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4Nuriye ve Semih için Ankara’ya bisikletle gitmek yasak!
4Haklarında soruşturma açılan avukatların 2 yıl savunma görevi yapmaları yasak!
4Ankara Valiliği kararıyla “parklarda açlık grevi, oturma eylemi düzenlemek” yasak!  
4Kağıthane Kaymakamlığı’na göre ilçe sınırları içinde Nuriye ve Semih için eylem yapmak

yasak… Yasaklar nedeniyle gözaltına alınanları Çağlayan Adliyesi önünde beklemek, nöbet tutmak
da yasak… 
4Nuriye ve Semih tişörtü giymek yasak!
4Ankara’da hava karardıktan sonra ateş yakmak, türkü söylemek yasak!
4Yüksel Caddesi’nde bulunmak yasak, eylem yapmak yasak…  
4 İnsan Hakları Anıtı’na çiçek götürmek yasak…

EKMEK VE ADALET KAVGASI SUÇ DEĞİLDİR! 
BU NEDENLE FAŞİZMİN YASAKLARINI TANIMIYORUZ, 

BOYUN EĞMİYORUZ!
HALK DÜŞMANI AKP’NİN YASAKLARINA BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ! 

YASAKLARLA HAKLILIĞI YOK EDEMEZSİNİZ!
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MEHMET AMCAMIZ,
KÜÇÜKARMUTLU DA,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...

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



Kamu Emekçileri Cephesi’nin AKP
faşizminin KHK’larla gündeme getirdiği
emekçi kıyımına karşı belirlediği direniş
politikasıyla, bir tarih yazıldı. Yazılmaya
devam ediliyor. 

Hemen binleri, onbinleri harekete
geçirebilecek koşullar yoktu. O koşul-
larda iki ihtimal söz konusuydu; ya “uy-
gun koşullar” beklenerek direnilmeyecek,
ya da direniş politikası, kimle, nerede,
nasıl hayata geçirilebiliyorsa, onlarla
bir direniş başlatılacaktı. 

Kamu Emekçileri Cephesi’nin bu
politikasıyla  birçok şehirde, bir kişi,
iki kişi, işten atılan emekçiler direnişe
başladılar. 

“Tek kişilik direniş mi olur?” diye
dudak büktü çoğu. 

Ama olurdu ve olmalıydı. 

Nuriye ve Semih bu direnişin yol
açıcısı oldular. 

İki kamu emekçisi, bir tarih yazdı. 

İki kamu emekçisinin başlattığı di-
reniş, önce onlarca, yüzlerce kamu emek-
çisini, ardından binlerce, onbinlerce in-
sanı harekete geçirdi. 

Direniş Saflaştırır
150’li günlere ulaşan Nuriye ve Se-

mih’in direnişi, bir saflaşma yaratmıştır.
Her büyük direnişin temel özelliklerinden
biri budur. Her büyük direniş ayrıştırır
ve saflaştırır. 

Saflaşmanın ilk biçimi, “OHAL al-
tında bir şey yapılamaz” düşüncesini
ezip geçmiştir. Onbinlerce işçi, memur,
öğrenci, işsiz, gecekondulu, teslimiyetçi
sendikaların, reformist partilerin bir şey
yapılamaz düşüncelerine rağmen, mey-
danlara çıkmış, yürümüşlerdir. Halen
de saldırılara rağmen bu eylemler sürü-
yor. 

Doğru Saflaşma
Sınıfsal Olandır

Bir ayrışma, saflaşma yaşanıyor ve
kimse bu saflaşmayı durdurabilme gü-
cüne sahip değil. İşte bu noktada herkes
bu saflaşmayı kendi çıkarları doğrultu-
sunda tarif etmeye çalışıyor, bu saflaş-
mayı çarpıtıyor. 

Böylelikle bir karmaşa yaratılıyor. 

Kimileri ayrışmayı “laiklik-şeriat”
saflaşması veya “AKP’liler-Cumhuri-
yetçiler” ayrışması olarak tarif ediyor.
Kimileri “Avrasyacılar-Amerikancılar”
saflaşması içine oturtmaya çalışıyor.
Bazıları da “Ortadoğuyu özgürleştirenler
ve Ortadoğu diktatörlükleri(!)” ayrışması
üzerinden politika yapıyorlar. 

Sınıfsal zeminden uzak bir ayrışma
ve saflaşma yaratmaya çalışıyor hepsi.. 

Kimden Yanasın Sorusu
Net Cevap İster

Tarihsel ve siyasal olarak doğru saf-
laşma; sınıfsal saflaşmadır. 

Burjuvazi ve proletarya arasındaki
saflaşmadır. Ünlü soruda olduğu gibi,
“kimden yanasın; burjuvaziden mi, pro-
letaryadan mı?” sorusuna net cevap ver-
mektir. 

Baş çelişki, saflaşmanın niteliğini
de söyler. 

Bugünün dünyasında baş çelişki,
emperyalizmle halklar arasındadır. 

Bugünün saflaşması da emperya-
lizmle halklar arasındaki saflaşmadır. 

Emperyalizmden yana mısın, halktan
yana mı? Net cevaplanması gereken
soru budur. 

Türkiye solundaki karmaşanın kay-
nağı da budur. 

Kendisine sosyalist, devrimci, ilerici,

Ekmek ve Adalet Kavgası Bugün Nuriye ve Semih’in Direnişiyle,
Doğru Bir Saflaşma Yaratmaya Devam Ediyor!

DİRENİŞ; HALKI SAFLAŞTIRMAK, 
HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!

SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR!
BİZ KAZANACAĞIZ!

Tarihsel ve siyasal olarak
doğru saflaşma; sınıfsal saf-
laşmadır. 

Burjuvazi ve proletarya
arasındaki saflaşmadır. Ünlü
soruda olduğu gibi, “kimden
yanasın; burjuvaziden mi,
proletaryadan mı?” sorusuna
net cevap vermektir. 

Baş çelişki, saflaşmanın ni-
teliğini de söyler. 

Bugünün dünyasında baş
çelişki, emperyalizmle halklar
arasındadır. 

Bugünün saflaşması da em-
peryalizmle halklar arasındaki
saflaşmadır. 

Faşist terör ve yalan, iftira,
karalama, hep yan yanadır. 

Ve biz gördüğümüz bütün
bu faşist iktidarlara karşı di-
renerek geldik bugüne. 

Bizi bitirme iddiasıyla ik-
tidar olanlar gittiler, biz varız. 

Direnmeye ve savaşmaya
devam ediyoruz. Devrim, hal-
kı saflaştırmak, halkı birleş-
tirmektir. Saflaştırdıkça, dev-
rim mücadelesi büyüyecektir. 

Direniş saflaştırıyor ve daha
da saflaştıracaktır. 

Saflaşan savaşır, savaşan
kazanır. Biz kazanacağız.  

DİRENİŞ HALKI SAFLAŞTIRMAK, HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!44



komünist, Marksist-
Leninist diyen birçok
grup, bu soruya net
bir cevap vereme-
mektedir. 

Vermeleri de
mümkün değildir. 

Bu sıfatları taşı-
yan birçok grup, Av-
rupa Birliği’ni, yani
emperyalist Avrupa
Birliği’ni savunmak-
tadır. 

Bir yanda bunlar
varken, bu sıfatları taşıyan başka bir-
çok grup da, ABD emperyalizmiyle
açık işbirliğini savunan bir konum-
dadır.  

Böyle bir solun, “emperyalizmden
yana mısın, halktan yana mı?” soru-
suna cevap vermesi mümkün değildir. 

Bu karmaşa ve bu çarpıtma içinde,
doğru saflaşmayı Nuriyelerin direnişi
yaratmıştır. 

Bu saflaşma, fiilen ekmek ve ada-
let kavgasının saflaşmasıdır. 

Direniş, ekmek ve adalet kavga-
sıdır ve saflaşma da bunun etrafında
oluşmuştur. 

Ekmek ve adalet talebinin gücüne
inanmak gerekir. 

CHP’nin “adalet” talebiyle ortaya

çıkıp, “adalet yürüyüşü”yle “parsayı
toplamaya!” çalışması da işte bu or-
tamda gerçekleşmiştir.  

Kürt milliyetçileri ise tamamen
farklı bir noktadadır bugün. Nuriye
ve Semih’in direnişi onların günde-
minde yoktur. Ülke içinde Nuriye
ve Semih direnişinin yarattığı güçlü
etkinin sonucu olarak, PKK’li tut-
saklar yıllardır ilk defa kendi dışla-
rındaki bir direnişe açlık grevi yaparak
destek vermişler, HDP’liler birkaç
açıklama yapmışlardır. Fakat bu be-
lirttiğimiz gibi, direnişin gücü karşı-
sında kaçamayacakları noktadır. An-
cak PKK önderliği açısından, YPG
açısından halkı birleştirme de, saf-
laştırma da onların gündeminde yok-
tur. 

Milliyetçilik böler, devrim bir-
leştirir. 

Bu gerçek, direniş süreci boyunca
bir kez daha açık şekilde ortaya çık-
mıştır. 

“Gerilim” Değil, Mücadele;
“Tek Adam” Meselesi Değil,
Faşizm!

AKP’yi eleştiren kimi yazarların
kullandığı kavramlar, bugünkü mü-
cadeleyi ve saflaşmayı anlatmaktan
uzaktır. 

AKP “geriyor”, AKP “kutuplaş-
tırıyor” tespitleri, sınıf mücadelesini,
savaşı reddeden reformist, düzen içi

beyinlerin dilidir.
Düzen içi sol kesim-
lerin AKP’ye, siste-
me yönelik eleştiri-
leri, çoğunlukla, san-
ki burjuva demok-
rasisi varmış gibidir. 

Bugünkü düze-
nin burjuva demok-
rasisiyle ilgisi yok-
tur. Sorun “tek adam
diktatörlüğü” de de-
ğildir. Bu, faşizmdir.
AKP’nin uyguladığı
politikanın temel

özellikleri;

- halkı sindirme, 

- halkı devrimcilerden uzaklaş-
tırma 

- devrimcileri tasfiye

- ve böl-yönet politikasıdır. 

AKP’nin Alevi-Sunni, Müslü-
man-Gayrimüslim, Türk-Kürt-Erme-
ni, “tek millet, tek bayrak” diye uy-
guladığı politikalar, böl-yönet poli-
tikasının biçimleridir. 

AKP, emperyalizmin klasik poli-
tikasını kendine göre uyguluyor. 

Tek Kişiden Onbinlere,
Tarih Böyle Yazılıyor!

Nuriye ve Semih, direnişe baş-
larken, kamu emekçileri sendikala-
rının kapısını çaldıklarında ÖDP’li,
HDP’li, veya EMEP’li sendikacılar-
dan şu cevabı çok duydular: 

“Tek kişilik eylem mi olur?”

Öyle ya; onlar eylem uzmanı.
Kendileri bir şey yapmazlar, diren-
mezler, eylem koymazlar, ama gene
de hangi eylemin en iyi olacağını
onlar bilir. 

Hiç unutmuyoruz; ölüm oruçları
konusunda da, feda eylemleri konu-
sunda da “solun kültüründe böyle
bir eylem yok” diye fetva vermişti
reformizm. 

Solun kültüründe neyin olup, ne-

Bugünkü düzenin burjuva
demokrasisiyle ilgisi yoktur.
Sorun “tek adam diktatörlüğü”
de değildir. Bu, faşizmdir.
AKP’nin uyguladığı politikanın
temel özellikleri;

- halkı sindirme, 
- halkı devrimcilerden uzak-

laştırma 
- devrimcileri tasfiye
- ve böl-yönet politikasıdır. 

13 Ağustos
2017

Yürüyüş
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5SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR. BİZ KAZANACAĞIZ!

Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



yin olmadığını nereden bileceksiniz
siz?

Siz ancak uzlaşma teslimiyet çiz-
gisinin eylem türlerini bilirsiniz. Ma-
mak’ta hangi “direniş biçimlerini”
hayata geçirdiyseniz, o kadarını bi-
lirsiniz. 

Şuna hiç şüphe yok ki, eğer bu
ülkede devrimciler olmasaydı ve po-
litika belirlemek, sadece reformizme
kalsaydı, bütün ülke bir Mamak olur-
du. Devrimci çizgi, destanlaşan di-
renişler, işte buna engel olmuştur ve
olmaya devam ediyor. 

Ülkemiz tarihinin o dönemini,
1980’leri, bilmeyen veya hatırlama-
yanlar için belirtelim; 

Mamak Hapishanesi, bugün
ÖDP’yi oluşturan Devrimci Yol yö-
neticilerinin de tutulduğu bir hapis-
hane idi. 

Bir tarafta Mamak, bir tarafta
Metris Hapishanesi vardı. 

Mamak, düşmanın tüm dayatma-
larının, yaptırımlarının kabul edildiği,
kendine devrimciyim diyenlerin fa-
şistlerle aynı yerde kaldığı bir ha-
pishane idi. 

Tek bir direniş örgütlenmedi. 

Metris ise, bir direniş kalesiydi.
Direnişsiz geçen bir günü yoktu. Sü-
resiz açlık grevleri, ölüm oruçları,
barikatlarla yazıldı Metris tarihi. 

Nuriye ve Semih’ler, Metris’te
direnenlerin yolundan gidenlerdir. 

“Tek kişiyle direniş mi olur?” di-
yenler, “OHAL’de bir şey yapılamaz”
diyenler ise, Mamak’taki teslimiyetin
devamcısıdırlar. 

Emperyalizm
Karşısındaki Tavır
Temel Ayrışma
Noktalarındandır 

Ayrışma ve saflaşma, gerçekte o
günden bu yana süren bir ayrışma
ve saflaşmadır. 

Sınıflar mücadelesinin seyri için-
de, reformizm ve oportünizm, zaman
zaman haklar ve özgürlükler müca-
delesinde ittifak yapılabilecek noktaya
gelseler de, bugün artık büyük ço-
ğunluğu, emperyalizmle halklar saf-

laşmasında yanlış yerdedirler. 

Saflaşma, 2000-2007 yılları ara-
sında F Tipi hapishanelere karşı süren
Büyük Direniş boyunca daha da de-
rinleşmiş ve keskinleşmiştir. 

Kürt milliyetçiliği, bu sürecin ba-
şından itibaren “biz yokuz” diyerek,
teslimiyetini, katliam birliklerinin
kendi koğuşlarından geçerek dev-
rimcilere saldırmasına izin vermeye
kadar götürmüştür. Devrimcilerden
ayrı saf tutmayı, Öcalan, “farkımızı
koyduk, iyi oldu” diye teorileştir-
miştir. 

ÖDP reformizmi “aynı mahalleden
değiliz” diyerek, EMEP reformizmi
“cepte keklik mi sandınız” deyip di-
renişe destek vermeyi bile reddederek,
TKP “devrimci demokrasi öldü” fet-
vası vererek, TİKB, “kaymak tabakayı
koruma” politikasıyla bedel ödemek-
ten kaçarak ve emperyalizmin “ulus-
lararası standartlarını” savunarak,
saflaşmada devrimden yana durma-
dılar. 

Oportünist siyasetlerin geri ka-
lanları da, direnişi yarı yolda bıra-
karak, direniş çizgisinden çıkıp, çü-
rüme yoluna girdiler. 

Bu saflaşmanın siyasi, ideolojik
ve kültürel tüm sonuçları artık açıkça
görünür durumdadır. Birçok siyasi
hareketin bu kadar baskı karşısında
ortada görünmemesi, işte bu saflaş-
manın geldiği noktadır. 

Şurası kesindir; Avrupa ve Ame-
rikan emperyalizmiyle işbirliğini, it-
tifakı savunabilen siyasi hareketlerin,
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde yapabilecekleri bir
şey yoktur. 

Böyle olduğu içindir ki, bugün
Türkiye solundaki siyasi hareketlerin
hemen hiçbirinin, hiçbir konuda po-
litikaları yoktur. Hiçbir bağımsız
gündemleri yoktur. Bağımsız bir po-
litikaları, direniş kararları, kampan-
yaları yoktur. Pratikteki tek direniş
olması nedeniyle Nuriye-Semih’in
direnişi üzerinden arada bir şey yap-
makta, ama onda da kararlı, ısrarlı
bir pratik sergileyememektedirler. 

Nuriye ve Semih’in ve ona bağlı
olarak Esra Özakça’dan Nazife
Onay’a, Mehmet Güvel’e kadar çeşitli
biçimler alarak süren bu direniş;
hiçbir terör edebiyatının kıramadığı
bir direniştir. 

Direnişin haklılığı ve meşruluğu
öylesine güçlüdür ki, İçişleri Bakan-
lığı’nın yaptığı açıklamalar, yayın-
ladığı kitaplar, direniş karşısında
tuzla buz olmaktadır. 

Doğru saflaşmayı yaratan Cep-
he’nin politikalarıdır. AKP, bir yandan
kendi iktidarını pekiştirme doğrul-
tusunda tasfiye politikalarını, baskı
ve terörünü sürdürürken, bir yandan
da faşist yönetimine, politikalarına
taban yaratmaya çalışıyor. 

AKP, kendisi için, sistem
için asıl tehlike olarak dev-
rimcileri görüyor. Bu açıktır.
Gençlik Federasyonu’na ya-
pılan saldırılara, devrimcilerin
örgütlü olduğu yoksul gece-
kondu mahallelerine yapılan
saldırılara bakıldığında, bu
açıkça görülür. AKP’nin poli-
tikaları karşısında direnen tek
güç, Halk Cephesi’dir. 

Yürüyüş
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AKP, kendisi için, sistem için asıl
tehlike olarak devrimcileri görüyor. Bu
açıktır. Gençlik Federasyonu’na yapılan
saldırılara, devrimcilerin örgütlü olduğu
yoksul gecekondu mahallelerine yapılan
saldırılara bakıldığında, bu açıkça gö-
rülür. 

AKP’nin politikaları karşısında di-
renen tek güç, Halk Cephesi’dir. 

AKP Karşısında
Nasıl Güç Olabiliriz?

AKP karşısında, CHP’ye yedekle-
nerek güç olacağını sananlar yanılıyor.
Kılıçdaroğlu’na önderlik payesi biçerek,
“adalet” mücadelesi verebileceklerini
sananlar yanılıyorlar. Adalet mücadelesi;
bu ülkede devrimcilere, halka karşı her
türlü zulmü, katliamı savunan CHP ile
verilebilinir mi?

Adalet talebi için Halk Cephesi’nin
direniş politikaları etrafında birleşilme-
lidir. AKP karşısında ancak böyle bir
güç olabiliriz. 

Bu ülkede “bitireceğiz, ezeceğiz”
diyen başka Tayyipler de gelip geçti.
Süleyman Soylu her gün tehditler sa-
vuruyor. 

Katliamları seyreden İnsan Hakları
bakanlarını gördük. Bir tutsağın kolunun
koparılıp köpeklere atılmasını “kolunu
kepçeye uzatmış” diye açıklayan İçişleri
ve Adalet bakanlarını gördük; “Deşifre
olmayan arkadaşlarımız görevlerini sür-
dürüyor” diyen Ağarlar’ı, “(kontrgeril-
lacı) Yeşil köşke gelmişse ben nereden
bileyim” diyen Cumhurbaşkanlarını
gördük. 28 tutsağı katledip, altı tutsağı
diri diri yakıp, “biz daha fazla zaiyat
bekliyorduk” diyen bakanlar gördük.
“Kadın da çocuk da olsa gereken yapı-
lacaktır.” deyip onlarca kadının ve ço-
cuğun katliam emrini veren Tayyip,
veya “son teröriste kadar bitireceğiz”
diye ağzından salyalar akıtarak konuşan
Soylu, bu katiller zincirine eklenen yeni
halkalardır. 

Biz dün de ölüm orucu yaptığımızda

“Gizli gizli yiyorlar” diyen bakanlar
gördük. Süleyman Soylu da aynısını
söyledi. 

Faşist terör ve yalan, iftira, karalama,
hep yan yanadır. 

Ve biz gördüğümüz bütün bu faşist
iktidarlara karşı direnerek geldik bugüne. 

Bizi bitirme iddiasıyla iktidar olanlar
gittiler, biz varız. 

Direnmeye ve savaşmaya devam
ediyoruz. Devrim, halkı saflaştırmak,
halkı birleştirmektir. Saflaştırdıkça, dev-
rim mücadelesi büyüyecektir. 

Direniş saflaştırıyor ve daha da saf-
laştıracaktır. 

Saflaşan savaşır, savaşan kazanır.
Biz kazanacağız.  

1- Direniş, tek doğru politikadır.

2- Saflaşma en doğal sonuçtur ve
olması gerekendir. Bağımsızlık, demok-
rasi ve sosyalizmden yana olan herkes,
her kurum, safını belirlemelidir. 

3- AKP’ye karşı güç olmak; halkın
ve emperyalizme, faşizme karşı olan
güçlerin doğru devrimci politikalar et-
rafında birleşmesiyle mümkündür. 

4- CHP’nin değil, Cephe’nin politi-
kalarının birleştiriciliği etrafında birleşip
direnelim. 

5- Tüm Halk Cepheliler, politikala-
rımızın doğruluğunun ve birleştiricili-
ğinin gücüyle, direnişimizin gücüyle,
birleştirebileceğimiz tüm güçleri bir-
leştirip direnişi ve savaşı büyütelim. 

6- Direnenler kazanır. Son sözü di-
renenler söyler. Yine öyle olacaktır. Ta-
rihe bakan bunu görür. 

Doğru saflaşmayı yaratan
Cephe’nin politikalarıdır. AKP,
bir yandan kendi iktidarını
pekiştirme doğrultusunda tas-
fiye politikalarını, baskı ve te-
rörünü sürdürürken, bir yan-
dan da faşist yönetimine, poli-
tikalarına taban yaratmaya
çalışıyor. 

Özgür Tutsaklara
Kalkan
Elleri Kıracağız!
İşkence Yapmak
Şerefsizliktir!

Bandırma 1 No’lu T Tipi
Hapishanesi’nde bulunan dev-
rimci Özgür Tutsaklara, gar-
diyanlar tarafından demir so-
palarla saldırılıp işkence ya-
pıldı! Aynı koğuşta kalan Özgür
Tutsaklar, Yoldaş Bingöl, Onur
Vural, Muharrem Çay, Aziz
Arslan ve Doğucan Kurne’ye
ellerinde demir sopa, coplar
bulunan yaklaşık 35-40 kişilik
gardiyan güruhu tarafından iş-
kence yapıldı. Saldırı sonrası
tutsaklardan kafaları kırılanlar,
elmacık kemiği kırılan ve kan
kusanlar olmalarına rağmen,
tutsaklar hastaneye götürülme-
di.

Konuya ilişkin İstanbul
Gazi Halk Cephesi 9 Ağustos’ta
yazılı açıklama yayınlayarak,
kısaca şu sözlere yer vermiş-
tir;

“… Bandırma 1 No’lu T
Tipi Hapishane idaresine ve
işkence talimatını verenlere
sesleniyoruz; Tutsakların başına
gelecek her türlü durumun so-
rumlusu sizlersiniz. Evlatları-
mızın başına gelecek her türlü
durumun hesabını sizlerden
misliyle sorarız. Devrimci tut-
sakların iradesini teslim ala-
mayacaksınız. Tüm dostları-
mıza çağrımızdır; İşkenceci
Bandırma 1 No’lu T Tipi Ha-
pishanesi’ni arayalım, evlatla-
rımıza yapılan işkencenin he-
sabını soralım!

Bandırma 1 No’lu T Tipi
Hapishane iletişim: 0266-733-
84-61 ve 0266-733-84-62”

13 Ağustos
2017

Yürüyüş

Sayı: 27

7SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR. BİZ KAZANACAĞIZ!

Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



1-Bir devrimci; işleri, kampan-
yaları, programları, hayata geçireceği
insanlarımızı yakından tanımak zo-
rundadır. Kimdir, ne yapar insanla-
rımız… 

Ne demektir insanlarımızı tanı-
mak? İnsanlarımızı yakından tanımak
üç temel başlık altında ele alınmalıdır: 

- Nasıl düşünür? 

- Nasıl yaşar? 

- Nasıl çalışır? 

Tanımak bu sorulara cevap ver-
mektir.

2-Denetim, sadece günlük işlere
ilişkin soru sormak değildir. Halkla,
insanlarımızla birlikte yaşamak, on-
larla canlı bağlar kurmak demektir. 

3-Her sonuç alınan işin kayna-
ğında, mutlaka program ve denetim
vardır. Program gerçeğin görülmesi,
hedefe nasıl varılacağının planlan-
masıdır. Bu planı takip etmek, uy-
gulanmasını sağlamak, uygulanma-
sının önündeki her türlü engeli ortadan

kaldırmak da denetimdir. 

4-Denetim kağıt üzerinde, soyut,
genel geçer, temelsiz sözler ve işler
değildir. Meselenin girdisini, çıktısını
kavramak; ayrıntılara girmek, bir
devrimcinin  çalışma tarzı  olmalı-
dır.

5-Bir devrimci yapacağı işi, yap-
tırabileceğine inanmalı, inandırma-
lıdır. Bir programı hayata geçirmenin
önemli şartlarından biri de budur.

6-Önemli olan yanlışı biçimsel
olarak  değiştirmek değil, bu yanlışın
nedenlerini  değiştirmektir.

Eğitim ve denetim, birbirini ta-
mamlayan iki aşamadır.

Neyi, ne kadar öğrendiğimizin
tek kıstası pratiğimizdir.

7-Program ve denetim birbirini
tamamlamalıdır.

Program ve denetim, görevlerin
ardı ardına sıralanması değil, canlı
pratik bir faaliyettir.

8-Yönetmek denetlemektir, de-

netlemek bir işi yapılabilir hale ge-
tirmektir.

9-Denetimin olmadığı yerde ken-
diliğindenci bir çalışma tarzı ortaya
çıkar. Kendiliğindencilik; hazırlop-
culuktur, emek vermemektir, örgütlü
çalışmayı dağıtmaktır.

Nesnel olanı değiştirmemektir,
kadronun kendisini inkar etmesidir.

10-Denetim "tepelerden" bakmak
değil, PRATİĞİ YÖNETMEKTİR. 

11-Denetim, o işi yapılabilir hale
getirmektir. Denetim, o işi yapacak
olanda BEN YAPABİLİRİM inancını
yaratmaktır.

Denetim, işi yapacak, programı
uygulayacak kişinin önündeki tüm
engelleri tek tek kaldırmaktır. Denetim
o işi yapacak kişi ile birlikte yap-
maktır. O pratiğin içinde, biz beyni-
mizde onun yerine geçip yaparak
denetleyebiliriz.

12-Hayatta mucize ve tesadüf
yoktur. Program ve denetim vardır. 

DENETLEMEK; 
BİR İŞİ YAPILABİLİR HALE

GETİRMEKTİR

Yaşanan Katliamlara

Dur Demek İçin

Halk Meclislerinde

Örgütlenelim!

Okmeydanı Halk Meclisi:
İstanbul Okmeydanı’nda 1 Ağus-

tos’ta sokakta oynadığı sırada, oradan
hızla geçmekte olan katil Özel Harekat
Polisinin zırhlı aracının altında kalarak
katledilen Suriyeli küçük çocuk için
Okmeydanı ve İkitelli Halk Meclisi
yazılı açıklama yayınlayarak şu sözlere
yer verdi;

“Faşist AKP-MHP ittifakı, siyasi
ve ekonomik krizlerini aşamayarak
savaş hükümeti oluşturmuşlardır. Kriz-
leri ve buhranları oldukça derindir.
Ve bunun çözümünü halka karşı yü-
rüttükleri topyekün savaşla aramak-
tadırlar. Polis mahallelerimizde düzenli
olarak elleri tetikte ve hazır kıta bek-
lemektedir. Ve neticesinde akrep adı

verilen zırhlı araçlarıyla mahallemizde
ufacık bir çocuğu daha katlettiler. Bu
sahte vatanseverler ülkemizdeki Ame-
rikan üslerine, İMF politikalarına
karşı dillerini yutmuş gibidirler. Va-
tanseverlikleri kendi işbirlikçi yüzlerini
kamufle etmek için kullandıkları bir
örtüden ibarettir. Bunlar bilakis ül-
kemizin satılmasına, yağmalanmasına,
yeni-sömürge politikalara, gericiliğe,
faşizme, zulme ve vahşete karşı çıkan,
direngen halk güçlerine, yurtsever
devrimci güçlere saldırmaktadırlar.

Bu topyekun saldırıya karşı ülke-
sini seven tüm halk güçleri birleş-
melidir. Zulme, vahşete ve faşizme
karşı direnmek, haksızlığa karşı mü-
cadele etmek insan olmanın en soylu
damarıdır. Eğer bu vahşete karşı ortak
mücadele ve direniş hattında bulu-
şulmazsa yok olmayı, onursuzluğu
ve kölece bir yaşamı kabullenmiş
oluruz. Onursuz bir yaşam, köleliğin
ilelebet sürmesi demektir. Kölelik fa-

şizmin ve zulüm sahiplerinin ayakları
altında ezilmeyi kabullenmek demek-
tir.

Halkımız; hepimize dayatılan bu
sindirme, yok etme, düşüncelerimizi
teslim alma saldırılarına karşı Halk
Meclislerinde birleşelim, direnelim,
kazanalım!”

İkitelli Halk Meclisi: “Bizler siz
katilleri mahallelerimizde görmekten
bıktık. Zırhlı araçlarınız ile hız yaparak
halkın öfkesini daha çok alıyor ve
bunun yanında ticari yerleri basarak
veya halkın çocuklarını katlederek
öfkeyi daha da alevlendiriyorsunuz!
Özel Harekat ölüm mangası dağıtılsın!
Daha 2 gün önce Okmeydanı'nda 1
çocuğu ezdiniz. AKP iktidarının bes-
lediği aynı güruh, aynı pislikler ma-
hallelerimizde dolaşamayacak duruma
geleceksiniz. Demokratik her alanda
saldırılara karşı bizler meşruyuz. Ka-
tilleri yenmek için Halk Meclislerinde
örgütlenelim…”

Yürüyüş
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YÜKSEL DİRENİŞİ HAPSEDİLEMEZ!YÜKSEL DİRENİŞİ HAPSEDİLEMEZ!
EV HAPSİNİ TANIMIYORUZ!

Ev Hapsi; Faşizmin, Sizi Kendisine Gardiyan Yapmasıdır!

Elektronik Kelepçe Takılarak Ev Hapsine Mahkum Edilen Nazife Onay ve Mehmet Dersulu
Bu Cezayı Tanımayarak Alana Çıktılar. Gözaltına alınan Nazife Onay tutuklandı,

Mehmet Dersulu Serbest Bırakıldı!



Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça ve Nuriye
Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, zorla müdahale iş-
kencesini protesto etmek için eylem yaptı.

Devrimci İşçi Hareketi Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça'nın haklı
direnişini karalamak için yalan dolan
haber yayan Süleyman Soylu ile ilgili
4 Ağustos'ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakaça faşizmin korkulu rüyası
olmuş ve olmaya da devam edecek.
Öyle korkmuşlar ki sayfalar dolusu
kitap yazmışlar. Nuriye ve Semih’in
eylemleri tüm dünyaya gerçek yüz-
lerini gösterdiği için ne yapacaklarını
şaşırmışlar. Bunun için hemen sarıl-
mışlar yalan makinasına. Yalandan
kim ölmüş ki, faşizmin soytarısı öl-
sün.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
KHK ile ihraç edilen 150 bine yakın
insandan iki tanesi. 150 bin insanı
susturup iki insanı susturamayan fa-
şizm çaresizdir. Direnişin gücünü
yok etmek için her türlü yalana ve
demagojiye sarılması bundandır. İç-
işleri Bakanlığı ve bakanı Süleyman
Soylu, Nuriye ve Semih’e, onları
destekleyenlere, onlar için eylem ya-
pan tüm insanlara geri adım attıra-
mamanın sancısını saldırmakta bul-
muşlardır. Nuriye Gülmen KHK ile
işten uzaklaştırılınca eyleme tek ba-
şına başladı. Her gün gözaltına alındı.
Daha sonra yanına yine kendisi gibi
KHK ile işten atılan Semih Özakça
geldi aynı taleple “işimi, onurumu
istiyorum” diye direnişe başladı. Halk
bu talepler çerçevesinde eylemi sa-
hiplendi ve eylem büyüdü. Eylemin
büyümesi katil AKP’nin korkusunu
da büyüttü. Polis her saldırısında

oraya saldıranın kendisi olmadığını
“ta tepelerden talimat geliyor” diye
ifade etti. Eylem de bir çığ gibi bü-
yüyünce önce Nuriye ve Semih’i tu-
tuklatmakta buldu çareyi.  Ama bu
da çözüm olmadı. Yüksel Caddesi’ni
tutuklattı katil AKP. Yüksel Cadde-
si’nde direniş bir irade savaşına dö-
nüştü. Her gün bir savaş yürüyor bu
caddede. Kurşunların ortasında “vu-
run ulan” diyen bir direnişçiden bir-
birine sarılmış iki yoldaşın yerlerde
sürüklenmesine, bir başına tüm çeviğe
kafa tutan Şengül ablasını gören bir
Yüksel Direnişi destanı yazılıyor
orada. “Direnişinden öpüyorum anne
seni” diyen ana evlat sevgisine ör-
nekler ile devam ediyor Yüksel sa-
vaşları. 

Tüm bunları hepimiz biliyoruz.
Ama katil AKP ve ağzından salya
saçarak her gittiği yerde havlayan
Soylu şunu bilmiyor: Güneş balçıkla
sıvanmaz. Yalan ve demagoji ile yap-

tığınız zulmü gizleyemezsiniz. Her
zalimin karşısında direnecekler mut-
laka çıkacaktır, çıkmıştır. Hitler’in
karşısına çıkan Sovyet halkı, Os-
manlı’nın karşısına çıkan Şeyh Bed-
reddin, İsrail Siyonizm’ine kafa tutan
Filistinli çocuk gibi. Türkiye de sizin
sandığınız gibi sahipsiz bir köy de-
ğildir. Bu ülkede sadece sizin gibi
Soysuzlar yaşamıyor.

Soylu'ya sesleniyoruz buradan;
Ne o yalanlarınız durdurabilir bu

direnişi ne de gece gündüz saldıran
köpekleriniz. Bir tek haklılığımızın
kabulü durdurabilir bu direnişi. Ya-
landan ölen ilk yalancı olmadan Nu-
riye ve Semih’in taleplerini kabul
edin. Nuriye ve Semih’in talepleri
kabul edilene kadar tüm duvarlara
onların adını taşıyacağız. 

Nuriye Ve Semih'in Talepleri
Kabul Edilsin!

Yürüyüş
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Sağlık Bakanlığı Önünde
Sultan Özakça ve Beyza Gülmen

Eylem Yaptı:
“Zorla Müdahale

Cinayettir”

Soysuz Süleyman’a Sesleniyoruz: 
Direnişimizi Yalan ve Karalamalarla Bitiremezsiniz
Güneş Balçıkla Sıvanmaz



Nuriye ve Semih’in direnişleri
150’li günleri de geride bıraktı. AKP
iktidarı direnişi bitirmek için her
yolu deniyor. Deyim yerindeyse bütün
silahlarını cepheye sürmüş durum-
dadır. Bugünlerde AKP’ye bir destek
de emperyalist efendilerinden geldi.
O destek hiç eksik olmamıştır zaten. 

Her zamankinden daha net olmak
durumundayız. Dost kim düşman
kim kafalarda açık ve net olmalıdır.
Bu olmazsa kazanamayız. Kendi dı-
şımızda çözümler ararız. Beklentilere
gireriz. AİHM gibi emperyalist bir
kurumdan beklentiye girmek gibi…

AİHM geçtiğimiz günlerde Nuriye
ve Semih için bir karar verdi. Kararın
özü özeti şudur: Açlık Grevine Son
Verin! 

AİHM emperyalist bir kurumdur.
Emperyalizm tüm kurumlarıyla, hal-
kın dostu değil, düşmanıdır. Emper-
yalizmin kurumlarından halk için
adalet bekleyenler, emperyalizmin
halktan yana tavır almasını bekle-
yenler bugüne kadar yanıldılar, bugün
de yanıldılar ve bundan sonra da ya-
nılmaya devam edecekler. 

Sınıfsal bakmayanlar yanılırlar.
Direnişi, AKP ile direnenler arasında
bir inatlaşma olarak görenler; AKP
faşizminin hukuk dışı, yasa dışı uy-
gulamalarına bakın. AİHM’in, Avrupa
Parlamentosu’nun buna karşı çıka-
cağını bekleyenler, sınıflar mücade-
lesinden bir şey anlamıyorlar de-
mektir.

F Tipi saldırısında Avrupa em-
peryalizminden çözüm bekleyenler;
işçi hakları için direnmek yerine
AİHM'e gidenler; işkenceler, katli-
amlar için mücadele etmek yerine
AİHM'i tek çözüm yolu olarak halka
anlatanlar, hep yanıldılar. 

AİHM katli-
amların, işkence-
lerin, hak gaspla-
rının bir bütün ola-
rak faşizmin meş-
rulaştırıcısıdır. 

Di ren iş imiz
AİHM’in emper-
yalist, direniş düş-
manı yüzünü bir
kez daha deşifre
etti. Biz emperya-
lizme, emperyaliz-
min kurumlarına
değil, kendi gücü-
müze, kendi hal-
kımıza güveniriz.
Güç emperyaliz-
min kurumlarında
değil, OHAL'e, fa-
şizmin saldırılarına
karşı, tutuklama ve
işkencelere karşı yüzlerce gündür
direnenlerdedir; Semih'tedir, Nuri-
ye'dedir. 

Biz Emperyalist Kurumları
İyi Tanırız
Emperyalist Kurumların
Amacı Direnişi Boğmaktır

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın işlerine geri dönmek için baş-
lattığı açlık grevi 142. güne girdiğinde
iki direnişçi zorla hastaneye kaçırıl-
dılar. Amaç sağlıklarını düşünmek
değildi. Bu, saldırının yeni bir biçi-
miydi. Nitekim işkence yaparak gö-
türüldüler hastaneye. Nuriye ve Semih
5 gündür cezaevi hastanesindeyken
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) Nuriye ve Semih  için
02.08.2017 tarihinde bir karar verdi.
Kararda, “devletin Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’ya gayet iyi baktığı,

dosya içerisindeki 24 uzman hekimin
raporuna rağmen, şimdilik hayati bir
tehlike de görmediği”ni açıkladı. 

Yani AİHM diyor ki; Nuriye ve
Semih’in durumunda “Hiçbir sorun
yok. Hukuka aykırı bir durum yok.
İşkence yok. AKP yapılması gereken
her şeyi yapıyor. Her şey yasaya,
hukuka uygun. Dolayısıyla açlık
grevi yapmanıza da gerek yok…”

AİHM bunu sadece Nuriye ve
Semih’e demiyor. İşleri, hakları el-
lerinden alınan yüzbinlerce kişiye
diyor; direnmeyin, yasalara uygun
hareket edin!

Nitekim AİHM, OHAL İşlemleri
İnceleme Komisyonu’na onay verdi.
Hukuki hiçbir geçerliliği olmayan
bu kurumu kabul etti. “Önce iç hukuk
yollarını tüketin, ondan sonra bana
gelin” diyerek faşizmi, faşist yasaları
meşru görmeye davet etti.

AİHM işte böyle bir kurumdur.

AİHM KARARLARIYLA, AKP İKTİDARININ BASKI, İŞKENCE, KATLİAMLARIYLA 
AYNI ŞEY SÖYLENİYOR: DİRENMEYİN!

BİZ KENDİ GÜCÜMÜZE VE HALKIMIZA GÜVENİYORUZ!
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



Biz Avrupa Parlamentosu’nu,
AİHM’i, Avrupa İşkenceyi Önleme
Komitesi (CPT)’ni iyi tanıyoruz. 

AİHM, “zorla müdahale”yi sa-
vunmaktadır. Bu, direnme hakkını
hiçe saymaktır. 

2001 yılında büyük hapishaneler
katliamından bir yıl sonra ve hapis-
hanelerden cesetlerimiz çıkmaya de-
vam ederken Avrupa Parlamento-
su’ndan bir heyet F tiplerine gelip
incelemeler yaptı. Yaptıkları inceleme
sonucunda “ölüm oruçlarının sürdü-
rülmesini gerektirecek nedenlerin
bulunmadığı”nı açıkladılar.

F Tiplerinde ölüm oruçları devam
ederken Avrupa İşkenceyi Önleme
Komitesi (CPT), F tipi cezaevleri
ile ilgili Temmuz 2002 tarihinde bir
rapor yayınladı. Raporda F Tiplerinin
ne kadar “insancıl, çağdaş” olduğunu
söylediler. F Tiplerinin kendisini
tecrit olarak değerlendirmiyordu ra-
por. Nasıl değerlendirsin ki? F Tip-

lerine başından itibaren kendileri
onay vermiş ve Türkiye oligarşisini
bu noktada sonuna kadar destekle-
mişlerdir. Hapishanelerdeki 122 şe-
hidimizin sorumlusu bizzat Avrupa
emperyalistlerinin kendisidir.

AİHM’den, AP’den Çözüm
Bekleyenler Faşizmden
Çözüm Beklerler 
Direnmekten
Başka Yol Yoktur

AİHM kararlarını “şok” karar,
“utanç verici” karar olarak nitele-
yenler kendi gücüne, halkın gücüne,
direnmenin gücüne güvenmeyenler-
dir. AİHM kararlarından kendilerine
meşruluk, destek arayanlar boşuna
ararlar.  

Güç tarihsel ve siyasal haklılık-
tadır. Meşruluk haklılıktadır. Faşizmin
kendisi, meşruluğumuzun da kayna-
ğıdır.

Faşist AKP iktidarı, 1 hafta içinde
Gençlik Federasyonu, Berkan Abatay
Spor Merkezi ve Yürüyüş dergisi
bürosuna baskın düzenliyor. Çalı-
şanları gözaltına alıyor, işkencelerden
geçiriyor, tutukluyor. Baskın yaptıkları
binayı adeta talan ediyor. 

Ne için?

Direnen sesimizi susturmak için.

Aynı şeyi AİHM sözde “demo-
krat”, “çağdaş” maskesiyle yapıyor.
O da diyor: Direnmeyin!

AİHM kararı direnen sesimizi
susturmak içindir. Halkın direnen
sesini susturamayacaklar!

Başaramayacaklar! Çünkü biz hep
halka güvendik. Direnişi büyütecek
tek güç halklarımızdır. Direnişimizi
halka mal ederek kazanacağız. AKP’nin
bütün korkusu da bunun içindir; dire-
nişin halka mal olması…

Korkmaya devam edin. Biz Ka-
zanacağız!

Nuriye ve Semih'in açlığını paylaşmak için ülkenin her
yerinde açlık grevleri yapılıyor. Bu konuyla ilgili elimize
ulaşan haberlerin bir kısmını aşağıda yayınlıyoruz.

Düzce İşçi Meclisi:
Düzce İşçi Meclisi üyesi, PTT işçisi, Nakliyat-İş

üyesi Murat Kabak 4-5 Ağustos'ta Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için iki günlük destek açlık grevi yaptı. 

İzmir Halk Cephesi:
İzmir'de yapılan süresiz dönüşümlü açlık grevi 18

Temmuz'dan beri devam ediyor. Gerek öğretmenler
meslektaşlarının hayatta kalması için, gerek avukatları
müvekkillerinin tahliye olması için, gerekse de öğrenciler
öğretmenleri için dönüşümlü açlık grevinde yerlerini
alıyorlar.  Bu vesileyle Halk Cepheliler 4 Ağustos'ta
İzmir Çiğli/Güzeltepe Mahallesi’nde Nuriye ve Semih'in
direnişini, onların sesine ses olmak adına yapılan süresiz
dönüşümlü açlık grevini halka anlatıp açlık grevine
destek olmalarını istediler. Ayrıca bu çalışmayla beraber
Nuriye ve Semih için çıkarılan 400 bildiri dağıtıldı.
Bildiri dağıtımı sırasında halktan insanlar bir veya iki
günlük destek açlık grevi yapabileceklerini söyledi. 6
Ağustos'ta süresiz dönüşümlü açlık grevinin 20. gününde
açlığı paylaşanlar arasına Devrimci İşçi Hareketi de ka-
tıldı.

İşini İstemek Suç Değildir!
Direnişi Hapsedemezsiniz!

Kamu Emekçileri Cephesi (KEC), KEC'li
Nazife Onay'ın, yanında bulunan iki kişiyle birlikte
8 Ağustos akşamı gözaltına alınmasına ilişkin, 9
Ağustos'ta yayınladığı açıklamada şu sözlere yer
verdi; "... Nazife Onay onurlu bir öğretmendir.
Kendisini gözaltına alarak, ev hapsi vererek yıl-
dıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşini is-
tediği için, Nuriye ve Semih'e sahip çıktığı için,
ev hapsiyle cezalandırılmaya çalışılıyor. Direniş
dört duvara sığmaz. Başaramayacaksınız! İşimizi
istemekten, Nuriye ve Semih demekten vazgeç-
meyeceğiz..."

Yürüyüş
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Nuriye ve Semih'in Direnişi Direnişimizdir!
Zafere Kadar Yanlarındayız

Murat Kabak



Nuriye ve Semih'in haklı talepleri
halkın her kesimi tarafından sahip-
lenilince, faşizmin keyfiliği teşhir
olunca çaresizleştiler. Nuriye ve Se-
mih'i tutuklamaları yetmedi, İnsan
Hakları Anıtı'nı da tutukladılar.

Yüksel Caddesi’ndeki 30 metrelik
alanı korumak için AKP iktidarı tüm
gücünü seferber etmeye başladı.
Başta Ankara Valiliği olmak üzere
illerdeki valilikler Nuriye ve Semih'e
özel yasaklama kararları almaya
başladılar. 

Ankara Valiliği’nin Ağustos ayı
başında Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’ya destek amaçlı eylemleri
gerekçe göstererek 1 ay süreyle An-
kara'da düzenlenecek gösterileri ya-
saklama kararının gerekçesi şöyle:  

"OHAL kapsamında çıkarılan
KHK'lar ile görevlerinden ihraç edi-
len, işe geri dönme talebiyle açlık
grevi yaptıkları sırada gözaltına alı-
nan ve tutuklanan DHKP-C Kamu
Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya
destek vermek ve tutuklanmalarını
protesto etmek amacıyla, 24 saat
esasına göre ilimiz muhtelif yerle-
rinde, parklarında açlık grevi, oturma
eylemi düzenleneceğine dair istih-
barat alınmıştır.  

Bu tür eylemlerin, mevsim şartları
da göz önünde bulundurulduğunda
hava sıcaklığından dolayı vatandaş-
ların parkları yoğun olarak tercih
etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık
verebileceği, DEAŞ terör örgütü ve
benzeri örgütlerin, katılımcılar ve
vatandaşlara yönelik olarak eylem
yapabileceği, böylelikle kamu gü-
venliğini tehlikeye düşürebileceği
değerlendirilmektedir.  

Bu nedenlerle Ankara genelinde
park, bahçe ve umuma açık alanlarda,
2017 Ağustos ayı boyunca açlık gre-
vi, oturma eylemi, anma toplantısı,
konser ve bu gibi toplu etkinlikler;
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun
11/c maddesine göre ilimiz sınırları
içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi
dokunulmazlığının, tasarrufa müte-
allik emniyet kamu esenliğinin sağ-
lanması amacıyla, 2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m
maddesi hükümleri doğrultusunda
yasaklanmıştır."

Ankara Valiliği tarafından yara-
tılan gerekçe ördek hikayesine ben-
ziyor: 

İki arkadaş sohbet ederken, biri
diğerine aniden yumruk atmış. Yum-
ruğu yiyen, kızgın bir şekilde doğ-
rulmuş ve çenesini ovuşturarak sor-
muş:

- Ne oldu be adam, ne güzel soh-
bet ediyorduk. Durup dururken niye
yumruk attın?

- Bana ördek dediğin için.- Yahu
nereden çıkartıyorsun? Ben sana
ördek demedim...

- Evet, açıkça ördek demedin
ama hava bulutlu dedin. Hava bu-
lutlu olunca ne olur? Yağmur yağar.
Yağmur yağınca ne olur; su biri-
kintisi... Su birikintisinde de ördekler
yüzer. O halde havanın bulutlu ol-
duğunu söylemekle, sen bana ördek
dedin! 

Gerekçe, ördek fıkrasına benze-
miyor mu? Valilik ve onlara talimat
veren İçişleri Bakanlığı haksız ol-
dukları için yasaklamalarına gerekçe
bulmaya çalışıyorlar. Gerekçeleri

bir fıkraya benzese de komik ol-
duklarını söyleyemeyiz. Komik değil
güçsüz ve korkaklar. Dayanacakları
ne tarihsel ne de siyasal haklılıkları
yoktur. Halkın Nuriye ve Semih’i
sahiplenmelerini engellemek için,
arka arkaya kararlar alıyor, talimatlar
yağdırıyorlar. Talimatları ve yasakları
şiddetle uygulamaya çalıştıkları hal-
de, direnişin gücü karşısında etki-
sizleşiyor, işlevsizleşiyor. 

Halkın düşüncelerini ifade etme-
leri, toplanmaları, protesto etmeleri
kanunla mutlak bir biçimde sınır-
landırılacak bir hak değildir. İnsan
toplumsal ve siyasal bir varlıktır ve
bunun gereği olarak toplantı ve gös-
teri yürüyüşü yapar. Bu hakkı halklar
300 yıl önce kazandı. Ankara Valiliği
300 yıl geriye giderek haklara sal-
dırıyor, yüzyılların kazanımını bir
genelge ile iptal edebileceğini sanı-
yor. 

5 Ekim 1789 tarihinde kabul edi-
len İnsan ve Yurttaş Hakları Bildi-
risi’nin XI. Maddesi şöyleydi; Dü-
şüncelerin ve inançların serbest ile-
timi insanın en değerli haklarındandır.
Bu nedenle her yurttaş serbestçe ko-
nuşabilir, yazabilir ve yayınlayabi-
lir…’’

Nuriye ve Semih bu nedenle ey-
lemlerine İnsan Hakları Anıtı önünde
başladı. Ekmek mücadelesi hak ve
adalet mücadelesinden bağımsız de-
ğildir. Ekmek mücadelesi verirken,
tarihsel haklılıklarını da hatırlatı-
yorlardı. Tarihin, yok sayılan, işinden,
ekmeğinden atılan, ezilen halkımızın
sesi olduklarını anlatıyorlardı. Baş-
larının dik, seslerinin gür olmasının
bir nedeni de budur. 

FAŞİZM, KENDİNİ MEŞRULAŞTIRAMAZ
KEYFİ KARARLARIN, AKLA UYGUN BİR GEREKÇESİNİ BULAMAZ

Ankara Valiliği  Bir Yasak Daha Getirdi Halkın 
Hukuk
Bürosu
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DEV-GENÇ’LİLER SİBEL YALÇIN PARKI’NDA 
“AKP'NİN KORKUSU DEV-GENÇ"
KONULU RESİM SERGİSİ AÇTI

Halkın Mühendis Mimarları Nu-
riye Gülmen, Semih Özakça ve on-
lara destek olmak amacıyla süresiz
açlık grevine başlayan Mehmet Gü-
vel ile ilgili 5 Ağustos'ta bir açıklama
yayınladı. Açıklamada: "Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça, devlet tara-
fından çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname(KHK) ile bir gecede hu-
kuksuzca işlerinden, ekmeklerinden
edildiler. Yapılan bu haksızlığa karşı
ise en meşru hakları olan direnme
hakkı ile Yüksel Caddesi’nde bir
direniş başlattılar. Nuriye Gülmen'in
İnsan Hakları Anıtı önünde elinde
"İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum."
yazılı tek bir pankartla başlattığı di-
reniş, adım adım açlık grevi direni-
şine çevrilerek, bugün Nuriye ve
Semih'in açlıklarının 150. gününe

ulaştı. Açlıkları ekmeğe, suya du-
yulan açlıktan çok, koca bir halkın
adalete duyduğu açlıktı. Şuan An-
kara-Sincan Hapishanesi’nde tutuklu
durumda bulunan Nuriye ve Semih'in
sağlık durumları kritik. Nuriye ve
Semih'in adalet arayışında birçok
insan açlık grevi direnişine katıl-
mıştır, bu insanlardan biri de Mehmet
Güvel'dir. TAYAD'lı Mehmet Güvel,
Nuriye ve Semih'in direnişini yük-
seltmek için başladığı süresiz açlık
grevinde bugün, 35. güne ulaştı. 70
yaşındaki Mehmet Güvel aynı za-
manda 1996 yılında tecrit hapisha-
neleri için yapılan ölüm orucu dire-
nişçilerinden biridir. Bu direnişten
kaynaklı kalıcı rahatsızlıkları bu-
lunmaktadır. Tüm bunlara rağmen
Mehmet Güvel, Nuriye ve Semih

için bedenini 21 yıl sonra tekrar aç-
lığa yatırmıştır. Mehmet Güvel, açlık
grevi direnişini büyütürken aynı za-
manda 7'den 70'e nasıl direnildiğini
gözler önüne sermiş, "Nuriye ve Se-
mih için ne yapabiliriz?" sorusuna
en net cevabı vermiştir.

Mehmet Güvel'in süresiz açlık
grevi yaptığı alana defalarca kez
polis saldırısı düzenlenmiş, alan da-
ğıtılmış, açlık grevi direnişçileri darp
edilmiştir. Fakat tüm baskılara rağ-
men açlık grevi direnişi her gün
kaldığı yerden yeniden başlamakta
ve devam etmektedir. Tüm halkımızı
Nuriye, Semih ve Mehmet amcamızı
sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu süreç
içinde, bizler Halkın Mühendis Mi-
marları olarak, Mehmet Güvel'in
yanındayız! "denildi.

Açlık Grevi Direnişçisi Mehmet Güvel Onurumuzdur!

DİRENİŞ HALKI SAFLAŞTIRMAK, HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!14



Sloganlarımız:
-Amerikan bayrağı altında, halkın çıkarları için yü-

rünemez. Halktan yana olmak, anti-emperyalist olmaktır. 
-Emperyalizmle ideolojik mücadele yürütmeyenler,

uzlaştılar, teslim oldular, Amerikan askeri oldular. 
-Biz var oldukça M-L ideoloji yaşayacak, biz var ol-

dukça uzlaşmacılık ve teslimiyetçilik meşrulaşamayacak. 
-Saçlarımızı yolsanız da, kollarımızı kırsanız da, he-

pimizi hapishanelere doldursanız da, yüreklerimizdeki
ve bilinçlerimizdeki direnme ruhunu teslim alamazsınız. 

-AKP bir çocuğumuzu daha katletti; Berkinler’imizle
yıkacağız faşizmin kalelerini. 

-Yozlaşmaya son vermek için, hayatı onurluca yaşamak
için emperyalizmin egemenliğini yıkacağız. 

-Mahallenin şahanları, devrimin Çayanları, adalet
savaşçıları, düşmana korku salan halkın evlatları... 

-Açlığı açlığımızla, sevdayı sevdamızla paylaşıyor,
direnişi kavgamızla harlıyoruz. 

-Tek Tip Elbise; düşüncelerimize, ideallerimize, be-
yinlerimize saldırıdır. Tek Tip Elbise Giymeyeceğiz. 

-Tek Tip Elbise saldırısına hazırlanan AKP, 12 Eylül
Faşist Cuntası'nın çocuğudur. 

-ABD'nin çocukları 12 Eylül'de cuntayla bizi teslim
alamadı, ABD'nin çocuğu AKP bizi OHAL ile teslim
alamaz.

- OHAL ile halkın mücadelesini bitiremeyeceksiniz.
- Oligarşi Yönetememe Krizini Çözemiyor, Krizini

Derinleştireceğiz! 
-Oligarşinin Krizini Derinleştireceğiz, Halkın Savaşını

Büyüteceğiz!
- Uyuşturucu hamisi AKP, uyuşturucu sorununu çö-

zemez. 

Geleneklerimiz: 
-Tek Tip Elbise giymeme, düşüncelerimizi, siyasi

kimliğimizi, onurumuzu bedel ödemeyi göze alarak
koruma geleneğimiz. 

-Emperyalizmle uzlaşmacılığı reddetme ve teşhir
etme geleneğimiz. 

-İşkencelere, gözaltılara, tutuklamalara rağmen,
programımızı hayata geçirme geleneğimiz 

-Ülkedeki direnişleri dünyaya taşıma, direnişi hal-
kımızın olduğu her yere yayma geleneğimiz 

-Dev-Genç'li olma, Dev-Genç'le savaşma gelene-
ğimiz. 

-Hayatın her alanını, yürüyüşleri, evleri, dernekleri,
sokakları devrimin okulu haline getirme geleneği-
miz.

- Halkın malına canına zarar vermemek. istenmeden
oluşan bir zarar varsa da özür dilemek, maddi zararını
karşılamak. 

- Sola yönelik mücadeleyi ideolojik mücadele te-
melinde yürütmek. İdeolojik mücadeleden vazgeç-
memek. 

- Haberlerimizde, yazılarımızda kesin doğru bilgileri
söylemek. Abartıya, muğlaklığa izin vermemek. Halka
gerçekleri anlatmakta ısrarcı olmak. 

- Şehitlerimizin cenazelerini, cephe bayrağına sa-
rarak; türkülerle, marşlarla, sloganlarla kaldırmak.

- Tek bir insanımız için hepimiz birimiz, birimiz
hepimiz şiarıyla hareket etmek. Tek bir insanımız
için tüm bedelleri göze alma. 

-Tutsaklarımızı sahipsiz bırakmama 
-Söylediğini  yapma, yaptığını savunma. 
- Şehitlerimizi mezarsız bırakmama geleneği 

Tüm Halkımızı Açlık Grevimize
Destek Vermeye Çağırıyoruz

Grup Yorum olarak tutsak arka-
daşlarımız Grup Yorum üyesi Sultan
Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Bergün
Varan, koro üyemiz İlyas Kazan ve
İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif
Uzun’un özgürlüğü için ve Nuriye ve
Semih’in taleplerinin kabul edilmesi
için 1 aylık açlık grevine başlıyoruz.

Adaletsizlik diz boyu, yeter artık.

Gerçekten bıçak kemikte. AKP iktidarı
yönetemiyor, yönetemedikçe tüm halka
saldırıyor. Talimatlarla savcılara, ha-
kimlere tutuklama kararları verdiriyor.
Hırsız, sapık, tacizci, uyuşturucu satı-
cıları sokaklarda serbest geziyor. Ama
adaletsizliğe karşı çıkan sanatçılar,
işini isteyen akademisyenler hapiste.
Bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz...
İyi ve doğru bir yoldayız biz, kanıtı
AKP’nin saldırılarıdır. 

İşte bunun için başlıyoruz 1 aylık

açlık grevine. Tüm dinleyenlerimizi
yanımızda görmek istiyoruz, tüm hal-
kımızı açlık grevimize destek vermeye,
açlık grevlerini büyütmeye davet edi-
yoruz.

8 Ağustos saat 19.00’da Küçükar-
mutlu Mahallesi’nde süresiz açlık gre-
vini sürdüren Mehmet Güvel’in direniş
evinde başlattığımız açlık grevine tüm
halkımızı desteğe bekliyoruz.

Grup Yorum

Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
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Kelimeler, bilginin askerleridir.
Asker savaşır. Kelimeler de savaşıyor.
Bu savaştaki askerlerimiz, yani keli-
melerimiz daha güçlü olmalı. 

Bazı askerlerimiz, her zaman en
ön cephede olmalı. Onları daha çok
kullanmalı, daha sık vurgulamalıyız. 

Bu yazımızda, önerdiğimiz kav-
ram, PARTİLİ olmamızla ilgilidir:    

Partili olmak, Partili yaşa-
mak, Partili savaşmak... 

Bir PARTİ’ye sahip olmamıza
vurgu yapan bu kavramları, daha sık
kullanmalıyız diyoruz. 

Neden?

Marksizm-Leninizm, bir ülkede
devrimin olabilmesi için iki koşul
öngörür: Birincisi objektif koşul-
lar; yani  ülkede ezeni de, ezilenleri
de etkileyen bir milli krizin varlığı;
ikincisi ise, subjektif koşullar; yani
devrime önderlik edebilecek Mark-
sist-Leninist bir parti.

Parti, iktidar iddiasıdır. 

Parti’nin programı, devrimci bir
halk iktidarının programıdır.  

Parti, kurmaylıktır. Parti, askeri
savaşın politik yönlendiricisidir. 

İşte bunlardan dolayı, dilimizde
Parti sözü daha çok yer almalıdır. 

Tanımı hatırlayalım: 

“Parti, bir sınıfın iktidar olmak

ve iktidar mücadelesi yürütmek ama-
cıyla kurduğu, programını, tüzüğünü,
örgütlenme ve çalışma tarzını, stratejik
ve taktik politikalarını buna göre şe-
killendiren bir örgüttür.”

Parti’nin dilimizdeki yeri, iktidar
iddiamızın, alternatif olmamızın, sa-
vaşımızın politik niteliğinin ve sınıf
mücadelesini yöneten bir kurmaylı-
ğımızın varlığının sıklıkla hatırlatıl-
ması ve daha güçlü vurgulanmasıdır. 

Parti, öyle bir kelime, öyle bir
kavramdır ki, sadece tek bir kelime
söylediğimizde, birçok şeyi birden
ifade etmiş oluruz.     

Dayı, gerek uzun yıllar süren Par-
tileşme Süreci boyunca, gerekse de
Parti’nin Kuruluş Kongresi’nde, bu
kavramı çok sık kullanmıştır. 

Aşağıda Kongre Raporu’ndan ak-
tardığımız alıntılar da, “Partili” olma
vurgusunun nasıl güçlü, etkili ve di-
limizde hep olması gereken bir vurgu
olduğunu gösterecektir. 

*
“Partili ve Cepheli savaşma ka-

rarını almak, örgüt tarihimizde ve ül-
kemiz devrim tarihinde önemli bir
sayfanın ... Zafer yolunun açılması-
dır.”

*
“Şehitlerimiz bugün fiziki olarak

aramızda yoklar belki, ama düşün-
celeriyle, kavgalarıyla ... partili sa-

vaşma düşleriyle buradalar.”
*
“Partili olmak, daha yüksek bir

iktidar bilinci, daha gelişmiş bir sa-
vaştı. ... Parti silahı önümüzdeki en-
gelleri aşıcı, devrim yürüyüşümüzü
hızlandırıcı bir fonksiyon görecek-
ti.”

*
“Savaşı bir üst boyuta sıçratıp,

partili olarak yürüyüşümüze devam
etmeliydik.”

*
“Yaklaşık 16 yıldır süren büyük

bir düşümüz vardı. Partili olmak,
partili yaşamak, partili savaşmak
ve devrime yürümek...”

*
“Şehitlerimize layık olacağız. On-

ların partili yaşama ve cepheyle ik-
tidara yürüme vasiyetini yerine ge-
tirme görevimizden hiç kimse bizi
alıkoyamaz.”

*
Partili olma, partiyi kurma artık

geride kalmıştır. ... bu silah elimiz-
dedir. Sorun, bu silahı gerektiği gibi
kullanabilecek miyiz... Gerçekten
partili olduğumuz bilincini, önce
kendimizden başlamak üzere kadro-
larımıza ve halkımıza yayabilecek
miyiz?”

Partili Olmak
Partili Yaşam
Partili Savaş

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!

Burjuva, küçük burjuva aydınlardan, sanatçılardan,
basın yayın araçlarından birçok kelime geliyor di-
limize. 

Dilimizden bunları ayıklayıp, iddiamızı, ideal-
lerimizi, geleneklerimizi, değerlerimizi, ciddiyetimizi,

coşkumuzu yansıtan kelimeler koymalıyız. 

Bu sayfada kullanılmasını önerdiğimiz kavramları
ele alırken, ayrıca dilimizde yer verdiğimizde,
bunları daha güçlü bir şekilde yansıtacak bazı
kelime, kavram ve deyimleri de dikkatinize sunu-
yoruz:

�ölen ama teslim olmayan
�teslim olmayanlarız
�teslim olmayanlar yenilmez
�teslim olmayanlar ölmez

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

Yürüyüş

13 Ağustos
2017

Sayı: 27

DİRENİŞ HALKI SAFLAŞTIRMAK, HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!16



KESK Genel Başkanı Aysun Ge-
zen 22 Temmuz 2017 günü Birgün
gazetesine verdiği röportajda
"KESK'in önümüzdeki döneme dair
programını ve hedeflerini" anlatmış.

Reformizm, Boyun Eğmek
ve Teslimiyettir

Aysun Gezen'in anlattıklarına bir-
likte bakalım.WJ

Diyor ki Aysun Gezen:

"Bu süreçte örgütlü emekçilere
saldırılar katmerleşti. Binlerce üyemiz
bir gecede KHK'lerle işinden edildi,
yüzlercesi açığa alındı, binlercesi sür-
gün edildi, onlarca arkadaşımız tu-
tuklandı. Her an bir KHK'de adını
görme ihtimaliyle emekçiler hareketsiz
kılınmaya çalışılıyor. Bu baskı orta-
mında KESK'e ÜYE KAYBI OLARAK
DA YANSIDI..."

Saldırıların katmerleştiği doğrudur.
Bunu tesbit etmek bir maharet ge-
rektirmiyor. KESK Genel Başkanı'nın
açıklaması gereken, bu katmerleşen
baskılar karşısında ne yapacaklarıdır.
Bunun cevabı uzun röportajın hiçbir
yerinde yok. 

Gezen, bu baskı ortamının üye
kaybına yol açtığını söylüyor. 

Gerçeği çarpıtıyor. 

Kendisi vermemiş, biz rakam ve-
relim. 54 bin üye kaybının nedeni,
baskılar değil, baskılar karşısında hiçbir
politika üretmemek ve direnmemektir. 

Sen kamu emekçisinin hakkını
aramazsan, o emekçi senin niye üyen
olsun?

AKP faşizmi Kanun Hükmünde
Kararnamelerle 116 bin kamu emek-

çisini ihraç ederken, KESK yönetimi,
"OHAL altında direniş olmaz!" di-
yerek, boyun eğmenin, teslimiyetçi-
liğin teorisini yaptı. 

"OHAL altında direniş olmaz!"
teorisi, KESK'te 1990'ların başından
beri teslimiyetçilik ve tasfiyecilikte
değişen bir şey olmadığını gösteriyor.
1990'ların başında, devrimci kamu
emekçileri sendikalaşma mücadelesini
başlattıklarında da, ÖDP-DY çizgi-
sindeki kamu emekçileri, "bu koşul-
larda sendika kurulamaz" diyorlardı.

Onlar ne zaman baskı varsa, ortada
görünmez, direnmemenin teorisini
yapar, ortam biraz "normalleştiğinde"
ortaya çıkıp, kurumları ele geçirmeye
çalışırlar. 

Nerede ÖDP-DY'liler varsa, orada
Mamak teslimiyetinin keskin kokusu
vardır. Mamak çizgisi, baskılara, yap-
tırımlara, dayatmalara koşulsuz boyun
eğmektir. KESK'te izlenen çizgi de
budur. 

DY merkezinin Mamak'ta direnişin
koşulları yok demesiyle, KESK yö-
netiminin "OHAL altında direnile-
mez... tek tek direnişlerle sonuç alı-
namaz" demesi, birbirinin devamıdır. 

KESK'i yok eden Mamak politi-
kalarıdır. 

Gezen işte bu teslimiyetçi, tasfiyeci
çizginin sürdürücüsüdür. Bu yüzden,
KESK'te bir şey değiştirmesi beklene-
mez. Tersine OHAL altında teslimi-
yetçilik koyulaşarak devam edecektir. 

İcazetçilik ve boyun eğmek, ÖDP-
DY çizgisinin değişmez özelliğidir;
bunun sonucu olarak KHK'lara karşı
aldıkları eylem kararını bile UYGU-
LAYAMADILAR. 

Aralık ayında KHK ile işten at-
maları protesto etmek için Ankara'da
miting yapma kararı aldılar. Ankara
Valisi, "miting yasak" dedi; ve KESK
yönetimi Valinin açıklamasını ikilet-
meden eylemi iptal etti. 

Yasal, meşru hakkını kullanmaktan
aciz ve uzak reformizm, kamu emek-
çilerinin haklarını savunamayacağını
OHAL karşısında da bir kez daha
gösterdi. 

Tarihi boyunca, üyelerini polis
saldırısı karşısında defalarca yalnız
bırakan, aldığı kararları uygulamayıp,
emekçileri ortada bırakan KESK, va-
linin yasağı karşısında da aynısını
yaptı ve Ankara'ya miting için Ana-
dolu'nun dört bir yanından yola çıkmış
KESK üyelerini evlerine gönderdi.

Reformizm Özeleştiri
Veremez

Diyor ki Aysun Gezen;

"Büyük bir baskı var bu doğru,
ama daha güçlü bir karşı koyuş ör-
gütleyebilmeliydik. ... KESK özeleştiri
süreci yürüterek eksiklerini tespit edip
bunların giderilmesine doğru adımlar
atmak durumundadır. KESK kongresi
bu anlamda yeni bir başlangıcın da
adımı olarak görülebilir..."

Yukarıdaki alıntının başını oku-
yunca, sanki, Gezen, KESK'in mü-
cadele etmemesi konusunda özeleştirel
yaklaşacakmış görünümü veriyor. 

Ama son KESK kongresini "yeni
bir başlangıç" olarak gördüğüne göre,
Gezen de yeni bir şey yok demektir. 

7-8-9 Temmuz'da yapılan KESK
Genel Kurulu'nda ne bir özeleştiri
vardı, ne "yeni bir başlangıç"! Bırakın

KESK'TE YÖNETİM DEĞİŞTİ,
REFORMİST ÇİZGİ DEĞİŞMEDİ
- AKP'ye "Akil Adamlık" yapanlar, AKP'ye direnemez
- Emekçilerin gücüne değil, AB'ye, AİHM'e güvenenler, direnemez. 
- ÖDP-DY çizgisinin hakim olduğu hiçbir yerde, bir direniş olmaz. 
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"yeni" bir şeyi, ne kadar eskimiş,
köhnemiş düşünce, politika varsa yine
oradaydı. 

Ne vardı bu genel kurulda?

Reformizmin yasak savmacılığı,
uzlaşmacılığı, AKP iktidarına tesli-
miyetlerinin gerekçeleri vardı.

Yönetime kimin geleceğine ilişkin
kulisler, ayak oyunları vardı. 

Fakat; 

Önceki KESK Başkanı Lami Öz-
gen'in AKP'ye akil adamlık yapmasının
özeleştirisi YOKTU.  

Onbinlerce kamu emekçisinin işten
atılması karşısında bir şey yapmamanın
özeleştirisi YOKTU.  

Nuriye ve Semih'in direnişlerine
sahip çıkmamalarının özeleştirisi
YOKTU. 

KESK Genel Başkanı'nın
"Akil Adam"lığı, 
ÖDP-DY Çizgisinin KESK’i
AKP'ye Yedeklemesidir

Kendine aydın, demokrat diyen yüz-
lerce kişi, AKP politikalarına koltuk
değneği olmuştur. ÖDP-DY çizgisi, ise,
KESK'i götürüp AKP'ye yedeklemiştir. 

Lami Özgen'in "akil adamlığı" ka-
bul etmesi, sıradan bir sorun olarak
görülemez ve geçiştirilemez.

KESK Genel Başkanı'nın "akil
adamlığı", AKP'nin halk düşmanı po-
litikalarının onaylanmasıdır. Katliam-
larının, emperyalizm işbirlikçiliğinin
onaylanmasıdır. Kamu emekçilerinin
haklarının gasp edilmesini onaylamaktır. 

KESK ve ona yön veren ÖDP-
DY çizgisi, AKP'yi meşrulaştırmanın
ve güçlendirmenin baş sorumluların-
dandır. 

Öyle ki ÖDP, AKP'nin AB'ye üyelik
politikasını sürdürdüğü yıllarda "AB
politikalarını sürdürdüğü sürece AKP'yi
destekliyoruz" politikası izlemiştir. Bu
politikanın KESK'teki temsilcisi de
gidip "akil adam" olmuştur.

Dün AKP'nin "Kürt açılımı" al-
datmacasına "akil adam" olarak alet
olanlar, elbette Sur'daki, Cizre'deki
katliamların da suç ortaklarıdır. 

Sur'da, Cizre'de Kürt halkı katle-

dilirken, KESK'in yine sesi çıkma-
mıştır. 

ÖDP-DY Teslimiyetçiliği 
ve Tasfiyeciliğinin KESK'te
Yarattığı Sonuçlar Unutuldu
mu Sanıyorsunuz?

Diyor ki Aysun Gezen:

"Yine emekçinin taleplerinin yaygın
bir şekilde görünür kılınmasında bu
taleplerin ve haklarımızın kazanılması
için fiili meşru mücadele geleneğimizin
biraz uzağına düştük."

Gezen, teslimiyetçiliği hafifletiyor,
masumlaştırıyor. Çünkü kendisi de
aynı çizgide.  

Hayır, "biraz" uzağına düşmediniz.
Hep uzağında, dışındaydınız. ÖDP-
DY çizgisindeki kamu emekçileri,
1980'lerden bu yana, hiçbir zaman
icazet dışına çıkmamışlardır. KESK'i
KESK yapan meşru mücadeledir. Re-
formist-uzlaşmacı KESK yöneticileri
bu mücadeleye hiçbir zaman sahip
çıkmamışlar, her dönem, en geri, en
uzlaşmacı, en sağcı olanı savunmuş-
lardır. 

KESK, 1995 Gazi Ayaklanması
döneminde, genel grevle, barikatlara
gelerek ayaklanmaya sahip çıkmak
yerine, “sağduyu” adına, varolan eylem
kararını bile iptal etmiştir. Bu, KESK'in
meşruluk çizgisinden ne kadar uzak
olduğunun ilk ve en açık, en çarpıcı
göstergesidir. 

KESK, hep o çizgide kaldı. 

Ne zaman mücadele yükselse, kriz
derinleşse, o, krizi derinleştiren değil,
egemen sınıfları rahatlatan bir "sağ-
duyu" çizgisinde oldu. 

Aynı kafa, KESK yönetimine, Ge-
nel Kurulu'na, Türkiye halklarının ka-
tili, katliamcıların yönettiği, faşist
MHP'yi çağırmıştır.

2000’lerde tutsakların ölüm orucu
direnişine sırtını dönen aynı KESK'tir.
Kızılay Meydanı’nda kendi üyelerini
polisin panzerleri, tazyikli suları, gaz
bombaları ile baş başa bırakan aynı
KESK'tir. 

Böyle bir sendikanın, OHAL ko-
şullarında mücadele etmesi, direnmesi,
devletin icazetinin dışına çıkması

zaten beklenemez. 

Devrimcileri Tasfiye Etmek,
ÖDP-DY'nin ve
Tüm Reformistlerin
Her Yerdeki Değişmez
Politikası Olmuştur

Diyor ki Aysun Gezen:

"Etkili bir mücadele yürütemedi-
ğimiz için iki arkadaşımız Nuriye ve
Semih bugün açlık grevinin kritik eşi-
ğindeler. İhraç edilen herkesin işine
geri dönebilmesi, ... ve iki arkadaşı-
mızın sağlıklarına kavuşması için de
KHK ve OHAL'e yönelik etkili bir
mücadele örme, mücadeleyi sırtlanma
zorunluluğu önümüzde duruyor."

Eski KESK hiçbir zaman etkili
bir mücadele vermedi. Yeni KESK
yönetimi de vermeyecektir. Çünkü;
yenisi de eskisi de aynı yolun yolcusu,
ikisi de ideolojik gıdasını ÖDP-DY
reformizminden almaktadır. 

KESK’in kuruluşunu takiben ÖDP,
EMEP ve Kürt milliyetçiliği refor-
mizmi, faydacı, pazarlık ve ittifaklarla
konfederasyon yönetimine çöreklen-
miştir. 

Reformizm, KESK’e icazetçiliği
getirmiştir. KESK'i düzen içi parla-
mentoculuğun aracı olarak kullanmaya
çalışmıştır.

Reformizmin her türünün bütün
bu yıllar boyunca KESK'teki değişmez
politikalarından biri de devrimcileri
tasfiye etmek olmuştur. Bunun için
her türlü ilkesiz ittifaklara girmişler,
her türlü burjuva ayak oyunlarına baş-
vurmuşlardır.

Devrimcileri tasfiyenin sonucu bu-
gün ortadadır.

Nuriye ve Semih'in Direnişi,
KESK Teslimiyetçiliğini
Apaçık Ortaya Çıkarmıştır. 
Hiçbir Manevrayla
Bunu Gizleyemezsiniz!

KESK Eş Genel Başkanı'nın Bir-
gün gazetesine verdiği röportajdan
bu yana üç hafta geçti ama yeni
KESK'in "yeni" yönetiminden bir ses
çıkmadı. 

Yürüyüş
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Nuriye Semih 150'li günlere ulaştılar. Şimdi
zorla müdahale tehdidi altındalar. KESK kılını
kıpırdatmıyor. "Ne bekliyorsunuz?" diye sor-
mayacağız. Çünkü niye beklediklerini biliyoruz.
Bugüne kadarki bütün büyük direnişlerde yap-
tıkları gibi güç vermek, destek vermek bir yana,
direnişin yenilgisini bekliyorlar. 

İki kamu emekçisi, direniş tarihine yeni say-
falar eklerken, KESK'in teslimiyetçi yönetimi,
kendi tarihine, yarın asla savunamayacağı tesli-
miyet sayfaları eklemeye devam ediyor. 

Tek fark, KESK'in başında "akil adam" Lami
Özgen'in değil, Aysun Gezen'in olmasıdır. Hiç
kuşkunuz olmasın, yarın AKP'nin yeni bir ma-
nevrasında o da "akil kadın" olacaktır. 

Sonuç; KESK'te değişen bir şey yoktur. 

Sonuç olarak:

- KESK tarihine, halkı, emekçileri yüzüstü
bırakmaktan, faşist iktidarla işbirliğine kadar
uzanan  bu tarihsel olumsuzlukları yazan; ÖDP-
DY teslimiyetçiliği ve onunla ittifak halindeki
Kürt milliyetçiliği ve EMEP reformizmidir. 

- KESK ölüdür. Öldüren aynı çizgi, aynı it-
tifaktır. 

Bu ölüyü ne Aysun Gezen, ne de bir başkası
diriltebilir. 

- Gezen, kamu emekçilerini aldatıyor ve
oyalıyor. KESK'in bugün "yeni bir başlangıç"
yapacak ne gücü, ne dinamiği vardır. 

- Çağrımız, KESK üyelerinedir!

Gelin hep birlikte Nuriye ve Semih'in dire-
nişine sahip çıkalım. 

Nuriye ve Semih'in direnişi, tüm kamu emek-
çilerinin, tüm halkın direnişidir. 

13 Ağustos
2017

Yürüyüş

Sayı: 27

119SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR. BİZ KAZANACAĞIZ!

Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 

KEC'li Kimdir

Statülere Meydan Okuyandır
KEC'liler 

Bir statüyü daha kırıp geçtiler.

AKP faşizminin her gün yeni önlemler alarak sürdürdüğü
saldırı politikası günlerdir süren Yüksel Direnişi’nde bir
gerilemeye, geri adım atmaya neden olmadı.

Her gün, günde iki defa saldırıya uğramalarına, yerlerde
sürüklenerek süren gözaltılara rağmen Yüksel’e çıkılarak
ödenmesi gereken bedeller ödenmiş, " Yüksel'de Nuriye
ve Semih'in direnişi ile kazanılan mevzi bizimdir" demeye
devam edilmiştir.

Direşinin ve Nuriye ve Semih'i sahiplenmenin önüne
geçemeyen AKP faşizmi çareyi Yüksel Direniş’inin emekçiliğini
yapan KEC'lilere kelepçe takarak etkisiz hale getirmekte buldu. 

Ama olmadı. 

İki KEC'li kelepçeleri "kendi kendimizin gardiyanı olmayacağız"
diyerek söküp AKP faşizmin kafasına fırlattılar.

Direnişlerde son sözü hep direnenler söyler. Yüksel Direnişi’nde
de bu gerçek değişmedi.

Biz her koşulda direnmeye devam edeceğiz.

AG'leri yaygınlaştırmaya,

Nuriye ve Semih'in açlıklarına ortak olmaya devam edeceğiz.

AKP faşizminin yaptırımlarını
tanımayacağız, kendi yolumuzu
kendimiz yapacağız.

Direnişin zaferi için doğru bil-
diğimiz yolda yüremeye devam
edeceğiz.

KEC'in örgütlülüğünü büye-
teceğiz.

Birken iki olmayı başaraca-
ğız.

Kamu emekçilerini KAMU
EMEKÇİLERİ MECLİSLERİN-
DE örgütleyeceğiz.

ŞİİR: 

B�Z�M TÜRKÜMÜZ 
Ba�ı dik . 
Alnı açık yol arkada�ımın 
Dudaklarından bir türkü, 
Bir türkü dökülür. 
Acıdır türküsü, 
Bir tutam sevgidir, 
Arayı�tır, haykırı�tır 
Bir türkü dökülür, 
Dökülür gökyüzünden. 
Bir tutam sevgi 
özgürlük dökülür. 
Ve i�te o zaman, 
Ben de katılırım 
acının, sevginin 
dile geli�ine 
Katılır her sese 
bir ses daha. 
Yol arkada�ımın gür sesi 
Kaybolur o zaman 
milyonlarca ses arasında. 
(Kahraman Altun)

KEC Köşe Taşı
Devrimcilik örgütlemektir.
Kendini, 
yoldaşlarını,
halkını,
faaliyetleri,
kurumlaşmaları akla gele-

bilecek hayata ve kavgaya dair
her şeyi örgütlemektir.



DİH'li Kimdir?

SINIF KİNİNE SAHİP OLANDIR
Sınıf Kini Olmadan Sınıflar Savaşı Sürdürülemez: 
Emperyalizme ve oligarşiye kin duymayan, vatanını ve halkını se-

vemez. Düşman bize büyük bir kin ile saldırıyor. Biz ona daha büyük
bir kin ve nefret duymalıyız. Bu bilimsel bir olaydır. Dünya halklarını
açlığa ve yoksulluğa sürükleyen, ülkelerin zenginliklerine el koyan,
emeği sömüren, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi verenlere
işkence eden, tutuklayan, katleden, kaybeden, toplu mezarları yaratan,
Soma'da 301 madenciyi diri diri toprağın altına gömenlere kin duymak
son derece devrimci bir duygudur, devrimci bir değerdir. Bu kini
ancak ve ancak devrimci ideoloji ile büyütebilir ve besleyebiliriz.
Sınıf kini aynı zamanda burjuvazinin tüm kültüründen, ahlakından,
yaşam biçiminden, yozluğundan, bizdeki yansımalarından da nefret
etmek ve onlarla ciddi mücadeleler vermektir.

DİH’linin Eğitim Notu:
SINIF KİNİ

"Sınıf kini dediğimiz olay ezilen ve sö-
mürülen kitlelerin kendilerine böyle bir hayatı
ve zulmü reva gören güçlere karşı duyduğu
intikam alma isteğinin, adalet özleminin,
hakkını alma arzusunun ifadesidir.

Sınıf kini ezilen ve sömürülen tek tek
kişilerin aradığı adaletin, aradığı haklarının,
duyduğu özgürlük ve bağımsızlık talebinin
kendisidir."

Lenin Seçme Eserler Cilt:1
"Görev, Acemileri Devrimciler Düzeyine Yükseltmek

Bu sert sözlerimden dolayı hiçbir pratikçi alınmasın, çünkü yetersiz
eğitim söz konusu olduğu ölçüde, bu sözleri önce kendime yöneltiyorum.
Bir zamanlar önüne çok geniş, çok kapsamlı görevler koymuş bir çevrede
çalışıyordum ve hepimiz, o çevrenin üyeleri ünlü bir değişi uyarlayarak
"bize bir devrimciler örgütü verin, Rusyayı altüst edelim", diyebileceğimiz
tarihi bir anda, sadece birer acemi olduğumuzu acıyla ve ıstırapla
hissettik! O zaman duyduğum bu yakıcı utancı o günden beri ne zaman
anımsamak zorunda kalsam, vaazlarıyla "devrimci adını lekeleyen", gör-
evimizin devrimcileri acemiler düzeyine indirgemek değil, acemileri
devrimciler düzeyine yükseltmek olduğunu anlamayana, sahte sosyal
demokratlara karşı duyduğum öfke o kadar çok artar."

ŞİİR: 

MEÇHULÜN ÇİZGİSİ 

Ey mavi gök, 
Hırçın su, 
Kara toprak. 
Duyun da 
Hissedin 
Bu çığlığı 
Ölümün, 
Bilinemezliğin yani, 
O meçhulün çizgisini ölümün. 
Ey şarabi renkli gecelerin 
Vurdum duymazlığı. 
Dinleyin, 
Dinleyin de 
Duyun bu çığlığı 
Kırık kanlı kadehlerde 
Yudum yudum gelen 
Ölümün soluk alışlarını. 

Ey rahmine ihanet tohumu ser‐
pilen geceler. 
Anla, 
Bu kavga 
Üç beş günlük 
Hatır matır meselesi değil 
Ağıtların‐çığlıkların 
Hesabıdır bu. 
Boynumuzun borcudur. 
El‐ayak buz tutmuş 
Bu uğurda 
Ne yazar. 
Yeter ki yürek çarpsın. 
(Muharrem Çetinkaya) 

Yürüyüş
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“Savaşan, Kaybedebilir Savaş-
mayan Çoktan Kaybetmiştir.”
(Ernesto Che Guevara)

İşkenceyle gözaltına alınan ve gay-
ri-meşru şekilde tutuklanan yoldaşlarını
sahiplenmek için haftanın iki günü Çağ-
layan “Adalet” Sarayı önünde ADALET
NÖBETİ tutuyor Grup Yorum.  İlk nö-
betlerinden itibaren saldırıya uğradılar.
Gözaltına alındılar, üyelerinden Bergün
Varan ile birlikte İdil Halk Tiyatrosu
çalışanı Akif Uzun tutuklandı. 

Adalet türküleri söylediler.  Halka
zulmedenler için ceza istediler.  Tutuk-
landılar…

Adalet için yola çıktılar. Adalet uğ-
runa tutsak düştüler. Onyıllardır yaptıkları
devrimci sanatın bedelini en ağır iş-
kencelerle, tutsaklıklarla ödediler. Ancak
adalet istemekten de, adalet türküleri
söylemekten de , adalet için adaletsizlikle
mücadele etmekten de geri durmadılar. 

Bu yanıyla GRUP YORUM, ku-
rulduğu 1985 tarihinden bugüne, ülkemiz
ve dünya halklarının BAĞIMSIZLIK,
DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜ-
CADELESİNDE DALGALANAN
BİR BAYRAK VE ÖZGÜRLÜK ME-
ŞALESİDİR. 

GRUP YORUM, kurulduğu 1985
tarihinden bugüne, bütün faşist siyasi
iktidarlar tarafından saldırıya uğruyorsa,
bu GRUP YORUM'UN FAŞİZME
BİAT ETMEDİĞİNDEN, FAŞİZME
BOYUN EĞMEDİĞİNDEN VE FA-
ŞİZME TESLİM OLMADIĞINDAN-
DIR.

Halktan, ekmek ve adaletten, öz-
gürlüklerden ve devrimci sanattan yana
olan Grup Yorum’ un ne kadar doğru
bir yolda olduğunu, ÇİN HALK DEV-
RİMİ ÖNDERİ MAO ZEDUNG şu
sözleriyle kanıtlıyor: "Eğer bir kişi,
bir politik parti, bir ordu veya bir dü-
şünce okulu düşman tarafından saldırıya

uğramıyorsa, bu durum açıkça düşmanın
seviyesine inmiş olduğumuz anlamına
geleceği için, bunun kötü olduğunu dü-
şünüyorum. düşman tarafından saldırıya
uğramak iyidir, çünkü düşmanla ara-
mızda net bir sınır çizgisi çizmiş oldu-
ğumuzu kanıtlar. Düşmanın bize çılgınca
saldırması ve bizi karalaması iyidir;
bu düşmanlarımızda net bir sınır çizgisi
ve aynı zamanda görevimizde bir hayli
başarıya ulaştığımızı kanıtlar."

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Grup
YORUM kurulduğu tarihten günümüze
kadar, bütün faşist siyasi iktidarlar ta-
rafından saldırıya uğramıştır. Faşizmin
saldırısına uğramak bu açıdan halktan
yana olmanın koşulu, faşizme karşı
mücadele etmekten vazgeçmemek ise
onurdur. 

“30 Haziran 2017 günü kültür mer-
kezimize yapılan polis baskınından
sonra gözaltına alınıp tutuklanan Grup
Yorum üyelerinin tutukluğunun 51. gü-
nündeyiz. Tutsak Grup Yorum üyelerinin
özgürlüğünü istemek için Çağlayan Ad-
liyesi önünde Adalet ve Özgürlük nöbeti
tutarken gözaltına alınıp tutuklanan
Bergün Varan ve Akif Uzun'un ise tut-
saklığının 8. günündeyiz. Bergün Varan,
Türkiye'ye geleli 2 ay oldu, polis bas-
kınını yaşadı, gözaltına alındı, saçları
kökünden koparıldı. Bergün tutuklanır
tutuklanmaz Silivri 9 No’lu Kapalı Ha-
pishane’ye götürüldü, tek başına bir
hücreye konuldu. 

(......)Tutsaklarımıza yeni tutsaklar
kattık. Halkın sanatçısı olmanın bedelleri
bunlar, ak cefamızdır, onur duyarız.
Ancak kanıksamayız. Yeni tutsaklar da
vereceğimizi bilsek, tutsaklarımıza sahip
çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tutuklu
tüm Grup Yorum üyeleri Fırat Kıl,
Dilan Poyraz, Sultan Gökçek, Bergün
Varan; koro elemanımız İlyas Kazan
ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif
Uzun için adalet ve özgürlük istemekten

vazgeçmeyeceğiz. Tutsaklarına sahip
çıkmayan üretemez, yaratamaz, yaşa-
yamaz. Tutsaklarımıza sahip çıkmamıza,
onlar için özgürlük ve adalet istememize
kimse engel olamayacak. Ne demişler
"Direnmeyen Çürür". Halktan yana sa-
natımızla hapishane de de olsak diren-
meye, üretmeye devam ediyoruz. Ve
eminiz dört duvar arasında bize bunları
yapanları ne tarih unutacak, ne de bizim
hafızamız. Adalet elbet bir gün yerini
bulacak.. 

Tutsaklarımızı Faşizmin Elinden
Çekip Alacağız!

Grup Yorum Halktır Susturulamaz! 

Zulme ve Sömürüye Karşı
Mücadelede, Teslim 
Olmayan, Baş Eğmeyen
Grup Yorum’a, AKP 
Faşizminin Gücü Yetmez

Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi
çalışanları, tutsaklarına yeni tutsaklar
katmasına rağmen,  ADALET NÖBE-
TİNE devam ediyor. 

Bergün VARAN’nın, faşist polisler
tarafından, saçları kökünden koparılması,
ülkemizde işkencenin boyutunu ve fa-
şizmle yönetildiğimizin somut örneğini
ortaya koyuyor.

Grup Yorum, haklarını ve özgürlü-
ğünü  kopara kopara almıştır her zaman...  

Grup Yorum devrimci sanatçıdır,
halkın sanatçısıdır. Tarihimiz boyunca,
HAKLARIMIZ VE ÖZGÜRLÜKLE-
RİMİZ İÇİN, HALKIMIZ VE VATA-
NIMIZ için, emperyalizme ve faşizme
karşı, savaşarak geldik bu güne. 

Her saldırınız bizim için bir direnme
nedenidir, faşizminiz, zulmünüz, diren-
işlerimizle sizi vuran silaha dönüşüyor.
Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

BİZ HALKIN SANATÇILARI-
YIZ.
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 

ZULME VE SÖMÜRÜYE  KARŞI MÜCADELEDE, TESLİM OLMAYAN, BAŞ EĞ-
MEYEN GRUP YORUM’A, AKP FAŞİZMİNİN GÜCÜ YETMEZ

ADALETİ  HALKIN ELLERİNDE ARAYANLARI KİMSE YENEMEZ



Nuriye ve Semih için süresiz destek
açlık grevine başlayan TAYAD'lı Aile-
lerden Mehmet Güvel'in açlık grevi
direniş günlüklerini ve faaliyetlerini ya-
yınlıyoruz.

34.Gün-4 Ağustos
Sabah 08.30’da kalktık. Refakatçimiz

bizlere çay demledi ve B1’lerimizi içtik.
Düzenli olarak okuduğumuz günlük ga-
zetelerimizi okuyup gündemi takip ettik.
Nuriye ve Semih için yapılan saldırıları
okuduk. Saat 12.20’de Dev-Genç’e son
zamanlarda yapılan saldırılara ilişkin video
çektik. Saat 13.00’da sloganlarımızı attık.
Ardından TAYAD’lı Aileler ziyaretimize
geldiler. Nuriye ve Semih’in durumları
hakkında fikirler verildi, sohbetler edildi.
Adaletin hukukla değil, direnişle geleceği
söylenildi. Akşama doğru tekrar slogan-
larımızı attık. Ardından bir haberci direniş
alanımıza gelip, direnişimizin haberini
yaptı. Haberci dostumuzla vedalaştıktan
sonra, tutsak Dev-Genç’li Mahir Doğan’ın
babası, bir arkadaşıyla ziyarete geldiler.
Çaylar eşliğinde eski anılar konuşuldu.
Abbasağa direnişlerinden Cemile Karakaş
5 günlük destek açlık grevinin sonuna
geldi. Kucaklaşarak uğurladık kendisini.
Saat 21.00 olduğunda sloganlarımızı en
gür sesimizle atıp, direniş alanından ay-
rıldık.

35.Gün
Yeni bir direniş gününe daha uyandık.

Uyandığımız her sabah içimizdeki direniş
ateşi ve inancı gün geçtikçe daha da bü-
yüyor. Çaylarımızı içip günlük gazetele-
rimizi okuduk. Saat 12.10’da dünkü Nuriye
ve Semih için her Cuma Kadıköy Süreyya
Operası önünde yapılan eyleme polisin
saldırması sonucunda kısa bir video çektik.
Saat 13.00’da sloganlarımızı attık. Ardından
TAYAD’lı Ailelerimizden Adil dostumuz
bize destek amaçlı 2 günlük destek açlık
grevine başladı. Direnişimizin ateşi gün
be gün harlanıyor. Hep birlikte saat 17.00’da
sloganlarımızı attık. Ardından Armutlu
halkından 2 kişi ziyaretimize geldiler. Di-
renişe destek amaçlı bizlere çay ve şeker
getirdiler. Armutludaki kentsel dönüşüme
karşı sohbetler edildi. Akşam Bahçelievler
Halk Cephesi ziyaretimize geldi. Aynı
saatte sloganlarımızı attıktan sonra direniş
alanımızdan ayrıldık.

36.Gün
Sabah aynı saatte direniş alanındaydık.

Çaylarımızı içip B1’lerimizi aldık. Saat
10.00-12.00 arası günlük gazetelerimizi
okuyup, gündemin takipçisi olduk. Ar-
dından Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rından ve eski ölüm orucu direnişçisi
Behiç Aşçı dostumuz ziyarete geldi. Ken-
disine çay ikram ettik. Nuriye ve Semih’i
gördüğünü, morallerinin iyi olduğunu söy-
ledi. Öğlen Dersim’de Seyit Rıza Mey-
danı'nda yaptığı süresiz açlık greviyle oğ-
lunun ve arkadaşlarının kemiklerini fa-
şizmin elinden alan Kemal Gün, Çayan
Mahallesi’nden 2 arkadaşımızla birlikte
ziyarete geldiler. Havaların sıcaklığından
dolayı hemen bir gölgelik yaptık. Slogan
saatimiz geldi ve sloganlarımızı en gür
sesimizle attık. Ardından mahalleden bir
ailemizin kızı direniş evimize destek amaçlı
çay ve şeker aldı. Güzel bir sohbet ger-
çekleştirdik kendisiyle. Saat 16.00’da TA-
YAD’lı Ailelerimiz, Sanat Meclisi ve FO-
SEM’den dostlarımız ziyaretimize geldiler.
FOSEM’den bir dostumuz bizimle destek
amaçlı 2 günlük destek açlık grevine baş-
ladığını belirtti. Sonrasında Silivri’den
kadın Özgür Tutsaklarımızdan mektuplar
geldi. Saat 17.00’da sloganlarımızı attık
tekrardan. 19.00’da müzik dinletisine baş-
ladık. Halkın Mühendis Mimarları tara-
fından verilen müzik dinletisi halkımızın
yoğun ilgisiyle, coşkulu bir o kadar da
neşeli geçti. Kavga türkülerimizi hep bir
ağızdan söyledik, halaylarımızı çektik.
Saat 21.00 olduğunda ise hep bir ağızdan
sloganlarımızla mahallemizi inlettik. Ar-
dından İsviçre’den ziyaretçilerimiz geldi
ve İsviçre’de Nuriye ve Semih için yapılan
eylemlilikleri aktardılar.
37. Gün

Sabah aynı saatte direniş alanındaydık.
Çaylarımızı içip B1’lerimizi aldık. Ardından
10.00-12.00 arasında her gün olduğu gibi
günlük gazetelerimizi okuduk. Saat 13.00
olduğunda sloganlarımızı en gür sesimizle
atmaya başladık. Öğleden sonra Edirne F
Tipi hapishanesinde İleri Kızılaltun ve Fi-
kret Kara’nın ziyaretinden dönen TAYAD’lı
Ailelerimiz ziyaretimize geldiler. Tutsak-
larımızdan bolca selamlarımızı getirdiler.
Ardından saat 17.00'da sloganlarımızı
attık. Akşam sekize doğru Armutlu hal-
kından ziyaretimize gelenler oldu. Onlarla
Nuriye ve Semih’in direnişi hakkında soh-
bet ettik. Günün sonuna gelindiğinde slo-
ganlarımızı atarak dinlenmeye çekildik.
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Geçtiğimiz hafta yaşanan iki sorun mahalleler açısından
önemliydi. 

Bir: Tüm İstanbul’u etkileyen sel felaketi.
İkincisi; Okmeydanı’nda Suriyeli bir çocuğumuzun zırhlı

polis aracı tarafından katledilmesi. 
*

Sel konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve
iktidarın durumu ortadadır. Koca koca köprüleri yaptırırken,
“bir daha İstanbul’da yağmur yağdığında, şehir yağmura
teslim olmayacak”, “hiçbir yol tıkanmayacak” diye nutuk
atanların tüm yalanları ortaya çıktı.

Talanı gizlemek için yalan söylüyorlar. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, sel karşısında tam

bir acizlik içindedir. Varolan imkanlarını ise öncelikle
ZENGİN SEMTLERİNE yöneltmiştir. 

Yoksul mahallelerde itfaiyeye yapılan çağrılar uzun süre
cevapsız kalmış, halkın malı zarar görmüştür. 

Demokratik kurumlar, Halk Meclisleri, halkın maruz
kaldığı bu tür afetlerde, halkın sorununu sahiplenici, halkın
dayanışmasını örgütleyen ve çözüm yollarını bulan olabil-
melidir. 

*

Okmeydanı'nda Suriyeli bir çocuğumuzun zırhlı polis
aracı tarafından ezilmesi, Okmeydanı halkına karşı uygulanan
polis terörünün bir parçasıdır. 

Sadece Okmeydanı’nda değil, mahallelerimizde son sürat
dolaşan zırhlı araçlar, halkı sindirmeyi amaçlıyor. 

Yakın zamanda bu kaçıncı panzer “kazası”dır?!
Bu şekilde dolaşmaları da bir gözdağıdır. 
O gün zırhlı aracın içindeki polisler, ezdikleri çocuğun

Suriyeli olduğunu bilmiyordu. Doğrudan mahallenin ço-
cuklarından birini katletme amacıyla  çocuklarımızdan birini
ezmişlerdir. Suriyeli, Dersimli, Sivaslı önemli değil.
Devrimci bir mahalleye saldırıdır. 

“Devrimcilerin mahallesinde istediğimizi ezeriz, istedi-
ğimiz gibi at oynatırız”, saldırının anlamı budur. 

*

Böylesi sorunlara ilişkin net bir tavırla iktidarın karşısına
çıkabilmeliyiz. 

- Halkı felaketlerle baş başa bırakamazsınız!
- Halkın çocuklarını öldüremezsiniz! 
*

Yerel sorunları sahiplenmek, o sorunlar temelinde
insanların mücadelesini, dayanışmasını örgütlemek, o sorunlar
içinde örgütlemek, olması gerekendir. 

* 

İNSANIN (ve belli bir alandaki kitlelerin) POLİTİK-
LEŞMESİ SÜRECİ, 

1- KİŞİSEL SORUNLARIN/ÇELİŞKİLERİN ÇÖ-
ZÜMÜYLE BAŞLAR, 

2- BULUNDUĞU ALANIN MESLEĞİN SORUN-
LARININ /ÇELİŞKİLERİNİN ÇÖZÜMÜYLE DE-
RİNLEŞİR, 

3- ÜLKENİN VE DÜNYANIN   SORUNLARI-
NIN/ÇELİŞKİLERİNİN ÇÖZÜM MÜCADELESİNE
KATILMAKLA SÜREKLİLEŞİR.

İster işçi, ister kamu emekçileri, ister mahalleler, ister
gençlik, ister sanat, hangi alanda olursak olalım, bu gerçek
değişmez. 

Mahallelerde sel felaketine ilişkin bir tavır belirlemek,
devletin yoksul halkı bir başına ve çözümsüz bırakması kar-
şısında, halkın kendi dayanışmasını örgütleyerek bir çözüm
geliştirmek, işte bu açıdan da son derece önemlidir. 

Yerel sorunları sahiplenmeden, halkın yaşamına dair so-
runlara çözüm bulmadan veya bulma doğrultusunda bir
mücadeleyi örgütlemeden, ne geniş kitleleri örgütleyebilir,
ne de kitleleri politikleştirebiliriz. 

Kişisel, yerel ve ülke dünya çapında sorunları sahiplenerek,
onlara dair politikalar üreterek, pratiğe bu çerçevede müdahale
ederek, ancak bu şekilde ortamın politikleşmesini sağlarız. 

Yoksa sadece lafla, sadece politik konuları konuşarak,
politikleşmeliyiz diyerek, ortamlar politikleştirilemez. 

*

Hemen her alanda bu tür sorunlar çokçadır. 
Bu alanlarda kitle çalışması yaptığımız ölçüde, tek tek

kişilerin, ailelerin, belli grupların sorunlarına da daha çok
vakif olur, o doğrultuda çözümler üretebilir, bu kesimleri
politikleştirip örgütleyebiliriz. 

*

Bu tür konularda yine dönüp tarihimize bakmalıyız.
Gerek devrimci hareketin tarihinde, gerekse de mahallelerdeki
mücadelemizin tarihinde, bu konularda oldukça güzel
örnekler vardır. 

Kitlelerin alanlarındaki en somut taleplerle gerçekleştirilen
birçok büyük kampanya vardır. 

Keza, devrimci hareket, maden cinayetleri, sel, yangın
veya benzeri tüm “iş cinayetleri”nde, katliama dönüştürülen
doğal afetlerde, iktidardan hesap soran eylemler örgütlemiş,
katledilenlerin yanında olmuştur. Her alanda olmaya da
devam etmeliyiz. 

Neden eylemler, etkinlikler düzenliyoruz, herhangi bir
soruna neden sahip çıkıyoruz; neden o sorunu çözmek isti-
yoruz, yaptıklarımız ana hedefimize hizmet ediyor mu so-
rularına cevap  bulmalıyız. 

Yoksa bir çok şey yaparız ama insanları, kitleleri politik-
leştiremeyiz ve örgütlenemeyiz. 

SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

SORUN:  Apolitikleşme
ÇÖZÜM:  Kişisel, Yerel ve Ülke Çapında,
Tüm Sorunları Sahiplenmeyi Sağlamak

13 Ağustos
2017

Yürüyüş

Sayı: 27

23SAFLAŞAN SAVAŞIR, SAVAŞAN KAZANIR. BİZ KAZANACAĞIZ!

Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



Bütün yoksul mahalleler bizim ola-
cak. Düşmanın tüm baskılarına rağmen,
bunu başaracağız. 

Mahallelerin bizim olması demek,
orada örgütlenmektir. Mahalleleri fet-
hetmek, zapt etmek, ev ev, sokak sokak
örgütlenmektir.

Kitle çalışmasının esası, birebir
ilişkidir. Bir mahallenin kitle çalışması,
mahallede yaşayanlara sokak sokak,
ev ev ulaşabildiğimiz ve vakıf olabil-
diğimiz ölçüde, sonuç alıcı olur. 

Büyük şehirlerde “mahalleler” ola-
rak adlandırdığımız yerleşim birimleri,
bugün artık oldukça büyümüş, 100
bin, 150 bin, 200 bin nüfuslu yerleşim
birimleridir. Daha fazla olanları da
vardır. Bu nedenle, kitle çalışmasını
sokak sokak planlayıp sürdürmek, so-
kağı bir çalışma alanı olarak ele al-
mak, örgütlenme açısından daha ve-
rimli sonuçlar yaratacaktır. 

AKP faşizmi, baskıyla, terörle, terör
demagojisiyle kitleleri devrimcilerden
ve örgütlenmekten uzak tutmaya çalı-
şıyor. Bu politikayı etkisizleştirip tersine
çevirmenin iki temel yolu var: 

Birincisi, ev ev çatkapı yapıp kitleye
birebir ulaşmak.

İkincisi, sokak toplantılarıyla, sokak
çalışmasıyla kitleye ulaşmak. 

Sokak Halktır 
Örneğin Okmeydanı'nda 3 mahalle,

105 sokak var. 
Okmeydanı’nın yaklaşık 26 bin ki-

şilik nüfusunun dağıldığı 3 mahalle
şunlar: 

1- Halil Rıfat Paşa Mahallesi
2- Kaptanpaşa Mahallesi
3-Mahmut Şevket Paşa Mahallesi 
Bazı faaliyetleri, etkinlikleri mahalle

çapında, bazılarını sokak çapında yap-
mak durumundayız. Özellikle kitle ça-
lışması ve örgütlenme söz konusu ol-
duğunda, tabii esas alacağımız yer so-
kak olacaktır.  

Sokağın sözlük anlamında şöyle
deniyor: “Sokak: Şehir, kasaba gibi
yerlerde, kenarları evler, dükkanlar,
vb. ile sınırlı yol.”

Sokak, dilimizde yaygın kullanılan
bir kelimedir ve ondan birçok kavram
üretilmiştir. 

Şu deyimlere bakalım örneğin: 
- sokakta kalmak: Yatacak yer

bulamamak, barınacak yeri olmamak. 
- sokağa atmak: Birini yoksul ve

düşkün kalacak şekilde ev, işyeri vb.
kovmak. 

- sokaktaki adam; herhangi bir
kimse, herhangi bir vatandaş: Örnek:
Bu konuda sokaktaki adam ne düşünür,
bilinmez.. 

Burjuvazinin dilinde “sokak”, kü-
çümsenen, horlanan bir kavramdır.
Onların dilinde, “sokaktaki adam”,
hiçbir şey bilmeyen, cahil biridir.

Şu deyimler de bunu daha somut
yansıtır: 

- Sokak dili: Halk arasında konu-
şulan dil.

- Sokak kadını: Kötü yola düşmüş
olan kadın.

Sonuçta şunu söyleyebiliriz ki, so-
kak, halktır. 

Fakat tabii burjuvazinin küçümse-
diği biçimiyle değil, tersine, bilgeliğiyle,
tarihsel tecrübesiyle, statükoculuğuyla,
olumlu ve olumsuz, ileri ve geri, tüm
yanlarıyla halktır.  

Sokak Toplantılarını 
Yaygınlaştıralım!

Sık sık sokak toplantıları yapmalı-

SOKAK ÇALIŞMASI

Çaldık kapıyı. Önce evin içine
bakacağız. Kimdir, kimlerdir bun-
lar?

Dinci bir ev olabilir. Alevi bir aile
olabilir. Milliyetçi yanı ağır basan
bir aile olabilir. Yılmaz Güney veya
Mahir resimlerinin asılı olduğu bir
ev olabilir.   

Gündemimizi anlatırken, onların
kimliğini dikkate alıp, onların daha
rahat anlayabileceği kavramları kul-
lanmak, konuşmalarımızı daha an-
laşır ve sonuç alıcı kılacaktır.  

Nasılsın, iyimisin sohbeti içinde,
kişisel veya sokaklarıyla, mahallele-
riyle ilgili sorunları neler, onları an-
lamaya çalışırız. 

Sonrasını o sorunlar üzerinden
geliştirebiliriz. 

Emperyalizmi vurgulamalıyız. Na-
sıl ki kurtuluş savaşında kovduysak,
bugün de kovabiliriz, inanç ve umu-
dunu yaratabiliriz. 

Çatkapı gündemimizde Nuriye ve
Semih’in direnişinin yeri sürüyor tabii.  

150'li günlerdeler. 

Çaldığımız her kapıda anlatmaya
devam edeceğiz; Kendi işleri için de-
ğil, tüm haksızlığa uğrayanlar için
açlık grevindeler. Bizim de Nuriye
Semih olmamızı istiyorlar. 

Bunu yaparken bize de bir mesaj
veriyorlar. Direnmekten başka ça-
remiz yok. Siz de direnin. Çaldığımız
her kapıda onların bu çağrısını ile-
telim. 

Onların sesi soluğu olalım. Onların
bize gönderdiği ışığın aydınlattığı
yoldan yürüyelim.

Çaldığımız Kapının Ardındakileri Tanıyarak Anlatmalıyız

Sokak sokak
zaptedeceğiz mahalleleri

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Atasözü:
Aman dileyerek kılıç

kalkmaz!
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yız. Sorunlarımızı ve çözümlerimizi
konuşmak için, sokaktaki insanları
bir araya getirmek, daha pratik bir
yoldur. Kolektivizmi daha güçlü ve
yaygın bir biçimde hayata geçirebiliriz
sokak içinde. 

Böylelikle, kitle çalışmasını ya-
pılabilir kılıyoruz. Herkesi kitle ça-
lışması yapabilir hale getirmiş olu-
yoruz. 

Mahalleleri sokak sokak ele aldı-
ğımızda, film izleme, piknik, sergi,
halk toplantısı gibi etkinliklerimizi
de sokak sokak yapmaya çalışabiliriz. 

Bu, o sokakla tamamen bütünleş-
memizi sağlayacaktır. 

Sonuç alıcı bir kitle çalışması için
cevaplamamız gereken üç soru var-
dır: 

- Kitlelerle nasıl bağ kuracağız? 
- Onları mücadelenin içine nasıl

çekeceğiz? 
- Nasıl değiştirip dönüştüreceğiz?
Sokak, bu soruların cevaplanma-

sında önemlidir. Sokak çalışmasında,
insanlarla daha yakın bir ilişki içinde
oluruz. Onları daha yakından tanırız. 

Sonuç olarak söylersek; 

Bir örgütlen-
me alanı ve ça-
lışma biçimi
olarak sokak so-
kak örgütlenme-
yi amaçlıyoruz.
Örgütlenen her
sokak, devrimin
kitle kuvvetidir.
Örgütlenen her
sokak, devrimin
hem politik,
hem askeri
mevzisidir.

Sokak top-
lantıları, mahallelerde karşı karşıya
olduğumuz ekonomik, demokratik
sorunlar ve haklarımız için halkı bi-
raraya getirme zeminidir. 

Sokak toplantıları, mahalle çalış-
masında karşı karşıya olduğumuz so-
runların çözümü için bir zemindir.
“Bir sorun varsa, çözümün ilk adımı,
o sorunu kitlelere maletmektir.” Sokak
toplantıları bunu hayata geçireceğimiz
yerdir.  

Sokak sokak örgütleneceğiz. Ge-
rekirse sokakları sıraya koyacağız,
planlar yapacağız, girmediğimiz sokak

kalmayacak. O sokakta çalmadığımız
kapı kalmayıncaya kadar, orada ısrar
edeceğiz. 

Kitleleri küçük gören, onlara yu-
kardan bakan, hor gören, aşağılayan
burjuva anlayış, bizim tam zıddımızdır. 

Biz "halka inmek" gibi üstenci
küçük-burjuva bir  anlayışı ve söylemi
de kabul etmedik, etmiyoruz. 

Halk biziz. Sokaklar biziz. So-
kaklar bizim. Sokakları bir bir ör-
gütlenmelerimizle zaptedip, tüm yok-
sul mahalleler bizim olacak iddiamızı
gerçekleştireceğiz.

İdeolojik mücadeleyi önce KENDİMİZDE
vermeliyiz. Çünkü başkalarına karşı güçlü bir
ideolojik mücadele vermek için, önce kendimiz
ideolojik olarak netleşmeli ve güçlenmeliyiz.  

İdeolojimiz bizim yaşam tarzımız ve silahı-
mızdır, o silahı etkili bir şekilde kullanabilmek,
cephaneliğimizi sağlam tutmaya bağlıdır. 

İdeolojik mücadeleyi, hem burjuvaziye karşı,
hem de dışımızdaki oportünist, reformist, re-
vizyonist kesime karşı vermeliyiz. 

Düşmanın her türlü saldırısına karşı, doğ-
rularımızla karşı çıkmak zorundayız. Bu sadece
merkezi olarak yapılacak bir şey değildir; bu-
lunduğumuz her alanda, o alandaki düşman
temsilcilerinin her türlü ideolojik saldırısına
karşı cevap vermeliyiz. Söyledikleri hiçbir sözü,
gündeme getirdikleri hiçbir politikayı cevapsız
bırakmamalıyız. 

YÖNTEM: İKNA
ARAÇ: TARİH BİLİNCİ
Bir yere saldırı olduğunda, orada direnişi örgütlemek

için, oradaki halkı direnmek gerektiğine ikna etmek gereklidir. 
Halk kitlelerinin mücadelesini talimatlarla örgütleyeme-

yeceğimize göre, iknayla örgütleyeceğiz. 
Tarih bilinci güçtür. 
Tarih bilinci, inancın ve iddianın en önemli harcıdır. 
Tarih, anlatımı zenginleştirir;
iknanın en önemli araçlarından biridir.  
Halka nasıl direnildiğini anlatırken, en ağır baskı koşul-

larında bile direnilebileceğini gösterir. 
Tarih, dünya halklarının ve devrimci örgütlerin nasıl

savaşıp zaferler kazanabildiğini anlatırken, zaferin mümkün
olduğunu da kanıtlar insanlara. 

Bir yerde bir direniş, bir eylem örgütleyeceksek, oraya
ilk götürmemiz gerekenlerden biri budur; tarih bilinci. 

iideolojik mücadele yöntem ve araç
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Sağlık, konut, eğitim ve ulaşım. 
Halkların bu dört sorunu, sosya-

lizmin kesin ve çok başarılı bir şekilde
çözdüğü sorunlardır. 

Hepsi tamamen halkın çıkarları ve
ihtiyaçları doğrultusunda ve ücretsiz
olarak çözülmüştür. 

Bunun için öyle “büyük kaynaklar”
da gerekmemiştir. Sadece tüm ekonomi
politikasının halka göre düzenlenmesi
yetmiştir. 

Sorunu Çözmeyenler, 
Bizim Çözümümüzü de 
Yok Etmek İstiyorlar

Bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde
ortaya çıkan gecekondular, sistemin
çözümsüz bıraktığı konut sorununun
halk tarafından çözülmesinden başka
bir şey değildir. 

Fakat, konut sorunumuzu çözme-
dikleri gibi, bizim sorunu çözüp sahip
olduğumuz kondularımızı da hep yık-
mak istemişlerdir. 

Zamanında “gecekondu” olarak
şehrin dış bölgelerinde oluşan birçok
mahalle, bugün şehrin merkezi yer-
lerine dahil olmuştur. Yıllardır her
iktidar bu güzel, merkezi ve kullanışlı
yerleri, yoksul halkın elinden almak
için baskıdan hileye kadar her yolu

denedi. AKP faşizmi de kaç yıldır aynı
amaç peşinde koşuyor.

Küçükarmutlu’ya 
yeni saldırı hazırlığı

Burjuvazinin yoksul halkın elinde
olmasını bir türlü hazmedemediği yer-
lerin başında da, Küçükarmutlu bölgesi
gelir. 

AKP hükümeti, adeta fırsat kollayan
çakallar gibi dolaşıyor yoksul kondu-
larımızın etrafında. 

Okmeydanı’nda, Küçükarmutlu’da
daha önce de “kentsel dönüşüm” adı
altında saldırı, yıkım ve tasfiye giri-
şimleri oldu. Ancak ilerleyemediler.
Çünkü karşılarında Sulukule’de olduğu
gibi, Derbent’te olduğu gibi, Tarlaba-
şı’nda olduğu gibi, örgütsüz bir halk
yoktu.  

AKP iktidarı, devrimcilerin önder-
liğindeki yoksul gecekondu halkının
direnişi sonucunda, “kentsel dönüşüm”
adını verdikleri yağma, talan ve dev-

rimcileri tasfiye programını istedikleri
gibi uygulayamadı. Ancak bu plandan
vazgeçmiş değiller. 

Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki'nin Mart ayında
açıkladığı proje de vazgeçmediklerinin
bir göstergesidir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki şunları söyledi:

“Sarıyer’deki projeleri de yakından
takip ediyorum. ... “Bu sorunun çözü-
münde kentsel dönüşüm alanı ilan et-
mekten başka çaremiz yok.”

“Kentsel dönüşüm alanı ilanı”, o
mahalle halkına savaş açmakla aynı
anlama gelir. 

AKP’nin “Yerinde Islah” 
Aldatmacası

Şöyle devam ediyor Bakan Özha-
seki:

“Armutlu bölgesi için bir proje ge-
liştirdik, Derbent için de büyükşehir
belediyemiz çalıştı. Şimdi önümüzdeki
günlerde bu iki projenin de ucundan
tutacağız, ilavelerle kentsel dönüşüme
başlayacağız. Ama yerinde dönüştü-
receğiz. Bunun aksi mümkün değil."

Küçükarmutlu’yu tasfiye etmek için
AKP iktidarının bilgisi dahilinde ha-
zırlanmış bir proje söz konusu.

Peki neden “yerinde dönüştürece-

çözüm 
Nedenini anlayarak 

yöntem geliştirmek
Bazen bir toplantıya gelmez biri. Bazen bir randevuya. Bazen de eyleme. 

Kolaycı, kestirmeci, önyargılı değerlendirmeler yapmamalıyız. Öncelikle bundan
uzak durmalıyız. 

Biri bir toplantıya, bir eyleme gelmediğinde, hemen “uyuyup kalmıştır”, “korkup gelmemiştir”,
“yan çizmiştir”, “kaytarmıştır” tarzında düşünceler ve yorumlar geliştirmemeliyiz. 

İlk düşüneceğimiz şu olmalı: Acaba hastalandı mı? Acaba  gelirken kaza mı geçirdi? Veya polis mi aldı?
Bunların hiçbiri olmayabilir, gerçekten kaytarmış, korkmuş da olabilir. Fakat biz kendisine ulaşıp bu

soruların cevabını buluncaya kadar, olumsuz, önyargılı yorumlardan kendimizi uzak tutmalıyız. 
Gerçeği, nedeni öğrenmeden bu tür olumsuz yorumlar yapmak, bu yorumları dünyanın en kesin

gerçeği gibi sunmak, çaktımcılıktır, beynin kirlenmesidir.  İnsanlarımızın birbirine kuşkuyla,
güvensizlikle, olumsuz önyargılarla bakması, burjuva ideolojisinin başarısı olur.

Sonuç olarak biri bir yere gelmediyse, önce nedenini bulacak; sonra
çözümünü tartışacağız. 

so
ru

n
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Mahallemizi Terketmeyeceğiz
Betonlara Gömülmeyeceğiz!
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ğiz” diyor.  
Aldatmaca buradadır. 
Onların gönlünden geçen ve elle-

rinden gelse, yapmakta bir dakika
bile tereddüt etmeyecekleri şey; Kü-
çükarmutlu halkını, Küçükarmutlu’dan
kovmak, evlerini de yıkmaktır. 

Ama AKP iktidarı bunun o kadar
kolay olmadığını gördüğü için,  şimdi
“yerinde ıslah” demagojisine başvu-
ruyor. 

Bakan devam ediyor: 
"Armutlu’da görüşmeler başlaya-

cak.
“Armutluda müşavir firmalarımız

proje yaptı, projeyi sevdik, hak sa-
hipliği için sizlerle görüşmelere baş-
lanacak. Herkese ne yapacağımız, ne
vereceğimiz, hangi süreçten geçeceğiz,
tek tek anlatacağız. Projeyi ilçe baş-
kanıma göndereceğim sizler de projeyi
severseniz bu mahallede o proje geçerli
olacak."

Evet, proje açık. 
Birçok yerde yaptıkları gibi, evlerle

tek tek görüşüp, onları vaatlerle ve
gözdağıyla aldatıp, her bir aileyi
tek tek “kentsel dönüşüm” soy-
gununa evet diyecek hale getirmek

istiyorlar. 
Amaç, sadece

Küçükarmutlu’nun
“boğaza nazır” ar-
salarını ele geçirmek
değildir; "Yerinde ıs-
lah” demagojisiyle
devrimcilerin olduğu
bir mahalleyi tasfiye
etmektir.

Küçükarmutlu Halkındır
Tekellere Vermeyeceğiz!

AKP’nin “kentsel dönüşüm” po-
litikası, yoksul halkın kondularının
başlarına yıkılıp, şehrin merkezinden
kovulmalarının ve yerlerine el konul-
masının “kitaba uydurulmuş”, “ki-
barlaştırılmış” adıdır. 

Bu yalana kanıp, evlerini terk eden-
ler, önce TOKİ’nin “eşek bağlasan
durmaz” evlerine tıkılmışlar, çoğu ise
daha sonraları oraları terk etmek zo-

runda kalmışlardır. 
Masraf olmasın diye balkon bile

yapılmayan, kapıları, dolapları iki
günde ıskartaya çıkan, giderleri tıka-
nan, duvarları dökülen TOKİ evleriyle
halk aldatılmıştır. 

AKP iktidarı şunu bilmeli ki; 
Küçükarmutlu halkı, hiçbir ko-

şulda mahallesini terk etmeyecektir. 
Ne mahallemizi terk etmeyi, ne

de mahallemiz içinde betonlara gö-
mülmeyi kabul etmeyeceğiz.

AKP iktidarı Küçükarmutlu’yu
herhangi bir mahalleyle de karıştır-
mamalıdır. 

Küçükarmutlu, orada oturanların
kanıyla, canıyla, emeğiyle kurul-
muştur. KANIMIZLA, CANIMIZ-
LA kurduk, KANIMIZLA, CA-

NIMIZLA SAVUNACAĞIZ! 

Eğitim:
Eğitimin hayatın içindeki en somut biçimi ve

aracı, dergimizdir. 
Dergimiz öğretmenimizdir. 
Dergimiz sorumlumuzdur.
Dergimiz, gözümüzü açar, gönlümüzü paslardan

arındıdır. 

Mahalleler açısından, derginin mahallelere
yönelik sayfalarını okumak, özellikle yıkım sal-
dırısının ve yozlaşmaya karşı mücadelenin önem
kazandığı bu dönemde, daha da zorunludur. 

Mahallelerde yaşayan herkes, bu köşelere kat-
kıda bulunabilir, önerilerini düşüncelerini iletebilir. 

Eğitim, bilmediğini öğrenmek, bildiğini öğ-
retmektir. 

Mahallelerin eski tarihlerini bilenler, bu tarihi
anlatmakla yükümlüdürler.

Ajitasyon Propaganda:
- KÜÇÜKARMUTLU’YU, kanımızla, canımızla, eme-

ğimizle kurduk
KANIMIZLA, CANIMIZLA, EMEĞİMİZLE SAVU-

NACAĞIZ!
- KÜÇÜKARMUTLU HALKINDIR
TEKELLERE VERMEYECEĞİZ!
- Kentsel Dönüşüm, Yoksul Halkın Sokağa Atılması,

Mahallelerimize El Konulmasıdır
- Kentsel dönüşümü kabul edip, vaatlere kanıp, evle-

rinden çıkanlar, şimdi sokaktalar!
BU ALDATMACAYA KANMAYACAĞIZ!
- YIKIM YA DA MAHALLEDEN 
ÇIKARMA DEĞİL, YERİNDE ISLAH
- Mahallemizi terk etmeyeceğiz
Betonlara gömülmeyeceğiz!
- Halkımız, kentsel dönüşüm saldırısında dozerlerden

önce yalanlar giriyor; 
Aldanmayalım!
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Devrimci
Kişilik,

tarihsel kazanımlarımıza sahip çıkmak, 
mevzilerimizi savunmaktır. 

Küçükarmutlu



Umudun iki güzel çocuğu var: 

ÖFKE 

ve CÜRET.

Yoksul halk çocuklarının gece-
kondu mahallelerinde, yolları kesen
alevlerinde, işte bu öfkeyi görürüz. 

Yoksul mahallelerin gençliği, öfke
doludur. 

Öfkeli olmaları için sayılamayacak
kadar çok nedenleri var. 

Fakat o keskin öfke, çoğu zaman,
asıl hedefine yönelemeden sönüp gi-
der. Çünkü düzende hayat devam
ediyor. Devrimde kalıcılaşmayan,
devrim için örgütlenmeyen öfke, ya
boşa akar ya yanlış yönlere. Görü-
yoruz; 15-16 yaşındaki çocuklar, çe-
teler kurup yönetiyor. O yaşlarda
birkaç kez hapishaneye girip çıkmış
olabiliyorlar. 

O öfke yatağını bulabilmeli. 

Yoksul gençliğin öfkesinin yatağı,
devrimdir. 

Gençliğin öfkesini örgütlemek,
mahallenin örgütlenmesidir. 

Yoksulluğu yaşayan onlar. Gele-
ceksiz bırakılan onlar. Umutsuz bı-
rakılan onlar. Eğitimsiz bırakılan on-
lar. Çalıştıklarında da çalışmadıkla-
rında da aşağılanan, horlanan onlar. 

Onlar öfkeli olmasın da kim olsun.
Düzen de farkında bu öfkenin. 

Farkında olduğu için, iki şey ya-
pıyor: 

Ya onları uyuşturucu, kumar ba-
taklığına sürüklüyor. 

Ya da kendi başına bir şey yapa-
mayacak hale getiriyor. 

Durmayan saldırılara bakın. Genç-
lik Federasyonu’na her gün saldırı-
yorlar. Kamu emekçilerine her gün
saldırıyorlar. Mahallelere her gün
saldırıyorlar. 

Bir iki gün arayla baskınlar, keyfi

tutuklamaların biri bitip
biri başlıyor. 

Köle sahiplerinin kö-
leleri kırbaçlamak için

özel bir nedene ihtiyacı yoktur. Kö-
leler, başkaldırmayı hayal dahi ede-
mesinler diye kölenin üzerinden kır-
bacı eksik etmezler. 

Faşizmin özellikle yoksul mahal-
lelerdeki saldırılarının nedeni de aynıdır. 

Yıllardır, bu mahallelerden dev-
rimcileri tasfiye edemediler. 

Yıllardır, bu Mahallelerin Şahan-
larını yok edemediler. 

Tersine, kızıl maskeleriyle, bü-
yüklü küçüklü silahlarıyla, molotof-
larıyla mahallelerin meydanlarındalar
yine. 

Mahalle gençliğinin Şahanlar’a
özendiği biliniyor. Şahanlar da o
gençliği saflarına katmayı istiyor. 

Gerisi hayat. 

Savaşı halklaştırmanın, halkı sa-
vaştırmanın ana halkalarından biri
mahallelerde, milislerdir. 

"derler ki adına gerilla 

o, umududur 

bütün ezilen halkların 

sessizliğin çığlığı,

suskunlukta ateşli bir slogandır.

sevdaların en alası

aşkların en kavga yüklüsü

onun kalbindedir

derler ki adına gerilla

o, başkaldırıdır çürüyene

dilinde isyanın türküsü vardır

bir haykırıştır

ve o, umudun ta kendisidir... "

Milislerin yayın organında şöyle
deniyordu: 

“MİLİSLERİMİZLE FAŞİZMİN
SİYASİ, ASKERİ, EKONOMİK,
İDEOLOJİK VE KÜLTÜREL TÜM
GÜÇLERİNİ MAHALLELERİMİZ-

DEN ÇIKARIP, ŞEHİR MERKEZ-
LERİNE HAPSEDECEĞİZ!”
Gençliğin öfkesi örgütlü ve bilinçli
hale gelmeden, bu hedefe ulaşmak
zordur. 

“Düşmanı kültürel olarak mahal-
lelerimizden söküp atmak demek, düş-
manın mahallelerimizde yürüttüğü kül-
türel çalışmalarına ve yozlaştırma faa-
liyetlerine izin vermemek demektir.

...

Düşmanı her alanda mahalleleri-
mizden söküp atmak demek, düşmanın
ideolojik, politik etkisini tümüyle silmek
demektir. Fakat, sadece bunları silmeye
çalışmak yetmez, yerine halka ait olanı
da koymak gerekir.” 

Bu da mahalle gençliğine bire bir
ulaşmayı, onları düzenin hem gerici,
şovenist politik etkilerinden kurtar-
mayı hem de yozlaşmalarının önünü
kesmeyi gerektirir. 

Bu öfke örgütlendiğinde büyük
bir güçtür. 

O öfke bekleyecek mahalleleri-
mizin sokaklarını. 

O öfke izin vermeyecek mahal-
lelerimizde faşist teröre. 

O öfke izin vermeyecek torba-
cılara, çetelere, pezevenklere. 

O öfke hesap soracak hainler-
den. O öfke hesap soracak işbir-
likçilerden. 

O öfke örgütleyecek büyük halk
eylemlerini. 

Öfke mücadelemizin gücüdür.
Öfke, Şahanların gücüdür. 

O öfkeyi doğru hedeflere yöneltmek
de, öfkeyi sınıf kinine dönüştürmek
de, yine Şahanların görevidir.

Neden böyle olmalıdır?

Öfke sınıfsal bir kine ve örgütlü
bir mücadeleye dönüşmezse, sönecek
ve düzene dönecektir. 

GGençliğin Öfkesi
Şahanların Gücüdür

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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"...

Biz

Çıktığımız bu yolda

Yıkmak için

Set vurulan güneşin kapılarını

Nasırlı ellerimizin

Tırnaklarıyla

Çelikten dağlar oyuyoruz..."

(Abdullah Meral-17 Şubat 1984)

1984 yılının 10 Ocak Salı günü
öğleden sonra Metris Hapishanesi’nin
idaresi bir anons yaparak Tek Tip
Elbise(TTE)'nin  geldiğini duyurdu.
Bu anonsla birlikte TTE'nin devlet
politikası olduğu, tüm tutsakların
giymeleri gerektiği ilan ediliyor ve
diğer giyim eşyalarının paketlenerek
idareye teslim edilmesi isteniyordu.

Bu anons biter bitmez cevabını
verdi Özgür Tutsaklar: "TEK TİP
ELBİSE GİYMEDİK, GİYMEYE-
CEĞİZ!" 

İşte o günden sonra TTE giymedik
asla. Yeri geldi Abdullah Meral olduk,
Fatih, Hasan, Haydar olduk ve "Ya-
şasın Direniş Yaşasın Zafer" diyerek
parçaladık TTE dayatmasını. 

Ve bu gün, aynı anonsu yapıyorlar
yine. Tek fark, bu kez hapishane
idaresi değil, bizzat faşist AKP'nin
şefi R. Tayyip Erdoğan tarafından
yapılan bir anons söz konusu. 

Şöyle diyor Tayyip Erdoğan: "...
Tek Tip Elbise renk olarak badem

var ya badem, badem içinin koyusu
bir renk olacak. İki tip olacak. Bir
tulum olacak, bir de ceket pantolon
olacak. Bunların bir kısmı diyelim
ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri
de yani teröristler ceket pantolon
giyecek. Artık bundan sonra iste-
dikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar
bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."

Buna göre, gerici-faşist AKP'nin
şefi Tayyip Erdoğan, kendi kafasına
göre TTE'yi kesmiş, biçmiş, rengini
seçip dikmiş ve geriye tutsaklara
giydirmek kalmış.

Yok, öyle değil... 

12 Eylül Amerikancı faşist cun-
tasının şefi Kenan Evren de "devletin
elbisesi" dediği TTE'yi devrimci tut-
saklara giydirmek istemiş ama ba-
şaramamıştı. Kenan Evren'in çocuğu
olan Tayyip Erdoğan da başarısız
olacaktır. Çünkü Kenan Evren'i BİZ
yenmiştik, onun çocuğu Tayyip Er-
doğan'ı da BİZ yeneceğiz.

TTE konusunda Kenan Evren ile
Tayyip Erdoğan arasındaki tek fark,
TTE'nin rengi konusundadır. 12 Eylül
Cuntası renk olarak maviyi, AKP
ise badem içini tercih etmiş. Direnişin
rengi ise daima kızıldır.

Halk düşmanlarının TTE için ter-
cih ettiği renkler farklı olabilir ama
TTE politikasının amacı aynıdır:

"... Özünde amaç, her şeyiyle di-
sipline edilmiş gerici bir toplum dü-
zeni anlayışıdır. Toplumun tüm ke-
simlerini merkezi bir disiplin altında
tutup, tek tip düşünen, hareket eden,

kendilerine verilenle yetinen, ege-
menlerin her dediğini yapan, hiçbir
şeye muhalefet etmeyen ve adeta
birer robot gibi koşullanmış insanlar
yaratılmak istenmiştir. Devletin temsil
ettiği güçleri ve korumaya çalıştığı
sınıfsal çıkarları, olabildiğince ge-
leceğe taşıma amacıdır söz konusu
olan... Bu gerici faşist rejimin; özgür
düşünceye, bağımsız kişiliğe, bilince,
en ufak demokratik örgütlenmeye
düşman olmasında da, bu çağdışı
toplum düzenini koruma amacı var-
dır. Bu toplum düzenini sorunsuz
idare ettirmenin önemli halkalarından
biri de, hapishanelerde halen direnen,
en kararlı muhalefet odağı olan dev-
rimcileri susturup teslim almaktır." 

TTE, dün 12 Eylül cuntasının ve
bugün faşist AKP'nin halk kesimlerini
tek tipleştirme politikasının ürünüdür.
Amaç halkın direnme dinamiklerinin
köreltilmesi ve apolitikleştirilmesidir. 

Bu halk düşmanı politikanın mız-
rak ucu, devrimci tutsaklara yönelen
TTE dayatmasıdır. Esas amaç, halk
kesimlerini sindirmektir. 

Faşizmin formülasyonu şudur:
Devrimci tutsakları teslim al, halkı
sindir... BİZ de tam tersini düşünü-
yoruz. HALK olarak tutsaklık ko-
şullarında da, dışarıda da direnip sa-
vaşmaya devam edeceğiz.

TTE, faşist AKP'nin halk saflarına
dayattığı  teslim alma politikasının
bir biçimidir. Yeri geldiğinde ne
diyor kitleler: "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!"

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

12 Eylül Faşist Cuntası’ndan 1984 Direnişine, 
1996 Ölüm Orucu’ndan 2000-2007 Büyük Direnişi’ne Faşizm 33 Yıldır 
Siyasi Kimliğimizi Yok Etmeyi, Devrimci İrademizi Kırmayı Başaramadı 
Bundan Sonra da Başaramayacak
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SUÇLU DEĞİL DEVRİMCİYİZ
TEK TİP ELBİSE GİYMEYECEĞİZ!

Tek Tip Elbise Devrimci Düşüncelerimize ve
Siyasi Kimliğimize Saldırıdır



Faşizm, işte bu moral üstünlüğü
ezmek istediği için devrimci tutsak-
lara TTE dayatmaktadır.

Nedir TTE? 

Faşizmin 'Tek Tip Elbise'si (TTE)
siyasi kimliğe yönelik saldırıdır.
Çünkü, TTE siyasal kimliğinizi yok
sayıp "suçlu" durumuna düşürmenin
aracıdır.

TTE demek, kendiniz olarak va-
roluşunuzu reddedip size devletin
bakış açısını "elbise" biçiminde giy-
dirip "suçlu" yaftası yapıştırır. Ve
bunu içselleştirmenizi ister. Öyle ki,
Metris'te TTE giyerek baskıdan kur-
tulacağını zanneden tutsaklara "ma-
dem devletin elbisesini giyiyorsunuz,
o zaman devletin marşını da söyle-
yeceksiniz" diyerek gerici-faşist
marşlar söylemeleri dayatılmıştır.
Ve devamı gelmiştir: Madem devletin
elbisesini giyiyorsun o zaman devlete
saygı duyacaksın... 

TTE, faşizmin, tutsağın onuruna
yönelik saldırısının bir biçimidir. Gi-
yeceğinizi kendi iradenizle seçmenizi
engelleyerek, kişiliğinizi parçalamayı,
sizi iradesiz kılmayı ve tabi peşi sıra
faşizmin iradesine teslim olmanızı
amaçlar. "Elbise" artık nasıl düşünüp
nasıl yaşayacağınızın sembolü haline
gelir. Faşizmin düşünce değişikliği
dayatmasının dışa vurumudur TTE
politikası. "Benim istediğim gibi gi-
yineceksin"... "Benim istediğim gibi
yaşayacaksın"... "Benim istediğim gibi
düşüneceksin"... "Benim istediğim
gibi olacaksın"... Yani düşüncelerini
değiştirecek, onurunu ezdirecek ve
umudunu teslim edeceksin. Dayatılan
budur. Kabul etmediğimiz de budur. 

TTE, işkencedir. Her gün, her
saat, her an hapishanenin bedeninize
giydirilmesidir bu. Psikolojik işkence,
bu yanıyla süreklileştirilmektedir.
TTE, kölelere damga vurulması uy-
gulamasının çağdaş halidir. Alnına
damga vurulan köle her ne ise, TTE
giydirilen tutsağa da öyle olması
dayatılmaktadır.

Tüm bu nedenlerle TTE, gayri-
meşrudur. Giymedik ve giymeye-
ceğiz. Özgür Tutsaklara TTE giydi-
rebilecek bir güç, dünya üzerinde
yoktur. Abdullah Meral son nefesini

verdiğinden bu yana böyledir bu.

TTE ilk kez gündeme getirildi-
ğinde ne yaptıysak öncelikle yine
aynısını yapacağız:

"... DS davası tutsaklarının, tüm
siyasi dava temsilcilerine sunduğu,
Tek Tip Elbiseye karşı direniş mevzisi
oluşturmayı hedefleyen öneri paketi
şunları kapsıyordu:

- Tek Tip Elbise giydirmek için
koğuşlara operasyon düzenlenirse;
barikat kurularak direnilecek, eğer
tek tek koparılanlara koridorlarda
tek tip elbise giydirilirse ilk fırsatta
yırtılacak.

- Tek Tip Elbiseler koğuşlara veri-
lirse, yakılıp havalandırmaya atıla-
cak.

- Hapishane yönetimi, sivil elbi-
seleri isterse, verilmeyecek, almak
için operasyon yaparsa direnilecek."

İşte tavrımız budur: TTE kesin-
likle giyilmeyecektir. 

12 Eylül Cuntası koşullarında
yıllarca TTE giymedik diye baskı,
işkence ve hak gasplarıyla karşılaştık.
Ama başaramadılar. Biz oportünizm
gibi önce "mavi kefen" dediğimiz
TTE'yi sonra alıp giyenlerden ol-
madık. Başta ne söylediysek sonuna

kadar da onu yaptık. Giymeyeceğiz
dedik ve giymedik. Giymeyeceğiz
diyoruz ve giymeyeceğiz.

Elbette, TTE giymedik diye kar-
şımıza çıkartılacak baskı ve saldırıların
da farkındayız:

"... Tek Tip Elbise giymedik diye:

Yıllarca havalandırmaya çıkarıl-
madık. 2x4 metrelik hücrelerde bi-
linçli olarak havasızlıktan çürümeye
terk edildik.

Tüm sivil eşyalarımız toplandı,
yıllarca don-atlet bırakılarak karda
kışta saatlerce çıplak tutulduk.

Don-atlet götürüldüğümüz mah-
kemelere, kıyafetimiz "adaba aykırı"
gerekçesiyle alınmadık. Davalar yıl-
larca biz olmadan sürdürüldü.

Avukatlarımızla, yakınlarımızla
görüştürülmedik.

Yıllarca kitapsız, kalemsiz, rad-
yosuz, TV'siz yaşamaya zorlandık.
Dilekçe dahi yazamadık..." (Haklıyız
Kazanacağız)

Ellerinden gelen her türden zulüm
biçimlerini denediler ama başara-
madılar. Kazanan direniş oldu. Bu-
günün koşullarında da bu ve benzeri
türden saldırı, baskı, hak gasplarına
yöneleceklerdir. Ama yine başara-
mayacaklar ve kazanan bir kez daha
direniş olacaktır.

Bütün Tutsaklara Çağrımızdır; 

Tek Tip Elbise giymeyin. Daya-
tılan bu onursuzluğu reddedin. Di-
renin. TTE'leri parçalayıp AKP'nin
suratına fırlatın.

Faşist, halk düşmanı AKP'nin TTE
dayatmasına karşı direnişi örgütlemek
Özgür Tutsakların tarihsel görevidir.
Özgür Tutsaklar olarak TTE saldırısına
karşı direnişi bulunduğumuzun her
yerde Genel Direnişimiz kapsamında
örgütlemeye başlayalım. 

Bir kez daha yineliyoruz ve bundan
böyle bulunduğumuz her hapishanede
günde iki kez haykıracağımız tarihsel
gerçek şudur: TEK TİP ELBİSE GİY-
MEDİK, GİYMEYECEĞİZ!...

Faşizmin 'Tek Tip Elbise'si
(TTE) siyasi kimliğe yönelik sal-
dırıdır. Çünkü, TTE siyasal kim-
liğinizi yok sayıp "suçlu" duru-
muna düşürmenin aracıdır.

TTE demek, kendiniz olarak
varoluşunuzu reddedip size dev-
letin bakış açısını "elbise" biçi-
minde giydirip "suçlu" yaftası
yapıştırır. Ve bunu içselleştir-
menizi ister. Öyle ki, Metris'te
TTE giyerek baskıdan kurtula-
cağını zanneden tutsaklara "ma-
dem devletin elbisesini giyiyor-
sunuz, o zaman devletin marşını
da söyleyeceksiniz" diyerek ge-
rici-faşist marşlar söylemeleri
dayatılmıştır. Ve devamı gelmiş-
tir: Madem devletin elbisesini
giyiyorsun o zaman devlete saygı
duyacaksın... 

Yürüyüş

13 Ağustos
2017

Sayı: 27

DİRENİŞ HALKI SAFLAŞTIRMAK, HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!30



Uyuşturucu kartellerinin arkasında, dünyanın
her yerinde emperyalist sistem var. Uyuşturucu
kartellerinin karşısında, dünyanın her yerinde
devrimciler var.

Neden?
Çünkü, emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi

halk düşmanıdır.
Devrimciler, halkın çıkarı için, halkın daha

iyi yaşayabilmesi için canlarını verenlerdir.
Çünkü, emperyalizm halkı zehirleyerek, uyuş-

turarak, ömrünü daha fazla uzatmak, halkın
üzerindeki iktidarını sürdürmek ister.

Devrimciler, halkı örgütleyerek, halkı eğiterek,
emperyalizme karşı savaşı büyütmek ve emper-
yalizmin sömürü ve zulüm düzenine son vermek
isterler.

Uyuşturucuya Karşı Savaş, 
Emperyalist Sömürü Düzenlerine Karşı Savaştır
Cephe, Anadolu Topraklarında 
Uyuşturucu ve Yozlaşmaya Karşı Savaşan Tek Güçtür

DEVRİM İÇİN SAVAŞIN OLMADIĞI,
EMPERYALİZMİN HAKİMİYETİNDEKİ DÜNYA,

UYUŞTURUCUNUN, MAFYANIN EGEMEN OLDUĞU
BİR DÜNYADIR

Emperyalizm Sadece Silahlarla, Uçaklarla, Talanla,
Sömürüyle Katletmiyor

Aynı Zamanda Uyuşturucuyla, Mafyayla,
Uyuşturucu Tekelleriyle de Katlediyor (4.Bölüm)
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Latin Amerika'sından Asya'ya, Tür-
kiye'den Ortadoğu'ya, Afrika'ya yeni-
sömürge ülkelerde halkların yaşam-
larında işsizlik, açlık, faşizm öncelikli
sorunlardır. Bu ülkeler bir avuç zen-
ginin lüks içinde yaşadığı onmilyon-
ların gerçek haliyle açlık çektiği, aç-
lıktan ölümlerin yaşandığı ülkelerdir.
Bu ülkeleri sömüren emperyalist ül-
keler büyük bir tüketim zenginliği
içinde yaşarken, bu tüketim madde-
lerinin üretildiği yeni-sömürge ülkeler
açlık içindedir.

Doğal olan bu yeni sömürge ülke-
lerde halkların, sorunlarının çözümü
için, yani devrim için örgütlenmesi
ve savaşmasıdır. Doğal olan bu ülke-
lerde halkların devrim dışında bir
gündemlerinin olmamasıdır. Ama ya-
şanan gerçek bu değildir. Çünkü,
halkın düzene karşı örgütlenmesini,
savaşmasını engelleyen pek çok neden
vardır. Bu nedenlerden biri de, halk-
ların ideolojik, kültürel, ahlaki olarak
uyuşturucu gibi sektörlerle yaratılan
bataklıklarda yozlaştırılması, uyuştu-
rucu zehriyle beyinlerin uyuşturulması,
öldürülmesidir. 

Halk birçok açıdan kuşatma altın-
dadır. Bu kuşatma yalnız ideolojik,

politik, askeri, polisiye değildir. Aynı
zamanda kültürel, ahlaki olarak da
halk kuşatma altındadır. Bu kuşatma
halkın düzene karşı mücadelesini en-
gellemek içindir. Bu nedenle de, ahlaki,
kültürel boyuttaki bu kuşatmanın iç-
eriği de aynı zamanda siyasaldır.

Bu kuşatmayı, yaşadığımız ma-
hallelerde, bölgelerde çok net olarak
görüyoruz, yaşıyoruz. Faşizmin mili-
tarist güçlerinin yanında, mafya çe-
teleriyle, uyuşturucu satıcıları, peze-
venkler, kumarhaneler her yanımızı
kuşatmış, okullarımızın, evlerimizin
kapılarının önlerine kadar gelmiş du-
rumdalar. Faşizmden gücünü alan her
türlü ahlaksızlık, utanmazlık, arlan-
mazlık sınırlarını aşmış, iktidar ol-
manın gücüyle pervasızlaşmıştır. Per-
vasızlık, devletin mafyacı karakterini
gizleme gereği duymaması nedeniyle
de artmıştır. 

Devletin mafyacı karakterini açık
ortaya koyması, uyuşturucu satıcılarını
açıktan sahiplenmesi nedeniyledir ki,
halkın uyuşturucuya karşı mücadele
için devletten bir beklentisi yoktur.
Halkın devlete öfkesi ve devrimci-
lerden çözüm için beklentisi açıktır.

O halde net olarak söyleyebiliriz

ki, uyuşturucu ve yozlaşma emper-
yalizmin ve oligarşilerin elinde halklara
karşı kullanılan bir silah durumundadır.
Bu silahı onların elinden almak, bu
silahı ellerinde patlayan bombaya çe-
virmek devrimciliğin zorunlulukla-
rındandır.

Faşizm Uyuşturucuyu
Halka Karşı Silah Olarak
Kullanıyor Faşizmin
Uyuşturucuyla Zehirlediği
Gençlerimizi Örgütleyecek,
Uyuşturucu Silahını Kendi
Ellerinde Patlayan
Bombalar Yapmaya
Devam Edeceğiz

Faşizm uyuşturucuyu, yozlaşmayı
bütün olarak Türkiye'nin her tarafında
yaymaya çalışıyor. Bunu bütün halka
karşı  kar ve düzene boyun eğdirme
aracı olarak kullanıyor. Ama öncelikli
olarak bunu yaptığı yerler, devrimci
mücadelenin geliştiği ve gelişme po-
tansiyelinin yüksek olduğu yerlerdir. 

Örneğin, İstanbul'un, Ankara'nın,
İzmir'in yoksul gecekondu mahalle-
leridir. Örneğin Dersim'dir. Buralara
uyuşturucu ve yozlaştırma araçlarının
sokuluşu öncelikle buralarda devrimci
mücadeleyi engellemek içindir.

İstanbul'un Gazi, Okmeydanı, Kü-
çükarmutlu, Gülsuyu, Sarıgazi, Nur-
tepe-Çayan, Altınşehir, Bağcılar, 1
Mayıs gibi mahallelerinde devletle
dişe diş bir savaş sürüyor. Devlet,
elindeki tüm olanakları kullanarak bu
mahallelerde uyuşturucu çetelerini
büyütmek istiyor, bu mahallelerin sa-
dece lise değil, ilkokul önlerinde bile
uyuşturucu satışlarını örgütlüyor, yay-
gınlaştırıyor. Halk “polislerin gözleri

Bu nedenle, devrimciler uyuşturucuya karşı
savaşı, emperyalist sisteme karşı yürüttükleri sa-
vaşın önemli bir parçası olarak görürler.

Bu nedenle Cephe,  uyuşturucuya ve yozlaşmaya
karşı mücadeleyi devrim için mücadelenin önemli
bir parçası olarak ele almıştır. 

Bu nedenle, emperyalist sistemin hakimiyetin-
deki dünyada uyuşturucudan her yıl binler ölürken,
sosyalist ülkelerde uyuşturucu sorunu çözülebil-

miştir.
Tüm halklar, sömürü düzenlerinin, adaletsiz

düzenlerin, üretim araçlarının özel mülkiyetine
dayalı düzenlerin yarattığı sonuçlara katlanmak
istemiyorsak, uyuşturucu bataklığında, yozluk
bataklığında sürünerek yaşamlarımızın tüken-
mesini izlemek istemiyorsak, bu faşist düzenlere,
bu mafya iktidarlarına karşı savaşmaktan başka
yolumuz yoktur!

Yürüyüş
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önünde uyuşturucu satılıyor, polisler
müdahale etmiyor” diye tepki göste-
riyor. Ama bu ifade de eksik, polislerin
gözleri önünde satılıyor, polisler bu
çetelerin korumalığını yapıyor. Bu
çetelere yönelik tepkilerde polisler
tepki gösteren halka saldırıya geçiyor,
uyuşturucu satıcılarının güvenliğini
sağlıyor. Adı güvenlik güçleri, işleri
güvenli şekilde uyuşturucu satışını,
kadın satışını, kumar oynanmasını
sağlamak.

Faşizmin bu açık halk düşmanı
politikadan hiç sonuç alamadığını
söyleyemeyiz. Önemli bir nokta da
burasıdır. Uyuşturucu satıcılığı, uyuş-
turucu kullanımı, yozlaşma giderek
halkın bir bölümü içinde de kanıksanır
hale gelmiştir. Bu kadar yaygınlaş-
masında bu da etkili nedenlerden bi-
ridir. Uyuşturucunun, yozlaşmanın
kanıksanması, meşrulaşması, halkın
bir kesiminin de giderek bu bataklıktan
ideolojik, kültürel, ahlaki olarak et-
kilendiğini gösterir. Bir yanda faşist
düzenin her türlü ahlaksızlığı, çürü-
meyi yaygınlaştırması var, diğer yanda
halk vardır. Halk, ya bu çürümüş dü-
zene karşı mücadele edecek, bu çü-
rümüş düzeni atomlarına kadar par-
çalayarak yok edecek, ya da bu düzen
halkı giderek teslim alacak, kendine
boyun eğdirecektir. Mücadele halkın
düzene boyun eğdirilmesinin önünde
engeldir. Fakat, mücadelenin zayıf
olduğu, etkisiz olduğu yerlerde halkın
içinde uyuşturucu satıcılarının, kadın
satıcılarının, kumarhanelerin meşru-
laşmaya başladığı, “ne yapsın bundan
yaşamını kazanıyor” gibi “haklılık
payı” arayan yaklaşımların ortaya çık-
tığı da gerçektir. Elbette, uyuşturucuyu,
kumarı, halkı zehirleyerek, halkın sos-
yal yaşamını yıkarak kazanılan paranın
“yaşam kazanma” diye meşrulaştırıl-
masının en küçük bir haklılık yanı
yoktur. Tersine, bunu meşru görmeye
başlayan halktan insanların düşünce
tarzında, yaşamında yozlaşma başlamış
demektir.

Böylesi bir tablo
karşısında devrimci-
lerin politikasız kal-
ması düşünülemez.
Böylesi bir tablo kar-
şısında politikasız ol-
mak, devrim iddiası-
nın zayıflığını, iddia-
sızlığı gösterir. Ülke-
mizde oportünizmin
ve Kürt milliyetçili-
ğinin uyuşturucu ve yozlaştırma sorunu
karşısındaki durumu budur. Faşizmin
uyuşturucu ve yozlaşma saldırılarına
karşı politika üreten sadece Cephe
oldu. Uyuşturucu, fuhuş, kumar çe-
telerine karşı halk toplantılarıyla, se-
minerlerle halkı bilinçlendiren, ör-
gütleyen, silahlandıran, eyleme geçiren
Cephe oldu. Bu mücadelede bedeller
ödeyen Cephe oldu.

Bu mücadele öyle ki, faşizmin
savcılarına, uyuşturucuya karşı mü-
cadelede faşist devletin, polislerin et-
kisizliğini, Cephe’nin mücadele ettiğini
itiraf ettiren iddianameler yazdırdı.
Bu mücadele öyle ki, burjuva basına
uyuşturucuyla sadece Cephe’nin mü-
cadele ettiğini itiraf ettiren yazılar
yazdırdı.

“Bu Cephe Başka Cephe: Radikal
sol varoşlarda ‘yozlaşmaya’ savaş
açtı.”  (01.11.2006 Nokta Dergisi)

Nokta dergisi, yıllar sonra yeniden
yayınına başlarken, kapak konusu ola-
rak uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı
mücadele eden Cephe’yi seçiyordu.
Nokta dergisinin yayın hayatına ye-
niden başlarken, kendini bu kapakla
tanıtmak istemesinin nedeni, Cephe’nin
uyuşturucuya karşı mücadelesinin baş-
ta İstanbul olmak üzere, halkta oluş-
turduğu sempatinin büyüklüğü ve yay-
gınlığı olmalıydı. Nokta dergisinin
bu haberinin üzerinden bir ay geç-
mişken, İstanbul’da Halk Cephesi’ne
ait hemen tüm kurumlar polisin sal-
dırısına uğradı, çalışanları gözaltına
alınarak işkencehaneye taşındı. Bu

saldırının nedeni olarak savcının id-
dianamesinde ‘Fuhuşa, Kumara, Uyuş-
turucuya ve Yozlaşmaya Hayır” kam-
panyası çerçevesinde yapılan eylemler
belirtiliyordu.

Savcılık iddianamesinde devletin
uyuşturucuya karşı mücadele etmediği,
yani suç ortaklığı ve Cephe’nin uyuş-
turucuya ve yozlaşmaya karşı müca-
dele ettiği de açık olarak itiraf edili-
yordu. Cephe’nin uyuşturucuya karşı
mücadelesini Cephelileri işkenceden
geçirme, tutuklama, yargılama nedeni
yaparak, devletin uyuşturucu ticare-
tindeki rolünü de açıkça ortaya koymuş
oluyordu. 

“ Tophane: Satıcıya şiddet, kulla-
nıcıya şefkat

OKMEYDANI:

Devriye, kimlik kontrolü meydanda
halka teşhir

Burada da mücadeleyi mahallenin
gençleri ve Halk Cephesi’nin yürüt-
tüğünü öğreniyoruz. Maltepe Gülsu-
yu’nda Hasan Ferit Gedik’in öldü-
rülmesinin ardından Okmeydanı’nda
uyuşturucuya karşı mücadelenin sık-
laştığını söylüyor Elektrik Teknisye-
ni...

GAZİ MAHALLESİ

Satıcılara sivil baskın silahlı ça-
tışmada 2 ölü

Gazi Mahallesi’nde uyuşturucuya
karşı mücadeleyi Halk Cephesi yürü-
tüyor…

Emniyetin görevini yerine getir-
mediğine dair yaygın diyebileceğimiz
bir algı söz konusu.” (13 Nisan 2015
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde
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Cumhuriyet)

Cephe, uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı kampanyalar örgütledi. Bu kam-
panyalarda sayısız kitlesel ve dar ey-
lemler gerçekleştirildi. Gösteriler, bil-
diriler, afişler, duvar yazıları, pan-
kartlar, halk toplantıları, ev ev örgüt-
leme ve ajitasyon propaganda çalış-
maları, seminerler, mahalle nöbetleri,
tek tek uyuşturucu satıcılarının tesbit
edilmesi, uyarılması, cezalandırılması,
tek tek uyuşturucu bağımlısı gençle-
rimizin bulunup, ilgilenilmesi, tedavi
edilmesi, tedavi ettirilmesi gibi mü-
cadelenin akla gelebilecek hemen tüm
biçimleri uyuşturucu ve yozlaşmaya
hayır kampanyaları içinde kullanıldı.
Ajitasyon-propaganda, örgütleme faa-
liyetlerinin hemen tüm biçimleri, dev-
rimci şiddet eylemlerinin dar ve kit-
lesel biçimleri kullanıldı. Uyuşturucu
ve yozlaşmaya karşı mücadele kam-
panyalarla da sınırlandırılmayarak sü-
rekli bir mücadele haline getirildi. 

Faşist devlet, uyuşturucuya karşı
mücadele eden Cephelilerin-halkın
üzerine faşist mafya çeteleri eliyle
kurşun yağdırıp, Birol Karasu, Hasan
Ferit Gedik isimli Cephelileri şehit
ederken, Cephe onların adına, Yoz-
laşmaya Karşı Silahlı Mücadele Ekip-
leri, Uyuşturucuya Karşı Savaş ve
Kurtuluş Merkezleri kurdu, uyuşturucu
ve yozlaşmaya karşı savaşını onların
adıyla daha da büyüttü. Birol Karasu
Yozlaşmaya Karşı Silahlı Mücadele
Ekipleri kuruldu. Faşizm tarafından
uyuşturucu bağımlısı haline getirilmiş
gençlerimizin tedavileri için Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi kuruldu.
Faşizmin tüm saldırılarına
karşı bu merkez çalışmaya
devam etti, iki yıl içinde
400 uyuşturucu bağımlısı
gencimizi tedavi etmeyi ba-
şardı. Faşizm tarafından
uyuşturucuyla zehirlenerek
öldürülmek istenen 400
gencimizi yaşama döndür-
dü, uyuşturucu batağına
saplanmalarına neden olan
düşünce ve yaşam biçimleri
değiştirilmeye, devrimci
düşüncelerle kişilikleri ye-
niden şekillendirilmeye,

güçlendirilmeye çalışıldı. Küçümsen-
meyecek düzeyde bu başarıldı. Bu
mücadele içinde uyuşturucu bataklı-
ğından kurtarılan gençlerimizden ge-
reken düzeyde olmasa da devrimimizin
savaşçıları, kadroları yetiştirildi. En
önemlisi, uyuşturucuya karşı savaş
ve uyuşturucu bataklığına batmış
gençlerimize devrimci bakış açısı şe-
killendirildi. Artık biliyoruz ki; uyuş-
turucu faşizmin halka karşı kullandığı
bir silahsa, bu silahı faşizmin elinden
alarak etkisizleştirmek, faşizmin uyuş-
turucu-yozlaştırma politikasını onun
elinde patlayan bir bombaya çevirmek
mümkündür ve bunu başarabiliriz.

Uyuşturucu ve Yozlaşmaya
Karşı Mücadelemiz
Sonucunda Tarihte Benzeri
Az Görülecek Davalar
Açıldı; Uyuşturucuya Karşı
Mücadelemiz Yargılanıp
Cezalandırıldı

Aralık 2006 tarihinde İstanbul’da
Halk Cephesi’ne bağlı hemen tüm
dernekler, kurumlar basılarak insanlar
işkencehanelere taşındı. Saldırının
hedefi savcının iddianamesinde Cep-
he’nin uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı mücadesi olarak açıkça belirti-
liyordu. Savcı iddianamesi devletin
uyuşturucu ve yozlaşmaya hamiliğini
de açıkça belirtiyor, polisin uyuştu-
rucuya karşı mücadele etmediğini,
Cephe’nin uyuşturucu ve yozlaşmaya
karşı mücadele ettiğini itiraf ediyordu.
Şöyle deniyordu: 

“Toplum içinde yaşayan fertler

tarafından önemli suçlar olarak gö-
rülmesine ve yürürlükte bulunan ka-
nunlarda suç olarak tarif edilmesine
rağmen güvenlik kuvvetlerince anında
ve gerekli şekilde müdahale edileme-
yerek soruşturma süreci geciken ve
şüphelileri tam ve net bir biçimde
tespit edilemediğinden eylem faille-
rinin yakalanmalarında zorluklar ya-
şanan bu nedenle tahkikatında delil-
lendirme güçlüğü bulunan fuhuş yap-
mak ve yaptırmak, kumar oynamak
ve oynatmak, uyuşturucu alıp-satmak
ve kullanmak gibi suçlar sebebiyle
toplumda meydana gelen rahatsızlığı
suistimal ederek, halka şirin görünerek
taraftar kazanmak, örgütün etkinliğini
artırmak amacı ve örgüt planlama-
sında olan halk ihtilalinde ilk safha
olan halkı kendi yanlarına çekmek
düşüncesi ile ‘Fuhuşa, kumara, uyuş-
turucuya ve yozlaşmaya hayır' sloganı
adı altında kampanya başlattığı, bu
kapsamda gerçekleştirdiği eylemlerin
Başsavcılığımızca ve Emniyet Mü-
dürlüğünün soruşturma yapmakla gö-
revli birimlerince tahkikatının kap-
samlı bir şekilde yapılması kararlaş-
tırılmıştır.” (05 Haziran 2007 Hürri-
yet)

Uyuşturucu çetelerine karşı mü-
cadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz
için bir de kurumlarımız polisler ta-
rafından basılıyor, dağıtılıyor, işken-
celerden geçirilip, tutsak ediliyorduk.

31 Ağustos 2016’da Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezimiz bir kez daha faşiz-
min saldırısına uğradı, AKP’nin faşist
polisleri iki yıl içinde 400 uyuşturucu

bağımlısının tedavi edildiği ku-
rumumuzu, polis karargahına
çevirdi. Halkın uyuşturucu ba-
ğımlılarını tedavi etmesini is-
temiyorlardı, bu “büyük suç”u
mahalleye “kalekol” kurarak
“cezalandırıyorlardı”. Uyuştu-
rucu bağımlılarının tedavi edil-
diği merkezimizin “kalekol”
isimli polis karakoluna çevril-
mesi özel olarak önemlidir.
“Kalekol”lar, AKP’nin yeni
dönemde halka karşı kurduğu
savaş üsleridir. Böyle bir üs,
uyuşturucuya karşı savaş mer-
kezimizin alternatifi olarak gö-
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rülmüştür. Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
devrimin halk için politikasını, halka
karşı savaş merkezi “kalekol”lar, fa-
şizmin halka yönelik politikasını sim-
geliyordu. Devrim ve devrimciler hal-
kın sorunlarını çözmek için vardır,
faşizm halka zulmetmek, sömürü dü-
zenine başkaldırıyı cezalandırmak,
boyun eğdirmek için vardır.

“Kalekol”, Cephe’ye ve Gazi Ma-
hallesi ve diğer tüm gecekondu halkına
uyuşturucuyla savaşın bedelini ödet-
mek içindi. Kalekol, halkı devrimci-
lerin etrafında örgütlendiğine ve so-
runlarına çözüm aradığına, devrim
için örgütlendiğine pişman etmek
içindi. Ve kurulduğu günden itibaren
halka karşı, devrimcilere karşı saldı-
rının merkezi olarak kullanıldı.

Uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı
mücadelemiz içinde, çetelerin de sa-
yısız saldırısına uğradık. Bedeller
ödedik. Yaralılar, şehitler verdik. Bü-
yük bir enerjimizi, örgütlenmemizi
bu mücadele için seferber ettik. Emek
verdik. Sonuç olarak bu savaşımızda
çok büyük kazanımlar elde ettik.
Fakat, biliyoruz ki, faşist devlet var-
lığını sürdürdüğü sürece uyuşturucu
mafyaları da varlığını sürdürecektir.
Çünkü, en büyük uyuşturucu, fuhuş,
kumar mafyası bizzat faşist devletin
kendisidir. Ve varlığını sürdürdüğü
sürece küçük mafyaları da üretmeye
devam edecektir. 

Bu mücadelemizin en büyük ka-
zanımlarından birisi de bu gerçeğin
artık halk tarafından da bilince çıka-
rılmış olmasıdır. Mücadele halkın
gerçekleri görmesini de sağlamıştır.
Halk, faşist mafya çetelerine karşı
mücadelede başarı sağlamak için,
faşist düzene karşı mücadele etmek
gerektiğini kavramıştır. Çetelerin faşist
düzenle bağını kurmayı başarmış,
başlangıçta kendi evini, kendi ma-
hallesini korumak için başlattığı mü-
cadeleyi, düzene karşı mücadeleyle

birleştirebilmiştir. Çünkü, mücadele
içinde, karşısında faşist devlet tüm
kurumlarıyla açık olarak yer almış,
“uyuşturucuya karşı savaş, faşist dü-
zene karşı savaştır” gerçeği somut-
lanmıştır.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş
ve Kurtuluş Merkezlerimiz
Emperyalizmin ve Faşizmin
Halkı Zehirleme Politikası
Karşısında Halkın Gerçek
Çözümleridir.
Bu Merkezlerimizi
Yaygınlaştırmalıyız
Tüm Ülkeye Yaymalıyız

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezimiz (HFG),
faşizmin uyuşturucu batağına sürük-
lediği gençlerimizi tedavi etmeyi ba-
şarmıştır. Hiç ilaç kullanmadan 400
uyuşturucu bağımlısının 2 yıl içinde
uyuşturucu bağımlılığından kurtarıl-
masını sağlamıştır. Bu halkın ve dev-
rimcilerin faşizmin saldırıları, faşizmin
halkı zehirleme politikası karşısında
çaresiz olmadıklarının bir gösterge-
sidir.

Dünyada eşi benzeri yoktur.

Dünyada bir ilktir bu merkez. Devlet
destekli değildir. Çünkü bu devlet, bu
merkezi desteklemez. Çünkü uyuştu-
rucuyu pazarlayan, halkı, gençlerimizi,
çocuklarımızı zehirleyen bu devlettir.
Çünkü bu merkezi yıkmak için elinden
geleni yapan bu devlettir.

Avrupa Birliği fonlarından da bes-
lenmemiştir bu merkez. Çünkü uyuş-
turucunun kaynağı emperyalistlerdir.

Bu merkez halkın eseridir. İktidar
iddiamızın, halka duyduğumuz sevginin,
faşist düzene duyduğumuz öfkenin
eseridir. Halkın sorunlarını taa yüreği-
mizde hissettiğimizin ifadesidir.

HFG, halkın gücü ile kurulmuş

bir tedavi merkezidir. Halka ücretsiz
hizmet eden, uyuşturucu bağımlılarını
ücretsiz olarak tedavi eden bir kurum
olmasının yanında, halkın emeğiyle,
halkın olanaklarıyla kurulmuş bir ku-
rum olması yanıyla da halkın kuru-
mudur HFG. Halkın uyuşturucu ba-
ğımlılığına karşı örgütlü hareket et-
mesinin bir sonucudur. Halkın uyuş-
turucuyla mücadelesinde başarılı bir
örnektir.

HFG, bu nedenle devletin sürekli
olarak saldırısına uğramıştır. Devlet,
uyuşturucuyla zehirleme politikaları
karşısında halkın çözümsüz, çaresiz
olmasını istemiştir. Ancak, halkı çö-
zümsüz, çaresiz bırakarak sonuç ala-
cağını bilmektedir. Fakat, HFG çare-
çözüm olmuştur.

Çözümü devrimciler üretmiştir,
halk üretmiştir. Çünkü, sadece dev-
rimciler halkın çıkarları için mücadele
ederler, emek verirler, bedel öderler.
HFG tüm bunların sonucunda ortaya
çıkarılabilmiştir.

Yine çözümü, sosyalist ülkeler üret-
miştir örneğin. Çünkü, sosyalizmin
amacı halkın sağlıklı ve mutlu yaşa-
masıdır. Sosyalizm, kar amacı gütmez,
bu nedenle uyuşturucu satıcılarına sos-
yalist sistemde yer yoktur. Sosyalizm,
halkı zehirlemek, uyuşturmak istemez.
Tersine halkın aklına, bilincine ihtiyaç
duyar. Bunun için sosyalist sistemde
uyuşturucu satıcılarına da, uyuşturucu
kullanıcılarına da yer yoktur.
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Bir örnek, “Küba’da sosyalizmin
pratiği” isimli 30.09.2006 tarihli bir
yazıdan, Küba’nın uyuşturucuya karşı
politikasını özetleyen bir anlatım:

“Sosyal güvenlik halkımızın ta-
mamını kapsamaktadır.

Küba’da insanların %85’i ev sa-
hibidir ve bunun için vergi veya ben-
zeri bir şey ödemezler. Geri kalan
%15 sembolik bir ücret olarak, ma-
aşlarının %10’unu ödemektedir.

Yasadışı uyuşturucu kullanımı nü-
fusun önemsiz bir kısmını içermektedir
ve bununla kararlı bir biçimde mü-
cadele edilmektedir.

Kimsenin umudunu şansa bağla-
maması için piyango ve bunun gibi
kumar oyunları Devrim’in ilk yılla-
rından itibaren yasaklanmıştır.

Küba televizyonlarında, radyola-
rında veya yazılı basınında hiçbir ti-
cari reklam yayınlanmaz. Bunun ye-
rine, sağlık, eğitim, kültür, beden eği-
timi, spor, hobiler, çevreyi koruma
ile ve uyuşturucu, trafik kazaları ve
diğer sosyal sorunlarla ilgili anonslar
yapılır. Bizim medyamız eğitir, zehir-
lemez veya yabancılaştırmaz. Bizim
medyamız ahlaksızca tüketen toplum-
ları yüceltmez.”

Uyuşturucuyu yaygınlaştırmak da,
uyuşturucuya karşı mücadele de bir
politikanın sonucudur. Emperyalizmin,
faşizmin politikasını halkın emeğini
sömürmek belirliyor, bunun sonucu
adaletsizlik, adaletsiz düzene halkı
boyun eğdirmek için zulüm, ahlaki,
kültürel yozlaştırma, apolitikleştirmek
şeklinde ortaya çıkıyor. Sosyalizmin
politikasını halkın çıkarları, halkın
daha iyi ve mutlu yaşam sürmesi be-
lirliyor. 

Ülkemizde uyuşturucuya karşı mü-
cadelemizi yaygınlaştıracağız, daha
da büyüteceğiz. Faşizmi bu alanda
da yeneceğiz. HFG’leri Anadolu’nun
her yanında, halkın ihtiyaç duyduğu
yer yerde örgütleyecek, halkın gücüyle
kuracağız. Uyuşturucu çetelerine karşı
halkı örgütleyecek, silahlandıracak,
çeteleri mahallelerimizden söküp ata-
cağız. Faşizmin gücü bunu engelle-
meye yetmeyecektir.

Halkımız; Uyuşturucu ve
Yozlaşma Emperyalizmin,
Faşizmin Halka Karşı
Saldırısıdır
Bu Saldırıya Teslim
Olmayalım, Örgütlenelim,
Savaşalım, Çocuklarımızın
Yaşamlarını Kazanalım

AKP iktidarında, uyuşturucuyla
zehirlemek serbest, uyuşturucu ba-
ğımlılarını tedavi etmek yasaklan-
mıştır. Suç sayılmıştır. Faşizm, halk
düşmanı yüzünü gizleyemez hale gel-
miştir, bu nedenle açık halk düşmanı
yüzleriyle saldırıyorlar. Bu bir yandan
faşizmin pervasızlaştığını gösterir
ama diğer yandan da halka gerçekleri
göstermenin daha kolaylaştığı anla-
mına gelmektedir.

Artık gözlerimizin önünde daha
fazla açık olan faşizm gerçeğine karşı
örgütlenmeli, faşizme, onun katliam-
larına, zulmüne, uyuşturucu-fuhuş-
kumar çetelerine teslim olmamalı,
yaşamlarımızı savunmalıyız.

Faşizm, 31 Ağustos günü sabaha
karşı helikopterler, TOMA’lar ve ak-
repler eşliğinde yüzlerce özel harekat
polisiyle Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
(HFG)’mize saldırdı. HFG’de tedavi
gören hastalar ve çalışanlarımız dahil
15 kişiyi gözaltına aldı. İşkenceden
geçirdi. 

Biz bu saldırıya teslim olmadık.
Yeni yerler tuttuk, onlar da olmaya-
bilirdi, mahallelerimizde evlerimizi
tedavi merkezine çevirir yine uyuş-
turucu bağımlısı gençlerimizi tedavi
etmeye devam edebilirdik. Asıl olan
istemektir, asıl olan teslim olmamaktır.
Faşizm, tedavi ettiğimiz gençlerimiz-
den Salih Kanza’yı işkencelerle göz-
altına aldı, tutukladı, tutsaklık koşul-
larında tecrit etti, iradesini kırmaya
çalıştı. Başaramadı. Salih tutsaklık
koşullarında da direndi. Bir zafer
daha kazandık.

Faşizm, Gazi Mahallesi’nde HFG
merkezimizi yok etmek istedi, biz
bütün mahallelerimize yaymak için
çalıştık. Bunu da başaracağız.

Faşizm, üzerimize uyuşturucu çe-

telerini silahlandırıp saldı. Çetelerin
güvenliklerini aldı. Yoldaşlarımızı kat-
lettiler. Teslim olmadık. Mücadelemizi
daha örgütlü sürdürmek için çalıştık.
Her gün birkaç kişi bile kalsak, so-
kaklara çıktık, uyuşturucuya karşı mü-
cadelemizi sürdürdük. Asıl olan teslim
olmamaktır. Teslim olmayanlar, haklı
olanlar önünde sonunda kazanırlar.
Biz de faşizmin saldırıları karşısında
yeni mevziler kazandık. Mevzilerimizi
yaygınlaştıracağız.

Bu mücadele sadece devrimcilerin
omuzlarında ilerleyecek ve başarıya
ulaşacak bir mücadele değildir. Fa-
şizmin gücü karşısında gerçek güç
halkın örgütlü gücüdür. Sorun halk
olarak hepimizin sorunudur. Uyuştu-
rucu çetelerinin hedefinde tüm halk
çocukları vardır. Bu nedenle, müca-
delede tek birimiz bile dışında kal-
madan, yerimizi almalıyız.

Yoksul mahallelerimizde anaları-
mızın, babalarımızın çığlıkları yük-
seliyor: “Neredesiz, buraya gelin,
daha çok gelin, burada gençlerimizi
zehirliyorlar, gençlerimizi kurtarın”
diye çağırıyorlar. Bu çığlığı karşılıksız
bırakamayız. Tüm mahallelerimize
yetişebilmek için örgütlenmeliyiz.
Sokaklarımızda uyuşturucuyla zehir-
lenip yerlerde yatan, ölümü bekleyen,
ölen gençlerimizin olmaması için ör-
gütlenmeliyiz. Gücümüzü birleştirmek
ve uyuşturucu çetelerinin sokakları-
mızı, evlerimizi işgal etmelerine izin
vermemek için zaman kaybetmeden
harekete geçmeliyiz. 

Bu faşist düzen mafya düzenidir,
bu faşist düzeni layık olduğu yere ta-
rihin çöp sepetine göndermek için
zaman geçirmeden daha fazla örgüt-
lemeli, daha fazla örgütlenmeliyiz.
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Okmeydanı’ndan bir megafonun elektronik sesinden
yayılan bu vatanın gerçek sahiplerinin yılmaz sesidir.
“Halkımız sizi seviyoruz. Sizin için savaşıyor, sizin için
mücadele ediyoruz.” 

Gençlik Federasyonu’nun kapısına 1 Ağustos günü,
gündüz saatlerinde bir kez daha dayandı katil polis. Bir kez
daha diyoruz çünkü, daha önce 5 ayda 6 defa saldırmış
talan etmişti Dev-Genç’lilerin mevzisi Gençlik Federasyo-
nu’nu. 

Yine geldiler. Çünkü 5 ayda 6 defa baskın yaparak
başaramamışlardı. Her gün taciz etmeye başlamış yine
başaramamışlardı. 

1 Ağustos günü bir kez daha hüsrana uğramaya gel-
mişlerdi AKP’nin katil polisleri.Talana gelmişlerdi...
Tıslayarak, uluyarak, hırlayarak saldırdılar devrimci
gençlere. 

Onlarca zırhlı araç ile gelmişlerdi. Geldiler, ancak
teslim alamadılar Dev-Genç’lileri. İçeriden Dev-Genç’liler
direnmeye başladılar. Tüm Türkiye halkları adına. 

Oligarşinin katil sürüsünce sarılmış adasında direnen
MAHİRLER’ di artık ONLAR. 

İçeriden Dev-Genç’lilerin sesleri duyuluyor. Siz de
duymuşsunuzdur onların gür sesini. O ses ki meydanlarda,
hapishanelerde, cuntalarda ve katliam dönemlerinde, her
dönem halkının yanında olandı. Yurduna sahip çıkan,
vatansever, yüreklere cesaret salan Dev-Genç’lilerdi. 

Teslim olmayan BİLGEHANLAR, ŞAFAK-BAHTİ-
YARLAR gibi son anlarına kadar direndiler. Ellerine ne
geçerse düşmana silah olarak fırlattılar. “Siz bizim teslim
olduğumuzu görmediniz, göremezsiniz, vatansever
gençleri teslim alamazsınız” diyerek çatılardan camlardan
direnişe geçti Dev-Genç’liler. 

Megafondan tüm Okmeydanı’na ajitasyon çeken ses
SABO’YDU sanki. Yankılanıyordu yine tarihsel haklılı-
ğımız, meşruluğumuz, yenilmezliğimiz düşmanın suratına.
Tüm Okmeydanı halkı dinledi Dev-Genç’lilerin teslim
olmayan coşkulu sesini. 

“Halkımız, bizi, uyuşturucuya karşı olduğumuz için,
yozlaşmaya karşı olduğumuz için gözaltına almak
istiyorlar. Biz Nuriye ve Semih için direnenleriz. Biz
adalet istiyoruz, parasız eğitim istiyoruz. Biz vatansever

gençleriz, sizi çok seviyoruz “ diye bağırıyordu Dev-
Genç’lilerin sesi. 

Düşman aciz, düşman namert ve korkak. 10 kişi için 10
panzer dizmişti kapıya. Kapı açılmaz, kapıdan içeri girmek
kolay değil. Çünkü o kapı bir mevziye açılır. O mevzide
Elifler, Mahirler yetişmişti. O kapı sevgi, bağlılık, vefa ile
örülmüştü. O kapı tüm Türkiye halklarının direniş tarihinden
süzülen Cephe ideolojisiyle çelikleşmişti.

Kolay değildi saatlerce vuruşan ama teslim olmayan
cevahir yüreklilerin mevzisine girmek. 

Dev-Genç’lilerin haklı, meşru sesi yankılanırken tüm
mahallede, mahalle halkı da ses veriyordu balkonlarından
Dev-Genç’lilere. “Sizinleyiz. Biz de sizi seviyoruz.”
Küfürler sayıyordu düşmanın suratına.  Salyalarını halka
sıçratan katil köpekler esnafı, kendilerine yuh çeken
herkesi tehdite başladılar. Federasyon’un yanında sırf
devrimcilere yapılan eziyetin karşısında durdu diye 3
işçiyi yaka paça gözaltına aldılar. 

Daha bir iki gün önce aynı mahalleli bir direnişe
şahit olmuştu.  HAMİYET YILDIZ’IN yoldaşı ufak
tefek bir genç kız dikilmiş gençliğe ateş açıp saldıran bir
panzerin karşısına taşlıyor, durdurmaya çalışıyordu. Yol-
daşlarına taciz ateşinde bulunan çocuk katili polisin pan-
zerinin karşısına bedenini siper ediyordu, saldırıyı dur-
durmaya çalışıyordu Neslihan Albayrak. Tekti sokakta
ama yalnız değildi. Tarihi onunlaydı, devrimci gelenekleri,
değerleri onunla. Yoldaşları, halk sevgisi, düşmana kini
onun cüretli bilincindeydi. 

Mahalleli cesaretiyle devleşen bu Dev-Genç’linin di-
renişinin büyüklüğü karşısında sahiplenme gösterdi.  Bir
Dev-Genç’li değil bir sınıftı, bir halktı direnen katiller
karşısında. 

Bir yanda halk çocukları, bir yanda halk çocuklarının
katilleri.

Bir yanda ezilen halklar, bir yanda patronları için
halkın gözünün yaşına bakmayan kapı kulları.

Bir yanda yoksullar, bir yanda zenginlerin iktidarını
koruyan katiller vardı. 

Katiller Neslihan Albayrak’ı sahiplenen mahalleliye
de ateş açtılar. Onlar için isim ve yüz fark etmezdi,
herkes düşman, herkes tehlike idi yoksullar söz konusu

MEGAFONDAN YANKILANAN TARİHSEL
HAKLILIĞIMIZDIR. BİZ KAZANACAĞIZ.

SALDIRILARINIZLA DEV-GENÇ İ BİTİREMEZSİNİZ. 
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olunca. 
Neslihan Hamiyet oluyordu,
Gençlik Federasyonu Kızıldere... 
Dev-Genç direniştir, bağımsızlık ve özgürlük savaşıdır.
Dev-Genç halk ve vatan sevgisidir. 
Saldırıları bitmiyor düşmanın, bitmeyecek. Bu savaşta

onlar kaybedene kadar saldıracaklar. Korkuyorlar gençliğin
zulme karşı örgütlenmesinden. Korkuları gözlerine uyku
girmesini engelliyor. 5 Ağustos’ta bir kez daha aynı kor-
kuyla saldırdılar daha 4 gün önce azgınca bastıkları
Gençlik Federasyonu’na. Aldıkları cevap yine aynıydı.
Ellerinde ne kalmışsa yığmış, barikat yapmıştı devrimci
gençler. O barikatın bir yanı onuru, namusu bir yanı
talanı, zulmü temsil ediyordu. Dev-Genç’liler sloganlarla,
coşkuyla, marşlarıyla, direnişle cevap veriyordu. Dev-
genç Kızıldere'den bu güne, her saldırıdan kendini
yeniden yaratarak çıkmıştır, imha saldırılarıyla devrimci
gelenekler yok edilemez. 

Kim yok edebilir kim unutturabilir haklılığımızı, ger-
çekleri.

Kim yok edebilir Anadolu halkının tüm evlatlarını...
İşbirlikçiler, teslimiyetçiler, katiller çoğalırken, va-

tanseverler daha da çoğalıyor çoğalacak. İşte bizimkiler;
48 yıllık tarihin gücü omuzlarında direniyor; işte bizimkiler
katillere karşı tüm Dev-Genç şehitlerinin gülen gözlerini
almış emanet, vuruşuyor.

Beheyyy zulmün bekçileri katiller, halk düşmanları;

AKP, Gençlik Federasyonu’na saldırarak, bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesini engelleyemez. Korkun ve
korkmaya devam edin. Çünkü korkmakta haklısınız.
Çünkü Amerikan işbirlikçisi, faşist AKP iktidarının gücü
Dev-Genç'i teslim almaya yetmedi, yetmeyecek. Değil
8 ayda 7 defa, milyon kere gelin, milyon milyon gelin
BİZ KAZANACAĞIZ!

ASIL SİZ TESLİM OLUN! BİZ DEV-GENÇ’Lİ-
YİZ!

Faşist Baskılarla Dev-Genç’lileri Teslim Alamaya-
caksınız Mücadelemizi Büyüteceğiz!

AKP Faşizmi Gençliği Teslim Alamaz! Parasız ,De-
mokratik Eğitim İstiyoruz. Alacağız!

Adaletsizliğe Teslim Olmayacağız, Parasız, Bilimsel,
Demokratik Eğitim Mücadelemizi Büyüteceğiz.

DDEV-GENÇLİ OLMAK İDDİALI OLMAKTIR
Biz Dev-Genç’liyiz.
BU ÜLKENİN TÜM GENÇLİĞİ BİZİM OLMA-

LIDIR.
Bu iddianın tek sahibi biziz!
İddiamızı gerçekleştirmek için her bir liseliyi, her

bir üniversiteliyi tek tek ikna edebilecek inanca ve
enerjiye sahibiz.

Sade düşünmek,  iddialı olmaktır. 
Hiçbir şeyi belirsiz bırakmamak, köşeli olmak iddia

sahibi olmaktır.
İddiamızı korumak ve büyütmek programlı olmak

ve hayatı örgütlemektir.
Ülkenin bütün gençleri bizim olacak. 
Emek, sabır ve kararlılıkla iddiamızı büyüteceğiz.

Kıssadan Hisse
HESAP SORMAK
"Kuralı budur ki, egemen egemenliğini sürdürecek ve

dahi soracak ki yanına kalacak Börklücemizi yitirip bize

gözdağı vermekte sıranın bizde olduğunu bildirmekte.

Bizde  Bedreddin isek, bizde her sözümüzün doğru-

luğuna inanıyorsak, bunun öcünü koymamalıyız.

"(Azap  Ortakları-Erol Toy-Syf-44/3.Cilt)

Özdeyiş: 
Sun Tzu
Başarılı bir hareket; başına vurulduğunda kuyruğu

ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vu-
rulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden
hızlı bir yılan gibi olmalıdır.

Bizi Susturamaz, Teslim Alamazsınız

İstanbul Gazi Mahallesi’nde dergimizin hazırlık çalış-
malarının yapıldığı Ozan Yayıncılık Bürosu 2 Ağustos’ta
katil polisler tarafından basılıp talan edilmiştir. Ankara
Dev-Genç, yaptığı açıklamayla AKP faşizminin acizliğini
bir kez daha ortaya koydu.

“… Korkuyorlar o kadar yandaş basına o kadar yandaş
kanala, gazetelere, kalemşörlere rağmen korkuyorlar bu
dergiden… Önderlerimizden, şehitlerimizden, kitaplarımızdan,
kalemlerimizden, yazılarımızdan, şarkılarımızdan, türkü-
lerimizden, şiirlerimizden, resimlerimizden, derelerimizden,
ormanlarımızdan, denizlerimizden ürettiğimiz ve üreteceğimiz
her şeyden Anadolu’dan korkuyorlar.  Onlarda bir dava
uğruna yaşayıp bedel ödemenin haklılığı ve sıcaklığı yok,
onlar için emeğin alınterinin önemi yok. İşte bu yüzden
korkuyorlar.

Dergimiz sizin satılmış yayın organlarınıza, muhabirlerimiz
de sizin o düzenbaz aşağılık kalemşörlerinize benzemez.
Gerçekleri tarih yazar, biz tarih yazanlarız. Yaptıklarınızın
hesabını soracağız!”

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

İstanbul Armutlu Dev-Genç, 9 Ağus-
tos’ta Gençlik Federasyonu baskını ve
tutuklamalar ile ilgili yazılı açıklama
yayınlayarak şu sözlere yer verdi;

“… 6 ayda 7 baskın, onlarca gözaltı,
işkence ve tutuklama, talan edilen kul-
lanılamaz hale getirilen bir dernek binası.
Demokrasi ile yönetildiği söylenen hatta
ve hatta “Demokrasi Bayramı” olan bir
ülkede gerçekleşiyor. 6 ayda 7 defa bas-
tılar. Kırılan duvarlarla, kullanılamaz
hale getirilen eşyalarla doldu her yanımız.
Ama her baskın sonrası yine ve en gü-
zelini yaptık. Kırılan duvarların harcını
elimizle kardık. Karalanan, katil polisin
ahlakını yansıtan yazıları üstünü elleri-
mizle boyadık. Ve savaşı büyütme id-
diamızı yazdık duvarlarımıza. Çeliğin
sertleşmesi işte tam da böyle oldu.

Bu yüzdendir AKP ve katil polisle-
rinin saldırısı, bu yüzdendir mücadele-
mize vurulmak istenen balta. Bu balta
her seferinde bu taşa, çeliğe çarpmaya
devam edecek. Mücadelemize vurdu-
ğunuz bu balta her seferinde bu büyük
iddianın kayasına çarpacak. Biz Dev-
Genç’liler olarak kurumumuzu, yük-
lendiğimiz tarihi misyonu her nerede
olursak olalım savunacağız. Baskınla-
rınız, talanlarınız karşısında biz değil
siz çaresizsiniz. Bizler her baskının,
saldırının, katliamın ardından yeni in-
sanlar doğuran büyük ailemizin evlat-
larıyız. Baskınlarınız Şafaklar’ı, Ber-
nalar’ı, Aysunlar’ı, Sılalar4ı yaratmıştır.
Baskınlarınız, baskın anında megafondan
halka “Halkımız Sizi Çok Seviyoruz”
dedirten cüreti yaratmıştır. (...)”

Baskınlardan Daha Güçlü Çıkıyoruz
Çünkü Biz Direnerek, Savaşarak Şe-

hit Düşenlerin Öğrencileriyiz…
Biz Dev-Genç’lileriz
Dev-Genç’liler onyıllardır her sal-

dırının ardından daha çok güçlenerek,
yenilenerek çıkmıştır. Tarih sahnesine
çıktığından itibaren kimler geldi, kimler

geçti Dev-Genç hala mücadelesine de-
vam ediyor. Onlarca şehit-tutsaklık verdi
ve vermeye devam ediyor. Dev-Genç'liler
bir an olsun geri adım atmayı düşün-
mediler ve ilk akıllarına gelen ‘direniş,
hesap sorma…’ olmuştur. İşte yine bir
baskın ve tutuklamanın ardından ‘bitir-
diğini’ düşünen düşmana karşı müca-
delelerinin başında işlerine devam edi-
yorlar.

Dev-Genç ve Liseli Dev-Genç’lilerin
Yaptığı Çalışmalardan Derlediklerimiz
Şu Şekilde;

Ankara: Liseli Dev-Genç’liler 3
Ağustos’ta, Gençlik Federasyonu baskını
ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın
direnişlerine ilişkin pankart astı. Tuz-
luçayır’da asılan pankartta Gülmen ve
Özakça’nın direnişlerinin 148. gününde
olduğuna vurgu yapıldı. Mamak Abidin
Aktaş Sokağa asılan pankartta ise “Dev-
Genç’i Bitiremezsiniz!” sloganı işlen-
mişti.

İSTANBUL
Bahçelievler: Dev-Genç’liler 4 Ağus-

tos’ta Zafer Mahallesi’nde Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça’nın direnişlerine
ilişkin pankart astı. Asılan pankarta
“Adaletsizliğe İsyandır Açlığımız! Nu-
riye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!
Dev-Genç” imzalı slogan işlendi.

Çayan: Liseli Dev-Genç’liler 8 Ağus-
tos’ta, Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın direnişlerine ses olmak ve taleple-
rinin karşılanması için pankart astı. Asılan
pankarta “Para İçin Değil, Halk İçin Öğ-
retmenlik! Nuriye Semih Yaşasın! Liseli
Dev-Genç” imzalı slogan işlendi.

İkitelli: Dev-Genç’liler 1-2
Ağustos’ta, Gençlik Federasyonu’na
yapılan baskını ve gözaltına alınan
yoldaşlarını mahalle halkına anlattı.
Boztepe Sokak’ta yapılan çalışmada
ajitasyonlarla, katil polis tarafından
basılan binanın dağıtılıp talan edil-
diği ve baskının meşru olmadığına

değinildi. Ayrıca yapılan çalışma-
larda mahallenin birçok yerine,
yapılan baskını teşhir eden yazı-
lamalar işlendi.

Okmeydanı-Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler 5, 6 Ağustos’ta

her iki mahallede de umudun ve halkın
sesi olan Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada, halka, son dönem-
lerde yapılan baskınlar ve Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça’ya uygulanmak
istenen zorla müdahale anlatıldı. Çalış-
malar sonunda toplam 155 dergi halka
ulaştırıldı.

Dev-Genç’li Saldırıya Direniş
İle Karşılık Verdi

İstanbul Okmeydanı’nda 4 Ağustos
saat 22.30’da AKP’nin eli kanlı katil
polisleri Gençlik Federasyonu’na sal-
dırdı. Plastik mermiler, gaz kapsülleri
ile başlayan saldırı getirilen TOMA'nın
tazyikli suyu ile devam etti. Bunun üze-
rine binada bulunan iki Dev-Genç’li
saldırıya direniş ile karşılık verdi. Renkli
boyalar ve taşlar ile cevap veren Dev-
Genç'lilere karşı katil polisler çaresiz
kalmış ve Gençlik Federasyonu önünden
geçmeye korkar hale gelmişler. Zırhlı
araç kodları S-4, J-1, Z-29, S-51, S-48
olan akrepler ile saldıran katil polisler
çareyi TOMA getirmekte bulmuşlar.
Fakat gelen TOMA da aynı akrepler
gibi kaçıp gitmiştir. Direniş gece 00.30’da
katil polislerin mahalleden kovulması
üzerine sona ermiştir. Son olarak Dev-
Genç’liler polislerin mahalleden ayrıl-
maları üzerine “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer!” sloganları ile direnişi iradi olarak
sonlandırdı.

Tarihsel ve Siyasal Haklılığımızla Haykırıyoruz; 
Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
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Liseliyiz Biz

Liseli Arkadaşlar 
Düşman bizleri yıldırmak için bas-

kınlar düzenliyor, gözaltına alıyor ve
tutukluyor. Tüm bu baskılar karşısında
yılmamak düşmanın saldırılarına cevap
vermekle mümkündür. Nasıl cevap ve-
receğiz. Öncelikle iddiamızı koruya-
cağız. Geri adım atmak ölümdür. Ül-
kemiz gençliğini düzenin ideolojisine
bataklığına teslim etmeyeceğiz. 

Bu yüzden örgütlenmede ısrar ve
kararlılığımızı koruyacağız. Israr ve
kararlılık yoksa, aslında orada gerçek
anlamda mücadele de yoktur! Israr ve
kararlılık direnmenin de savaşmanın
da  olmazsa olmazıdır! Mevzimizi ko-
rumada, savunmada ısrarcı ve kararlı
olmalıyız.

Daha hızlı örgütlenmeler yapmalı,
dünden daha hızlı olmalıyız. Kendimizi
ve yoldaşlarımızı geliştirmeliyiz. 

Şimdi tutuklanan her bir Dev-Genç’li
yoldaşımızın yerini doldurmak bizlerin
görevi. 

Çalışmalarımıza daha fazla çalışmalı,
daha programlı olmalı, çevremizdeki
ilgilendiğimiz liselilere adım attırmalıyız. 

Eğitimleriyle daha fazla ilgilenmeli,
bizi sahiplenmelerini sağlamalıyız. 

Sahiplendirmek kolektivizmin bir
parçası haline getirmektir. Hiçbir işimizi
tek yapmamalıyız. Her zaman her an
örgütleme yapmalı, pratiğin kendisini
eğitim çalışması haline getirmeliyiz. 

Düzenden tek bir liseliyi çekip almak,
örgütlemek bir zaferdir. Düşmana vu-
rulan bir darbedir. Örgütleneceğiz.

Biz Liseli Dev-Genç’lileriz. Faşist
baskılara teslim olmayacağız. Müca-
delemizi büyüteceğiz. 

Baskın ve Tutuklamalar 
Yürüyüş’ün Kalemini 
Durduramaz!

İstanbul Gazi Mahallesi’nde dergi-

mizin hazırlık çalışmalarının yapıldığı Ozan
Yayıncılık Bürosu 2 Ağustos’ta katil polisler
tarafından basılıp talan edilmiştir. Yapılan
baskın ve tutuklanan dergi emekçimiz Elif
Ersoy için yapılan açıklamalardan derle-
diklerimiz şu şekilde;

Liseli Dev-Genç (2 Ağustos):

“… Yapılan baskın 3,5 saat sürmüştür.
Bugün AKP kendi yasalarına bile uymuyor,
hukuken arama esnasında avukatların içeri
sokulması gerekirken, avukatlar içeri so-
kulmamış ve içerisi talan edilmiştir. AKP
kendi basını olan burjuva medya ile, yalan
yanlış haberler ile halkımızı kandırmaya,
sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi
haberler yaparak iktidarda kalmaya çalışıyor.
Yürüyüş dergisi ise ülkemizde ve Avrupa’da
yaşanan faşizmi; “Emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapi-
talizme karşı sosyalizm!” şiarı ile teşhir
ediyor, yalanın, yerine gerçeği koyuyor.

Yapılan baskının amacı bellidir, halkımız
için verilen onurlu mücadeleden devrimcileri
koparmak ve iradelerini kırmaktır. Buradan
AKP’ye ve katil polislerine sesleniyoruz;
geldiniz, kurumlarımızı bastınız, üyelerini
işkenceler ile gözaltına aldınız, talan ettiniz,
peki sonuç ne oldu? Devrimcileri onurlu
mücadelelerinden vazgeçirebildiniz mi?
İradelerini kırabildiniz mi? Hayır kıramaz-
sınız!

Yapılan baskın da, talan da, işkence de
boşunadır. Çünkü meşru değilsiniz, kurum-
larımıza saldırdınız, 5 yaşındaki bir çocuğu
katlettiniz. Halkımız sizi çok iyi tanıyor,
halkın gözünde meşru olan siz değil dev-
rimcilerdir, bunun için de halka ve dev-
rimcilere saldırmaktan vazgeçin. Sizleri
uyarıyoruz. Kirli ellerinizi halk çocuklarının
üzerinden çekin. Eğer çekmezseniz yeni
Bünyaminler’le, yeni Sılalar’la dayanırız
zulmün kalelerine.”

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!

HER SALDIRIDAN DAHA FAZLA ÖRGÜTLENEREK, 
DAHA FAZLA GÜÇLENEREK ÇIKACAK BİZ KAZANACAĞIZ. 
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Biz bir MAKİNA değiliz. Biz devrimciyiz! Biz mekanik bir
aksam, bir motor, bir çarkın dişlisi değiliz. Biz tepeden tırnağa,
tüm duygu ve düşünceleriyle DEVRİMCİYİZ.

Dünyanın en onurlu işini yapıyoruz. 
“Proleter tek başına bir birey olarak hiçbir şey değildir.

Onun bütün gücü, bütün gelişmesi, bütün umutları ve bekley-
işleri örgütten, arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü sistemli eylem-
den gelir. O kendini büyük ve güçlü bir organizmanın parçası
olduğu zaman büyük ve güçlü hisseder. Bu organizma onun
için temeldir.” (Lenin, Bir Adım İleri İki Adım Geri, syf: 146)

İşte örgüt bilinci, kendisini iliklerine kadar bu büyük ve
güçlü organizmanın bir parçası olarak hissedebilmektir. 

Lenin başka bir tanımda örgütü anlatırken, “Savaşı kazan-
dıran, büyük imkanlar, askeri güçler, çok sayıda kadrolar değil;
merkeziyetçilik, disiplin, tek bir kişi gibi hareket edebilme
özelliğimizdir.”

Bizi tek bir kişi gibi, aynı ruh ve coşkuyla hareket ettiren
şey ise bizim ideolojimiz ve ideolojimizin yarattığı ruh ve coş-
kudur. Tabii bizim sözünü ettiğimiz ruh, metafizik ruh değildir.
Yeni insanı yaratan ideolojinin yarattığı duygu ve düşüncelerin
bütünüdür. Ruh; bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin
hayat gücüdür. Canlılık ilkesi, devrim iddiamız hayat gücü,
örgüttür.

Ve bir Cepheli, bir devrimci bulunduğu her yere bu ruhu
taşımalıdır. Tek işi yazı yazmak bile olsa, tek işi kapı açıp kapa-
mak bile olsa, yaptığı her işe kendini tümüyle, ruhuyla, coşku-
suyla verebilmelidir. Çünkü Cepheli, her işi neden yaptığını
bilir. Emeğini hangi onurlu mücadele yolunda verdiğinin bilin-
ciyle hareket eder. Fabrikada 10 saat emeğini satan bir işçinin
yorgunluğu yoktur onda; çünkü bir devrimci için çalışmak
zorunluluk değil onurdur. 

İş yapmak değil; her işi örgüt ruhuyla yapmak önemlidir.
Örgüt ruhu ile yapmak; her işi DEVRİM İÇİN ve ÖRGÜTLE
BİRLİKTE yapmaktır. 

Aldığımız bir görevi memur gibi yerine getirmek değil de;
ona kendimizi katarak yapılabilecek en iyi işi yapmaktır örgüt
ruhuyla iş yapmak.

Örgüt bilinci, yaptığımız her işin baştan sonuna tüm ayrın-
tılarıyla örgütlü olması demektir. Bu ayrıntıları ise örgüt tek tek
söyleyemez. Kişinin kendisinin düşünmesi, üretmesi, zengin-
leştirmesi gerekir. Örgüt olmak budur zaten.

Örgüt sadece maddi bir bütün olarak değerlendirilemez.
Örgüt bir ruh ve duygu birliğidir. İdeolojik ve siyasi birliğin
üzerine ruh ve duygu birliği kurulmadığında bir örgütten söz
edilemez.

Yaptığımız işin devrim için olduğunun bilincinde olmak,
bunu hiç akıldan çıkarmamak, örgütlü ruh halidir.

Örgütün çıkarlarına göre üzülmek, örgütün çıkarlarına göre
sevinmek, örgüt için öfkelenmek ya da hoşgörmek, örgüt ruhu-
dur.

Devrimci ruh ve coşku: 
1- En sıradan işlere dahi büyük bir coşku ve istekle sarılmak, 
2- Küçük büyük iş ayırmamak, 
3- Moral değerlerimizi güçlendirmek, 
4- Bizi mücadeleye bağlayan ana halkayı asla bırakmamak, 
5- Yenilsek de, düşsek de ayağa yeniden kalkmak, 
6- Yeniden başlama cesaretine sahip olmak, 
7- Emperyalizm karşısında dimdik durmaktır.

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR

4+3

DEVRİMCİ RUH VE COŞKU ŞEHİTLİĞİNİ 
BİLE ÖRGÜTLEYEBİLMEKTİR

Bir akşam oturmuş silahlarını söküp-takıyor, bakım-
larını yapıyorlardı. Sohbet esnasında Esma (Polat), 

- Birkaç gün önce Fransa ve İngiltere’de öğrencilerin
protesto için parmaklarını keserek kanlarıyla pankart
yazdıklarını gördüm. Biz de şehit düşmeden önce duva-
ra kanla hareketimizin adını yazabiliriz, dedi. 

Yoldaşı böyle bir şeyi düşünürken Esma konuşması-
na devam etti. 

- Eğer bir gün kuşatma altında kalırsam kanımla slo-
ganımızı yazacağım. Vasiyetimdir, cenazemi sloganlarla,
kırmızı karanfillerle, bayrağımızla, 12 Temmuz şehitleri-
nin yanına gömün beni. 

Kurtuluş Mahallesi 304. Sokak’ın her tarafı yüzlerce
polis, panzer, çelik yelekli özel timler tarafından sarıl-
mıştı. Evde üç kişi vardı. Esma, Sıddık ve Güven.
Polislerin ateşle karışık “Teslim ol” anonsuna marşlar ve
sloganlarla karşılık veriyorlardı. Yüzlerce insan birik-
mişti çevrede. Kuşatılanlardan bir bayanın sürekli ‘tes-
lim olmak yok ölene kadar savaşacağız’ diye bağırdığına
tanık oluyorlardı. Ard arda bomba atıyorlardı dışarıdan.
Onların sloganları ve marşları ise hiç susmuyordu. 

Esma bir an bir sıcaklık hissetti vücudunda. Elini sız-
layan yerine götürdü. Yaralanmıştı. “Tam sırası” diye
düşündü. Parmaklarına bulaşan kanla duvara “DS”
yazdı yavaş yavaş. Gözleri Güven ve Sıddık’ı aradı.
İkisi de yerde yatıyorlardı. Sesleri çıkmıyordu.
Gülümsedi Esma. Yumruğunu sıktı ve gözlerini kapadı. 

İŞ YAPMAK DEĞİL, HER İŞİ 
ÖRGÜT RUHU İLE YAPMAK ÖNEMLİDİR!
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevlerinin 150. gününde Nuriye Semih Dayanışması
Beşiktaş Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştirmek
istedi. Oturma eylemine polis saldırdı ve aralarında bü-
romuz avukatı Barkın Timtik ile Adalet Okulu Öğrencileri
Görkem Ağdede ve Ayşenur Demir’in bulunduğu 36
kişi işkencelerle, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı
ve Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Avukat
arkadaşımız gözaltına alındığı sırada ve özellikle Vatan
Emniyet Müdürlüğü içinde yoğun işkenceye maruz
kaldı.  Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işkenceye
ilişkin Barkın’ın anlatımları: “Nezarethaneye götürmeleri
sabah saat 06.00’ı buldu. Kimimizi üst araması, kimimizi
parmak izi bahanesiyle götürüp işkence yapıp geri
getirdiler. Bana üst araması sırasında saldırdılar. Yüzüme
birkaç defa yumruk atıldı. Yere yatırdılar, kafamızı ve
sırtımızı ezdiler. Sırtımıza çıkıp tepindiler. Bacak alt kı-
sımlarındaki bütün kaslar bu nedenle ağrıyor”.

Avukat arkadaşımız Barkın Timtik, müvekkilleri
Nuriye ve Semih’e adalet istediği için 2 haftada 3. kez
gözaltına alındı ve işkence gördü. Ne işkenceleriniz ne
de gözaltı saldırılarınız Avukat Barkın Timtik’i ve öğrenci
arkadaşlarımızı yıldıramayacaktır! Çünkü biz sizi tanıyoruz
ve bu saldırıların nedenini biliyoruz.

Haftalardır İstanbul’da Nuriye ve Semih için basın açıkla-
maları ve yürüyüşler düzenlendi. Bu haftaya kadar gerçekleşen
eylemlerde hiçbir sorun yaşanmazken bu hafta İstanbul polisi
kendilerine verilen talimatla saldırmaya başladı. Biz bu
saldırının ve engelleme çabalarının hedefini çok iyi biliyoruz.
AKP iktidarının hedefi çok nettir:

Hedef, Nuriye ve Semih’i hastanede tecrit etmek, dışarıda
Nuriye ve Semih için yükselen sesleri kesmek ve Nuriye ve
Semih’e zorla müdahale de bulunmaktır. Bu yüzden haftalardır
gerçekleşen eylemler hiçbir hukuksal gerekçe olmadan ya-
saklanmaya başlamıştır. Bu yüzden Nuriye ve Semih hapishane
hastanesine götürülerek avukat görüşleri günde 2 saat ile sı-
nırlanmıştır.

AKP faşizmi, Nuriye ve Semih’i hastanede tecrit edip, dı-
şarıda onlar için yükselen sesi kesmek istiyor. Böylece halka
duyurmadan Nuriye ve Semih’i sakatlama pahasına zorla
müdahale etmeyi düşünüyor.  Biz bu politikanın farkındayız
ve bu politikalarınızı boşa düşüreceğiz. Önümüzdeki tüm hu-
kuksal yollar kapanmıştır. Şimdi halkımıza gerçekleri anlatma
zamanıdır, şimdi Nuriye ve Semih’in adalet talebini tüm Tür-
kiye’ye duyurma zamanıdır. Bunu engellemeyeceksiniz!

Bu terör Nuriye ve Semih’in sesi duyulmasın diye, uygu-
lanıyor. Bu nedenle avukat arkadaşımız yumruklanıyor, saç-
larından tutulup yerlerde sürükleniyor ve sırtında tepiniliyor.
AKP iktidarına sesleniyoruz: Elinizden geleni ardınıza
koymayın! Vazgeçiremezsiniz, ne yaparsanız yapın avukat
Barkın Timtik, Nuriye ve Semih demeye devam edecek. 

Siz yorulacaksınız, sizin işkence yapmaktan enerjiniz tü-
kenecek. Her yerde bizi göreceksiniz. Müvekkillerimizi kat-

letmenize veya sakat bırakmanıza seyirci kalmayacağız.
Faşizmin mahkemelerinin tutuklama tehditleri ve cezalarıyla
temel haklar ve özgürlükler mücadelemizi savunmaktan vaz-
geçmeyeceğiz.

Faşizmin ruhları ve beyinleri teslim almasına izin verme-
yeceğiz. Halkın aydını olarak halkın safında olan avukatlar
olarak, halkımızın haklarına sonuna kadar sahip çıkacağız.
Bu süreçte Nuriye ve Semih’in meşru talepleri karşısında
terör uygulayan iktidara, sessiz kalan, işkenceyle gözaltına
alınan avukatlara sahip çıkmayan, kendi üyesi olan avukatları
korumaktan aciz, faşizmin terörü karşısında korkudan sinip
bekleyen İstanbul Barosu yönetimine de çağrı yapıyoruz: Ya
Baro yöneticisi olmaktan kaynaklanan sorumluluklarınızı la-
yıkıyla yerine getirin ya da mücadele etmek isteyen, faşizme
karşı boyun eğmeyen meslektaşlarınızın önünden çekilin!
Aksi takdirde tarihe faşizme karşı sinmiş ve korkmuş bir
Baro yönetimi olarak geçeceksiniz! (...)

Tüm meslektaşlarımızı sesimizi yükseltmeye ve Nuriye
Semih’in adalet talebine sahip çıkmak için İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne gitmeye çağırıyoruz! AKP faşizmi binlerce
avukata işkence yapamaz, binlerce avukatı gözaltına alamaz
ve tutuklayamaz. Bir olursak çok daha güçlü oluruz. Faşizme
karşı birleşelim ve sesimizi yükseltelim!

Avukat Barkın Timtik Serbest Bırakılsın!
Nuriye ve Semih İşe İade Edilsin!
Nuriye ve Semih’e Özgürlük!
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Halkın Hukuk Bürosu
6 Ağustos 2017

Yaşadığımız Her Yere Yüksel
Direnişi’nin Sesini Taşıyacağız

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin  145.
gününe dikkat çekmek için, Haydar Doğan isimli Halk
Cepheli  Almanya'nın Trier şehrinde bulunan Karl Marx
Evi'ni ziyaret ederek, evin önünde "Nuriye Gülmen - Semih
Özakça 145. Tag Im Hungerstreik" (Açlık Grevinde 145.
Gün) yazılı bir döviz açtı.

Karl Marx Evi'nde görevli bir kişi onu evin içine davet
ederek ev hakkında bilgi verdi. Bu arada  eve ziyaret için
gelenlere Nuriye ve Semih hakkında bilgi verildi.

Karl Marx Evi de kendi internet siteleri için fotoğraflar
çekerek yayınlayacaklarını bildirdiler.

Her Yerde Direnmeye, 
Halkımızın Direnme Hakkına 

Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için İstanbul ve Anadolu'da eylemler ve
çalışmalar devam ediyor. Baskı ve zor-
balıkla halkı sindirmeye çalışan işbirlikçi
AKP iktidarı saldırdıkça sahiplenmenin
arttığını görüyor ve korkuları büyümeye
devam ediyor. Ne kadar saldırsanız da
Nuriye ve Semih'in direnişi halklaşmıştır
boğamazsınız. Asıl boğulan ve yok olan
sizler olacaksınız. Derlediğimiz haberleri
aşağıda yayınlıyoruz.

İSTANBUL
İkitelli Halk Meclisi: İkitelli Halk

Meclisinin Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için 21.00-22.00 eylemleri devam
ediyor. 31 Temmuz'da yapılan ses çı-
kartma eylemini birçok kişi tarafından
sahiplenildi. Çalınan tencere, tavalarla
ve atılan sloganlarla tüm sokaklar inletildi.
2 Ağustos'ta da aynı eylem devam etti

Okmeydanı Halk Meclisi: Okmey-
danı Halk Meclisi olarak Piyalepaşa Ma-
hallesi Mehmet Ayvalıtaş Parkı trafo
önünde Nuriye ve Semih için her hafta
olduğu gibi 27 Temmuz'da bir eylem
yapıldı. Gerçekleşen eylemde trafo önün-
de mumlar yakıldı ve uzun bir süre
alkışlı ajitasyonlar çekildi. Eylem boyunca
katılımcı sayısı 50'yi buldu. Eylem bit-
tikten sonra mahalle içerisinde kısa bir
yürüyüş gerçekleştirildi. 1 Ağustos'ta
Nuriye ve Semih için Yolağzı Trafo
önünde program düzenlendi. Trafo önün-
de ajitasyonlar eşliğinde mumlar yakılıp
dilek feneri uçuruldu. Programa 10 kişi
katıldı. Her Perşembe günü olduğu gibi
3 Ağustos'ta da “Nuriye ve Semih için
Sen de Bir Şey Yap” programı düzenledi.
Parkta bulunan trafonun önünde mumlar
yakılırken bir yandan da halka Nuriye
ve Semih ile ilgili ajitasyonlar çekildi. 7
Ağustos'ta ise Piyalepaşa Mahallesi ve
Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerini
yansıtan pullama çalışması yaptı. 200

adet pullamanın yapıldığı çalışmaya 4
kişi katıldı.

Çayan Halk Meclisi:  Çayan Halk
Meclisi 7 Ağustos'ta Nuriye ve Semihin
resimlerinin asılı olduğu kartonlardan
12 tane asıp halka direniş konusunda
bilgi verdi. Ve direnişe destek olmaları
için çağrıda bulundu. Çayan Halk Meclisi
bir gün önce de  Halk Bahçesinde kahvaltı
yaptı. Kahvaltıda Nuriye ve Semih'in
direnişinin nasıl büyütüleceği ve neler
yapılabileceği üzerine sohbet edildi. Öne-
riler alındı. Kahvaltıya 8 kişi katıldı.

Devrimci İşçi Hareketi: Devrimci
İşçi Hareketi 2 Ağustos'ta Sarıyer, Fera-
hevler Mahallesi’nde Nuriye ve Semih'in
sesini ve taleplerini halka duyurmak için
pullama yaptı. Ferahevler’den  Hacıosman
metroya kadar yapılan çalışmaya iki kişi
katıldı. DİH tarafından ayrıca 6 Ağustos'ta
Kıraç ve Esenler’de "Nuriye Ve Semih’in
Talepleri Kabul Edilsin" konulu 200 pul-
lama yapıştırıldı.

Halkın Mühendis Mimarları: Halkın
Mühendis Mimarları (HMM), 9 Ağus-
tos'ta İstanbul Küçükarmutlu Mahalle-
si'nde, Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça'nın taleplerinin kabul edilmesi için
destek amaçlı anacaddede, üzerinde "Nu-
riye ve Semih'in Talepleri Kabul Edilsin!"
yazılı pankart astı. Ayrıca yapılan çalışma
kapsamında merkezi bir yere aynı sloganla
yazılama yapıldı ve birçok yere toplam
50 adet pullama yapıştırılarak Nuriye
ve Semih'in sesi birkez daha mahallelerde
yankılandı.

Armutlu Halk Cephesi: Açlık grevi
direnişinin 147. günü 2 Ağustos'ta  Nuriye
ve Semih için Armutlu'nun dört bir ya-
nından hep birlikte dilek feneri uçuruldu.
Saat 21:00'da aynı anda başlayan eylemde
gökyüzü fenerlerle aydınlandı.

Avcılar Halk Cephesi: Avcılar Par-
seller bölgesi cadde üstünde bulunan bir
binaya 3 Ağustos'ta "Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın Talepleri Kabul Edil-

sin/ Halk Cephesi” imzalı 4 metre bü-
yüklüğünde pankart asıldı. Aynı gün pul-
lama ve bildiri dağıtımı da yapıldı.
Yapılan dağıtımda 500 bildiri verilirken
,halka Nuriye ve Semih'in durumuyla
ilgili bilgi verildi.

Bahçelievler Halk Cephesi: Bahçe-
lievler Zafer Mahallesi’nde sokak sokak,
ev ev dolaşılıp Nuriye ve Semih'in
direnişi Halk Cepheliler tarafından an-
latılıyor. 3-4 Ağustos'ta Pazar Pazarında
bulunan 6 sokak tek tek dolaşılıp bildiri
verildi. Ayrıca 4 Ağustos'ta Tokat Ma-
hallesi'nde evler dolaşılıp, halkla AKP
faşizmi üzerine sohbet edildi. İki günlük
çalışmada 1500 bildiri dağıtılırken, ça-
lışmada ayrıca pullama da yapıldı.

ANADOLU:
Ankara Halk Cephesi: Ankara Tuz-

luçayır'da açlık grevinin 147. günü 2
Ağustos'ta “Nuriye ve Semih'in talepleri
kabul edilsin” yazılı 100 adet afiş yapıldı.
Çalışmaya 3 kişi katıldı. Aynı gün ayrıca
Dikmen, Sinan, İlker ve Sokullu Cad-
desi'nde Nuriye ve Semih afişlerinden
100 tane asıldı.

Mahallelerimizde 
Uyuşturucuya, Yozlaşmaya
Asla İzin Vermeyeceğiz

İstanbul Esenyurt Kuruçeşme Ma-
hallesi’nde, 7 Ağustos’ta Devrimci
İşçi Hareketi (DİH) öncülüğünde ma-
hallede yozlaşmayı yayan torbacılar
cezalandırıldı. Mahallede uyuşturucu
satışının yapıldığını tespit eden DİH,
torbacıları halka teşhir etti ve bir
daha mahalleye giremeyeceklerini
ve çocukları zehirlemelerine asla izin
vermeyeceklerini dile getirdi. Son
olarak, “… Mahallelerimizin uyuş-
turucu ile yozlaştırılmasına asla izin
vermeyeceğiz!” diyen DİH’liler, gece
mahallede nöbet tuttu.

Halklaşan Bir Direnişi Bitiremezsiniz
Gecemizi Gündüzümüze Katıp Nuriye ve Semih'in 
Sesini Duyurmaya Devam Edeceğiz
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Nuriye ve Semih... Be-
denini açlığa yatırmış iki
genç insan, aslında iki yürek,
yarınlarımızı aydınlatan 2
meşale...

Nuriye ve Semih Tür-
kiye'de OHAL'le, KHK ile
adeta üzerine basılıp geçilen
halkın en önünde direnen
iki eğitim emekçisi. Onlar
yalnızca Türkiye'deki halk-
lara değil tüm dünya halk-
larına umut oldular. Ki umut, bugün sö-
mürü karşısında ezilen halkların en temel
ihtiyacı... 

Çünkü Sovyetler Birliği'nde revizyo-
nizmin başarısızlığı genel olarak dünya
soluna baktığımızda, hem kişilerde hem
de örgütlerde umutsuzluk ve yenilgi hali
yaygın. On yıllardır bu umutsuzluğun
pençesindeki örgütler adım adım tesli-
miyete sürüklenirken son olarak FARC
tüm silahlarını emperyalistlerin kapı bek-
çiliğini yapan Birleşmiş Milletler'e teslim
etti.

Zafer ve halk iktidarı hedefiyle sa-
vaşmayanlar bir bir uzlaştı ve mevzilerini
terk etti. Dünyada silahlı mücadele veren
örgütlerdeki umutsuzluk ve yılgınlık, sos-
yalist ülkelerin emperyalistlerle girdiği
ilişkiler bugün silahlı mücadeleyi sürdüren
ve zafere odaklanmış örgütlere daha fazla
sorumluluk yüklüyor. 

Bugün bizim üstlendiğimiz görev, sa-
dece Türkiye halklarına devrim umudunu
taşımak, bunun için halkı savaştırmak
değil, tüm dünya halklarını bu mücadeleye
katmak. Örgütlerin üzerindeki ölü toprağını
savuracak olan da bizleriz, bizim faşizme
karşı verdiğimiz mücadele diğer örgütler
için de belirleyici. Nuriye ve Semih'in
direnişi işte bu niteliğiyle de dünyanın
hemen her ülkesinde destek eylemleriyle
büyüdü.

Nuriye ve Semih yalnızca Türkiye'de
değil, dünyada da halklara umut oldular.
Onların açlığına ses vermek için dünyanın
dört bir yanından destek sloganları yük-
seldi. Anti-emperyalist Cephe'nin sem-
pozyum sonrasındaki en temel gündemi
Nuriye ve Semih'e destek eylemleriydi.

Nuriye ve Semih ayları bulan açlıkla-

rıyla tüm dünyayı da direnişlerine kattılar.
Yunanistan'dan İrlanda'ya, Bulgaristan'a
kadar sanatçılardan yazarlara kadar halkın
her kesimi sahiplendi Nuriye ve Semih'in
taleplerini.

Anti-Emperyalist Cephe bileşenleri
de Nuriye ve Semih'in taleplerini kendi
mücadeleleri gibi sahiplendiler. İtalya'da
Nisan ayından başlayarak onlarca pankart
asıldı. Bando Bassotti'nin katıldığı  her
konserde Nuriye ve Semih için de bir
şarkı söylendi.

İrlanda'da “Devamcı  IRA” nın hem
web sitesinde hem de haftalık çıkardıkları
yayınlarda Nuriye ile yaptıkları ropörtaj
yayınlandı ve imza kampanyasına destek
verildi. Süreç boyunca güncel bilgiler
paylaşıldı. 

Süresiz açlık grevinin 100. günü olan
16 Haziran'da Sofya'da bulunan Türkiye
Konsolosluğu önünde Bulgaristanlı dev-
rimciler  basın açıklaması yaptı ve kendi
hazırladıkları bildiriyi dağıttılar. Aynı gün
Bulgar devriminin lideri George Dimit-
rov'un doğum günü etkinliğinde de imza
topladılar.

En çok eylem yapılan ülke ise Yuna-
nistan'dı... Hem Atina'da hem Selanik’te
meydanlarda ve Türkiye Konsolosluğu
önünde eylemler yapıldı. Yazılı açıkla-
malarla, Amorgo Adası’nda toplanan im-
zalarla Yunan halkı direnişe destek oldu.
Nuriye ve Semih'in cüret ve kararlılığı
dünyada yapılan eylemlerin de niteliğini
geliştiriyor. Örneğin Yunanistan'da polisin
en çok güvenlik önlemi aldığı yer Türkiye
Konsolosluğu...  Bu yüzden tam konso-
losluğun önüne kimseyi almayan polis
Yunan anarşistlerin eylemi konsolosluğun
karşı kaldırımında değil tam önünde yap-
ması karşısında, hiçbir şey yapamadı.

Gözaltına alınacakları düşüncesiyle eyleme
başlayanlar kendi açılarından da bir mevzi
kazanmanın coşkusuyla anlattılar bu ey-
lemi.

Son 2 yıldır sempozyumumuza gele-
meyen Hindistan Demokratik Hakları
Koruma Derneği ise tüm dünyada ses
getiren bu süresiz açlık grevi direnişine
16 Temmuz'da yaptıkları yazılı açıklama
ile destek verdiler. 24 Temmuz'da da
kendi ülkeleri tarihinde yapılmış ölüm
orucu direnişlerine de vurgu yaparak pro-
testo faksları yollandı Hindistan'daki TC.
Konsolosluğuna.

Tabiki bunlar da yeterli değil... Biz
sadece halkların desteğini almak için
değil Nuriye ve Semih'in taleplerinin
kabul edilmesi için direnişi her yere taşı-
mak için çalışıyoruz. Nuriye ve Semih'in
140. günü için açlık grevi çağrısı yaptı-
ğımızda bir selam da Yugoslavya'dan gel-
di... 

Bir yoldaşımız... Yugoslavya savaş
altındayken... Omuz omuza savaşan halklar
emperyalizmin saldırısıyla boğaz boğaza
geldiği ’90'lı yılları yaşamış bir dostumuz.
99 yılında NATO'nun bombardımanından
kurtulmak için sığınakta geçirdikleri aç
susuz bir günde, 4 Haziran 1999'da Selçuk
Akgün ve Sadık Memati'nin ABD Kon-
solosluğuna yaptıkları eylemi ve şehit
düştüklerini duymuş ve bu haberle
DHKC'yi tanımış. O sığınakta, 2 savaşçının
eylemi onları yaşama yeniden bağlamış...
Açlığa, zulme karşı bir nefes, karanlıkta
bir ışık, sığınakta ölümü bekleyenlere
umut olmuş 2 yoldaşımız eylemleri ve
şehitlikleriyle... Bizi bu eylemle tanıyan,
bizim açıklamalarımıza ulaşabilmek için
Türkçe öğrenen Yugoslavyalı dostumuz
da Nuriye ve Semih'in açlığına ses olmak

HAKLARIMIZI GASP EDEN EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİLERİNE 
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için süresiz açlık grevinin
140. gününde destek açlık
grevi yaptı.

Bugün ise Nuriye ve
Semih, 2 yürek, adaletin
sesi oldular, tüm dünya
halklarına umut oldular
yeniden. Amacımız sa-
dece halkın desteğini ka-
zanmak değil... Temel ça-
bamız bu direnişte de za-
feri kucaklamak. Yoldaş-
larımızın onurlu yaşamı
için mücadeleye çağırı-
yoruz herkesi. Zaferi dün-
ya halklarıyla kazanaca-
ğız. Bu direniş tüm halk-
lara, tüm yılgın, yorgun,
uzlaşmacı örgütlere de savaşın çağrısıdır.
Bu çağrıyı hem kendi ülkemizde hem
de tüm dünyada daha yüksek sesle
haykırmanın zamanı. Zafer elbette daha
çok emek ve bedelleri de yanında geti-
riyor. Ancak Türkiye'den, hücrelerden
yükselen sesimiz diğer ülkelerdeki dev-
rimcileri  de kendi tarihlerini ve bu-
günlerini sorgulamaya götürüyor. Bizim

görevimiz, amacımız Türkiye'de sos-
yalist halk iktirdarını kurmak ve önde-
rimizin dediği gibi “dünyayı bir kez de
Türkiye'den sarsmak.” Bugün küçük
ya da az görülen eylemler büyüyen en-
ternasyonal mücadele açısından çok
önemli adımlardır. 1. enternasyonelden
bu yana... adımlarımızı daha da büyüt-
meli ve sıklaştırmalıyız. Ve Nuriye Se-
mih'le başlayan kampanyamız günlerce,

aylarca kılını kıpır-
datmayan örgütlerin
dahi sürekli çabaları-
mızla sürece katıldı-
ğını gösterdi.

Tüm alanlardaki
mücadelemizde oldu-
ğu gibi, halklar bize
bakıyor, bizi takip edi-
yor. Bizim mücade-
lemiz onlara da pusula
oluyor, yıllardır yap-
madıkları pratikleri
yaşama geçiriyor. 

Tüm dünya dille-
rinde tekrar haykırı-
yoruz, Haklıyız Ka-

zanacağız! Sosyalizm bitmedi, sömürü
oldukça ona karşı savaşanlar da olacak!
Ve biz daha güçlüyüz, 1. Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nda dünyanın altıda
biri, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda
dünyanın üçte birini sosyalist yapmış
bir ideolojinin temsilcileriyiz.

Anti-Emperyalist Mücadelemiz
Dayanışmayla Büyüyor, Direnişe Güç
Katıyor...

Saldırı ve Gözaltılarla Nuriye ve Semih'i
Desteklememizi Engelleyemezsiniz

Nuriye ve Semih için kurulan dayanışmanın çağrısıyla 4
Ağustos'ta Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kitle,
polisin eylemi yaptırmamak için yaptığı tehditlere rağmen
oturma eylemi yapmaya başladı. Oturma eylemine saldıran
polis Nuriye ve Semih’in avukatı Barkın Timtik’in de
aralarında bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Kitle saldırıya
rağmen Kalkhedon Meydanı'nda toplanarak polisin saldırısını
protesto etti.

"Mantar Üretimi" Projemiz 
Başarıya Ulaştı!

Halkın Mühendis Mimarları
(HMM) bir buçuk ay önce
telef pamuk kullanarak hazır-
ladığı ‘kompostumuza iştiridye’
mantarı ekimi yapmıştı. Bu
süre zarfında kuluçka evresini
tamamlayan mantar, ilk olarak
3 Ağustos’ta ‘pin’lerini verdi
ve büyümeye başladı. Büyüme
evresinin üçüncü gününde (5
Ağustos) ise iştiridye mantar-
larının çıktığı kök kısmı yapraklarını ve gövdesini taşıya-
mayacak kadar büyümüştür. HMM çalışanları bu denemenin
başarıya ulaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada kısaca şu
sözlere yer verdi; “… Bu denememizle bir kez daha halk
için ürettiğimiz projelerimizden alnımızın akıyla çıkmanın
gururunu yaşamaktayız. Mantar üretimi hakkındaki dene-
yimimizi en yakın zamanda tüm halkımızla paylaşacağız.”

Tüm alanlardaki mücadelemizde olduğu gibi,
halklar bize bakıyor, bizi takip ediyor. Bizim mü-
cadelemiz onlara da pusula oluyor, yıllardır yap-
madıkları pratikleri yaşama geçiriyor. 

Tüm dünya dillerinde tekrar haykırıyoruz,
Haklıyız Kazanacağız! Sosyalizm bitmedi, sömürü
oldukça ona karşı savaşanlar da olacak! Ve biz
daha güçlüyüz, 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda
dünyanın altıda biri, 2. Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’nda dünyanın üçte birini sosyalist yapmış
bir ideolojinin temsilcileriyiz.

Anti-Emperyalist Mücadelemiz Dayanışmayla
Büyüyor, Direnişe Güç Katıyor...
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“Nuriye ve Semih’in Davası Yer-
yüzündeki Tüm Onurlu İnsanların
Davasıdır”

“Dünyayı Aydınlatan Nuriye ve
Semih’in Nuru ile Zafer Güneşi
Yakında Doğacaktır”

Suriye Halk Cephesi’nin,  5, 6, 7
Ağustos günlerinde Suriye’deki bazı
örgüt ve kişilerle, Nuriye ve Semih ile
ilgili yaptığı görüşmelerinin ardından
yazılan destek mesajlarını yayınlıyoruz. 

Filistin Demokratik 
Kurtuluş Cephesi: 

Nuriye ve Semih’e… 

Türkiye Halk Cephesindeki Kar-
deşler ve Yoldaşlar, 

Devrimci Selamlarımızla… 

Bizler, FDKC olarak direnen Filistin
halkının adıyla diyoruz ki;  Diktatör
Erdoğan’ın baskı ve şiddetine maruz
kalan ve direnen herkesle, Nuriye ve
Semihle,  dayanışmamızı şiddetli bir
şekilde ilan ediyoruz. Erdoğan’ın siyaseti
insan haklarına aykırıdır. Nuriye ile
Semih’in görevlerinin başında ve hayatta
kalma hakları vardır. 

Biz şuna inanıyoruz ki, Nuriye ve
Semih’in Türkiye hükümetinin siyasetine
karşı olan direnişi mutlaka zaferle so-
nuçlanacaktır. Onlar haklarını ve öz-
gürlüklerini kazanacaklar. Onlar ve ah-
laksız, baskıcı siyasetten dolayı hak-
sızlığa uğrayan binlerce kişi zaferi ka-
zanacaktır. Nuriye ve Semih Zafere
Kadar İleri!

***

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: 

Değerli Türkiye Halk Cepheli Yol-
daşlarımız,

Bizler Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
olarak, tüm dünyada özgürlüğe aşık
olan herkesi desteklediğimizi ilan ederiz.
Onlar, cellatlara karşı canları pahasına
mücadele eden kahramanlardır. Bizler
Filistin halkı olarak emperyalizmin ve
batının yarattığı faşist, siyonist saldırılara
maruz kalıyoruz. Amerikan emperya-
lizminin desteğiyle tarih tahrif edilerek,
gerçek hak sahiplerine değil, başkalarına
verilmektedir. Bunun sonucu olarak
İsrail gibi işgalci bir devletin Filistin’de
yerleşmesine vesile oluyorlar. İsrail,
hala katlediyor, tutukluyor, toprakları
işgal ediyor ve Filistin halkını göçe
zorluyor. 

Yoldaş Nuriye ve Yoldaş Semih’in
davası tüm zalimlerin, haklarına sahip
çıkmaya çalışanlara karşı yapılanların
örneğine benzerdir. Hak talep eden her-
kese karşı hapishaneler açıktır ve cellat
kılıcını zalimlere karşı direnenlerin kar-
şısında taşıyor. Bunun için Nuriye ve
Semih’in özgürlüğünü talep ediyoruz.
Davalarını kazanmaları ve adaletin sağ-
lanması için sonsuz desteğimizi sunu-
yoruz. Filistin’de siyonist İsrail hapis-
hanelerinde tutsak olan yoldaşlarımız,
Halide Carar ve Khitam Saafin’e olduğu
gibi, Türkiye’de de direnen Nuriye ve
Semih vardır. 

***

Şair ve Suriye Devlet 
Televizyonu’ndan İntisar Sleymen: 

Yasemi’nin Başkenti Şam’dan Selam-
lar,

Suriye Halk Cephesi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya 
Destek İçin 3 Günlük Açlık Grevi Yaptı

Direnişi Açlığımızla, Dayanışmayla Büyüteceğiz
Zaferi Mutlaka Kazanacağız!

Suriye Halk Cephesi yaptığı açıklamada
Nuriye ve Semih'in direnişini tüm dünyaya
yayacağını dile getirdi. 

1.Gün: Açlık grevinin ilk günkü progra-
mında, vatansever Doğa Yürüyüşçüleri, Halk
Cephesi’nin dostları direnişe destek olmak
için sanatçı Marsel Khaliyfa’nın “Şedduw Al
Hımma” isimli şarkısını okudu.  Destek veren
grup adına kısa bir açıklama yapıldı. Açıkla-
mada: “Nuriye ve Semih ile dayanışmak
amaçlı biz burada bulunuyoruz. Onlar işlerinden
çıkarıldıkları için 150 gündür açlık grevindeler
ve şuan hapishanedeler. Ve biz de Suriye
halkı olarak Erdoğan hükümetine muhalif
olan dostlarımızla dayanışmak için burada
bulunuyoruz. Nuriye ve Semih’in işe dön-
melerini ve serbest bırakılmalarını istiyoruz…
” denildi. Halk Cepheliler söylenen şarkının
öncesinde ve sonrasında orada bulunan herkese
Nuriye ve Semih’in direnişinden bahsetti.
Son olarak Halk Cepheliler ve  Doğa Yürü-
yüşçüleri grubu Arapça şarkılar söyleyerek
60 kişinin katıldığı program iradi olarak son-
landırıldı.

2.Gün: “Zafere Kadar Sizinleyiz”

Suriye Halk Cephesi 5 Ağustos’ta hazır-
ladıkları bir dosya ile bazı kurumları ziyaret
ederek Nuriye ve Semih’i anlattı. Dosyanın
baş sayfasında “Nuriye ve Semih’e Özgürlük”
çizimi yer alırken, giriş bölümünde Nuriye
ve Semih’in direnişinin tüm aşamalarının an-
latıldığı Ortadoğu ile tüm dünya halklarından
dayanışma çağrısı yer alıyor. Dosyanın son
bölümünde ise direnişin tüm aşamaları ve
katil AKP polisinin saldırılarının yer aldığı
resimler yer alıyor. 

3.Gün: Ortak Düşmana Karşı Halkların
Dayanışmasını Büyütmeliyiz

Öncelikle Suriye Komünist Birlik Partisi
ziyaret edilerek, bir önceki günden söz verilen
destek mesajı alındı. Halkın İrade Partisi
ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Nuriye ve Se-
mih’in direnişi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
Ziyaret sırasında Halkın İrade Partisi Dış İliş-
kiler Sorumlusu bir destek mesajı yazarak,
Nuriye ve Semih’in yanında olduklarını ve
derhal serbest bırakılmalarını talep ettiklerini
ifade etti. Türkiye’nin genel durumu ile ilgili
yapılan sohbette de Suriye ve Türkiye halk-
larının dayanışmasının önemi anlatıldı.

Suriye’deki örgütlerden Nuriye ve Semih’e Destek Mesajları



Nuriye ve Semih’in zulümden ve za-
limlerden kurtulacaklarına tüm kalbimizle
inanıyor ve umut ediyoruz.  Sizler baskıcı
hükümete karşı direnen ve haykıran bir
örneksiniz. Ve tüm dünya halklarıyla bir-
likte işinize geri dönmenizi ve özgürlü-
ğünüze kavuşmanızı talep ediyoruz. Bütün
zayıf ve güçsüzlerin yanında olan, hakkını
koruyan kahraman Nuriye ve Semih’in
yanındayız. İnanıyorum ki, hepimiz bir
olup,  zalimleri ve suçlu AKP’yi tarihin
çöplüğüne atacağız. Zalimlere karşı di-
renen ve sabreden Suriye’den binlerce
selam size… 

***

Suriye Devlet Radyosu Türkçe bölüm
başkanı, araştırmacı, yazar

Ahmet El İbrahim: 

Enternasyonalist Selamlarımla… 

Nuriye ve Semih sadece iki kişiden
ibaret değiller ve açlık grevleri kişisel
bir eylem değildir, sadece işlerinden ihraç
edildikleri için de değildir. Nuriye Semih
baskılara ve zulme karşı direnen ve em-
peryalizme bağımlı olmayan, emperya-
lizmin işgalci politikalarını uygulayama-
yacağı, halkını açlığa terk etmeyen, yeni
bir vatan yaratmak isteyen tüm devrim-
cileri temsil etmektedir.  (.......)

Emperyalizmin halklara karşı baskı-
larına karşı maruz kalan ve direnen Su-
riye’den, Nuriye ve Semih yoldaşlara
zafer dolu selamlarımızı sunuyoruz. Zafer
için ve Türkiye’nin Erdoğan iktidarından
kurtulması için el ele vermeliyiz. 

***

Suriye Komünist Birlik Partisi: 

Türkiye Halk Cephesi’ne selamlar 

Suriye Komünist Birlik Partisi olarak

şu anda tutsak olan ve direnen iki yolda-
şımızla dayanışmamızı ilan ediyoruz.(.......)

AKP hükümeti Türkiye’yi dünyanın
birçok ülkesinden gelen işbirlikçilerin
geçiş hattına dönüştürdü. Bizler Suriyeli
komünistler olarak, daima inanan, can-
larını özgürlük, adalet, demokrasi ve
toplumsal adalet uğruna canını ortaya
koyan tüm mücadeleci ve vatanseverlerin
yanında durduk ve duracağız. Nuriye ve
Semih’e ve tüm direnenlere özgürlük… 

***

Halkın İrade Partisi, 

Dr. Urup al Mısri:

Türkiye Halk Cephesindeki Değerli
yoldaşlarımız… 

Türkiye’de baskıcı iktidara karşı köklü
direniş 50 yıllık bir geçmişe dayanıyor.
Biz Nuriye, Semih ve yoldaşlarının açlık
grevini ve tüm Türkiye halklarının, ilerici
güçlerin hukuk adalet için sürdürdüğü
direnişi destekliyoruz. 

***

Suriye Devlet Radyosu Türkçe Bölüm
Çalışanı Hanade El Ebrahim: 

Nuriye ve Semih isim değil ya da ki-
şisel bir hikaye değildir. Onlar direniş
için yeni bir kültürü oluşturuyorlar. Onlar
yeni bir direniş biçimi değil ama onlar
emperyalizmin yeni saldırılarına denk
düşen bir direniş biçimine sahipler. Nuriye
ve Semih hukuk ve adalet okullarında
yeni bir başlığı oluşturuyorlar. Onlar
yaşam hakkı için ısrarı temsil ediyorlar.
Onların direnişini tüm kamuoyu destek-
lemeye başladı. Onların davası tüm dünya
halklarını temsil etmeye başladı. Bunun
için onlar sadece isim değil, onlar direnişe
yeni bir okul teşkil ediyorlar. Emperya-
lizmin zulmüne uygun olan denk düşen
bir okul… 150 günden fazla süredir açlık
grevindeler ve şimdiye kadar kendi ta-
lepleri ve zulme karşı halkın talepleri
için direnişlerini sürdürüyorlar. Dünyayı
aydınlatan Nuriye ve Semih’in nuru ile
zafer güneşi yakında doğacaktır. Onlar
zulme karşı canlarını ortaya koydular;
tüm mazlumlara yardım etmek ve zulme
karşı direnmek için… Haklarını ve halk-

larının haklarını kazanıncaya kadar dire-
nen, Nuriye ve Semih’e, zulme karşı di-
renen Suriye’den selamlar… Saygı ve
takdirlerimle…
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 

Dev-Genç Onurumuzdur!
Dev-Genç’liler 
Geleceğimizdir!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi,
defalarca basılan Gençlik Federas-
yonu baskını ile ilgili 7 Ağustos’ta
yayınladığı yazılı açıklamada kısaca
şu sözlere yer verdi;

“… İktidar gençliği gözaltılarla,
tutuklamalarla sindirmek, örgütlü ve
haklarının bilincinde olan, ülkesinin
ve halkının bağımsızlığı, özgürlüğü
için mücadele eden gençliği tasfiye
ederek kendisine biat eden, sorgula-
mayan, düşünmeyen, yozlaşmış,
uyuşturucu bataklığında bocalayan,
haklarının bilincinde olmayan ve ül-
kesini, halkının geleceğini düşün-
meyen bir nesil yaratmak istiyor.
Toplumun en direngen damarı olan
gençliği törpüleyip bütün bir halkı
dirençsiz bırakarak boğmayı arzu-
luyor. Dev-Genç'e yapılan tüm sal-
dırılar bunun içindir.

Fakat iktidar sahiplerinin unut-
tukları bir şey var; Dev-Genç geleneği
47 yıllık bir gelenektir. Binaları yı-
karak, duvarları delerek Dev-Genç'li-
lerin düşüncelerini yıkacağını sanan
emperyalistler ve onların işbirlikçi
uşakları büyük bir gaflet içerisinde-
dirler.  Bizler ülkemizin "Yeni Dünya
Düzeni" anlayışı çerçevesinde di-
kensiz gül bahçesi yaratmaya ve
vatan toprakları üzerinde pervasızca
ve ilelebet tepinmeye çalışan, Orta-
doğu'yu bir cehenneme çevirmeye
çalışan başta ABD emperyalizmi ol-
mak üzere tüm emperyalistlerin, yerli
işbirlikçileri uşaklarının ve tüm uzan-
tılarının karşısında yer alan Dev
Genç’lilerin yanında olduğumuzu
belirtiyoruz! Dev-Genç Yalnız De-
ğildir!”
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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri
- FARC 52- yıldır süren savaşın ardından
teslimiyeti tescilledi ve silahlarını BM’ye
teslim etti. FARC 90’lı yıllardan itibaren
sürekli faşist Kolombiya devletiyle gö-
rüşmeler yapıyordu zaten. Bu süreç her
defasında FARC gerillalarının ve komu-
tanlarının bombalanması ve katledilmesiyle
kesintiye uğramıştı. Ancak FARC gerillaları
silahlarını teslim etmemişti. 

Son 3 yıllık süreçte ise yapılan görüş-
meler FARC’ın artık teslimiyete adım
adım değil koşarcasına gittiğinin göstergesi
oldu.  İlk olarak 17 Mart’ta 140 silahını
BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Me-
kanizması’na teslim etti. FARC  birkaç
ay içinde önce silahları kamp konteynır-
larında tutarak, ardından 27 Haziran günü
tüm silahları teslim ederek uzlaşma ve
teslimiyet sürecini bitirmiş oldu.

7 bin 132 silah, FARC gerillalarının
elinden geçerek BM’ye emperyalistlerin
arka bahçesine teslim edildi. FARC liderleri
tüm şehitlerinin, tarihinin, ödediği bedel-
lerin üzerinden geçerek silahlarını teslim
etti.

Peki bundan sonraki adım ne olacak
bu süreçte? FARC siyasi bir parti kuracak
ve 2018’deki seçimlere bu parti ile girecek.
Seçimlere kadar ise 6 temsilcisi – demo-
kratik alandan gelen – meclise girecek. 

220 bin insanın öldüğü 6 milyonun
göç ettiği bir savaşta 52 yılını dağlara
vermiş bir örgüt. Bugün silahlarını düş-
manına teslim ediyor. Ve 1 Eylül – yani
dünya barış gününde yeni parti kuracağını
ilan ediyor. Giyilen beyaz gömlekler, he-
diye edilen beyaz güvercinli yaka iğnesi
ve kurşundan yapılmış kalemle imzalanan
barış… Peki barış gerçekten bu mu? Tüm
bunlar sürekli seçim kampanyalarıyla
halkı yönlendirmeye çalışan emperya-
listlerin ve işbirlikçilerinin kullandığı barış
sembolleridir. Ekranlara yansıyanların ar-
kasında bir de sınıflar mücadelesinin
kendi gerçekleri var. Sınıflar savaşı tarih
boyunca ezenler ve ezilenlerin uzlaşa-

mayacağının sa-
yısız örneğiyle
doludur. Düş-
manla ya savaşır
kazanırsınız, ya
da boyun eğer-
siniz. FARC 50
yıllık tarihini, şe-
hitlerini ezip ge-
çerek düşman-
larıyla barışıyor.
Ancak bu öyle
bir teslimiyet ki;
kendi tarihinden
dahi öğrenmiyor, yanı başında Venezuel-
la’da yaşanan krize dönüp bakmıyor. 

Ama biz yaşananları, onların tarihinden
anlatalım.

FARC’ı ormanlara çıkaran neydi?

Kolombiya da tüm diğer Latin Amerika
ülkeleri gibi katliamlar ve sömürüyle dolu
bir tarihe sahip.

1800’lü yıllarda Kolombiya halkı İs-
panya sömürgeciliğine karşı savaştı. Kendi
içindeki sınıfsal mücadele ise 1920’de
bir sendika önderinin katledilmesinin ar-
dından başladı. 1958’e kadar süren ‘şiddet’
döneminde 300 bin kişinin öldüğü ve pa-
ramiliterlerin büyük toprak sahipleri adına
köylülerin topraklarına el koyduğu bu
süreçte, FARC’ı yaratan köylülerin top-
raksız kalmaları, göçe zorlanmalarına
karşı dağlara çıkıp kendi tarım arazilerini
açmalarıdır. Bugün gerillanın temel dağa
çıkma talebinin karşılığı, 3 milyon hektar
toprağın köylere dağıtılma sözüdür! Mec-
listeki 10 sandalyenin karşılığı, geçmişte
defalarca tutulmamış sözlerden yalnızca
biri. 

1 Eylül 2017 için bahsedilen, FARC
tarihinde ilk değil. FARC 1967’de ABD
destekli operasyonda köylülerin komün
bölgelerine yaptığı saldırının ardından
kuruldu. FARC bu saldırılara karşı kurduğu
seyyar hastaneler ile halka ücretsiz eğitim
sağlayarak halkla bütünleşti. FARC bu
zaman aralığında ülkenin güneyinde güç-

lerini topladı. Ülkenin %40’ını denetimine
aldığı 80’li yıllarda parlamentoda da yer
alma kararı vererek 1985’te Komünist
Partiyle birleşti ve birlikte Yurtseverler
Birliğini kurdular. Ancak faşist devletin
ve paramiliter grupların saldırılarında bin-
lerce insan FARC’a ve komünistlere yakın
olduğu için katledildi. Bu süreçte 9 mil-
letvekili, 70 belediye meclis üyesi ve 11
belediye başkanı katledildi.

Bu yalnızca FARC’ın kendi tecrübe-
si… Ancak Latin Amerika’da diğer ül-
kelerde yaşananlar da bir o kadar önemli.
Uruguay’da, Nikaragua’da, Guetamala’da
ve El Salvador’da devrim için silahlanmış
halk, gerilla, masaya zaferle oturdu. Ancak
o masaya bir kez oturduklarında zaferin,
halkın esamesi bile okunmadı. Barış, barış
denilerek masadan geriye birkaç sandalye
ve tutulmayan sözler kaldı. Ödenen be-
deller, halkın yoksulluğu, paramiliterlerin
katliamları karşısında büyük gerilla ko-
mutanları sadece konuşan “eski gerillalar”a
dönüştü.

Demokratik yollarla devrim teorileri
aslında ilk ortaya atılışı mücadele kaç-
kınlığının, bedelleri göze alamamanın so-
nucu olmuştur! Venezuella’nın bugünkü
durumu açık göstergesidir. Maduro, seçime
gitti ama sınıf düşmanları bunu da kabul
etmedi.  

Dünyada emperyalizm var olduğu sü-
rece kendi çıkarına ters hiçbir iktidara
izin vermez. Ortadoğu’dan Uzak Doğu’ya,

FARC Yasal Parti Kuruyor
SINIF DÜŞMANLARIYLA BARIŞ OLMAZ!SINIF DÜŞMANLARIYLA BARIŞ OLMAZ!
FARC 10 SANDALYEYE KARŞILIK, HALKFARC 10 SANDALYEYE KARŞILIK, HALK

DÜŞMANLARIYLA EL SIKIŞIYOR!DÜŞMANLARIYLA EL SIKIŞIYOR!



Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
150 gündür açlıklarıyla direniyorlar.
Sayısı 100 bini aşmış, KHK ile kamu
görevinden açığa alınmış ve her türlü
insani haktan mahrum bırakılmış kamu
emekçilerinin ve bir yıldır OHAL fa-
şizmine karşı direnen milyonların sesi
oldular.

Onların ilerleyen açlık grevi di-
renişleriyle, hücre hücre ufalsa da be-
denleri, halkın bağrında her gün daha
çok filizlenen yaşama tutkuları faşizmi
ölesiye korkutmakta.

Onlar Yüksel Caddesi’nde de, Sin-
can Hapishanesi hücrelerinde de sür-
dürdüler direnişlerini milyonları ku-
caklayarak, yüreklere çiçek çiçek
umudu serpiştirerek. Şimdi de Sincan
Hapishane Kampüsü’ndeki hastanenin
havalandırmasız ve tecrit edilmiş has-
ta-tutuklu hücresinde direnişlerini sür-
dürüyorlar.

Mengele artığı doktorlar ve tarihi
kan ve sömürüyle dolu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararları onların
karşısında. Onların direnişlerini bı-
rakması için çabalıyorlar ve zihinle-
rinin kapanacağı anı bekliyorlar zorla
müdahale için.

Ama Nuriye ve Semih yalnız değil,
onlarla açlığını büyüten eşleri ve yol-
daşları var. Yürekleri onlar için çarpan,
kaygıyla ölmemelerini dileyen mil-
yonlar var.

Ama beklemenin, emperyalizmin
kuruluşlarından medet ummanın za-
manı değil. Direnişlerine ses verme,
onları yaşatma zamanı…

Bu yüzden; HERKESİN YAPA-
BİLECEĞİ BİR ŞEY VARDIR!

Cuma eylemlerine katılamıyorsa-
nız, açlık grevi yapamıyorsanız da
telefonlarınızla, fakslarınızla, e-ma-
illerinizle Nuriye ve Semih'e yapılan

işkenceyi protesto edebilirsiniz.

Hastane odasında ölecekleri anı
kollayan sahte doktorlara karşı mek-
tuplarınızla Nuriye ve Semih'e destek
olabilirsiniz.

Çağrımız tüm halka… Elinin al-
tında interneti olan, telefon kullanan
herkes aşağıdaki iletişim adreslerini
arayıp protesto hakkını kullanabilir.

Onların hücreleri erirken, cel-
latlar başlarında dururken, Biz Ta-
leplerini Arayarak Tekrar Edelim!

Onların Sesini Duymayan Kal-
mayacak!

Adalet Bakanlığını Her Saniye
Arayıp, Semih ve Nuriye’nin Ta-
leplerini Tekrarlayalım!

Nuriye ve Semih Yaşasın!
Faşizm 80 Milyon Halkı Teslim

Alamaz!
HALK CEPHESİ

4 Ağustos 2017

ADALET BAKANLIĞI:
Tel: 90 (0312) 417 77 70
Faks: 90 (0312) 419 33 70
info@adalet.gov.tr

Adr: 06659 KIZILAY / ANKARA
Semih Özakça 
Adres: Ceza İnfaz Kurumları

Kampusu Sincan 1 No’lu F Tipi Yük-
sek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü Yenikent/Sincan/Ankara

Tel: 0 312 254 01 03 - 
0 312 254 01 04 
0 312 254 01 05 
ankara.1@adalet.gov.tr

Nuriye Gülmen:
Adres: Sincan Kadın Kapalı Ceza

İnfaz Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Yenikent/Sincan/Ankara

Tel: 0312 589 5101 -
0312 254 00 40

Faks: 0312 254 00 48
GSM: 0506 600 62 72-75
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Afrika’ya… Tüm dünya halklarını sö-
müren bu emperyalizm var olduğu sürece
sömürü de devam edecek. 

Peki FARC neden dağlara çıkmıştı,
şimdi neden meclise gidiyor? 9 millet-
vekili, çok değil 32 yıl önce katledilmedi
mi? Bugün silahsız gerillalar evlerine
dönüş yolunda katledilmeye devam et-
miyor mu?

Mecliste oturacakları koltuklar bu sö-
mürüyü engelleyemez. Katledilen binlerce
insanın kanını temizleyebilir mi beyaz
gömlekler, havaya uçurulan kuşlar?

FARC komitesi barış ve teslimiyet
kararını 10 sandalye ve 3 milyon hektar
toprağa karşılık karlı bir “alış-veriş” gibi
görmüş olsa da tarihsel gerçeklere, bugün
yaşanan zulme sırtını dönse de mecliste
“temsiliyet”in ne anlama geldiğini kuş-
kusuz çok kısa bir zamanda görecektir!

Ancak biz de biliyoruz ki devrimi
yaratan halktır. Halka yaslanmayan, M-
L ideolojiyle savaşmayan örgütler devrim
iddiasını kaybeder ve tüm silahlı gücüne
rağmen barışa kilitlenir. FARC devrim
iddiasını kaybedeli uzun yıllar olmuştu,
şimdi dağları da terk etti. Emperyalizmin
işbirlikçilerinin doldurduğu bir mecliste
halkın çıkarına alacakları hiçbir karar
yoktur. Düşmanının sözüne güvenip şe-
hitlerine sırtını dönmek barış değildir.
Sınıf düşmanlarıyla barış olmaz! 10 san-
dalyeye karşılık halk düşmanlarıyla el
sıkışılmaz!

FARC’ın teslimiyeti de göstermiştir
ki sosyalizm silahla değil, ideolojik netlik
ve halk savaşıyla kazanılır. Ve zulüm
devam ettikçe halk da kendi önderlerini
çıkaracaktır. FARC teslim oldu, silahlarını
BM’ye teslim etti. Ancak Kolombiya
dağlarında hala gerillalar var. FARC sos-
yalizm için, topraksız köylüler için çıktı
dağlara ve hala orada olanlar da var.
FARC’ın yeri toprak ağalarıyla, parami-
literlerle, uyuşturucu baronlarıyla yan
yana oturacağı meclis değildir. FARC’ın
bulunacağı yer yoksul yerlilerin, topraksız
köylülerin özgürleştirdiği dağlardır. 

Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Yaşasın!

Talepleri Kabul Edilsin!
Duyuru!
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İstanbul Okmeydanı ve Gazi Ma-
hallesi’nde kesintisiz faaliyet yürüten
Okmeydanı Halk Meclisi ve Gazi Halk
Meclisi, her gün yeni bir sorunu çözü-
yor, deyim yerindeyse halkın nefes
borusu işlevini görüyor. Halk Meclisi
çalışanları büyük özveri ve güvenle
gecesini gündüzüne katarak halkının,
yani komşularının, çocuklarının gü-
venleri ve gelecekleri için emek vererek
yaşayabilecekleri güzel bir mahalleyi
yaratıyorlar. Bu bölümde Okmeydanı
Halk Meclisi ve Gazi Halk Meclisi’nin
yaptığı çalışmalardan derlediklerimize
yer veriyoruz ve diyoruz ki; “Halk
Meclisleri Gücümüzdür! Halk Mec-
lislerinde Örgütlenelim!”

Okmeydanı: Her şeyden önce eği-
tim gelir. Halk Meclisi 29 Temmuz’da,
‘Halk Okulu’ çalışması düzenledi. Ya-
pılan çalışmada konu olarak “Toplantı”
ele alındı. Yapılan çalışmaya 6 Halk
Meclisi çalışanı katıldı.

Mahallede ve genel olarak ülkede
yaşanan en büyük sorunlardan biri
uyuşturucu ve yozlaşma. Buna çözüm
olarak Halk Meclisi çalışanları ma-
hallede Mahmut Şevket Paşa Mektep
Sokağı’nda nöbet eylemi düzenliyor.
Ve bu nöbetin 44. haftasına girildi, 29
Temmuz ve 2 Ağustos’ta geniş katılımla
yaptı. Ve kısaca yapılan açıklamada;
“Uyuşturucuya karşı temel iki ilke cid-
diyet ve kararlılık bir Halk Meclisi
pratiğidir… Lakin uyuşturucu gibi bir
pisliğin üstüne ciddiyetle ve kararlılıkla
gidilirse yaşam alanı bulamayacak ve
yok olup gidecektir.” denildi.

Ve tabi halkın sağlık sorunları için
de çözüm Halk Meclisleridir. Halk
Meclisi 1 Ağustos’ta halka diş ve göz
muayenesi ve tedavisi programı dü-
zenledi. Halk Meclisi genel olarak
bütün sorunlara el uzatır ve muhakkak
çözüme kavuşturur. 3 Ağustos’ta Sibel
Yalçın Parkı çevresinde çalışma yürü-
tüldüğü bir sırada dizinden yaralanmış
bir kız çocuğuna rastlanıldı. Ve en kısa
zamanda çocuğun tedavisi için bir
araçla hastaneye yetiştirildi.

Yine halkın sorunlarına kayıtsız
kalmayan meclis üyeleri, 5 Ağustos’ta
Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak’ta
bir marketi soymak isteyen 6 kişilik

hırsızlık çetesini fark etti
ve  hızlı bir şekilde müda-
halede bulundu. Fakat çete
üyeleri durumu fark edince
bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Bunun üzerine kısa bir açık-
lama yapan Halk Meclisi
kısaca şu sözlere yer verdi;
“Esnafımızın bir cam par-
çası canımızdır, halkın ma-
lına zarar vermek, çalmak
şerefsizliktir!”

Gazi: Gazi Halk Mec-
lisi, 9 Ağustos’ta genel ola-
rak yapılan çalışmalar ile
ilgili bilgilendirme yayın-
ladı. Yayınladığı bilgilen-
dirmede, yapılan çalışmalar
madde madde sıralanarak
şu sonuç elde edildi;

Halk Meclisi’nin
OHAL’e rağmen 1 sene içe-
risinde yaptığı faaliyetlerini siz değerli
halkımıza sunuyor ve bilgilendiriyo-
ruz.

6 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen
Halk Meclisi toplantısında,1 yıllık de-
ğerlendirme yapıldı. Uyuşturucuya
karşı oturma eylemleri yapıldı. Bu
oturma eylemleri her Pazar günü saat
16.00-18.00 saatleri arasında yapılıp,
2 ay boyunca da sürdü. Her hafta bu
oturma eylemlerine ailelerin katılması
istendi fakat olmadı. Bu konuda başarı
elde edilemedi. Polis terörüne karşı
çalışma başlatıldı. Bir ay boyunca Gazi
Cemevi avlusunda dönüşümlü açlık
grevi yapıldı. 12 Mart Katliamı’nın
yıldönümü için çalışma yapıldı. Ça-
lışmaya 300 kişi katıldı. Grup Yorum
konseri yapıldı. Konser için 5 komite
kuruldu, 150 kişi katıldı. Geleneksel-
leşen “Sünnet Şöleni” yapıldı. 52 halk
çocuğu sünnet edildi. Düzenlenen şö-
lene ise 200 kişi katıldı. Yozlaşmaya
ve kumara karşı kampanya başlatıldı.
Sigara ve kumar makineleri kaldırıldı.
Beş bölgede yapılan çalışma sonucunda
200’ün üzerinde makine kaldırıldı. Ha-
san Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi açılışı örgütlendi.
Polis tarafından yıkılan 3 tane taksi
durağı, yeniden inşa edilip yeniden
kuruldu. Duraklar için açlık grevleri

yapıldı.
Günay Özarslan’ın anması yapıldı

ve ölüm yıl dönümü için yemek verildi.
Ayrıca Şafak ve Bahtiyar’ın yıldönümü
yemeği verildi. Taksi şoförlerinin ai-
leleri ile piknik yapıldı. Pikniğe 80
kişi katıldı. Tutsak aileleri ile dayanışma
örgütlendi. Ramazan Bayramı’nda 50
kişi ile kahvaltı yapılıp, bayramlaşma
örgütlendi. Son Durak‘ta uyuşturucu
ile ilgili halk toplantısı yapıldı. Bu
toplantıya 200 kişi katıldı. Düzenli
olarak haftalık çıkan Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapılıyor. Oğlunun ve yol-
daşlarını kemikleri için direnen Kemal
Gün’ün direnişine katılım sağlandı.
Nuriye ve Semih için 1 günlük toplu
açlık grevi yapıldı, 200‘ün üzerinde
kişi ziyaret etti, 30 kişi ise Taksim’deki
açıklamaya gitti. Halkımızın düğün-
lerine, cenazelerine katılım sağlandı.
Toplamda 100’ün üzerinde düğün ve
cenazede bulunuldu. Nuriye ve Semih
için Düz ve Sekiz Evler bölgelerinde
kahve ve kafe konuşmaları yapıldı ve
37 kişi ile gündemin Nuriye ve Se-
mih’in olduğu 1 buçuk saat süren bir
toplantı yapıldı, kararlar alındı. Son-
durak, Nalbur, Dörtyol bölgelerinde
kahve, otobüs, konuşmaları örgütlendi.
Bir yıl içerisinde kuruma gelen 400
tane sorun çözüme kavuştu.

Halk Meclisleri Kuracağımız Güzel Vatanın Aynasıdır
Halk Meclislerinde Örgütlenelim Gücümüze Güç Katalım!



ALMANYA:
Nuriye Gülmen Ve Semih Özak-

ça’nın 142.gününde devam eden di-
renişlerine destek amacıyla, Almaya’nın
Bielefeld şehrinde her Cumartesi ger-
çekleştirilen imza ve bilgilendirme ma-
sası etkinliğine bu hafta da şehrin mer-
kezinde devam edildi. T.C. Adalet Ba-
kanlığı’na gönderilecek faks metni için
11 adet imza toplandi.100’e yakın Al-
manca, Türkçe bildiri dağıtıldı. 

5 Ağustos Cumartesi günü saat
13.00-18.30 arası  50’nin üzerinde Al-
manca, Türkçe bildiri dağıtıldı. 34 adet
protesto faksı imzalatıldı. Hafta arasında
toplanan protesto imzaları ile birlikte
toplam 51 faks metni T.C. Adalet Ba-
kanlığı’na gönderildi. Nuriye Gülmen’i
tanıyan bir grup Türkiyeli öğrenci “Ho-
camızın direnişini destekliyoruz” di-
yerek, konudan haberdar olduklarını
söyleyip talepleri için imza verdiler. 

Almanya’nın Bielefeld şehrinde, 2
Ağustos Çarşamba günü iki saat oturma
eylemi gerçekleştirildi. Yüksel Direni-
şi’nin bir simgesi olarak ağız maskeleri
takıldı. Yüksel Direnişi’nin talepleri ve
fotoları dövizler halinde sergilendi. Me-
rak edip bilgi almak isteyenlere açık-
lamalar yapıldı, bildiriler verildi. 20’nin
üzerinde katılımla gerçekleşen eyleme,
Alevi Derneği ve diğer sol gruplar da
destek verdi.

Köln: 22 Haziran Köln’de Köln

Sanat Atölyesi Nuriye ve Semih’in aç-
lığını paylaşmak ve seslerini duyurmak
için açlık grevi yaptı.

Hamburg: 8 Ağustos Hamburg
Türk Konsolosluğu’nun önünde saat
15:00 -17:00 arası, Nuriye ve Semih
için eylem yapıldı. Grup Yorum’un
müzikleri eşliğinde, bildiriler okundu,
sloganlar atıldı.

Duisburg: Onların isimleri artık
sadece Anadolu’da değil, dünyanın her
yerinde. Yarattıkları direniş tüm dünya
basınının gündeminde ve biz de onların
onurlu direnişini ve onları, her yere
yazacağız.

Almanya’nın Duisburg şehir mer-
kezinde ve Tren Garı yakınlarında Nu-
riye ve Semih için duvar yazılamaları
yapıldı. 10’a yakın Almanca ve İngilizce
içerikli yazılamalarda; “Nuriye ve Semih
yalnız değildir, Nuriye ve Semih için
adalet, Türkiye’de Nuriye ve Semih
demek yasak, Açlık Grevindeki Aka-
demisyenlerle dayanışma ve birçok
yere NURİYE ve SEMİH” yazıldı.

Ulm: AKP faşizminin OHAL ba-
hanesiyle halkımıza uyguladığı baskı,
şiddet ve işkenceyi teşhir etmek, tutuklu
bulundukları hapishanede açlık grev-
lerinin kritik aşamasına gelen Nuriye
ve Semih için halkın matbaası olan
duvarlara, 8 Ağustos Salı gecesi yazı-
lamalar yapıldı.

Ulm çarşı merkezi civarında halkın

yoğun olduğu bölgelere  “AKP FA-
ŞİZMİ 80 MİLYON HALKI TESLİM
ALAMAZ”.

“FREİHEİT FÜR NURİYE UND
SEMİH”(NURİYE VE SEMİH’E ÖZ-
GÜRLÜK).

Dortmund: KHK ile işinden edilen
ve direnişe başlayan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın taleplerinin kabul
edilmesi ve onlara ses olmak için Dort-
mund’da yapılan oturma eylemine 27-
28 Temmuz 2017 Perşembe ve Cuma
günleri ve 5 Ağustos 2017 Cumartesi
günü de devam edildi. Açlık grevi
150’li günlerini geride bırakırken Nuriye
ve Semih’in tutuklulukları da sürüyor.
Yüksel’e her gün öğlen ve akşam günde
iki kere saldırıp emekçilerin seslerini
boğmaya çalışanlar, Nuriye ve Semih’in
taleplerini kabul etmek yerine sahiplenen
insanlara terör estirmeyi iş biliyor. 

Direnişin ve açlık grevinin neden-
lerinin yazıldığı bildiriler dağıtıldı. 

FRANSA:
İşlerine geri dönmek, onurlarıyla

çalışmaya devam etmek için tecrit
altında tutuklu bulundukları hapisha-
nelerde açlık grevine devam eden Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine
destek amaçlı Fransa Halk Cephesi
açlık grevi ve basın açıklaması yaptı.

Fransa Halk Cephesi Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın yaşatılması ve

Av ru pa’da NURİYE VE SEMİH
HER YERDE!

13 Ağustos
2017
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



taleplerinin kabul edilmesi için eylemlerine
devam ediyor. Halk Cephesi üyesi üç
kişi 5 Ağustos günü açlık grevi eylemi
yaparak, Paris’te  OHAL, KHK baskısıyla
işlerinden edilen emekçilerin işlerine geri
dönmelerini ve Gülmen ve Özakça’ın
taleplerinin geri verilmesi ve ölümlerine
izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Halk Cephesi 6 Ağutos günü
ise 10. Paris – Saint Denis’deki Kemer
önünde saat 13.00’da basın açıklaması
yaptı. Basın açıklaması öncesi Halk Cep-
heliler tek tek esnafları dolaşarak, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine
ilişkin bilgilendirdi,  yapacakları eyleme
çağırdı. Saat 13.00’da ise Kemer önünde
yapılan basın açıklamasında, “Nuriye ve
Semih İnsanlık Onurudur – Halk Cephesi”
pankartının açılması,  kitlenin biraraya
gelmesiyle birlikte, atılan sloganlarla Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça’nın ölüm
sınırına geldiği ve ölmelerine izin veril-
meyeceği vurgulandı. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’ne yapılan başvuruyala
ilgili kararı ile ilgili de AİHM’nin insan
haklarını korumakla ilgisinin olmadığının
anlaşıldığı belirtildi. 

Eylemde, halka dağıtılan telefon nu-
maları ve faks numaralarıyla herkesin
arayıp tepkilerini dile getirilmesi vurgu-
landı. Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in
ölüme terk edilmemesi için herkesin bu
direnişi sahiplenmesi gerektiği vurgu-
landı.

BELÇİKA:
OHAL’e  Karşı Mücadele Komitesi

tarafından her Cumartesi günleri Belçi-
ka’nın başkenti Brüksel’de yapılan Nuriye
ve Semih’in Sesiyiz eyleminin sonuncusu,
5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti-

rildi.
Place Saint Jean Meydanı’nda

yapılan eyleme günler öncesinden
kitlesel açlık grevi çağrıları yapıldı.
Saat 15:00’da başlayan eyleme 100’ü
aşkın insan katıldı. Farklı milliyet-
lerden katılımın olduğu eylem gelip
geçenler tarafından ilgiyle izlendi.

Fransızca hazırlanmış bildirilerin
dağıtıldığı eylemde Fransızca ve
Türkçe  sloganlar atıldı. Meydanda
müzik dinletisi veren Tanar Çatal-
pınar, söylediği türkülerle eyleme
renk kattı.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından
yayınlanan, direniş karşısındaki ça-
resizliklerinin ifadesi olan kitapçıkta
kendisi ile ilgili anlatılan yalanlar
ile ilgili suç duyurusunda bulunan
Bahar Kimyongör suç duyurusunun
metnini okudu.

Fransızca ve Türkçe yapılan açık-
lamalarda direniş anlatıldı, gelinen
aşama ile ilgili bilgiler verildi. Hep
birlikte söylenen türküler ile devam
eden eyleme Belçika basınının ilgisi
yoğun idi. Akşama doğru RTBF,
LE SOİR, KNACK gibi ulusal med-
yada haber olan eylem 2 saat sürdü.
Belçika medyasında 150 günlük
açlık grevinin anlatıldığı haberlerde
OHAL’e Karşı Mücadele Komitesinin
eylemlerinden de bahsedildi.

Kitlesel açlık grevi çağrısı ile açlık
grevi yapanların sayısı 30 kişi oldu.

İNGİLTERE: 
Londra’da Haftalık Cuma Protesto-

larıyla Nuriye ve Semih’in Taleplerini
Haykırıyoruz

Nuriye ve Semih milyarları temsilen,

milyarları ezen, bir avuç asalak halk düş-
manlarına karşı direnmeye devam ediyor.
Nuriye ve Semih’e Özgürlük Komitesi
her Cuma olduğu gibi bu hafta da Trafalgar
Square’de onların sesi soluğu oldular.

Yaklaşık iki saat süren protesto bo-
yunca İngilizce bildiriler dağıtıldı ve
halklara AKP faşizmi anlatıldı. Nuriye
ve Semih’in sağlık durumuyla ilgili bilgi
alan bir kadın elimizden bildirileri alarak,
yanımızda durup dağıtmaya devam etti.

NURİYE VE SEMİH İŞE GERİ ALIN-
SIN, HAKLI TALEPLERİ KABUL EDİL-
SİN diye elimizden geleni değil, gelmeyeni
de yapmak zorundayız. Çünkü Osmanlı’nın
devamcıları da böylesine büyük bir direniş
ve sahiplenme karşısında oyunlarını bir
bir sahneye sürüyor. Hiçbirine yabancı de-
ğiliz. Biz bunları direniş tarihimizden bili-
yoruz. Her direnişte olduğu gibi bu dire-
nişteki haklı talepleri yalanlarıyla, saldırı-
larıyla boğmaya çalışıyorlar. Hatta hızlarını
alamayıp kitapçık bile yazdılar. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın ne kadar
“terörist” olduğuna inandırmaya çalışıyorlar
bilmeyen insanları. Ama kendi silahlarıyla
kendileri vuruluyor. Çünkü bu insanlar di-
renişin başlamasına ve yayılmasına kadar
“terörist” değilken, direnmeye başlayınca,
işini, ekmeğini isteyince ve tüm saldırılarına
rağmen direnmeye devam edince terörist
oluyorlar. Direniş, her zamanki gibi olağan
seyrinde devam ediyor. Kavramlar yeniden
tanımlanıyor, yeniden bilince çıkarılıyor.
“Kim terörist, kim değil” yeniden yeniden
tartışılıyor. Bizim ülkemizde gerçek terö-
ristler iktidarda olunca, her hakkını arayana
terörist damgasını vuruyor. Ancak, AKP
iktidarı  “Aptal kız aynaya bakmış, lakabını
karşısındakine takmış” misali aynaya bakıp
bakıp ne görüyorsa hepsini direnenlere
söylüyor. Yalan, iftira, zulüm her meziyet(!)
var AKP’de. Yine de başarılı olamıyor.
Zavallı ve acınası halini daha fazla terör
uygulayarak kapatmaya çalışıyor. İnsanların
kollarını kırıyor kameraların karşısında,
avukatları işkenceyle gözaltına alarak gün-
lerce gözaltında tutuyor, Nuriye ve Semih
isimlerini bile yasaklıyor. Ne kadar “güçlü”
gerçekten.  Direniş her şeyi berraklaştırıyor,
tozu, dumanı dağıtıp yatağında ilerliyor.
Her türlü yalan dolan havada uçuşurken,
direnenler hep aynı şeyi söylüyor NURİYE,
SEMİH, NURİYE, SEMİH, NURİYE, SE-
MİH….

Biz bu isimleri ancak ZAFERLE birlikte
tekrarlamaktan vazgeçeceğiz. 

Yürüyüş
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Zafere kadar onların Londra’daki sesi
olmaya devam edeceğiz denildi.

6 Ağustos Pazar günü, pankartlarla,
kızıl bayraklar ve sloganlarla Wood Green
Kütüphanesi önünde Türkçe ve İngilizce
bildiri dağıtımı yapıldı. Üç kişinin katıldığı
bildiri dağıtımı süresince yüz bildiri halk-
lara ulaştırıldı.

İSVİÇRE’ 
AİHM kararı ile güç kazandığını

sanan AKP’nin yoğun saldırılarını, dire-
nişte ısrar ederek ve direnişi büyüterek
karşılayacağız. Tek bir geri adım atmadan
faşizmin iradesine boyun eğmeyecek,
direnme kararlılığından vazgeçmeyece-
ğiz.

Önceki gün (05.07.2017) İsviçre’nin
Basel şehrinde Nuriye ve Semih’in açlık

grevlerinin 150. gününde bir yürüyüş
gerçekleştirildi

Eylem öncesi kahve ve esnaflarla ko-
nuşularak eyleme katılma çağrısı yapıldı.
Bu çağrının da etkisiyle yol boyunca
Türkiyeli ve direnişten haberdar olan İs-
viçreli esnafların alkış ve zafer işaretleriyle
yürüyüşe ilgi yoğunlaştı.

Yürüyüş bitiş noktasında yapılan ko-
nuşmalar, atılan Türkçe ve Almanca slo-
ganlarla  yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe
83 insanımız katıldı.

YUNANİSTAN:
Yunanistan Atina’da Halk Cepheliler

Propilya Meydanında Nuriye ve Semih
İle Dayanışma için açlık grevi çadır ı
açıldı. Açlık grevi 1 arkadaşın açlık
grevini 30 gün boyunca sürdürmesi ile
başladı. Her 7 günde bir arkadaşımız
destek açlık grevini sürdürecek.

Yunanistan Atina’da Direniş
Çadırı Günlüğü
8 AĞUSTOS

Bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’da
işi, onuru ve emeği için direnen, AKP
faşizminin OHAL saldırısıyla tüm hal-
kımızı teslim alma politikasına karşı di-
renen Nuriye ve Semih’in direnişini Yu-
nanistan halkına anlatmak ve onların di-
renişlerini büyütmek için bizler Yunanistan
Halk Cepheliler olarak bir aylık açlık
grevine, kurduğumuz çadırda başladık.

Atina’nın en işlek meydanlarından
olan Propilya Meydanı’na saat 12.00’da
gelip çadırımızı bir Yunanlı ve bir Türkiyeli
dostumuzla beraber kurduk. Masamızı
ve hazırladığımız pankart ve dövizlerimizi
astıktan sonra “Yaşasın Açlık Grevi Di-
renişimiz, Nuriye Gülmen, Semih Özakça
Yalnız Değildir”  ve Yunanca “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slogan-
larıyla direnişimizin başladığını duyur-

duk.
Metro ve otobüs duraklarının olduğu

yerde bildirilerimizi dağıttık.
Çadırımıza gelen sivil polislere niçin

çadır açtığımız anlattık. Daha sonra gelen
resmi polislerle de tartıştık. Üniversite
rektörü çadır için gerekli izni kendilerinin
verdiğini ve polise çadıra müdahale et-
memesini söyledi.

İlerleyen saatlerde çadıra iki MKP’li
gelerek bilgi aldı. Daha sonra tekrar uğ-
rayacaklarını söylediler.

Çadırımıza Türkiye’den tatile gelen
ve Nuriye ve Semih’i tanıyan bir insan
ve bir ailemiz ayrı zamanlarda geldi.
İmza atıp onlar için kart yazdılar.  Yine
tatil için gelen iki İngiliz vatandaşını bil-
gilendirdik. Onlar da imza atıp Nuriye
ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi
için dilekçe yazdılar.

Gün boyu Suriyeli, Yunanlı, Türkiyeli
insanlar çadırımıza gelip bilgi aldılar.
Gelenler Nuriye ve Semih için kendi dil-
lerinde hazırladığımız kartlara mesajlarını
yazdılar.

Gün boyunca 4 ayrı dilde mesaj ya-
zıldı.

Toplam 26 kişi karta mesaj yazdı. 24
kişi masamıza gelerek imza attı.

HOLLANDA:
Her hafta olduğu gibi bu haftada Rot-

terdam’da Nuriye ve Semih’in direnişlerini
duyurmaya devam ettik. Rotterdam Mer-
kez Tren İstasyonu önünde bildirilerimizi
dağıtıp Nuriye ve Semih’in haklı, onurlu
mücadelesini anlattık. Pankartımızı gören
bir aile yanımıza gelerek sağlık durumları
hakkında bilgi aldı. Rotterdam’a gezmeye
gelen bir genç Nuriye ve Semih’in di-
renişlerini internetten takip ettiğini, onların
yanında olduğunu kazanacaklarına inan-
dığını söyleyerek vedalaşıp ayrıldı yanı-
mızdan. 
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Dergimizin 27. sayısının yayınlandığı 13 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 158. günündeler

*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 278. gününde

*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 83. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 174. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 43. gününde 



AVRUPA’dakiBİZ

Geçtiğimiz aylarda Almanya İçişleri
Bakanlığı Grup Yorum konserlerinin ya-
saklanması doğrultusunda dört ayrı eyalete
genelge gönderdi. 

Konser yasaklama gerekçesi ise Grup
Yorum konserlerinden elde edilen gelirin
"terör" faaliyetleri için kullanılması gibi
hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir ge-
rekçe. Ve yine Almanya kendi yalanına
inandırmak için Yorum'un şarkılarının
sözlerini çevirip kendi halkını da ikna
etmeye çalışıyor. 

Grup Yorum’u yasaklayabilmek için
tek tek şarkıları dinleyip sözlerini çevirten
Alman emperyalizmi, bu şarkı sözlerinde
ancak dünya halklarına dostluğu ve da-
yanışmayı, kendi halkının adalet, özgürlük,
namus, eşitlik ve hak arayışını bulacaktır.
Ki çevrilen şarkıların içeriğinde de bu
vardır. 

Alman Emperyalizmi 
Grup Yorum’u 
Neden Yasaklıyor? 

Grup Yorum'un şarkılarında emper-
yalizmin zulmüne karşı her insanın doğal
hakkı olan başkaldırı ve direniş vardır,
direnişe çağrı vardır. Halkların acıları ve
çığlıkları vardır, yaşanmış acıların şarkıya
dökülmüş hali vardır. Dünyanın neresinde
halklara karşı bir zulüm olmuşsa Grup
Yorum'un şarkılarında bu zulmün kay-
nağına yönelik, yani emperyalizme yö-
nelik başkaldırı çağrısı vardır. Emper-
yalizmi korkutan da emperyalizme karşı
savaşma çağrısıdır. Bu nedenle, baskı
ve zulme karşı isyanı örgütleyen şarkı-
larıyla, tarihsel olarak haklı olandan yana
koyduğu sarsılmaz tavrı ve duruşuyla
Grup Yorum kuruluşundan bu yana, hem
ülkemizde hem de Avrupa emperyalizmi
tarafından baskılara maruz kalmıştır. 

Yasaklar, saldırılar, işkenceli gözaltılar,
tutuklamalar, yıllarca konser yasakları
hiçbir engel ve yasaklama Grup Yorum'un
halkların sesi, çığlığı olmasının önüne
engel olamamıştır. 

Alman Emperyalizmi İçişleri

Bakanlığı Genelgeleri ile
Grup Yorum'u Engelleyemez 

Alman emperyalizminin çıkardığı bu
yasak aslında yeni değildir. Fiilen Grup
Yorum üyelerinin girişleri engellenmiş,
vize yasakları konulmuş, vize alan grup
üyelerini havaalanlarında gözaltına alarak
ülkeyi terk etmeye zorlamış, konserleri,
festivalleri yasaklayarak Yorum'un halk-
lara eşitlik ve özgürlük çağrısı olan şar-
kıları engellenmeye çalışılmıştır. Kısacası
Alman emperyalizmi bir acizlik içerisinde,
her saldırıdan sonra delinen yasakları
"delinmez" kılabilmek için saldırı halin-
dedir. 

Oysa emperyalizmin iradesi devrimci
irade karşısında zayıftır. Onlar, devleti
tüm organları ile arkalarına alarak ya-
sakları hayata geçirmeye çalışırken, sayıca
az da olsa, emperyalizm gibi arkasında
her türlü devlet desteği olmasa da devrimci
iradeye yenik düşmüşlerdir. Fulda Festivali
bunun en çarpıcı örneğidir. Belediyeye
baskı uygulatarak çıkarılan yasak kararları,
son ana kadar “yaptırmayız” dedikleri
festival yapılmıştır. İnsanlarımız sokağa
dökülmüş, direniş çadırları açmış, sesi-
mizin, irademizin yetiştiği her alanda
çocuk, genç, yaşlı, Türkiyeli, Avrupalı
tüm dostlar festival için direnmiştir. Kimi
açlık grevi ile, kimi sokakta bir dövizi
eline alarak oturmuş, kimi bir şarkı ile
destek vermiştir. Yani herkes kendi olanağı
içinde, kendi şartlarına göre festival ya-
sağına karşı direnişe geçmiş ve "geri
adım atmam" diyen Alman emperyaliz-
mine geri adım attırmış ve festival ya-
pılmıştır. On binler taşınamamıştır belki
alana, ama gelen binler devrimci iradenin
zaferinin sonucudur. 

Devrimci İrade 
Emperyalizmin Yaptırım ve
Yasaklarından 
Daha Güçlüdür 

Devrimci irade her koşulda düşman
iradesinden güçlüdür. Her direniş ülke-
mizde ya da dünyada sayıca üstün olan-
ların kazanımı ile sonuçlanmamıştır. Di-

renişin zaferini belirleyen iradedir ve
bizim irademiz Alman emperyalizminin
iradesinden daha güçlüdür. Bunu yukarıda
da belirttiğimiz gibi, festival konser ya-
saklarında, daha birçok baskı ve yasak
karşısında Alman emperyalizmine ya-
şattık, halklarımıza da kanıtladık. 

Bugün konseri yasaklanan Grup Yo-
rum için direnmek ve bu yasağı delip
geçmek, irademizin gücünü bir daha
düşmana göstermek bizim elimizdedir.
Bu yanıyla önümüzdeki süreçte yapılması
gerekenler, bir sonraki festival için ya-
pacağımız hazırlıklar çok önemlidir. 

Emperyalizmin bugünden başlayarak
uygulamaya çalıştığı yasaklar yarın için
yaptığı hazırlıktır. Hesaplı ve programlı
bir şekilde gelecekte yapılacak konserler,
festivaller engellenerek halkın örgütlü
gücünün güçlenmesinin önüne set oluş-
turulmak istenmektedir. Özellikle Avru-
pa'da yaşayan göçmenler yarın emper-
yalizm için ciddi bir tehdittir. Çünkü her
boyutu ile yaşanan ırkçılık, yozlaşma
vb. bir noktada patlayacaktır ve bu pat-
lamada bu güce öncülük yapacak her
türlü örgütlenmeler de bugünde yok edil-
mek istenmektedir. Grup Yorum yasağının
altında yatan temel neden de budur. Me-
sele bu yanıyla sadece Türkiye devletine
şirin gözükmek "aradaki buzları eritmek"
adına atılan bir hamle değildir. 

Almanya bu genelgesiyle ırkçılığa
karşı halkları birleştiren GRUP YORUM'u
halktan tecrit etmeye çalışmaktadır. Bunun
karşısında bizim görevimiz Grup Yorum'u
daha büyük bir kitleye taşımak ve em-
peryalizmin bölüp ayrıştırdığını ve bizim
birleştirici olduğumuzu anlatabilmektir. 

Bu yanıyla, yarın için hesaplar yapan
Avrupa emperyalizminin yaptığı hesap-
ların karşısında bizim de planlı ve prog-
ramlı bir çalışma ile direnmemiz ve hak-
larımızı kazanmamız gerekir. Çünkü
planlı olmak, programlı olmak, yarını
hesaplayarak gelecek sorunların şimdiden
önlemini almak kapitalist sisteme değil
sosyalizme aittir. 

Bu nedenle, seneye yapacağımız fes-
tivalin hazırlıklarına bugünden başlayarak,
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hem Grup Yorum yasağını delecek hem de kitlesel
bir festivali yaparak onların "asla"larını, "olmaz"larını
ortadan kaldıracağız. Yapacağımız ön hazırlık hem
emperyalizmin saldırılarına bir cevap hem de
kitlesel olarak eğitimimiz olacaktır. 

Sonuç olarak; hem yasağı pratikte geçersiz
hale getirmek hem de festival için bir ön çalışma
olarak neler yapabiliriz; 

Örneğin, kurabildiğimiz her yerde Grup Yorum
koroları kurabiliriz. Sayı olarak bu rakam 2-3 kişi
olabilir, gücümüz ve olanağımız varsa elbette koro
sayısı çoğalır, ya da tek kişiden de oluşabilir.
Çünkü önümüze koyduğumuz asıl hedefimiz önü-
müzdeki festivalde büyük bir halk korosunu oluş-
turmaktır. Ve bu koronun elemanları bölgelerde
oluşturulacak küçük, büyük, sayıca az çok insan-
larımızla oluşturulacaktır. 

Bu koro elemanları birbirlerine yüzlerce kilo-
metre uzaklıkta da olsa çağımızın teknik olanak-
larından faydalanarak aralarında internet üzerinden
bağlantı ve iletişim sağlayabiliriz. Her hafta ya da
her ay belirlenen gün ve saatte, yine belirlenen bir
parça üzerinden çalışma yapılabilinir, koro her ay
bir parçalık konserler verebilir. 

Şimdiden festival komiteleri kurarak bulundu-
ğumuz bölgelerde haftalık stantlar açıp Yorum
şarkıları eşiliğinde hem festivalimizin içeriğini
hem de Alman devletinin yasak kararının altında
yatan nedenlerin asılsız ve kendi hukuklarını bile
çiğneyerek alınmış keyfi bir karar olduğunu anla-
tabiliriz. 

Festival için hazırlık amaçlı bölgelerimizde
yerel konserler, dinleti ve söyleşiler düzenleyebiliriz. 

Bu ön hazırlık aşamasında asıl önemli olan
nokta kendimizi halka anlatabilmek ve halkın sa-
hiplenmesini sağlayabilmek olduğu için evlerde,
sokakta, bulunduğumuz her alanda, derneklerde
yasakların ancak direnişle ve direnenleri sahip-
lenmeyle aşılacağını ve bizim her şeye rağmen
tüm yasaklamalara ve engellemelere rağmen fes-
tivalimizi yapacağımızı, Grup Yorum koroları ile
tüm ezilen halklara mal olmuş şarkıları söyleye-
ceğimizi anlatmalıyız. 

Anadolu Federasyonu’nun Fran-
sa’nın güneyindeki Montpelier ya-
kınlarında gerçekleşen 2017 kampı
6. ve 7. günlerinde yine dayanışma
ve kolektivizm içerisinde devam etti.

Düzenin tüketime dayalı eğlence
ve tatil anlayışına karşın alternatif
teşkil eden kampımızın 6. günü olan
Cumartesi günü, diğer günlerde ol-
duğu gibi sabah ilk kalkanlar ve işe
koyulanlar mutfak görevlileri oldu.
Bir yandan kahvaltılar  hazırlanırken
diğer yandan bütün kamp sakinlerinin
uyanması ile birlikte sabah sporuna
geçildi. Sporun bitmesi ile birlikte
kahvaltıya geçildi. Kahvaltı esnasında
ise haberler okunarak dünya ve ülke
gündemine ilişkin gelişmeler kampa
katılan insanlarımıza iletildi. Nuriye
ve Semih için açlık grevinde olanların
isimleri ayrıca anons edildi. Kahvaltı
sonrası verilen kısa aradan sonra
gençlik ayrı çalışma yaparken, aileler
verilen seminere katıldılar. Seminerin
konusu olan direnme hakkı üzerine
yapılan sunumdan sonra sorulan so-
rular ve dile getirilen görüşler ile
sohbet son buldu. Öğlen yemeği ye-
nildikten sonrada toplu şekilde denize
ve kamp alanındaki havuza yüzül-
meye gidildi.

Akşam yemeğinden sonra ise
kamp programında yer alan şehir
turu hayata geçirildi. Kamp alanına
35 km mesafede bulunan Arles ken-
tine gidilerek kentin tarihi boğa gü-
reşleri arenası, diğer tarihi yapıları
ve meydanları gezildi. 2500 yıllık
geçmişe sahip olan Arles kentinin
taştan ve dar sokaklardan oluşan mi-

marisi oldukça etkileyici idi. Bera-
berce yenilen dondurmalardan sonra
ise kampa doğru harekete geçildi.
Yorgun olanlar uyumayı tercih eder-
ken gecenin ilerleyen saatlerine kadar
sohbet edenler, diğer günlerde olduğu
gibi eksik olmadı.

Kampımızın 7. günü olan Pazar
günü ise yine aynı şekilde sabah
sporu, kahvaltı ve sonrasında ise se-
miner hayata geçirildi. Pazar gününün
seminer konusu ise Avrupa’da de-
mokrasi idi. Avrupa’daki demokrasi
anlayışı ve uygulamaları üzerine
sohbetler edilirken Avrupa demok-
rasisinin; ne kadar sözde olduğu ve
hukukun Avrupa devletlerinin çıkar-
ları doğrultusunda defalarca ayaklar
altına alındığı bunun en açık örneğinin
de Anadolu Federasyonu’na yönelik
uygulamalar ve açılan davalar olduğu
vurgulandı.

Akşama doğru havuzdan ve de-
nizden dönülmesi ile birlikte akşam
yemeği topluca yenildi. Yemekten
önce ise Nuriye ve Semih için açlık
grevinde olanlar kısa kısa açıklamalar
yaptılar.

Pazar gününün akşam progra-
mında ise sinema akşamı vardı. Hep
birlikte önce Nuriye ve Semih’in
direnişlerini ilk günden alarak son
dönemine kadar anlatan sinevizyon
izlendi. Sinevizyondan hemen sonra
ise Bu Toprağın Çocukları filmi iz-
lenerek Pazar gününün programı
sonlandırıldı.

Gece ise sürüp giden dostça ve
hasret dolu sohbetler ile ilerleyen
saatlere kadar devam etti.
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Anadolu Federasyonu’nun Fransa’daki 
Aile ve Gençlik Kampı



“"Biz her zorluğu aşacak güç ve inançtayız" 
Baki Erdoğan

21 Ağustos - 27 Ağustos

“Kişiliği ile herkese güven veriyordu. 
Ege'de atılım yıllarında örgütlenmiş her insanda emeği

vardır.”
1990 yılında, Aydın'da Turizm Meslek Yüksekokulu’nda

okuyan DEV-GENÇ’liler disiplin soruşturmasıyla okuldan
uzaklaştırılmışlardı. Bu yüzden DEV-GENÇ'liler Aydın HEP
İl binasında süresiz açlık grevine başlamışlar, bir yandan da
çeşitli eylemliliklerle (bildiri, afiş vb.) Aydın halkına haklılık-
larını, doğruluklarını ve eylemlerini anlatıyorlardı. Biz de İz-
mir'den destek amaçlı olarak Aydın'a gitmiştik. Açlık grevi

direnişçileri bedensel olarak yıpranmışsa da moral ve kararlı-
lıkları had safhadaydı. İçerisi doluydu. Her kesimden insanlar
destek ziyaretine geliyordu. Eylemin haklılığının ve meşrulu-
ğunun idareye kabul ettirilmesi, halkın DEV-GENÇ'lileri sa-
hiplenmesiyle o gün eylemin bitirilmesi kararı alınmıştı. Aydın
dışından gelen DEV-GENÇ'liler ve ziyaretçiler olarak bir eve
gittik. Direnişçilerin açlık grevini bitirmesi için hazırlıklar
yapıldı. Ve küçük bir salonda hep birlikte oturuldu. 

Baki'yi orada tanımıştım. Yerde bağdaş kurmuş, etrafına
da Aydın DEV-GENÇ'liler oturmuştu. Önder olduğu her
halinden belliydi. Baki eylemin neden, nasıl olduğunu anlat-
madan önce kısaca Aydın DEV-GENÇ'in doğuşunu anlatmıştı. 

"İlk zamanlar bir iki insandık. İnsanlara halka ulaşmak

Baki Erdoğan’ı bir yoldaşı anlatıyor:

Baki ERDOĞAN:
Baki, mücadeleye 1984'te Aydın Turizm

Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken katıldı.
TÖDEF'in kurucularından biri oldu. 1991
sonunda farklı görevler üstlendi. 22 Ağustos
1993'te Aydın polisi tarafından işkencede
katledildi. Şehit düştüğünde devrimci ha-
reketin Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu'ydu.

Baki Erdoğan

Bartolomeo VANZETTİ,
Nicola SACCO:
“Hiç aklından çıkarma Dan-

te, bunları hep hatırla... bizi bir
yığın uydurma ve yalanla muh-
kum ettiler. Bizi idam ediyor-
larsa, bunun sebebi... biz yok-
sullardan yanaydık, insanların
insanlar tarafından ezilmesine

ve sömürülmesine karşıydık...” B. Vanzetti
Sacco ve Vanzetti'nin idamı, burjuva hukukunun ve yargısının

nasıl “sınıf çıkarları” doğrultusunda kullanıldığının tarihi bir ör-
neğidir. İşçi önderleriydiler onlar. ABD'deki “komünist avı” dö-
neminde bir komplo sonucu tutuklandılar ve burjuva hukukunun
komploya uygun olarak verdiği kararla 23 Ağustos 1927'de idam
edildiler. 

Bartolomeo Vanzetti

Anıları Mirasımız

Necmettin GİRİTLİOĞLU:
İzmir- Aliağa Rafinerisi'nde sürdürülen

direnişte 22 Ağustos 1970'te patronun adam-
ları tarafından vurularak katledildi. Parti-
Cephe'nin işçi alanındaki kadrolarındandı.

Necmettin 
Giritlioğlu

Gülnihal YILMAZ:
Sivas doğumlu ve Çerkez milliyetindendir.

1980’li yılların sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde öğrenciyken katıldı devrim mücade-
lesine. Legal, illegal çeşitli alanlarda sorumluluklar
aldı. İşkencelerden defalarca başı dik çıktı. 1993’te
tutsak düştü. Bulunduğu hapishanelerde yönetici
olarak görevler aldı. 19-22 Aralık Katliamı sırasında

Çanakkale Hapishanesi’ndeydi. Ölüm orucuna başından itibaren
gönüllüydü. 5. Ekiplerde ölüm orucu direnişine başladı ve 26
Ağustos 2002’de ölümsüzleşti.

Gülnihal Yılmaz

Birsen HOŞVER:
Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır. Ankara

Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
öğrencisiyken bir Dev-Genç'li olarak mü-
cadeleye katıldı. 1997'de Dersim Kır Gerilla
Birlikleri’ne katıldı. Şubat 1999'da tutsak
düştü. Mücadele devam ediyordu. 2001'de
Malatya Hapishanesi'nde 7. Ölüm Orucu

Ekibi direnişçisi olarak tecrite karşı ölüm orucuna başladı.
Direnişinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hasta-
nesi'ne sevk edildi ve 22 Ağustos 2002'de şehit düştü.

Birsen Hoşver

Nicola Sacco

Sadrettin UĞURLU:
İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi’nin devrimci emek-

çilerinden biriydi. Lokantacılık yapıyordu. 28 Ağustos
1980’de İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde kendisine
devrimciyim diyenler tarafından vuruldu.

Sadrettin Uğurlu



için bir şeyler yapmalıydık. Düşündük, taşındık bir tiyatro
grubu oluşturmaya karar verdik. Grup belki kalıcı olmaya-
bilirdi ama biz onu bir araç olarak düşünerek hazırlıklara
başladık. Halkın ezilmişliğini, horlanmışlığını anlatan bir
oyun seçtik. Oyun için davetiyelerden  afişlerine, metninden
sahne düzenine, tüm bürokratik işlemlerine kadar her şeyi
kendimiz yaptık. Sahneye çıktığımız ilk gün sahne doluydu.
Sonraki günlerde de salon hiç boş kalmadı. Böylelikle
Aydın halkı ile öğrenci gençlikle kaynaştık." demişti. Aydın
DEV-GENÇ'lilerin birçoğu böylelikle tanışılmış insanlardı.
Sadece öğrencilerle değil, halktan insanlarla da doğrudan
diyalog kurulmuştu. Öyle ki o dönem Aydın DEV-GENÇ
diğer illerdeki DEV-GENÇ'lilere kıyasla Ege bölgesinde
en kalabalık örgütlenmemizdi. Baki Erdoğan'ın yarattığı
bu örgütlenme 1 Mayıs 1991’de Aydın alanına yürüyerek
çıkmıştı. 

İlerleryen süreç içinde Baki'yi sık sık İzmir'de görmeye
başladım. Kah bize geliyor, kah diğer DEV-GENÇ'lilerin
evlerine gidiyordu. Sık sık gelirdi bize. Genellikle yorgun
olurdu ama yüzü hep duru, gülen gözleriyle karşısındakine
umut olurdu, güven verirdi. Yorgun olmasına rağmen
bizlerle birlikte ev işyerleri yapar, bir şey konuşulacaksa
konuşur, yoksa sabahlara kadar kitap-gazete okurdu. Bir
iki saat uyur ve erkenden çıkardı. 

Bir gün saflarımıza yeni katılan bir DEV-GENÇ'li "ben
Baki'nin kişiliğinden, karakterinden çok etkilendim, bu

yüzden DEV-GENÇ'li oldum" demişti. Bir konunun anla-
tımından bir sorunun çözümünde, sakinliğini, sadeliğini
kaybetmeden duru bir dille anlatır, karşısındaki insanı ikna
eder, kafasını açardı. Öyle ki birçok insan, birim sorumlularına
nazaran hep Baki'nin yolunu gözler, her şeylerini onunla
paylaşırlardı. 

Baki'nin aranır duruma düştüğü günlerde birgün bir
eve gitmem söylendi. Dikkatli bir şekilde gittim. Baki'nin
sürekli gidip geldiği bir yerdi burası, Bir aile evi. Tahmin
ettiğim gibi Baki oradaydı. Aile ile birlikte yemek hazırlamış,
bulaşıkları yıkamış, çay içip haberleri izledikten sonra
yatma vakti gelince, aileden izin alarak "biz arkadaşla
biraz sohbet edeceğiz" demişti. Her zamanki gibi çok
sakindi. Yüzünde yine bildik tebessümü vardı. Anlatmaya
başladı. "Bugün arkadaşla (Demet Taner) randevumuz
vardı. Randevu yerine gittim. Ortalık ana baba günü, her
köşede polis. Sonra oradan ayrıldım" diyordu. Devam
ederek "arkadaşa söyle bundan sonra daha dikkatli olsun"
dedi ve güncel konuşmalarla sohbetimize devam ettik. 

Baki, kişiliği ile hemen herkese güven veriyordu. Bu
güven sayesinde birçok insan saflarımıza katılmıştı. Deni-
lebilir ki Ege'de atılım yıllarında örgütlenmiş her insanda
emeği vardır.

O, Parti-Cephe'nin yönetici önder insanının simgele-
rindendir. Şehitlerimizden Demet Taner, Ümit Doğan Gönül,
Uğur Sarıaslan, Yusuf Bağ, Baki'nin öğrencileridirler.

DEVRİM 
Be heey Kürdistan dağları 
Be heey memleketimin toprağı 
Her kaçak köşe her ince patika ve tüm keçi

yolları 
Ve fidanlar, makinalar, mavzerler, pankartlar,

afişler 
ille de kızıl güller
size elimiz değmedi 
ayağımız varmadıysa eğer 
ant olsun ve şart olsun 
köpeklerin bile sokulmadığı kuytulardan 

Aslanın tam midesindeki ekmeği alan halkım 
ant olsun 
"Sözümüz Var" hıncıyla 
"Biz Kazandık" türküsü kardeşlerin nam-

lularında çaldığında 
Devrimin koca sevecen eli 
okşamadık çocuk başı ve
dikilmemiş sökük 
kaynamamış tencere bırakmayacak yur-

dumda...

Gülnihal Yılmaz / Ankara Hapishanesi

Başsağlığı 
DHKC Gerilla şe-

hidi Yalçın Çakmak'ın

annesi 8 Ağustos'ta ra-

hatsızlığı nedeniyle ve-

fat etti. Vefatı üzerine

İstanbul Avcılar Halk

Cephesi ailesine ve se-

venlerine başsağlığı di-

leyerek, cenazenin 9

Ağustos'ta Elazığ

Cemevi'nden kaldırı-

lacağını duyurdu.



Yürüyüş

13 Ağustos
2017

Sayı: 27

DİRENİŞ HALKI SAFLAŞTIRMAK, HALKI BİRLEŞTİRMEKTİR!558

İstanbul Gazi Mahallesi’nde bu-
lunan Yürüyüş dergisinin hazırlık
çalışmalarının yapıldığı Ozan Ya-
yıncılık 2 Ağustos’ta AKP’nin katil,
talancı polisleri tarafından basılarak,
önceki baskınlarda olduğu gibi içerisi
dağıtıldı ve yazı işleri müdürü Elif
Ersoy işkenceyle gözaltına alındı.
Ersoy 6 günlük gözaltı sürecinin ar-
dından çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı.Bunun üzerine Yürüyüş der-
gisini sahiplenenler yazılı açıklama-
larla ve yaptıkları çalışmalarla der-
gimizi sahiplendi ve halka ulaştırdı.
Yapılan açıklamalardan ve çalışma-
lardan derlediklerimiz şu şekildedir;

Devrimci İşçi Hareketi
(4 Ağustos): “… Katil AKP ne is-

tiyor Yürüyüş dergisinden ve çalı-
şanlarından? Bir yılda defalarca
saldırıp talan ettiği bir yerde ne arı-
yor? Ne bulacağını sanıyor? Orada
bulacağı sadece kendi yaptığı iş-
kencelerin anlatıldığı gerçekler ola-
bilir. Halktan sakladıkları yalanla-
rın anlatıldığı bir yerde başka ne
bulacağını sanıyor?

Yürüyüş halkın sesi olan bir der-
gidir. Yoksul halkın sesi vardır orada,
direnişlerin sesi vardır. Nuriye ve
Semih’in sesi vardır. Katil AKP’ye
diyoruz ki; elinizi ve itlerinizi halkın
sesi olan dergimizden çek. Yürüyüş
dergisinin sahibini derhal serbest bı-
rakın. Baskı ve işkence ile Yürüyüş
dergisini susturamazsınız. Bunu yıl-
lardır deniyorsunuz başaramadığınızın
kanıtı da saldırınız.

Yürüyüş okurlarına sesleniyoruz!
Bugün daha çok Yürüyüş okuma ve
okutma zamanıdır. İnadına Yürüyüş
okuyalım ve okutalım. Faşizm bilsin
ki Yürüyüş dergisi sahipsiz değildir.”

Okmeydanı Halk Meclisi 
(7 Ağustos):

“… Son dönemlerde devrimci ba-
sın üzerindeki yoğun baskı ve sansür
artarak devam etmektedir. Yürüyüş
dergisi yayın hayatına başladığı gün-
den itibaren hep Türkiye devrimci

hareketinin, ezilen halk
kesimlerinin ve emekçi-
lerin sesi olmuştur. Bu
yüzden sayısız kez bas-
kınlara uğramış, büroları
talan edilmiş, çalışanları
gözaltına alınmış, yüzlerce
yıllık hapis cezalarıyla
yargılanmış, tutuklanmış,
dağıtımcıları kurşunlana-
rak felç bırakılmış, ceza-
evinde işkencelerle kat-
ledilmiştir… 

İktidarın kendi tek tip burjuva ve
işbirlikçi medyası ve basını dışında
yayın hayatına devam eden Yürüyüş
dergisi, sansürlenen, yok sayılmak is-
tenen gerçekleri gün yüzüne çıkarmış
ve çıkarmaya devam etmektedir. İş-
birlikçi tekelci medya tarafından üstü
örtülen gerçeklere, hilelere karşı, halkı
ideolojik, politik ve kültürel anlamda
aydınlatmayı, ufkunu açmayı temel
şiar edinmiştir. Bu yüzden birçok
sayısı toplatılmış, yasaklanmıştır. Bu-
gün de aynı saldırı devam etmektedir
Yürüyüş dergisinin üzerinde. Sosyal
medya üzerinde sitesi yasağa uğramış,
sansürlenmiştir. Bu da şunu göster-
mektedir ki, iktidar sahipleri gerçek-
lerden fazlasıyla tedirgin olmakta ve
hakikate karşı önlemlerini de sustu-
rarak, sansürleyerek, tutuklayarak al-
maya çalışmaktadır. Bu şekilde halkın
haber alma özgürlüğünü kısıtlayarak,
bütün bir halkın kendi yalanlarına
biat edeceğini düşünmektedir.

Fakat mızrak çuvala sığmaz. Bu-
gün yaşanan tüm vahşet ortadadır
ve hiçbir baskı, sansür bunların ortaya
çıkmasını engelleyememektedir. Kürt
halkının seçtiği vekillerine ve halkın
muhtelif kesimlerine her türlü hakareti
ve saldırıyı yönelten Yeni Akit gibi
gazeteler ise ödüllendirilmekte, her
türlü psikolojik savaş temelinde des-
teklenmektedir. Doğallıyla faşizm
kendisine yakışanı yapmaktadır. Çün-
kü faşizmi ayakta tutan sadece mili-
tarist kurumları değil, aynı zamanda
burjuva basını ve her türlü basın-

yayın aygıtıdır. Bizler de Okmeydanı
Halk Meclisi olarak, Yürüyüş dergi-
sinin ve emekçilerinin yanında ol-
duğumuzu, gerçeklerin sesinin sus-
turulamayacağını belirtiyoruz.”

Ankara:
Halk Cepheliler 3 Ağustos’ta, 2

Ağustos’ta basılan ve talan edilen
Yürüyüş dergisi baskınına ilişkin
pankart astı. Tuzluçayır’da asılan
pankartın üzerinde ise “Yürüyüş Der-
gisi Susturulamaz!/ Halk Cephesi”
imzalı slogan işlendi.

İstanbul-İkitelli:
Halk Cepheliler 2 Ağustos’ta, Yü-

rüyüş dergisi bürosunun baskının ar-
dından mahallede ajitasyonlarla yapılan
baskını teşhir etti ve halka destek
sunma çağrısı yaptı. Bunun üzerine
mahalle halkı evlerinden alkışlarla ve
yoldan araçlarıyla geçenler ise kornalar
çalarak desteklerini belirtti.

Baskın Yapmalar, Talan Etmeler
Yürüyüş’ümüzün Halka 
Ulaşmasını Engelleyemez!

İstanbul Çayan Mahallesi’nde
Halk Cepheliler teslim olmayanların,
direnenlerin sesi olan Yürüyüş der-
gisini halka ulaştırdı. 7 Ağustos’ta
yapılan çalışmada, halka genel olarak
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
sağlık durumları anlatıldı ve
direnişlerine ses olmak için Beşik-
taş’ta biraraya gelenlere yapılan saldırı
hakkında bilgi verildi. Coşkuyla ya-
pılan çalışmada 86 adet dergi halkın
ellerine ulaştı.

Yürüyüş Halkımızın Bağrında Boy Vermiştir
Bizi Ne OHAL'inizle Yasaklayabilir,

Ne de Saldırılarınızla Bizi Yıldırabilirsiniz!



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Kadın, erkek, çocuk,
yaşlı-genç demeden

tüm Türkiye halkları olarak
faşizme karşı

ÖRGÜTLENECEK,
BİRLEŞECEK VE
DİRENECEĞİZ!.. 

Bu birliktelik ve güçle savaşacak ve
FAŞİZMİ YENECEĞİZ!...
Emperyalizmin işbirlikçisi

bir avuç vatan haininin yönettiği
bu zulüm düzenine son vereceğiz.

Gerçek anlamda halkın 
kendi kendisini yönettiği

demokrasiyi;
Anadolu toprakları üzerinde 

devrimin zaferini ilan edeceğiz. 
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- Binasına Saldırıldığını Gören Dev-Genç’li, Mevzisinin ve Yoldaşlarının Önüne 
Barikat Oluyor, Düşmanın Üstüne Tek Başına Yürüyor

- Düşman Kapıya Dayandığında Bir Dev-Genç’li Elinde Megafon, Halkına Gerçekleri
Anlatıyor, Direnişe Çağırıyor : "Halkımız Sizi Seviyoruz"

- Plastik Mermilere Karşı Bir Dev-Genç’li Elinde Ne Varsa Fırlatıyor
-Dev-Genç’liler Binalarını Tuğla Tuğla Örüyorlar... 

Birkaç Eksikle Tüm Mevzi Yeniden Çatışmaya Hazır Hale Geliyor

Korktukça Saldırıyor AKP'nin Faşist Polisleri... 
Saldırdıkça Korkuları Büyüyor...

8 Ayda 7 Kez Saldırdılar... 7 Kez Duvarlarımızı Yıktılar... 
7 Kere Değil, 1700 Kere de Saldırsanız Asla ve Asla Başaramayacaksınız

Çünkü; Dev-Genç’liler Vazgeçmiyorlar
Çünkü; Dev-Genç’li İçin Mevzisi Tarihidir, Anılarıdır, Yoldaşlarıdır...

Programıdır... Hedefidir... İddiasıdır...
Halkına ve Vatanına Bağlılığıdır...


