atılıp atılmayacaklarından emin
değiller.”

Sizin zulüm ve keyfilik düzeninize
boyun eğmeyeceğiz. Kamu emekçi-
leri, ne gün atılacağız diye kurbanlık
koyun gibi boyunlarını uzatıp bek-
lemeyecekler. Direneceğiz. Nuriye
ve Semih işte bunun yolunu açıyor. 

Siz ne kadar saldırırsanız saldırın,
ne yaparsanız yapın, tüm emekçiler,
Nuriyelerin, Semihlerin açtığı yoldan
yürüyecekler. 

AKP'NİN
YALANLARINI
YERE SERİYORUZ

BROŞÜRDEKİ YALANLA-
RA, ÇARPITMALARA CEVAP
VERİYORUZ:  

��1- ALGI OPERASYONU DEĞİL; TARİHSEL
VE SİYASAL HAKLILIKTIR. 

Broşürün girişinde şöyle diyor
Soylu: 

"Elinizdeki bu kitapçık... yaptıkları
kanlı eylemleri değişik algı oyunla-
rıyla unutturmaya, neredeyse basit
bir öğrenci eylemi gibi pazarlamaya,
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hatta tescilli katillerini dahi şirin fo-
toğraflarla masum bir genç kız olarak
dünyaya yutturmaya çalıştıkları
DHKP-C’nin son dönemdeki yeni
bir algı operasyonunun deşifresine
yöneliktir."

Yeni algı operasyonu ile kastet-
tikleri ise Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın direnişidir: 

"Her ikisi için de oldukça pro-
fesyonel bir algı operasyonu yürü-
tülmeye başlanmıştı."

Soylu ve tüm AKP'liler, "Algı
operasyonu" kavramına adeta "tak-
mış" durumdadırlar. Darbeden Or-
tadoğu'daki gelişmelere, devrimci
eylemlerden oligarşi içi it dalaşına
kadar, her şeyi "algı operasyonu" ile
açıklıyorlar. Bu, sınıf mücadelesini
gizlemeye yönelik bilinçli bir kulla-
nımdır.  

Soylu, DHKP-C'nin bu konuda,
yani "algı operasyonu" yapma ko-
nusunda usta olduğu kanısındadır.
Bu nedenle broşürde de DHKP-C'yi
anlatmaya geçmeden önce şunu be-
lirtme ihtiyacı duyuyor:  

"DHKP-C’nin kanlı terör bilan-
çosuna geçmeden önce, aslında algı
yönetimi konusundaki yaklaşımını
incelemek daha doğru olacaktır."

Yok Süleyman Soylu. Öyle değil.
Olan bitenler, bir "algı operasyonu"
değildir. Olan bitenler, sınıflar mü-
cadelesidir. Senin de içinde olduğun
faşist yönetimle, Türkiye halkları
arasındaki mücadeledir. DHKP-C'nin
bir başarısı ve ustalığı varsa, işte
tam da bu noktada, bu mücadeleyi,
1970'den bu yana ısrarla, ustalıkla
sürdürmesindedir. 

Siz, elinizdeki yüzlerce televizyon
kanalıyla, yüzlerce ulusal ve bölgesel
gazeteyle, yüzlerce radyoyla, binlerce
internet sitesiyle, hesabıyla, Nuriye
ve Semih'in direnişi hakkında iste-
diğiniz "algı"yı yaratmayı başara-
madıysanız ve devrimciler, ellerindeki
bir iki dergiyle, bildirileriyle, böyle
bir "algı" yaratmayı başarabildilerse,
"bu nasıl olabiliyor" diye şapkanızı
önünüze koyun, düşünün. 

Direnişi savunanların propaganda
gücünün kaynağı, haklılık ve meş-

ruluktur. 

Direnişi karalamaya, mahkum et-
meye çalışıp da, bunu bir türlü başa-
ramayanların başarısızlığının nedeni
ise, haksızlıkları, gayri-meşrulukları,
sömürü ve zulmü savunmalarıdır. 

��2- HALKIN HAYATIN HER ALANINDA 
ÖRGÜTLENMESİ, HAKKIDIR, MEŞRUDUR!
KİM BUNUN GEREKSİZLİĞİNİ VEYA 
GAYRİ-MEŞRULUĞUNU İLERİ SÜREBİLİR?

HAKLI VE MEŞRU BİR ZE-
MİNDE BİR DİRENİŞ VAR. Soy-
lu'nun tetikçileri ne kadar atış ya-
parlarsa yapsınlar, hangi iftiralara,
demagojilere, şaibelere başvururlarla
başvursunlar, bu haklılık ve meşru-
luğu yok edemiyorlar. 

"Demokratik Alan Yapılanmaları"
deyip, sıralıyor Soylu'nun kalemşörleri: 

Halk Cephesi, Dev-Genç, Dev-
rimci İşçi Hareketi, Devrimci Memur
Hareketi/Kamu Emekçileri Cephesi,
TAYAD, İdil Kültür Merkezi/Grup
Yorum, Halkın Hukuk Bürosu, Temel
Haklar ve Özgürlükler Derneği, Halk
Meclisleri, Yürüyüş dergisi... diye
sayıp döküyor. 

Peki ne var sayıp döktüğünde? 

Halkın her kesimi, kendi örgüt-
lülüğünü kurmuş mücadele ediyor.

Ne var bunda?

Soylu, karşısında bir halk hareketi
olduğunun farkında. "Sadece silahlı
eylem yapan bir örgüt değil" diye
bir "sırrı" ifşa ediyor aklınca. 

"Elimizde bir adet tescilli, Mark-
sist Leninist kılığında (KILIĞINDA

DEĞİL, TAM TAMINA ÖYLE -bi-
zim notumuz) ve devrimci roman-
tizmiyle belli kesimleri uyutan ... bir
terör örgütü var. Ve bu örgütün de
toplumun değişik kesimlerindeki ör-
gütlenme yapılarından biri olan Dev-
rimci Memur Hareketi.. Yani bir
kolu... Bir ağacın dalı gibi."

Ağaç HALK'tır. Ve tabii o ağacın
dalları vardır. İşçiler, köylüler, kamu
emekçileri, yoksul gecekondu halkı,
işsizler, askerler, aydınlar, o ağacın
dallarıdır. 

Ağacın dalları olmasın mı? Ne
diyorsunuz yani?

Evet doğrudur, sayılanların hepsi
bir halk hareketini ifade eder. 

Bunlar, halkın çeşitli kesimlerinin
haklı, meşru zeminde mücadele eden
alan örgütlenmeleridir. Kim halkın
bu hakkına itiraz edebilir?

�3- NURİYE  ve  SEMİH'İN SADECE KENDİ
İŞLERİ İÇİN DEĞİL, TÜM KAMU
EMEKÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN 
DİRENMELERİ; SUÇ DEĞİL, ONURDUR. 

Broşürü yazanlar o kadar haksız,
o kadar gayri-meşrudurlar ve dire-
nenler, o kadar haklı, o kadar meş-
rudurlar ki;  broşürde direnişçileri
karalamak, mahkum etmek için ya-
zılan bazı bölümler bile, direnişçilerin
haklılığının, doğruluğunun kanıtları
olmuştur. 

İşte bir örnek: 

"Eylemlerin sloganı basitti: 'Açığa
alındım, işimi geri istiyorum'.. Ama
Nuriye Gülmen’in, eylemin resmi ya-
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yın organı olarak çalıştırdığı internet
sitesindeki talepler, hiç de öyle kişişel
değildi:

1- OHAL kaldırılsın.

2- İşten atılan ve açığa alınan dev-
rimci demokrat kamu emekçileri işe
iade edilsin.

3- Keyfi ve hukuksuz işten atma-
lara son verilsin.

4- 13 bin ÖYP’li araştırma görev-
lisinin kadro güvencesi geri verilsin.

Kaynak: nuriyegulmendireni-
yor.wordpress.com"

Ne var bunda?

İki insan çıkmış, canlarını ortaya
koymuş ve sadece kendileri için
değil, işten atılan binlerce   kamu
emekçisinin hakkını arıyor. Ne var
bunda? Bunun nesi yanlış?

İki emekçi açlığa yatmışlar ve
kendilerinin işten atılmasına neden
olan OHAL'in kaldırılmasını talep
ediyorlar.

İki emekçi diyorlar ki; 

"Keyfi ve hukuksuz işten atmalara
son verilsin."

Soylu ne diyor peki?

"Keyfi ve hukuksuz işten atmalara
devam edilsin."

İki emekçi, yalnız kendi işleri
için değil, binlerce emekçi için de
direniyorlar. 

Soylu ve Soylu'nun kalemşörlerinin
aklı almıyor tabii bunu. "bakın bakın,
işimi istiyorum diyor ama aslında işten
atılan herkes işe iade edilsin diyor"
diye yazıyorlar. 

Bir insanın başkaları için bir şey
yapması, başkaları için fedakarlıkta
bulunması, başkaları için kendi canını
ortaya koyması, onların faşist ve
bencil, bireyci aklının almayacağı
bir şeydir. 

Evet, devlet, yüzbini aşkın kamu
emekçisini işten attı. Onların hak
arama yollarını da kapattı. Düzenin

ne mahkemeleri, ne parlamentosu,
onların çalışma hakkına sahip çık-
madı. Binlerce emekçinin hakkına
Kamu Emekçileri Cephesi sahip çıktı.
Nuriye ve Semih'in talepleri, bu sahip
çıkışın can bedeli ifadesidir. 

��4- DEVRİMCİLER HALKIN SORUNLARINA
SAHİP ÇIKIYOR İŞTE; SİZİN DEVLET OLA-
RAK YAPAMADIĞINIZI YAPIYOR

2007'de yoksul gecekondu ma-
hallelerinde Haklar ve Özgürlükler
Cephesi'nin, Halk Meclisleri'nin yoz-
laşmaya karşı mücadelesine karşı bir
dava açılmıştı. 

İddianamede savcı, tıpkı Soylu'nun
kalemşörleri gibi, "Bakın bakın, ku-
mara, yozlaşmaya karşı çıkıyorlar."
diye yazmıştı. 

Broşürün üslubuna çok benzeyen
o iddianamede de şöyle yazıyordu: 

"DHKP-C örgütünün, toplum için-
de yaşayan fertler tarafından önemli
suçlar olarak görülmesine ve yürür-
lükte bulunan kanunlarda suç olarak
tarif edilmesine rağmen, fuhuş yap-
mak ve yaptırmak, kumar oynamak
ve oynatmak, uyuşturucu alıp- satmak
ve kullanmak gibi suçlar karşısında
güvenlik kuvvetlerince anında ve ge-
rekli şekilde müdahale edilmesi se-
bebiyle, toplumda meydana gelen
rahatsızlığı suistimal ederek, halka
şirin görünerek taraftar kazanmak,
örgütün etkinliğini artırmak amacı
... ile "FUHUŞA, KUMARA, UYUŞ-
TURUCUYA VE YOZLAŞMAYA HA-
YIR" sloganı adı altında kampanya
başlattığı..."

Doğrudur; devlet, fuhuşa, uyuş-
turucuya, kumara, yozlaşmaya karşı
bir şey yapmamaktadır. Tersine, devlet
bunları teşvik etmekte, devletin polisi
de bunlarla ortaklık yapmakta, payını
almaktadır. Bu nedenle de Halk Cep-
hesi'nin de, Halk Meclislerinin de,
farklı örgütlenmelerin de yozlaşmaya
karşı mücadelesi GEREKLİ, ZO-
RUNLU VE MEŞRUDUR. 

Tıpkı Nuriye ve Semih'in ve Kamu
Emekçileri Cephesi'nin OHAL'le
işten atılan onbinlerce emekçinin işe
iadesinİ talep etmesinin gerekli, zo-
runlu ve meşru olduğu gibi. 

Nuriye ve Semih, sadece kendileri
için değil, tüm kamu emekçileri için
direniyorlar.

Ve bunun için onbinlerce kamu
emekçisi tarafından sahiplenildiler
ve desteklendiler. 

� 5- ÖLÜM ORUCU DİRENİŞÇİSİNİN AVU-
CUNDAKİ YILDIZLI KINA, SİZİ DEĞİL, DİRENİ-
ŞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ VE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ
KANITLAR

Broşürde birçok resim kullanmış
Soylu ve kalemşörleri. Bu resimlerden
biri de 2000-2007 Büyük Direnişi'nde
şehit düşen bir ölüm orucu direniş-
çisinin (Fatma Koyupınar'ın) avucuna
yaktığı yıldız biçimindeki kınanın
resmidir. 

Resmin hemen üstünde de şu satırlar
var: 

"Yürüyüş dergisinde ayrıca, Nu-
riye Gülmen ve Semih ÖZAKÇA’nın
açlık grevi eylemlerine başlarken
tıpkı daha önce ölüm orucu eylemi
yapan DHKP-C örgüt mensubu şa-
hıslar gibi kına yaktığına ilişkin
haber ve yorumlar yayınlanmıştır."

Öyle bir İçişleri Bakanı ki, dün-
yanın en "külyutmaz" polisi; pankartın
renginden, avuç  içindeki kınadan
örgüt tesbiti yapıyor. 

"Bilinçli olarak örgüt sembolü
kullanılmamasına rağmen aynı ritüel
Gülmen ve Özakça’da kullanılmıştır.
Sembol bulunmasa bile eylemlerde,
pankartlarda kullanılan renkler de,
örgüt renkleriyle aynıdır. Kullanılan
slogan tarzı, seçilen kelimeler de
keza DHKP-C’nin kullandığı klasik
sloganlar ile aynıdır."

Bu müthiş keşfi yaptıktan sonra
hükmü veriyor: 

"Örgütün ölüm oruçlarına yönelik
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ritüelleri ve tavrı hep aynı benzer
özellikleri göstermiştir."

Soylu ve tüm sömürücüler takımı,
süresiz açlık grevleri ve ölüm oruçları
karşısında çaresizdirler; bu çaresizlikle
her zaman yalanlara başvurmuşlardır. 

"Gizli gizli yiyorlar" demişlerdir
örneğin. Soylu da, Gülmen ve Özakça
için aynı iddiada bulunmuştu. Örgüt
zorla ölüm orucu yaptırıyor, demişlerdir. 

Soylu'nun soysuz broşüründe de
örgütün "YA ÖLÜM ORUCU TU-
TARSIN YA ÖLÜRSÜN SEN SEÇ"
dediği belirtiliyor.(*) 

Ama işte yayınladıkları o kınalı el
resmi, yine dönüp kendilerini vuruyor. 

Ölüm orucu kararlılığı, talebini
elde etme kararlılığı, feda kararlılığı,
haklılık ve meşruluk o kadar güçlü
ki, ölüme AVUCUNA KINA YA-
KARAK GİDİYOR.

"Örgüt zorla ölüm orucu yaptırı-
yor" dedikleri yüzlerce direnişçi, tek
kişilik hücrelerde de devam ediyorlar
direnişe. Tıpkı Nuriye ve Semih gibi. 

�� 6 -  19 ARALIK KATLİAMCILARI, "TERÖ-
RİSTLERİ KENDİ TERÖRLERİNDEN KUR-
TARMA" ADINA YAPMIŞLARDI KATLİAMI.

Soylu da, Nuriye ve Semih'i,
Onun İçin mi Tutukladı?

Soylu'nun soysuz broşürü, cüretsiz
bir karşı-devrimcinin üslubuna sahip. 

Aslında, direnişe ve direnişçilere
düşmanlığı çok daha büyük, devrimci
örgüte düşmanlığı çok daha büyük;
ama direnişin ve iki direnişçinin açık
haklılığı, meşruluğu karşısında, bir
şey söyleyebilmek için lafı evirip
çeviriyor, ıkınıp sıkınıyor, iftiralarını
imalarla ortaya atıyor. 

"YA ÖLÜM ORUCU TUTARSIN
YA ÖLÜRSÜN" diye yazarken de-
mek istediği açık; örgüt, zorla ölüm
orucu yaptırıyor. 

Soylu'nun derdi, dünkü ölüm oruç-
ları değil. Bugünkü Nuriye ve Se-
mih'in direnişi.  

Orada da ortaya "zorla yaptırılı-
yor" diye bir iftira atacak ama, lafı
oraya getirip bırakıyor, ötesine geç-
meye cesaret edemiyor. Ama kafa-
sının böyle düşündüğü kesindir. 

Nuriye ve Semih'i tutuklarken,
tıpkı 19 Aralık katliamcıları gibi dü-
şündüğü de kesindir. 

Nuriye ve Semih'i hücrelere atarak
"baskıdan" kurtarıp orada direnişi
bitirmeyi hedeflemiştir. Ama tıpkı
19 Aralık katliamcılarının karşılaştığı
sonuçla karşılaştı o da: DİRENİŞ
DEVAM ETTİ. 

� 7- BİR ACİZLİK: RENKLERDEN SUÇ VE
SUÇLU YARATMA:

"Kullanılan sloganlar, söylemler,
hatta afişlerdeki renkler, hep bir şey-
leri çağrıştırıyordu." 

"Sembol bulunmasa bile eylem-
lerde, pankartlarda kullanılan renkler
de, örgüt renkleriyle aynıdır."

Renklerden "örgüt teşhisi" yapan
dünyanın ilk İçişleri Bakanı ünvanı
Soylu'nundur artık. Bunu bir yana
bırakırsak;  elbette kavganın, sınıflar
mücadelesinin renkleri vardır. Fa-
şizmin rengi siyahtır. Dünyanın her
yanında direnişin rengi ise kırmızıdır. 

Pankartın renginden bile korkuyor.
Pankartın renginden "örgüt" çıkarıyor. 

Kırmızı renk kullanmak suç mu
acaba bu ülkede?

Kırmızı kullanan herkesi, "örgüt
renkleriyle aynı renkleri kullanıyor"
diye tutuklayın öyleyse. 

� 8 - "NURİYE VE SEMİH'İ İKONLAŞTIRDI-
LAR" DİYOR. 

DOĞRUDUR; "KUTSAL" BİR
ANLAM YÜKLENDİ ONLARIN
DİRENİŞLERİ VE GÜLÜŞLERİ. 

AMA ZATEN, DİRENMEK,
DÜNYANIN EN KUTSAL EYLE-
MİDİR. 

Soylu'nun broşürü kaleme alan
ve her satırda tarih cahili oldukları
anlaşılan kalemşörleri şöyle diyor: 

"Fotoğraflar da gayet sıcak ve
samimidir. Yüzler güleçtir, hareketler
gayet sempatiktir. Aslında eyleme
katılan başka insanlar da vardır ama
Nuriye ve Semih bu sempatik ifadeleri
nedeniyle olsa gerek kısa sürede
ikonlaştırılır."

Bir başka yerde de şöyle geçiyor: 

"Hepsinden öte, Nuriye Gülmen

ve Semih Özakça’yı ikonlaştıran bu
eylemde"...

Demek öyle;  yüzünde biraz sem-
patik bir ifade olunca, birini hemen
ikonlaştırmak mümkün!

Yalancı, soysuz, halk düşmanı
Süleyman Soylu; hadi o kadar ko-
laysa, emrindeki "güleç yüzlü" bir
işkencecini ikonlaştırsana!

Bir işkencecinin zaten "güleç yüzlü"
olamayacağını düşünerek, bundan vaz-
geçelim; sokakta durup, güleç yüzlü
herhangi birini bulup ikonlaştırın o
halde?

İkon; Hristiyan inancında, İsa'nın
veya ermişlerin tahta üzerine yapılmış
resimlerine deniliyor. Günlük dilde
ikonlaştırmak ise, bir şeyi, kişiyi, "kut-
sallaştırmak" anlamında kullanılıyor. 

Evet, bugün Nuriye ve Semih'in
resimleri, Türkiye'nin dört bir yanında,
hemen her eylemde, konserde, gecede
taşınıyor. Hergün internet üzerinden
onbinlerce, yüzbinlerce Nuriye, Semih
resmi paylaşılıyor. 

Soyluların acizliğine bakın ki,
Nuriye'nin direnişin güzelliğiyle gü-
zelleşen gülüşü karşısında uğradığı
bozguna bakın ki, broşüre, Nuriye
ve Semih'in özellikle "gülmeyen"
resimlerini koymaya dikkat  etmişler. 

Yok, bunu yaparak, direnişin gü-
cünü ve etkisini engelleyemezsiniz.
Bununla, onların "ikonlaştırılmasını"
engelleyemezsiniz. Berkin Elvan'ı
engelleyebildiniz mi? Onları kutsal-
laştıran, onların halkın beynine ve
yüreğine yerleştiren, kahramanlık-
larıdır, fedakarlıklarıdır, cüretleridir,
kavgalarının haklılığıdır. 

� 9- SOYLU SORUYOR: "İÇİNDE NE VAR
BU DHKP-C'NİN?"

CEVAP VERİYORUZ: HAK-
LILIK, MEŞRULUK, BAĞIM-
SIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYA-
LİZM, ADALET, ÖZGÜRLÜK,
AHLAK, FEDAKARLIK, CÜRET
VAR. 

Soylu'nun broşüründeki bir başka
başlık da şu: "İÇİNDE NE VAR BU
DHKP-C'NİN?"

Broşürde, "Aslında Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça eylemlerinin kilit
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noktası da örgütün bu iç yapısında
yatmaktadır." deyip, ardından da yu-
karıdaki soruyu soruyorlar: 

"İÇİNDE NE VAR BU DHKP-
C'NİN?"

Sanki çok büyük bir gizi, büyük
bir sırrı ifşa ediyor Soylu'nun ka-
lemşörleri. Oysa bu başlığın altında
ne bir sır var, ne özel bir bilgi. 

Buradaki tek doğru, DHKP-C'nin
illegal bir örgüt olmasıdır. Ama burada
da "suçu" yine kendinde arayacak
Soylu. 

Neden?

Çünkü, devrimciler, sosyalistler,
150 yıldır dünyanın birçok yerinde
illegal olarak örgütleniyorlar. Fakat
bu hiçbir zaman devrimcilerin tercihi
olmadı. Devrimcileri bu şekilde ör-
gütlenmek zorunda bırakan, emper-
yalizm ve faşizmdir. 

Burjuvazi, iktidarı hedefleyen bir
devrimci mücadeleye, hiçbir zaman
yasallık içinde izin vermemiştir. Re-
formlar için düzen içinde mücadele
edebilirsiniz; ama iktidar için ede-
mezsiniz. İşte bu yüzden, iktidarı,
devrim ve sosyalizmi  hedefleyen
tüm devrimci örgütler, illegal örgüt-
lenmek zorunda kalmışlardır. 

Fakat mesele o değildir; legal
veya illegal; devrimcilerin hayatın
her alanında savunduğu ve yaşattığı
değerlerdir önemli olan. 

Halkı ve devrimcileri teslim alma
politikalarına karşı canlarını ortaya
koyan 1996 Ölüm Orucu şehitlerinin,
"ya düşünce değişikliği, ya ölüm"
dayatmasına karşı düşünceleri uğruna,
yoldaşları uğruna, halkları uğruna
ölümleri göze alan 122 şehidin sa-
vunduğu değerlerdir. 

113 bin kamu emekçisinin işten
atıldığı bir ülkede, bir meydanda tek
başına oturup direnişe başlayan, ya-
nıbaşında bir yoldaşıyla daha açlığa
yatabilen iki insanın savunduğu de-
ğerlerdir. 

"İÇİNDE NE VAR BU NURİYE
İLE SEMİH'İN?" sorusunun
cevabı,;işi, onuru için direnen iki in-
sanın cüretidir, fedakarlığıdır.

SSONUÇ: 

HİÇBİR YALAN VE DEMA-
GOJİ, HAKLILIK VE MEŞRULUK-
TAN DAHA GÜÇLÜ VE ETKİLİ
OLAMAZ. 

SOYLU'NUN BİTMEYEN YA-
LANLARI, SOYLU’YU VE İKTİ-
DARINI BİTİRECEKTİR.  

YALANLA GERÇEĞİN SAVA-
ŞINDA DA BİZ KAZANAĞIZ!

Tarihsel ve siyasal haklılık büyük
bir güçtür. 

Nuriye ve Semih, devletin iki me-
murudur. Bu düzen eğitti onları. Bu
düzenin eğitimi, onları devletin kölesi
yapmak istedi. Ama onlar devrimci
düşüncelerle tanıştılar. Düzenin eğitip
kölesi yapmak istediği iki memuru,
devrimci düşünce kahramanlaştırdı. 

İki direnişçi, tarih yazıyorlar. 

NURİYE, Soylu'nun alçakça ya-
zılmış broşürü karşısında "BENİM
HAKKIMDA 3 TANE DAVA AÇIL-
DI. HEPSİNİ SAVUNDUM, SA-
VUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"
diyor hala.

Faşizme bir kitap yazdırdılar.
Kendi kitaplarını ise gün gün eriyen
hücreleriyle yazıyorlar. 

Kalemlerinin gücünü, tarihsel ve
siyasal haklılıklarından alıyorlar. Ma-
sumluğun da, temizliğin de, dürüst-
lüğün de temeli budur. 

Masum olmayanlar, kirli ve ah-
laksız olanlar, zalim olanlar, tarihsel
ve siyasal olarak haklılık ve meşruluk
zemininde olmayanlar, yani Soylular
ve onların iktidarlarıdır. 

Yalancılık, sırtını kontrgerilla ve
MİT'e dayamaktadır. Kontrgerilla
yalan üretiyor. 

İktidar açıklasın, bu insanlar yalan
mı söylüyor? 

Soylu, yalan ve çarpıtmadan me-
det uman bir çaresizlikle çırpınıyor.
Ama kimseye bir şeyi kanıtlayamıyor
yine. 

Boşuna uğraşmayın; Haklılık,
meşruluk bizim tarafımızdadır. Ya-
lanlarınızı tuz buz edeceğiz. 

(*) Faşist Süleyman Soylu'nun,
ölüm oruçlarında devrimcilerin "örgüt
baskısı" uyguladığını anlattığı bö-
lümde ilginç bir hatırlatma var: 

"Ölüm Orucu Eyleminden Vaz-
geçenleri Avukatları Savunmasız Bı-
rakıyor

Daha önceki mahkumların ölüm
orucunu kendi iradeleri ile yaptık-
larını iddia ettikleri halde ölüm oru-
cundan vazgeçen örgüt mensupları,
terör örgütü tarafından hain ilan
edilerek dışlanmış, avukatları dahi
kendilerini savunmaktan çekilmiştir.
Nitekim yasadışı DHKP-C terör ör-
gütüne yardım yataklık suçundan tu-
tuklu olan Eylem GÖKTAŞ ölüm oru-
cu eyleminden vazgeçtiği gerekçesiyle
avukatları tarafından savunmasız bı-
rakılmıştır.

İlginç bir benzerlik, Özakça ve
Gülmen’in avukatlarının davranış-
larında da görülmektedir."

Yukarıdaki bu bölümü, Süleyman
Soylu'nun diline veren İHD'dir.

Bu iddianın sahibi, İHD İstanbul
Şube Başkanı Kiraz Biçici'dir. Biçici,
2003 yılında, Büyük Direniş can,
kan bedeli sürerken, burjuva basınla
yaptığı röportajda, bu iftirayı ortaya
atmış ve Hürriyet gazetesi de "örgüt
adaleti" manşetiyle bunu devrimci
harekete ve Büyük Direniş'e karşı
kullanmıştı.  

İşte 14 yıl sonra, bir faşist bu iftirayı,
yine devrimcilere karşı kullanıyor.

İşte bu nedenle, ne hainleri, ne de
hainleri meşrulaştırıp, onların üzerinden
devrimcilere, devrimci avukatlara,
devrimci harekete saldıranları asla
unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. 

30 Temmuz
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19ANADOLU TOPRAKLARINI İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



AKP iktidarının işkenceci yüzü
“Bergün Varan’ın saçları” ile bir kez
daha kafalara kazınmıştı. 30 Mayıs
2017 tarihinde İdil Kültür Merkezi,
AKP polislerince basılmış, kültür mer-
kezi talan edilmiş ve içerideki çalışanlar
işkencelerle gözaltına alınmıştı.

Mehter marşı eşliğinde Bergün
Varan’ın saçları kökünden kopartıldı.
İşkencecilerin işkenceleri ayyuka
çıktı ve kamuoyuna da yansıdı. Göz-
altından serbest bırakıldıktan sonra
1 haftalık gözaltı sürecinde yaşadığı
işkenceyi anlattı Bergün Varan:

Savcının kendisini gördüğünde
“Umarım kafanı bu hale polisler ge-
tirmemiştir” dediğini, işkenceyi polis-
lerin yaptığını söylediğinde ise savcının
dudağını ısırdığını belirten Bergün,
gözaltında "Mehter marşını çalıp,
saçlarımı kökünden kopardılar. Özel
bir teknikle saçlarımı yoldular. Saç-
larımı tutup, elini birkaç kez dolayıp
özel bir usülle çektiler. Hayatım bo-
yunca böyle bir acı yaşamadım” di-
yordu Bergün Varan.

İşkence gören sadece Bergün de-
ğildi. Onunla birlikte gözaltına alınan
4 kişi de işkenceyle karşılaştılar. 

Gözaltına alındığında yapılan sağlık
muayenesi raporu ise Bergün’ün avu-
katlarına verilmedi. İşkenceciler her

zamanki gibi suçlarını gizliyorlardı.

Bergün’ün gördüğü işkence, doktor
raporlarıyla da belgelendi. Ve işkence
ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul'da gözaltına alındığında
polisin saçlarını kökünden yolduğu
iddia edilen Bergün Varan'la ilgili
TBMM İnsan Hakları Komisyonu suç
duyurusunda bulundu. Açıklama Ko-
misyon Başkanı'ndan geldi. Başkan,
Mustafa Yeneroğlu, “Cumhuriyet sav-
cılığına suç duyurusunda bulunuldu”
dedi.

Bergün Varan’ın saçlarının kö-
künden koparılmasına yönelik basına
yansıyan haberlerin ardından TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı AKP’li Mustafa Yeneroğlu
da “Cumhuriyet savcılığına konuyla
ilgili suç duyurusunda bulunulduğu-
nu” açıkladı.

Ayyuka çıkan, basına da yansıyan
işkenceler karşısında, AKP’li komis-
yon başkanı böyle bir açıklama yap-
mak zorunda kalıyordu.

Ancak Bergün Varan’a yönelik
işkence ile ilgili asıl açıklama, TBMM
Başkanlığı’ndan geldi. Haziran 2017
tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun yanıtlaması talebiyle HDP
Milletvekili Erdal Ataş tarafından
soru önergesi verilmişti. Soru önergesi
içerisinde polisin sistematik işkence
yaptığını ifade eden Ataş, Bergün
Varan’la ilgili işkenceler nedeniyle
sorumlular hakkında soruşturma açılıp
açılmadığını sormuştu. TBMM Baş-
kanlığı ise verilen önergeyi işkence
ifadeleri nedeniyle “kırıcı” ve “ya-
ralayıcı” bulduğunu belirterek öner-
geyi iade etti. 

Ve tutuklu Grup Yorum üyeleri
için Özgürlük ve Adalet Nöbeti tutan
Bergün Varan 21 Temmuz günü İdil
Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun
ile birlikte gözaltına alındıktan sonra
tutuklandı.

İşkence yap, işkence iddialarını
reddet, işkence yaptığına “terörist”
de ve sonra da tutukla.

“Hukuk devletinin dışında bir şey

yapılmıyor”. “Terörle mücadele edi-
yoruz”. İşte AKP’nin İçişleri Baka-
nının işkenceler, katliamlar karşısında
verdiği cevap.

İşkenceyi örtbas etmeye çalışı-
yorlar. Bunu yaparken çaresizlikleri,
kendi suçlarını örtbas etme çabaları
çok belirgindir.

İşkence sokaklardadır, akreplerin
içinde ve basılan kurumlardadır. Ka-
rakollarda, şubelerdedir. İşkencenin
bu derece yaygınlaşması da işkence
yok diye reddetmek de AKP’nin suç-
larını gizleme ve suçlarından duyduğu
korkusunun sonucudur.

Korkunun ecele faydası olmaya-
cak. AKP iktidarı işkencelerinin, kat-
liamlarının hesabını verecektir. 

Mahallemizde 

Uyuşturucuya Karşı 

Savaşta 3. Cephe

Okmeydanı Halk Meclisi olarak
kısa süre önce Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi Mektep Sokağı sakinleri
ile, uyuşturucu satıcılarına karşı
bir sokak toplantısı gerçekleştiril-
mişti. Toplantıda her hafta Çarşamba
günü sokak üzerinde nöbet tutulması
kararlaştırılmıştı. Bu aynı zamanda
Şark Kahvesi telefon kulübeleri,
Özel Okmeydanı hastane sokağın-
dan sonraki uyuşturucuya karşı açı-
lan savaşta, üçüncü bir cephenin
açılması kararıdır. Karar gereği ilk
nöbet 10 kişi ile 12 Temmuz’da,
ikincisi ise 25 kişiyle 19 Temmuz
tarihinde tutuldu. Okmeydanı Halk
Meclisi: "Nöbetlerimiz sokağımızda
uyuşturucunun u’su anılmayacak
hale gelene kadar sürecektir" açık-
laması yaptı. 

İŞKENCENİN ADI DA “TERÖRLE MÜCADELE” YALAN VE DEMAGOJİLERLE
İŞKENCEYİ ÖRTBAS EDEMEZSİNİZ İŞKENCE HER YERDEDİR!

AKP iktidarı Bergün Varan’ı Tutuklayarak İşkenceyi Gizlemeye Çalışıyor
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Siyonist İsrail yönetiminin Filis-
tinlilere yönelik keyfi uygulamalarının
yanı sıra; gözaltı, tehdit, tutuklama,
katletme ve yeni yerleşim birimleri
inşaa etme şeklinde süren saldırıları,
en son  Filistinlilere ait olan ve
Siyonist İsrail’in işgal ettiği topraklarda
bulunan Mescid’i Aksa’da yaşanan
çatışmalarla gündeme girdi.  

Müslümanların ilk kıblesi olarak
bilinen Mescid’i Aksa’da 14 Tem-
muz’da, iki Filistinli gencin moto-
sikletle gelerek kapıda İsrail polislerine
saldırdığı iddia edildi. Daha sonra
Mescid-i Aksa’nın avlusuna giren
gençlerle devam eden çatışmada 2
polis öldü, 1 polis yaralandı ve Filis-
tinli 3 genç şehit düştü. 

Filistinli 3 gencin katledilmesi
üzerine çıkan olayları bahane eden
İsrail yönetimi, 3 gün Mescid’i Aksa’yı
ibadete kapattı. Mescid’i Aksa’nın
önünde toplanan Müslüman halk,
inançlarına yönelik bu saldırılara karşı
sessiz kalmayarak Mescid’i Aksa’ya
girmeye çalıştı. Bunun üzerine, yine
güvenliği sağlama bahanesiyle Ha-
rem-i Şerif’in giriş kapılarına metal
dedektörler yerleştirdi ve 50 yaşın
altındaki Müslümanların girişini ya-
sakladı. Filistin halkı, metal dedek-
törlerin güvenlik sağlama amaçlı değil,
Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı
olduğunu bildiğinden, metal dedek-
törlerin derhal kaldırılmasını istedi.
Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya
yönelik engellemelerinin işgal oldu-

ğunu belirten Filistinliler, Mescid-i
Aksa'nın etrafı başta olmak üzere
şehrin birçok noktasında eylem dü-
zenledi. Siyonist İsrail polisi, eyleme
katılan Filistin halkına biber gazı ve
coplarla saldırırken, Filistinliler de
polise taşla karşılık verdi.

23 Temmuz’daki olaylarda halkı
dağıtmaya çalışan katil İsrail polisi,
göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve
ses bombaları ile saldırılarında Filistin
halkından 24 yaşındaki bir genci daha
katletti ve 67 kişinin de yaralanmasına
neden oldu.  Olayların tırmanması
üzerine ard arda yapılan açıklamalar,
öfkenin had safhaya ulaştığının gös-
tergesiydi.

“İşgal Gücünün Her 
Türlü Egemenlik Kurma
Çabalarını Reddediyoruz”

Saldırılar sırasında plastik mer-
miyle yaralanan Kudüs Yüksek İslam
Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Ha-
tibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in cuma
gününe kadar bu cihazları kaldırmadığı
takdirde, Filistinlilerin, mücadelesine
devam edeceğini belirterek şunları
söyledi: 

"Çünkü bu cihazlar, Mescid-i Ak-
sa'ya ciddi bir saldırı anlamı taşıyor.
Müslümanların kendi içişlerine mü-
dahale anlamına geliyor. Biz de bu-
radan Mescid-i Aksa'nın Müslüman-
lara ait olduğunu bir kez daha yineliyor
ve idaresinin de Müslümanlara ait

olması gerektiğini vurguluyoruz.
İsrail işgal gücünün her türlü
egemenlik çabalarını reddedi-
yoruz. Cuma namazlarını, bu
cihazlar kaldırılmazsa yollarda
kılacağız. Eğer kaldırılırsa biz
de Harem-i Şerif'te namazımızı
eda edeceğiz. Bu metal arama
dedektörleri çok açık bir şekilde
Mescid-i Aksa'ya bir müdaha-
ledir. İşgal gücünün her türlü
egemenlik kurma çabalarını red-

dediyoruz." 

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını
resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı’na
danışmadan aldığı bu tek taraflı ka-
rarların kabul edilmesi halinde, bunu
daha ileri adımlarının olacağını belirten
Filistinliler, Aksa’nın ellerinden alın-
masından endişe ettiğinden olaylar
tırmanarak devam etti.

Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü
Ebu Ubeyde, 23 Temmuz’da Twitter
hesabından yaptığı açıklamada;  İs-
rail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e
saldırması durumunda “Kudüs inti-
fadasını” tetikleyeceğini belirterek
“Düşman Aksa’ya cüret eder ve Ku-
düs’e savaş açarsa, küller altındaki
közler hareketlenir ve Kudüs intifa-
dasını ateşler” , “Uykusuz Kalacak-
sınız!”,  ifadelerini kullandı.

FHKC tarafından 22 Temmuz’da
yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ile
yürütülen savaşın idaresi için halk
ve kitleler bazında faaliyette bulunacak
ulusal birlik yönetimi kurulması çağ-
rısında bulunuyoruz." ifadesi kulla-
nıldı. Açıklamada, direniş gruplarının
askeri kanatlarından, birlikte hareket
etmeleri, İsrail'e karşı direniş hareketini
tırmandırmaları, Kudüs'e destek ama-
cıyla nitelikli operasyonlar düzenle-
meleri ve gösterilere devam etmeleri
istendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas ise, "Mescid-i Aksa'nın kapı-
larında elektronik metal arama de-
dektörlerinin kurulmasına izin ver-
meyeceğiz. Aksa üzerindeki egemenlik
hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izle-
memiz kapılarında bizim durmamız
gerekir" açıklaması yaptı. 

Direnişin Sonucunda
Metal Dedektörler
Kaldırıldı

Siyonist İsrail tarafından Aksa ka-
pılarına yerleştirilen metal arama de-
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dektörleri nedeniyle yaşanan büyük
çatışmaların ardından Siyonist İsrail
polisi 25 Temmuz gecesinden itibaren
metal arama dedektörlerini kaldırma
kararı aldı. Siyonist İsrail yönetimi
Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle
arama yapacak polis güçleri, kameralar
ve demir bariyerler yerleştireceğini
açıkladı. 

Siyonist İsrail Güvenlik Kabine-
si’nin 25 Temmuz’da verdiği karar
üzerine Mescid-i Aksa'nın kapıların-
daki dedektörleri söken polis, 27 Tem-
muz’da ise kapılarda kalan demir
korkulukları da kaldırdı. Korkulukların
kalkmasının ardından Mescid-i Ak-
sa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında top-
lanan Kudüs halkı, kutlama yapmaya
başladı. Bu elbette ki, direnen Filistin
halkının zaferidir.  Filistin’deki tüm
örgütlü güçlerin ideolojik olarak ge-
riliklerini gözönünde bulundurduğu-
muzda bile halkın asla direnişten vaz-
geçmeyeceğini her geçen gün daha
net görüyoruz. Çünkü haklı ve meşru
olanın Filistin halkı olduğu, o top-
rakların, inanç, ibadet merkezlerinin
Filistin halkına ait olduğu tartışma-
sızdır. 

Keyfi Yeni Yerleşim 
Politikasıyla Adım Adım
İşgal…

Filistinlilerin, sadece topraklarını
işgal eden Siyonist İsrail yönetiminin
tüm çabaları, böylece başarısızlığa
uğramış oldu. Ancak, uzun yıllardır
bu çabalarından vazgeçmediği gibi,
bundan sonra da vazgeçmeyecektir.
Bu yine çeşitli biçimlerde olacaktır.
Örneğin; en son 15 Temmuz’da Si-
yonist İsrail’in 800 yeni yerleşim bi-
rimine onay verdiğine dair haberler
yayınlandı. İsrail, 276'sı Pisgat
Ze'ev'de, 120'si Neve Ya'akov'da,
200'ü Ramot'da ve 202'si Gilo'da ol-
mak üzere toplamda 800 yeni yerleşim
biriminin inşasına izin verdi. Filistin
topraklarında inşa edilecek yerleşim-
lerin, belediyeden gelen onayın ar-
dından İsrail İçişleri Bakanlığı tara-
fından da onaylanması gerekiyor. 

Siyonist İsrail hükümetinin 24
Ocak 2017'de aldığı kararla işgal al-
tındaki Filistin topraklarında (Batı
Şeria’da) 2 bin 500 yeni konut inşa
etme planı söz konusu… İsrail yerle-

şimleri uluslararası hukuka göre ya-
sadışıdır ve Filistin halkının sivil, si-
yasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklarını ihlal etmektedir.

2017 Yılı verilerine göre, Filistin'in
yüzde 85'i İsrail işgali altında… İsrail,
27 bin km2 lik tarihi Filistin toprak-
larının %85'ine el koymuş durumda.
Filistinliler ise bu alanın sadece %
15'ini kullanabiliyor.

Sonuç olarak: Siyonist İsrail, em-
peryalizmin ve Türkiye gibi işbirlik-
çilerinin desteği (ekonomik, askeri
ve siyasi alanda) ile bu yayılmacı ve
saldırgan politikasını sürdürmeye ça-
lışsa da, başta Ortadoğu halklarının
baş düşmanlarından olmaya devam
edecek. Siyonist İsrail’e karşı Filistin
halkının davası dünya halklarının da-
vası haline dönüşmüştür. Bu nedenle
halkların inançlarına, toprak bütün-
lüğüne, kültürüne, özgürlüğüne yö-
nelik her saldırıya karşı halkların
birliği ve ortak mücadelesiyle cevap
vermeliyiz. Filistin, Filistin halkları-
nındır. Er ya da geç zafer direnen
halkların olacaktır. 

CHP’li Şişli Belediyesi, 

İşçileri AKP’li Firmalara 

Satıyor

Aylar önce Şişli Belediyesi, KENT
YOL işçilerinin personel ihalesini
KENT YOL işçisinden gizli TEM AY
Şirketine satmıştı. İşçiler bu oyunu
fark edip tepki gösterince belediye
geri adım atmıştı. Ve ihale 17 Temmuz
2017’ye ertelenmişti.

Bugün 17 Temmuz 2017’ye gelin-
diğinde ise hiçbir şeyin değişmediğini
Şişli işçisi gördü. 17 Temmuz 2017’de
Şişli işçisi emeğine sahip çıkmak için
yine Belediye binasının önünde eylem-
deydi. İhalenin KENT YOL  A.Ş'de
kalmasını istiyordu. İhale KENT YOL
A.Ş'de kalır ise işçiler sosyal haklarını
kaybetmeyeceklerini, sendikal haklarını
koruyacaklarını bildikleri için direni-
yordu. O gün belediye ve sendikanın
görüşmeleri sonucunda ihalenin 25 Tem-
muz 2017 tarihine ertelenmesi üzerine,
sendika da eylemi ertelemişti.

Şimdi 25 Temmuz 2017 tarihindeyiz.
Şişli Belediyesi işçileri, TEPKİLERİN-
DEN kaynaklı belki TEM AY şirketine
satmayacak ama yine onun gibi AKP'li
bir şirkete satacak. Sorun işçilerin hangi
şirkete satılacağından ziyade satılacağıdır.
İşçilerin haklarının yok edileceğidir. İş-
çiler onlarca kazanılmış haklarını bir
imza ile kaybedecekler. Hem de bunu
CHP'li bir belediye yapacak. Hem de
bunu taşeronu kaldıracağız, taşeron ile
mücadele edeceğiz diyen bir partinin
belediye başkanı yapacak.

Şişli işçisine sesleniyoruz. Bizler
Şişli Belediyesi’nin önünde adalet
diye slogan atıyoruz ve direniyoruz.
Bu parti ve bu belediye başkanı değil
miydi daha 20 gün önce AKP’ye karşı
ADALET diye 440 km. Yürüyen.
Kimden adalet istiyordu? AKP'den.
Hani CHP değil miydi haksızlıklara
karşı da yürüyen. NE değişti 20 günde?
AKP ile CHP dost mu oldu işçiyi
birbirlerine peşkeş çekiyorlar?

İşçiler, kardeşlerimiz! İşçinin partisi

sınıfının partisidir. Bu bir ekmek kav-
gasıdır. Sınıf savaşıdır. CHP, bir bur-
juva partisi ve sınıfının partisidir.
Bizi, hiç gözümüzün yaşına bakmadan
AKP'li bir firmaya satar. “Bu şunun
adamıymış, bu bunun adamıymış”
bakmaz. Onu ilgilendiren cebine giren
paralardır. O nedenle bu satışa izin
vermemek için sesimiz daha gür çık-
malı ve daha çok birlik olmalıyız.
Bugün burayı inletelim. CHP de AKP
de görsün.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ
İŞÇİ MECLİSİ 
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Dünyada ve ülkemizde uyuşturucu
kullanma oranları hızla yükseliyor.
Gazetelerin 3. sayfaları ve TV haber-
lerinde, uyuşturucunun ilkokullara
kadar indiği haberleri yapılıyor.
AKP'nin 13 yıllık iktidarında, uyuş-
turcudan ölüm oranları % 1833 ora-
nında artıyor. Bonzai denen ölüm
zehri; Amerika'dan Avrupa'ya, Afri-
ka'dan Ortadoğu'ya ve Balkanlar'a,
Asya'ya bütün dünyada yaygınlaşıyor
ve gençlik bu zehirle katlediliyor. 

Uyuşturucu, emperyalizmin, halk-
ları uyuşturarak boyun eğdirmeye yö-
nelik kullandığı bir silahtır. Özellikle
halkın en dinamik kesimi olan gençliği
hedef alırlar. Halkları ve gençliği,
haklarını arayamaz, direnemez, karşı
koyamaz, savaşamaz duruma getirirler.
Uyuşturucu, beyni ve iradeyi teslim
alan bir silah haline gelmiştir. Bu
silahı, AKP iktidarı da ülkemizde çok
yaygın bir şekilde kullanmaktadır.
Bunun somut örneği, Hasan Ferit Ge-
dik Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi
binasının, AKP polisi tarafından işgal
edilmesi, uyuşturucu çeteleriyle mü-
cadele eden devrimcilerin gözaltına
alınıp işkence yapılması ve tutuklan-
malarıdır. 

Bugün, halkımızın yaşadığı yoksul
mahallelerde, uyuşturucu çeteleri cirit
atmakta ve halk çocuklarını zehirle-
mektedir. AKP polisi ise, sadece okul-
lar açılırken yaptığı göstermelik, şov
niteliğindeki operasyonlarla, uyuştu-
rucuyla mücadele ettiği izlenimi ya-
ratıyor. Oysa AKP döneminde uyuş-
turucudan ölenlerin oranı % 1833 kat
artmıştır. AKP polisi, yoksul halkın
yaşadığı mahallelerdeki çetelere destek
vermekte, onları cesaretlendirmekte,
çetelerle mücadele eden devrimcileri
tutuklayarak, çeteleri korumaktadır.

Yani uyuşturucuyu yaygınlaştıran,
halkı sömüren, egemenlerdir. Çün-
kü sömürü düzenlerinin, zengin-
liklerinin, şatafatlı yaşamlarının
geleceği, halkın boyun eğmesine,
sessiz kalmasına, direnmemesine,
mücadele etmemesine bağlıdır. 

Peki gençlerimiz neden uyuş-
turucu kullanır? 

Düzenin yarattığı birçok sorunla
baş etme gücü bulamayan, sorun-
larını çözemeyen, yalnızlaşan, ken-
disini güçsüz ve çaresiz hisseden,
yaşamına anlam katamayan gençle-
rimiz, çeşitli biçimlerde uyuşturucuya
başlıyorlar. Kimi zaman esrar kulla-
narak, kimi zaman hap alarak başlayan
bu süreç, eroin, kokain, morfin, bonzai
gibi maddeleri kullanmaya ve bağımlı
olmaya evriliyor. Uyuşan beyinler ve
bedenler, sahte bir algı dünyasında,
kendini kaybetmiş, uyuşmuş ve dün-
yanın gerçekliğinden, sorunlarından
"uzak" bir dünyada yaşamaya evriliyor. 

Uyuşturucunun, insan bedeni üze-
rindeki en önemli etkisi, kişinin ira-
desini teslim alması ve kendisine ba-
ğımlı bir hale getirmesidir. Beynin
uyuşması, gerçek dünyadan kopması,
onun artık kendi gerçek sorunlarından
ve nedenlerinden uzaklaşmasını sağlar.
Kahreder, lanet okur ancak sorunlarının
kaynağından uzaklaştıkça, çözümün-
den de uzaklaşır. Böylece tek yol ola-
rak kaçmak, sorunlardan ve nedenle-
rinden uzak olmaya çalışmak, diren-
memek, mücadele etmemek, örgüt-
lenmemek, bunun yerine, içe kapan-
mak, kendini uyuşturmak kalır. Oysa
uyuşturucu çözüm değildir, bu ger-
çeklik, kısa süre sonra anlaşılsa da,
artık bağımlı hale gelindiğinden dolayı,
çoğu zaman bir çıkış yolu da buluna-
maz. 

Oysa bir çıkış yolu vardır ve bu
çıkış yolu devrimciliktir. 

Uyuşturucuyla Mücadelenin
Yolu ve Her Türlü
Sorunlarımızın Çözümü
Devrimdedir,
Devrimciliktedir

Düzen, gençlerimizi uyuşturucuyla
zehirliyor, daha sonra ise onları suçlu
ilan ediyor. Uyuşturucudan kurtulmak
için ise yine uyuşturucu ilaçlar veri-
yorlar. Oysa uyuşturucuyla mücade-
lenin yolu ilaç değildir. 

Uyuşturucuyla mücadelenin yolu,
gençlerimizin uyuşturucuya başlama
nedenlerini bulup yok etmektir. Genç-
lerimiz neden hayattan kopmakta, ne-
den yaşam sevinçlerini ve umutlarını
yitirmektedir? Neden inançsızlaşmakta
ve neden çareyi, kendini uyuşturmakta
aramaktadır? 

Önemli olan, bu soruların cevap-
larını verebilmek ve uyuşturucuya
başlama nedenlerini ortadan kaldıra-
bilmektir. 

Salih Kanza, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Mücadele Merkezi'nde,
uyuşturucu bağımlılığını yenen genç-
lerimizden biridir. Salih Kanza, uzun

Salih Kanza; Devrime, Halkına ve Vatanına, Onların Değerlerine Sarıldı

UYUŞTURUCU, FAŞİZMİN YOZLAŞTIRMA VE ÇÜRÜTME ARACIDIR!
UYUŞTURUCUDAN KURTULMANIN YOLU 
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yıllar boyunca uyuşturucu bağımlısı
olarak yaşadı. Salih uyuşturucu ba-
ğımlılığını yendi. 

Çünkü Salih'e, halk ve vatan sevgisi
verildi. Çünkü Salih'in önüne, yeni
bir yaşam, yeni bir dünya serildi.
Halkı ve vatanı için mücadele etme,
uyuşturucuya bağımlı olmasına neden
olan emperyalizme ve faşizme karşı
mücadele etme, kendisi gibi olan bin-
lerce ve onbinlerce genç için mücadele
etme olanağı sağlandı. Yani Salih'e,
sorunlarının kaynağı ve mücadele
yöntemleri öğretildi. Uyuşturucudan
kurtulması için, yine uyuşturucu haplar
verilmedi. Tam tersine, uyuşmasının
önüne geçildi. Uyanması, diri kalması
sağlandı. Yani Salih'e devrimcilik öğ-
retildi. 

Salih Kanza, devrime, halkına ve
vatanına, onların değerlerine sarıldı.
Hem de sımsıkı sarıldı. Emperyalizme
ve faşizme karşı mücadeleye atıldı.
Halk ve vatan sevgisi ve halk düş-
manlarına karşı mücadele, Salih'e,
uyuşturucuya karşı direnme, savaşma
ve kazanma cüreti ve iradesi kazan-
dırdı. Emperyalizmin ve faşizmin kor-
kusu da bundandır. Gençlerimizin dü-
zene olan tepkilerinin örgütlü bir hale
dönüşmesi, onların iktidarlarının sonu
olacaktır. 

"Varoşlardan gelip gırtlaklarımızı
kesecekler" korkusudur yaşadıkları. 

Bu korku sonucunda Salih'i tutuk-
ladılar. Tutuklamakla da yetinmediler
ve arkadaşlarından ayrı bir hücreye
koyarak tecrit etmek istediler. Salih
direndi, açlık grevi yaptı ve hapisha-
nedeki her türlü saldırının karşısında
durdu. Genel direnişin en ön saflarında
mücadele etti. Çünkü kini ve öfkesi
büyüktü. Kendisini umutsuzluğa sü-
rükleyen, uyuşturucuyla zehirleyen
düzene öfkesi büyüktü. Öfkesinin bü-
yüklüğüyle direndi Salih. Salih'in yol-
daşlarını başka hapishanelere sürgün
sevk yaptılar. Silivri Hapishanesi’nde
direnen tek tutuklu olarak kaldı Salih.
Ancak direnmekten vazgeçmedi. Ar-
kadaşları sürgün edildikten sonra; "Aç-
lık grevini bırakmazsan seni asla o
hücreden çıkarmayız. hep tek kalırsın,
bırakırsan seni çıkarırız" diyerek Sa-
lih'i tehdit ettiler. Salih, düşmanın

tehditlerini kabul etmeyerek direnmeye
devam etti ve "önce talebimi kabul
edin" dedi. Salih'in direnişteki karar-
lılığı sonrasında, ertesi gün tek kişilik
hücreden çıkardılar. 

Salih'te direnme gücünü, mücadele
etme gücünü yaratan devrimdir, halk
ve vatan sevgisidir. Halk düşmanlarına
olan kin ve nefrettir. Salih, bütün
gençlerimize örnektir. Kurtuluşun yolu
devrimdedir, örgütlü mücadelededir.
Hiçkimse, tek başına kapitalist düzenin
saldırılarıyla, yarattığı sorunlarla başa
çıkamaz. Bu nedenle örgütlenmek ve
mücadele etmek bir zorunluluktur.
Kişiliğimizi, bedenimizi, beynimizi
koruyabilmenin yolu da devrimciliktir.
Çünkü devrimcilik, her türlü sorunla
ortak mücadele etmektir. Çünkü dev-
rimcilik, sorunların kaynağı olan em-
peryalizmle mücadele etmektir. Çünkü
devrimcilik, halk değerlerine sarıl-
maktır. Çünkü devrimcilik, düzenin
yok ettiği, kirlettiği, bireycileştirdiği
her türlü halk değerlerini, en temiz
haliyle, en saf haliyle yaşamaktır.
Çünkü devrimcilik, halka karşı sevgi,
halk düşmanlarına karşı kin ve nefrettir. 

Öfkemizi örgütlemeliyiz. Öfkemiz
örgütsüz olursa, tek başına olursa, dü-
zen içi yollara başvurur. Kendimize,
etrafımıza, hayata isyan ederiz. Oysa
isyan etmemiz gereken yer, sorunların
kaynağıdır. Adeletsizliğin, yoksulluğun,
açlığın, sömürünün kaynağıdır isyan
etmemiz gereken yer. Ve onun adı,
emperyalizm ve faşizmdir. 

Salih Kanza, bütün gençlerimize
çağrıdır. 

- Sorunlarımızın kaynağı, emper-
yalizm ve faşizmdir. Çözümü de em-
peryalizme ve faşizme karşı mücade-
ledir. 

- Öfkemizi, kendimize, ailemize,
arkadaşlarımıza değil, sorunlarımızı
yaratan düzene karşı örgütlemeliyiz. 

- Devrimcilik, insana onurunu ka-
zandırır. Devrimcilik, insanda müca-
dele etme gücü ve iradesi yaratır. 

- Devrimcilik, halk ve vatan sev-
gisidir. Halk ve vatan sevgisi, bağım-
lılığın gerçek ilacıdır. 

- Uyuşturucuyu yaygınlaştıran ve
uyuşturucu çetelerini örgütleyen, em-

peryalistler ve işbirlikçileridir; uyuş-
turucuyla mücadele eden ve uyuştu-
rucuyu yenenler ise devrimciler. 

- Devrimci olmak, hayata gerçek
anlamını katmaktır. 

- Devrimci olmak, direnme, mü-
cadele etme, kazanma iradesini ve
kararlılığını kazanmaktır. 

Çare Devrimdir 
çaresiz mi insan 
söyle çaresiz mi... 
öfke, 
kin, 
nefret... 
evet haklısın 
yoksa adalet, 
yoksa eşitlik, 
yoksa insanca yaşam 
gerek isyan etmek, 
gerek öfkelenmek, 
gerek kinlenmek. 
ama arkadaş 
kime öfkemiz, 
kime kinimiz, 
kime nefretimiz, 
ve sevgimiz 
sevgimiz kime? 
çare mi umutsuzluk 
çare mi bir şırınga ile uyuşmak 
ya da şişenin dibine vurup sarhoş

olmak 
çare mi kendinden geçmek, 
çare mi hayattan vazgeçmek... 
yok arkadaş yok 
çare sensin! 
çare halktır 
halkın ve vatanın için 
yaşaman, 
direnmen, 
savaşman gerek. 
ve arkadaş 
halkını ve vatanını sevmen gerek. 
yani diyoruz ki 
devrim 
devrimdir bizi 
hepimizi kurtaracak olan 
sömürüye, 
açlığa, 
adaletsizliğe son verecek olan. 
ve devrimdir arkadaş 
insana onur katan 
değer katan... 
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Sabah haberlere bakarken, birden
“Kadıköy Acıbadem'de çıkan çatışmada
bir kişi...” diye başlayan haberi gördü-
ğümde, bir heyecan bir kaygı sardı beni.
Çünkü sen, o bölgede oturuyordun...
İsim öğrenmeye çalışıyordum ama isim
geçmiyordu. Sonra birden, 3 dakika
önce yayınlanmış haberde "ismin, TA-
YAD'lı İnanç Özkeskin olduğu bildirildi"
haberini gördüm. Ve hemen evden çıktım. 

Yolda yürürken, sanki sen, benim
yanımda yürüyor da, yine bir şeyler an-
latıyordun. Sesin, anlattıkların, mahcup
gülüşün ve resmin, en yaşayan haliyle
hep gözümün önündeydi. 

Sonradan öğrendim ki, “Süleyman
soylu’ya eylem hazırlığında” diye vur-
muşlar seni. Bunu okuyunca, öfke dolu
yüreğimle gülümsedim. Suçlular kendini
nasıl biliyor, korkularını nasıl dile getiriyor
diye gülümsedim... 

Belki sen, bu hazırlıkta değildin ama
eminim ki tüm halk düşmanlarına dair
hazırlıkta olan halkın yiğitleri var, Cep-
he'nin sıra neferleri var, halka adanmış
yürekler var. 

Bu korkuyla İnanç'ı vurdunuz, kat-
lettiniz. Peki kaç İnanç'ı vurabilirsiniz
ki? Kimin nereden çıkacağını bilemeden,
halkın, adalete yeminli hançerini yüre-
ğinizde hissedeceksiniz. Can havliyle
her şeye saldırıyorsunuz, vuruyor, kırıyor,
öldürüyorsunuz... Başka bir şey yapa-
mazsınız zaten, elinizden başka bir şey
gelmez. Ama ne yaparsanız yapın, tarih,

hep bizden yana... 

İlginç'i katlettiniz, yerine
İnanç geldi. Bu güzel vatanın İnanç
yüklü dağları, bu dağlarında Mahir
yürekli savaşçıları olduğu sürece, ye-
nilmeye mahkumsunuz... 

Biz, şehitlerimizin yüreğini yüreği-
mize katıp, yolumuzda yürümeye devam
ediyoruz. Tıpkı İnanç gibi. 

İnanç'ın olduğu her yerde, mutlaka
abisi İlginç de vardı. Konu, mutlaka İl-
ginç’e gelirdi ve onu anlatırken sesi
öyle vefa, öyle sevgi dolu çıkardı ki ya-
nındaki de etkilenirdi. 

Ona dair anılar, ona dair olaylar dü-
şüncelerin, duyguların, hep sohbetinin
konularından biriydi. İlginç’e saygı du-
yuyordun, ona layık olmak istiyordun.
Ve başardın da. 

Seninle Kadıköy’de görüşmüş, işleri-
mizi konuşmuştuk. Sonra bir yere gidip
çay içmiştik. Yine İlginçimiz’i bana an-
latmaya başlamıştın. Sonra “mezarına gi-
delim mi, çiçek alıp gidelim” demiştin
de, ben “sonra gideriz, bugün çay içip
andık, sonra yanına gidip onunla da sohbet
ederiz” demiştim. Ve sonra olmadı tabi... 

İçten, hesapsızdın. Bir insanı kır-
maktan çekinir, eleştirilerinde hassas
olurdun. Birini kıracak söz çıkmazdı
ağzından pek. Kolay kolay eleştirmezdin
ama eleştirdin mi kimse bir şey demezdi.
Haklıydın çünkü. Hayatın içinde öyle
sakin, öyle gerçek yapardın ki eleştiri-
lerini. 

Mütevaziydin. 53 yaşındaydın ama

eleştiriye açıktın. Olgunlukla karşılardın.
Çocuğun yaşındakiler, bazen kızarak
seni eleştirirdi. Sen hemen eleştiriyi alır-
dın. Kısa sürede eleştirileri dikkate
aldığını pratiğinde görürdük. Bu da as-
lında sana güveni artırırdı. Eleştirileri
dikkate alıyordun değiştirmeye çalışı-
yordun, çünkü senin amacın vardı. Ve
eksikliklerini tamamlamak istiyordun.
Biri eleştirdiğinde teşekkür ederdin. 

Dakiktin. Hiç geç kalmazdın. Geç
kalındı mı eleştirirdin. Bu konuda çok
hassastın. Hatta bir keresinde seninle
randevulaşırken, 15 dakika bekleriz, bu-
luşamazsak ayrılırız, diye konuştuğu-
muzda, sen ısrarla karşı çıkıyordun “15
dakika uzun bir süre, 3-5 dakika olsun”
derdin. Bu konuda ikna olmamıştın ama
bizi de ikna etmediğin için, 15 dakika
kuralına bence doğru değil” deyip uy-
muştun sonraki zamanlarda, 15 dakikayı
5 dakikaya çekmiştik birlikte. 

Konuşmayı severdin. Bıraksak, hiç
susmadan bir sürü şey anlatabilirdin.
Saatlerce konuşma potansiyelin vardı. 

Seni görmek, tanımak kolaydı. Sa-
deydin. İçin dışın birdi. Şimdi düşünü-
yorum da aslında bize ne kadar çok şey
kattın. Hem de sessizce, hem de hayatın
doğal akışında. 

Şimdi sen de vatanımızın toprağına
düşen kiraz çiçeğimiz oldun. Sana sö-
zümüz olsun ki, sen nasıl ki, son anına
kadar İlginç abiyi yüreğine, bilincine
kattıysan, biz de seni yüreğimize katarak
daha hızlı yürüyecek ve düşmanın kor-
kulu kabuslarını gerçek yapacağız. 

Yoldaşları, İnanç Özkeskin’i Anlatıyor: 
“Seni görmek, tanımak kolaydı. Sadeydin.

�çin dı�ın birdi. �imdi dü�ünüyorum

da aslında bize ne kadar çok �ey

kattın. Hem de sessizce,

hem de hayatın do�al akı�ında.”
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



EMPERYALİZMİN, KAFAMIZIN İÇİNDE KARAKOL KURMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ!

EMPERYALİZMLE UZLAŞMAYACAK,
EMPERYALİZM, YERYÜZÜNDEN SİLİNİNCEYE KADAR SAVAŞACAĞIZ!

Yeni sömürgecilik, emperyalizmin içsel bir olgu
haline gelmesidir. Bize ait bir şeymiş gibi, olağan,
sıradan, doğal karşılanır hale gelmesidir emperyalizmin.
Oturduğumuz evin bize ait olmamasını, ücretsiz eğitim
hakkının olmamasını nasıl doğal bir şeymiş gibi kabul
eder hale getirildiysek; işte büyük evimiz olan vatanımızın
emperyalizme göbekten bağımlı bir hale getirilmesini
de doğal kabul etmemiz isteniyor.

İktidarı, cuntalarla-işgallerle ele geçirmek yetmemiş,
emperyalizm, asıl olarak kafalarda iktidar kurmak iste-
mektedir. Bunu da ideolojik sızma ile yapmaktadır.

Hegemonyasını; cuntalarla, işgallerle kabul ettirmek
istediğinde, bunun cevabını, dünyanın 3’te 1’inin demo-
kratik halk iktidarları ile sosyalist devrimler tarafından
denetiminden çıkmasıyla almıştır. Emperyalizm, paylaşım
savaşının keskinleşmesiyle birlikte yöntemini değiştirmiş;
asıl olarak beyinleri işgal etmeye başlamıştır. 

Yeni sömürge bir ülkede, ideolojik sızma, temel bir
işleve sahiptir. Halkın kafasında bağımlılığı kurumsal-
laştırıyor ve normalleştiriyor.

İdeolojik sızmanın temel işlevi, halkın kendisini, yeni
sömürgecilik düzeni içerisinde anlamalarını ve bunu de-
ğiştirmek istemelerini engellemektir.

Okullarda, üniversitelerde eğitim sistemiyle birlikte,
düzene uygun kafalar yetiştiriliyor. Polis, sadece okulun
kapısında beklemiyor, kafaların içine de karakol kurulmak
isteniyor.

Düzene uygun akılların üretildiği okullarda, bağımlılık
meşrulaştırılıyor, burjuvazinin felsefesi olan idealizm
öğretiliyor ve yaygınlaştırılıyor. Gerçekler gizleniyor. 

Düşman içimizde fakat onu seçemeyelim; dostla düş-
manı ayırt edemez duruma gelelim isteniyor. Güzel
kokuyla kötü kokuyu, siyahla beyaz rengi birbirinden
ayıramamak gibi, düşman kavramı belirsizleşiyor.

Bunu yaratan, emperyalizmin ideolojik saldırısıdır. 
Peki biz nasıl ayırt edeceğiz, dost kim, düşman kim?
İlk adım:
Düşman ne diyorsa tersini düşün...
İkinci adım:
Emperyalistlerin ilkelerine, yöntemlerine
sistemlerine kin duymalıyız.
Üçüncü adım:
Soru sor, nesnel gerçeği bul.
Dördüncü adım:
Sorunun kaynağı bulunmadan çözüm olamaz. Kaynak

yok edilmelidir.
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL, CELLADI

OLACAĞIZ!

ABD'DE BİR ASKERİ OKULDA DERS OLARAK
ANLATILAN, HOROZ VE TİLKİNİN HİKAYESİ: 

“Dershanede hocayı beklerken ışıklar kapanmış ve bir
çizgi film gösterilmeye başlanmış. Filmin adı; “Küçük Tavuk. 

“Bir kümes var. Kümeste birçok tavuk ile genç ve küçük
horozlar, bir de kümesin yaşlı ve büyük horozu bulunuyor.
Kümesin etrafında da bir tilki dolaşıyor.

Yaşlı ve büyük horoz, tilki içeri girmesin diye kümesin
kapısını sıkı sıkıya kapatmış, tavukları dışarı bırakmıyor.

Tabii dışarı çıkamadıkları için doğru dürüst yemlenemeyen
tavuklar da zayıf ve küçük tavuklar.

Yaşlı ve büyük horoz ise dışarı bırakmadığı tavuklara, öl-
meyecek kadar mısır tanesi dağıtarak yaşamalarını sağlıyor.

Kümese giremeyen tilki, bunun üzerine kümesin tellerinde
küçük bir delik açarak, küçük ve genç bir horoza sesleniyor
ve ona biraz mısır veriyor. Mısırı yiyen küçük ve genç
horoz, her gün gelip tilkiden mısır alıyor. Bir süre sonra
tilki, küçük ve genç horoza, tek başına yiyebileceğinden
fazla mısır verince, genç horoz hem kendisi yiyor, hem de
diğer tavuklara mısır dağıtıyor.

Böylece yavaş yavaş yaşlı ve büyük horozun kümesteki
gücü kırılıyor. Horozun etrafındaki tavuklar azalmaya başlı-
yorlar. Artık popüler olan genç ve yeterince irileşen horozun
etrafında ise tavuklar toplanıyor. 

Bu aşamada tilki, kümesin kapısının önüne mısır bırakıyor.
Kümeste bir tartışma çıkıyor.

Kapıyı açalım mı, açmayalım mı diye. Sonunda korkarak
kapıyı açıyorlar ve kafalarını dışarı uzatıp yemlenip hemen
geri çekiyorlar. Bir süre böyle devam ediyor. Hiçbir şey ol-
muyor. Kümesteki tavuklar rahatlıyor. Korkuları azalıyor.

Nihayet bir gece tilki, kümesin önündeki avluya mısır
döküyor. Artık korkusuz olan tavuklar, genç ve yeterince
güçlü horozun öncülüğünde dışarı çıkıyor ve rahat rahat
yemleniyorlar. Kümesteki her tavuk semiriyor.

Tilki, bir süre sonra gece, kümesin kapısından kendi
mağarasına kadar mısır tanelerini döküyor.

Sabah kümesten çıkan ve korkusuzca yemlenen tavuklar
yemlene yemlene mağaraya kadar gidiyorlar. Sonra mağaraya
giriyorlar. Onları içeride bekleyen tilki, bütün kümes mağaraya
girince mağaranın kapısını kapatıyor.”

Çizgi film burada bitmiş. Işıklar yanmış. Ve dersin hocası
kürsüye çıkarak, “İşte Üçüncü Dünya ülkeleri böyle yönetilir”
diyerek derse başlamış. 

Sorular:
1- Kümes NERESİ?,
2- Yaşlı horozlar KİMLER?
3- Genç horoz KİM, şu anda neler yapıyor?

4- En önemlisi, tilki KİM?

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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Devrim bir iddiadır. Çok büyük bir iddiadır. 

Emperyalizmin ve oligarşik devletlerin büyük güçlerine
karşı, onları alaşağı etmeyi hedefleyen bir mücadeleye
girişiyoruz. Bu mücadeleye başlamak, zaten iddialı olmak
demektir. İddiasız devrimcilik olmaz. İddiasız devrim olmaz. 

Bu büyük iddiamız, bazen hayatın ve pratiğin içinde,
zayıflıyor veya kaybolabiliyor.  

Peki neden zayıflıyor veya kayboluyor?

İnanç ve iddia arasında çok yakın bir bağ vardır. 

Devrim ve sosyalizm mücadelesinde inanç, büyük
güçtür. İnanç, iddianın, iradenin temelindeki güçtür. 

Dolayısıyla iddiasızlık noktasında bir sorun varsa, çö-
zümün bir yanı, inancımızı büyütmekten geçecektir. 

İnanç nedir; bilgi ve gerçek. 

Öyleyse bilgimizi büyüteceğiz. Tekrar başa döneceğiz.
Okuyacağız, tekrar edeceğiz, yenileyeceğiz, bilgilerimizi
tazeleyeceğiz. Görmediklerimizi görmeye çalışacağız. Bur-
juvazinin gözümüzün  önüne diktiklerini, elimizin tersiyle
bir kenara iteceğiz. 

Çünkü, burjuvazinin gözümüzün önüne diktikleri, bizi
gerçeğin bazı bölümlerini görmekten alıkoyar. İnanç eşittir
bilgi ve gerçek; denklemindeki gerçek yanı bozulur. Bur-
juvazinin istediklerini görmeye başlarız. 

İddiasızlaşmada Ana Halka: İnançtır 
İnançsızlık, beraberinde iddiasızlığı, sıradanlığı getirir.

İnanç, sınıf bilinci ve tarih bilinciyle pekişir. 

Nuriye ve Semih'le süren direnişi de biz kazanacağız.
Bilgimiz ve gerçek böyle söylüyor. 

Bu durumda yapılacak olan, "her ne pahasına olursa
olsun" yapmaktır. İddialı, kararlı olmak budur. Hedefi kü-
çültmek, iddiasızlıktır. 

Hedefi küçültmek yerine, taleplerimizden vazgeçmek
yerine, iddiamızı büyütelim. 

Talepleri, düşmanın kabul edebileceği biçimlere çevirmek
de, iddiasızlığın bir başka biçimidir; reformizmin sık sık
başvurduğu bir yöntemdir. 

Kuşku yok ki, iddialı olmak, her türlü sorunu çözmez.
Tersine, hedefimize doğru yürürken, bir çok engelle karşı-
laşırız. Ama engelleri aşmanın koşullarını  yaratacak olan
da yine bizim iddiamızdır. Dayı şöyle diyordu: 

“Devrimde iddialı bir parti ve onun kadroları bu
büyük iddianın sonucu olarak önüne çıkacak her türlü
engeli aşacak, düşmanın tüm manevralarını, darbelerini
boşa çıkartacaktır.”

Bugün, devrim mücadelesinde de, demokratik mücadelede
de, bizim dışımızda bir iddia sahibi kimse yoktur. Öyle ki,
AKP faşizminin OHAL’le gündeme getirdiği baskılar kar-
şısında bile “OHAL altında bir şey yapılamaz” deyip bir
kenara çekilebiliyorlar. 

Devrimin, zaten sözünü bile etmiyorlar epeydir. 

Tabii bu söz etmemenin altında yatan, kopkoyu bir inanç-
sızlıktır. Marksizm-Leninizm’e inançları kalmamıştır. (ki
öyle olduğu içindir ki, “sol adına” Marksizm-Leninizm’e
yönelik saldırılar karşısında hiç seslerini çıkarmamaktadırlar.)
Sosyalizme bir inançları kalmamıştır (ki öyle olduğu içindir
ki, “reel sosyalizm” deyip, sosyalizmin 70 yıllık kazanımlarını
bile ellerinin tersiyle itmişler ve burjuva demokrasisinin üs-
tünlüğüne iman eder hale gelmişlerdir).

Marksizm-Leninizm, bugün tüm halkların yolunu ay-
dınlatan bir ışık; devrim, tek kurtuluş yolu ve sosyalizm,
tek çözümdür. 

Buna inanıyoruz. Bilim böyle söylüyor. 

Öyleyse, önce inancımızı ve buna paralel olarak,
iddiamızı büyütmeliyiz. 

İddiamız, hayatın her anında ve alanında kendini gös-
termeli. 

İddiasızlık; pratikte kendini, eylem tarzı açısından sonuç
alıcı, kitleleri harekete geçirici bir eylem yerine, “yasak
savmacı” eylem anlayışında gösterir. 

Uzun vadeli, ısrarlı, kararlı kampanyalar yerine, yine
yasak savmacı, “birşeyler yaptık işte” diyebilmeyi mümkün
kılacak kadar eylemler örgütlenir. 

Bu tarz, reformizmin, oportünizmin tarzıdır. Böyle bir
tarz, bizim eylem anlayışımız ve tarzımız olamaz. 

İddiasızlık, bir derneği de, bir örgütü de, bir kişiyi de
yok edebilir. 

Yok olmamak için, düşmanımızı yok etmek için, inan-
cımızı ve iddiamızı büyütmeliyiz. İddia ve inanç, irademizi
de güçlendirir. Engelleri aşma gücü kazanırız. 

İddiamız olduğunda, önümüze çıkan sorunlarla çarpışır,
boğuşur ve çözeriz. İddiasız isek, biraz uğraşır ve vazgeçeriz. 

Vazgeçmeyeceğiz. 

Devrimden, sosyalizmden vazgeçmeyeceğiz. 

Dolayısıyla tek bir insandan bile vazgeçmeyeceğiz.

Sorunları çözmekten vazgeçmeyeceğiz. 

Ta ki sonuç alana kadar; ta ki çözene kadar...

Zafere Kadar, Kurtuluşa Kadar sloganlarımızın günlük
yaşamımızdaki karşılığı işte bu olmalı. Her konuda, her
direnişte, her eylemde sonuna kadar gitmeliyiz. 

SORUN: İddiasızlık
ÇÖZÜM: İnancı ve iddiayı büyütmek

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

30 Temmuz
2017
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Bugün Halk Meclisleri, ağırlıklı
olarak İstanbul’un bazı yoksul gece-
kondu semtlerinde varlar. Yarın daha
da çoğalacaklar. Daha da yayılacaklar. 

Bugün, Nuriye ve Semih’in, tüm
emekçiler için, tüm halk için büyük
önem taşıyan direnişini desteklemek
için Halk Meclisleri ve Meclis giri-
şimleri tarafından birçok eylem yapı-
lıyor. Birçok faaliyet örgütleniyor.
Halk Meclisleri’nin, direnişi sahiplenen
temel güçlerden biri olduğuna kuşku
yok. 

Burada Meclisler olarak eksikli-
ğimiz ise, eylemlere Halk Meclisle-
ri’nin kendi çevresinin katılmasıdır.
Böyle bir sınırlılık söz konusudur.  

Sadece kendimiz harekete geçmekle
yetinemeyiz; Nuriyeler'i sahiplenmek,
bulunduğumuz yerde halkı harekete
geçirmektir. Bu, Halk Meclisleri’nin
de gelişmesi, yaygınlaşması demektir. 

Mahalle mahalle toplantılar yapa-
biliriz; gecelerle, konserlerle, sergilerle,
pikniklerle, Nuriyeler’i yoksul gece-
kondularımızın sokaklarına sokabiliriz. 

Gerek Nuriye ve Semih’in direnişini
sahiplenme eylemlerinde, gerekse de
Halk Meclisi’nin diğer gündemlere
yönelik olarak yaptığı eylemlerde, bu-
lunduğumuz mahallede halkın daha
geniş kesimlerine ulaşıp, çağrımızı
onlara da iletmeyi ve onların da katı-
lımını sağlamayı hedeflemeliyiz. 

Onyıllardır devrimcilerle iç içe
olan yoksul gecekondu mahallelerinde
,kitle çalışmasının bu bire bir yöntemini
uyguladığımızda, sonucunu alacağımız
da açıktır. 

Düzenin, Halkta Yarattığı 
Olumsuzlukları, Halkı, 
Mücadelenin 
Olumluluklarıyla 
Tanıştırarak Aşabiliriz

Faşizmin baskıları sonucunda; kay-
gılar, korkular veya kapitalizmin yol
açtığı bencillikler, bireycilikler de kar-
şımıza çıkıyor. Bunlar, her zaman şu
veya bu ölçüde vardır ve olacaktır;
önemli olan, bunlara rağmen halkın

mücadeleye katılımını örgütlemektir.
Halk Meclisleri’nin tarihi rolü de bu-
radadır.

Halk, bir deryadır. Ekonomik, si-
yasi, sosyal, kültürel açıdan büyük
bir zenginliktir. Düzenin, halkı hor
görmesine, küçümsemesine aldanma-
malıyız. Halkın birikimleri, tarihsel
tecrübesi ve sezgileri güçlüdür. 

Halka, kendi kendini yönetebilmek
için gereken bilgiler, yetenekler, be-
ceriler, bütün tecrübeler, inançlı, fe-
dakar, halkını düşünen kararlı insanlar,
yine bu halkın içinde mevcuttur. 

Böyle olması da çok doğaldır. Üre-
ten halktır; değerler yaratan, dünyayı
güzelleştiren halktır. 

Pekala kendi kendini de yönetebilir.
Bunun önünde bir tek engel vardır:
Faşist düzen. 

Halka, bu konuda kendine güvenini
kazandıracak olan da, bu noktada de-
ney, tecrübe kazandıracak olan da mü-
cadelenin kendisidir. Mücadeleye ka-
tılmak ve Halk Meclisi gibi halkın
kendi öz örgütlenmelerinde yer almak,

Kendimizi 
Harekete Geçirmekle

Yetinemeyiz

Çatkapı gündemimizde, yine ön-
celikle Nuriye ve Semih’in direnişi
var.

Direniş çerçevesinde, çaldığımız
kapılarda anlatacağımız özellikle
iki nokta var: 

1- Alanlarda alınan bir günlük
destek açlık grevi kararı. 

Bazı mahallelerde bu açlık  grevi,
30 Temmuz’da yapılacak. 

Her mahalle, açlık grevinin tarih
ve yerini belirten küçük ilanlar da-

ğıtabilir veya semtin belli başlı nok-
talarına asılabilir. Çaldığımız her
kapıda, insanlarımızı bu açlık gre-
vine çağırabiliriz. 

2- Yüksel’deki saldırıyı, kolu-
muzun kırıldığını, işkenceci polisin
saçlarını yolduğu genç kızımızın tu-
tuklandığını, AKP’nin İçişleri Ba-
kanlığı’nın, direnişi karalamak için
bir broşür çıkardığını ve tüm bun-
ların da AKP’nin, direniş karşısında
ne kadar çaresiz kaldığını göster-
diğini anlatabiliriz. 

Bunun yanında mahallelerde sür-
dürülen bazı çalışmalar da çatkapı
gündemimizde yer alabilir: 

- Uyuşturucuya karşı mücade-
lemiz...

- Halk Meclisleri’nin faaliyetleri
veya Meclis kuruluş çalışmaları.  

Direnişin zaferi için daha çok çat-

kapı yapmalıyız. Karşımızda çok derin

teorik bir formülasyon değil, basit ve

yalın bir gerçek var: Daha geniş ke-
simi seferber edebilmek için daha
geniş kesime gitmek gerekir. 

Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin

Atasözü:
Danışan dağı aşmış,

danışmayan yolu şaşmış.
Çat Kapı; Her Eve Girmektir
Çat Kapı; Tüm Halkı Devrime Katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Yürüyüş
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halkı geliştirecek, güçlendirecektir.

Şimdi bu noktada, tekrar başta de-
ğindiğimiz konuya dönersek; eylem-
lerimize, kampanyalarımıza daha geniş
bir kesimi katabilmek ve meclislerimizi
genişletebilmek için, daha geniş bir
kesime gitmeliyiz. 

Halk Meclisleri’nin bu kampanyada
uyguladığı bazı yöntemler, bunu nasıl
yapabileceğimizin cevabını da içinde
barındırıyor. Çatkapı, kahve konuş-
maları, sokak konuşmaları, her semtin
kendine özel bildiriler çıkarmak, ma-
halle arasında yapılan toplantılar...
Bunlara başka biçimler de ekleyebiliriz.
Piknikleri, film gösterimlerini, Alevi
ve yöre derneklerini bu doğrultuda
daha iyi değerlendirebiliriz. 

Bu çalışmaları, sadece koşturan
birkaç kişiyle yapamayız elbette. Burada
bir başka ihtiyaç karşımıza çıkıyor; kitle
çalışması yapan insan sayımızı artırmak.
Bunun için de Halk Meclisleri’nde yer
alan yaşlı genç, ileri geri, tecrübeli tec-
rübesiz, tüm insanlarımızı kitle çalış-
masına katmayı hedeflemeliyiz.

Halk Meclisleri çalışmalarına ka-
tılan herkes; çatkapı yapabilir, propa-

ganda yapabilir, kitleleri örgütlemeye
çıkabilir. Bunun için kısa eğitim ça-
lışmaları yapılır. Teorik ve pratik
olarak kitle çalışması nasıl olur, gös-
terilir. Böylelikle, kitle çalışması başta
olmak üzere, bu tür çalışmalar, ma-
hallelerde sadece devrimcilerin yaptığı
çalışmalar olmaktan çıkar. 

Bu anlamda şunu da belirtelim;
Sadece Nuriye ve Semih’in direnişini
sahiplenmek için yapılacak çalışma-
larda değil, meclislerin yürüteceği
tüm kitle çalışmasında, amaç, kitlenin
"desteğini" kazanmak değil, aktif
katılımını sağlamak hedefiyle şekil-
lenmelidir.

Lenin’in, Sovyetler’le ilgili bir deyişi
vardır. Onu aktarmadan belirtelim; Sov-
yet, şura demektir, meclis demektir.
Evet, Lenin’in sözü şöyle: "Eğer dev-
rimci sınıfların yaratıcı halk dehası,
Sovyetler’i yaratmamış olsaydı, Rus-
ya'da proleter devrim gerçekleşemezdi."

Halkımızın, ülkemizdeki yaratıcı
dehası da Halk Meclisleri’ni yarat-
mıştır. Sonuç olarak şunu belirtelim:
Meclisler, bugün yürütülen bir kam-
panya için de, yarınki halkın iktidarı
için de temel bir örgütlenmedir.  Halk

Meclisleri’ni, halkın içinde daha büyük
bir güç haline getirelim; direnişleri
sahiplenmek ve desteklemekte, Halk
Meclisleri’ni daha etkili bir güç haline
getirelim.  

Durmaksızın yalan hücum ediyor üzerimize. Biraz tel-
evizyon haberleri seyrettiğinizde, bir anda üzerinize
kovalar dolusu yalan dökülmüş gibi hissedersiniz kendinizi. 

Tüm yalanlar, halkların gözünün içine baka baka söy-
lenir. 

Yalanların sahipleri, baskıyla, terörle de gerçeklerin
söylenmesini engellemek istiyorlar. Baskıyla, terörle,
düzenin haksızlıklarına, adaletsizliklerine karşı mücadeleyi
bitirmek istiyorlar. 

Böyle bir dünyada, düşüncelerimizi açıkça savunabilecek
cüret ve iradeyi göstermeliyiz. 

Bunu yapamayanlar, yani düşüncelerini her yerde ve
her koşulda savunamayanlar, siyasi olarak yaşayamazlar.
“Vücutları, bu dünya düzeni içinde yaşayabilir. Biz ise,
ona yaşamak demiyoruz. O bir ölümdür. Siyasi ölüm!”

Siyasi olarak yaşamak, ideolojimizi, düşüncelerimizi
her koşulda savunmaktır. Yapmamız gereken de budur;
bedeli ne olursa olsun!

Plan, çalışmalarımızı düzenlemek  için gerekli bir
araçtır.

Planlı olmak, bir yöntemdir.
Plan, düzenlemek demektir. İhtiyaçlar, koşullar, ola-

naklar çerçevesinde, merkezi politikalarımız ve önce-
liklerimiz çerçevesinde düzenlemektir. 

Planlı olursak, işlerimiz düzenli gider. 
"Planlı programlı olmak, mükemmel olmak değildir.

Ne zaman ne yapacağımızı bilmektir. Yapamadığımızı
telafi etmek ve sonraki güne bırakmamaktır. Planlı prog-
ramlı olmak, yapılamayanların değil, yapılan işlerin alt
yapısıdır."

Planlılık, iç disiplin başta olmak üzere, başka un-
surlarla birlikte gerçekleşebilir. 

Planlı olmak, bir hedefe sahip olmayı gerektirir. 
Plan, 5N 1K’yı içerir. Somutlarsak, plan; neyi, ne

zaman, kiminle, nasıl yapacağımızı, ne kadar zamanda
yapacağımızı belirlemektir. 

iideolojik mücadele yöntem ve araç
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Mücadele tarihimiz açısından yok-
sul gecekondu mahalleleri, birçok dö-
nemde ülkedeki mücadelenin düzeyini
belirleyen bir rolde oynamıştır.   

Mahallelerin tarihi, neleri yapabi-
leceğimizi, başarabileceğimizi de gös-
terir bize. 

Mahalleler ayağa kalkınca, zafere
daha yakınlaşmış oluruz. Bunu, stratejik
açıdan da, güncel, ekonomik-demokratik
talepler açısından da, bir kampanyanın
talebi açısından da söyleyebiliriz. 

Mahallelerde örgütlenebildiğimiz,
mahallelerde kitlesel örgütlenmeleri ve
milis örgütlenmelerini yaygınlaştırabil-
diğimiz, büyüttüğümüz kadar nihai he-
defe yaklaşmış oluruz. “Savaşı halk-
laştırmanın, halkı savaştırmanın” ete
kemiğe büründüğü yer, ağırlıkla ma-
hallelerdir. Elbette “savaşı halklaştırmak,
halkı savaştırmak”, diğer alanlar için
de geçerlidir. Ancak bunun yine de en
yaygın ve en güçlü biçimde gerçekleştiği
ve gerçekleşeceği yer, mahallelerdir. 

Devrimci hareketin birçok kam-
panyasının ağırlıklı yükü, mahalle-
lerin omuzlarında olmuştur. Belki
farklı yerlerde, alanlarda, farklı he-
deflere yönelik eylemler, daha çok

etkide bulunmuş, daha çok dikkati
çekmiştir. Ama her kampanyanın ey-
lemlerinin, etkinliklerinin dökümünde,
mahalleler ağır basar.  

Mahalleler olarak, işte bu tarihten
öğrenerek, bugün de aynı misyonu
üstlenebilmeliyiz. Nuriyeler ve Se-
mihler’in direnişinde, sözümüzü, daha
güçlü bir biçimde söyleyebilmeliyiz. 

Mahallelerin Bu Gücü 
Nereden Geliyor?

Mahallelerin gücü, gecekonduların
ortaya çıkışından, sınıfsal bileşiminden,
yoksul halkın ve gençliğin biriktirdiği
öfkesinden gelir. 

Ülkemizdeki gecekondular, çarpık
kapitalizmin tarihi kadar eskidir.
1950’lerden başlar gecekondulaşma. 

Köylerinden şehirlere sürülen yok-
sul halkın, şehirlerdeki barınma ihti-
yacının ürünüdür gecekondular. 

Gecekonduların birinci dereceden

suçlusu ve sorumlusu, düzendir. Suçu;
şehirlere sürdüğü işsiz, yoksul köylü-
lere barınma imkanı sağlamamaktır. 

Hep “Oy avcılığı” peşinde olduğu
için, bazen “Gecekondu afları” çıkarmış,
bazen de dozerleri, kepçeleri gecekon-
duların üzerine sürmüştür. Dönemine
göre bir onu yapmıştır, bir diğerini.  

Yoksul halkın barınma hakkını, en
kararlı ve çıkarsız biçimde devrimciler
savunmuştur. 

Birçok mahallede, gecekondu ya-
pımlarına yol göstermiş, halkın ör-
gütlenmesine ve organize olmasına
önderlik etmiştir. 

Sömürücüler yıkarken, devrimciler,
halkın ihtiyaçları temelinde yeni ma-
halleler kurdular.

Yoksul gecekondu mahallelerinde
devrimcilerin olmasıyla birlikte, gece-
kondular, düzen için aynı zamanda bir
“Güvenlik sorunu” olarak ele alınmıştır. 

Gecekonduları da, oradaki devrim-
cileri de yok etmek istemeleri bundandır. 

Gecekondu yıkımları, tüm işbirlikçi
oligarşilerin başvurduğu bir yöntemdir
ve amacı işte böyle ikilidir; hem kon-
duları, hem devrimcileri yok etmek. 

çözüm 
Sorunu kitlelere mal etmek

Bir alanda devrimci çalışma yürüttüğümüzde, karşımıza her zaman birçok
sorun çıkacaktır. Bazı sorunlar ise, sık sık tekrarlanan bir özelliğe sahiptir. Dergi

sayılarının düşmesi, demokratik kurumlarımızın kiralarının ödenememesi, eğitimin
aksatılması, halkın arasında sorunlar çıkması gibi... 

Sorunlar saymakla bitmez. 
Esas sorun, bunları nasıl çözeceğimizdir. 

Kitleye gideceğiz. Bir sorunu çözmek istiyorsak, onu kitleye maletmeliyiz. 
Derneklerimizin kira sorunlarını çözmenin tek yolu da budur. 

Sorunu zamana bırakmamalıyız. Zamanın çözeceği bir şey yoktur. 
Çözüm, kurumlarımızı ikide bir kapatmak da değildir. 

Sorunu, kitlemizle birlikte ele almalı, tartışmalı ve çözümlerini birlikte üretmeliyiz. 
Sorunu çözeceğiz. Bir, çözümü kendimiz sahipleneceğiz. İki, kitlelere götüreceğiz. 

Kitleyi seferber edeceğiz. Bir sorun varsa, bir çözüm önerisi varsa, o çözümü hayata
geçirmek için bir komite kuracağız. Derneklerimizin kirası için de komite

kurabiliriz. Çözüm için en önemli adımı atmış oluruz.  

soru
n

soru
n

Kurumların
 Kira

ları

Mahalleler
Ayağa Kalkınca

ZAFERE DAHA YAKINLAŞMIŞ OLURUZ
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Yıkıma karşı halkın ise tek silahı
vardır: DİRENİŞ.

Direniş, Sadece
Kondularımız İçin Değil;
Tüm Haklarımız İçindir

Çayan’a ilk tuğlayı koyduğumuzda,
1970’lerde başladı direniş. Gazi’de,
Okmeydanı’nda, 1 Mayıs Mahalle-
si’nde, yeni bir mahalle kurmanın
kendisi bir direnişti. 

Çünkü, polise ve arazi mafyasına
karşı çatışma içinde kuruldu bu ma-
halleler. 

O günden beri de direniyoruz. 

Sivas Katliamı’nda ayağa kalkan
mahallelerdi. 1996 sonundan başlayıp,
‘97 yılı boyunca, mahallenin elleri,
Susurlukçular’ın yakasındaydı. Her
gece, evet, her gece, binler, onbinler,
mahallelerin meydanlarında toplandı,
yürüyüşler yapıldı. Birçok kesim, gün-
deminden çıkardı Susurluk’u; mahal-
leler çıkarmadı.

1996 Ölüm
Orucu’nda, Kür-
distan’daki katli-

amlarda, Filistin’deki katliamlarda
ayağa kalkan mahallelerdi. İşçi sınıfı
veya kamu emekçileri, Ocak 1991’de
olduğu gibi genel grev yapmaya kal-
kıştıklarında, mahalleler yine onların
da yanındaydı.   

500 bin olduğumuz, milyon oldu-
ğumuz bağımsız Türkiye konserle-
rinde, binler, onbinler halinde alana
adeta sel gibi akan mahallelerdi. AKP
faşizminin ve AKP’nin katliamcı po-
lisinin saldırıları karşısında yine ma-
hallelerimiz var.

Şu bir gerçek ki, sadece kondula-
rımız için direnerek, kondularımızı
savunamayız. Mücadelemizi, halkın
tüm kesimleriyle birleştirmeliyiz.  

Mahalleler, faşizmin tüm baskılarına
karşı çıkabildiği ölçüde, halkın hangi
kesiminden olursa olsun, direnenlerin
yanında olduğu ölçüde güçlenir. 

Faşizme, sadece kendine yöneldi-
ğinde karşı çıkmak, faşizmin diğer

kesimlere yönelik saldırılarına sessiz
kalmak, sınıfsal olarak yanlıştır;
HALK OLMA RUHUNA, BİLİNCİ-
NE AYKIRIDIR. 

Reformizmin, yönetimine çörek-
lendiği sendikalar, reformizmin etkisi
altındaki Alevi örgütlenmeleri böyle
yaparlar mesela. Sadece kendilerine
yönelik saldırılara ses çıkarır, diğer-
lerine seyirci kalırlar. Yoksul gece-
kondu mahallelerinin halkı ise, bugüne
kadar hep zulme uğrayanları ve dire-
nenleri sahiplenen olmuştur. 

Nuriye ve Semih’in direnişi için
de bugün en yaygın eylemlerin ya-
pıldığı yerdir mahalleler. Daha da yo-
ğunlaşmalıyız; zafer, bir yanıyla yoksul

gecekondu halkının, meclislerin ve
mahalledeki tüm örgüt-

lülüklerin, direnişi sa-
hiplenmesiyle gele-

cektir. 

Eğitim:
Halkın kadrolaşması için yaptığımız eğitim;
a- Soyut ve hayattan kopuk olmamalı. 
b- Uzun anlatımlar yerine, daha kısa ve
vurgulu anlatımlar tercih edilmeli.
c- Dinamik olmalı
d- Halkı; sorunları araştırma, yazma, anlama
yanlarını güçlendirecek bir içerikle donat-
malıyız
e- Halkın yaratıcılığıyla, tecrübesiyle teoriyi
birleştirmeliyiz. 
f- Çalışmalarda, bazı konuları, fıkralar, ma-
sallar, atasözleri, kıssadan hisselerle anlata-
biliriz. 
g- Halk destanları, halk kahramanları, eğitimde
daha çok yer almalı. Halk, kendi tarihlerinden,
kendi kahramanlarından daha iyi öğrenecektir. 
h- Film, resim gibi görsel araçları daha çok
kullanmalıyız.

Ajitasyon Propaganda:
Haksızlıklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, apaçık ortada.

Dünyamız öylesine alçaklıklarla dolu ki, her anımızın öfke
dolmaması mümkün değil. 

Peki, bu kadar alçak, adaletsiz bir dünya düzeni, nasıl
oluyor da ayakta duruyor? 

Milyarlarca insan bunları görmüyor mu?
Görüyorsa, neden sessiz kalıyor?
Önemli bir soru. 
Düzen, askeri gücüyle ve propagandasıyla ayakta duruyor.

Başka deyişle, terör ve demagojiyle. 
İdeolojik propaganda, sistemi ayakta tutan temel ayaklardan

biridir. Bütün ideolojik propaganda araçları, devletin ve ege-
menlerin ellerindedir. 

İşte bu alçak, adaletsiz dünyayı ayakta tutan ayaklardan
biri bu. 

Öyleyse yıkmak için de propaganda çok çok önemli. Devrimci
çalışma, gerçekleri açıklamaktır. Ajitasyon, propagandayı sü-
reklileştirmeliyiz. Propaganda yapmadığımız bir an bile geçmemeli.  

Devrimci Kişilik, 
ne olursa olsun, ideallerinin, hayallerinin peşinden gitmektir. 

“Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek
olabilir.”
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Çayan



Ben Leyla. 
İstanbul’un bütün yoksul mahal-

leleri beni tanır. Ben de onları. 
Gazi’nin caddelerinden geçtim.

Okmeydanı’nın sokaklarında dolaştım.
Çayan’da Hüseyin Aksoy Parkı’nda
soluklanmışlığım vardır. Küçükar-
mutlu’nun kapılarını çok çalmışımdır.
Sarıgazi’nin parkından, Kartal’ın sa-
hilinden geçmişimdir. İstanbul’un tüm
mahallelerinde izimi bıraktım.   

Yoldaşlarım! 
Her caddesini, sokağını mücade-

lemizin coşkusuyla adımladığım yok-
sul gecekondularımızın Şahanlar’ı! 

Belki yüzyüze görüştük kiminizle.
Belki ismen tanıyorum bazılarınızı.
Ve belki, biz şehit düştükten sonra
katıldınız Şahanlar’ımıza. 

Gazi'de dolaşırken, Okmeydanı'nda
kalırdı aklım. Okmeydanı'na gitti-
ğimde, Sarıgazi'de. Karşıya geçtiğim-
de, mahalle mahalle aklımdan geçerdi
Avrupa yakası. 

Çünkü kavga doludur bizim ma-
hallelerimiz. Her zaman örgütlenecek
bir şey vardır. 

Şahanlar’ımız için her zaman so-
rulacak bir hesap vardır. 

Düşmanın her türlüsüne karşı, hep
diken üstünde beklemelidirler ma-
hallelerimizi. Polisi var, mafyası var,
torbacısı var, muhbiri var. Ve karşı-
larında Şahanlarımız var. 

Biliyorum, eminim ki mahallele-
rimiz boş değildir. 

Ama siz de biliyorsunuz ya yol-
daşlarım; var olanla yetinmek, yeterli
bulmak, ölümdür bize. Var olanla ye-
tinmek, yerinde saymaktır. Yerinde
saymak, durmaktır. 

Düşman ilerliyorsa, duran, geriye
düşmüş olur. 

Mahallelerde iken bütün düşüncem
Şahanlar’ımızın çoğalmasıydı. 

Şahanlar’ım, yoldaşlarım; bilin
ki, imkansız diye bir şey yoktur.
Bunu, mahallelerden dağlara gittikten

sonra daha da iyi anladım.
O gün, sığınağımız bom-
balandıktan sonra çok daha
iyi anladım. Bu yüzden
size de anlatmak istedim:  

“Bombalanmıştık; yakılmış, yıkılmış
sığınaktan üç yoldaş çıkabilmiştik.

Büyük bir patlama duydum ilkin.
Yerimden havaya fırladım, ellerimin
içine bir alev topu düştü sanki... Yol-
daşımın sesini duydum aynı anda:
‘Abla yanıyoruz’.”

Evet, alevlerin içindeydik.
Çıktık o yangın yerinden. Yara-

lıydım, yoldaşlarım yaralıydı. 
Dışarı çıktık, sığınağımız, mezar

yeri olmuş, büyük bir sessizlik. Nere-
desiniz, sesimizi duyan var mı, diye
bağırdık. Ses yoktu, cevap veren yok-
tu.

Dakikalar önce beraberdik, şimdi
onlar toprağın altındaydı.

Sığınağın önünde durmuş, ayrıla-
mıyorduk. Yoldaşımın sesini duydum:
“Hadi abla, çabuk gidelim buradan,
orman cayır cayır yanıyor...” alevler
sardı dört bir yanı.

Evet, gitmemiz gerekiyor. 
Hesap sormak için gitmemiz ge-

rekiyordu. Misyonumuzu sürdürmek
için gitmemiz gerekiyordu. 

Şahanlar’ımız! Devam edeyim
anlatmaya. Yaralıydım. İki yoldaşım
da yaralıydı. Ama bir doktor, hastane
bulup da kendimizi tedavi ettiririz
derdinde değildik. 

Söz verdik; savaşı büyütmemiz
gerekiyor. Söz verdik, dağlarımızda
gerillalarımız bitmeyecek.

Şahanlar’ımız, unut-
mayın söz verdik: Bütün
yoksul mahalleler ve Ana-
dolu'nun bütün dağları bi-
zim olacak. 

Biz uzaklaşırken, on da-
kika geçmeden bomba ses-
leri geldi, sığınağımıza atı-
yorlardı evet, uzaklaşma-
saydık, biz de o bombaların
altında, kalacaktık.

Bomba ve kurşunlar
altında, ağaçların altına

gizlenerek, eğilerek, sürünerek, yü-
rüyerek adım adım uzaklaştık. YE-
NİDEN DÖNMEK ÜZERE. 

İşte o anda sorduk o soruyu:  "Si-
lahsız üç gerilla ne yapabilir?"

Şahanlar’ım, yaralı halde üç yol-
daş, üç savaşçı olarak buna verdiğimiz
cevabı biliyorsunuz: 

"İsteyen ve inanan bir gerillanın
yapamayacağı hiçbir şey yoktur."

Buradan uyarlayarak söylüyorum:
"İsteyen ve inanan bir Şahanın ya-
pamayacağı hiçbir şey yoktur."

Sonra biliyorsunuz. 
4 gün boyunca yürüdük. Bir gerilla

için gerekli hiçbir şey yoktu yanı-
mızda. Silahsızdık, uykusuz ve yiye-
ceksiz. 

Ama en önemli iki şey yanımız-
daydı: Gerillayı sürdürme kararlı-
lığımız ve hesap sorma öfkemiz. 

Gözlerimizdeki o öfkeyle, köylere
girdik. Halkımızın gözlerinde, bize
duyulan güveni gördük.

Kendimizi, halkımıza emanet ettik;
halkımız usta, bilge, fedakar ve emekçi
elleriyle sarıp sarmaladı bizi. Teda-
vimizi yaptı.

Sonra yıkılmış sığınağımıza dön-
dük, silahlarımızı toprağın içinden
çıkardık. Sonrasını biliyorsunuz.  

Şahanlar’ımız! Silahımız size ema-
nettir. Mahallelerimiz size emanettir.
Siz, mahalleye "dışarıdan" gitmiş de-
ğilsiniz zaten. Siz, mahallenin ken-
disisiniz. Mahalleler sizindir. Gözümüz
arkada kalmasın. 

Şahanlar’a
Leyla’nın Çağrısı

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR

Yürüyüş
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Nuriye ve Semih'in açlık grevi
eylemleri 140'lı günlerinde. Artık
her an ölüm gerçekleşebilir, şu an
eylem sonlansa dahi ciddi sakatlıklar
ortaya çıkabilir. Nuriye ve Semih
İçin Dayanışma Platformu, açlık
grevi eyleminin 137. gününde An-
kara'ya gidip bir eylem örgütlemeye
karar verdiler. Eylemin çağrıları ya-
pıldı. Ankara'ya otobüslerle gidileceği
duyuruldu. Ankara'ya gitmek isteyen
halktan insanlar, oto-
büslere binmek için 22.
07. 2017 tarihinde Ka-
dıköy'de toplanmaya
başladılar. 

Polis, Kadıköy'de
toplanan halkı çembere
alarak kuşattı. Polis hal-
kın otobüslere binme-
sine izin vermedi ve il-
ler idaresi kararını ge-
rekçe göstererek oto-
büsleri bağladı. Halkın
yola  çıkmasını engel-
lediler. Bu durum, bur-
juva hukukunda seyahat
özgürlüğü ihlali olarak
düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası'nın 23. maddesinde düzenlen-
miştir. Buna göre güya Türkiye Cum-
huriyeti'nde yaşayan halktan her in-
sanın seyahat özgürlüğü vardır.  İşte
faşizmin kendi yasalarında düzenle-
diği bu madde bir kez daha faşizm
tarafından çiğnenmiştir. Halk kor-
kutulmaya  çalışılmış, Nuriye ve Se-
mih için Ankara'ya  gitmeleri engel-

lenmek istenmiştir. Polis otobüsleri
bağladıktan sonra bazı devrimcileri
kitlenin içerisinden seçerek gözaltına
almış ve işkence yaptıktan sonra bı-
rakmıştır.  

Otobüsleri engelleme, çevik kuv-
vetle kuşatma ve gözaltı işlemi...
Tüm bu saldırılar Nuriye ve Semih
için toplananları yıldırmamıştır. Bu
engellemelere rağmen herkes kendi
olanağıyla Ankara'ya gitmiştir.  

23. 07. 2017 tarihinde söylendiği
gibi Ankara'da toplanılmış, Güven-
park'a yürünmeye başlanmıştır. Henüz
Güvenpark'a girmeden, polis halka
işkence ve terör uygulamaya başla-
mıştır. Nuriye ve Semih'i sahiplen-
meye gidenler yerlerde sürüklenmiş,
tekmelenmiş, yüzleri yaralanmış ve
kolları kırılmıştır.  Uygulanan tam
bir terördür. Hedef bellidir, halkın

Nuriye ve Semih'i sahiplenmesi en-
gellenecektir. Nuriye ve Semih tecrit
edilmeye devam edilecektir. Bunun
için polis ne gerekiyorsa yapmalıdır.
Bu talimatı alan polis, halka büyük
bir düşmanlıkla saldırmıştır. Halkın
kanı Ankara sokaklarına dökülmüştür.
Avukat arkadaşlarımız da bu saldırılar
sonucundan yaralanmış ve gözaltına
alınmışlardır. Avukat Ayşegül Çağa-
tay'ın yüzü işkence sonucunda yara-

lanmıştır. Avukat
Barkın Timtik, Ebru
Timtik ve stajyer
avukat Buket  Yıl-
maz  gözaltına alın-
mışlardır.

Bu saldırılarla fa-
şizm, kendi yasala-
rını nasıl pervasızca
çiğnediğini bir kez
daha göstermiştir.
Anayasa'da seyahat
özgürlüğü var ama
faşizme karşı kulla-
nılmıyorsa var, Ana-
yasa'da toplantı gös-
teri, yürüyüş özgür-

lüğü var ama faşizme karşı yapılmı-
yorsa var.. Tek kriter budur. Bunun
dışında hukuk, faşizm için sürekli
çiğnenerek tükürülen bir çöp parça-
sıdır.

Hukuk, yönetenlerin iradesini yan-
sıtan bir kurallar bütünüdür. Hukuk
kurallarında halka yer yoktur. Burada
halkın çıkarlarına yer yoktur.  Bu
yanıyla o yasalarda sadece faşizmin

ÇİÇEKLERE İŞKENCE YAPAMAZSINIZ!
HEYKELLERİ GÖZALTINA ALAMAZSINIZ!

ŞEHİRLERİ TUTSAK EDEMEZSİNİZ!
DİRENMEYE KARAR VERMİŞ BİR HALKI

TESLİM ALAMAZSINIZ!

Yasalar Nasıl Faşizm İçin Kağıt Üzerinde  İse 
Halk İçin de Kağıttan Başka Bir Anlamı Yoktur

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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çıkarları vardır. Kağıt üzerinde bir
hakkın yazılı olması, onun kullanı-
labileceği anlamına gelmez. Faşizm
bu konuda keyfi davranır. Çıkarları
tehlikeye girdiği anda her türlü yasayı
anında askıya alırlar. 

Bugün AKP iktidarına bu yasaları
askıya aldıran da yönetememe kri-
zidir. Direnişten duydukları büyük
korkudur. AKP yönetemiyor, yöne-
temedikçe halkın tepkisinin büyü-
yeceğini çok daha iyi biliyorlar. Hal-
kın öfkesi arttıkça, adalet talebi bü-
yüdükçe kendilerini nasıl bir sonun
beklediğini çok iyi biliyorlar. İşte
bu sebeple büyük bir çaresizlikle
halkın tepkisini bastırmak için sal-
dırılarını arttırıyorlar. İşkence ve te-
rörle yönetmeye çalışıyorlar. 

Bu boşuna bir çabadır. Çünkü ya-
salar nasıl faşizm için kağıt üzerinde
ise halk için de kağıttan başka bir
anlamı yoktur. Örnek vermek gere-
kirse, sadece Ceza Kanunu'nda suç
olarak düzenlendiği için kapkaçcı
hırsızlık yapmaktan vazgeçmeyecek-
tir. Cezayı kağıt üzerinde arttırmak
sadece kapkaçcının daha hızlı koş-
masına neden olacaktır. Çelişki devam
ettikçe hiçbir yasa o çelişkileri ortadan
kaldıramaz. Aç insanı ekmek talep
etmekten, aşağılanmış insanı isyan
ettirmekten vazgeçiremez. İşte
AKP'nin de en büyük çaresizliği bu-
radadır. 

AKP'nin yasaklarından, baskısın-
dan ve teröründen korkmayalım. On-
lar çok korkuyorlar. Korkmaya da
devam etmeliler. Halktan büyük bir
güç yoktur. En büyük çaresizlikleri
budur.Bu korku Ankara Valiliği'nin
4 Temmuz tarihinde yapmış olduğu
açıklamada görülmektedir: “Bu hâ-
liyle yukarıda sayılan eylem ve et-
kinliklerin, toplumun geniş kesim-
lerine sirayet potansiyeli taşıdığı için
toplumsal güvenliği tehlikeye düşü-
rebileceği değerlendirilmektedir” 

İşte AKP'yi bu kadar çaresizleş-
tiren halka karşı duyduğu bu büyük
korku ve düşmanlıktır. Bu korku:

-Çiçek koymayı,

-Şiir ve türkü okumayı,

-İnsan hakları heykelini,

-Bir şehre girmeyi

yasaklamaya çalışıyor. İşte kar-
şımızda bu kadar çaresiz ve acizler.

AKP iktidarına sesleniyoruz:

Ne yapacaksınız? Tüm çiçekleri
mi kurutacaksınız? Çiçekçileri mi
tutuklayacaksınız? Tohumlarımızla
yeni çiçekler ekeriz ve onları koyarız
anıta.. 

Ne yapacaksınız? Şiirlerimizi ve
türkülerimizi mi yasaklayacaksınız?
Nazi faşistleri gibi kitapları mı ya-
kacaksınız? O şiirler ve türküler bey-
nimize kazılıdır. Beynimizi yok et-
seniz çocuklarımıza öğreteceğiz yine
sesimizi duyacaksınız.

Yüksel Caddesi’ni mi yasaklı-
yorsunuz, insan hakları heykelini mi
tutsak ediyorsunuz? Ülkemizin tüm
sokakları ve caddeleri bizimdir, her
yeri Yüksel'e çeviririz. Şehri tutsak

etmeye çalışırsanız, bütün şehirleri
tutsak etmeniz gerekir, her şehir bi-
zimdir! Kısacası çabalarınız boşu-
nadır, karşısında halk olan hiçbir güç
zaferi elde edemez!

Hedef de gösterseniz, gözaltına
da alsanız, tutuklasanız da halkın di-
renme hakkını, faşizme karşı müca-
dele etme hakkını ve kendine ait
olanı(işini, ekmeğini, suyunu) isteme
hakkına sahip çıkacağız. Nuriye ve
Semih, işlerine geri dönmek istiyorlar.
Yıllardır verdikleri emeklere sahip
çıkıyorlar. Emek; onur ve namus de-
mektir. Onurlarını ve namuslarını
kaybetmemek için direniyorlar. Bu
direnişe destek olmak, parçası olmak
suç değil görevdir. Nuriye ve Semih'in
adalet taleplerini haykırmak, onların
sesine ses olmak direnme hakkına
sahip çıkmaktır.

Direnişe katılmak dışında kim
halka ne önerecektir? Hala halka
sakin olun çağrısı yapan aklı evvel
aydınlarımız var mıdır? Ne yapsın
bu halk? Adaletsizlik ve zulüm altında
ezilen halk yargıya mı gitsin? Parla-
mentoda mı sesini duyursun? Bunların
hangisini önereceksiniz? Hiçbir şey
yapmamayı  öneriyorsanız bu aşağı-
lanmaya, ezilmeye ve sömürülmeye
teslim olun, köle olmayı kabul edin
demektir! Hayır, bin kere hayır! Biz
halkın aydınları ve hukukçuları olarak
kendi topraklarımızda köle gibi ya-
şamayı kabul etmiyoruz ve etmeye-
ceğiz. Bu zulüm ve adaletsizliğe
karşı halkımızın direnme hakkı meş-
rudur, bu hakkı savunmaya ve ör-
gütlemeye  devam edeceğiz. AKP
faşizminin hiçbir politikası bize geri
adım attıramaz. Vatanı ve halkı kö-
leleştirilen bir aydın, yerinde oturup
bekleyemez, biz de beklemeyeceğiz!
Her hukuksuzlukta, her suçunuzda
karşınızda bizi görmeye devam ede-
ceksiniz!

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞA-
SIN MÜCADELEMİZ!

NURİYE VE SEMİH İŞE GERİ
ALINSIN!

İşte AKP'yi bu kadar çare‐
sizleştiren halka karşı duy‐
duğu bu büyük korku ve düş‐
manlıktır. Bu korku:

‐Çiçek koymayı,
‐Şiir ve türkü okumayı,
‐İnsan hakları heykelini,
‐Bir şehre girmeyi,
yasaklamaya çalışıyor. İşte

karşımızda bu kadar çaresiz
ve acizler.

AKP iktidarına sesleniyo‐
ruz:

Ne yapacaksınız? Tüm çi‐
çekleri mi kuratacaksınız? Çi‐
çekçileri mi tutuklayacaksınız?
Tohumlarımızla yeni çiçekler
ekeriz ve onları koyarız anıta.. 

Ne yapacaksınız? Şiirleri‐
mizi ve türkülerimizi mi ya‐
saklayacaksınız? Nazi faşistleri
gibi kitapları mı yakacaksınız?
O şiirler ve türküler beynimize
kazılıdır. Beynimizi yok etse‐
niz çocuklarımıza öğreteceğiz
yine sesimizi duyacaksınız

Yürüyüş
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Dev-Genç’liler, her işimizi planlı ve programlı yapmalıyız.
Plansız ve programsız yapılan işlerimiz, denizde rota bilmeden
yol almaya benzetebiliriz. Evet ilerleriz, ancak nereye ve nasıl
olacağını bilmeyiz. Bazen denk gelir, güzel bir yere varır
yolumuz, bazen sürüklenir gider istemediğimiz yerlere. İşleri-
mizden emek verip istediğimiz sonucu alamamamızın nedeni,
çoğu zaman işte bu rotasızlıktır. Saflarımızda tüm yoldaşlarımız,
büyük bir emek ve özveri ile çalışıyor. Ancak çoğu zaman bu
emeğimize, özverimize denk düşen sonuçlar alamıyoruz. Ça-
lışmalarımızın ve emeğimizin sonucunu almamızı, planlı-
programlı bir çalışma belirler. 

Elbette genel olarak hiçbir zaman hedefsiz, plansız, programsız
olmadık. Ancak genel anlamda bunlara sahip olmak sorunu
çözmemektedir. Genel programlar; birimlerin, alanların, bölgelerin
özgülünde, yeniden üretilip pratiğe geçirilmediği sürece,
kadrolarda ve en başta da yöneticilerde planlı-programlı çalışma
alışkanlığı kazanılmadığı sürece gerekli sonucu vermez.

HER İŞ İÇİN BİR PROGRAMIMIZ VE BİR HEDEFİMİZ
OLMALI 

Bu hedefe, bir süre içinde varmayı hedeflemeli. Denetimi
bu süre içinde, sürekli pratik içinde olarak yapmalıyız. Yani
anahtar kelimelerimiz şunlardır;

Program-Hedef-Süre

Denetim-Sonucu Değerlendirme

BİR İŞİ PROGRAMLARKEN ŞUNLARA DİKKAT EDE-
CEĞİZ; BAHSETTİĞİMİZ PROGRAMLAR CANLI, YA-
ŞAYAN, AYAKLARI YERE BASAN PROGRAMLAR OL-
MALI

1- Bürokratik çalışma tarzının tahrifatına izin vermemeliyiz.
Buna ilişkin önlem alacağız, yani günlük işlerlik kuracağız.
Bu ne demek?

Programımızı, kendi pratiğimize uygun hale getireceğiz.
Önemli olanın programa uymak olduğunu düşünerek olumlu
ya da olumsuz gelişmelere göre programımıza işlerlik sağla-
yacağız. 

2- Emek üretkenliğini sağlayacağız. Herkesi teşvik edecek,
sosyalist yarışmayı canlı tutacağız. 

3- Teknik bilgi, uzmanlaşma sağlayacağız. Yani işimize
vakıf olacak her şeyi öğrenmeye, ayrıntıya girmeye çalışacağız. 

4- Disiplin

5- Kolektivizm

6- Denetim

SONUÇ OLARAK; DEV-GENÇ’LİLER ŞİMDİ DÜ-

ŞÜNMELİYİZ. 

GENEL PROG-
RAMLARIMIZ NE-
LER?

BU PROGRAM-
LARA UYGUN HAF-
TALIK PROGRAM
YAPIYOR MUYUZ?

H A F T A L I K
PROGRAMLARIMIZA GÖRE GÜNÜMÜZÜ PROGRAM-
LIYOR MUYUZ?

İŞLERİMİZE BİR HEDEF VE SÜRE KOYUYOR MU-
YUZ?

EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPACAĞIMIZ KİŞİLER İÇİN
BİR PROGRAM YAPIYOR MUYUZ?

ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ ARKADAŞLARI-
MIZLA GÖRÜŞÜRKEN, PLANLI PROGRAMLI GİDİYOR
MUYUZ, HEDEF KOYARAK MI ONLARLA GÖRÜŞÜ-
YORUZ?

OKUMALARIMIZI, EĞİTİMİMİZİ, BİR PLAN VE
PROGRAM DAHİLİNDE Mİ YAPIYORUZ YOKSA VAKİT
BULDUKÇA, ZAMAN YARATTIKÇA MI YAPIYORUZ?

Tüm bunları düşünmeli, yoğunlaşmalıyız. Unutmayalım
ki nedeni bulmadan sonuçları değiştiremeyiz. Temel neden,
programlı çalışmayı içselleştirmek, alışkanlık haline getir-
mektir.

Nuriye ve Semih’in Yaşamasını İstiyorsak,
Direnişi Büyütmeliyiz

Dev-Genç’liler, 20-21 Temmuz tarihleri arasında, Okmeydanı
ve Örnektepe’de, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 150
adet Ankara’ya yürüyüş afişi astılar. Yapılan çalışmada toplam
300 adet, Ankara Yürüyüşü afişi asılırken, 250 adet bildiri da-
ğıtıldı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın son durumu
hakkında halka bilgi verildi. Bugün Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’yı sahiplenmenin tek yolu, onların direnişine destek
olmaktır diye halkla sohbetler edildi ve halk, Ankara yürüyüşüne
çağrıldı.

Liseli Dev-Genç’liler, 22 Temmuz’da, Örnektepe’de pankart
asıp, sticker çalışması yaptılar. Ayrıca 23 Temmuz’da Okmey-
danı’nda, Nuriye ve Semih için 50 adet pullama yapıştırıldı ve
50 adet bildiri dağıtımı yapıldı.

ROTASIZ BİR GEMİNİN KAPTANI OLMAMAK İÇİN 
PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMALIYIZ

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde
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*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



Liseliyiz Biz

Merhaba Liseli Dev-Genç’liler;
Sorunlarımız ortak, hedeflerimiz

ortak. Biz de bu kavgada varız, dedik
diyeli, iddiamızın arkasında, zafere
kadar mücadeleye devam ediyoruz. 

Bugün; bir işi, bir alanı nasıl ör-
gütleriz, onu konuşacağız. Yeni bir
alanda veya daha önce yoldaşlarımızın
adımladığı ve bize emanet edilen, ör-
gütleyeceğimiz yerlerde öncelikli he-
defimiz, hızlıca bir program oluştur-
maktır. Bu anlattıklarımız, kendi oku-
lumuzda ya da mahallemizde yapa-
cağımız çalışmalar için de geçerlidir.
Bir yeri örgütlerken ilk adım TANI-
MAKTIR!

Tanımak, soru sormakla başlar.
Birini örgütlerken, bir arkadaşımıza
görev verirken, bir alanda çalışma
yaparken, önce tanımalıyız. 

Tanımak, soru sormakla başlar.
Soru sormak, yoğunlaşmaktır. Me-
seleye yoğunlaşacağız. Sorular soracak
,cevaplar vereceğiz. 

Ne soracağız?
1- ELİMİZDE NE VAR?
2- İHTİYACIMIZ NEDİR?
3- GEÇMİŞTE BU KONUDA

NE YAPILMIŞ?
4- ELİMİZDEKİLERLE NE YA-

PACAĞIZ?
Bu dört soruyu temel alarak, ver-

diğimiz cevaplarla örgütlemeye baş-
layacağız. Örgüt, komite demektir.
İlk soruya vereceğimiz ilk cevap, bir

komite oluşturmaktır. İki kişiden bile
oluşsa KOMİTE olmalı. 

İkinci adımımız, komitenin bir PROG-
RAMI olmalı. Hedefli ve süreli prog-
ramlarımız olmalı.

Üçüncü adım ise, bu programı hayata
geçirmek için yapılacak DENETİM’dir.
Denetim, bir işin yapılabilirliğini sağla-
maktır. 

Düzenli toplantılarla, tek tek takiple
denetimi sağlayacağız. Bir işin başında
ve sonunda değil, içinde takip edeceğiz.

Evet, Liseli Dev-Genç’li yoldaşlarımız,
şimdi bu öğrendiklerimizi pratiğe dök-
menin zamanıdır.

Şimdi, hepimiz bu adımları takip ede-
rek bir iş örgütleyelim.

Önümüzde yaz kampları var. Mahal-
lemizde, kampa gidecekleri örgütleyecek
bir komite kurabiliriz. 

Ya da mahalledeki liseli gençliği bir
araya toplamak için bir spor faaliyeti, film
gösterimi, türkü gecesi, kitap okuma günü
düzenleyelim. Unutmayalım, bizim olma-
dığımız yerde düşman, devrimci çalışma
tarzının olmadığı yerde düzen vardır.

Bir Alanı, Bir İşi Nasıl Örgütleriz?

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

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

� Demokratik bir lise için,
özgür, bağımsız bir ülke is-
tiyoruz.

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

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

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Yürüyüş
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Tayyip Erdoğan: 

"Tam aksine, şimdi grev tehdidi
olan yere biz OHAL'den istifadeyle
anında müdahale ediyoruz. Diyoruz
ki “Hayır, burada greve müsaade
etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sar-
samazsınız."

AKP'nin Gerçek Yüzü
Budur!
Grev Hakkımızı
Söke Söke Almalıyız!

15 yıldır, Türkiye halklarının ba-
şına bela olan AKP faşizmi son bir
yıldır ülkemizi OHAL ile yönetiyor.
AKP iktidarı son bir yılda işçilere,
emekçi halklara yaşattıkları kendi-
sinden önce Türkiye'yi yönetenlerden
farklı değildir. 

Ülkemiz, emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi olduğundan bu yana yönetim
biçimi sürekli faşizmdir. Sürekli fa-
şizmi ülkeyi yeri geldiğinde askeri
faşist cuntalarla, yeri geldiğinde sı-
kıyönetimlerle, yeri geldiğinde OHAL
ile yönetmektedir. Bunlara başvur-
madığı dönemlerde ise göstermelik
de olsa parlementoyu çalıştırmaktadır.
Yönetim biçimi, ister cunta olsun
isterse OHAL, sıkıyönetim veya gös-
termelik parlementer sistem, hepsinde
ezilen, işsiz kalan, direndiği için zul-
me uğrayan, işini kaybeden, grev
yaptığında işten atılan, sendikalı ol-
mak istediğinde başına gelmedik kal-
mayan bu ülkenin işçileri, emekçi-
leridir. 

12 Eylül 1980'de darbe yaparak
yönetime gelen askeri faşist cunta,
30 bin emekçiyi, 3854 profesörü
işten atmıştır. 650 bin haktan, emekten
yana olan devrimci, demokrat, ilerici,

sendikacayı, öğrenciyi gözaltına almış
işkenceli sorgulardan geçirmiştir.

1987- 2002 yıllarında Kürdistan'da
yaşanan OHAL'de 

"- 1275 kişi OHAL Valiliği’nin
yetkisi kapsamında olan yerleşim bi-
rimlerinde işkence ve kötü muamele
gerekçesi ile suç duyurusunda bu-
lundu. Bu suçlardan 1177’si hakkında
soruşturma başlatıldı.

- OHAL’in devam ettiği süre bo-
yunca 55 bin 371 kişi gözaltına alın-
dı.

-1017 kamu görevlisi hakkında
296 dava açılmıştır... " 

(Yürüyüş, sayı 537)

SON 1 YILDIR ÜLKEMİZ
OHAL'LE YÖNETİLİYOR

Son bir yılın bilonçosuna baktı-
ğımızda; 12 Eylül faşist cuntasında,
Kürdistan'da yaşanan OHAL'den
farklı değildir. Baskı, zulüm, işsizlik
ve işten atmalar hiç eksilmeden ya-
şanmaya devam etmiştir. 

Hayatlarını emekleri ile kazanan
111 bin 240 kamu emekçisi, 5295
akademisyen son bir yılda sorgusuz
sualsiz okullarından uzaklaştırılmış-
landır. DİSK'in yaptığı açıklamaya
göre 1961 işçi OHAL döneminde
işten atılmıştır. İşsizlik, iş kazaları
almış başını gitmiştir. İşçilerinin hak
aramak için yapmak istedikleri grev-
lerin 5 tanesi “milli menfeatlere zarar
veriyor” yalanı ile yasaklanmıştır.
AKP iktidarı kimin için OHAL ilan
ettiğini şu şekilde açıklıyordu. 

"OHAL'den istifadeyle greve mü-
dahale: Biz göreve geldiğimizde, 15
sene önce Türkiye’de olağanüstü hal
vardı ama bütün fabrikalar hep grev

tehdidi altındaydı. Hatırlayın o gün-
leri ama şimdi böyle bir şey var mı?
Tam aksine, şimdi grev tehdidi olan
yere biz OHAL'den istifadeyle anında
müdahale ediyoruz. Diyoruz ki; ‘Ha-
yır, burada greve müsaade etmiyoruz
çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL'i’.”
(20 Temmuz 2017 Cumhuriyet)

Bu ülke tarihinin büyük bir bölü-
mü cuntalarla, sıkıyönetimlerle ve
OHAL'lerle geçmiştir.

1980 yılından bu yana yaşanan
sıkıyönetimler, cuntalar, OHAL’ler
patronların ve emperyalist tekellerin
çıkarlarına hizmet etmiştir ve AKP
TÜSİAD'cıların, MÜSİAD'cıların ik-
tidarı olmuştur.

Biz Ne Yapacağız?
Savaşacağız.

OHAL'ine, yasaklarına, grev er-
telemelerine karşı direneceğiz ve sa-
vaşacağız.

OHAL' de bir şey yapılmaz, ya-
pılsa da bir şey elde edilmez, diyenleri
bir tarafa bırakarak işçilerle, emek-
çilerle direnmeliyiz. Yasaklanan grev-
leri kaderimiz olarak kabul etmeden
direnmeliyiz. Tarihsel haklığımızdan
aldığımız güçle direnmeliyiz. 

Başımızdaki sendikacıların patron
yanlılıklarına aldırış etmeden kendi
gücümüze güvenerek direnmeliyiz.

Bir gün, iki gün değil sonuç alana
kadar direnmeliyiz. 

ZAFER, DİRENEN EMEKÇİ-
NİN OLACAKTIR!



Şiir: 

�N�AAT ��Ç�LER�NE DA�R...
1...

Yapıları yapan biziz Ferhat

Tu�lalar öbek öbek elimizden öper

Harcına su de�il

Alın terimiz dökülür

Ve yükselir sırtımızdan gö�e a�arak

Cesetlerimize basarak

Koca koca yapılar

Yapıları biz yaparız Ferhat

Biz açarız temelini, kaçımız dü�tü kim

bilir

Biz yükseltiriz çatısını, kaçımızın anası

a�lar

Biz boyarız duvarını, kaçımızın karısı

e�siz

Biz takarız kapısını, kaçımızın bebesi

yetim

Kim dü�ürür i�çileri Ferhat

Kim öldürür

Cevap : Hayat bilgisidir.

Cevap : Kavga sebebidir.

2...

O katları

O balkonları

O sıvaları

O yapıları biz yaparız Ferhat

Elimizin eme�idir

Güzel çalı�ırız ma�allahımız var

Harcındaki alın terimiz bakidir

Peki, bizim evimiz Ferhat

Neden evimiz olmaz bizim

Ba�ımızı sokacak bir yuvamız

Neden yoktur

Neden olmuyor

Cümle in�aatları biz yaparız

�çinde biz oturmayız

Bu bıçak Ferhat

��te böyle bilendi

Sigorta, güvenlik hak getire gerire

So�uk yataklarda titreye titreye

Bilmem kaçıncı kattan

Dü�e dü�e Ferhat öle öle

Bu bıçak i�te böyle kinlendi Ferhat

İŞÇİ OKULU
Tarihsel ve Siyasal
Haklılık

"Asıl olan ise tarihsel ve
siyasal haklılıktır. Hitler'in on
milyonları arkasından sürük-
leyen ve savaşın gerekliliğine
inandıran bir güce ulaştığı
ama bunun da Hitler'i yenil-
gide kurtaramadığı görülm-
üştür. Bizler ise tarihsel ve si-
yasal olarak ezileni, haklıyı
temsil ediyor, gücümüzü ta-
rihten, halktan ve devrime
olan inancımızdan alıyoruz." 

(Lenin)

DİH'liler:
Gerçek güç ideolojik, tarihsel

ve siyasal haklılıktadır. İdeolo-
jik, tarihsel ve siyasal haklılığın
temsilcileri bizleriz. Bizler sahip
olduğumuz bu güçle emperya-
lizm, faşizmin ve patron sendi-
kacılarına karşı direnmeliyiz.

DİH'li  İşçi Sınıfının
Tarihinden Güç Alır

Bu köşemizde işçi sınıfının mü-
cadele tarihinde yarattığı direnişlerden
örnekler vereceğiz.

Kimi zaman yaşanan bir grev,
kimi zaman bir direniş eylemine yer
vereceğiz.

Amacımız, kendi tarihimizden
güç almaktır.

Bizden önceki işçi kardeşlerimizin
ne yaptıklarını, nasıl direndiklerini
günümüze taşımak, yaşanan grev-
lerden ve direnişlerinden güç almaktır. 

Yüzyıla Uzayan Eylemlerimizden 

1800'lerin ikinci yarısından beri
varız biz.

1872... Şubat'ta Beyoğlu'nda tel-

graf işçileri grevde... Nisan'da İzmit
Demiryolu işçileri grevde... Temmuz,
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası
işçilerinin grevi...

1873... Kasımpaşa tersanesinde
grev.. 1875.. Haziran'da hemen tüm
tersane işçilerinin grevi var... Ekim'de
Sirkeci İskelesi’nde hamallar grevde...
1876... Grevler, eylemler yılı; Hasköy
tersanesi işçileri, Araba işletmesi iş-
çileri, Haydarpaşa Demiryolu işçileri,
Tersane işçileri, yıl boyunca çeşitli
zamanlarda grevdeler. Fişekhane İş-
çileri ilk büyük yürüyüşlerden birini
gerçekleştiriyor, hedef Babıali...

1878'de, 79'da, 1880'de, 85'te,
86'da tarih Osmanlı yönetiminin tüm
baskılarına karşın emekçilerin di-
renişlerini kaydediyor...

Stalin (Çelik İrade Kitabından)
Stalin şöyle yazıyordu: "Yönetme sanatı ciddi

bir şeydir. Hareketin gerisinde kalmamak gerekir,
çünkü geride kalmak kitlelerden kopmak anlamına
gelir. Ama çok hızlı koşmamak da gerekir, çünkü çok
hızlı koşmak kitlelerle bağlantıyı yitirmek anlamına
gelir. Hareketi yönetmek ve aynı zamanda kitlelerle
bağlantıyı korumak isteyen, mücadeleyi iki cephede
yürütmek zorundadır: Hem gecikenlere karşı, hem
de çok hızlı koşanlara karşı.

Kısadan Hisse:

İrade, emek ve cürettir.
İradeli olmak istiyorsak, emek vermeliyiz.

Her şeye emek vermeliyiz. Hiçbir zaman
emek vermekten kaçmamalıyız.

Cüretli olmalıyız. Cüretli olmak aklımızı
ve yüreğimizi aynı anda kullanmaktır. 

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

AKP’nin Katil Sürülerini

Uyarıyoruz, Direnişe

Saldırmaktan Vazgeçin!

Dev-Genç, 22 Temmuz’da An-
kara’ya giden kitleye polisin sal-
dırısı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “AKP, Yüksel’de
başlayan ve günden güne halk-
laşarak büyüyen, direnişin ha-
zımsızlığını çekerek halka ve
devrimcilere saldırmaya devam
ediyor. AKP’nin eli kanlı polisleri,
22 Temmuz’da 136 gündür açlık
grevinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için Kadıköy’den
Ankara’ya gidecek olan kitleye
saldırdı. Kitlenin içerisinde olan
Dev-Genç’li Halil Yakut’da göz-
altına alındı. AKP, Dev-Genç’li-
lere saldırıyor çünkü Dev-Genç’li-
lerin her dönem direnişlerde, hal-
kın çocuklarına yapılan saldırılara
karşı örgütlenen eylemlerde en
önde olduklarını biliyor. Bunu
bildiği için Dev-Genç’lilerin di-
renişini gözaltına alarak, işkence
yaparak veya katlederek bitirmeye
çalışıyor. Bitiremiyeceksiniz! Biz-
ler Dev-Genç’lileriz halka yönelik
sürdürülen saldırılara karşı yara-
tılan direnişlerin öncüleriyiz. Ve
OHAL denilerek her kesimin sus-
turulmaya çalışıldığı şu günlerde
Nuriye ve Semih’in talepleri kabul
edilinceye kadar halkımızla bir-
likte direnişi büyütmeye, Bulun-
duğumuz her yerde Nuriye ve
Semih’e ses olmaya devam ede-
ceğiz.”

Bitiremezsiniz Bitiremeyeceksiniz!
Zafer Nuriye ve Semih’in, Zafer 
Direnenlerin Olacak!

Dev-Genç’liler 23 Temmuz’da
Nuriye ve Semih’in direnişiyle
ilgili yaptığı açıklamada şunları
ifade etti: “Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça, açlıklarının 137.
gününde... 137 gündür gün gün

eriyerek hakları için direnen iki
emekçi… Bir kişi ile başladı
Yüksel direnişi binler olduk. Tek
bir ışık yetti karanlığı aydınlat-
maya. Bizi karanlığa mahkum
etmek isteyenlere halkın verdiği
en güzel cevaptır direniş. İnsan
kalabilmenin, onurlu yaşamanın
tek yoludur direniş. Nuriye ve
Semih bu yüzden direniyor. De-
falarca gözaltına alındılar, yetmedi
açlıklarının 76. gününde tutuk-
landılar. Yıldırmak istediler, di-
renişi bitirmek istediler. Oysaki
nasıl direnmişti gitarıyla Victor
Jara, Şeyh Bedreddin, Seyit Rıza,
Pir Sultan... Nuriye ve Semih’in
mayası da buradan geliyor.

Direniş rüzgârı esiyor, bu rüz-
gar Yüksel’den Anadolu’ya ya-
yılıyor. İstanbul Kadıköy’den,
Ankara Güvenpark’tan ve Yük-
sel’den esiyor bu rüzgar. Bu rüz-
garı fırtınaya dönüşecek gücüde
biz yaratacağız. AKP’nin kabusu
olacağız! 

Genç, yaşlı, çocuk demeden
hep bir ağızdan haykıracağız öf-
kemizi. Saldırganlıkları acizlik-
lerindendir. Halkı sindirmek, kor-
kutmak, kıpırdayamaz hale ge-
tirmek istiyorlar. Kanımız, canı-
mız pahasına yüz yıllardır dire-
nerek kazandığımız haklarımızı
gasp ediyorlar. Biz, direnmeye
devam edeceğiz. Sevgi, korkudan
güçlüdür. Bizim sevgimiz Nuriye
ve Semih'i yaşatacak. Bu nedenle
direnişi biz kazanacağız. İşken-
celer, gözaltılar, tutuklamalar bize
engel olamayacak.

AKP’nin Katil Polislerine Ses-
leniyoruz! İşkence yapmaktan
vazgeçin aksi takdirde bu halkın
onurlu evlatlarına hesap verecek-
siniz! Korkuyorsunuz; Daha Çok
Korkacaksınız; Bir Gözü Açık
Uyuyacaksınız! Gün Bizim Gece
Bizim! Biz Kazanacağız!”

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi
Dağıtımı Sürüyor

Tüm engellemelere rağmen sesimizi
halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu
hafta yapılan dergi dağıtımlarımız şöyle:

Mersin:16 Temmuz'da Kazanlı’da Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı kapı çalışması şek-
linde yapıldı. Nuriye ve Semih hocanın di-
renişleri ve son gelişmeler halka anlatıldı.
İki Yürüyüş okurunun katıldığı ve iki saat
süren çalışmada 25 dergi halkımıza ulaştı-
rıldı. Ayrıca Demirtaş Mahallesi Tarsus ve
Mersin Merkez olmak üzere toplam 100
dergi halka ulaştırıldı.

Sarıgazi:Halk Meclisi tarafından Merkez
Mahallesi’nde 60 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Ücretsiz Muayene ve 
Tedavi Faaliyeti Başladı

Okmeydanı Halk Meclisi, Sağlık Ko-
mitesi ücretsiz muayene ve tedavi işleminin
ilkini 22 Temmuz'da özel bir sağlık kurulu-
şunda iki kişi ile gerçekleştirdi. Bundan
sonraki kontroller her salı 10’ar kişilik
gruplar halinde yapılacaktır. Ücretsiz mua-
yene ve tedavi olmak isteyenler “Sağlık
Komitesi”ne isimlerini yazdırabilirler.

30 Temmuz
2017
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 

İşçi  Hareketi  Gazetesi
Halka Ulaştırı ldı

K u r u ç e ş -
me’de 23 Tem-
muz'da İşçi Ha-
reketi gazetesi-
nin 5. sayısı da-
ğıtıldı. Gazete-
nin içeriği hak-
kında işçiler ile
sohbet edilen
dağıtımda 10 adet gazete işçilere ulaştırıldı.
Gazete ile birlikte işçilere kapitalist top-
lumun işçileri nasıl sömürdüğü ve sistem
değişmeden sömürünün bitmeyeceği, buna
karşı örgütlenmek gerektiği anlatıldı.



Yürüyüş
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Politika üretmek "biz BUGÜN
ŞU OLAY KARŞISINDA NE YA-
PACAĞIZ?" sorusunu sormaktır. 

Bu soru, bugün tüm kamu emek-
çilerinin önündedir. KESK yönetimin,
KESK'e bağlı sendikaların tüm üye-
lerinin önündedir. 

KEC'liler, herkesin önüne bu soruyu
koymalıdırlar. Örneğin, KESK üyesi
sendikalarda veya uygun olan her
yerde, "NE YAPMALIYIZ?" PANEL-
LERİ gerçekleştirebiliriz örneğin. 

Bu panellerde iki soru tartışılmalı: 

1- Binlerce KESK üyesinin işten
atılması karşısında ne yaptık, ne yap-
malıyız?

2- İki kamu emekçisi, Nuriye ve
Semih'in direnişi karşısında ne yaptık,
şu an ne yapmalıyız?

KESK yönetimi ve tüm KESK
üyeleri, kendilerine bu iki soruyu
sormalıdırlar. 

KESK, ancak bu direniş karşı-
sındaki tavrını sorguladığında ve he-
sap verdiğinde, doğru yönde bir de-
ğişim gösterebilir. Aksi halde,  zaten
siyasi ve örgütsel olarak ölmüştür
KESK.

KESK'i nereden nereye getirdikleri
ortadadır. KESK ölmüştür derken
abartmıyoruz. 

Sendikaların en önemli silahı
GREV'dir. DİRENMEK'tir. KESK,
direnmeyerek, KHK'lar karşısında
boyun eğerek, kendini silahsızlan-
dırmıştır. 

Bu nedenle hiçbir iktidarın kaele
almadığı bir sendika durumundadır. 

Uzlaşmacılığı, teslimiyetçiliği
mahkum edip, direnme kararı al-
mazsa, KESK’i hiç kimse diriltemez. 

KESK yöneticileri, sahip oldukları
siyasi anlayışın bir uzantısı olarak,
hep ideolojik mücadeleden kaçtılar.

Genel kurulları da buna göre şekil-
lendirdiler. Devrimcilerin eleştiri ve
önerileri karşısında görmezden, duy-
mazdan gelip ideolojik mücadeleden
kaçarken, burjuvaziye karşı da bir
ideolojik mücadele içinde olmadılar. 

KESK yönetiminde her dönem
reformizmin belirleyiciliği nedeniyle,
OLİGARŞİNİN İCAZETİNİN DI-
ŞINA ÇIKMAYAN bir çizgi izle-
miştir. KESK'i öldüren nedenlerden
biri de budur. 

Yüzbini aşkın kamu emekçisi iş-
sizliğin kucağına atılmışken, kamu
emekçilerinin çözüm bekleyen bir
çok sorunu ortadayken, Genel Ku-
rul'da KESK yöneticileri hala
"barış"tan söz ediyorlar. "Barış" kamu
emekçilerinin hangi sorununu çözecek
acaba?

Kamu emekçileri hareketinin önü-
nü açacak tartışmalar yapılmazsa-
ki böyle bir tartışmanın odağında
Nuriye ve Semih'in, Yüksel direnişi,
direnişimiz olmalıdır- KESK'in çü-
rümesi devam edecektir. 

ABD'ye, AKP'ye "kırmızı çizgi"
çekmeyip, devrimcilere kırmızı  çizgi
çekenler, bu durumun sorumlusu-
durlar. MEŞRULUK VE DİRENİŞ
ÇİZGİSİNDE ELE ALINMAYAN,
DÜZENLE UZLAŞAN, KİTLE VE
SINIF MÜCADELESİNDEN KO-
PAN SENDİKACILIK, BİTMEYE
MAHKUMDUR!

Son birkaç yıla bakın: Bu
sendikal anlayışların kamu
emekçilerine yönelik saldırılara
karşı geliştirdikleri bir politika
var mı? Kamu emekçilerine
saldırıların en yoğun olduğu
bu dönemlerde saldırılara karşı
direniş örgütlemek yerine
AKP’ye “Akil Adam”lık ya-
pılmıştır. AKP’nin saldırıları

karşısında kamu emekçileri pasifize
edilmiştir.

AKP politikalarına destek veril-
miştir. Kürt milliyetçi hareketin “çö-
züm” adı altında düzenle uzlaşma
politikaları KESK’de de hakim hale
getirilmiştir. KESK'e bağlı sendika-
ların kongrelerinde Kamu Emekçileri
Cephesi’ne (KEC) konan “kırmızı
çizgi”, bu politikaların bu şekilde
devam edeceğini göstermektedir. 

Düşmana, Amerikan emperyaliz-
mine, işbirlikçi AKP'ye, hatta MİT'e
kırmızı çizgi çekmeyenler, devrim-
cilere kırmızı çizgi çektiler. 

Atılan binlerce kamu emekçisinin
işe dönüşünün nasıl sağlanacağı, iş
ekmek direnişinin nasıl sürdürüleceği,
AKP'nin OHAL saldırısına nasıl di-
renileceği, bunlar ne  Kürt milliyetçi
hareketin ne de reformizmin günde-
minde yok. Onlar için tek gündem,
KESK'i parlamenter bataklıktaki mü-
cadelelerine yedeklemek. 

Kamu emekçilerini ne AKP'nin
sendikalarına, ne de bu parlamenterist,
uzlaşmacı bataklık çizgisine teslim
edeceğiz. 

Çözüm Kamu Emekçisi Meclis-
leri'dir. 

Kamu Emekçileri Cephesi'dir. 

Kamu emekçisi sendikalarının
bugünkü durumu ortadadır. 

Yürüyüş
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Tek ALTERNATİF; Direnme Çizgisidir
Tek ALTERNATİF; Kamu Emekçileri Cephesi'dir  -2

Dilenerek Değil, Direnerek İşimize Döneceğiz!
İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN
BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!



İşte bu nedenle biz bugün
tüm kamu emekçileri kitlesi
için meclisleri öneriyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi’ni
öneriyoruz. 

Bu önerilerimizi tüm kamu
emekçilerine ve halka iyi an-
latabilmeliyiz.  

KEC'li Yoldaşlar;

Kamu Emekçilerini, AKP
sendikalarına veya Kürt milli-
yetçiliğinin, reformizmin yö-
netimindeki sendikalara teslim
etmemek, bizim görevimizdir. 

- Nuriye ve Semih'in dire-
nişi halkı birleştirmiştir. KESK
dışında tüm solu, tek tek ay-
dınları birleştirmiş ve hareket
ettirmiştir. KESK ne yapmıştır? 

Direnişin ortaya çıkardığı
birlikteliği korumaya ve güç-
lendirmeye çalışmalıyız.

- Kamu Emekçileri Cephe-
si'nin mücadelesine bugüne ka-
dar emeği geçmiş tüm arka-
daşlarımızı, yeniden KEC et-
rafında, Nuriye ve Semih'in
direnişi etrafında toplayabili-
riz.

Onları özellikle bugünün
koşullarında düzene bırakma-
malıyız. 

KEC tek alternatiftir, KEC'i
her yandan güçlendirmek,
kamu emekçileri hareketini bü-
yütmenin tek yoludur ve bu
görevde eski arkadaşlarımızın
hepsinin ciddi bir katkısı ola-
caktır.

- Şuan kamu emekçilerinin
beyninde, yüreğinde bu direniş
vardır. Bunu eyleme dönüştür-
meliyiz. 

Unutmayalım; alternatif biziz. 

Ama politik olarak alternatif
olmak, pratiğe dönüştürmezsek,
bir şey ifade etmez. 

Alternatif olmayı, pratiğe
geçirmek, 

a- Direnişler örgülemek

b- Kitleyi örgütlemek

c- Kadrolaşmaktır. 

Kitleye gidersek, kitle gelir. 

Formül budur. 

Nuriye ve Semih, direniş-
leriyle Kamu Emekçileri Cep-
hesi'nin önünü açmışlardır.

KEC'li tüm arkadaşlar, açı-
lan bu yolda daha iddialı, daha
kendine güvenli olmalılar. 

Meşruluğumuzla, çizgimi-
zin doğruluğuyla, kamu emek-
çileri alanında artık bizi büyük
çoğunluk tanımaktadır. Henüz
tanımayanlar için kendimizi
tanıtmak için çok güçlü ve so-
mut bir tarihimiz ve pratiğimiz
var.  

Örgütleneceğiz, örgütlene-
ceğiz, örgütleneceğiz. Meclisler
ete kemiğe büründükçe, alter-
natif somutlanacaktır. 

Sonuç olarak iki adım çok
önemlidir: 

1- İşten atılan ve her an
atılma tehlikesi yaşayan tüm
KESK’li kamu emekçilerine,
şu sloganları götürebilmeliyiz. 

Dilenerek Değil, 

Direnerek İşimize Dönece-
ğiz! 

İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ ÇO-
CUKLARIMIZ İÇİN

BİRLEŞELİM, DİRENE-
LİM, KAZANALIM!

2- Kendi içimizde eğitim ve
kadrolaşmayı hızlandırmalıyız. 

Her kamu emekçileri kad-
rosu, bir meclistir. 

Nuriye ve Semih'in direni-
şinde de Kamu emekçilerinin
meclislerini ve cephesini ya-
ratmakta da biz kazanacağız. 

İİlhami Karakoç Barınma Hakkı İçin 

Direniyor!

Kadıköy Be-
lediyesi tarafın-
dan evi yıkılıp
para kazandığı
tezgahına el ko-
nulan İlhami Ka-
rakoç, 24 gündür belediyenin önünde direniyor.
Adalet yürüyüşü, adalet edebiyatı yapan CHP,
kendi belediyelerini görmüyor. Yoksul, işsiz,
bir insanın evini yıkıp, tezgâhını çalıp açlığa
mahkum ediyor. Onuruyla çalışıp para kazanmak
isteyen İlhami Karakoç’u açlığa mahkum eden
CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nu-
hoğlu, kapısının önündeki direnişi 24 gündür
görmüyor. Halk Cepheliler 21 Temmuz'da;
"Adaleti Ankara İstanbul asfaltında arayan
CHP İlhami Karakoç’un evini, ekmek teknesi
olan tezgahını ver. Uğradığı zararı karşıla.
Başta Kadıköy halkı ve adalet isteyen tüm hal-
kımız İlhami Karakoç’u ziyaret edelim. Belediye
Başkanlığına telefon edip İlhami’nin evini
neden yıktığını, tezgahını neden çaldığını, so-
ralım. Direnişi destekleyelim, yalnız bırakma-
yalım. Barınma ve çalışma hakkı insan olmanın
olmazsa olmazıdır" açıklaması yaptı. 

Ankara Polisi Komplo Peşinde! 
Komplolarınızı Boşa 
Çıkartacağız!

Kamu Emekçileri Cephesi 24 Temmuz’da
saldırılarla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açık-
lamada: “Nazife Onay, Engin Karataş, Saniye
Erenler, Mehmet Sarı ve Kenan Akbaba bir
gecede çıkartılan KHK’larla işlerinden atıldılar.
AKP’nin bu saldırısına karşı evde oturup
beklemeyi değil; direnişi, direnişçilerin yanında
olmayı seçtiler. Dün Nuriye ve Semih için
yapılan eylemde işkenceyle gözaltına alındılar.
Ankara polisi komplo peşinde. Haklarını
arayan emekçilere komplo kurmaya çalışıyor.
Buradan hakimlere savcılara sesleniyoruz.
Ankara polisinin emekçiler için hazırlayacağı
fezlekeleri değil, gerçek adaletin yanında yer
alın. Unutmayın, adalet bir gün herkese lazım
olacak…” denildi.
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



AKP faşizminin KHK'larla açığa
aldığı Kamu Emekçileri Cepheli Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça'nın
direnişi, emin adımlarla faşizmi sarsa
sarsa hedefine ilerliyor. 

Direnişin siyasal etkisi ülke sınır-
larını aşıp dünya halkları nezdinde
etkili oluyor. Sadece ülkemizde değil,
her gün Avrupa’nın birçok ülkesinde
direnişe destek eylemleri yapılıyor.

Ancak bütün bunlara rağmen Nu-
riye ve Semih'in de üyesi olduğu
KESK direnişi görmüyor, gündemle-
rine almıyor ve bu konuda da, hiçbir
konuda olmadıkları kadar ısrarlı dav-
ranıyorlar. 

KESK'e bağlı sendikaların genel
kurulları yapıldı, bütün dünyanın gün-
demi olan Nuriyelirin direnişi, gün-
demleri olmadı. En son 7-8-9 Temmuz
tarihlerinde yapılan KESK Genel Ku-
rulu'nda da KESK'in "yoğun" gün-
demleri arasında Nuriyelerin direnişi
yer bulamadı. 

Direnişlerle Kurulan
KESK'ten Direniş
Kelimesini Kullanamayan
KESK’e…
Sorumlusu Kürt
Milliyetçileri, Reformizm ve
Oportünizmdir! 

KESK, reformizmin, oportünizmin
ve Kürt Milliyetçilerinin tüm geri,
reformist, düzen içi sendikal anlayış-
larına rağmen meşru mücadeleyle, di-
renişlerle kurulmuş sendikaların oluş-
turduğu bir konfederasyondu. 

Ancak bugün gelinen aşamada,
KESK orta yerde yatan, çürümeye
yüz tutmuş bir cenazedir. Direniş ke-

limesini ağızlarına dahi alamayacak
kadar tükenmişlerdir. 

Bugün Nuriyelerin direnişini gör-
mezden gelmeleri, genel kurullarında
dahi gündemlerine alamayıp tartış-
mamalarının nedeni budur. 

KESK bitmiştir. KESK direnişi
gündemlerine alamayacak kadar
bitmiş, tükenmiş ve cenazeye dö-
nüşmüştür. 

KESK'i bitirenler başta Kürt mil-

liyetçileridir. KESK'i düzen içi parti-
lerinin arka bahçesi olarak gören ÖDP,
EMEP gibi reformistlerdir. Kamu
Emekçileri Cephesi’ne karşı olmak
temelinde Kürt milliyetçileri ve re-
formizmle birleşen oportünistlerdir.

Yıllardır devrimci memurların yö-
netimlere girmemesi, yönetimlerdeki
devrimcilerin tasfiyesi için birleşen,
hatta tek şartlarının KEC'lilerin yö-

netimlere alınmaması için ittifak yapan
Kürt milliyetçileri ve reformistler bu-
gün sendika yönetimlerine gösterecek
aday bulamamaktadırlar.

KESK'e bağlı sendikaların en son
yapılan genel kurulları KESK'in bu
tükenişine tanık olmuştur. 

Aşağıdaki satırlar KESK'e bağlı
en kitlesel sendikanın Merkez Genel
Kurulu sonrasında basında çıkan bir
haberdir:

"Şube Genel Kurullarında müca-
dele üzerine tartışmalar yapılmayınca
içinde bulunulan durumu değiştirmeye
yönelik tabanın da katılımı ile kararlar
alınamayınca, bu durumun merkez
genel kuruluna yansıması kaçınılmaz-
dı. Şube Genel Kurulları, aday bulmak
ve yönetime kim girecek tartışmaları
ile heba edildi. Bazı şubelerde aday
bulmakta zorlanılan, kotaya rağmen
kadın yönetici adayı çıkarılamayan
bir süreç yaşandı."

Tabloya bakın; 

- Binlerce üyesi Kanun Hükmünde
Kararnameler (KHK) ile açığa alınıp
mesleklerinden ihraç edilmiş. 

- Binlerce memur tutuklanmış. 

- Binlerce üyesi sendikadan istifa
etmiş ya da AKP yanlısı bir sendikaya
geçmiş. 

- AKP faşizminin terörü, ülkenin
içinde bulunduğu durum ortada... 

KESK'in en kitlesel, en politik ol-
ması gereken Eğitim Sen Genel Ku-
rulu’nda mücadele adına tek bir şey
tartışılmıyor. 

Direniş kelimesini ağızlarına bile
almıyorlar. Yanıbaşlarında aylarca sü-
ren iki eğitim emekçisi üyelerinin di-
renişi var, Genel Kurullarında bunu

KESK'i Öldüren Kürt Milliyetçileri, Reformizm ve Oportünizmdir! 
KESK'in Tükenişi, Kürt Milliyetçiliğinin, Reformizmin ve Oportünizmin Tükenişidir! 
Sizi, Cesedinizle Baş başa Bırakıyoruz!
Cesedinizi Kaldıramayacaksınız, Orta Yerde Çürüyüp Kokacak! 

BÜTÜN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLAN NURİYELERİN,
SEMİHLERİN DİRENİŞİNİ GÜNDEMİNE ALAMAYAN KESK
BİTMİŞ, TÜKENMİŞTİR; SİYASİ BİR CENAZEDİR! 

Yürüyüş
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tartışmıyorlar. 

Benmerkezcilik, rekabetçilik Kürt
milliyetçilerinin, oportünizmin, re-
formizmin karakteristik özelliğidir.
Akrebin hasmını sokması gibi reka-
betçilik yapmadan duramazlar. 

Rekabetçilikleri esas olarak
Cephe'ye karşı birleşmek teme-
linde olsa da, kendi aralarında
da didişmeden duramazlar. 

Ancak son genel kurullar
da kendi aralarında didişmeye
dahi mecalleri kalmamıştır. Yö-
netimlere bir adam daha sokma
yarışı değil, sokacak adam dahi
bulamaz hale gelmişlerdir. Bazı
şubelere aday bulmakta dahi
zorlandıkları yazıyor değerlen-
dirmede... 

Bizce "bazı şubelere" değil,
genel merkez yönetimlerinde
dahi gerçek anlamda sendika-
cılık yapacak tek bir adayları
yoktur. 

KESK yönetimlerinden
KEC'lileri tasfiye etmekte bir-
leşen Kürt milliyetçilerinin, re-
formizmin ve oportünizmin
KESK'te geldiği durum budur. 

KESK'te yaşanan bu durum
bir sonuçtur. KESK bu duruma
bugün gelmedi. KESK'in bitişi
yıllar öncesine dayanır. 

KESK'i bu duruma getiren Kürt
milliyetçi hareketin uzlaşmacılığı, re-
formizmin düzeniçiliği ve oportüniz-
min kuyrukçuluğudur. 

KESK'in bugün neden bir cenaze
haline geldiğini görmek için büyük
direnişe kadar gitmek gerekir. 

Direnmeyen Çürür, 
Savaşmayan Ölür!
Emperyalizmin ve oligarşinin tecrit
politikalarının karşısında direnme-
yenler, burjuvaziye beyinlerini teslim
edenler, direnişi kırmak için burjuvazi
adına "bırakın" çağrıları yapanlar,

"yaşamın kutsallığı"nı keşfedip "hiçbir
şey için ölmeye değmez" diyenlerin
kaçınılmaz sonudur bu. 

Hiçbir şey için ölmeyi göze ala-
mayanlar, hiçbir şey için direnemezler. 

Emperyalizmin ve işbirlikçi oli-
garşinin beyinlerimizi teslim almayı
hedefleyen tecrit saldırısına karşı biz,
7 yıl 122 şehit vererek direnirken
Kürt milliyetçileri teslimiyetçiliklerini
"farkımızı koyduk iyi oldu" diyerek
ortaya koydu. 

Reformistlerin akıl hocası ÖDP
ise, "biz onlarla aynı mahalleden de-
ğiliz, lokantalarımız bile ayrı" diyordu. 

Emek hırsızı omurgasız TKP, 19
Aralık'ta hapishanelerde ölümüne di-
reniş sürerken ellerini ovuşturarak
"devrimci demokrasinin öldüğünü"
ilan etmişti... 

Tarihleri boyunca tek bir direniş
yaratamayan, ancak direnişleri tasfiye
eden EMEP, direnişe destek verme-
melerini "cepte keklik mi sandınız"
diyerek açıklamıştı. 

Oportünizm "kaymak ta-
bakayı koruma" peşindeydi.
Koruyacak "tabakaları" kal-
madı. Çürüdüler, tükendiler,
yok oldular. Bugün Kürt mil-
liyetçi hareketin kuyrukçusu
olmanın ötesinde hiçbir var-
lıkları kalmamıştır. 

KESK'teki yaşanan durum
bu tablodan bağımsız değildir.
KESK siyasetlerden bağımsız
homojen bir yapı değildir. Kürt
milliyetçilerinin, reformistlerin
ve oportünizmin durumu ne
ise KESK'in durumu da odur.

Savaşın yasaları işlemek-
tedir. DİRENMEYENLER
ÇÜRÜMÜŞ VE ÖLMÜŞ-
LERDİR. Ve KESK ortada bir
cenaze gibi yatmaktadır. Şu
bir gerçek ki, ölüler dirilmez.
Ölülerini ortadan kaldıracak
mecalleri bile kalmamıştır. 

7-9 Temmuz tarihlerinde
Ankara GREEN PARK HO-
TEL'de yapılan KESK Genel
Kurulu’nda konuşan ÖDP'li
Alper Taş "Yeniden kurulacak

bir KESK’e ihtiyaç var. KESK üç
yıldan bu yana zayıfladı" diyor. 

Yanlış tespit: Birincisi, KESK üç
yıldır zayıflamadı. KEC'lileri yöne-
timlerinden tasifiye ederek bitmiştir
KESK. Üç yıldır orta yerde yatan bir
cenazedir KESK ve bugün cenaze
kokmaktadır. 

İkincisi, "Yeniden kurulacak bir
KESK’e ihtiyaç" YOKTUR! 

Çünkü, "yeniden kurulacak"
KESK'i yine aynı çürümüş, KESK'i
bu hale getirenler kuracaktır. 

Üçüncüsü; ÖDP'liler ne zaman
bir "yeniden" diye bir işe girişmişlerse

KESK'teki çürüme yıllar öncesinden
başlamıştır. Bu çürüme Kürt milliyetçileri,
reformizm ve oportünizmin çürümesinden
bağımsız değildir. 

KESK'in yönetimlere seçecek adam bu‐
lamamaları yıllar öncesine dayanmaktadır.
Çünkü AKP iktidarı ile birlikte KESK üyesi
olmak da bedel ödemeyi gerektirmekte‐
dir. Bedel ödemeyi göze almayanlar ise
sendika yöneticisi olmak bir yana en
küçük bir baskı karşısında bile sendika‐
larından istifa edip AKP'nin sendikası
Memur ‐Sen'ne geçmiştir. 

KESK'in Anadolu'da yıllardır yaşadığı
sorun bugün genel merkez yönetimlerine
seçecek adam bulamama noktasına kadar
gelmiştir. 

Bu çürümüşlüğün üzerine Alper Taş'ın
söylediği gibi "yeni" olan hiçbir şey inşa
edilemez...

30 Temmuz
2017

Yürüyüş

Sayı: 25

43ANADOLU TOPRAKLARINI İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 



oradan "yeni" olan hiçbir şey çıkmaz.
ÖDP'nin "yeniden" dediği bir süreçte
mutlaka yeni bir bölünme ve yeni
bir tasfiye vardır. 

Çürüme yıkılıp yok olmadan, ora-
dan yeni bir şey çıkmaz. 

KESK, 2000'li yıllardan büyük
direniş boyunca tecrit politikaları kar-
şısındaki teslimiyetçi tavırlarından
dolayı, sürekli kan kaybetmiştir. "Ya-
şam kutsaldır, hiçbir şey için ölmeye
değmez" diyenler AKP'nin iktidara
gelmesiyle birlikte saldırılar karşısında
direnmek yerine, sendika değiştir-
mişlerdir. 

KESK'in yönetimlerine seçecek
adam bulamamaları yeni değildir.
2000'lerin başından beri KESK'e bağlı
sendikalar Anadolu'da sendika yöne-
timlerine seçecek aday bulamamak-
tadırlar. Birçok sendika şubesi ka-
panmıştır. Anadolu'daki sendikaları
ya devrimciler açmaktadır ya da ka-
palıdır. Devrimcilerin yönetimlerden
tasfiye edildiği yerlerde halen açık
sendika şubesi varsa eğer onlarda ya
ganyan bayi gibi ya da meyhane, ku-
marhane çalışmaktadır. 

KESK'teki çürüme yıllar öncesin-
den başlamıştır. Bu çürüme Kürt mil-
liyetçileri, reformizm ve oportünizmin
çürümesinden bağımsız değildir. 

KESK'in yönetimlere seçecek
adam bulamamaları yıllar öncesine
dayanmaktadır. Çünkü AKP iktidarı
ile birlikte KESK üyesi olmak da
bedel ödemeyi gerektirmektedir. Bedel
ödemeyi göze almayanlar ise sendika
yöneticisi olmak bir yana en küçük
bir baskı karşısında bile sendikala-
rından istifa edip AKP'nin sendikası
Memur -Sen'e geçmiştir. 

KESK'in Anadolu'da yıllardır ya-
şadığı sorun bugün genel merkez yö-
netimlerine seçecek adam bulamama
noktasına kadar gelmiştir. 

Bu çürümüşlüğün üzerine Alper
Taş'ın söylediği gibi "yeni" olan hiçbir
şey inşa edilemez. 

Reformizm, Kürt milliyetçileri ve
oportünizm öncelikle KESK'i bu duruma
getirmelerinin hesabını vermelidir. 

Büyük Direniş döneminde "yaşamı
kutsayanlar" hiçbir bedeli göze al-

mayanlar bugünkü koşullarda hiçbir
bedeli göze alamazlar. 

KESK'e üye olmak bile, artık
bedel ödemeyi göze almak demektir.
Bedel ödemeyi göze almayanlar, her
yerde aynı sonu yaşayacaklardır. 

KESK ve ona bağlı sendikalar
mücadeleye dair hiçbir şeyi tartışa-
mazlar. Şu anda cenazeyi nasıl kal-
dıracaklarıyla meşgullerdir. 

Bu cenazeyi kaldıramazlar. 

Çürümenin, kokuşmanın içinden
yeni, çıkmaz. 

Yeni direnişin içinden çıkacaktır.
Nuriye ve Semihlerin direnişi bütün
emekçilere umut olmaktadır. 

AKP faşizminin OHAL'i, KHK'ları
direniş karşısında tuzla buz olmaktadır. 

Bir kişi, Nuriye Gülmen ile başlayan
KEC'in direnişi KESK'in bütün tarihine
örnektir. Direnişimiz bütün dünya halk-
larında etkisini göstermektedir. 

Büyük Direnişimiz karşısında re-
formizm-oportünizm nasıl bitmişse,
KESK de Nuriyeler'in direnişi karşı-
sında mezarı boylayacaktır. Hiçbir
bedel ödemeyi göze almayanlar, ezilip
yok olacaklar.

CHP'nin arkasına saklanarak ölüyü
diriltemezler. 

Kürt milliyetçileri, reformizm ve
oportünizm CHP'nin gölgesine sak-
lanıp kendi kimliklerini ifade ede-
meyecek kadar yüreksizdir. Siyasal
olarak iflas etmiştir. 

KESK siyasetlerden bağımsız bir
sendika değildir. 

Kürt milliyetçilerinin, reformizmin
ve oportünizmin tükenişi KESK’te
de yaşanmaktadır. 

KESK'in düzen içine gidişinin
önündeki tek engel bizdik. Düzene
gidişlerinin önünde engel olmaktan
bizi çıkartmak için Kürt milliyetçile-
rinin öncülüğünde bize karşı birleşerek
KESK'ten bizi (Kamu Emekçileri
Cephesi)ni tasfiye ettiler. 

Bu tasfiye ittifakı aynı zamanda
KESK'in bitişinin ilanı olmuştur. Dev-
rimcilerin olmadığı yerde, düzen var-
dır. Devrimcilerin tasfiye edildiği
KESK'e düzen hakim olmuştur. Uz-
laşmacılık, teslimiyet ve tasfiye hakim

olmuştur. 

ÖDP'li Alper Taş'ın "yeniden
KESK kurma" söylemi orta yerde
yatan cenazeyi kaldırmak için, çare-
sizlik içindeki çırpınmalarıdır. 

Bu cenazeyi kaldıramazsınız. Ce-
naze sizinle birlikte çürümeye, ko-
kuşmaya devam edecek... En fazla
“GREEN PARK HOTEL” gibi lüks
otellerde birkaç genel kurul daha ya-
pabilirsiniz. 

Elbetteki KESK'in tabanındaki
binlerce kamu emekçisi bu çürümenin
içinde yok olmayacak.

Kamu emekçileri demek KESK
demek değildir. İşçiler demek DİSK
değildir. 

Görev her zaman olduğu gibi dev-
rimci kamu emekçilerinin omuzla-
rındadır. 

Nuriyelerin direnişi bütün kamu
emekçilerini sarsmaktadır. 

Kendimize daha çok güvenerek
kamu emekçilerine gitmeliyiz. KESK
dibe batarken, tabanda kamu emek-
çileri direnişimizden etkilenerek umut-
lanmaktadır. 

Eskiyi öldürüp yeniyi ancak bu
direnişlerimizin içinden doğurabiliriz. 

Direnişimiz bütün dünya emek-
çilerine örnektir. Umuttur. 

KESK ve onun yönetimindeki an-
layışlar tüm kamu emekçilerine hesap
vermelidir. 

- KEC'lileri neden KESK'ten tas-
fiye ettiniz? 

- KEC'lileri tasfiye ederken hepiniz
birlikteydiniz; şimdi neden yönetim-
lere seçecek adam bulamıyorsunuz? 

- Neden ve nasıl tükendiniz? Bu-
nun hesabını vermelisiniz. 

- KEC'lileri tasfiye ederken, yıl-
lardır AKP faşizminin kuyrukçuluğunu
yaptınız. Bugün CHP'nin kuyruğunda
nereye gidiyorsunuz? CHP'nin sizi
kurtaracağını mı sanıyorsunuz? 

DÜZEN BATAKLIKTIR, BA-
TAKLIK SİZİ İÇİNE ÇEKİP YU-
TACAKTIR. 

KESK'li emekçilerin tutunacakları
tek dal Nuriye ve Semihlerin diren-
işleridir. Sıkı sıkıya direnişe sarılın. 

Yürüyüş
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Ülkemiz emekçi halkları AKP fa-
şizminin en yoğun saldırısı altındadır.
OHAL ilanı ile birlikte AKP iktidarı
kendisinden olmayan, kendisi gibi
düşünmeyen, yaşamayan halkın her
kesimi, hedef almıştır. Geçen bir yıl
içerisinde neredeyse AKP’ye muhalif
olup da gözaltına alınmayan, hakkında
dava açılmayan, tutuklanmayan he-
men hiç kimse kalmamıştır. Tüm de-
mokratik haklar rafa kaldırılmış,
gayri hukuki tüm uygulamalar OHAL
adı altında AKP faşizmi tarafından
olağan hale getirilmiştir. Bu bir yıllık
süreç içerisinde en ağır saldırıya uğ-
rayan kesimlerin ba-
şında kamu emekçi-
leri gelmiştir. Binler-
ce devrimci, demo-
krat eğitimci yıllarca
emek verdikleri işle-
rinden bir daha geri
dönmemek üzere atıl-
mıştır. 

Böylesi bir du-
rumda "OHAL var
direnilmez" demek
faşizme yedeklenmek
demektir. Ki KESK
yönetimi direnişin dı-
şında kalarak, AKP
faşizminin daha rahat
hareket etmesine, emekçi halkımıza,
devrimci demokrat insanlarımıza sal-
dırmasına daha uygun bir zemin ha-
zırlamıştır. Direnmemek, direnişi fiili
olarak desteklememek halkımızın ta-
biriyle “bana dokunmayan yılan bin
yaşasın” demektir. Kendi üyeleri dahi
işten atılırken, her gün Yüksel Cad-
desi’nde işkence ile gözaltına alınır-
ken dahi, pratik olarak direnişi sa-
hiplenmemiştir. 

Nuriye ve Semih açlık grevinin
140’lı günlerini geride bırakırken
KESK yeni yönetimi, şöyle bir açık-
lama yapmıştır; 

“Ankara’da Yüksel Caddesi yasak

bölge ilan edilmiştir. Ölüm sınırında
olan Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın yaşam hakkı ve taleplerinin
kabul edilmesi için yapılmak istenen
her açıklama, yeni gözaltı ve tutuk-
lama gerekçesi yapılmaktadır. Bizler
buradan bir kez daha ifade etmek
isteriz ki, Nuriye ve Semih’in talepleri
taleplerimizdir. Arkadaşlarımızın ta-
lepleri derhal karşılanmalı, ihraç
edilen tüm kamu emekçileri görev-
lerine iade edilmelidir. Nuriye ve Se-
mih yaşamalı, yaşatılmalıdırlar. Aksi
durumda bunun tek sorumlusu AKP
hükümeti olacaktır.

… Bizler, Kamu emekçileri sen-
dikal mücadelesinin yapı taşı, fiili
meşru mücadelenin açık adresi olan
KESK’in görevi yeni teslim almış
olan Yürütme Kurulu üyeleri olarak,
mücadele bayrağını teslim aldığımız
arkadaşlarımız gibi, taşıdığımız so-
rumluluğun bilincindeyiz. Özelde
kamu emekçilerinin genelde alın teri
ile yaşam mücadelesi veren tüm
emekçi sınıfların içine itilmek istendiği
karanlık tablonun sorumluluklarımızı
daha da artırdığının farkındayız.

… Sizlerle özet olarak paylaştı-
ğımız tablonun iç karartıcı oluğunu
biliyoruz. Ancak emeğin, emekçilerin

mücadelesinin sürdüğü koşullarda
her zaman umut olduğunu da bili-
yoruz. Bunun için 9. Dönem KESK
Yürütme Kurulu olarak emekçilerin
beklentilerine cevap olacak, dönemin
yakıcı ihtiyacı olan emek ve demok-
rasi mücadelesini örgütlemeye çalı-
şacağız.”

Uzun uzun aldığımız bu açıkla-
manın ortaya çıkardığı iki gerçek
vardır: 

Birincisi; Var olan durumu sür-
dürecekseniz, bu hiçbir şey yapma-
maya, teslimiyet çizgisini sürdürmeye
devam edeceksiniz demektir. 

Çünkü KESK’in bir
önceki yönetimi direniş
lehine olumlu bir pratik
ortaya koymamıştır. Sü-
rekli uzlaşma, icazet,
düzenin mahkemelerin-
den medet umma diye-
bileceğimiz reformist
politikalara sıkı sıkıya
bağlı kalmıştır. KESK
yönetimi olarak genel
bir direniş örgütlemeyi
gündemine dahi alma-
mıştır. 

KESK kendisinin or-
ganize ettiği eylemleri
dahi “çatışma riskine”

karşı yapmak yerine üyelerine evleri-
nize dönün diyebilmiştir. Açlık gre-
vindeki Nuriye ve Semih ile dayanış-
madan uzak durmuştur. Oysa işinden
atılan binlerce üyesi için direnişi ör-
gütlemesi gereken KESK yönetimi,
açkınlığı tercih etmiştir. Kendi mezarını
kendi elleri ile kazmıştır. 

İkincisi: "Talepleri bizim talep-
lerimizdir" demek, o talepler için di-
renmektir. Bedel ödemektir. Gözaltına
alınmayı, ters kelepçe ile karakola
götürülmeyi, tutsaklığı göze almaktır.
Gözaltına alınacağını bile bile Yük-
sel’e gelip açıklama yapmaktır. Hem
de bunu her gün yapabilmektir.
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Yeni KESK Yönetimi Uzlaşmacılığı ve İcazetçiliği Mahkum Etmediği Sürece
“Akil Adam” Lami Özgenlerin Devamcısı Olmaktan Kurtulamaz
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Yeni KESK yönetimi ne yapıyor?

Mücadele edeceğiz diyor! 

Nuriye ve Semih’in taleplerine
kendi talebimizdir diyor. Ama bir
adım da atmıyor.

Neden?

Uzlaşmacı icazetçi çizgilerini mah-
kum etmedikleri için. 

Hatalarını açıkca ortaya koymaya

cesaret edemedikleri için.  

Bir kez daha ilan ediyoruz;

Geçmişin hatalarıyla eksikleriyle
yüzleşmeyen KESK yönetimi ağızları
ile kuş tutsalar dahi direnen kamu
emekçilerini ikna edemezler.

Uzlaşmacı icazetçi çizgilerini mah-
kum etmedikleri sürece Nuriye ve
Semih’i sahiplenemezsiniz.

Tarih bilinci, KEC'lilere direnme
gücü verir.

Her KEC'li tarihimize bakarak
güçlenebilir, direnebilir.

KEC'in tarihinde vardır?

12 Eylül faşist cuntasının ardından
yükselen kamu emekçilerinin mü-
cadelesine öncülük etmek vardır.

Fiili, meşru sendikaların kurul-
ması için dişe diş süren bir mücadele
vardır.

Küçük büyük yüzlerce eylem
vardır.

Bedel ödeme vardır.

Faşizmin mahkemelerinde hak-
lılıklarını, meşruluklarını savunmak
vardır.

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşler
vardır.

Ölümsüzleşen şehitleri vardır. 

Ömrünü halkına adayan KEC'liler
vardır.

Açlık grevleri vardır.

İşten atılmalara karşı, oturma ey-
lemleri vardır.

KEC'in tarihinde güç alacağımız
onlarca direnişimiz, geleneğimiz
vardır.

Nuriye ve Semihlerin direnişi
vardır.

OHAL'e karşı kale gibi duran, 

AKP faşizmine meydan okuyan,

KHK'ları yırtıp atan, onurumuzu,
emeğimizi ve ekmeğimizi istiyoruz
diye direnen KEC'liler vardır.

Yüksel'de günlerdir yılmadan di-
renen, AKP polisinin her türlü sal-

dırısına, gözaltısına karşı bedenlerini
Nuriye ve Semih için siper edenler
vardır.

Onlarca isimsiz kahramanı ile
Yüksel direnişini sürdüren KEC'liler
vardır.

İşte bizim gücümüz buradadır.

Günlerdir Yüksel'den ayrılma-
mızın sırrı buradadır.

Kanla yazılmış tarihimizdedir.

Tarihini bilen bütün KEC'liler,
direnebilir.

Bedel ödeyebilir.

Nuriye ve Semih için bir şey ya-
pabilir.

HERKESİ EYLEME ÇAĞIRI-
YORUZ

HERKESİ YÜKSEL’E ÇAĞI-
RIYORUZ

HERKESİ NURİYE VE SEMİH
İÇİN EYLEME ÇAĞIRIYORUZ

DAHA ÇOK DİRENMEYE ÇA-
ĞIRIYORUZ

ÖZLÜ SÖZLER

Mal kaybeden bir şey

kaybetmemiştir. Onurunu

kaybeden çok şey kaybet-

miştir. Cesaretini kaybeden

her şeyini kaybetmiştir. 

(Goethe) 

Şiir: 

Bizler Susuyorduk
Bilmek acı çekmektir.
Ve bildik; 
Karanlıktan çıkıp gelen
her haber 
Gereken acıyı verdi bize: 
Gerçeklere dönüştü
bu dedikodu, 
Karanlık kapıyı tuttu aydınlık, 
Değişime uğradı acılar. 
Gerçek bu ölümde yaşam oldu. 
Ağırdı sessizliğin çuvalı

(Pablo Neruda)

KEC'li Direnme Onurunu Tarihinden Alır



Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Nuriye
ve Semih için destek açlık grevi eylemleri
yapılıyor. 15 yıllık aşçı olan İsmail Er-
doğan da, açlık grevindeki Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça için İstanbul
Beşiktaş’ta çalıştığı mekanda 24 Mayıs
2017 tarihinden itibaren süresiz açlık
grevinde olduğunu duyurdu.

“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
açlık grevini nereye kadar götürüyorsa
ben de oraya kadar açlık grevine
devam edeceğim. Hayatım boyunca
Nuriye ve Semih ile yan yana gelme-
dim. Aynı masaya oturmadım, gözle-
rine bakmadım. Ama iki insan açken,
yemeyi canım istemiyor. Ben de en
azından açlıklarına ortak olurum diye
düşündüm” diyor. 

Aşağıda Nuriye Gül-
men için yazdığı mektu-
bunda şöyle diyor İsmail
Erdoğan:  "Yemek pişi-
rerek kazanıyorum haya-
tımı. Tanış olanlar bilir,
çok da seviyorum işimi.
Gerçekten çok seviyorum. Yemek ye-
meyi, yemek pişirmek kadar seviyorum.
Günlerdir yediğinden, içtiğinden utanan
bir insan olarak yazıyorum bu satırları.
Günlerdir Ankara’nın Yüksel Caddesi
bir yumru boğazımda. Günlerdir Kemal
amcayı, Nuriye ve Semih’i anımsa-
madığım zamanlar sınırlı… Günlerdir
boğazımdan geçen her lokma bir utanç
vesikası. Biz bu değiliz, biz bu olma-
malıyız diye figan ediyorum kendi

kendime. Nuriye ve Semih ölmesin
yahut zorla beslenerek sakat bırakıl-
masın istiyorum!"

Nuriye ve Semih’in talepleri kabul
edilinceye kadar halkımızla birlikte
direnişi büyütmeye, bulunduğumuz
her yerde Nuriye ve Semih’in seslerine
ses olmaya devam edeceğiz.  

Biz Halkız Haklıyız Kazanacağız!
Nuriye ve Semih Yalnız Değildir! Ya-
şasın Halkla Olan Dayanışmamız!

İsmail Erdoğan, Nuriye ve Semih İçin Yaptığı Destek Açlık Grevine Devam Ediyor
“Nuriye ve Semih'in Açlı�ına da Mapuslu�una da Ortak Oluyorum...

Ölümse Ölüm, Hapishaneyse Hapishane…

Ne Ölüm Ne Kapatılmak Korkusu,

Bu Zulmü Seyretmekten Daha A�ır Olamaz...”

Nuriye ve Semih’in Eylemleri
de Söylemleri de Ortadadır
Çabalarınız Boşuna!

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’yı DHKP-C’li İlan Eden Bir Ba-
kanlık ‘İktidar’  Değil Çetedir!

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın 9 Kasım 2016 tarihinden beri
Ankara’nın en işlek yerlerinden bir,
olan Yüksel Caddesi’nde “İşimi Geri
İstiyorum” sloganı ile başlayan Yüksel
direnişi bugün Türkiye ve dünya halk-
larınca destek bulmuştur.

OHAL ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile ülkeyi yönetmeye çalışan
AKP faşizminin hesaplarını Nuriye Gül-
men, Semih Özakça, Acun Karadağ
elinde bir döviz ile oturma eylemine
başlayarak bozmuşlardır. Meşruluğuna
olan inançla, tarihsel ve siyasal haklı-
lıklarının bilinciyle faşizmin karşısına
dikilmişlerdir. Bu bilinç, ısrarı da içinde
barındırmış ve oturma eylemi süresiz
açlık grevine dönüştürülerek KHK’lar,

OHAL, ihraçlar tartıştırılmıştır. Ardından
ihraç edilen onlarca kamu emekçisi di-
renişe başlamıştır.

Açlık grevi ve açlık grevcilerinin
taleplerinin meşruluğu, ülkede ve dün-
yada yarattığı etki karşısında İçişleri
Bakanlığı çareyi Nuriye ve Semih’i
illegal örgüt üyesi ile ilişkilendirmekte
buldu. Söylemleri ve açıklamaları yet-
medi, şimdi de kitap bastırdı. İçişleri
Bakanlığı Nuriye ve Semih’in açlık
grevi taleplerinin politik bir talep ol-
masının illegal bir örgütün işi olabi-
leceğini ifade ederek Nuriye ve Se-
mih’in politik kişiliklerini ‘suç’ gös-
termeye çalışıyor.

Bu aynı zamanda itirafınızdır! Siz
emek, sınıf, örgütlenme bilinci olma-
yan, ‘memur’ zihniyetli kamu emek-
çileri olsun istiyorsunuz. Kafasına vu-
rup ekmeğini elinden alacağınız me-
murlar olsun istiyorsunuz. Neymiş,
Onlar sadece işini isteyen memurlar
değilmiş, ‘OHAL kaldırılsın, KHK’lar
iptal edilsin’ diye talep ediyorlarmış.

Aferin, nasıl da çözdünüz olayı?
Ne Nuriye ve Semih, ne de faşizme

karşı mücadele eden diğer kamu emek-
çileri sadece kendi işleri ve kendi ek-
mekleri için mücadele etmezler; hak,
adalet, demokrasi ve bağımsızlık için
de mücadele ederler.

56 sayfalık bu kitapta neler mi var?
Sosyal medyadaki paylaşımları olduğu
gibi kopyalayıp yapıştırmak ve DHKP-
C’nin eylemlerini araya serpiştirmek.
Bu mudur illegal örgüt üyeliği?

DHKP-C ile bir bağlantı kurmak
için harcadığınız çabanın binde birini
Nuriye ve Semih’in ihraç gerekçesini
öğrenmek için harcasaydınız, acizli-
ğiniz bu kadar teşhir olmazdı.

Nuriye ve Semih’in başına gele-
bilecek en ufak şeyden İçişleri Ba-
kanlığı-AKP iktidarı-sorumludur.

Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul
Edilsin!

Nuriye ve Semih Yalnız Değildir!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ

/ 22 Temmuz 2017
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İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli
yerlerindeki, Nuriye ve Semih'i sa-
hiplenme eylemlerini yayınlıyoruz. 

Gazi: 17 Temmuz'da mahalledeki
bir parkta biraraya gelen mahalle gen-
çliği, işi ve ekmeği için süresiz açlık
grevinde olan Nuriye ve Semih için
dilek feneri uçurdular. Gazi Halk Mec-
lisi, 19 Temmuz’da Nuriye ve Semih’e
destek için süresiz açlık grevinde olan
Mehmet Güvel’i ziyaret etti. Yapılan
ziyarette Mehmet amca ile direniş
üzerine sohbetler edildi. Yapılan zi-
yarete 16 kişi katıldı.

Gazi Halk Meclisi 22 Temmuz'da
açlık grevinde olan Nuriye ve semih
için sesli çağrı yaptılar. 22 Temmuz
akşamı bir araya gelen Halk Meclisi
çalışanları mahalledeki sokakları, pa-
zarı sloganlar ve ajitasyonlarla gezerek
Nuriye ve Semih’e sahip çıkılması
gerektiği vurgusunu yapıldı.

23 Temmuz'da ise mahalledeki bir-
çok kahve ve kafeler gezilerek ajitas-
yonlar çekildi. Nuriye ve Semih’in
açlığını paylaşmak için hep birlikte
30 Temmuz'da dayanışma amacıyla
açlık grevi yapılacağı belirtildi. 

Okmeydanı: Okmeydanı Halk
Meclisi 19 Temmuz’da Nuriye ve Se-
mih’in talepleri kabul edilmesi için
ve “onlar açsa, ben de aç kalacağım.
Onlar sakat kalırsa, ben de kalacağım.
Onlar ölürse, ben de öleceğim!” di-
yerek bedenini açlığa yatıran 71 ya-
şındaki Mehmet Güvel’e Armutlu’da
destek ziyareti gerçekleştirdi.

Okmeydanı Halk Meclisi 20 Tem-
muz'da Nuriye ve Semih için Dikilitaş
Parkı’ndan Sibel Yalçın Direniş Par-
kı'na kadar "Nuriye ve Semih İçin
Sen de Bir Şey Yap" yürüyüşü ger-
çekleştirildi. Toplam 42 kişinin katıldığı
yürüyüş boyunca, direniş ve sahip-
lenme sloganları atıldı.

Armutlu: Direnişin 138. gününde
Armutlu halkı gündüz destek açlık
grevi yaptı, akşam ise Ankara Yüksel
Caddesi’ndeki saldırılara karşı tencere
tavalarla yürüyüş yaptı.  60 kişinin
katıldığı eylemde “Nuriye Semih Yal-
nız Değildir”, “Direne Direne Kaza-
nacağız”, “Yaşasın Açlık Grevi Dire-
nişimiz”...  sloganları atıldı. 

Yürüyüş sırasında önce 71 yaşındaki
direnişçi Mehmet Güvel’in kaldığı evin
önüne gidildi. Tencere tava seslerini
duyan Mehmet Güvel balkona çıktı ve
kalabalığa bir konuşma yaptı. Konuş-
masında, direnişin tüm dünya halklarına
umut verdiğini ve Nuriye ve Semih’in
talepleri kabul edilene kadar direnişe
devam edeceğini belirtti. Mehmet Gü-
vel’in konuşmasından sonra Armutlu
halkı yürüyüşe devam etti. Saat 21:00’da
başlayan eylem 21:30’da bitirildi.

Mahallede son bir hafta içerisinde
Nuriye ve Semih ile ilgili olarak 100
afiş, 5 yazılama, 2 pankart yapıldı.
Ayrıca yüzlerce bildiri dağıtımının
yanı sıra, onlarca pullama yapıldı.

Bahçelievler: Zafer Mahallesi mer-
kezinde 20 Temmuz'da Ankara'ya gidiş
çağrı afişleri asıldı. Ayrıca Ankara’ya
çağrı bildirilerinin 200 adet dağıtımı
yapıldı. Zafer Mahallesinde ve Dere-
yolu’nda çağrı pankartları asıldı.

Çayan: Çayan Halk Meclisi, 22
Temmuz'da saat 21.00'da Nuriye ve
Semih için ses çıkarma eylemi yaptı.
Çayan Halk Bahçesi önünde başlayan
yürüyüş, mahalle aralarında devam
etti. Yarım saat süren yürüyüşte Nuriye
ve Semih'i anlatan konuşmalar yapıl-
dı.

Sarıgazi: Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için 21 Temmuz'da elle hazır-
lanmış afişler parklara ve duvarlara
asıldı. Demokrasi Caddesi ve ara so-
kaklarına, Aşık Veysel Caddesi’ne Nu-
riye ve Semih için afişler yapıldı; evlere
bildiriler dağıtıldı. Ayrıca Sarıgazi Halk
Meclisi, Sarıgazi festival alanında, üze-
rine Nuriye ve Semih'in resmini yapış-
tırarak dilek feneri uçurdu.

1 Mayıs: Mahalle halkı, Nuriye
ve Semih  için 24-25 Temmuz'da, 2
günlük destek açlık grevi yaparak,
Nuriye ve Semih'i yalnız bırakmaya-
caklarını açıkladı. 

İkitelli: İkitelli Halk Meclisi 17
Temmuz’da; Nuriye Gülmen, Semih
Özakça, Alev Şahin, Nazife Onay,
Mehmet Güvel için İkitelli Boztepe,
Beytepe, Karanfil sokaklarında ve
Beşkat Bölgesi’nde halka direnişleri

ve direnenleri anlattı.
Bu arada sloganlar sokaklarda yan-

kılanırken halk ışıklarını açıp kapata-
rak, tencere tava çalarak ve alkış ya-
parak 21-22:00 eylemlerine destek
verdi. Araçlarından korna çalanlar da
eylem bitene kadar desteğine devam
etti.

Eylemlerin devam edeceğini söy-
leyen İkitelli Halk Meclisi, Beşkat
Bölgesi’nde sloganlarla eylemi son-
landırdığını duyurdu. Ayrıca 18 Tem-
muz Salı akşamı Perşembe Pazarı
Bölgesi Kemal Delen Parkı çevresi,
Beşkat, 1. Sok. ve 2. Sokak’ta konuş-
malarla, halkı 21-22:00 eylemlerine
ve sokağa çağrıda bulundu. 

İkitelli Halk Cephesi 23 Temmuz'da
akşam saat 21:00 sıralarında Beşkat
Bölgesi’ne “Ankara’daki gözaltılar
serbest bırakılsın-Halk Cephesi” yazılı
pankart astı...

Atatürk Mahallesi’nde 20 Temmuz'da
merkezi yerlere Beşkat, Cemevi, Per-
şembe Pazarı, Pazar Pazarı bölgelerine
Ankara'ya çağrı afişleri asıldı. Ayrıca
İkitelli’de bulunan Halk Cepheliler 18
Temmuz salı günü Beşkat Bölgesi ve
çevresinde “faşizm 80 milyon halkı tes-
lim alamaz” yazılı kuşlama yaptı.

21 Temmuz'da Nuriye-Semih için
Ankara’ya çağrı yaptı ve 300 adet
bildiri dağıttı. Mercan Kafe önünde
ve İkitelli'de bulunan esnaflara, halka
dağıtım yapılırken, halk da Ankara’ya
çağırıldı.

Mehmet Güvel
Direniş Çınarıdır
İkitelli Halk Cephesi, Nuriye Gülmen

ve Semih Özakça’nın talepleri kabul
edilsin diye süresiz açlık grevi eylemine
başlayan 71 yaşındaki Mehmet Güvel
için, 25 Temmuz’da mahallenin Cuma
Pazarı, Salı Pazarı, Dört Yol Ağzı, Dere
Yanı bölgelerine direnişi duyurmak

Nuriye ve Semih’i Faşizme Öldürtmeyeceğiz!
Talepleri Kabul Edilene Kadar Direneceğiz!

Okmeydanı
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amacıyla pankart
astı. Asılan pan-
kartlarda, “Meh-
met Güvel Onu-
rumuzdur! Halk
Cephesi” sloganı
işlenmişti. Pan-
kartların asıldığı
esnada S-68 kod-
lu zırhlı polis
aracı Halk Cep-
helilere tacizde
bulundu. Fakat

engellemelere rağmen çalışma tamam-
landı ve halka Mehmet Güvel’i ziyaret
etme, yanında olma çağrısı yapıldı.

Katil Polisin Terörüne Karşı
Direnişle Karşılık Vereceğiz
İstanbul İkitelli Beşkat Bölgesi’nde,

25 Temmuz akşamı beklemekte olan
iki resmi polis aracı Cepheliler tarafından
taşlarla vurularak mahalleden kovuldu.
Sloganlarla birlikte devam eden taşlı
saldırının ardından polisler korkuyla
bulundukları kahvehaneden kaçarak
uzaklaştı. Polislerin kaçmasının ardından
Cepheliler ajitasyonlarla halka; katil
polislerin mahallede yerlerinin olma-
dığını ve devrimciler varken onlara
rahat verilmeyeceğini vurgulandı. Kısa
bir ara sonra polisler, zırhlı araçlarıyla
sirenler çalarak geri geldi. Bunun üzerine
Cepheliler mahallede polis terörüne
karşı direniş başlatarak çatışmaya devam
etti.

İkitelli Halk Cepheliler 25 Tem-
muz’da, Nuriye ve Semih’in seslerini
daha çok duyurmak için Kemal Paşa
Caddesi, Atatürk, Mehmet Akif Ma-
hallesi, Parseller, Beşkat, Karakol Altı,
Cuma Pazarı, Perşembe Pazarı ve İki-
telli’nin birçok bölgesinde çalışmalar
yaptı. Çalışmalar kapsamında, üzerinde
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
Talepleri Kabul Edilsin” yazılı pul-
lardan toplam 600 adet yapıştırıldı ve
200 adet bildiri dağıtımı yapıldı. Son
olarak Kemal Delen Parkı çevresine
“KHK’lar İptal Edilsin! Nuriye ve
Semih Yaşasın! İkitelli Halk Cephesi”
imzalı pankart asıldı.

Ayrıca İkitelli Halk Meclisi, 25
Temmuz’da Nuriye ve Semih’in di-
renişlerini duyurmak ve taleplerini
kabul edilmesi için, destek amaçlı ba-
lon uçurma programı düzenledi.

Devrimci İşçi Hareketi: İstanbul
Kıraç’ta 136 gündür açlık grevinde
olan Nuriye ve Semih için pullama
çalışması yaptı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın talepleri kabul edilmeli ve iş-
lerine geri dönmeli diye yapılan ça-
lışmada Nuriye ve Semih halka anla-
tıldı.

TAYAD’lı Aileler: Nuriye ve Se-
mih için Çayan-Nurtepe Mahallesi’nde

70 pullama, 200 el ilanı dağıtıldı. Ev
ev dolaşılarak Nuriye ve Semih’in ta-
lepleri ve direnişleri anlatıldı.

TAYAD’lı Aileler, Çayan Mahal-
lesi’nde saat: 21.00’da Nuriye ve Se-
mih için ses çıkarma ve tencere tava
eylemi yaptı. Ayrıca, saat: 15.00-
16.00 arası iki otobüs konuşması yap-
tı.

ANADOLU
Mersin:
2.Gün:
Halkımız açlık grevinde olan Gül-

beyaz ablayı ziyaret ederek çiçek ge-
tirdi. Gülbeyaz abla, gelen ziyaretçilere
Nuriye hocanın yanındaykenki son
durumunu, moralini, coşkusunu anlattı.
Herkesin Nuriye ve Semih için yapa-
bileceği şeyler olduğu üzerine sohbet
edildi.

3.Gün: Dev-Genç’liler de Gülbeyaz
ablayı ziyaret etti. Mersin’de esnaflık
yapan bir kişi, Nuriye hocalar için 1
günlük destek açlık grevi yaptı.

4.Gün: Gülbeyaz abla ziyarete
gelip destek sunanlara Nuriye ve Se-
mih’in direnişlerinin amacını anlattı.
1 günlük destek açlık grevine girenler
oldu.

5.Gün: Kamu emekçileri Gülbeyaz
ablayı ziyaret etti. Şimdiki sürecin
ancak direnilerek kazanılacağı konu-
şuldu. İstanbul’dan FOSEM çalışanı
da ziyarette bulundu. Sonrasında Dev-
Genç’liler gelerek, hep beraber türküler
ve marşlar söylendi. 

Karadeniz Özgürlükler Derneği:
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile
dayanışma amaçlı 23 Temmuz’da pik-
nik düzenledi. Samsun’da biraraya
gelenler genel olarak Nuriye ve Se-
mih’in direnişleri ve direnişin daha
çok kitlelere duyurulması için neler
yapılabileceği üzerine konuştu. Son
olarak Nuriye ve Semih için dayanış-
mayı büyütme çağrısı yapılarak prog-
ram sonlandırıldı.

İkitelli

Armutlu

Mersin

Sarıgazi

1 Mayıs
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Nuriye ve Semih ile Dayanışma
Grubu’nun 23 Temmuz'da "Nuriye ve
Semih'in Talepleri Kabul Edilsin" ta-
lebiyle Ankara'ya gidişi sırasında ve
Ankara'daki polisin saldırılarına tepki
olarak yapılan açıklamaları yayınlı-
yoruz. 

Avcılar-Bahçelievler Halk Cep-
hesi: "Nuriye ve Semih'in açlığının
137. gününde Ankara’da devrimci-
demokrat birçok kurum ile birlikte
yapılmak istenen dayanışma yürüyü-
şüne AKP’nin uşakları polisler tara-
fından saldırılmış 61 kişi gözaltına
alınmıştır. Gözaltına alınanların birçoğu
kolu kırılarak, yüzü kanlar içinde ağır
işkenceye maruz kalmışlardır.

Gözaltılar ve işkencelere rağmen
Ankara’nın sokaklarında Nuriye ve
Semih için sloganlar atıp AKP faşiz-
mini, halkımız tehşir etmiştir.

Nuriye ve Semih’in meşru ve haklı
mücadelesini karalamalarla bitireme-
yeceksiniz." 

İkitelli Halk Cephesi: "AKP’nin
katil polisleri Ankara’da Nuriye ve
Semih için eylem yapan kitleye azgın
işkencelerle, alçakça saldırdı. Bu sal-
dırılarda 61 kişi gözaltına alındı. Ne
yaparlarsa yapsınlar faşist AKP iktidarı
diz çökecektir. Zaferi, direne direne
kazanacağız."

Çayan Halk Meclisi: “Halka gü-
cünüz yetmez. Tüm çiçekleri kopar-
sanız da baharın gelişini engelleye-
mezsiniz! Çünkü biz haklıyız biz ka-
zanacağız. Nuriye ve Semih’in dire-
nişini büyütmek için 30 Temmuz’da
1 günlük açlık grevi yapacağız!”

Gazi Halk Cephesi: "AKP, kafasını
her döndüğü yerde Nuriye ve Semih’i
görecek. Tüm halkımıza çağrımızdır;
Nuriye ve Semih'in ölümlerine seyirci
kalmayalım. Yapılan eylem ve etkin-
liklere destek verelim. 30 Temmuz’da,
1 gün boyunca bulunduğumuz her
yerde açlık grevindeyiz. Nuriye ve
Semih’in açlığını paylaşacağız!"

Okmeydanı Halk Cephesi: Halk
Cepheliler 22 Temmuz'da Nuriye ve
Semih için Ankara’ya gidecek olan kit-
leye yapılan saldırıyı tencere tava eylemi
yaparak ve sesli ajitasyon çekerek  teşhir

ettiler. Ajitasyonlarla halka saldırı sıra-
sında Halk Cephelilerin işkenceyle göz-
altına alındıklarının ve AKP’nin katil
sürülerinin Kadıköy’deki kitleye per-
vasızca saldırdıklarından bahsettiler.
Yapılan eylemde halkı saat 15.00-16.00
arasında kepenk kapatmaya ve akşam
21.00’da tencere tava çalma eylemine
çağırdılar.

Halk Cephesi – Uluslararası İliş-
kiler Komitesi: Onları oraya (Anka-
ra'ya) götüren, hala insan olmaları,
faşizme biat etmemeleri… Çamaşır
dürer gibi büküp kırdıkları bizim ko-
lumuz… 137 gündür açlıkla eriyen
bizim bedenlerimiz… Köşe başlarında,
meydanlarda, sokaklarda… Her yerde
onların ismi olacak… Nuriye Semih,
Nuriye Semih, Nuriye Semih… 

AKP faşizmi, ülkeyi 1 yıldır
OHAL’le yönetiyor. Yönetememe kri-
zinin faturası halka kesildi, yüzbinlerce
emekçi FETÖ’cü olduğu yaftasıyla bir
gecede KHK’larla işinden ediliyor, tüm
hakları elinden alınıyor. Ancak iki insan,
Nuriye ve Semih bu zulme karşı be-
denleriyle barikat oldular. Onların gün
gün eriyen bedenleri bizlere faşizme
karşı mücadele ve direnme çağrısıdır.

Ne AKP’nin zulmü bitti ne de Nu-
riye ve Semih için adalet talebi. İlan
edildiği gibi, Ankara’ya gidildi ve
saat 13.00’da Konur Sokak’ta topla-
nıldı. İnsan Hakları Heykeli’ni ablu-
kaya alan polis, bu kez tüm Kızılay’ı
ablukaya aldı... Yoğun işkencelere
rağmen, Nuriye Semih demeye devam
ediyorlar… Çünkü Nuriye ve Semih
bedenlerini açlığa yatırarak barikatın
en önündeler… Onlara güç verecek
olan ise BİZLERİZ…

Faşizme Karşı Direnişe Çağırı-
yoruz, Dayanışmaya Çağırıyoruz Tüm
Dostlarımızı, Yoldaşlarımızı… Nuriye
Semih’in, Onların Talepleri İçin Di-
renen, Kolu Kırılan, Tutuklananların
Sesi Olmaya Çağırıyoruz…” 

Kamu Emekçileri Cephesi:
“Korkmakta haklılar tabi. OHAL ilan
ediyor, KHK ile işten çıkartıyor, tel-
evizyon, dergi, radyo, dernek kapatıyor
ama onlara boyun eğmeyen, karşı
çıkan iki emekçi insan ve onların haklı
ve meşru taleplerinin etrafında toplanan

milyonlar. İşte korkuları bu, korkmaya
devam etsinler. Biz Nuriye ve Semih
demekten vazgeçmeyeceğiz. İşimizi
istemeye devam edeceğiz.”

Devrimci İşçi Hareketi: "Boşuna
uğraşmayın bu eylem böyle bitmez.
Siz Nuriye ve Semih’in taleplerini
kabul etmek zorunda kalıncaya dek
sürecektir..."

“Halkımız! Katil devlet Nuriye ve
Semih’i öldürmek istiyor.

Onları sahiplenmemizi istemiyor.
Buna izin vermeyelim. Nuriye ve Se-
mih tüm halk için direniyor. Katil
devlet insanların ekmeğine, aşına göz
dikmiş ve binlerce insanı işten atmış
ve bizden de susmamızı bekliyor. Sus-
mayacağız. Ekmeği ve onuru için di-
renenleri hep sahiplendik, bundan
sonra da hep yanlarında olacağız. Katil
devlet gözaltına alarak, tutuklatarak
bizi susturacağını sanıyor. Baskılara
boyun eğmeyeceğiz. Gözaltılar, bas-
kılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz.
Halkımız daha fazla birliğe ihtiyacımız
var. Nuriye ve Semih için daha fazla
ses çıkartalım…”

Halkın Hukuk Bürosu
Avukatları: "Gözaltındaki avukat ar-
kadaşlarımızın ve Nuriye-Semih için
direnenlerin, derhal serbest bırakılması
için Kadıköy Bahariye Caddesi’nde
oturma eylemindeyiz..."

Mersin Halk Cephesi: “Açlık
grevlerinin 140. gününde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’yı sahip-
lendikleri için işkenceyle gözaltına alı-
nan halkın avukatları günlerdir gözal-
tında. Keyfi uygulamalar ile bekletili-
yorlar. Soruşturma savcısı avukatların
görüşme talebini reddediyor. Bu neyin
hazımsızlığı böyle? Çok iyi biliyoruz
gün gün büyüyen direnişin karşısında
acizleşiyorsunuz. Soysuz Süleyman ki-
tapçık yayınlayıp yalanlarla etkilemeye
çalışır halkı. Savcılar keyfi gözaltılarla
bitireceğini sanıyor. Ama öyle olmuyor
işte gün gün büyüyor direniş. Ne tu-
tuklamalar ne gözaltılarla engelleye-
mezsiniz Nuriye ve Semih’i sahiplen-
memizi. Halkın avukatları yalnız de-
ğildir, onlar ezilen milyonların avuka-
tıdır. Ve milyonları teslim alamazsı-
nız…”

Halkın, Direnişi Sahiplenmesini Engelleyemezsiniz!



Nuriye ve Semih 138 gündür açlık
grevinde. “Nuriye Semih İçin Dayanışma
Platformu” 137. günde yani dün
(23.07.2017) Ankara’ya gitmeye ve Gü-
venpark’ta Nuriye ve Semih için eylem
yapmaya karar verdi. 22.07.2017 tarihinde
Ankara’ya gitmek isteyenler, otobüslere
binmek için Kadıköy’de toplanmaya baş-
ladı. Polis önce kendi yasalarını dahi ta-
nımadan otobüsleri bağladı. Sonra oturma
eylemi yapmaya başlayan halkın arasından
bazı devrimcileri gözaltına aldı. Tüm bu
saldırılar ve engelleme çabaları, Nuriye
ve Semih’e sahip çıkan, sesine ses olmak
isteyen halkı yıldıramadı. Halk tüm bas-
kılara rağmen kendi olanaklarıyla Ankara
Güvenpark’a gitti.

Dün, Ankara Güvenpark’ta Nuriye ve
Semih’e ses olmak isteyen yüzlerce kişi
polisin saldırısına uğradı.

Dün Ankara, halk düşmanlığına tanık
oldu.

Dün Ankara, halka uygulanan işkence
ve teröre tanık oldu.

Eyleme katılan halk, polis tarafından
yerlerde sürüklendi, kolları kırıldı, kanları
döküldü, işkenceyle gözaltına alındı. Bir
kez daha adalet isteyen halkın kanı Ankara
sokaklarına döküldü. Yaşanan saldırılar
sonucunda büromuz avukatlarından Ebru
Timtik, Barkın Timtik, Ayşegül Çağatay;
Umut Hukuk Bürosu avukatı Derviş Emre
Aydın ile ÇHD İstanbul Şube Başkanı
Gökmen Yeşil ve ÇHD üyesi Aytül Kaplan
gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı avukat arkadaş-
larımızın bir kısmının serbest bırakılmasına
karar verirken; iki avukat arkadaşımız
Barkın Timtik ve Ebru Timtik’in Ankara
Siyasi Şubesi’ne götürülmesine karar
verdi. İki arkadaşımız da halen gözaltında
tutuluyor.

Gözaltının nedeni açıktır:
Gözaltına işleminden iki gün önce

21.07.2017 tarihinde işkenceyi ve katli-
amları açıkça savunan ve yasa tanımayan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tali-

matıyla bir broşür
hazırlandı. Broşürde
sayısız yalan ve psi-
kolojik savaş yön-
temleri kullanılmış-
tı. Broşürde Kamu
Emekçileri Cephesi,
Grup Yorum gibi
birçok yasal ve meş-
ru olan demokratik
kurum hedef gös-
terildi. Bu broşürün
son bölümlerinde ise Nuriye ve Semih’in
açlık grevlerini bitirmeme nedenleri olarak
“ideolojileri ve avukatları”  gösterildi.
Avukatlar olarak müvekkillerimize her
koşulda yardım etmemiz ve adalet talep-
lerine destek olmamız, hedef gösterilme-
mizin nedenidir.

Bu broşürün kendisi de orada yazılan
argümanlarda çok ciddi bir çaresizliğin
ürünüdür. Faşist iktidar, Nuriye ve Semih’in
meşruluğu, haklılığı karşısında çaresiz-
leşmiştir. Devrimci düşüncelerin meşruluğu
karşısında çaresizleşmiştir. “16 yıllık eme-
ğimi size yedirtmem” sözleri karşısında
yerin dibine girmişlerdir.

İşte broşürün temel amacı da bu çare-
sizliğin giderilme umududur. Bu çaresiz-
likle, şimdi de Nuriye ve Semih’in avu-
katları olarak bizlere saldırıyorlar.

İşte şu anda avukat Ebru Timtik ve
Barkın Timtik’in gözaltında olma gerek-
çeleri gerçekte budur. Nuriye ve Semih’in
avukatlığını yaparak, onlara her türlü des-
teği veriyor olmamızdır. Onların adalet
talebine ses oluyor olmamızdır. AKP hü-
kümetine sesleniyoruz:

BOŞUNA ÇABALIYORSUNUZ. İK-
TİDARDA KALMA NEDENİ, HALKI
SÖMÜRMEK OLAN, MİLYONLARCA
HALKA  ADALETSİZLİK VE ZU-
LÜMLE KAN KUSTURAN BİR İKTİ-
DARA NE YAPARSANIZ YAPIN HAL-
KIMIZ GÜVENMEYECEKTİR! NE
YAPARSANIZ YAPIN, NURİYE VE
SEMİH DEMEYE, ONLARIN ADALET
MÜCADELESİNE YÜREK OLMAYA,
SES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremeye-
cektir. Siz baskı ve terör uyguladığınız
için, kimse yaptığı işi yapmaktan, dü-
şündüğünü savunmaktan vazgeçmeye-
cektir!

Halkımıza ve meslektaşlarımıza çağ-
rımızdır;

Nuriye ve Semih’in avukatlığını yapan
Ebru Timtik ve Barkın Timtik, Güven-
park’ta eylem için bekledikleri sırada göz-
altına alınmışlardır. Bu gözaltı işlemi meşru
değildir, yasal değildir. Bu sebeple Ebru
ve Barkın’ı yalnız bırakmayalım, Ankara
Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Büro-
su’nda (Cepa arkası) ziyaret edelim, avukat
arkadaşlarımız ve eylem yapan diğer kişiler
serbest bırakılana kadar Ankara Adliyesi
önünden ayrılmayalım! Biz korkuyu kor-
kutalı çok oldu, küçük burjuva aydının
yerine halkın aydınını koyalı, avukatlıktan
devrimci avukatlığa geçeli çok oldu. Bizi
böyle yıldıramazsınız. Bu sebeple her
koşul ve şart altında halkın avukatlığını
yapmaya, adalet için mücadele etmeye
devam edeceğiz. Nuriye ve Semih’i de,
onların avukatlarını da tutsak etseniz bile
rüyanızda görmeye devam edeceksiniz!

GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR,
BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

AVUKAT EBRU TİMTİK VE BAR-
KIN TİMTİK DERHAL SERBEST BI-
RAKILSIN!

NURİYE VE SEMİH ONURUMUZ-
DUR!

NURİYE VE SEMİH İŞLERİNE
İADE EDİLSİN!

HALKIN HUKUK BÜROSU /
24.07.2017

30 Temmuz
2017
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551ANADOLU TOPRAKLARINI İSRAİL YAPAMAYACAKSINIZ!

Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 

Nuriye Ve Semih’in Avukatları Barkın Timtik ve Ebru Timtik
Ankara Siyasi Şubede Gözaltında Tutuluyor!

Halkın Hukuk Bürosu 
Açıklama No: 542



�� İsviçre Halk Cephesi ve TAYAD:
Etkinliğimize, 22 Temmuz Cumartesi

günü kapitalizmin besleyip büyütüp
dünya halklarımızın başına bela ettiği
kanser hastalığı sonucu kaybettiğimiz
Serdar Duru yoldaşımızı ve nezdinde
tüm yitirdiklerimizi anarak başladık.
Daha sonrasında, dergimizin 22. sayı-
sında yer verilen “Bırakın çağrıları,
zorla müdahaleye, katliama çağrıdır!”
başlıklı yazımızı dostlarımızla paylaştık.
Eylemimize diğer sol örgütlerden dost-
larımız da katıldı ve bizimle birlikte
Nuriye ve Semih’e destek için, 1 günlük
açlık grevine girdiler.
� Direniş Çadırı Bugün 50. Gününü
Doldurdu

Dünkü nöbetimizde 23 Temmuz Pa-
zar günü Nuriye ve Semih için (açlık
grevlerinin 137. günlerinde) gerçekleş-
tireceğimiz 137 kişilik 1 günlük açlık
grevi bildirilerimizi birçok bölgede da-
ğıtmaya devam ettik. Eylemimizin ger-
çekleşmesine 2 günümüz kaldı! İsviçre
Basel şehrinde bulunan Boran Kültür
Merkezi’nde 29 ve 30 Temmuz tarihinde
Nuriye ve Semih’in direnişine destek
olmak amacıyla 2 günlük açlık grevine
girdi.

� Köln’de Nuriye ve Semih İçin
Oturma Eylemi

 Almanya’nın Köln kentinde 19 Tem-
muz Çarşamba günü Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için oturma eylemi
yapıldı. Dom Meydanı’nda gerçekleşen
eylemde Almanca Nuriye ve Semih
133 gündür açlık grevinde yazılı pankart
açıldı, Türkçe ve Almanca Yüksel di-
renişiyle ilgili dövizler açıldı.

� Hamburg: 17-19 Temmuz günleri
saat 17-18.30 arası Nuriye ve Semih
için Hamburg Altona’da eylem yapıldı.

� Dortmund: Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için Dortmund’da yapı-
lan oturma eylemi devam ediyor.

18-19-20-21 Temmuz 2017 Salı
günü Dortmund Çarşı oturma eylemine
farklı kesimlerden de katılım vardı.
Dortmund Göçmen Kadınlar Derne-

ği’nden kadınlar da katıldı
bu, gün. Eyleme yetişmek için işyerini
yarım saat erken kapatıp gelenler vardı.
Eyleme 17 kişi katıldı.

Perşembe ve Cuma 
Bugün yine Filistinli Albana arka-

daşımız eyleme katıldı. Ve yeni bir şey
daha öğrendik. Bize destek veren Filis-
tinli arkadaşımız, kendi hikayesini anlattı.
Annesi, babası, kardeşleri toplam 18
akrabası gözlerinin önünde İsrail Siyo-
nistleri tarafından katledilmiş. Kendi
vücudundaki yaraları da gösterdi bize.
Şimdi daha yakın hissettik onu kendi-
mize. Acılarımız bizi birleştiriyor dün-
yanın her yerinde.  Cuma günü eyleme
9 kişi katıldı.

� Berlin: Yüksel direnişinin sesi
Berlin`de de yankılanmaya devam edi-
yor. 20 Temmuz günü de Kottbüsser
Tor`da yüksel direnişine ilişkin oturma
eylemi yapıldı. Kimi insanlar da bilgi
alarak bundan sonraki günlerde katıla-
caklarını söylediler.

13. Günü
Berlin Halk Cephesi, Yüksel dire-

nişine destek eyleminin 13. gününde
de alandaydı. 22 Temmuz Cumartesi
günü Kotbüsser Tor’da, Celalettin Kesim
Alanı’nda yine direnenlerin sesleri yan-
kılandı.

Saat 17.00’da başlayan eylemde,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça dö-
vizleri açıldı. Bildiri dağıtımı boyunca
halkın direnişe dair bilgisinin de olduğu
görüldü. Destek eylemlerinin devam
edeceği söylenerek herkes direnişe
çağrıldı.

14. Günü
AKP faşizmi işkencelerle yasakla-

maya çalışsa da Yüksel direnişinin sesi
yayılmaya devam ediyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de,
Halk Cephesi tarafından iki aydır yapılan
Yüksel eylemleri son dönemde her gün
tekrarlanır hale getirilmişti.

15. Günü
24 Temmuz Pazartesi günü Berlin

Halk Cephesi tarafından Yüksel dire-
nişine destek oturma eylemleri devam
etti. Nuriye ve Semih’in talepleri hay-

kırıldı.
16. Günü
Nuriye ve Semih’ìn açlığı 139. güne

gelmişken AKP faşizmi, emekçilere zu-
lüm etmeye devam ediyor. Berlin`de
destek amacıyla başlatılan oturma ey-
leminin 16. gününde de direnişçilerin
sesi haykırıldı.

Ortalama her gün 200 bildiri dağı-
tıldı.

� Wuppertal: Nuriye ve Semih İçin 3
Günlük Destek Açlık Grevi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
Dayanışma Komitesi Wuppertal olarak
21-22-23 Temmuz günlerinde 3 günlük
açlık grevi. 

Açlık grevinin birinci gününde Orhan
ve Latife Adıgüzel ile Haydar Doğan
başladı. İkinci gün olarak Suzan Yılmaz
ve gençlerimizden Roza da katılarak 5
kişi oldu.

� Ulm:  21 Temmuz Cuma günü
Ulm Münsterplatz’da Nuriye ve
Semih, Gazeteci Meşale Tolu, insan
hakları savunucusu Peter Steudtner ve
2 yıl önce Suruç’ta katledilen 33 insa-
nımız için eylem düzenlendi. Almanya
ikinci televizyon kanalı ZDF ve AF’de
çekim yapıp yayınladı. 

� Bielefeld: Almanya’nin Bielefeld
şehrinde her hafta Cumartesi günü,
ölüm sınırında açlık grevini sürdüren,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
taleplerini desteklemek amacıyla bilgi-
lendirme ve imza standı açılacak. İlki
bugün gerçekleşen etkinliğe ilgi
yoğundu. 11 adet protesto faks imza-
landı. Bildiriler dağıtıldı.  21 Temmuz
Cumartesi günü de devam edildi.
Almanca Türkçe ortak bildiriler dağı-
tıldı. 

� Belçika 
22 Temmuz Cumartesi günü Belçi-

ka’nın başkenti Brüksel’de, oldukça
işlek bir meyan olan Place de La Mo-
naie’de bir eylem gerçekleştirildi. Tür-
kiye’de OHAL ile Mücadele Komite-
si’nin, Semih ve Nuriye’nin sesini herkese
duyurmak amacıyla yapılan eylem 2
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Av ru pa’da Nuriye ve Semih’in Açlığına 

Ses Veriyoruz!



saatten fazla sürdü. Karikatürist
İsmail Kızıl Doğan’ın da Yük-
sel Caddesi ile ilgili tüm çi-
zimleri ile katıldığı eylem bo-
yunca Fransızca hazırlanmış
bildiriler dağıtıldı. Yoğun il-
ginin olduğu gözlemlenen ey-
lem boyunca eylem yapanlara,
gelip geçenler sorular sordu,
cevaplardan sonra eyleme ka-
tılanlar oldu.

Şair Nihat Kemal
ATEŞ’in okuduğu Ahmed
Arif’in Anadolu şiirinin ar-
dından biten eyleme, 50’yi
aşkın katılım oldu. Komite
ayrıca eylemliliklerinin de-
vam edeceğini ve ayrıca bu-
gün yapılan eylemin her cu-
martesi bu meydanda aynı
saatte yapılacağını duyurdu.

�� Viyana:
Avusturya Viyana’da di-

reniş çadırımız, 2. haftada aç-
tık. 21 Temmuz Cuma günü
saat 11.00 itibaren çadırdan
geçen birçok kişiye Nuriye
ve Semih’in haklı direnişini
ve durumları anlatıldı. Eyle-
mimiz büyük ilgiyle karşıla-
nıyor ve büyük beyaz çarşafa
insanlar destek mesajlarını
yazıyorlar. Bu sabah, dün
çadırı eylemimizle ilgili rö-
portaj  yapan Der Standard
gazetesini alıp haberimizi
okuduk. Böylece Nuriye ve
Semih’in direnişini insanlara
biraz daha anlatmış olduk.

� Londra Nuriye ve
Semih’e Uluslararası
Destek Devam Ediyor
BBC Önü

Nuriye ve Semih’e Öz-
gürlük Komitesinin cuma
protestoları devam ediyor.
Bütün dünyada Nuriye ve
Semih’in direnişini duyma-
yan kalmadı.

ABD işbirlikçisi katil dev-
let, yeni bir katliam peşinde.
Bizler Nuriye ve Semih’i kat-
lettirmemek için,  RCG (Re-
volutunary Communist Gro-
up-Devrimci Komünist Grup)
ve  Anti-internment Group
London’la birlikte organize
edilen cuma protestolarında
emperyalizmi-faşizmi teşhir
etmeye ve Nuriye ve Semih’in
direnişini anlatmaya devam
ediyoruz.

Bir saat süren gösteri bo-
yunca yaklaşık 200 adet İn-
gilizce bildiri halklara ulaştı-
rıldı.

�  Pazar kahvaltısı
Her hafta olduğu gibi bu

hafta da kahvaltıdan sonra
doğal bir sohbet başladı. “Tatil
nedir nasıl olmalı, bizim ta-
tillere bakış açımız nedir?”
gibi soruların herkes kendisine
ne ifade ettiğini belirterek
sohbet devam etti. Tatillerde
de üretmeye ve paylaşmaya
devam etmeliyiz. Türkiye’ye
gideceksek kurumlarımızı ve
arkadaşlarımızı mutlaka zi-
yaret etmeliyiz denildi. 23 ki-
şinin katıldı.
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 

Avusturya Halk 
Cephesinden 

Başsağlığı Mesajı
Avusturya’nın Viyana Şeh-

rin’ de uzun süredir Kanser te-
davisi görmekte olan Büyük
Ailemizin değerli Taraftarı
SERDAR DURU yoldaşımız,
sabah saat 08:00 de kaldığı
hastanede vefat etmiştir. Serdar
Yoldaşımızın mütevazi ve yar-
dım sever kişiliği ile her daim
devrimcilerin yanın da yer al-
mıştır. Sevenlerine ve Büyük
ailesine Baş sağlığı ve sabır
diliyoruz.



Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yeni
seçilen Cumurbaşkanı Macron, OHAL
sürecinin, bu yılın Kasım ayından iti-
baren kaldırılacağını ilan etmişti. Ki
bu doğrultuda yapılan açıklamalardan
kısa bir süre sonra da, süreci başlatma
adına yeni yasal düzenlemelerin ne ola-
cağı gündeme geldi. Ve görüldü ki
OHAL sürecinin sona ermesi diye, ye-
niden demokratikleşme diye anlatılanın,
aslında yeni yasal düzenlemelerle sona
ermesi değil, sürekli bir OHAL sürecinin
yaşanması anlamına geliyordu. 

Yeni Yasal Düzenlemelerle
Değişmeyen Şey Fransız
Devletinin Terör Tehdidi
Adına, Baskı ve 
Yasak Politikasıdır 

Fransa'da 6. kez uzatılan OHAL ya-
saları 1 Kasım 2017'den itibaren son
bulsa da, yukarıda da belirttiğimiz gibi
yeni "terörle mücadele yasası" kapsa-
mında OHAL ile başlayan sürecin daimi
hale getirilerek yasallaşması sağlanmıştır. 

Yeni yasaya göre OHAL'in getirdiği
yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazır-
ladığı terörle mücadele kapsamına dahil
edilmiş oldu. Bu düzenleme ile birlikte
adli makamların birçok yetkisi valiliğe
devredilmiş oluyor. Valiliğin yetkileri
arasında adres baskınları, aramalar, gü-
venlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri
vb gibi OHAL ile başlayan uyugulamalar
"normal zamanda" kullanılmak üzere
valiliğe devredilmiş oluyor. Bu uygu-
lama ile polisin "şüpheli" olarak gördüğü
her insan doğrudan "terör" zanlısı sa-
yılarak ortada bir "suç" yokken yargı-
lanmış ve cezalandırılmış olacak. 

Böylece "terör" tehditi ve övme nok-
tasında zan altına girecekler, neye göre
tehdit ve kime göre, neyi övdükleri de
soyut, keyfi bir halde bırakılmış oluyor.
Çünkü düşünce belirtme, yazı yazma,
Avrupa yada ABD'nin Ortadoğu’da ya
da dünyanın herhangi bir ülkesinde
yaptığı baskı vb. konularda yazma, fikir

belirtme, internetten paylaşımda bu-
lunma, sokakta protesto etme ve daha
birçok demokratik hak da aynı "tehdit"
kapsamında değerlendirilecek. Yani suç
işleyen emperyalizme suçlu demek, bir
suç olacak ve buna göre yasanın ge-
rektirdiği yaptırımlar uygulanacak. Yasa,
bir insanın özgürlüğünü ev hapsi ile,
elektronik kelepçe ile ya da doğrudan
hapis cezaları ile engelleyecek. 

Kısacası düşünce zapturap altına
alınıp emperyalizmin çizdiği düşünce
biçimi doğrultusunda düşünmeyen ve
bu düşüncesini dile getiren, yazan ya
da bu konuda doğrudan sokağa çıkıp
protesto eden, düşündüklerini savunan
herkes "terör" zanlısı olarak cezalandı-
rılabilecek. 

Bu yasaya ister hak ve özgürlükler
boyutu ile, ister Avrupa'da anayasanın
verdiği hak olarak düşünce özgürlüğü
boyutu ile bakalım, ortaya çıkan sonuç,
düşünce özgürlüğünün ve düşündüğünü
pratik anlamda savunma özgürlüğünün
Fransa'da, aslında tüm AB ülkelerinde
"suç" olarak görüldüğüdür. İçerik olarak
baktığımızda, yıllardır devrimci-demo-
krat örgütlere kişilere keyfi olarak uy-
gulanan baskılar, tehditler, sınır dışı,
hapislerin tüm halk kesimine uygulan-
masıdır bu yeni yasal düzenlemeler.
Çünkü AB emperyalizmi gelecekten
korkmaktadır. Onlar için çözülmesi ge-
reken sorun, dünyada uyguladıkları zul-
mün artık kendi ülkelerinde yansımasına
karşı aldıkları önlemlerdir. Bu önlemler

sadece “yabancılara” yönelik değil, ge-
rekirse kendi halkına karşı uygulamak
ve halkı sindirmek için aldığı önlem-
lerdir. 

Sonuç olarak; emperyalizm ne sö-
mürüden ne de bu sömürü uğruna zulüm
etmekten, halkları birbirine düşürüp
katletmekten vazgeçmeyeceği için, kendi
ülkesinde de yasaları, yetkileri buna
göre düzenleme ihtiyacı hissettiği için
kendi övündükleri demokrasilerini bile
hiçe sayacak duruma gelmiştir. 

Fransa'daki Yeni Yasal 
Uygulamalar 
Emperyalizmin 
Gelecek Kaygısıdır 

Fransa'da yasallaşan OHAL uygu-
lamaları, aslında emperyalizm açısından
halklara yönelik baskı ve terörün tır-
manacağının da bir göstergesidir. Al-
manya'nın Hamburg şehrinde düzenle-
nen G-20 zirvesinde de anlaştıkları ve
işbirliği yaptıkları tek konu "terörizme
ve finansmanına" yönelik işbirliğidir. 

Yayınladıkları sonuç bildirisinde "G-
20 ülkelerinin terörle mücadele eylem-
lerinin, radikalleştirme ve yeni üye ile
mücadele, terörist hareketleri engelleme
ile terörist propagandaya karşı koyma"
şeklinde açıkladıkları "mücadele" yön-
temleri somuta döküldüğünde, yani pratik
anlamda uygulamaya geçildiği hali de
Fransa ya da Almanya'da olduğu gibi,
tüm iç hukukun bu "mücadeleye" göre

YENİ "ANTİ TERÖR" YASALARI 
EMPERYALİZMİN HALKLARA KARŞI AÇTIĞI SAVAŞTIR

AVRUPA’dakiBİZ
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şekillendirilmesi anlamına gelir. 

Özellikle yazılı ve görsel ba-
sın alanına da değinilen, internet
kullanımını denetim altına alan
(ki zaten bizzat ABD'nin denetimi
altındadır, sadece yasa dışı yol-
larla yapılan dinleme ve takip
yasallaştırılacaktır.) uygulama-
ların yapılacağı da bildirinin
diğer gündemleri arasındadır.
Yine terör finansmanını engel-
leme adına her türlü demokratik
etkinliklerin de yasaklanacağı,
camilerin kapatılabileceği, yani
ibadethane statüsünden çıkarı-
lacağı, Fransa'daki yeni yasa ile
"önlemlerin" hangi boyutta ola-
cağını da gösteriyor. 

Almanya, müzik gruplarını
yasaklayarak, yasal olarak izin
alınmış bir festivali engelleyerek
gerçekte bu "önlemlerin" kimlere
karşı alınacağını da göstermiştir. 

Sonuç olarak; emperyalizmin
aldığı önlemler halka önderlik
eden, ona devrim hedefini göste-
ren, gerçek kurtuluşun emperya-
lizme karşı savaşla olacağını ideo-
lojik olarak savunan ve yapan ör-
gütlenmelere karşıdır. Hedefi M-
L örgütlerdir. Çünkü emperyalizm,
kendi sonunun nereden geleceğini
bilecek kadar halkların ayaklan-
malarına, kurtuluş mücadelelerine
tanıktır. Ki baskıların artması,
OHAL yasalarının günlük yasal
uygulama haline getirilmesi "nor-
malleştirilmesi" korkularının bo-
yutunu göstermektedir. Emper-
yalizme bu korkuyu yaşatan dev-
rimci M-L ideolojinin meşrulu-
ğudur, zulmün karşısında dire-
nenlerdir, bedel ödeyenlerdir. Ve
dünya halkları için bedel ödemeyi
göze alanlar oldukça da emper-
yalizm korkmaya ve bu korkusunu
kanla, baskıyla ve bunu da yasalara
dayandırarak yapmaya devam
edecektir. 

Halkın Mühendis Mimarları, 20 Tem-
muz’da bir açıklama yayınlayarak Çayan
Gün Su Türbini ile ilgili bilgi verdi. Açık-
lamada; “Çayan Gün Su Türbinimizdeki
bir arızadan dolayı 8-9 Temmuz günleri
Hozat’ın Karsel Köyü’nde idik. Üretti-
ğimiz elektrik akülerimiz dolunca çok
yükseliyor ve akü, şarj cihazımızı yakı-
yordu. Yanan cihazımızı tamir ettik ve
koruyucu direnç kullanan bir sistem kul-
lanarak türbinimizi tekrar aktif ettik. Test-
lerimiz sonucu anlık 650 Watt’lık (kış
aylarında akan sudan elde edip duyur-
duğumuz elektrik enerjisi 350 Watt idi.)
bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Köyde
bulunan yayık ayran makinesi, çamaşır
makinesi, aydınlatma dahil tüm ihtiyacı-
mızı karşılıyoruz. Not: 4 kişilik bir evin
tüm elektrik ihtiyacını karşılamak için
ihtiyaç duyulan ortalama anlık elektrik
enerjisi miktarı 276 Watt.

AKP faşizminin elektrik, su, yol gibi
ihtiyaçlarını karşılamadığı, köyde yaşayan
aileyi özel güvenlik bölgesi bahanesi ile
yerinden yurdundan etmeye çalıştığı Kar-
sel gibi ülkemizin bütün köyleri bizimdir!
Bizler Halkın Mühendis Mimarları olarak
Halkımızın her türlü ihtiyacına sosyalist
alternatifler yaratmaya, umudun ışığını

yakmaya, Dersim’in dağlarından İstanbul’un
yoksul mahallelerine varıncaya kadar devam
edeceğiz!” denildi. 

Çocuklarımızın Uyuşturucuyla
Zehirlenmesine 

İzin Vermeyeceğiz!
Çayan Halk Meclisi, her hafta Çayan

Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı yaptığı
oturma eylemine bu hafta da devam etti.
38. haftasını dolduran oturma eyleminde
resim sergisi açıldı. Ağaçlar arasına çekilen
ipler üzerine iki başlık altında resimler
asıldı. Bir tarafa “Düzen Çürütür” başlığıyla
uyuşturucu kullanımını anlatan, uyuşturu-
cudan sokak ortasında yığılan gençlerin ve
uyuşturucu kullanım oranlarını anlatan re-
simler asıldı. Diğer tarafa ise “Devrim Ya-
şatır” başlığıyla, Hasan Ferit Gedik’in,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nin etkinliklerinin ol-
duğu, uyuşturucuya karşı Halk Meclislerinin
çalışmalarını anlatan resimler asıldı. 30
bildiri dağıtıldı. Oturma eylemine 6 kişi
katıldı. 1 saat süren oturma eylemi, “Çeteler
Halka Hesap Verecek, Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir, Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür” sloganlarıyla sonlandırıldı.

Her yıl tekrarlanan Avrupa merkezi
yaz kampı bu yıl Fransa’nın Montpelier
şehrinde Cote d`Azur sahillerinde yapılıyor.
24 Temmuz’da başlayan yaz kampı 6
Ağustos’a kadar devam edecek.

24 Temmuz günü öncelikle kamp alanı
düzenlendi. Daha sonra yatakhaneleri oluş-
turacak çadırlar kuruldu. Ardından ihti-
yaçlar  için alışverişe gidildi.

Akşam toplanıp kamp anıları anlatıldı,
türküler söylendi. Toplantıda “Her işe bir
komite” kuruldu. 

Sabah sporu için, yapabilenler sabah
koşusu ve jimnastik hareketlerine katıldı.
Bir grup da yürüyüş yaptı. Kahvaltıdan

sonra günün haberleri konuşuldu.
Daha sonra Kıssadan hissede “Güven

ve Toplumsal Ahlak” konusu konuşuldu.
Günlük eğitim çalışmasında “Dediko-

du” ana konuydu. Daha çok karşılıklı gö-
rüşlerin açıklanması tarzında olan eğitim
çalışması, dedikodunun kime ve neye hiz-
met ettiği, yapılacak eleştirinin muhatabına
yapılması gerektiği ve düzen kültürünün
içimize girmesinin engellenmesi konusunda
hemfikir olunulması ile sonlandırıldı.

Akşam yemeğinin ardından kültür,
sanat komitesinin düzenlediği futbol tur-
nuvası yapıldı.
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Dergimizin 25. sayısının yayınlandığı 30 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 144. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 264. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 69. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 129. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 29. gününde 

Avrupa Yaz Kampı Günlükleri!

Dersim’in Dağlarından İstanbul’un Yoksul Mahallelerine 
Varıncaya Kadar, Umudun Işığını Yakmaya Devam Edeceğiz!



“… devrimci olacaksan; işçinin, gecekondu halkının, kısacası
halkın sorunlarını bilmen, sahip çıkman gerekir” Nurten Acar

7 Ağustos - 13 Ağustos

Selami KURNAZ:
1964, Arsin-Trabzon doğumludur. Devrimci

düşüncelerle, 12 Eylül öncesinde, 14 yaşında
tanıştı. 17 yaşında mücadeleye katıldı. Cunta
yıllarında tutsak düştü. 1990'lı yıllardan itibaren
mücadelesini, devrimci hareket saflarında sür-
dürdü. Trabzon ve İstanbul'da görevler üstlendi.
2001'de tutsak düştü. Mücadele içinde son

görevini bedenini ölüme yatırarak yerine getirdi. 2000-2007
Ölüm Orucu Direnişi’nin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi'nde
görev üstlendi. 12 Ağustos 2004'te, bir Ölüm Orucu direnişçisi
olarak ölümsüzleşti.

Selami Kurnaz

Metin KÖSE, Nuri ASLAN:
12 Ağustos 1980'de, Aybas-

tı'da iki köy arasındaki çelişki-
lerin, devrimcilerin müdahale-
siyle çözülmesi sonucunda dü-
zenlenen barış toplantısına gi-
derken, yolda geçirdikleri trafik
kazasında kaybettik.

Metin Köse Nuri Aslan

Fatma BİLGİN:
1972, Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13 yaşından

itibaren pamuk tarlalarında, fabrikada, atölyelerde bir
emekçi olarak çalıştı. 20 yaşından itibaren ise bir dev-
rimciydi. 1995'te tutuklandı. Tutsaklık koşullarında
direnişlerde yer aldı. 2000-2007 Ölüm Orucu Direnişi'nin
5.Ölüm Orucu Ekibi'nde görev üstlendi. Zorla müdahale
işkencesi altında, 10 Ağustos 2002'de ölümsüzleşti.

Fatma Bilgin

İbrahim DOĞAN:
1972'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde

doğdu. Mücadeleye ilgisi lise yıllarında başladı.
Gençlik mücadelesi içinde, bir Dev-Genç’li olarak
yer aldı. 1993'te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu Di-
renişi’nin 1. Ekibi’nde yer aldı. Direnişte kalıcı sağlık
sorunları oluştu. 1999'da sağlık durumunun ağırlaşması
nedeniyle tahliye edildi. Tedavisi için yurtdışına
çıkarıldı. 11 Ağustos 2001'de, Atina'da tedavi gördüğü

hastanede, elleri arkadan bağlı öldürülmüş olarak bulundu.

İbrahim Doğan

Arslan ARI,
Eyüphan POLAT,
Nurhayat
BEYHAN:

13 Ağustos
1992'de, Ankara
Küçükesat'da bu-
lundukları üs ku-

şatıldı. Çatışarak ve devrimci hareketin direniş geleneğini
sürdürerek şehit düştüler. Şehit düşerken, umudun adını
kanlarıyla duvara yazdılar.

Arslan Arı; 1963, Bursa Gemlik doğumludur. 12 Eylül
öncesinden beri mücadele içindeydi. 1991'de silahlı birliklerde
görev almıştı.

Eyüphan Polat; 1966, Sivas-Zara doğumludur. Bir Kürt
ailesinin çocuğuydu. 1988 yılında devrimci mücadele ile ta-
nıştıktan sonra, yaşamı bir bütün olarak kazanmak gerektiğini
ve bunun için yapılması gereken çok şey olduğunu gördükten
sonra tüm yaşamını, enerjisini devrimci mücadeleye verdi.

Nurhayat Beyhan; 1969 doğumludur. İşçiydi Nurhayat.
Konfeksiyon atölyesinde, tuğla fabrikalarında çalıştı. Emeğin,
alınterinin ne olduğunu iyi bilirdi. Dünyayı, sömürücülerden,
zalimlerden kurtarıp, emeğin, alınterinin nasırlı ellerine verme
mücadelesine atıldı. En küçük bir tereddüt bile yaşamadı. Ya-
şamını, kişiliğini bu mücadelede buldu, tanıdı; sevgiyi, saygıyı,
acıyı, sevinci, tüm gerçekliğiyle bu mücadelede yaşadı.

Arslan Arı Eyüphan Polat Nurhayat Beyhan

Nurten ACAR, Vehpi MELEK:
13 Ağustos 1992'de, Ankara Malte-

pe'de bulundukları ev, ölüm mangaları
tarafından kuşatıldı. Faşizmin cellatlarına
karşı direnerek şehit düştüler. Onlar,
adaletin olmadığı bu düzende, halkın
adaletinin uygulayıcılarıydılar.

Vehpi Melek; 1972, Dersim Hozat
doğumludur. Kürt bir işçi ailesinin çocuğu olan Vehpi, ortaokul-lise yıl-
larından itibaren devrimci mücadelenin bir parçası oldu ve şehit düştü.

Nurten Acar; 1965, Erzurum Hınıs doğumludur. Kürt bir ailenin
kızı olan Nurten, devrimci mücadeleyle tanışmadan önce, tüm yaşamı
ev kadınlığıyla, ev işleriyle sınırlıydı. 1989-90 yıllarında tanıştığı
devrimci mücadele, onun tüm yaşamını, kişiliğini değiştirdi. SDB
savaşçısı olana dek, demokratik platformda, kadın örgütlenmesinde
(DEM-KAD) faaliyet gösteren Nurten, ülkemiz kadınının mahkum
edilmek istendiği "kader"e karşı mücadele etti.

Nurten Acar Vehpi Melek

Hakan KASA, Mehmet SALGIN, Nebi AKYÜREK,
Sabri ATILMIŞ, Selma ÇITLAK:
13 Ağustos 1993'te, İstanbul Okmeydanı'nda PERPA iş merke-

zinde, sorgusuz sualsiz infaz edildiler. 
Mehmet Salgın ve Hakan Kasa, devrimci hareketin üyesi; Nebi

Akyürek ise taraftarıydı. Selma Çıtlak ve Sabri Atılmış ise devrimci
hareketle hiçbir ilişkisi olmayan, tek suçları o gün orada bulunmak
olan halktan insanlardı.

Mehmet Salgın; 1972, Dersim Mazgirt doğumluydu. Kürt mil-
liyetindendi. 1991'de Devrimci Sol saflarına katıldı. Nurtepe'de
mahalli çalışmalarda yer aldı.

Hakan Kasa; 1975, Kars doğumluydu. İstanbul Alibeyköy'de büyüdü
ve devrimci hareketle burada tanıştı. Son görevi Milis savaşçılığıydı.

Hakan Kasa Mehmet Salgın Nebi Akyürek Sabri Atılmış Selma Çıtlak



16–17 Nisan direnişinin yaşandığı günlerdi. Birliğimize,
misafir olarak birisinin geleceği söylendi. Uzun süredir farklı
bir yoldaş görmediğimiz için, gelecek olan yoldaşı merak edi-
yorduk. Randevuya beni gönderdiler. Buluşma saati geldiğinde,
baktım birisi bana gülümsüyor. Tanıyor muyum diye dikkat
ettim, hayır, tanıdık bir sima değil. Ama bana neden gülümsediğini
merak etmeye başlamıştım. O arada kalkıp yanıma gelip selam
verdi. Kendisini tanıttı. Beklediğimiz yoldaştı. Bir süre sonra,
"Beni tanıyıp da mı gülümsedin? Ben seni daha önce hiç gör-
memiştim" dediğimde, "Hayır, ben de seni ilk defa görüyorum.
Ama sen içeri girince, birisini arar gibi dikkatlice etrafını
kontrol ettin. Ama bunu öylesine acemice yaptın ki anında fark
edilecek bir durumdu. Buraya gelirken de en son A. sokağından
geçtin. Yine etrafa belirgince baktın. Ama biraz dikkatli olsaydın,
o sokaktaki bakkalın önündeki insanlardan birisinin ben
olduğumu fark ederdin" deyince utandım. Bu kadar dikkatli
bir yoldaşın yanında, benim dikkatsizliğimin durumu. Bunu
fark eden Vehpi yoldaş, “Bak yoldaşım, bizim yapacağımız bir
hata son hatamız olur. Bunun da ne olduğunu biliyorsun. Yol-
daşlarımızın şehit düşmesine neden oluruz ki, bu da dolaylı
olarak yoldaşlarımızın katili anlamına gelir. Buna da hakkımız
yok değil mi?” cevabını vermişti. 

Vehpi sanki içimi okumuş gibi, "Bak yoldaşım, şimdi sen
içinden diyeceksin, ne ukala birisi, gelmeden, daha doğru
dürüst tanışmadan bir eksiklik yaptık, yüzümüze vurmaya
başladı. Öyle değil, birbirimizi hiç görmesek de aslında bir-
birimizi çok iyi tanıyoruz. Hepimizin eksikliği, birbirimizin
benzeri aşağı-yukarı. Birbirimizi uyarmak, eleştirmek, yoldaşlık
görevimiz" demişti.

Bulunduğumuz üsde, kısa sürede birlikte kaldığımız
yoldaşlarla kaynaşmıştı. Sevecen, sıcakkanlı, konuşkanlığıyla,
üs yaşamındaki özeni ve disipliniyle, örnek bir yoldaş olduğunu
göstermişti. Sorumlu arkadaştan kendisine görev verilmesini
istemiş, "Ben buraya gelirken oturmak için değil, bir şeyler
yapabilmek için geldim" diyerek, hemen verilen görevlere
sarılmıştı.

Bir gün ayakkabılarının, halk arasındaki tabirle "yumurta
topuk" olduğunu fark ettik. Bir yoldaş, "Adana'da kabadayıların
giydiği ayakkabı" diye espri yaptı. Buna gülerek "Haklısın,
bir yoldaşın ayağında görerek beğendim, o da çıkarıp bana
verdi" demişti. Daha sonra, Adanalı arkadaşları olduğunu
söyledi ve Adana ile ilgili espriler yaptı. Hepimiz, yaptığı
esprilere gülüp olayı geçiştirmiştik. Daha sonra o ayakkabıları
ayağına hiç giymediğini gördük. Bir süre sonra, ayakkabının
Adana'dan alınmış markası olduğunu gördük, "Bizim espri-
mizden sonra, ayakkabıların dikkati çeken bir ayakkabı
olduğunu fark ettiğini, onun için giymediğini" anlattı.

Esprisi, konuşması, yaklaşımı yeni dersler veriyordu,
eleştirilerini öyle bir dille, yaklaşımla yapardı ki, kimsenin
"itiraz" edecek hali kalmazdı. Bir yoldaşımız, üsse aldığımız
gazetenin işimize yarar bölümlerini kesmiş, ortaları kesilmiş

gazeteleri kahvaltı masasının üzerine sermişti. Buna, o güne
kadar sakin görünüşlü Vehpi yoldaş tepki göstermiş, kızarak,
böyle bir yanlışı nasıl yapabildiğini, "Gazeteyi kim keser ha.
Arşiv yapan birisi keser. Aptal olan bunu anlar. Sen bunu
götürüp çöpe atacaksın değil mi?" diye kızmıştı.

Vehpi yoldaş, bir eylemden sonra yaralanmıştı. Eylem
bölgesi düşmanca kuşatılmış, çekileceği yere çekilememişti.
Hemen bir ara sokağa girerek bir kapıyı çalmış, "Osman abi
burada mı?" diye sormuş. Kapıya çıkan kadın "Hayır, burada
Osman diye biri oturmuyor. Ama 2 sokak aşağıda Osman
diye birisi var." deyince Vehpi, "Ben onun inşaatında çalışı-
yorum. Koluma çivi battı. Eczaneye gideceğim de, haber ve-
reyim demiştim. Varsa bana bir bardak su verir misin" diye
kadınla bir süre sohbet ederek, polisin bölgeden geçeceği
zamanı kazanmıştı. Üsse döndüğünde gülümseyerek "Yara-
landım, bir leğen getirin de kanı boşaltalım" demişti. Biz
gülerek "Geç dalganı" deyince Vehpi "gerçekten yaralıyım"
demişti. Yaralı olduğunu görünce bayağı şaşırmıştık. Bize,
sakin olmamızı söylüyor, bizi teskin etmeye çalışıyordu. Bu
kadar sakin, soğukkanlı olabileceğini düşünemiyorduk. 

Bir arkadaşımız, beklemediğimiz bir eksiklik yapmış,
suç işlemişti. Biz kızıyor, ağzımıza geleni sarf ediyorduk.
Vehpi bizi uyararak "Onun yaptığı yanlışta ne kadar payınız
var sizin, hiç kendinizi sorguladınız mı? Zamanında bazı
şeyleri görebilseydiniz, o boyutta yanlışa düşmezdi belki de"
diyerek, bu yanlışın bizde ne kadar potansiyeli olduğunu sor-
gulamıştı.

Vehpi yoldaşı, bir süre için bir halk ilişkisine bırakmamız
gerekmişti. Ama elimizde hazır bir ilişki yoktu. Bir tek evimiz
var. O evin kadını da sürekli memnuniyetsizliğini dile getiri-
yordu. Bunu Vehpi'ye anlatıp, mecburen o eve götürdük.
Birkaç gün sonra yanına uğradığımızda Vehpi'yi evin iki
çocuğu ile odada oyun oynarken bulduk. Evin kadını bize,
neden sık gelmediğimizi soruyordu. Bizim için canını vere-
bileceğini söylüyor, eski yaklaşımları için özür üstüne özür
diliyordu. Vehpi, aile ile öyle bir kaynaşmış ki kadın "Ali
artık benim kardeşim, bu evden birisi", çocuklar ise "dayı,
dayı" diye yanından ayrılmıyorlar. Bir süre sonra evden alıp
götürdük. O eve her gidişimizde, sürekli Vehpi'yi soruyorlardı.
Kadın, "devrimcileri asıl olarak Ali ile tanıdım" diyordu.

Vehpi yoldaş, az iyileşince hemen faaliyetlerde yer
almak için yine istemde bulunmuştu. Kendisine biraz dinlenmesi
gerektiği söylendiğinde, yaralandığından dolayı faaliyetlerde
yer almaması, yaralanmasına küfretmesini getirmişti. Soh-
betlerimizde hep şehitlerimizden örnekler verir, onların
yaşamını anlatırdı. Vehpi yoldaşın yaşamı şimdi Halk Kurtuluş
Savaşçıları için örnek oluyor. Kendi deyimiyle "Yoldaşlarımın
bana güvenini sağlayabildiysem ne mutlu bana." O, güvenin,
özverinin, fedakarlığın, şehitleri sahiplenmenin adı oldu.

Bir yoldaşı, Vehpi Melek’i anlatıyor:
"Yoldaşlarımın Güvenini Kazandıysam

Ne Mutlu Bana"

Anıları Mirasımız

KAYBEDİLDİ
Erdoğan ŞAKAR: 
13 Ağustos 1993'te İstanbul Okmeydanı'ndaki

PERPA  iş merkezinde gerçekleştirilen katliama
bağlı olarak gözaltına alındı ve o zamandan
beri kendisinden haber alınamadı.

Erdoğan Şakar
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AKP’NİN POLİSİ, İSRAİL POLİSİ GİBİ KOL KIRIYOR!558

İsrail Siyonizm’i Filistin halkını
topraklarından koparmak için on yıl-
lardır her türlü işkence ve katliama
başvurmuştur. Ve bugün de katliam-
larını sürdürüyor.

Bugün, daha birkaç saat önce
Mescid-i Aksa’ya giden halka saldıran
İsrail askerleri, 2 Filistinliyi katletti
ve yüzlerce yaralı olduğu geçiyor
haberlerde.

İntifada çağrılarıyla direnişini tüm
dünyaya duyuran Filistin’de tüm im-
kansızlıklar içinde dahi, halk, ellerinde
bıçaklarla dahi direnmeyi sürdürüyor.

Bugün de İsrail, Filistin halkının
değerlerine saldırmıştır. Halk, Mes-
cid-i Aksa’ya, yani kendileri için Fi-
listin’in özgürlüğünü simgeleyen ca-
misine İsrail devletinin kurduğu de-
tektörlü kabinlerden girmeyi reddettiği
için, İsrail’in bu saldırganlığına karşı
mücadelesini sürdürdüğü için genç
yaşlı, kadın çocuk denmeden katledil-

miş, saldırıya uğramıştır.
Saldırdıkları yalnızca Filistin halkı

değildir, tüm Ortadoğu halklarıdır,
tüm dünyada ezilenlerdir! Filistin
halkıyla dayanışmamızı büyüteceğiz,
Ortadoğu’yu en küçük parçalarına
kadar bölüp, işgal ederek, birbirine
düşmanlaştırarak halkları bitmeyen
savaşlara sürükleyen emperyalizmden,
siyonizmden hesap soracağız.

Tüm ezilenler ve toprakları, de-
ğerleri ayaklar altına alınan halkların
sesidir bugün Filistin halkının dire-
nişi.

Türkiye halkları olarak da selam-
lıyoruz direnenleri…

Kahrolsun İsrail Siyonizm’i!
Ortadoğu Ortadoğu Halklarının-

dır!
Emperyalizm Yenilecek Direnen

Halklar Kazanacak!
Halk Cephesi – 
Uluslararası İlişkiler Komitesi

Anıları Mücadelemizde Yaşıyor!
TAYAD’lı Aileler, 1996 Ölüm Orucu Şehidi

İlginç Özkeskin’in ölüm yıldönümünde mezarı ba-
şındaydı. Kardeşi İnanç Özkeskin anne ve babasının
evinde, ailesinin gözleri önünde 13 Haziran 2017’de
faşist AKP’nin eli kanlı katilleri, özel harekat polisleri
tarafından katledildi. TAYAD’lı Aileler, İnaç Öz-
keskin’in şehit düşmesinin 40. gününde mezarı
başında anma yaptı. Saygı duruşunun ardından marş
söylendi. Helva dağıtılıp, anıları anlatıldı. Anmaya
7 kişi katıldı. 

2 Temmuz Katliamı’nı
Unutturmayacağız!

Bursa’da 2 Temmuz Madı-
mak Katliamı için saat 15.00'da
Setbaşın’dan Heykel’e bazı ku-
ruluşlar ile beraber yürüyüş
düzenlendi. Yapılan yürüyüşte
Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için de basın açıklaması
yapıldı, Madımak için türküler
söylendi.

AKP İsrail’in Tüm Suçlarına Ortaktır
Camilerde Cuma Hutbeleri Verdirerek

Siyonizm İşbirlikçiliği Suçlarından Sıyrı-
lamazsınız!

Okmeydanı Halk Meclisi 21 Temmuz’da
Filistin Mescid-i Aksa’da, Siyonist İsrail’in
son dönemdeki saldırılarına ilişkin bir açık-
lama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
“… 14 Temmuz Cuma günü meydana gelen
olaylar neticesinde İsrail bu olayları gerekçe
göstererek Mescid-i Aksa’yı cuma namazına
kapattı. Böylelikle 1967 yılından beri Mes-
cid-i Aksa’da ilk kez geçen hafta Cuma na-
mazı kılınamamıştır. Bu vesile ile 21 Temmuz
tarihinde diyanet işleri eliyle tüm Türkiye’de
camilerde cuma namazı öncesi “Tükenmeyen
Hüznümüz: Kudüs ve Mescid-i Aksa” adı
altında Cuma hutbesi okundu.

Okunan hutbede “Allah’ın mescitlerinde
Allah’ın adının anılmasını yasak eden ve
onların yıkılması için çalışandan kim daha
zalimdir. Böyleleri oralara ancak korkarak
girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik,
ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara,
2/114) denilerek Müslüman halkımızın duy-
gularına yönelik çağrılar yapılmıştır.

Bu hutbeye göre İsrail Siyonizm’i zalim
ise ki doğrudur lakin ona ticari ilişkileri çer-
çevesinde milyar dolarlar kazandıran ve
askeri ilişkiler geliştiren AKP iktidarı bu
hutbenin neresindedir? Zalim varsa zalime
yardımcı olan AKP ve diğer işbirlikçileri
neden yoktur bu hutbede?

Yalana, riyakarlığa son verin! AKP faşizmi
bir yandan Siyonist İsraille ekonomik, siyasi
ve askeri ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan
Filistin halkının onurlu mücadelesini ve Tür-
kiye halklarının samimi duygularını istismar
ediyor. İlişkilerini tamamen kesmediği sürece
de gelişebilecek olası katliam ve hak ihlal-
lerinden sorumlu olacaktır. Filistin Halkı
Yalnız Değildir! Kahrolsun Siyonist İsrail,
İşbirlikçi AKP! Katil ABD, Ortadoğu’dan
Defol!”

Filistin Halkı Yalnız Değildir!

1 hafta süren eylemlerde şehitler ve yaralıların ardından Filistin halkının zafir sevinci...


