
Stadyumları Gençlere Beşik Yapmak İstediniz.
Grup Yorum’un Kavga Türküleriyle Karşınıza Dikilmesinler diye

Stadyumları Bize Yasakladınız.
Dilimizden  “Nuriye”, “Semih” Adlarını Sökmeye Çalıştınız.
Ama Ne O Stadyumlar Gençlerin Beşiği Oldu Uyuttu Onları,
Ne De Duvarlardan “Nuriye” ve “Semih” Adları Eksik Oldu
Yasaklarınız Halkımızın Beşiği Değil, Sizin Mezarınız Oldu!

Gençlerimiz Stadyumlara, Beşiklerine Değil Kavga 
Alanlarına Girer Gibi Gittiler

Girdiler ve Yasakladığınız Üç Kelimeyi Tam Karşınıza Diktiler
“NURİYE” “SEMİH” “YAŞASIN”

www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com
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Konyaspor-Beşiktaş Maçında “Nuriye, Semih Yaşasın” Pankartı Açtıkları İçin 
Beşiktaş Taraftarı Gençlerden 11’i, Evleri Basılarak Tutuklandı

*35  Yıl Portekiz’in
Başında Bulunan
Faşist Diktatör

Antonio De Oliveira
Salazar,

Kendisine, Uzun
Süre, Çok Az

Direnişle
Karşılaşarak

Portekiz'i Nasıl 
Yönettiği 

Sorulduğunda 
Der ki: 
“Üç F

Sayesinde
FADO, FİESTA,

FUTBOL” 

*İspanya’nın 
Faşist 

Diktatörü
Franco’ya 
Göre ise 

“STADYUMLAR 
BEŞİKTİR “

Ve Ne Kadar
Çok İnsanı

Oraya
Toplarsa, 
Ülkeyi de 

O Kadar Kolay 
Yönetebilir

Emperyalizmin Tasfiye ve Teslimiyet Dayatması Düşüncelerimizi 
Değiştirmeyi Başaramadı, Başaramayacak!

EMPERYALİZMİN BASKI VE SÖMÜRÜSÜ VAROLDUĞU SÜRECE
DAĞLARIMIZDAN VE ŞEHİRLERİMİZDEN SİLAH SESLERİNİN YÜKSELMEDİĞİ 

TEK BİR GÜNÜ, KAYBIMIZ SAYACAĞIZ!  
SAVAŞINIZ KABULÜMÜZDÜR

ÇÜNKÜ BİZ
SAVAŞACAĞIZ, KAZANACAĞIZ!

1980'lerde Tek Tip Elbise…. Mesele Sadece Bir "Elbise"Değildi
1990'larda Hücre Tipi ….Mesele “Koğuş mu Hücre mi “ Değildi

2000'de F Tipi …Sorun, Mimari Bir Sorun Değildi
AMAÇ: YA DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ YA ÖLÜM

(1989 NATO Kararı)
Ve şimdi 2017'de yeniden TTE saldırısı...
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***Emperyalizme teslimiyet yarışına girildiği, çıkarlardan
oluşmuş ve bataklık haline gelmiş bu sol içerisinde

boğulmayacak, ayakta kalacak, sosyalizmi yeniden yükseltecek
siyasal bir çizginin, M-L’nin yalnız ülkemizdeki değil,

dünyadaki temsilcilerinden olmalıydık. 
Bu sol bataklığın şu veya bu şekilde dışında kalmış veya öyle

görünen örgütler de, sosyalist sistemin yıkılmasıyla resmen silah
bırakmamasına ve barış imzalamamasına rağmen,

emperyalizme tavır almayarak, varlığına göz yumarak bir
anlamda dolaylı barış ve uzlaşma yolunu seçmişlerdir. 

Bu politikayla, açıkça emperyalizme “Ben kuracağım
iktidarda sana dokunmayacağım, sen beni destekle, ben de seni
koruyayım” mesajını vermişlerdir. Bu politikanın temsilcileri,

daha çok milliyetçiliği bayrak edinmiş örgütlerdir. 
Bu milliyetçi anlayış, sosyalist sistemin yıkılmasıyla birlikte

daha da artmış ve sosyalist literatürün arkasına gizlenerek,
teslimiyetçiliği ve emperyalizmle uzlaşmayı çok güçlü biçimde

yaşatarak, emperyalistlerle zımni anlaşmalar içerisinde, dolaylı
ve dolaysız emperyalizmin denetiminde, onun bağışlayıcılığında

ve lütfuyla halklar için özgürlük istemektedir. 
Nasıl ifade ederlerse etsinler, bu özgürlük emperyalizmin

bahşettiği sahte bir özgürlük olup, emperyalizmin halkları
birbirine kırdırma, devrimci dinamiklerini tüketme hareketidir.

***Emperyalizm, M-L sosyalist hareketlerin az da olsa
gelişmesine tahammül edemez ve tüm vahşetiyle saldırıp

ezmeye kalkarken, dünyanın hemen her yerinde milliyetçi
hareketleri, ulusal haklar görüntüsü altında destekleyip

yaşatması bize çok şey öğretmelidir.
Bugün Rusya’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın birçok

yerinde emperyalizm, halkların milliyetçilik temelinde bir
mücadeleye yönelip birbirlerini boğmalarını büyük bir iştahla,

dolaylı veya dolaysız desteklemekte veya izlemektedir.

Direniş Yoksa Baskı Umutsuzluğu,
Direniş Varsa Baskı Yaratıcılığı Büyütür!

“Nuriye”, “Semih”i Yasaklasanız da,
Halkın Matbaası Sessizce Çalışmaya Devam Eder

Sokaklar da, Duvalar da Halkındır
“Nu” “Se” Halkın Yüreğine Yazılır



i ç i n d e k i l e r
21 Hayatın Öğrettikleri: Bir

adım ileri atmak hiçbir şey
yapmamaktan daha iyidir                                                                                                                                                

22 Kelimelerimiz: Koşullar ne
olursa olsun

23 Devrimcilik Akıl
Tamirciliğidir:
Kendiliğindencilik devrimci
bir irade ile yenilebilir.

24 Halk Meclisleri: Depreme
karşı halk olarak kendi
önlemimizi alalım

26 Mahalleler: Sonuç almalıyız
28 Milisler, Mahallenin

Şahanlarıdır: Cüret, zorla
müdahaleye müdahale
edebilmektir

29 Kamu Emekçileri Cephesi:
KESK, iktidar borazanı
Kamu-Sen ve Memur-Sen’e
çağrı yaparak kendi
zavallılığını ortaya koydu

33 Devrimci İşçi Hareketi:
Direnişler, grevler Devrimci
İşçi Hareketi’nin ak
sayfalarıdır

35 Halkın Mühendis Mimarları:
İşbirlikçi AKP, rüzgarımızı
bile emperyalistlere satıyor

37 İşkencelerle, saldırılarla, hak
gasplarıyla devrimci
irademizi kıramazsınız! Var

9 Biz Diyoruz ki: K
10 Nuriye ve Semih ölüme

yürüyor. Bir “solcu”, AKP ile
aynı ağızdan birleşip
“bırakın” diyor. 

12 Zulme karşı adalet için
direnenlerin iradesinden daha
üstün bir irade yoktur 

13 Nuriyeler, hepimizin geleceği
için direniyor, sen de katıl
direnişe!

14 Nuriye ve Semih’in direnişi
hekimlerin de, emekçi ve
mesleki onurlarını
yüceltmiştir

18 Amerika için Türkiye’de
güvenli bir yer yoktur!

19 İçeride Nuriye ve Semih,
dışarıda Mehmet amcalar ile
açlıkta birleştik

20 Grup Yorum açıklıyor: “AKP
faşizminin Bergün’e
saldırıları devam ediyor”

4 TTE saldırısı, ideolojik bir
saldırıdır. Direneceğiz,
giymeyeceğiz! Emperyalizm,
düşüncelerimizi değiştirmeyi
başaramadı, başaramayacak!

TTE Saldırısı İdeoloji5k Bi5r Saldırıdır
DİRENECEĞİZ, GİYMEYECEĞİZ!

olan haklarımızı istiyoruz, alana
kadar direneceğiz!

38 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençlik baskınına giden AKP’nin
katil polisleri korkaktır!

39 Ülkemizde Gençlik 
40 Sorunlar-Çözümler: Unutkanlık
41 Halkın avukatları, on yıl sonra bir

kez daha müvekkillerini
açlıklarıyla savunuyorlar

42 Halkın Hukuk Bürosu: Adalet
Bakanlığı yeni düzenlemelerle
avukatları dize getirmeye
çalışıyor

44 AKP’nin metal yorgunluk dediği
yönetememe krizidir

45 Uyuşturucu sorununun nedeni,
uyuşturucu sorununu çözemez 

47 Direnenlerin sesi soluğu olmaya
devam ediyoruz

48 Mehmet Güvel’in açlık grevi
günlükleri

50 Lübnan’da Nuriye ve Semih için
enternasyonalist dayanışma

51 Nuriye ve Semih demeye devam
edeceğiz

52 Avrupa’da Yürüyüş
55 Avrupa’daki Biz: Kitle çalışması

kesintisizdir; 24 saat, 12 aydır
56 Yitirdiklerimiz

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



Emperyalizmle halklar arasındaki mü-
cadele, 150 yıldır, hayatın her alanında, her
dönem farklı farklı biçimler alarak sürüyor. 

Emperyalistler ve işbirlikçi iktidarlar,
amaçlarını, hedeflerini bazen apaçık ortaya
koyarken, bazen belli simgelerin, gerekçe-
lerin, bahanelerin arkasına saklarlar. 

Mücadele ilerledikçe, gerekçeler temiz-
lenir, geriye çıplak gerçek kalır. 

Tek Tip Elbise de emperyalizmle halklar
arasındaki mücadelede bu niteliğe sahip
simgelerden biridir. 

AKP İktidarı, Fethullahçılarla ilgili da-
valarda bir sanığın “hero” (kahraman) yazılı
bir tişörtü giymesini bahane ederek, hapis-
hanelerde Tek Tip Elbise (TTE) uygulamasını
gündeme getirdi. 

Gerekçe bir tişört müydü? 
Hedef, sadece Fethullahçılar mı?

NATO’nun 1989 Toplantısı ve
“Ya Düşünce Değişikliği,
Ya Ölüm” Saldırısı

Düşüncelerin tasfiye edilmesi, emper-
yalizm ile halklar arasındaki savaşta, em-
peryalizmin özellikle 1980’lerden sonra

temel politikası olmuştur. 
NATO’nun 1989 yılında yapılan bir top-

lantısında, hapishanelerdeki devrimci tut-
sakların rehabilitasyonu kararlaştırılmış ve
bu karar “Ya Düşünce Değişikliği, Ya Ölüm!”
diye formüle edilmiştir. 

1989’da NATO’nun “Anti-Terör Komi-
tesi”nde alınan karar şöyleydi:

“Cezaevlerinde politik ilişkileri olanları
izole etmek ve rehabilitasyon için acele et-
meliyiz. Ya düşünce değişikliği ya ölüm...”

Bu tasfiye saldırısı, ülkemizde hapisha-
nelerde çeşitli dönemlerde farklı biçim ve
gerekçelerle gündeme getirilip sonuç alın-
maya çalışıldı. 

1980’lerde TTE, 1990’larda hücre tipi,
2000’de F Tipi ve şimdi 2017’de yeniden
TTE saldırısı.

Fakat hepsinde saldırının özü aynıdır. 
1984’te mesele sadece bir “elbise” me-

selesi değildi. 
1996’da mesele “koğuş mu hücre mi”

meselesi değildi. 
2007’de sorun, mimari bir sorun değildi. 
2017’de de sorun, sadece tişört ve elbise

meselesi değildir.  

TTE SALDIRISI,
İDEOLOJİK BİR SALDIRIDIR!

DİRENECEĞİZ, GİYMEYECEĞİZ!
EMPERYALİZM DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYİ

BAŞARAMADI, BAŞARAMAYACAK

Emperyalizmin Baskı ve Sömürüsü Var Olduğu Süre-
ce, Dağlarımızdan ve Şehirlerimizden 

Silah Seslerinin Yükselmediği 
Tek Bir Günü Kaybımız Sayacağız  
SAVAŞINIZ KABULÜMÜZDÜR

ÇÜNKÜ BİZ,
SAVAŞACAĞIZ KAZANACAĞIZ!

Dünyada Bu Saldırı-
nın Şu An İtibariyle Ba-
şarı Kazanmadığı He-
men Hemen Hiçbir Yer
Yokken, Bizim Ülkemiz-
de Hapishane Odaklı Bu
Tasfiye Saldırısına Karşı,
“Bitmeyen Saldırı ve Bit-
meyen Direnişler Tarihi”
Olarak Özetleyebileceği-
miz Bir Tarih Ortaya
Çıkmış; emperyalizm ve
İşbirlikçi Oligarşiler, Ül-
kemizde Başarıya Ula-
şamamışlardır. 

Ekonomik Krizler, Si-
yasi Krizi Derinleştiriyor
ve Devrime Dönüşebile-
cek Koşulları Olgunlaş-
tırıyor. Emperyalistler
Hangi Politikalara Baş-
vururlarsa Başvursunlar,
Bunu Önleyemiyorlar.
Bunu Önleyemedikleri
İçin, Bu Devrimci Du-
rumu Devrimciler Ör-
gütleyemesin, Düzen De-
ğişmesin Diye Devrimci-
leri Yok Etmek İstiyorlar. 

Daha Kısaca Söyler-
sek, Krizi Yok Edeme-
dikleri İçin, Krizi Dev-
rime Dönüştürebilecek
Güçleri Yok Etmek İsti-
yorlar.

EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI4



NATO’nun aldığı karar doğrul-
tusunda sadece ülkemizde değil, halk
kurtuluş savaşlarının olduğu tüm ül-
kelerde, silahlı mücadelenin olduğu
tüm ülkelerde, bu tasfiye politikası
uygulandı. 

“Halkı teslim almak için, önce ha-
pishanelerdeki devrimcileri teslim al!” 

Politika böyle şekillendi. Bu ne-
denle saldırı çoğu kez ilkin tutsaklar
cephesinden başladı.  

Emperyalizmin bu tasfiye saldı-
rısının ülkemizdeki bi-
çimlenişi ve sonucu ile
diğer dünya ülkeleri
arasında önemli bir
fark ortaya çıktı. 

Dünyada bu saldı-
rının şu an itibariyle
başarı kazanmadığı he-
men hemen hiçbir yer
yokken, bizim ülke-
mizde hapishane odaklı
bu tasfiye saldırısına
karşı, “bitmeyen saldırı
ve bitmeyen direnişler
tarihi” olarak özetle-
yebileceğimiz bir tarih
ortaya çıkmış;  emper-
yalizm ve işbirlikçi oli-
garşiler, ülkemizde BAŞARIYA
ULAŞAMAMIŞLARDIR. 

Ülkemizde devrimci düşünceleri
ve devrimci hareketi tasfiye etmeyi
başaramadılar. 

Diğerlerini tasfiye ettikleri nok-
tada, direnen belli başlı güç olarak
ülkemizdeki devrimcilerin kalması,
ülkemiz devrimcilerine yönelik sal-
dırının daha da artarak devam etme-
sini getirdi. 

Tasfiye saldırısı, 2000’lerde en
sert biçimde ülkemizde gerçekleşti.
1984 ve 1996 Ölüm Orucu’ndan son-
ra, 2000’de başlayan ölüm orucu di-
renişini tam 7 yıl sürdürdük. 

Bu sert savaşta tek başımızaydık. 
“Ya düşünce değişikliği ya ölüm”

politikası, bize karşı en katı biçimde
uygulamaya konuldu. Çünkü, tüm
dünyada, devrim ve sosyalizmi bu
kadar açık, net savunan, emperya-
lizmle uzlaşmayı kesin bir şekilde
reddedip bu kadar cepheden tavır
alan bir tek biz vardık.

İşte bunun için direnişimize, Tür-
kiye ve dünya tarihinin en büyük ha-
pishane katliamlarından biriyle cevap
verildi. Biz direnmeye devam ettik.
Tam 7 yıl! Tam 122 şehit! Sonuç?

Zafer bizimdir!
Zafer, “Öldük, düşüncelerimiz

yaşıyor” diyebilmektedir. 
Zafer, düşüncelerimiz doğrultu-

sunda emperyalizme ve oligarşiye
karşı, uzlaşmadan, boyun eğmeden
savaşı sürdürüyor olmamızdadır. 

NATO’nun değil, bizim irademiz
üstün çıkmıştır bu çatışmadan.   

NATO’nun, tüm emperyalist dün-
yanın “ya düşünce değişikliği ya
ölüm!” politikasını, devrimciliği ye-
niden tanımlayan, fedayı ve kahra-
manlığı halklaştıran direnişimizle
bozguna uğrattık.  

DÜNYADA BUGÜN, EMPER-
YALİZMLE UZLAŞMAYAN, silahlı
mücadeleyi iktidar hedefiyle sürdüren
VE EMPERYALİZME KARŞI, BA-

ĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE
SOSYALİZM İÇİN SAVAŞAN SA-
DECE BİZ VARIZ. 

Saldırının Amacı
Bugün de Aynıdır

İdeolojik ve siyasi önderliğini em-
peryalizmin yaptığı uzlaşma, teslimiyet
ve tasfiye saldırısı, her yönüyle sürüyor.
Bu saldırının dünya çapında aldığı so-
nuçlar görülürse, ülkemizdeki farklılık
da daha iyi anlaşılır. Emperyalizm,

önce, Uruguay’da Tupa-
marolar’ı, El Salvador’da
FMLN’yi, Şili’de MIR’i,
Arjantin’de PRT’yi,  Bo-
livya’da ELN’yi, Gua-
temala’da URNG’yi tes-
lim aldı. 

Bugün son olarak
FARC’ta, PKK’de,
ETA’da, emperyalizm
zafer kazanmıştır. 

Yukarıdaki tablo,
saldırının kapsamını ve
şiddetini gösterir. Ama
buna rağmen hala yok
edemedikleri güçler var.
En önemlisi, buna rağ-
men DEVRİM VE

SOSYALİZM düşüncesi yaşıyor. 
DEVRİM İDDİASI, 
SAVAŞMA KARARLILIĞI VE 
SOSYALİZM İNANCI yaşıyor. 
Emperyalizm işte bu iddia, ka-

rarlılık ve inançtan korkuyor. 
Bu iddianın, kararlılığın ve inan-

cın, bugünkü durumda temsilcisi bi-
ziz. 

İnanıyoruz ve eminiz, yarın dev-
rimci güçler, daha da çoğalacaklar.
Silah bırakmalar süreci tersine dö-
necek. İşte tarihin bu düğüm nokta-
sında biz varız. 1991’de sosyalist
sistem yıkılırken, sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandırarak, bü-
yük emperyalist komplonun karşı-
sında ideolojik netliğimizle durarak,

5DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYİ BAŞARAMADI, BAŞARAMAYACAK!

Dergimizin 29. sayısının yayınlandığı 27 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 172. günündeler

*Yüksel Direnişi 292. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 97. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde

27 Ağustos
2017

Yürüyüş

Sayı: 29



solun tamamının yıkılıp gitmesinin
önündeki barikat biz olduk.

Bugün silah bırakmaların, Mark-
sizm-Leninizmi terk etmenin önün-
deki barikat yine biziz. 

NATO’nun, oligarşik diktatörlük-
lerin tasfiye politikasının iflasının
kanıtı olarak biz varız. 

AKP iktidarı, emperyalizmin uz-
laşma, teslimiyet, tasfiye politikasını
devam ettiriyor. 

İnfazlarla, tutuklamalarla, işken-
celerle, hapishanelerde baskılarla,
demokratik alandaki baskılarla bir
süredir boyutlanan saldırı, şimdi TTE
saldırısıyla bir başka aşamaya geçi-
rilmek isteniyor. 

Bu Ne Silahlı Bir Savaş
Ne Bir “Elbise” Savaşıdır;
Bu Beyinlerin Tasfiyesi
Savaşıdır

Bu silahların savaşı değildir, be-
yinlerin, iradenin tasfiyesidir.

Emperyalizmin devrimci düşün-
celeri tasfiye politikasının temeli,
bitmeyen ve asla bitmeyecek olan
ekonomik krizleridir.

1989 NATO toplantısından 8 yıl
sonra, NATO’nun 1997 Ekim’inde
yaptığı “21. Yüzyıl NATO ve Gü-
venlik, Gerçek Vizyon” isimli top-
lantıda, “21. yüzyıl ayaklanmalar
yüzyılı olacaktır” tespiti yapılmış ve
en büyük tehlike olarak da devrimci
örgütler gösterilmiştir.

Neden bu kararı alıyorlar? Çünkü
karşılarında bir “sosyalist sistem” re-
kabeti olmamasına rağmen, emperya-

lizm krizlerinden kurtulacak ekonomik
ve siyasi güce sahip değildir. 

Emperyalizm, 21. yüzyılın ayak-
lanmalar yüzyılı olacağı tespitini ya-
parken de bu gerçekten hareket edi-
yordu. 

Bu gerçekle birlikte, “zaman da-
ralıyor” diye telaş içinde hareket edi-
yordu emperyalistler. 

Ekonomik krizler, siyasi krizi de-
rinleştiriyor ve devrime dönüşebilecek
koşulları olgunlaştırıyor. Emperya-
listler hangi politikalara başvururlarsa
başvursunlar, bunu önleyemiyorlar.
Bunu önleyemedikleri için, bu dev-
rimci durumu devrimciler örgütle-
yemesin, düzen değişmesin diye dev-
rimcileri yok etmek istiyorlar. 

Daha kısaca söylersek, krizi yok
edemedikleri için, krizi devrime dö-
nüştürebilecek güçleri yok etmek isti-
yorlar. Fiziki imhanın çözüm olmadığını
biliyorlar. Mahirler’den Sabolar’a  Mark-
sist-Leninistler’i yok edemeyeceklerini
biliyorlar. Saldırının beyinlere yönelik
olması da işte budur. Düşünce yoksa
örgüt de yoktur. Marksist-Leninist dü-
şünce yoksa silahlı savaş da, halk ör-
gütlülükleri de, iktidar da, devrim de,
sosyalizm de yoktur. 

Evrenler’in, Demireller’in,
Ecevitler’in “Çözemediği”
Sorunu Şimdi Erdoğan
Çözmeye Soyunuyor. 
Onun Akıbeti de
Aynı Olacak!

Emperyalizmin ve oligarşinin eko-
nomik krizleriyle bu saldırılar ara-

sındaki bağ görülemezse, saldırıları
doğru değerlendirmek de mümkün
değildir. 

Nitekim, bu bağı görmek isteme-
yen küçük burjuva aydınlar ve re-
formizm, 2000 başındaki F Tipi ve
tecrit saldırısını, sanki sorun “koğuş”
sorunu imiş gibi, “mimari” bir so-
runmuş gibi ele aldı ve devrimcilerin
neden ve nasıl bu şekilde direndiğini,
neden bu kadar  büyük bedelleri
göze aldığını anlayamadı. Oysa sorun
mimari değildi, devrimciler açısından
bir VARLIK YOKLUK sorunuydu.
KENDİ İDEOLOJİMİZLE VAR
OLUP OLMAYACAĞIMIZ sorunu
idi. Dünya halklarının kaderini de-
ğiştirme iddiasını taşıyıp taşımama
sorunu idi. 

Sorun “tarihin sonunun gelip gel-
meyeceği” sorunu idi. 

Bizim sonumuzun gelmesi demek,
burjuva ideologların “devrimler dö-
nemi bitti, tarihin sonu geldi” teori-
sinin, fiilen gerçekleşmesi demekti.  

Ülkemizde 12 Eylül Askeri Faşist
Cuntası, 1980 Ocak’ında IMF tali-
matıyla alınan 24 Ocak Kararları’nın
uygulanması içindi. 12 Eylül olma-
saydı bu kararlar uygulanamayacaktı. 

12 Eylül Cuntası, bu kararların
uygulanmasının önündeki asıl engel
olan devrimci mücadeleyi tasfiye
için emperyalistler tarafından işbaşına
getirilmişti. 

Ecevit’in 19 Aralık Katliamı’yla
ilgili açıklaması unutulmaz açıklıkta
bir ifadedir: “Hapishaneler sorununu
çözmeden IMF politikalarını hayata
geçiremeyiz”. 

Demirel Cumhurbaşkanlığı’ndan

Bugün silah sahibi olan-
lar devrimden vazgeçiyor-
sa, geçmişse, bunun nedeni
de emperyalizmin düşün-
celerini tasfiye etmeye ça-
lıştığı her yerde, ölümü
göze alan bir ideolojiyi, po-
litikayı ortaya koyamama-
larıdır. Ülkemizde ya da
dünyada bu böyledir.

Yürüyüş
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ayrılırken iktidara yapılması gere-
kenleri söylediği konuşmasında, “Ce-
zaevlerini MGK’da 30 kez görüştük,
çözülmedi. Bu sorunu mutlaka hal-
letmelisiniz” diyordu.

12 Eylül’ün, Özalların, Demirel-
lerin, Ecevitlerin çözemediği sorunu
şimdi faşist AKP iktidarı ve onun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çözmeye
soyunuyor. 

Biz şimdiden söylüyoruz: 
Sonuç değişmeyecek! 

Emperyalizm
Değişmemiştir,
Değişmeyecektir
Bizim Düşüncelerimiz ve
Hedeflerimiz
Değişmedi, Değişmeyecek!

Dünya halkları için tek yol devrim,
tek çözüm sosyalizmdir. Dünyada
30 yıldır yaşanan hiçbir değişiklik,
bu gerçeği değiştirmemiştir. 

Bugün eğer silahımız olsun ol-
masın, çok olsun az olsun, büyük
olsun küçük olsun, silahlı mücadelede
ısrar ediyorsak, bunun kaynağı ha-
pishanelerde ve saldırıya uğradığımız
her yerde düşüncelerimizi korumak
için ölümü göze alarak direnmemizdir. 

Bugün silah sahibi olanlar dev-
rimden vazgeçiyorsa, geçmişse, bu-
nun nedeni de emperyalizmin dü-
şüncelerini tasfiye etmeye çalıştığı
her yerde, ölümü göze alan bir ideo-
lojiyi, politikayı ortaya koyamama-
larıdır. Ülkemizde ya da dünyada bu
böyledir.

Che Guevara’nın Birleşmiş Mil-
letler’de yaptığı konuşmayı hatırla-
yalım: Orada “diplomasi inceliği”
yoktur, “aman düşmanı rahatsız et-
meyelim” politikası yoktur, “taktik”
yoktur. Açık, çıplak bir gerçek vardır: 

Şöyle der Che: 
‘“Batı Uygarlığı’ zarif kürkünün

altıda bir sırtlan ve çakal sürüsünden

başka bir şey değil. “İnsancıl” amaçlar
uğruna Kongo’ya gidenlere başka
bir ad takılamaz. Bunlar silahsız
halkların kanıyla beslenen yaratıklar.
... imparatorlukların “beyaz adamı”nın
en önemli özelliğini bu canavarlıkları
oluşturuyor.”

SIRTLAN VE ÇAKAL SÜRÜ-
SÜ. 

Amerika da budur, Avrupa Birliği
de budur.

ABD’nin Ortadoğu politikalarının
“kara ordusu” olanlar, Avrupa Birliği
üyeliğini savunanlar, halklarımızı,
gençlerimizi ve çocuklarımızı, işte
bu sırtlan ve çakal sürüsünün önüne
yem olarak atanlardır.   

Direneceğiz! Savaşacağız! 
TTE saldırısı, sadece hapishane-

lerdeki tutuklular belli bir renk elbise
giysin, düzen-disiplin sağlansın, gü-
venlik zaafiyeti olmasın meselesi de-
ğildir. 

Devrimcileri teslim alarak, dev-
rimci düşünceyi öldürerek, devrim
tehlikesini ortadan kaldırmak isti-
yorlar. 

Nasıl ki burjuvazi açısından sorun
böyleyse, bizim açımızdan da sorun
sadece elbise meselesi olmayıp, dev-
rimci düşüncelerimizi ve iddiamızı
yaşatma sorunudur.

Biz sadece mağduriyetler yaşayan
ve onların düzelmesini isteyen bir
hareket değiliz. 

Biz sadece bir protesto hareketi
değiliz.   

Biz dünyanın Türkiye’sinde dev-
rim yapmak üzere yola çıkanlarız.
Dünyanın Türkiye’sinde devrim ya-
pıp, adım adım sosyalizmi inşa ede-
rek, yukarıdaki sosyalist sistemin yı-
kılışı ve silah bırakmalarla çizilen
dünya tablosunu, TERSİNE ÇEVİR-
ME iddiasındayız. 

Savaş bunun savaşıdır. 
Halkların kurtuluşunun tek yolu,

iktidarı hedefleyen bir silahlı savaştır.
Bu savaş, küçük gerilla birliklerinden
gerilla ordusuna, oradan da halk or-
dusuna dönüşerek, iktidarı devralacak
aşamaya ulaşacak bir savaştır. Dün-
yanın birçok ülkesinde bu gerçek ol-
muştur ve bizde de olacaktır. 

Bu nedenle başından itibaren si-
laha sarıldık. 

Ülkemizde ilk dağlara çıkan bi-
zizdir. 1938 Dersim İsyanı’ndan son-
ra, ülkemiz kırlarında devlete karşı
ilk eylemi yapan Devrimci Sol ge-
rillalarıdır. Hala da yapmaya devam
ediyoruz.

Çünkü; irademizin, düşünceleri-
mizin tasfiyesine izin vermedik. Dev-
rim iddiasında olanlar, ne dağlardan
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*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde



ne şehirlerden, ne gerilla savaşından
vazgeçemez. Bu halkların tek şansıdır.
Seyit Rıza, yenilgi sürecinde “biz
dağların anahtarını kaybettik” de-
miştir. Biz kaybetmeyeceğiz. Köroğlu
Anadolu’nun dört bir yanını gezerek
savaştı dağlarda. Her yerde bir zalim
bey vardı ve vura vura, hesap sora
sora dolaştı Anadolu’yu, Kafkaslar’ı,
Acemistan’ı. Nerede bir zalim varsa,
bizim savaş alanımız da orası ola-
caktır. Köroğlu sırtını Çamlıbel’e
yaslayıp savaştı; bizim Çamlıbel’imiz
de halkımızdır. Halkın bağrına yas-
lanıp, Anadolu’nun koynunda, do-
ğanın koynunda savaşmaya devam
edeceğiz. 

FARC’ın tarihsel lideri Marulando,
dağlardan inmemişti. Çünkü onu
dağlara çıkaran koşullar, nedenler
değişmemişti. Dağlardan inenler, em-
peryalizmin tüm koşullarını kabul
ederek, kendilerini, düşüncelerini in-
kar ederek indiler. Kendilerini YOK
ETTİLER. 

Biz yok olmayacağız. 
Bu savaşta emperyalistlerle, iş-

birlikçi iktidarlarla, halk kurtuluş sa-
vaşçılarının imkanları, güçleri, hiçbir
dönem eşit olmamıştır ve bundan
sonra da olmayacaktır. Sonucu ira-
deler ve karargah, yani ideoloji be-
lirler.  

Katledilebiliriz, oligarşinin tek-
nolojisi onlarca, yüzlerce sığınağı
ortaya çıkarabilir, halklar çaresiz kal-
maz, savaşmaya kararlı olanlar çaresiz

kalmaz. Sonucu teknoloji belirleyecek
olsaydı, Vietnam Savaşı başka türlü
olurdu, Hitler’in saldırısı başka türlü
sonuçlanırdı, atom bombasının sahibi
ABD’nin önünde herkes diz çökerdi
ve dünya tarihi böyle yazılırdı. Hayır,
dünya tarihi, teknolojiyle değil, halk-
ların ulusal ve sosyal kurtuluş sa-
vaşlarıyla yazılıyor ve öyle yazılmaya
da devam edecek.   

Savaşan Kazanır!
Emperyalizm devrimleri gecikti-

rebilir ama engelleyemez. Çünkü
krizden hiçbir zaman çıkamayacaktır.
Onyıllardır dünyada açlık, yoksulluk,
sefalet var. Fakat buna hiç kimse
kriz demiyor. Ne zamanki bankalar
zora girer, o zaman “ekonomik kriz”
olur. Halka böyle yansıtılsa da, em-
peryalizm işin gerçeğini bilir; kendi
krizinin sürekliliğini ve ondan kur-
tulamayacağını biliyor. 

Bu kriz devam edecek. Kapitalist
sömürü ve emperyalizmin sömürge-
ciliği devam edecek. Dolayısıyla,
dünyada açlık, yoksulluk, adaletsizlik,
haksızlık, eşitsizlik, tıpkı şimdi olduğu
gibi, artarak, büyüyerek, katlanarak
devam edecek. 

Emperyalizm değişmemiştir, em-
peryalizm tekelleşmedir. Üç kişinin
serveti Afrika ülkelerinin toplam
geliri kadar; yarın iki kişinin serveti,
Asya ülkelerinin toplamı kadar ola-
cak. Bu böyle devam edip gidecek;
ta ki bu zincir, devrimlerle kırılana

kadar. 
Krizler, açlık, yoksulluk, adalet-

sizlik, hem emperyalizmin teslim
alma ve tasfiye politikalarını sürdür-
mesinin, hem de halkların silahlı
mücadeleye başvurmasının objektif
nedenleridir. Nedenler var oldukça,
Anadolu’nun dağlarından ve şehir-
lerinden gerilla ve milisler de eksik
olmayacak.

Demokrasi mücadelesi mevzi ka-
zanmaktır, ancak yetmez. Eğer mev-
ziler silahlı mücadele ile korunmazsa,
ve mevzilerin kendisi silahlı müca-
deleyi büyütmez ise kazanamayız.
Kazanmak silahlı mücadele ile olur.

Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizmde ısrar ederek, 

Silahlı savaşta, halk savaşı çizgi-
sinde ısrar ederek, biz kazanacağız. 

Hiçbir uzlaşma, teslimiyet, tasfiye
saldırısı bizi yolumuzdan döndüre-
medi, döndüremeyecek. 

Direndik, öldük, fiziken yok ol-
duk, ama teslim olmadık. 

Bugün de direneceğiz. Yine öle-
biliriz. Şehitler verebiliriz. Ama Tek
Tip Elbiseleri giymeyeceğiz. Çünkü
TTE’yi giymenin bugünkü anlamı,
emperyalizmin uzlaşma, teslimiyet
ve tasfiye politikasına boyun eğmektir. 

Emperyalizme boyun eğmeyece-
ğiz. Direnecek, savaşacak ve em-
peryalizme boyun eğdireceğiz. Ül-
kemiz bağımsız, halkımız özgür, ge-
leceğimiz sosyalizm olacak. 

1-Devrimcilik siyasi dinamizmi hiç
yitirmemektir.

2-Siyasi dinamizm;
her gün bir gazete,
her gün 10 sayfa kitabın,
her hafta derginin okunmasıdır.
her gün ana haberlerin izlenmesidir.
3-Siyasi dinamizm bilgiyle kaza-

nılır.
4-Umut ise bilgi ve emekten

oluşur.
5-Siyasi dinamizmi yitirmeden

emek harcanmalıdır. 
6-Hiçbir şey kalıcı değildir.

Yeni ve gelişmekte olana duyarlı
olmak gerekir. Siyasi dinamizmi diri
tutmak daha ileri savaşlarda zafer ka-
zanmak ve güçlenmek için zorunludur. 

7-Siyasi dinamizmin yokluğu ka-
yıtsızlığı, kayıtsızlık sıradanlaşmayı
getirir. Sıradanlık yozlaştırır. Ardından
da çürüme başlar. Sorunlarla baş etmek
için siyasi dinamizm zorunludur. 

8-Siyasi dinamizm morali büyütür.
Yapabilme ve sonuç alma gücünü,
inancını yaratır. 

9-Bir devrimci sürekli yeni süreci
takip etmelidir. Süreç, dinamizm, in-
siyatif, hareketlilik, yeni durumlar kar-
şısında hızlı karar verme" sürecidir.
Stratejimize yol gösteren hususlar şun-
lardı: Dinamizm, inisiyatif, hareketlilik
ve yeni durumlar karşısında çabuk
karar alabilmek...

10- Eğitim kuru, soyut teorik bir
eğitim değil, mücadele ve hayatla bağ-
ları olan, sorunlarımızı çözen, önümüzü
açan, siyasal dinamizmi yükselten bir
eğitim olmalıdır.

Yürüyüş
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PBiz diyoruz ki; emperyalistler, devrimciler nezdinde halkı öncelikle hapishanelerde
ideolojik olarak teslim almak isterler. Tek Tip Elbise (TTE) bu tasfiye ve teslimiyet
politikalarının bir aracıdır. Tabi sadece TTE olarak ele alamayız. Bu bazen hücrelerdir,
bazen ise sivil toplumcu düşüncelerin farklı biçimleridir.
PBiz diyoruz ki; dünyada ve ülkemizde ideolojik teslimiyetin ilk dayatıldığı yerler ha-

pishanelerdir. Emperyalistler de bunu çok iyi bilir, çünkü hapishaneler teslim olunca
devrimci hareketler de teslim alınır. Halk da teslim alınır.
PBiz diyoruz ki; ülkemizde tasfiye ve teslimiyet politikalarının uygulanması için ha-

pishaneler hep saldırı altında olmuşlardır. Bu nedenle hapishanelerde direnişlerimiz hiç
bitmediği için teslimiyet, tasfiye ve uzlaşmaya karşı barikatlarımız da hiç eksik olmamıştır.

PBiz diyoruz ki; Parti-Cephe tutsakları başta olmak üzere bütün devrimci örgütler hapis-
hanelerde tecrit, tasfiye ve teslimiyete zorlanıyor, ajanlaştırılmaya çalışılıyor. Devrimci
mücadelenin gelişimini engelleyemeyen devlet, devrimcilere ve halka gözdağı vermek için
hapishanelere, dört duvar arasında bulunan Özgür Tutsaklara saldırır.
PBiz diyoruz ki; Özgür Tutsaklara yapılan saldırının ardından, hapishaneler ya

teslimiyetin ya da direnişlerin odağı haline gelecektir. Bunu belirleyen devrimcilerin
direnme kararlılıklarıdır. Devrimci tutsaklar için karar nettir ‘direniş’. Düşmanın tecrit,
tasfiye ve teslimiyet politikalarına karşı Özgür Tutsaklar 1984, 1996 ve 2000-2007’de ölüm
oruçlarına yattılar. Bunların dışında sayısız kez düşmanın politikalarına karşı direnişler
başlattılar. Yapılan her direniş düşmana geri adım attırdı.
PBiz diyoruz ki;“Ya Teslim Olursunuz, Ya da Ölürsünüz” diyor emperyalizm. Özgür

tutsaklar bu dayatma karşısında ellerindeki en etkili silah olan direnişi seçiyor. Direniş
boyunca şehitler veriliyor ve devrimci tutsakların cevabı “Zaferi Şehitlerimizle Kazandık!”
oluyor. Bu devrimci irade karşısında hiçbir güç duramaz. Şimdi ise faşist AKP iktidarı,
devrimci tutsaklar üzerinde aynı politikaları uygulamaya çalışıyor. Başaramayacak!
PBiz diyoruz ki; Erdoğan, FETÖ’yü bahane ederek devrimci tutsaklara da TTE

dayatması yapmaktadır.  FETÖ bahanedir, daha önceki saldırılarda olduğu gibi, tutsakları
katletmenin bir zeminidir. Faşist AKP iktidarı  devrimci tutsakları teslim alamayacak, tam
tersi karşılarında yeni geleneklerin yaratıldığı bir direniş ile karşılaşacak.
PBiz diyoruz ki; AKP’nin tutsakları tasfiye ve teslim alma politikalarını yerle bir

edeceğiz. Bunu tarihimizden, şehitlerimizden aldığımız güç ve iradeyle yapacağız. Emin
olun bunu yapacağız. OHAL kanunları koydunuz, direnişlerimizle yerle bir ettik. Şimdi
Nuriye ve Semih’in direnişi  iktidarınızı sallamaya yetiyor. Özgür Tutsaklar’ımızın direnişi
başladı mı yerinizde duramayacaksınız!
PBiz diyoruz ki; AKP’nin tecrit, tasfiye ve teslimiyet politikalarını, uygulamalarını

kabul etmedik, etmeyeceğiz! Hiçbir Özgür Tutsak’ın teslim olduğunu, boyun eğdiğini gö-
remeyeceksiniz. ‘Zafer kazandık’ dedirtmeyeceklermiş. O zaman şimdiden ilan ediyoruz;
Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer!

Biz diyoruz ki;P

9

YAŞASIN DİRENİŞ, 
YAŞASIN ZAFER!



Aydın Engin, Cumhuriyet'teki kö-
şesinde "Bir kez daha: Ölme çocuk!.."
başlıklı bir yazı yazdı. 

Diyor ki Aydın Engin: 
"Artık besbelli AKP iktidarı iki genç

eğitimcinin açtığı bayrağı görmemeye,
onların talepleriyle ilgilenmemeye, on-
ları birer 'terörist' olarak damgalayıp
kamu vicdanında mahkûm etmeye ka-
rarlı.

AKP'den başka bir tutum bekleyen
de yok zaten.

Ancak ölümün sınırında dolanan
iki genç eğitimciye bir çift sözüm var.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
sizleri tanımıyorum. Ama eğer Lenin
sizler için bir anlam ve değer taşıyorsa,
onun "İki adım ileri, bir adım geri ki-
tabını hatırlayın. ... Şimdi artık ‘bir
adım geri’ aşamasındasınız.

Unutmayın ölümün ardından zafer
değil, mezar gelir.

Oysa yaşayacak çok günleriniz ve
kazanacak çok şanlı zaferleriniz var."
(21 Ağustos 2017, Cumhuriyet)

1- NE DİYORSAN, KENDİ ADINA
SÖYLE, LENİN'İ KENDİNE KAL-
KAN YAPMA

Direnişçilere "bırakın" çağrısı ya-
pıyor. Biliyor ki, bu haksız, ahlaksız,
gayri-meşru, işbirlikçi bir çağrı. Bunun
için Lenin'i kendine kalkan yapıyor. 

Fakat; 

CAHİLLİĞİ O KADAR BÜYÜK
Kİ, 

Lenin'in "BİR ADIM İLERİ, İKİ
ADIM GERİ" kitabının adını

"İKİ ADIM İLERİ, BİR ADIM
GERİ" diye yazıyor ve o "bir adım
geri"yi de Nuriye'ye öneriyor.

Lenin'in sözünü ettiği "bir adım ileri
iki adım geri" şiarının, senin sözünü
ettiğin ileri-geri adımla hiç ama hiç
alakası yok. 

Kitaptan, tam da kitaba adını veren
bu cümlenin geçtiği bölümü belki hala
okuma alışkanlığını kaybetmediysen,
yanlışını sana gösteren bir yazıyı okuma
cesaretin varsa, oku diye buraya koyu-
yoruz.

Bak bakalım senin yorumladığın
anlamıyla, Lenin'in yazdığının bir ilgisi
var mı?

Kırk yıl önce okumuşsun belki, ama
belli ki onu da öylesine okumuşsun...
Adı bile artık aklında kalmamış... Öy-
lesine kopmuşsun.

Lenin'in "Bir adım ileri, iki adım
geri" kitabı, parti ve örgüt sorununa
ilişkin bir kitabıdır. 

Der ki: 
"Bir adım ileri, iki adım geri... Birey-

lerin yaşamında, ulusların tarihinde ve
partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur.
Ama devrimci sosyal-demokrasi ilkele-
rinin, proletarya örgütünün ve parti di-
siplininin eninde-sonunda tam zafer ka-
zanacağından bir an bile olsun kuşku
duymak, alçaklığın en canicesi olur. 

Daha şimdiden çok şey kazanmış
bulunuyoruz; tersliklerden umutsuzluğa
kapılmaksızın savaşı sürdürmeliyiz; 

... Örgütlenme alanında olduğu ka-
dar program ve taktikler konusunda
da çaresizlik içinde burjuva psikolojisine
teslim olan, burjuva demokrasisinin
görüşünü olduğu gibi benimseyen ve
proletaryanın sınıf savaşımı silahını
körelten oportünizmin kesinlikle yıkım
getireceğini bütün parti üyelerine ve
özellikle işçilere dinmek bilmez, sistemli
bir çalışmayla aşılamaya çalışarak sa-
vaşmalıyız."

(Lenin, Bir Adım İleri, İki Adım
Geri, syf. 266-267, Sol Yayınları)

2- LENİN NE DİYOR, SEN NE

DİYORSUN?
Ne diyor Lenin burada?
"Burjuva psikolojisine teslim olan,

burjuva demokrasisinin görüşünü olduğu
gibi benimseyen ve proletaryanın sınıf
savaşımı silahını körelten oportünizmin
kesinlikle yıkım getireceğini" söylüyor. 

Sen ne diyorsun?
Teslim ol. 
Yıkım öneriyorsun.  
Ne diyor Lenin?
"Bir adım ileri, iki adım geri... Birey-

lerin yaşamında, ulusların tarihinde ve
partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur.
Ama devrimci sosyal-demokrasi ilkele-
rinin, proletarya örgütünün ve parti di-
siplininin eninde-sonunda tam zafer ka-
zanacağından bir an bile olsun kuşku
duymak, alçaklığın en canicesi olur."

Sen örgütten, örgüt disiplininden,
zaferden, her şeyden kuşku duyuyorsun.
İnandığınız bir şey kalmamış. 

Ne diyor Lenin: 
"Tersliklerden umutsuzluğa kapıl-

maksızın savaşı sürdürmeliyiz;"
Sen ne diyorsun?
Bırakın!
Lenin'i bilmiyorsun, bilmeden ken-

dine malzeme yapma, kendine kalkan
yapma bari. 

Diyorsun ki, 
"Artık besbelli AKP iktidarı iki genç

eğitimcinin açtığı bayrağı görmemeye,
onların talepleriyle ilgilenmemeye, on-
ları birer “terörist” olarak damgalayıp
kamu vicdanında mahkûm etmeye ka-
rarlı.

AKP'den başka bir tutum bekleyen
de yok zaten."

Ve bunu deyip ekliyorsun: 
Şimdi bırakın. 
Direnmek için, hemen talep eder et-

mez talebimizi karşılayacak demokratik
hükümetler bekleyeceğiz öyle mi?

Bu yazıyı yazarken aklınız başınızda
mıydı bilmiyoruz ama biraz tarih bilen,
böyle bir cümleyi yazmaz. 

Tarihteki bütün büyük direnişler, en
gerici, en faşist, halkları, direnenleri
kaale almayan iktidarlara karşı gerçek-
leşmiştir.

Ve direnme savaşıyla tarihe yazılan
bütün zaferler de böylesi iktidarlara
karşı kazanılmıştır. 

NURİYE VE SEMİH ÖLÜME YÜRÜYOR
BİR "SOLCU", AKP İLE AYNI AĞIZDA BİRLEŞİP "BIRAKIN" DİYOR. 
HİKMET SAMİ TÜRK'LE, SÜLEYMAN SOYLU'YLA AYNI ŞEYLERİ SÖYLEYEN BİR SOLCU: AYDIN ENGİN

Yürüyüş

27 Ağustos
2017

Sayı: 29

EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI10



3- SANA KALSAYDI, TÜM DÜN-
YAYI BUGÜN HİTLER YÖNETİYOR
OLURDU!

Senin mantığına göre,  ancak halkın
taleplerini dikkate alan iktidarlar iş-
başında olduğunda direnilir.  

Bu sakat, tarih bilmez, çarpık, cahil
mantığı, yazının sonuna kanıt yapı-
yorsun: 

Diyorsun ki; 
"AKP iktidarından merhamet, an-

layış, hukuk beklemeyecek kadar de-
neyimim var.

Kime sesleneceğimi bilirim ben..."
Siyasi açıdan, ideolojik açıdan, po-

litik açıdan, "sağcı, teslimiyetçi" vb.
demeyeceğiz, tam bir cehalet örneğidir
bu satırlar ve savunduğuna kanıt bula-
mamanın çaresizliğiyle yazılmıştır. 

Kime sesleneceğini bilirmişsin.
Hiçbir şey bilmiyorsun. 
Bildiğinizi de unutmuşsunuz. 
Hitler, bir ülkeyi işgal ediyor. 
Halk, partizanlar direniyor. 
Hitler katlediyor. 
Sen diyorsun ki, Hitler’den mer-

hamet beklemeyecek kadar deneyimim
var; o aman direnenlere sesleniyorsun,
ölmeyin, direnişi bırakın. 

Pekala bay Aydın bey!
Dünya tarihini sizin için yeniden

yazarız. 
Onmilyonlarca insan Hitler'e direnip

boşuna öldü demek ki?
Yazık, o zaman bir Aydın Engin

yokmuş... 

4- BİR FAŞİSTLE BİR SOLCU
NASIL BİRLEŞİR?

Bir faşistle bir solcu nasıl birleşi-
yor?

Sen, hala, "örgüt zorla yaptırıyor"
diyen Hikmet Sami Türk'ten, 

Sen, hala "gizli gizli yiyorlar" diyen
Şevket Kazan'dan, çok daha geri ve
gerici bir noktadasın. 

Faşist bile bugün artık devrimcilere
karşı "lüks yaşam" demagojisini yapmı-
yor. 

Diyorsun ki: 
"Derin devrimcilik’ dersleri verip

çubuğunu yakıp yan gelip yatanlara...
Madem sonu ölüme varabilecek bir
eylemi kutsamaktan öte bir öneriniz
yok. Öyleyse haydi, siz de başlayın.
Siz de açlık grevine girişin. Bunu Gül-
men ve Özakça gibi açıkça yapın. Ölü-

mü kutsuyorsunuz, haydi siz de ölüme
yatın... Görelim yiğitliğinizi, devrim-
ciliğinizi."

Semih ve Nuriye'nin direnişini bü-
yütmek için gecesini gündüzüne ka-
tanlar,  bu dergileri çıkaranlar, bu di-
renişi dağlara taşlara yazanlar,  yüz-
lercesi tutsak şu anda.

Sana yetmiyor mu bu?
122 kez öldük, seni ikna etmeye

yetmedi mi?
Senin beyninin içi öylesine balçıkla

dolmuş ki, artık bunları görebilecek,
idrak edebilecek noktayı çoktan aşmış... 

Şu anda kaç kişi Semih ve Nuriye'yi
desteklemek için SÜRESİZ açlık gre-
vinde biliyor musun? 

Yüksel Direnişi’ni sürdürmek için,
Semih ve Nuriye'nin direnişini des-
tekleyip, onların ÖLMEMESİ İÇİN,
İŞE GERİ İADE EDİLMELERİ İÇİN,
bugüne kadar kaç kişi gözaltına alınıp
tutuklandı, HABERİN VAR MI?

Sen kaç kez Yüksel'e geldin?
Kaç kez köşende yazdın?
Hikmet Sami Türk'ten, Bekir Boz-

dağ'dan, Süleyman Soylu'dan bir gram
farkı yok beyninin. "Örgüt yönlendi-
riyor..."

Sen, o yaşa gelmişsin, hiç kimsenin
kendi iradesi olmaksızın böyle gün
gün ölüme yürünen bir direnişi hayata
geçiremeyeceğini öğrenememişsin.  

Artık öğrenme yaşını da geçmişsin. 
Lenin'i kendi kirli düşüncelerine alet

edecek kadar acizleşeceğine, çirkinleşe-
ceğine, çeneni kapat yerinde otur o
zaman. En azından onu yapmayı bil. 

Kirli beyninle kirletme insanların
beyinlerini... 

5- HALA, HANGİ ÇOCUKLAR?
Siz, yıllardır "gençler", "çocuklar"

edebiyatını bile terketmediniz. 
2000-2007 Ölüm Orucu Şehitle-

ri’nin yaşlarını yayınladık size gerçeği
gösterebilmek için. 

Hala çocuklar, gençler.. 
Niye ısrar ediyorsunuz bunda?
Semih mi çocuk, Nuriye mi?
Semih'in eşi mi, annesi mi?
72 yaşında bir kez daha açlığa yatan

Mehmet Güvel mi?
Hala çocuklar, gençler diye yazı-

yorsun. 
Niye?
Çünkü, burjuvazinin yıllardır dev-

rimciliği gençlik maceracılığıyla öz-
deşleştiren demagojisi, tüm TKP'lilerin
ve revizyonistlerin de beynini işgal et-
miştir. 

Çocuk demen de hiç de masum de-
ğil, biliyoruz. 

Can Yücel'in “aşkolsun çocuk” de-
yişindeki bir sahiplenme ve samimiyet
de olmadığından eminiz. Tersine, kirli,
ikiyüzlü, pis, çıkarcı bir sesleniş bu. 

Gençlik, çocuklar deyince, sizin
teslimiyetçiliğiniz, uzlaşmacılığınız,
düzenin pis bataklığında yaşadığınız
belli olmayacak; 

Onlar genç, çocuk olduğu için "yan-
lış" yapabilirler. 

Siz eskisiniz, siz en doğrusunu bi-
lirsiniz!

Hayır, hiçbir şey bilmiyorsun. 
Bildiğini de unutmuşsun. 
Yok, artık kimseyi aldatamazsınız. 
Bak, aydınlarımızın önemli bir ke-

simi, en azından 19 Aralık'tan, 122 şe-
hitten biraz öğrenmiş; senin kirli, iki-
yüzlü, çıkarcı, "bırakın" çağrına katıl-
mıyorlar. 

6- DİRENİŞE, DEVRİMCİLERE,
DEVRİMCİ ÖRGÜTLERE DÜŞ-
MAN OLANLAR, AYDIN OLMA SI-
FATINI ÇOKTAN KAYBETMİŞLER-
DİR

Aydın Engin, bugün Nuriye ve Se-
mih'in direnişinin karşısında, AKP'nin
yanındadır. 

Sadece pratik tavır olarak değil; ne
yazık ki, ideolojik olarak, beyin olarak
da direniş konusunda Süleyman Soy-
lularla aynı şekilde düşünüp davran-
maktadır. "Ölme çocuk" yazısını yazan
kafa, Süleyman Soylu'nun Nuriye ve
Semih'i ve onların direnişini karalamak
için çıkardığı broşüre de imza atar. 

Çünkü broşürde de, Aydın Engin'in
yazısında da aynı mantık, aynı düş-
manlık var. 

uuu
Direnenlere, devrimcilere, devrimci

örgütlere düşmanlık; Aydın Engin'in
hiç uzağında değildir. 

7 yıl süren ve 122 şehidin verildiği
Büyük Direniş'e yönelik en kirli, en
ahlaksız, en bayağı saldırılardan birini
de Aydın Engin'le aynı kafayı paylaşan,
aynı zamanda eşi de olan Oya Baydar
yapmıştır.

27 Ağustos
2017

Yürüyüş
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ZULME KARŞI ADALET İÇİN DİRENENLERİN İRADESİNDEN
DAHA ÜSTÜN BİR İRADE YOKTUR

Diṙeniş̇leri ̇70. Günleri ̇Aştığında İşkenceyle Gözaltına Alındılar....
Diṙeniş̇leri ̇120. Günleri ̇Aştığında Hapiṡhaneden Zorla Hastaneye Kaçırıldılar...

On günlerdiṙ Zorla Müdahale Tehdiḋi ̇Altında Hastanede Tutuluyorlar...
AKP  Faşiżmi ̇Doktorları Diṙeniş̇çil̇eriṅ İradeleriṅi ̇Kırmak İçiṅ Kullanmak İstiẏor ve Nuriẏe

Diṙenme Hakkını Her Koşulda Savunacağını İlan Ediẏor:
‘ O Serumu Çıkarıp Atarım’

İstanbul TAYAD’lı Aileler 19 Ağus-
tos’ta Galatasaray Lisesi önünde, Tek
Tip Elbise’ye (TTE) karşı basın açıkla-
ması yaptı. Bandırma ve Silivri Hapis-
haneleri’ndeki saldırıya, Nuriye ve Se-
mih’e değinilen basın açıklamasında,
Nuriye ve Semih adına tahammül ede-
meyen işkenceciler sürüsü TAYAD’lı
Nuri Cihanyandı, Cemile Temizkalp,
Mulla Zincir’i işkenceyle gözaltına aldı.
Gözaltılar aynı gün saat 22.00’da serbest
bırakıldılar.

Yapılan basın açıklamasında ise oku-
nan metinde kısaca şu sözlere yer veril-
di:

“…İlk olarak 1980 askeri darbesinden

sonra cuntacıların hapishanelerde uy-
gulamaya çalıştığı Tek Tip Elbise da-
yatması Metris Hapishanesi’nde devrimci
tutsakların ölüm orucu eylemiyle geri
püskürtüldü. Tek Tip Elbiseye karşı ya-
pılan ölüm oruçlarında 4 kızıl karanfil
ölümsüzleşti. Adları Apo, Fatih, Hasan,
Haydar… Faşist AKP iktidarı Tek Tip
Elbiseyi 33 yıl sonra tekrar gündeme
getirerek uygulamak istiyor. Onlar da
biliyorlar ki Özgür Tutsaklara Tek Tip
Elbiseyi giydiremeyecekler. Amaçları
hapishanelerde yeni bir katliam yapmak.
Hapishanelerde yapılmak istenen katli-
amlara sessiz kalmayacağız.

Tek Tip Elbise dayatması öncesi ha-

pishanelerde tutsaklara işkenceler devam
ediyor. Bandırma Hapishanesi’nde, Özgür
Tutsakların bulunduğu hücreye baskın
yapan 25-30 kişilik gardiyan grubu tut-
saklara demir çubuklarla saldırıp işkence
yaptılar. Silivri Hapishanesi’nde Özgür
Tutsakların bulunduğu hücreye baskın
yapan 25-30 kişilik gardiyan grubu tut-
saklara ağır işkence yaptılar.

Şakran Kadın Hapishanesi’nden Sevgi
Saymaz zorla ring aracına bindirilerek
Kandıra F Tipi Hapishanesi’ne sürgün
edildi. Nuriye ve Semih bugün açlık
grevlerinin 164. günündeler. Avukatları
“artık her şey beklenebilir” diyor. Nuriye
ve Semih’e sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Tüm Özgür Tutsakların sesi ol-
maya devam edeceğiz. Hiçbir güç Özgür
Tutsakların sesi olmamızı engelleye-
mez!

İstanbul TAYAD’lı Aileler
Nuriye Semih Demekten Vazgeçmeyeceğiz!
Tek Tip Elbise Kefendir, Giymeyeceğiz!

Yürüyüş
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Nuriye ve Semih tek başlarına di-
renişleriyle faşizme, katil AKP iktidarına
meydan okuyorlar, tarih yazıyorlar. Dev-
letin bir direniş karşısında ne kadar
çaresiz olduğunu bize çok net bir şekilde
gösteriyorlar. Nuriye ve Semih’i tutuk-
lasalar da, direnişlerini bastırmaya ça-
lışsalar da, onların seslerine katılanlar
var ve her zaman olacaklar. 

Halkımız izin vermez bu direnişi yok
saymanıza. Yüksel’de direnişler devam
ediyor, Kadıköy Süreyya Paşa Operası
önünde ısrarlı bir mücadele sürüyor,
futbol taraftarları pankart açıyor, “onlar
ölürse ben de ölürüm” diyerek Mehmet
Güvel süresiz açlık grevine başlıyor. Fe-
ridun Osmanağaoğlu süresiz açlık grevine
başladı.  “Kimsenin sesi çıkmıyor” diyerek
dükkanını kapatıp Ankara yollarına dü-
şenler var.  Nuriye ve Semih isimlerini
istedikleri kadar yasaklamaya çalışsınlar,
halkımız çok yaratıcı... Nu-Se yazılamaları
yapıyorlar, otobüs koltuklarına Nuriye
ve Semih’in isimlerini yazıyorlar, Bir
anne-baba yeni doğan ikizlerine Nuriye
ve Semih isimlerini veriyor.    

Bu tablo halkımızın Nuriye ve Semih’i
nasıl sahiplendiğini ve katil AKP  ikti-
darının ne kadar kortkuğunu çok net
gösteriyor. Herkesin yapabileceği bir şey
var...

Nuriye ve Semih’e hepimizin bor-
cudur bir şeyler yapmak, kendimize karşı
da sorumluluğumuz. Hepimiz bu direnişin
bir parçası olabiliriz, olmalıyız.

En yakınlarımızdakilerle başlayalım

ve Nuriye ile Semih’in
onurlu direnişini herkese
anlatalım. En yakınımız-
dakilerden başlayalım.
Anne, babamızdan, hala,
teyze, arkadaş, akraba-
larımıza kadar ve ma-
hallelerimizdeki insanla-
ra, herkese yayalım bu
onurlu direnişi.

Esnafları tek tek do-
laşalım, direnişi anlata-

lım, Nuriye ve Semih’in fotoğraflarını
yapıştırmalarını isteyelim camlarına veya
sadece isimlerini yazıp yapıştırsınlar. 

Nuriye ve Semih’in pullamalarını
yapalım ve yayalım her yere. Otobüs
duraklarına, otobüsün içinde koltuklara,
taksi şöförlerine verelim camlarına ya-

pıştırmalarını isteyelim, taksiye binen
yolcuların hepsine anlatsınlar Nuriye ve
Semih’i. 

Mahallelerimizde komşularla buluşup
ne yapabiliriz diye konuşabiliriz.  Mutlaka
yapılacak bir şeyler bulunur.

Kokartlar yapıp dağıtabiliriz. Sanat-
çılar yakalarına kokart takabilir  ve
direnişi daha fazla insana duyarabilirler.

Herkesin yapabileceği bir şeyler var.
Hepimiz onların sesine sesimizi katabiliriz.
Onların direnişlerine yapabildiklerimizle
katılarak direnişlerinin gücünü büyüte-
biliriz. 

Ne istiyoruz?
Adalet istiyoruz çünkü adaleti yok

bu katillerin. Üstümüzde baskı kurarak

yönetmeye çalışıyorlar.   
Ekmek istiyoruz, ekmek her insanın

yaşamak için duyduğu temel ihtiyaçtır,
ekmek yoksa ölürüz.  O zaman direnmek
zorundayız.

İşimizi istiyoruz, onca yıl emek verip
bir günde işimizden ediyorlar.  Diren-
memek boyun eğmektir bu adaletsizliğe,
emeğini sahiplenmemektir. Hakkını sa-
vunmamaktır. Bu yüzden direnmek zo-
rundayız, başka yolu yoktur bu adalet-
sizliğe karşı gelmenin. AKP  faşizmi
“bölerim,  parçalarım, yönetirim”  diyor.
Biz ise “ birleşelim,  direnelim,  kazana-
lım” diyoruz 

Ve evet direnenler kazanacak!  Çünkü
direnmek zaferin büyüsüdür. Her birimiz
bir şeyler yapabiliriz, yapmalıyız.

“Bir şey olmaz, ben yapmasam da
olur” diye düşünmek doğru değil. Ben
ve sen, biz olursak, milyonlar dökülür
sokaklara ve o zaman katil devletin ne
kadar güçsüz olduğunu gözle görürüz.
Milyonlar sadece fısıldasa bile sarsarız
katillerin saraylarını. Öyle devasa bir
güç var elimizde. Birleştiğimiz zaman
bu güç bir silaha dönüşür ve hiçbir güç
karşımızda duramaz. Bırakın karşımızda
durmayı, bize görünmek bile istemez.

Bu yüzden hepimiz günde sadece
beş veya on dakikamızı bile ayırsak
kabul etmek zorunda kalacaktır AKP
faşizmi Nuriye ve Semih’in taleplerini
ve geri adım atacaktır. Çünkü korkacaktır. 

Hadi sen de diren ve mücadeleye
omuz ver! Birlikte Nuriye ve Semih’in
direnişini zafere dönüştürelim.

MİLYONLARIN FISILTISI FAŞİZMİ SARSAN BİR DEPREME DÖNER
NURİYELER HEPİMİZİN GELECEĞİ İÇİN DİRENİYOR, SEN DE KATIL DİRENİŞE
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Bugünün Türkiyesi'nde gerici-fa-
şist AKP'nin ülke genelinde sürdür-
düğü OHAL saldırıları ile Nuriye-
Semih'in öncülük ettiği ekmek ve
adalet direnişi temelinde tarihsel bir
saflaşma yaşanmaktadır.

Bir yanda gerici-faşist AKP'nin
dayattığı adaletsizlik... 

Diğer yanda Nuriye-Semih'in ek-
mek ve adalet direnişi... 

Hayat her gün herkese hangi ta-
raftasın diye sormaktadır.

Kim gözünü, kulağını kapayabilir
bu soruya. Kim görmezden, bilmez-
den, duymazdan gelebilir? Hayır! Ya-
yılıyor dalga dalga direnişin sesi. Bü-
tün baskılara, saldırılara, tutuklama-
lara, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun birinci ağızdan yaptığı tehdit-
lerine rağmen direnişin sesi NU-SE
olup, çoğalarak akıyor hayatın içinde.  

Evet, hayat herkese hangi taraf-
tansın diye sormaktadır. Ve bu sorunun
cevabı, hayatın içinde büyümektedir
her geçen gün. Tribünlerden taşıyor
artık halktan ve haklıdan yana olan-
ların cevapları. Sokak duvarlarına
NU-SE diye işleniyor direnişin ka-
rarlılığı... Onca saldırıya, işkenceye,
tutuklamaya rağmen Yüksel Cadde-
si'nde günde iki kez yükseliyor "Nu-
riye-Semih Onurumuzdur" sesleri...

Ülkenin değişik yerlerinde Nuriye
ve Semih'in açlık grevlerine katılımlar
artıyor. Açlık direnişi yayılıyor. Adım
adım yürüyerek, bisikletle Ankara'ya
yürümeye başlayanlar oluyor ama
hemen yolları kesiliyor. "Nuriye Se-
mih Yaşasın" demek için gözaltına
alınmayı, tutuklanmayı göze alıyor
halktan insanlar. Işıklarını yakıp sön-
dürenler, tencere-tava çalanlar, so-
kaklarda dilek fenerleri uçuranlar...
Halkın ve hayatın nabzının attığı her
yerde yükselip yayılıyor direnişin
sesi.

Faşist AKP'nin yükselen bu seslere

verdiği cevap
"Nuriye Se-
mih Yaşasın"
diyenleri tu-
t u k l a m a k ,
saldırıp iş-
kence etmek
ve Nuriye-
Semih'in aç-
lık grevine
yönelik zorla
müdahale ha-
zırlığı oluyor.
Çünkü dire-
niş AKP'nin adaletsizliğini, haksızlı-
ğını, zalimlik ve alçaklığını her gün,
her an yeniden ve yeniden teşhir ede-
rek suratlarına ekmek ve adalet tale-
binin ağır tokatını indirmektedir. Evet,
ekmek ve adalet talebi olanca tarih-
selliği içinde çok ağırdır. Suratının
ortasına bu tokatı yiyen iktidarlar
iflah olmamışlardır.

Ülkemizin Hekimleri Nuriye
ve Semih’in Direnişi
Karşısında Tarafsız ve
Tavırsız Kalamazlar

Nuriye ve Semih, ekmek ve adalet
taleplerini dile getirmek için Yüksel
Caddesi'nde direnişe başladıktan sonra
neler yaşandığına bütün dünya tanık
olmuştur. Her gün  defalarca saldırıya
uğradılar. Gözaltına alınıp işkenceye
maruz kaldılar. AKP önce Nuriye ve
Semih'in ekmeklerini çaldı, ardından
onların adalet talebini yok saydı ve
ardından saldırdı. İki emekçi, halktan
iki insan, biri öğretmen biri akade-
misyen... Ne yapsaydılar? 

Nuriye ve Semih, emekçilerin
tarih boyunca yaptıklarını yaparak
ellerinden çalınan ekmek ve adalet
için direnişe başladılar. Ki ekmek ve
adalet için direnmek, onurunu sa-
vunmaktır aynı zamanda. 

AKP faşizmi OHAL adı altında
sürdürdüğü pervasız saldırganlığın

karşısına dikilen halktan bu iki insana
boyun eğdirememiş olmanın hıncı
ve direnişin yayılmasının yarattığı
korkuyla Nuriye ve Semih’i tutukladı. 

İşte bu noktadan sonra hekimler
ile direniş arasındaki ilişki daha bir
gözle görülür oldu. Zira, AKP faşizmi
hekimleri araç olarak kullanmaya
kalkarak, Nuriye ve Semih’e zorla
müdahale dayatması yapmaya başladı.
Gerici-faşist AKP'nin hesabı, Nuriye
ve Semih’i tutuklayıp, gözlerden ırak
tutarak uygun bir zamanda zorla mü-
dahale yapmaktır.

Yaşanan bu saflaşma ve Nuriye-
Semih'in açlık grevinin 200'lü günlere
yaklaşması karşısında kendisine "de-
mokratım", "aydınım", bilimden ve
emekten, haklıdan yanayım diyen hiç
kimse tavırsız kalamaz. Kalmamalıdır.
Bu yanıyla ülkemizin hekimleri de
Nuriye ve Semih direnişi karşısında
tavırsız kalamazlar.

AKP faşizmi, Nuriye ve Semih'i
zorla müdahale tehdidi altında ha-
pishane hastanesinde tutuyor. Ki
AKP'nin "zorla müdahale" dayatması,
emekçilerin haklı ve onurlu direnişini
boşa çıkarmak için geliştirdiği poli-
tikalardan birisidir. 

Hekimler hem meslek ahlakları
hem de aydın kimliklerinin kaçınılmaz
kıldığı bir biçimde bu politikanın
karşısında olmak zorundadırlar.

NURİYE VE SEMİH’İN  DİRENİŞİ HEKİMLERİN DE
EMEKÇİ VE MESLEKİ ONURLARINI YÜCELTMİŞTİR

SAĞLIK EMEKÇİLERİ DE BU DİRENİŞİN YANINDA YER ALMALIDIR!
ZORLA MÜDAHALEYE İZİN VERMEMELİ, DİRENMELİDİRLER!
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Zorla müdahale bir işkencedir.
Tedavi vb. değildir. AKP faşizminin
söylediği gibi insan hayatını kurtar-
mak vb. hiç değildir. Amaç direnişi
kırmak için direnişçileri yaşayan ölü-
ler haline getirmektir. Büyük Ölüm
Orucu Direnişi sırasında 600'ün üze-
rindeki direnişçi devrimci tutsak bu
yöntemle sakatlanmıştır. Hapishane
revirlerinde ve hastanelerin mahkum
koğuşlarında doktor kılıklı işkence-
ciler tarafından gerçekleştirilen zorla
müdahaleler sonucunda damar bul-
mak için vücutları parçalandı direnişçi
tutsakların. Kimisi bu işkence sonu-
cunda öldü, kimisi ise kendine gel-
diğinde artık kendisi değildi. Hatıraları
yoktu artık. Kim olduğunu bilmez
haldeydiler ve her gün yaşadıklarını
ertesi sabah unutmuş oluyorlardı.
Zorla müdahale onları birer yaşayan
ölüye çevirmişti. Zorla müdahalenin
sonuçları işte bunlardır. Ve Nuriye-
Semih zorla müdahale istemediklerini
aileleri, avukatları ve yanlarına gelen
Tabip Odası heyetinin doktorları ara-
cılığıyla açıkladılar.  

Buna rağmen faşist AKP zorla
müdahale için fırsat kollamaktadır.
Öyle ki, Nuriye-Semih'i görmek için
gelen Tabip Odası heyetinin doktor-
larını bile bu kirli amacı için kullan-
maya kalkmış ama başaramamışlar-
dır.

Onurlu Hekimler
Başsavcılığın Dayatmasını
Reddettiler

AKP faşizmi, Ankara Başsavcılığı
kanalıyla Nuriye ve Semih'i bağımsız
hekim heyeti olarak görmeye giden
Tabip Odası hekimlerine baskı yap-
maya kalkıştı. AKP faşizminin emri
şudur: "Nuriye ve Semih'i açlık grev-
lerinden vazgeçmeleri için ikna
edin..."

Hekimler yaptıkları basın açıkla-
masında yaşadıklarını şöyle anlatırlar:
"... Başsavcılıktan gelen yazının iç-
eriği muayene etmeden önce, cezaevi
hekimlerine eşlik etmemiz ve açlık
grevcilerini açlık grevlerinden vaz-
geçirmeleri için ikna etmemiz yö-
nündeydi. Biz hekimlik mesleği etik
ilkelerimize bağlı kalacağımızı be-
lirttik ve Malta Bildirgesi’nin ‘Hekim
ya da diğer sağlık personeli açlık
grevlerinin kırılması için herhangi
bir baskı yapamaz tedavi ya da bakım
bu amaçla kullanılamaz’ maddesini
hatırlatarak, hekimlerin görevlerinin
bu olmadığını vurguladık. Başsavcının
bu isteğini reddettik.”

(Ankara Tabip Odası'nda 16 Ağus-
tos 2017 tarihinde yapılan basın açık-
lamasından)

AKP faşizminin direnişi kırmak
için araç haline getirmeye çalıştığı
hekimlerin bu dayatmayı reddetmesi
onurlu bir tavır alıştır. Burada taraf-
sızlık yoktur. Bir yandan faşizmin
hekimlere dayatması diğer yanda di-
renişçinin iradesinde somutlanan in-
sanlık onuru... Hekimin tarafı zalimin
değil halkının ve haklının yanıdır.

Zorla Müdahale İşkencedir, 
İşkence Yapmak Doktorun
Görevi Değildir

Zorla müdahalenin ne olduğunu
ve yarattığı sonuçları en iyi hekimler
bilir. Zorla müdahale işkencedir. So-
nucu da yaşayan ölüler yaratmaktır.
Bu yanıyla, işkence yapmak doktorun
görevi değildir. Yaparsa o artık işken-
cecidir. Bir doktor değildir. Hekimler
AKP faşizminin kendilerine dayattığı
işkenceciliği reddetmelidirler. Çünkü
hekimler zorla müdahalenin ne ve
nasıl sonuçlar yarattığının bilincindedir.
İşte bu bilinçle, en çok doktorlar zorla
müdahaleye karşı çıkıp direnişin ya-
nında yer almalıdırlar.

Nuriye ve Semih'in açlık grevi
direnme hakkını savunmak içindir.
1215 tarihli Magna Carta'dan bu
yana hemen tüm özgürlük billdirile-
rinde ve anayasalarda yer alan di-
renme hakkı tarihsel, meşru ve hukuki
bir haktır.

Direnme hakkı, tüm diğer hak ve
özgürlüklerin temelini oluşturur. Di-
renme hakkınız yoksa diğer taleple-
rinizi dile getiremez, ekmek ve adalet
isteyemezsiniz. Bir hekim olarak
mesleğinizin gerektirdiği bilimsel
namus ve meslek ahlakıyla çalışa-

Zorla müdahalenin ne olduğunu
ve yarattığı sonuçları en iyi he-
kimler bilir. Zorla müdahale iş-
kencedir. Sonucu da yaşayan ölüler
yaratmaktır. Bu yanıyla, işkence
yapmak doktorun görevi değildir.
Yaparsa o artık işkencecidir. Bir
doktor değildir. Hekimler AKP
faşizminin kendilerine dayattığı
işkenceciliği reddetmelidirler. Çün-
kü hekimler zorla müdahalenin
ne ve nasıl sonuçlar yarattığının
bilincindedir. İşte bu bilinçle, en
çok doktorlar zorla müdahaleye
karşı çıkıp direnişin yanında yer
almalıdırlar.

Ekmek ve adalet mücadelesi
tarihsel ve siyasal haklılığın meş-
ruluğu üzerinde yükselir. 

Emek mücadelesi herkesi taraf
yapar. Emek mücadelesi sınıf bi-
linci ve örgüt bilinci yaratır. 

Hekimler de ekmek ve adalet
mücadelesinde taraftırlar. Öyle ki,
mesleğini yapmak için, bilimsel
namusunu korumak için dahi di-
renişin yanında taraf olmaya zor-
lamaktadır bugün hekimleri hayat. 

Zorla müdahaleye karşı dok-
torların tarihsel ve siyasal haklı-
lığı, meşruluğu dışında meslek
kuralları da vardır. Malta Bil-
dirgesi gibi... 
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mazsınız. "Ayrımcılık" yapmamak
üzere yemin etmişken, AKP'nin ken-
disinden olmayan herkesi düşman gö-
ren anlayışının tetikçisi olmaya mah-
kum edilirsiniz. 

Gerici-faşist AKP'nin yarattığı tablo
ortadadır. 

Bugün KHK’lar, yarın başka saldı-
rılar. Faşizm artık insanlara mesleklerini
dahi yaptırmıyor. Gazeteci, avukat, öğ-
retmen, akademisyen ya da sağlıkçı
olmak fark etmiyor. AKP'nin basit birer
elemanı değilseniz artık mesleğinizi
bile yapamazsınız. Çünkü AKP faşizmi
doğası gereği kendisinden olmayan
herkese düşmandır. Yönetememe kri-
zinini kendi dışındaki tüm kesimleri
bastırarak, tasfiye ederek aşmak iste-
mektedir. KHK'lar bu tasfiyenin bir bi-
çimidir. Kısaca, şu ya da bu tarikatla
organik bir ilişkiniz yoksa, AKP'nin
elemanı değilseniz, işiniz de yok de-
mektir. AKP'nin oluşturmaya çalıştığı
tablo budur. Ve işte bu tablonun karşı-
sındaki tek direniş, Nuriye ve Semih'in
öncülük ettiği direniştir. Böyle olduğu
içindir ki, gerici-faşist AKP bu direnişe
azgınca saldırmaktadır. Ve bu saldır-
ganlık içinde kendi hukukunu bile de-
falarca çiğnemeyi göze almaktadır. 

Bu tablo karşısında, hiç kimse
AB'den ve onun eşyası durumunda

olan AİHM'den "çare" beklememelidir.
Ki AİHM'nin tavrı ve tarafı, Nuriye ve
Semih hakkında verdiği karar ile belli
olmuştur. AİHM, gerici-faşist AKP'nin
direnme hakkına yönelik saldırısına
onay vermiştir. Bu durum devrimciler
için elbette şaşırtıcı olmamıştır. Zira
Avrupa Birliği emperyalist çıkarları ge-
reği 2000-2007 arasında süren Büyük
Direniş’imiz karşısında zorla müdaha-
leleri desteklemiştir. Bu tavrıyla, 600'ün
üzerinde devrimci tutsağın sakatlan-
masından ve birçok direnişçinin şehit
düşmesinden sorumludur.

Ekmek  adalet mücadelesi tarihsel
ve siyasal haklılığın meşruluğu üze-
rinde yükselir. 

Emek mücadelesi herkesi taraf ya-
par. Emek ve mücadelesi sınıf bilinci
ve örgüt bilinci yaratır. 

Hekimler de ekmek ve adalet mü-
cadelesinde taraftırlar. Öyle ki, mes-
leğini yapmak için, bilimsel namusunu
korumak için dahi direnişin yanında
taraf olmaya zorlamaktadır bugün he-
kimleri hayat. 

Zorla müdahaleye karşı doktorların
tarihsel ve siyasal haklılığı, meşruluğu
dışında  meslek kuralları da vardır.
Malta Bildirgesi gibi... 

Malta Bildirgesi'nden:
"Açlık Grevcileri Zorla
Tedavi Edilmeye
Çalışılmamalıdır" 

Malta Bildirgesi, hekimlerin zorla
müdahale konusunda tavırsız ve ta-

rafsız kalamayacaklarını "ilke" halinde
düzenlemiştir. "Özerkliğe Saygı" adı
altında düzenlenen bu ilkede şöyle
denir: "... Açlık grevcileri zorla tedavi
edilmeye çalışılmamalıdır. Geçerli ve
bilgilendirilmiş ret söz konusu olduğu
halde, zorla besleme yersizdir."

Hekimleri bağlayan ilke gayet açık-
tır: Açlık grevcileri zorla tedavi edi-
lemez. Çünkü, her şeyden önce onlar
tedavi gerektiren "hasta" değildirler.
Adı üstünde onlar açlık grevcileri,
yani direnişçidirler. Direnişlerinin bir
amacı, karşılanmayı bekleyen talebi
vardır. "Zorla müdahale" tedavi değil,
ama bu talebin yok edilmesi anlamına
gelecektir.

AKP, Hekimlere
Kendi Meslek Ahlaklarını
Çiğnemelerini
Dayatmaktadır

Hekimler mesleğe başlarken: "...
yaş, hastalık veya sakatlık, inanç,
etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik
eğilim, ırk, cinsel yönelim veya sosyal
durumun hastamla arama girmesine
izin vermeyeceğim” ifadeleriyle hiçbir
yönden ayrımcılık yapmayacaklarının
sözünü verirler, and içerler. Ve fakat,
AKP faşizmi hekimlerden bunun tam
tersini istemektedir. Ayrımcılık yap-
malarını dayatmaktadır. Hekimlere
kendi mesleki ahlaklarını çiğnemelerini
dayatmaktadır.

Örneğin Malta Bildirgesi hekimlere
karşılaştıkları baskı karşısında tarafsız

Malta Bildirgesi, hekimlerin zorla
müdahale konusunda tavırsız ve
tarafsız kalamayacaklarını "ilke"
halinde düzenlemiştir. "Özerkliğe
Saygı" adı altında düzenlenen bu
ilkede şöyle denir: "... Açlık grev-
cileri zorla tedavi edilmeye çalışıl-
mamalıdır. Geçerli ve bilgilendi-
rilmiş ret söz konusu olduğu halde
zorla besleme yersizdir."

Hekimleri bağlayan ilke gayet
açıktır: Açlık grevcileri zorla tedavi
edilemez. Çünkü, her şeyden önce
onlar tedavi gerektiren "hasta" de-
ğildirler. Adı üstünde onlar açlık
grevcileri yani direnişçidirler. Di-
renişlerinin bir amacı, karşılanmayı
bekleyen talebi vardır. "Zorla mü-
dahale" tedavi değil ama bu talebin
yok edilmesi anlamına gelecektir.
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kalamayacaklarını hatırlatıp "Etik Bi-
çimde Davranma Görevi" verir. Ve
der ki; "... Hekimler gözaltına alınan-
ların baskı veya kötü muamele gör-
mesini önlemeye çalışmalıdır; eğer
böyle bir durum ortaya çıkarsa protesto
etmelidir." (Açlık Grevleri ve Hekim-
ler-TTB Yayınları-syf:14)

Görüldüğü gibi, Bildirge hekimlere
"baskıya karşı çıkın" demektedir.

Malta Bildirgesi'nin "Yarar Ve Za-
rar" ilkesinde, "Hekimler tüm bilgi ve
becerilerini tedavisini üstlendikleri
kişilerin yararına kullanmalıdır." de-
nilmektedir. Nedir bu yararlılık? İl-
kenin içinde düzenlenen "yararlı ol-
mak" açlık grevi direnişçisini nasıl
kapsayacaktır? Sorunun cevabını yine
aynı ilkenin içinde buluruz: "... Yararlı
olmak, bireylerin iyiliğini istemenin
yanı sıra isteklerine saygı göstermeyi
de içerir. Zarar vermemek ise sadece
kişinin zarar görmemesini ya da en
az zarar ile kurtulmasını sağlamak
değil, aynı zamanda zihinsel açıdan
yetkin insanları zorla tedavi etmemek,
açlık grevini sonlandırmaya zorla-
mamak anlamına gelir. Yararlı olmak,
diğer değerlere bakmaksızın, ne pa-
hasına olursa olsun yaşatmak demek
değildir." (AGE-SYF: 15)

Bildirgede bu şekilde düzenlenen
"yararlılık" ilkesi, Nuriye ve Semih'in

isteklerine saygı göstermeyi de içer-
mektedir. Ne istiyor Nuriye ve Semih,
gayet açıktır: Ekmek ve adalet isti-
yorlar. İşlerini geri istiyorlar. Serbest
bırakılmayı istiyorlar. 

Hekimler elbette ekmek ve adalet
isteğinin yanında yer alacaklardır. Hekim
olmak bunu gerektirir. Aksi tutum şudur:
Bırakalım insanlar ekmeksiz yani işsiz
yani aç kalsınlar. Bırakalım Nuriye ve
Semih adaletsiz kalsın. Hayır, meslek
ahlakı ve insanlık onuru taşıyan hiçbir
hekim böyle davranamaz. Yüzü hal-
kından ve haklıdan yana olan hekimler,
Nuriye ve Semih'i birer ekmek ve adalet
direnişçisi olarak destekler. Seslerine
ses olmak hekim olmanın ahlaki zo-
runluluğudur. Hekimlerin içinden çık-
tıkları halkın aydını olmaları buradan
geçmektedir.

Bildirge'nin "İki Yönlü Sorumlu-
luk" ilkesi, hekimin ikilem durumla-
rında seçeceği tarafı iyice netleştirir.
Hapishane yönetimi ve benzeri bir
devlet otoritesine karşı sorumlulukları
ile "hastalarına" karşı sorumlulukları
arasında bir çelişki doğduğunda he-
kimlere tarafınız direnişçiden yana
olsun denilmektedir: "... İki taraflı so-
rumluluk içinde olan hekimler diğer
hekimler gibi öncelikle hastalarına
karşı sorumludurlar." Çünkü, tersi du-
rumda hekim zulüm makinasının sı-
radan bir parçasına dönüşerek kaçı-
nılmaz olarak Dr. Mengele olacaktır.

Ülkemizdeki hekimlerin üst meslek
örgütlenmesi olan TTB de aldığı karar
ve yaptığı açıklama ile tutumunu gayet
net olarak açıklamıştır. Elbette, ulaşılan
bu netliğin içinde 1996 ve 2000-2007
yıllarındaki ölüm orucu direnişlerinin
belirleyiciliği de vardır. 

Bakın ne diyor TTB; 
"... Açlık Grevleri Konusunda Malta

Bildirgesi’nin 21. maddesinde “Kişinin
yararına olduğu düşünülse bile; tehdit,
zorlama, güç kullanımı veya fiziksel
kısıtlamalarla beslemenin insanlık dışı
ve onur kırıcı bir tedavi biçimi” olduğu

belirtilmektedir. Bir hekimin böyle bir
müdahalenin parçası olması halinde,
hem meslek etik kuralları, hem de
hukuki düzenlemeler yönünden
hatalı/kusurlu kabul edileceğini şim-
diden belirtelim." (age-syf:23)

SONUÇ OLARAK;
Doktorlar ve sağlık görevlileri Nu-

riye-Semih direnişini kırmaya yönelik
dayatmalara bir yandan karşı çıkarken
diğer yandan bu direnişi destekleme-
lidir. Çünkü Nuriye ve Semih’in di-
renişi, aynı zamanda meslek ahlakı
ve ilkeleriyle, bilimsel olarak ve ayrım
yapmadan hekimlik yapabilme hak-
kının da savunulduğu bir direniştir.
Ki eğer AKP faşizminin saldırılarına
karşı direnilmezse ayrım gözetmeden
ve bilimsel bir yöntemle, kısaca hekim
kalarak hekimlik yapmak mümkün
olmayacaktır. 

Gerici-faşist AKP, savcı ve yar-
gıçları nasıl birer araç haline getirdiyse,
hekimleri de o hale getirecektir. Saldırı
kapsamlıdır ve bu saldırının karşısında
sadece Nuriye ve Semih’in direnişi
vardır. Bu yanıyla, hekimlerin mes-
leklerini yapabilmelerinin de güvencesi
Nuriye ve Semih’in öncülük ettiği bu
direniştir. Tam da bu nedenle hekimler
ve meslek örgütleri Nuriye-Semih'in
direnişini destekleyip zafere ulaşmasına
katkı sunmalıdırlar. Zafer, direnen
emekçilerin olacaktır.

AKP faşizminin zorbalığına karşı
ekmek ve adalet mücadelesi veren
Nuriye ve Semih’in direnişini gör-
mezden gelip "tarafsızlık" adı altında
bu zulme ortak olmak hekimlerin ön-
celikle meslek ahlaklarını inkar et-
meleri olur. Ülkemizin hekimlerine
düşen görev, Nuriye ve Semih şahsında
süren ama bütün halk kesimlerini il-
gilendiren, ekmek ve adalet direnişinin
zaferle sonuçlanması için çaba gös-
termeleridir. Kazanılan zafer, sadece
Nuriye-Semih'in işe dönmesiyle sınırlı
olmayacak, emekçilerin baskı ve zulme
karşı zaferi olacaktır.

Gerici-faşist AKP, savcı ve
yargıçları nasıl birer araç haline
getirdiyse, hekimleri de o hale
getirecektir. Saldırı kapsamlıdır
ve bu saldırının karşısında sadece
Nuriye ve Semih’in direnişi var-
dır. Bu yanıyla, hekimlerin mes-
leklerini yapabilmelerinin de gü-
vencesi Nuriye ve Semih’in ön-
cülük ettiği bu direniştir. Tam
da bu nedenle hekimler ve meslek
örgütleri Nuriye-Semih'in dire-
nişini destekleyip zafere ulaşma-
sına katkı sunmalıdırlar. Zafer,
direnen emekçilerin olacaktır.
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17DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYİ BAŞARAMADI, BAŞARAMAYACAK!

Dergimizin 29. sayısının yayınlandığı 27 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 172. günündeler

*Yüksel Direnişi 292. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 97. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde
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Dünya halklarının baş düşmanı
ABD’nin Ankara Başkonsolosluk bi-
nası yeni bir yere taşınıyor. Yapımı
2019 yılında bitirilmesi düşünülen
yeni konsolosluk binasının yeri ise,
içinde 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı
sarayının bulunduğu Atatürk Orman
Çiftliği arazisi. 

ABD’nin Ankara Konsoloslu-
ğu’nun bu yeni konsolosluk yeri için
TOKİ’ye 88 milyon dolar ödediği
haberleri dolaşıyor burjuva basında.
Ya da daha doğru ifadesi ile AKP
faşizmi, Atatürk Orman Çiftiliği’nin
otuzsekizbin metrekaresini 88 mil-
yona ABD’ye satmış. Vatan toprak-
larımızın bir kısmı daha satıldı em-
peryalistlere. 

Gün geçmiyor ki bir yaylamız,
akarsuyumuz, toprağımız emperya-
lizme peşkeş çekilmesin. AKP em-
peryalizme yaranmak, koltuğunu ko-
rumak için iyice pervasızlaştı. Katarlı
şeyhlerle Trabzon Sürmene’de peşkeş
çekilmesi düşünülen arazilerin ha-
vadan keşifleri yapılıyor, sonra ara-
zideki ormanlar yakılıyor, Ege’de,
Karadeniz’de halkın istememesine
rağmen emperyalistlerin çıkarları için
elektrik santralleri kuruluyor, altın
madenleri için topraklar peşkeş çe-
kiliyor. Ülkemizin rüzgarları Alman
tekeli Siemens’e satılıyor. 

Bu onursuzluğun, hainliğin mimarı
AKP iktidarıdır.  AKP bir yandan
emperyalist tekellerin çıkarları için
elinden gelen her şeyi yaparken bir
yanda da halkın gözünde değeri olan
her şeyi değersizleştirmeye çalışıyor.

Bu onursuzluğu, hainliği kabul etme-
meliyiz. Peşkeş çekilen topraklarımızı,
rüzgarımızı, akarsularımızı geri alacağız
emperyalistlerden.

ABD, 2011 yılında Ankara Kon-
solosluk binasını taşıma kararı almış.
Burjuva basında yer alan haberlere
göre ABD bu kararı alırken eski
yerin güvenlik açısından riskli ve
alanının yetersiz olmasını gösteriyor.
Ancak 2013 yılında devrimci hare-
ketin düzenlediği feda eyleminden
sonra taşınma işini hızlandırmış ve
2014 yılında TOKİ’den 88 milyon
dolara Atatürk Orman Çiftiliği ara-
zisinin 38 bin metrekarelik arazisini
satın almış. Yeni yapılacak konso-
losluk binası içerisinde deniz piya-
deleri için rezidanslar, sosyal tesisler
de bulanacakmış. ABD’ye yeni kon-
solosluk binası yaptıran asıl sebep
devrimcilerden, halktan duyduğu kor-
kudur. 

Ve doğrudur korkmalıdır ABD.
Halkların ülkelerini parçala, yağmala,
insanları sürgüne yolla, meşhur deniz
piyadelerinle akla gelmedik işkenceler
yap ve korkmadan yaşa. O Amerika
ki devasa silah gücüne sahip, 13.444
savaş uçağı, 8848 tankı, 41.062 zırhlı
savaş aracı,6084 helikopteri, 957 ta-
arruz helikopteri, kendi toprakları
dışında yüzlerce resmi ve gayrı resmi
askeri üsse sahip. Ama tüm bu “güce”
rağmen korkuyor ABD, bir devrimci
eylem nedeniyle daha güvenli yerler
aramaya başlıyor. 

Mao ne kadar da doğru söylemiş
“emperyalizm kağıttan kaplandır” diye.
Amerika şunu çok iyi biliyor ki, bunca
zulüm, işkence bir yere kadar, biliyor
ki örgütlü bir halkın karşısında ilelebet
duracak hiçbir güç yoktur. Hedefine
kilitlenmiş Alişanlar’ın karşısında ça-
resizdir, yapacak bir şeyi, ikinci bir
alternatifi yoktur. Sömürmeye devam
ettikçe, ülkemizden defolup gitmedikçe
bu acı gerçekle yüzleşmeye devam
edecektir. 

Yeni konsolosluk binalarının çok
özel olacağı, çok korunaklı olacağı
söyleniyor. İsterse gitsin dağ başlarına
kursun konsolosluk binalarını, isterse
yerin yedi kat altına... Ancak güvende
olamayacaklardır hiçbir zaman. Ha-

kettiği sondan kurtulamaz ABD. Tek
bir şey kurtarabilir ABD’yi Türki-
ye’den; o da pılısını pırtısını toplayıp
ülkemizden defolup gitmesi! 

Türkiye’de güvenli bir yer yok
Amerika’ya, Anadolu halkları Ameri-
ka’dan nefret ediyor. Nefretimizin ateşi
ile bu toprakları Amerika için cehen-
neme çevirmeye devam edeceğiz.

İsterse gitsin dağ baş-
larına kursun konsolosluk
binalarını, isterse yerin
yedi kat altına... Ancak
güvende olamayacaklar-
dır hiçbir zaman. Haket-
tiği  sondan kurtulamaz
ABD. Tek bir şey kurta-
rabilir ABD’yi Türki-
ye’de, oda pılısını pırtısını
toplayıp ülkemizden de-
folup gitmesi. 

Korkunuz Sizi Bitirecek 
Korkunuzu Büyüteceğiz

Devrimci İşçi Hareketi Semih
Özakça'ya soruşturma açılmasıyla
ilgili 17 Ağustos'ta bir açıklama
yayınladı. Açıklamada: "Katil AKP,
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
eyleminden ve eylemcilerin mo-
rallerinden öyle korkmuş ki yeni
bir suç bulmuş 'insanlara moral
olma' suçu.

Açlık grevinin 162. günündeki
Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça,
eşinin kendisine telefonda 'Adaleti,
onuru, ekmeği savunacağız. Güzel
günler bizi bekliyor' demesi üzerine
Semih Özakça’ya 'insanlara moral
olma' gerekçesiyle soruşturma açıl-
mış.

Buradan AKP’ye sesleniyoruz.
Korkunun ecele bir faydası ol-

maz, boşuna uğraşmayın. Sizi bu
eylemden kurtaracak tek çözüm
KHK ile işten atıldıkları için direnen
direnişçilerin taleplerini kabul et-
mektir. Aksi halde bu direnişler
kabusunuz olmaya devam edecek.
Nuriye ve Semih'in adını dağlara,
taşlara taşıyacağız. Ta ki talepleri
kabul edilene kadar hep yanlarında
olacağız. Her açıklamaya saldır-
manız boşuna. Nuriye ve Semih'e
destek vereceğiz. Biz onlara, onlar
bize moral olacak. Direne direne
kazanacağız." denildi.

AMERİKA İÇİN TÜRKİYE’DE GÜVENLİ BİR YER YOK



İçerde Nuriye ve Semih, Dışarıda  Mehmet Amcalar ile
Açlıkta Birleştik

Direnişimizi de Yoldaşlığımızı da Büyütüyoruz

Almanya

Almanya

Almanya

Yunanistan

Suriye



Tutsak Grup Yorum üyelerine Si-
livri 9 No'lu Hapishanesi’nde saldı-
rılar, hak gaspları devam ediyor. Dört
duvar arasında halkın sanatçılarına
saldıranlar unutmasınlar ki bugünler
geçer, yarın hesabını veremeyecekleri
işlere kalkanlar  yapılan işkencenin,
hak gasplarının unutulacağını zan-
netmesin. Kuşlar uçmayı unutsa, ba-
lıklar yüzmeyi unutsa biz bu yapılan
saldırıları asla unutmayız, unuttur-
mayız. Silivri 9 No’lu Hapishane-
si’nde son 15 günde Grup Yorum'un
tutsak üyelerine yapılan saldırılar;

1- Sultan Gökçek:
Sivas anması yaptığı için hakkında

soruşturma açılmıştı. Şimdi ikinci
bir soruşturma daha açıldı. Bu sefer
gerekçe açık görüşte ailesi ile yan
yana oturması. 26 Temmuz tarihli
faksında durumu şöyle anlatıyor Sul-
tan;

"... şimdi mazgal açıldı ve ikinci
soruşturmayı getirdiler. Açık görüşte
ailelerimizin yanına oturduğumuz
için soruşturma açmışlar. Suçumuz
büyük, aile, kavramı da onlar için
terör örgütü kavramına giriyor ki
yan yana oturtmuyorlar burada. Ba-
kalım ne soruşturmalar göreceğiz..."

2- Bergün Varan:
Biliyorsunuz Türkiye’ye  geleli

2 ay olmuştu, geldiğinin ikinci günü
baskın yaşamış, saçları Çevik Kuvvet
polisi bir kadın tarafından yolunmuş,
günlerce gözaltında kalmıştı. Sonra

savcılıktan bırakılıp tut-
sak Yorumcular’ın
özgürlüğü için Çağla-
yan Adliyesi önünde
adalet nöbeti tutmak
istemiş, gözaltına alınıp
bu sefer tutuklanmıştı.
2 ayda baskın, işkence
ve tutsaklık. AKP fa-
şizminin Bergün'e sal-
dırıları devam ediyor,
Silivri 9 No’lu Kapalı
Hapishane Müdürlüğü
tarafından en son bal ve mantar iş-
kencesi yapılmıştı. Şimdi mektuplarını
engelliyorlar Bergün'ün. Bergün'ün
hapishane koşullarını anlattığı tüm
mektuplarına el koyuyor hapishane
müdürlüğü. Üstelik açık açık Bergün'e
" gazetecilere yazdığın mektupları
göndermeyeceğiz" dediklerini ailesi
ile görüşmesinden sonra öğrendik.
Bergün'ün gazetecilere yazdığı onca
mektuba Silivri 9 No’lu Hapishanesi
el koymuş durumdadır.

3- Fırat Kıl ve İlyas Kazan:
Fırat Kıl Grup Yorum'un, İlyas

Kazan İstanbul koromuzun bir üye-
sidir. İkisi aynı hücrede kalmaktadır.
Bu hafta ailesi ile yaptığı açık görüşte
öğrendiğimiz kadarıyla geçen hafta
kaldıkları hücreleri 25 kişilik bir gar-
diyan grubunca basılıyor, darp edi-
liyorlar, yerlerde sürükleniyorlar. Se-
bep gazetelere el koymak.

Hapishane idaresince verilen ga-
zetelere işte böyle gelip keyfi bir şe-
kilde el konuyor ve bu bir işkenceye
çevriliyor.

Hak gaspları bununla da bitmiyor.
Fırat'ın gazeteci Erk Acarer'e gön-
derdiği mektubun tamamı karalanmış
bir şekilde Fırat'a geri iade ediliyor,
çünkü içinde Nuriye ve Semih, ha-
pishanede yaşanan hak gaspları var.
Mektuptan geriye sadece şu kalmış,

"merhaba Erk abi,
..........................................
...........................
............................."

Yaklaşık 3 aydır Silivri 9 Nolu
Hapishanesi’nde Fırat ve İlyas. İlyas'a
ilk tutuklandığızaman gönderdiğimiz
giyecekleri, İlyas'a 3 ay sonra teslim
edilmiş. Hemde ıslak bir şekilde.
Aylarca ıslak bir şekilde kalan eşya-
ların çoğu küflendiği için atmak zo-
runda kalmış İlyas.

Grup Yorum üyelerini, öğrenci-
lerini bu tarz baskılarla sindirebile-
ceğini düşünüyor AKP iktidarı. Ama
nafile, böyle baskıların olduğu yerde
korku değil büyük besteler doğar,
üretim doğar bizden. Halkın sanatçısı
hiçbir koşulda susmaz, türkülerimiz
konuşmaya, son sözü söylemeye de-
vam eder.

Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Türkülerimiz

GRUP YORUM

Grup Yorum Halktır 
Tutsak Edilemez!

İstanbul İkitelli Halk Cephesi
ve Grup Yorum Gönüllüleri, 21
Ağustos'ta Grup Yorum için kitle
çalışması yaptı. Mahallenin 1. So-
kak Bölgesi'nde yapılan çalışmada
Grup Yorum'un tutuklu üyeleri için
bildiri dağıtıldı ve halka Grup Yo-
rum tutsakları anlatıldı. 

"Grup Yorum Halktır Susturu-
lamaz!", "Grup Yorum Serbest Bı-
rakılsın!", "Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!" denilerek çalışma
iradi olarak sonlandırıldı.

Hapishane Koşullarını Anlattığı Tüm Mektuplara El Konuyor
GRUP  YORUM AÇIKLIYOR: “AKP FAŞİZMİNİN 
BERGÜN'E SALDIRILARI DEVAM EDİYOR”
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EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI20



Paylaşma, Dayanışma, Sahiplenme
SON NEFESE KADAR
Bir arkadaşımızın son günlerine tanıklık ediyorduk.

Tabii ki hepimiz ölüm ile yaşam arasındaki bu çizgide
çok acı çekiyorduk ve bunu onun yanında olduğumuzda
belli etmemeye çalışıyorduk. Bu en zoruydu. 

Sohbet ediyorduk, gülüyorduk ve buna onu da dahil
etmeye çalışıyorduk. 

Bir arkadaşımız, onun yanına gidip saz çalıp türküler
söylesek, bunun onu mutlu edeceğini söyledi. 

Tamam denildi. Saz çalan, söyleyen birkaç arkadaşımızla
birlikte arabalara binip yola çıkarken, ben içimden acaba
bencillik mi ediyoruz diye düşünmeye başladım. Ben, eğ-
lence-eğlendirme şeklinde düşünüp, ölümü bekleyen bir
dosta ne söyleyelim de onu üzmemeyi başaralım ya da
eğlendirebilelim diye kaygılar içindeydim.

Sonuçta dostumuzun yanına gittik, saz çalıp türküler
söyledik birlikte. Ara ara bize katılmaya çalıştı. 

Sonra dönüp geldik; fakat ben hala doğru yapıp yap-
madığımız konusunda kuşkuluydum. Ama biz çıktıktan
sonra, dostumuzun oradaki arkadaşlara söylediklerini du-
yunca yaptığımızın doğruluğu benim de kafamda netleşmiş
oldu. Arkadaşımız, bizim türkülerimizle güç ve moral
bulmuştu. Mesele bir eğlence, eğlendirme meselesi değildi.
Dostluğu, yoldaşlığı, acıları ve sevinçleri yaşamak ve
paylaşmaktı. 

Dostluk, yoldaşlık, paylaşma, son anına, son nefesine
kadardır.

***

MHP’Lİ!
Bir gün dergi dağıtımı için bir kahvehaneye girdik.

Kahveci ve yanında biri ile daha konuşmaya başladık.
Dergimizi anlattık. Dikkatle dinlediler. Sonra birer dergi
aldılar. Ardından bize kahvehanenin daha ilerisinde bir
dernek olduğunu, oraya da gitmemizi önerdiler. Orayı bi-
liyorduk, MHP’lilerin derneği idi. Bu nedenle kahveciye:

- Orası MHP’lilerin, onlarla işimiz olmaz, dedik. 
Kahvecinin cevabı ise bizim için çok öğreticiydi.
- Biz de MHP’liyiz. 
Kahvecinin cevabından ne öğrendik; iddiamız zayıf,

önyargılarımız güçlüydü. 
Kahveci MHP’li olmasına rağmen dergimizde ilgisini

çeken, okunabilecek bir şeyler görmüş, dergimizi almış
ve bizi başka MHP’lilerin de olduğu bir yere yönlendirmişti. 

***
20 YIL SONRA!
Bir arkadaş, çok eski bir ilişkinin telefonunu verdi. 20

yıl önce ilişkimizin olduğu ama sonra kopmuş bir ilişkiydi
bu. Ben ilkin, 20 yıldır arayıp sormayan birinden ne çıkar
diye düşündüm. Ama yine de arıyayım dedim. 

Aradım. Gayet içten bir şekilde davet etti. Gidip ko-
nuştum. 

Şimdi artık, dergimizi alan, farklı katkılar sunan bir
ilişkimiz. 

Önyargılı olmamak gerekiyor kısacası; illa hepsinden
aynı sonuç alınacak diye bir şey yok; ama mutlaka gitmeli
ve görmeliyiz. Peşine düşmeliyiz. Birçoğundan bu sonucu
alacağımıza eminim ben. 

BİR ADIM İLERİ ATMAK,
HİÇBİR ŞEY YAPMAMAKTAN
DAHA İYİDİR

Bahçelievler Halk Cephesi:
MOBESE Kameraları Korkunuzdur
Bizleri Mücadelemizden Alıkoyamaz

İstanbul Yenibosna Zafer Mahallesi’nde, Pazar Pazarı’na
150 metre uzaklıktaki alana 4 adet MOBESE kamerası
takıldı. Konuya ilişkin Bahçelievler Halk Cephesi tarafından
20 Ağustos’ta yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer
verildi;

“… Nasıl bir korkudur ki 150 metrelik alana 4 adet

MOBESE ve onlarca güvenlik kamerası? Polisin halkı
sindirme politikasıyla sonuç alamayan katiller şimdi de
kameralarla devrimcileri gözetim altında tutacağını sanıyor.
Birçok direnişlerin yaşandığı mahallemizde birçok bedeller
ödenerek kazanılan mevzimizi bu yöntemle kazanacağını
sanan asalaklar bizleri ve halkımızı teslim alamayacak!
Ne tenekeleriniz, ne TOMA’nız, ne de onlarca gönderdiğiniz
katil polisleriniz bizleri yıldıramayacak, bizlerin mücadelesi
önünde engel olamayacaktır! Bizler var olduğumuz her
mahallede mücadeleyi büyütmeye, sizlerin kabusu olmaya
devam edeceğiz.”

Hayatın 
Öğrettikleri
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Gürül gürül bir tarihtir bizimki.
Devrim yürüyüşümüz, bastığı yeri
sarsar. Bu tarihteki politikalarımızı
anlatan kelimeler de bu nedenle,
dolu doludur. Gümbür gümbürdür.

Kelimelere anlam katan, onları
güçlü veya güçsüz yapan, içlerinin
nasıl doldurulduğudur. 

Biz devrimi ciddiye alıyoruz; uğ-
runa ölecek ve öldürecek kadar. Bu
nedenle mücadelemizin kavramları
da aynı ağırlığa sahiptir. 

“Koşullar ne olursa olsun”
“Her ne olursa olsun”
“Tek başımıza kalsak dahi”...
Bu deyişleri, siyasi tarihimiz bo-

yunca çok kullandık. Elbette bu de-
yişler bize ait değil; bizim dışımızda
da bu kelimeleri kullananlar olmuştur.
Ama biz kullandığımızda, her sefe-
rinde bedelini canımızla, kanımıza
ödedik. Tutsaklıklarla ödedik. Onları
bizim dilimizde “içi dolu dolu” yapan
işte bu bedellerdir. 

Öylesine, söz olsun diye, ajitatif
olsun diye değil; siyasi çizgimizin
ifadesi olarak kullandık bunları ve
bu deyişlerin devamında söylediğimiz
her şeyi yaptık. Bu deyişlere, karar-
lılığımızla, cüretimizle, fedayla, şe-
hitlerle hayat verdik. 

*
Dayı’nın dilinden bu kavramların

kullanılışının sadece birkaç örneğini
aktardığımızda bile, bu kavramların
bizim dilimizde ve tarihimizde neden
böyle özel bir anlam kazandığı an-
laşılır. 

“1992... Güçlü bir sosyalizm inan-

cını, ülke ve halk sevgisini taşıyan-
ların koşullar ne olursa olsun ye-
nilmeyeceğini öğrendiğimiz ve öğ-
rettiğimiz, Devrimci Sol'un halk kit-
leleri nezdinde ölümsüzleştiği yıl-
lardır.”

“Koşullar ne olursa olsun, dev-
rimin rotasından sapmayacak olan
Marksist-Leninist hareketimiz.”

“Savaşarak devrimin her türlü
sorununu göğüsleyebilecek ve ko-
şullar ne olursa olsun sağa-sola
savrulmayacak bir örgütlenmenin
adımlarını atmalıydık.”

“Koşullar ne olursa olsun sağa-
sola savrulmayan ideolojik sağlamlık
olmadan, bu kongre yaratılamazdı.”

“ Bu tarih, koşullar ne olursa ol-
sun ... tüm saldırılara rağmen ayakta
kalmasını bilen, acılara, ihanetlere
rağmen devrim yürüyüşünde ısrar
eden ... şehitler verirken kahramanlığı
ve ihaneti birlikte yazan bir tarih-
tir.”

“THKP-C, her ne pahasına olur-
sa olsun, oligarşik devletlerin yıkıl-
masının, devrimci halk iktidarının
kurulmasının yolunun, silahlı mü-
cadeleden geçtiğini savunmak de-
mektir.”

“Ne pahasına olursa olsun atı-
lımımızı geciktirecek, önümüzü tı-
kayacak hiçbir gelişmeye izin ver-
memeliydik.”

“Devrimci hareketimiz tarihini,
köklerini bu zemine dayandırmalıdır.
Bu zemin, koşullar ne olursa olsun,
halk için mücadele etmek, yılmamak,
direnmek ve teslim olmamaktır.”
(Alıntılar, Dursun Karataş’ın Kongre

Raporu’ndandır.) 
*
Koşullar ne olursa olsun’da ifa-

desini bulan, 
İdeolojik netliktir,
Devrim iddiasıdır, 
Bedel ödemeye hazır olmaktır.  
Bu netliğe, iddiaya sahip oluşu-

muz, bedel ödemeye hazır oluşumuz,
dilimize güç verir. Koşulların kar-
maşıklaştığı, teorinin bulanıklaştı-
rıldığı, reformizm tarafından sapla
samanın karıştırıldığı her anda, biz,
kendimizde “koşullar ne olursa ol-
sun, biz böyle yapacağız” diyebilme
gücünü buluruz. 

Gerektiği anda bu sözleri söyle-
mekte hiç tereddüt duymamalıyız.
Kararlılığımızı en kesin biçimde
ifade etmek için artık bizim çizgimizle
özdeşleşmiş bu kavramları kullan-
malıyız.

Burada ana halka, bedel ödeme
cüretidir. Bedelleri göze alabilmektir.
Bize bu sözü bu kadar kesin ve gü-
venle söyleten bu özelliğimizdir.

“Ne pahasına olursa olsun” de-
diğinizde, karşınıza “can pahası”
çıktığında da devam etmelisiniz.
Bunu yapamazsanız, sözünüzle pra-
tiğiniz arasında büyük bir uçurum
çıkar ki, bunun siyasi adı tutarsızlık
ve lafazanlıktır. Kullandığınız ke-
limeler sizi, lafazan da yapabilir,
tarih yazan da. Bu savunduğunuzu
yapma, yaptığınızı savunma tutarlı-
lığınıza bağlıdır. Biz hep tarih yaz-
dık. Lafazanlık, reformizme, opor-
tünizme düştü. 

Koşullar Ne
Olursa Olsun

aDİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!

aHer ne olursa olsun

aTek başımıza kalsak da
aKuşatılmış da olsak
aHer koşulda
aHer ne pahasına olursa olsun

kavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

Yürüyüş
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Kendiliğindencilik, devrimcilerin en büyük düşmanla-
rından birisidir. İdeolojik olarak bir sapmadır. Kendiliğin-
denciler, kapitalizmin ve proletaryanın sınıf bilincinin
kendiliğinden gelişmesini bekleyerek, devrimin kendili-
ğinden olacağını umarlar.

Kendiliğindencilik, koşullara teslim olmak demektir.
Değiştirme iradesini göstermek yerine, oturup beklemeyi
öğütler. İşleri oluruna bırakmak kendiliğindenciliktir.

Kendiliğindencilik:
1- İddiasızlıktır,
2- Düzeniçidir,
3- Yılgınlıktır,
4- Bedel ödemekten kaç-

maktır,
5- Örgütsüzlüktür.
Bir işi, kendiliğindenciliğe

bırakmak yenilgi ile aynı an-
lama gelir.

Biz örgütlü ve bilinçli eme-
ğe inanırız. Biz kimiz? Biz
materyalistiz. Biz diyalektik
aklımızla hareket ederiz. Çün-
kü biz devrimciyiz. Devrim-
cileştirmek, değişmek ve de-
ğiştirmektir. Bunun için de
iradi olarak duruma müdahale
etmek gerekir. Kolektif, ör-
gütlü, değiştiren, dönüştüren
bir emekle hareket edersek
eğer, kendiliğindenciliği ira-
diliğe dönüştürmüş oluruz.

Doğru çizgi gökten zem-
bille inmez, kendiliğinden ve
barış içinde gerçekleşmez. Yan-
lışlar içine gizlenmiştir, yan-
lışlarla mücadele içinde geli-
şir.

Yani ancak pratik içinde, direnerek, çatışarak, savaşarak
doğruya ulaşırız. Bekleyerek değil... Beklemek ölümdür!

Birçok şey devrimi, devrimciliği geriye doğru çekerken,
kendiliğindenciliğe karşı mücadele etmek için:

1- Güçlü bir ideolojik donanıma,
2- Güçlü bir iradeye sahip olmalıyız.

Bu güç, bu bilinç olmadığında ne devrimciliğin gerek-
lerini yerine getirebiliriz, ne de ömür boyu devrimcilik
yapabiliriz.

Eğer sosyalizm bir bilimse; bu bilim pratiği örgütlemek
ve gerçeği değiştirerek devrim yapmak için ise; teori ve
pratik bir arada olursa devrimcilik gerçek anlamını bulur.

Pratiksiz teori bizi kitlelerden kopuk bilgiçliğe; yeterli
bir teori ile aydınlatılmamış pratik ise sonuç alamamaya
götürür.

Teoriyi nasıl hayata geçireceğiz?
Pratikte karşımıza çıkan so-

runları nasıl çözeceğiz. Bu ko-
nuda: 

1- Teorik bilgimizi,
2- Tecrübelerimizi,
3- Dayanıklılığımızı arttır-

madan, istediğimiz kadar yap-
mak isteyelim, istediğimiz kadar
iyi niyetli olalım, gece gündüz
çalışalım SONUÇ ALICI BİR
DEVRİMCİLİK YAPAMAYIZ.

Her şeyi koşullar belirler.
Var olan çürümüş düzenin ko-
şulları içinde yaşayıp onun üze-
rine çıkmak içinse, güçlü bir
irade gerekir. İrade nasıl güçle-
nir? İrade, biz bilinçlendikçe
güçlenir, doğruyu bulur. Bu ne-
denle de ideolojimize dönmeli-
yiz. 

Koşullarla mücadele edebil-
mek için irademizi silaha dö-
nüştürmeliyiz. 

Bir devrimci hangi alanda
hangi görevde olursa olsun re-
havete, kendiliğindenciliğe düş-

memelidir. Devrimcilik insanın
iradesini bilinçle kullanmasıdır. Kendiliğindenlik küçültür.
İradi olmak büyütür. İradi olmak düzenin yaydığı kültüre,
alışkanlıklara karşı sürekli ve planlı bir mücadele demektir.
Bu her gün temizlenmek-arınmak demektir.

Her gün kendine devrimcilik aynasında bakmak demektir.
Her devrimci temizlik işine kendinden başlamalıdır.

KENDİLİĞİNDENCİLİK, 
DEVRİMCİ İRADE İLE YENİLEBİLİR

İŞLERİ OLURUNA BIRAKMA, ÖRGÜTLE!

Bir yer başka bir yerden daha kolay daha
iyi değildir.

Devrimciler bir alana çalışmaya giderler.
Çalışmak MÜCADELEDİR.

Her gittiğimiz yerde üstesinden gelmemiz
gereken sorunlar ve güçlükler vardır.

Bazılarımız sorunları düşünmekten hoş-
lanmıyorlar. Ama sorunların varlığı gerçektir.
Sorunları;

- Görmeli,
- Tahlil etmeli,
- Ve onlarla mücadele etmeliyiz.
Dünyada hiçbir yol dümdüz değildir.
Dolambaçlı, yokuşlu,  inişli yolları izlemeye

hazır olmalı ve işin kolayına kaçmaya çalış-
mamalıyız.

Tüm düşmanlarımızın bir sabah ayakları-
mıza kapanacağını hayal edemeyiz.

Kısaca yol uzundur. Gelecek bizimdir ama
önümüzde hala çok uzun bir yol vardır.

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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Önceki sayıda, bu sayfada, “halkın
her sorunu meclislerin sorunudur”
başlığı altında, mahallelerimizde ya-
şanabilecek sel, yangın, çökme, trafik
kazası, iş kazası gibi her türlü sorunun
meclislerin gündemine alabileceği so-
runlar olduğunu ele aldık. 

Bu hafta da aynı muhtevada bir
konu daha girdi gündemimize: Dep-
rem. 

Halk Meclislerinin ele alması ge-
reken konulardan biri de budur. Mec-
lisler, halkın sorunlarını sahiplenerek
güçlenebilir ve bu da ciddi bir sorundur. 

Peki Halk Meclisleri bu konuda
ne yapabilir, ne yapmalı?

“Beklenen” İstanbul 
Depreminin Katliama 
Dönüşmesini İktidar 
Önleyemez!

Bunu ancak biz kendimiz halk ola-
rak önleyebiliriz. Bunu ancak örgütlü
halk olarak önleyebiliriz.  

Bilim adamları geçen hafta tekrar
açıkladılar. İstanbul depremi, artık ih-
timal dahilindedir. 

Bilim adamları, başka hesaplar,
başka rakamlar da açıkladılar.   

Bu hesaplamalara göre: 
- İstanbul'da; 
500 bin binanın yıkılacağı,
2 milyon kişinin evsiz kalacağı, 
615 bin kişinin öleceği 
öngörülüyor.
615 bin ölü “bekleniyor”. 
AKP iktidarı kılını kıpırdatmıyor.

Çünkü ölecek olanlar arasında, ba-
kanlar, milletvekilleri, onların yakınları,
tekelci burjuvalar, kısacası tuzu kurular
yok. Çünkü onların oturdukları yerler,
depreme dayanıklı. 

615 bin kişi, yoksul halktan öle-
cek! Gerçek bu. 

Bu nedenle umurlarında değil; San-
ki 615 sineğin ölmesinden bahsediliyor. 

Halkımız!
Ölümü Beklemeyelim!

Doğal afetin katliama dönüşmesini
beklemeyelim. 

Kendimiz için, çocuklarımız, genç-
lerimiz için harekete geçelim. 

Depremden değil, yağma, talan,

sömürü düzeninden korkun. 
Bizi, deprem değil, sömürü, yağma,

talan düzeni katledecek. 
O halde, 
Ölmeyi beklemeyelim. 
Deprem geldiğinde, bu devasa sar-

sıntı karşısında insan oğlunun direnme
şansı yok bildiğiniz gibi. 

Direneceksek, bugünden direne-
ceğiz. Bir önlem alacaksak, bugünden
alacağız.  

Düzen, Bırakın Önlemi
Yağma Sistemiyle
Ölümleri Çoğaltıyor

Ülke topraklarımızın yüzde 92'si,
nüfusumuzun yüzde 70'i, deprem teh-
likesi altında. 

Peki bunun karşısında devlet ne
yapıyor? AKP iktidarı ne yapıyor?

HİÇ!
Zenginler, kendi evlerini, iş yerle-

rini depreme dayanıklı hale getirdiler.
Yoksul halkın evi, dükkanı ise, 1999’da
nasılsa halen öyle. 

İktidar bırakın yeni önlem alma-
yı, var olanları bile ortadan kaldırıyor.
İşte bir örnek: 

Depreme Karşı
HALK OLARAK Kendi Önlemimizi Alalım!

Ne diyor sayfamızdaki atasözün-
de: “En çok bolluk getiren yağmur,
alınteridir”. 

Emek verirsek, bolluk olur. 
Ne kadar çok ev dolaşırsak, ne

kadar çok kapı çalarsak, Nuriye ve
Semih’i sahiplenenler o kadar bol olur. 

Bu hafta çaldığımız kapılarda Nu-
riye ve Semih’in 14 Eylül’de mahke-
meye çıkarılacaklarını, onların yargı-
lanmasının direnme hakkının yargı-
lanması demek olduğunu anlatabiliriz. 

Onlar nezdinde aslında işten atılan
tüm kamu emekçileri ve tüm halk yar-
gılanıyor. 

Sahiplenmek işte bu yüzden de
önemli. 

Her zamankinden daha çok kapı
çalıp, birçok insanı mahkemeye katıl-
maya ikna edebiliriz.

Bolluk için daha çok alınteri! 
*
Çaldığımız kapılarda bir diğer konu

deprem olabilir. Bu konuda insanlarımız

ne diyor, ne düşünüyor, nasıl değer-
lendiriyor, onlara kulak verelim. Sonra
biz anlatabiliriz. Depremle ilgili ön-
lemlerin nasıl alınmadığını, korunma
alanlarının nasıl gasp edildiğini, 615
bin ölüm beklendiğini anlatabiliriz.
Ama asıl vurgulamamız gereken şu;
deprem, yoksulu öldürür.

Bunu gösterebilirsek, halkın kendi
çözümü kendisinin araması gerektiğini
de herkes daha net ve açık olarak göre-
cektir. Önlemimiz, örgütlülüğümüzdür.

Deprem ve 14 Eylül  

Atasözü:
En çok bolluk getiren yağmur,

alınteridir.
(Arap atasözü)

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
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27 Ağustos
2017

Sayı: 29

EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI24



1999 Depremi sonrasında 493 boş
alan, “afet toplanma alanı olarak”
ilan edildi. 

Peki sonra ne oldu?
AKP, 1999 depreminden sonra

oluşturulan İl Afet Kurulu’nu dağıtıp,
toplanma alanlarını da yağmaya açtı;
bazılarına  AVM yapıldı, bazıları
başka işler için peşkeş çekildi. Yani
bu alanlar halktan gasp edildi.  

Bugün, toplanma alanlarının sayısı,
493'ten 77'ye düşmüş durumda. 18
milyonluk nüfus, 77 yere sığmak zo-
runda. Tabii, diğer  korunma alanları
da bu sürede yağmalanmazsa!

Bir başka örnek; geçtiğimiz Mayıs
ayında, AKP’li müteahhitlerin tale-
biyle inşaat demiri ithalatına uygulanan
gümrük vergisi oranları düşürülerek,
ülkeye tamamen kalitesiz demir so-
kuldu. 

Bu demirlerle yoksul halka evler
yapılacak ve o evler, “beklenen” dep-
rem geldiğinde halkın başına çökecek. 

Yapmamız Gereken
İlk Şey, Örgütlenmektir

Ne Yapabiliriz?
Örgütlenmezsek, hiçbir şey yapa-

mayız. O halde, depreme karşı önlemin
ilk adımı örgütlenmektir. 

Nerede örgütleneceğiz?
Halk Meclislerinde. 
Sonra örgütlü olarak haklarımızı

talep eden bir mücadele geliştirebili-
riz: 

- Deprem korunma alanları açıl-
sın!

- Deprem koruma konteynırları
halkın denetimine verilsin!

- Tüm evler,  İSTİSNASIZ TÜM
EVLER, devlet tarafından ÜCRETSİZ
OLARAK DEPREME DAYANIKLI
HALE GETİRİLMELİDİR!”

Halkımız, “O KADAR EVİ dev-
let nasıl yapsın?” diye düşünmeyin!

O kadar büyük  soyuyor, o kadar
çok sömürüyorlar ki, bunun için ya-
pacakları harcama devede kulak kalır.
Ayrıca, bize lütuf yapmış olmaya-
caklar; bizim evlerimize harcayacak-
ları, bizden çaldıkları paralardır. 

Unutmayın, deprem yoksulu vu-

rur. 
Televizyonlarda depremden nasıl

korunulur diye gösterilen programlara
bakın; standart apartmanlara, standart
sütunları, yüklenicileri olan binalara
göre anlatılır her şey; peki gecekon-
dudakiler nasıl korunacak? 

Bunun cevabı yoktur. 
Bu cevabı kendimiz vermeliyiz. 
İşte bu nedenle; 
- Halk Meclisleri olarak, bütün

yoksul mahallelerde “YOKSUL GE-
CEKONDU MAHALLELERİNDE
DEPREMDEN NASIL KORUNA-
CAĞIZ?" panelleri yapılabilir. 

- DEVLET HALKI DÜŞÜN-
MÜYOR. 

HALK OLARAK KENDİMİZ
DÜŞÜNECEK 

KENDİMİZ ÇÖZÜM BULA-
CAĞIZ!

- Mahallelerde depremden sonra
toplanma alanları belirlenip ilan edi-
lebilir. Deprem Komiteleri kurulabilir.
Ve bir deprem anında neler yapacakları
belirlenir. Halk kime, nasıl başvura-
cağını bilir. 

HER ŞEY SINIFSALDIR
İki ana sınıf var: Burjuvazi ve prole-

tarya. Bir de “arada” küçük burjuvazi
var. 

Direnmek veya direnmemek, sınıfsal-
dır. Safını bilen emekçi, direnir. Burjuvazi,
direnişi kırmak, direneni ezmek ister. 

Küçük burjuvazi, bir direnişten yana
görünür; bir bakmışsınız, burjuvazinin
ağzından konuşur. 

Deprem, sınıfsaldır. 
Yoksulu vurur. Deprem zengin fakir

ayırdetmez diye düşünemeyiz. Zengin,
binasını depreme dayanıklı hale getirir.
Halkın binaları çöker. 

Sınıf bilinci, her şeyi net görmemizi
sağlar. 

ARAÇ: HALKIN SORUNLARI
YÖNTEM: HALKI BİR ARAYA GETİRMEK 
Mahallelerdeki halkın sorunlarını tespit etmek için elbette çok

derin tahlillere gerek yoktur. 
Yozlaşma en başta gelenidir. 
Yoksulluk var. İşsizlik var. Kentsel dönüşüm saldırısı var. Şimdi

mesela deprem var. 
Ne yapacağız?
Elimizde sihirli değnek yok. Ne yapacağımıza halkla birlikte

karar vereceğiz.
Onun için hemen kitle toplantıları düzenleyeceğiz.  
Sokak sokak, dernek dernek toplantı. 
HALKA SORACAĞIZ.
Bu toplantılarda yozlaşmaya dair de, depreme dair de halktan

öneriler çıkacaktır. 
Halkı politikleştirmenin yolu, kendine, mahallesine ve ülkesine

dair sorunları sahiplendirmektir. Toplantılar, bu sahiplenmenin
kapısını açar. 

ideolojik mücadele yöntem ve araç
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Örgütlenmeliyiz, 
Örgütlemeliyiz,
Israr etmeliyiz, 
Peşini bırakmamalıyız,
Sonuç almalıyız. 
Bir eylemi örgütlerken, amaç bu-

dur. 
Yoksul mahalleler, mücadelenin

ana  rahmidir. Nerede hangi mücadele
olursa olsun, hangi eylem olursa ol-
sun, bir ucu, bir yanı gelip mahallelere
uzanır. İşçiler, kamu emekçileri, öğ-
renciler, tutsaklar hepsi mahalleler-
dedir veya mahallelerle ilişkilidir. 

Mücadele tarihimize baktığımızda
da görülür ki, ülkemiz tarihine iz bı-
rakan bütün büyük direnişlerde, ma-
halleler de önemli bir rol oynamıştır.
Nuriye ve Semih’in direnişi için de
böyledir ve böyle olacaktır.     

Bu durum, mahallelerdeki dev-

rimci örgütlenmenin ve halk ör-
gütlenmelerinin önemini ve yü-
künü artırır. 

Cepheli bu yükün altında dim-
dik durabilmelidir. 

Bir eylemi örgütlemek, kuşku
yok ki sadece bir “karar almakla”
bitmiyor. Bir eylemi örgütlemek, bir-
çok ara kararı, birçok bağlantıyı, on-
larca insanın emeğini, disiplini, ini-
siyafi bir araya getirmeyi gerekli kı-
lıyor.

Biri bir şeyi unuttuğunda,
Biri bir kararı iletmediğinde,
Biri bir şeyi ertelediğinde, 
Biri bir kararsızlık gösterdiğinde, 
o iş yapılamamış olur. 
onlarca insanın emeği boşa gider.

Onlarca insanın zamanı boşa gider. 
Alınan kararlar boşa çıkar. 
Disiplin bozulur. 

Olası Eksikliklere Karşı 
Önlem Almalıyız

Yukarıda sıralanan eksiklikler,
her zaman karşımıza çıkabilecek so-
runlardır. 

Ne yapacağız?
Her eylemi, her işi alternatifli

örgütlemek, alınabilecek önlemlerden
biridir. 

Ve ikincisi, denetim mekanizma-
larını oluşturmaktır. 

Tek tek kişilerin eksikliklerinin,
örneğin unutkanlıklarının, uyuyup
kalmalarının, bir pankartı unutup ge-
tirmemelerinin vb. her zaman bir al-
ternatifi olmalı ve o işin yapılıp ya-
pılmadığını denetlemenin yollarını
ve araçlarını bulabilmeliyiz. 

O zaman bir eylemin veya bir
işin kaderi, “tek bir kişinin” olumlu-
luğuna veya olumsuzluğuna bağlı
olmaktan çıkar. 

Sonuç Alma Kararlılığı, 
Bizi Bu Eksikliklerden 
Uzaklaştırır

Aldığımız kararları, ne olursa ol-
sun, hayata geçirme kararlılığına
sahip olursak, birincisi, eksikliklerden
uzak dururuz. İkincisi, eksiklikler
olsa da aşma irademiz güçlü olur. 

Mahallelerde Halk Meclislerini

çözüm 
Arttırmak Elimizde!

Toplantılar, eylemler, işler, eğitim çalışmaları, pekala “katılım azlığı”
nedeniyle iptal edilebiliyor. 

Birincisi, erteleme ve iptal etmeyi kitabımızdan, kafamızdan silmeliyiz. 
Evet, silmeliyiz. 

İkincisi, mahallelerde bir etkinliğe katılım azsa, ilk ihtimal, çalışmasını yeterince yapmadığımızdır.
(Bazen başka etkenlerin belirleyiciliği de olabilir; ama normal koşullarda ana etken budur.) O halde katılım

az diye yakınacak, birilerine sitem edecek durumda olamayız. 
Üçüncüsü; katılım az da olsa, kararlaştırılan etkinliği yapmalıyız. Gerekirse, sonrasında bir kez daha tekrar ederiz.

Ama o anda mutlaka yapmalıyız. Yapmalı ve bir sonrakinde katılımın az olmaması için alacağımız önlemleri,
yapacağımız çalışmaları, kesinleştirmeliyiz.

BİR İŞTEN SONUÇ ALMAK İÇİN;
1-HEDEFİ BELİRLE, 2-İÇERİĞİ TESBİT ET, 3-İLKE VE KURALLAR KOY, 

4-PLAN VE PROGRAM ÇIKAR, 5-PROGRAMI HAYATA GEÇİRECEK YÖNTEM VE
ARAÇLARI BUL, 6-İŞ BÖLÜMÜ YAP, 7-PROGRAMI UYGULAMADA ISR-

ARLI OL, 8-YAPILACAK İŞİN HER AŞAMASINI DENETLE!
Bu kadar!

soru
n

katılı
m az!

Sonuç Almalıyız

Yürüyüş

27 Ağustos
2017

Sayı: 29

EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI26



kurmalıyız. Her ne olursa olsun, önü-
müzdeki engeller ne olursa olsun, o
engelleri aşacak ve Halk Meclislerini
kuracağız. 

Bizi sonuca götürecek olan; ma-
hallelerde, konumu, düzeyi ne olursa
olsun, mücadelenin içinde olan her
insanımızın bu kararlılığa sahip ol-
masıdır.

Bu kararlılık olduğunda, birimizin
eksik bıraktığını diğerimiz telafi ede-
cek, birimizin unuttuğunu diğerimiz
hatırlatacak, birimizin yetiştireme-
diğini diğeri tamamlayacaktır. 

Evet, meclisleri kurmak istiyoruz.
Düşman da kurdurmamak için elinden
geleni yapıyor. Yaptığımız ve ya-
pamadığımız her şey bir irade ça-
tışmasına dönüşüyor. Bu irade ça-
tışmasında kazanan biz olmalıyız. 

Ne diyoruz: “İrade kof bir inanç
ve insanüstü bir şey değil, emek ve
cüretli olmaktır.”

Yaptığımız Her İşe
Halkı Katmalıyız 

Karar alma sürecine ve o karar-
ların uygulanmasına, denetlenmesine,
işin örgütlenmesine halkı kattığımızda
göreceğiz  ki, ertelemecilikler, unut-
kanlıklar, olmazcılıklar birer birer
çözülecek, her sorunun çözümü, er-
teleme yapmadan, iptal etmeden bu-
lunacaktır. 

Hiçbir Şeyi 
Erteleyemeyiz! Buna 
Hakkımız Yok

İki kamu emekçisinin direnişi al-
tıncı ayına giriyor. Destek için baş-

layanlar bile üçüncü ayında. O halde,
böyle bir direnişin ertelemeciliğe,
iptallere tahammülü olabilir mi? 

Uyuşturucu, kumar, yıkım, dep-
rem gelip burnumuzun dibine so-
kulmuşken, meclisleri oluşturmak,
varolanları çalıştırmak, ertelenebilir
mi? 

Aslında her erteleme kendimizden
çalmaktır. Zamanımızdan çalmaktır.
Yerimizde saymaktır. Her erteleme,
o işin daha da zorlaşması demektir. 

Emek ve cüret; irademizi güç-
lendirir, irademiz, kararları uygulama
gücü verir. Bu bizi  eksikliklerimizi
tekrarlamaktan kurtarır. İrade, bilgiyle

güçlenir. Eğitimle güçlenir. Halk
ve vatan sevgisiyle güçlenir.
Değerlerimizle, tarihimizle güç-
lenir. Bu gücü ne kadar büyü-
tebilirsek, bütün mahalleler bi-
zim olacak iddiamız da o kadar
gerçek ve o kadar yakın olur. 

Ajitasyon Propaganda:
14 EYLÜL MAHKEMESİNE 
NASIL HAZIRLANACAĞIZ?

Sadece “çağrı” ile herhangi bir eylemin, işin
örgütlendiği pek görülmemiştir bugüne kadar. 

Bazı çok olağanüstü koşullarda, objektif sub-
jektif şartların üst üste geldiği koşullarda, bir
anda bir çağrıyla binler toplanabilir. 

Ama bu istisnadır. 
Kural olan; her eylemin, emekle, sabırla,

planla, disiplinle örgütlenebileceği gerçeğidir. 
*
14 Eylül mahkemesine katılımı da böyle ör-

gütleyeceğiz. 
Emekle, planla, uygun araçlarla. 
Emeğimiz, mümkün olan en geniş kitleye

birebir ulaşmakta somutlanır. 
Plan; kimi, kim çağıracak? Her mahallede

bunun planını çıkarabiliriz ilk adımda. Basit,
sade, net, kararlı bir plan. Sonuç alacağımız ke-

sindir. 
Uygun araçlar, bildiriden afişe, pankarta ka-

dar... Ve daha da zenginleştirebileceğimiz biçimlerle
direnişi insanlara en çarpıcı biçimde anlatabil-
meliyiz. 

*
Hazırlıklı gitmeliyiz.
Propaganda ve ajitasyonumuz, “neden gitmeliyiz,

orada olmalıyız” sorularını net cevaplamalıdır. 
Çeşitli mazeretler, kaygılar çıkacaktır karşımıza.

“Zaten izin vermezler” diyecekler çıkacaktır. 
Öyle düşünmek, baştan teslim olmaktır. 
Aslolan yola çıkmaktır. 
Engellemeleri bile, yola çıkmanın amacına

ulaşmasıdır; Nuriye-Semih direnişinin gündeme
taşınmasıdır.  Ve engelleri aşıp yolumuza devam
ettiğimizin örnekleri de çoktur. 

*
Propaganda beyne, ajitasyon yüreğe hitap edi-

yorsa, mahallelerdeki halkımızın hem beynini,
hem yüreğini ikna etmeliyiz. 

Devrimci
Kişilik;

edilgen, sürüklenen  
olmamaktır. 
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İki direnişçi, Nuriye ve Semih,
oligarşinin zorla müdahale cinayetiyle
karşı karşıya. 

Çeşitli alanlar kendi cephelerin-
den, kendi tarzlarıyla, kendi meşru-
lukları içinde, bir cinayet demek olan
zorla müdahaleye karşı çıkıyorlar.   

Şahanlar için de şimdi, zorla mü-
dahaleye müdahale gündemdedir.
Şimdi cüret, Nuriye ve Semih'e zorla
müdahalenin önüne geçmektir. 

*
Mahallede Şahan, şehirde şehir

gerillası, dağda kır gerillası olmak,
zaten cürettir. Bugünün dünyasında,
bazıları silahlarını betono gömerken,
bazıları eritirken ve bazıları da, “Ame-
rika hakimdir, boyun eğmek gerekir”
deyip, silahlarını emperyalizmin hiz-
metine sunarken, emperyalizme ve
oligarşiye karşı silah kuşanmak, kur-
şun sıkmak, büyük bir cesarettir. 

Devrimin gerillalarının ve Şahan-
larının cüreti, kişisel  cesaretlerinden
ibaret değildir. 

Cüret, ideolojiktir. 
Cüretimizi ideolojimizle, eğiti-

mimizle, politik üretkenliğimizle bü-
yütürüz. 

Halk düşmanları, kendilerine  yö-
nelen namluları ve sıkılan kurşunları
görür. Oysa o sadece sonuçtur. 

Silahı tutan el, tetiğe basan parmak
ideolojidir. Şahanların karargahın-
da da ideoloji vardır. Şimdi müda-
haleye müdahale diyen de, daha fazla
cüret diyen de bu karargahtır. 

Nuriye ve Semih’e “zorla müda-
hale” planları yapanlar, “zorla mü-
dahale cinayettir” diye Bakanlık
önünde pankart açan anaların öfkesini
de, “zorla müdahaleye hayır” diye
yürüyen demokratik kitle örgütlerini
de, Nuriye ve Semih’i desteklemek
için açlık grevine yatanların kararlı-

lığını da, şahanların var-
lığını da hesaba katmak
zorundadır. 

Cüret Şahanların 
Kimliğidir

Elbette biz devrim için mücadele
eden insanlardan bahsediyoruz. Bu
nedenle sözünü ettiğimiz cüret ve
cesaret de kişisel olmayıp, ideolojiktir,
sınıfsaldır.  

Cüretimizin kaynağı, “deli cesa-
reti” değil, sınıfsal öfkemiz ve bilin-
cimizdir. 

Fakat bu bir devrimcinin, özellikle
de bir gerillanın, şahanın gerektiğinde
o deli cesaretine sahip olmasını dış-
talamaz. 

Siyasi cesaret: 
- Doğru politikaları bedeli ne

olursa olsun hayata geçirmektir, 
- Kitlelere, kadrolara, savaşçılara

gereken zamanda gereken çağrıları
yapabilmektir, 

- Sınıf mücadelesinin önümüze
çıkardığı görevleri, çekincesiz, he-
sapsız bir biçimde ortaya koymak
ve bu görevleri aynı çekincesizlikle
üstlenip yerine getirmektir. 

Şahanların varlığı, bu politik ce-
saretin doğrudan bir sonucudur zaten. 

Milisler, halkın örgütlenmesidir.
Halkın kendi mahallesini savunması,
yeniden zaptetmesi, ona vakıf olması,
orada mücadeleyi gerçekleştirmesidir. 

Milis örgütlenmesi demek, oli-
garşinin askeri gücünün karşısına as-
keri bir güç koymak, mahallelerde
oligarşinin otoritesinin karşısına dev-
rimci bir otorite koymaktır. Düzene
meydan okumaktır. 

Milisler, büyük meydan okuyu-
şumuzun bir parçasıdır yalnızca. Biz
emperyalizme ve işbirlikçi iktidara
meydan okuyoruz. 

Emperyalizmi kovmaktan, faşizmi
yıkmaktan söz ediyoruz. 

Milisin Görevi de Sürece 
Göre Şekillenir

Şahanlar da bu meydan okumanın
örgütlenmelerinden biridirler ve ge-
lişen mücadeleye göre çeşitli görevler
üstlenirler. 

Bu görevleri üstlenmelerinde be-
lirleyici olan, ideoloji ve politikadır.
Her direnişe, mahallede olup biten
her şeye, politikalarına ve koşullarına
göre müdahale ederler. Baskınlar,
saldırılar karşısında hayata geçirdik-
leri, düşmana verdikleri küçük ce-
vaplar bile, düşmanın planlarını ve
morallerini bozmaya yetebilmektedir. 

Herkesin iyi bildiği gibi, bir çok
Cephe savaşçısının kuşatma altındaki
üslerinde yarattığı destanlar, çok bü-
yük silahlar sayesinde değil, ideolojik
netlikleri ve cüretleriyle yazılmıştır.
Destanlarımızın yazıcısı, ideolojimiz
ve ondan bağımsız olmayan cüreti-
mizdir. Destanları yazan, halkına,
yoldaşına bağlılıktır. Silah yoktur;
taşla, tüple savaşır. En büyük darbeyi,
en güçlü bombayla değil, duvara ka-
nıyla yazdığı imzasıyla vurur. 

Şimdi Nuriye ve Semih için o
cüretin zamanıdır. 

Cüret, Zorla Müdahaleye
Müdahale Edebilmektir

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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KESK, İKTİDAR BORAZANI KAMU-SEN VE MEMUR-SEN’E ÇAĞRI YAPARAK
KENDİ ZAVALLIĞINI ORTAYA KOYDU

KAMU  EMEKÇİLERİNİN  HAKLARINI
ANCAK DEVRİMCİLER SAVUNABİLİR

“…
Bu nedenle yapılacak sefalet ar-

tışlarından dolayı kimse bizden boyun
eğmemizi, biat etmemizi ve diz çök-
memizi beklemesin. Bu taleplerimiz
emekçilerin insan olmaktan kaynaklı
doğal haklarıdır.

Bu nedenle 1 Ağustos’tan bu yana
sendika konfederasyonlarına, tüm
emekçilere yaptığımız çağrımızı yine-
liyoruz: Gelin birlikte bu haksızlığa
karşı ortak mücadele yürütelim! Kararı
birlikte alalım! Emekçilerin ağırlıklı
iradesi ile harekete geçelim.”

Bu çağrının sahibi KESK. Çağrı
yaptığı kesimler ise Kamu-Sen ve Me-
mur-Sen. 

Devrimci, demokrat değerlere sahip
bir sendikanın yapması gereken en
asgari bir direnişi dahi ortaya koy-
maktan uzak olan KESK yönetimi,
bu çağrıyı toplu sözleşmelerde yaşanan
kazanılmış hakların gasp edilmemesi,
insanca yaşam için gerekli olan ücret
artışı için iktidar ile aynı ideolojiye
sahip olan sözde sendikalara yapıyor.  

MEMUR-SEN'den
Medet Uman KESK!

KESK, Memur-Sen ve Kamu-Sen’e
ortak eylem çağrısı yapıyor. Tek başına
bir şey yapacak gücü yok! İdeolojik
olarak güçsüz. Bu nedenle de düzenin
maşası sözde sendikalara çağrı yapıyor.
OHAL’e karşı birlikte mücadele edelim
diyor. Sanki bu sendikaların OHAL’e
karşı bugüne kadar bir karşı çıkışı ol-
muş! Ya da bu durumdan bir rahatsız-
lıkları varmış gibi… KESK’te çok iyi
bilmektedir ki bu sendikalar düzenin
sendikalarıdır. At sahibine göre kişner
demiş halkımız. Gerek Kamu-Sen ge-

rekse de Memur-Sen
bugüne kadar iktidarı
üzecek tek bir eylem
pratiği ortaya koyma-
mıştır. Hal böyle iken
üç milyondan fazla
kamu emekçisinin top-
lu sözleşme de hakkını
gelin beraber koruya-
lım diyor KESK. 

KESK’e böyle bir çağrı yaptıran
sahip olduğu reformist, uzlaşmacı ve
teslimiyetçi kafa yapısıdır. Militan-
lıktan, devrimcilikten uzaklaştıkça çö-
zümü de düzeniçi güçlerden bekliyor.
İktidar ile dişe diş bir mücadeleden
kaçıyor. Oysa tek başına Nuriye Gül-
men OHAL’e karşı bir direniş başlattı.
Ve bu direniş bugün tüm halkımız ta-
rafından sahipleniliyorken KESK, ken-
di üyelerini sahiplenmekten kaçtı. Ra-
hatı bozulmasın istedi. Hak almak,
kazanılmış hakları korumak için dahi
mücadele edilmesi gereken bir süreçte
reformizmin dipsizliğinin sonucu ola-
rak karşı devrimci olan, emekçi sınıfla
uzaktan yakından bir ilgisi olmayan
düzen sendikalarından medet umuyor. 

KESK ikiyüzbinden fazla üyesiyle
bir direniş örgütlemeyi aklından dahi
geçirmiyor. Kendisine, üyelerine, halka
güvenmiyor. Bu nedenle de bir çözüm
olacaksa o da düzen içi olacaktır bek-
leyişinde. 

Bugün toplu sözleşme hakkını bedel
ödeyerek, mücadele ederek kazanmış-
ken, bu hakkın düzen sendikalarına
gitmesi dahi KESK’i rahatsız etmiyor.
Neden böyle olduğunun özeleştirisini
vermekten çok uzak bir noktada du-
ruyor. Devrimciler için eleştiri- öze-
leştiri en önemli silahtır. KESK ise
devrimcilikten uzaklaştıkça değerlerini
de yitiriyor. Bugün sözde sendikalara
yaptığı çağrı KESK’in içine düştüğü
aczi gösteriyor.

KESK devrimcilerin mücadelesi
sonucu kurulmuş bir sendikadır. Be-
deller ödeyerek kazanılmış haklarımız
bugün AKP iktidarı tarafından gasp
edilirken, KESK’in bu duruma kayıtsız
kalma hakkı yoktur. 

Tek başına Nuriye Gülmen büyük
bir direniş yaratabiliyorsa KESK on-
binlerce üyesiyle daha güçlü bir direniş
yaratabilir. Bunun için artık yüzünü dü-
zene değil devrimcilere dönmelidir. Sı-
nıfsal karakteri gereği egemenlerin sa-
fında yer alan sendikalara çağrı yaparak
onları meşrulaştırmak değil bilakis onların
sahteliklerini ortaya koymalıdır. 

Çözüm sahte düzen sendikalarında
değildir. 

Çözüm devrimcilikte, devrimci po-
litikaları hayata geçirmek için militan
mücadele anlayışının ortaya koyul-
masındadır. 

Bugüne kadar hiçbir, iktidar her-
hangi hakkımızı bize bahşetmedi. Tüm
haklarımızı direnerek kazandık. Ge-
rektiğinde bedel ödedik. Sokağa, mey-
danlara çıkarsan faşizm “gel” deme-
yecektir. Gaz sıkacak, coplayacak,
gözaltına alıp tutuklayacak, işkence
yapacaktır. Haklarımızı bu yollardan
geçerek kazandık. Bugün de bu şekilde
koruyabiliriz. 

KESK yüzünü düzenin sahtekar
sendikacılarına değil devrimcilere,
Nuriye’ye, Semih’e, Acun’a, Nazife’ye,
Alev'e, yani devrimcilere dönmelidir. 

Çözüm düzen sendikalarında değil
devrimci politikalardadır. 
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Memur-Sen üç milyona yakın
kamu emekçisi adına AKP ile toplu
sözleşme görüşmelerine başladı. Or-
tada iki taraf var: Birisi emekçinin
hakkını gasp etmek için her yolu de-
neyen AKP iktidarı, diğer tarafta ise
emek harcayan ve harcadığı emeğin
karşılığı olarak insanca yaşam hakkını
isteyen kamu emekçileri… Ortada
sınıfsal olarak çelişen iki sınıf var.
Birisi sömüren diğeri ise sömürülen.
Bu iki tarafın görüşmesinde emekçileri
temsil edenler emekçiden yana ol-
malıdır. Oysaki kamu emekçileri adına
toplu sözleşme görüşmelerini yöneten
Memur Sen’dir. Bir tarafta iktidar,
diğer tarafta ise iktidarın maşası Me-
mur-Sen. 

İşbirlikçi sendikacılık, devlet sen-
dikacılığı emekçiler adına toplu söz-
leşme yapamaz. Memur-Sen bizzat
devlet tarafından devrimci sendika-
cılığa karşı tamda bugünler için ku-
rulmuştur. Devrimci örgütlenmenin
önünü kesmek için kurulan ve devletin
bir kolu olan bir sendika bugün kamu
emekçileri adına hareket ettiğini söy-
lüyor. Toplu sözleşme yapmak için
taraf olmak lazım. Ne demek taraf
olmak? Safını emekçiden yana belir-
lemektir. Memur-Sen safını düzenden,
AKP den yana belirlemiştir. 100 bin
kamu emekçisi işten atılarken sesleri
nin, soluklarının çıkmamasının nedeni
budur. 

Yüzbinden fazla kamu emekçisi
işten atıldı. Bir o kadar kamu emek-
çisinin daha tüm hakları gasp edilerek
işten atılacağını açıkça söyleyen AKP

iktidarına susarak destek veren Me-
mur-Sen mi kamu emekçilerinin hak-
larını savunacak? Aylardır Yüksel’de
süren direnişi, Nuriye ve Semih’i
görmezden gelenler mi toplu sözleş-
mede emekçilerin haklarını savuna-
cak? AKP iktidarına karşı hiçbir ey-
lemde ve söylemde bulunmayanlar
emekçilerin haklarını da savunamazlar.
Memur-Sen’in yaptığı sendikacılık
değil, iktidarın maşalığıdır. 

Hiçbir şey ideolojiden bağımsız de-
ğildir. Memur- Sen ideolojik olarak
burjuvaziye aittir. Halktan ve emekten
yana değil, ezen ve sömürenlerin sa-
fındandır. Böyle olduğu içindir ki tarihi
boyunca tek bir direniş örgütlememiş,
ne zaman bir direniş başlasa iktidarın
omuz başında yer almayı kendisine
görev bilmiştir. Bu nedenle Memur-
Sen’in yaptığı sendikacılık değil, sen-
dikacılık adı altında emekçileri düzen
adına aldatmaktır. Böyle olduğu içindir
ki, devletin tam desteğini alarak kuru-
luşundan bugüne hızla büyümüştür.
Burada KESK’in hataları elbette ol-
muştur. Ancak bu bir yanıdır. Memur-
Sen devletin sendikası olduğu içindir
ki devlet tarafından her türlü desteği
görmüş, memurların Memur-Sen’li ol-
ması için baskı yapılmıştır. Devrimci,
demokrat memurlar sürgün edilirken,
haksız yere işten atılırken Kamu-Sen,
Memur-Sen gibi sendikalara üye olanlar
bizzat devlet tarafından korunup kol-
lanmıştır. Böyle olduğu içindir ki Me-
mur-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde
AKP ile ancak danışıklı dövüş oynar.
Emekçilerin haklarını savunamaz.

Emekten yana olabilmesi için gerekli
olan ideolojiye sahip değildir. 

Emekten yana olmayan bir sendika
emekçilerin hakların savunamaz. Bu-
güne kadar yaptığı tüm toplu sözleş-
melerde emekçileri satan, emekçilerin
haklarının gasp edilmesi suçuna ortak
olan Memur Sen bugün de aynısını
yapacaktır. Ki zaten emekçileri satması
için kurulmuş ve kuruluş amacına
uygun hareket etmektedir. 

Haklarımızı devletin sendikası sa-
vunamaz. Çalışan, emek harcayan
biz kamu emekçileriyiz. Haklarımızı
ancak bizler kendimiz savunabiliriz.
Nuriye, Semih, Acun, Nazife, Alev
gibi direnerek, kendi meclislerimizde
örgütlenerek savunabiliriz. Masada
oynanan oyuna inanır gibi yapmak,
sonucu baştan belli olan bir oyundan
sürpriz beklemek olur. 

Her sene olduğu gibi bu senede
Memur-Sen, AKP’yi üzmeyecektir.
AKP'in istediği ücret artışını kabul
edecektir.

Kendi haklarımızı kendimiz sa-
vunalım.

Kendi meclislerimizde örgütlenip
kendi öz gücümüzle haklarımızı sa-
vunalım. 

Toplu sözleşme oyununun ne oyun-
cusu ne de tarafı olmak zorunda değiliz.
Bizim bedel ödeyerek kazandığımız
toplu sözleşme hakkımızın, kazanılmış
haklarımızın böylesi ayak oyunlarıyla
gasp edilmesine izin vermeyelim. 

TÜM KAMU EMEKÇİLERİ;
KAMU EMEKÇİLERİ MECLİ-

SİNDE ÖRGÜTLENELİM,
HAKLARIMIZI KAZANMAK

İÇİN MÜCADELE EDELİM!

MEMUR-SEN Kamu Emekçilerini Temsil Edemez!
Emekçilerin Haklarını Düzenin Uşağı Memur-Sen Değil,
Yalnızca Devrimci Kamu Emekçileri Savunabilir!

KEC'li İçin Eğitim Notu
“Bolşevikler, tüm diğer parti-

lerden, başka şeylerin yanı sıra
doğrudan korkmamalarıyla ne
kadar acı olursa olsun, doğrunun
gözünün içine bakmaktan kork-
mamalarıyla ayrılırlar.”

(Stalin Cilt 12, syf. 20 
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Nuriye ve Semih’in meşru talep-
leri kabul edilinceye kadar Nuriye
ve Semih demeye devam edeceğim.

7 Şubat 2017’ de 686 Sayılı KHK
ile bir gecede hiçbir gerekçe göste-
rilmeden, hiçbir soruşturma yürütül-
meden işimden atıldım.  Yoksul bir
ailenin çocuğu olarak binbir zorlukla
okuyup kazandığım mesleğim bir
gecede elimden alındı. 

Çalıştığım 14 yıl boyunca kendi-
me, iş arkadaşlarıma, öğrencilerime
yapılan her türlü haksızlığa sessiz
kalmadım. Çalıştığım süre boyunca
öğrencilerime düşünmeyi, sorgula-
mayı, araştırmayı, kendi haklarına
sahip çıkmayı, sevgiyi, saygıyı öğ-
retmeye çalıştım. 

Bu şekilde öğrenci yetiştirmek
siyasi iktidarın çıkarlarına ters düştüğü
için işten atılan binlerce kamu çalı-
şanının arasında adımı görmek şa-
şırtıcı bir şey değildi. 

(…..) OHAL koşullarında hiçbir
şey yapılamaz denilerek haksızlığa
uğrayan bütün emekçilerin kaderlerine
razı olmaları dayatılıyordu. Bu da-
yatmayı kabul etmeyen onurlu kamu
emekçileri işlerini geri isteme tale-
biyle bir eylem başlattılar. Bu ada-
letsizliğe karşı yapılması gereken
tek şeyin direnmek olduğunu bili-
yordum. Bütün yargı yolları kapan-
mışken adaletsizliğe karşı çıkıp se-
simizi duyuracağımız tek yer sokak-
lardı. Yüksel Caddesi’ndeki direniş
başladığında henüz işimden atılma-
mıştım ama fırsat buldukça bu onurlu
direnişe omuz vermeye çalıştım.
İşimden atıldığımı öğrendiğim gece
aklımdan ilk geçen şey Nuriye ve
Semih’in direnişi büyütme çağrılarına
kulak vermek oldu. Çünkü bir gecede
işimden atılmam, hem 14 yıllık kendi
emeğime hem de yıllarca dişinden
tırnağından biriktirdikleriyle beni
okutmaya çalışan ailemin emeğine
yapılan bir saldırıydı. Bu saldırıya
karşı da sessiz kalamazdım. 9 Mart’
ta başlayan açlık grevine destek
olmak ve işimi geri isteme talebiyle
Yüksel'deki yerimi aldım. Yüksel'de
kaldığım süre boyunca polisin taci-
zine, işkencesine, gözaltılara, tutuk-
lamalara, parmak uçlarımızı bile don-
duran soğuğa, yağmura, kara vs.
karşı da direndik. Nuriye ve Semih
tutuklandı. İnsan Hakları Anıtı ile
Yüksel Caddesi abluka altına alındı.
Yüzlerce polisin doldurduğu Yüksel
Caddesi’nde direnişi bitirmek için
yine pervasızca saldırılarına devam
etti AKP’nin işkenceci polisleri. Nu-
riye ve Semih tutuklandıktan iki gün
sonra, Nuriye ve Semih’i sahiplenmek
için çıktığım alandan yine işkencelerle

gözaltına alındım. (…)
Suçlarım, iş güvencem için basın

açıklaması yapmak, imza masası
açmak, yürüyüş yapmak, yüzlerce
insanımızı katleden IŞİD i protesto
etmek, işimi geri istemek! Yaptığım
eylemlerin hepsinin anayasaya uy-
gun olduğunu, tamamen demokratik
haklarımı kullandığımı, işimi geri
istemenin suç olmadığını belirttim.
Hiçbir suç unsuru olmamasına rağ-
men ev hapsi adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldım. Serbest bırakmak
yaptıkları hukuksuzluğu gizlemenin
yoluydu aslında. Serbest bırakıldık
ama serbest değildik. İnsan evinden
bir adım dışarı atamazken nasıl ser-
best olabilir ki? Serbest bırakılmadık
biz, evlerimiz hapishaneye çevrilerek
bizleri eve kapatmak, sesimizi kıs-
mak gibi bir niyetleri vardı. Ev
hapsi ile beni direniş alanından
uzak tutacaklardı. Onur kırıcı bir
ceza olarak gördüğüm ev hapsini
kabul etmem mümkün değildi. Açlık
grevinin 150. gününde daha önce
de yaptığım gibi Nuriye ve Semih’in
sesine ses olmak için direniş alanına
çıktım. Nuriye ve Semih sadece
kendi işleri için 150 gündür aç de-
ğillerdi. Onlar adaletsizliğe uğrayan
binlerce kamu emekçisinin sesiy-
diler. Nuriye ve Semih’ in talepleri
benim de taleplerimdi. 

(……)
Hakim iddianamedeki suçları sa-

Serbest bırakıldık ama ser-
best değildik. İnsan evinden
bir adım dışarı atamazken na-
sıl serbest olabilir ki? Serbest
bırakılmadık biz, evlerimiz
hapishaneye çevrilerek bizleri
eve kapatmak, sesimizi kısmak
gibi bir niyetleri vardı. Ev
hapsi ile beni direniş alanından
uzak tutacaklardı. Onur kırıcı
bir ceza olarak gördüğüm ev
hapsini kabul etmem mümkün
değildi. Açlık grevinin 150. gü-
nünde daha önce de yaptığım
gibi Nuriye ve Semih’ in sesine
ses olmak için direniş alanına
çıktım. Nuriye ve Semih sadece
kendi işleri için 150 gündür
aç değillerdi. Onlar adaletsiz-
liğe uğrayan binlerce kamu
emekçisinin sesiydiler. Nuriye
ve Semih’ in talepleri benim
de taleplerimdi. 

MEHMET DERSULU:
YÜKSEL DİRENİŞÇİSİ, DİRENİŞ HAPSEDİLEMEZ 



KEC'li Kimdir?
KEC'li Gücünü
Meşruluğundan Alır

KEC' liler emperyalizme
ve onun işbirlikçisi oligaşiye
karşı direnirken, mücadele
ederken meşruluklarını ta-
rihsel ve siyasal haklılıkla-
rından alırlar. Bu öylesine
büyük bir güçtür ki Nuriye,
ve Semih'i günlerdir ayakta
tutmaktadır.

Nazife’ye, Mehmet’e,
Acun ve Nazan’a kelepçeleri
kırıp attırmaktadır. Alev'e gün-
lerdir direnme gücü vermek-
tedir.  

Günlerdir Yüksel'de bas-
kıya, işkenceye göğüs ger-
meyi öğretmektedir.

Evinde oturan, işinde ça-
lışan halkımıza, “biz de bir
şey yapmalıyız” dedirten bir
güçtür.

yarak neden ev hapsini kabul etmediğimi
sordu. Suçları sayarken de bir suçum vardı
ki çok büyüktü sanırım. Binlerce insanın
katili olan IŞİD’i protesto etmişim. Diğer
suçlarım; iş güvenceme sahip çıkmak için
basın açıklamasına katılmışım, yürüyüş
yapmışım, hiçbir gerekçe olmadan atıldığım
işimi geri istemişim. Bana söz verildiğinde
savunmam bu şekilde oldu; bahsedilen suç-
ların hiçbirini kabul etmiyorum. İnsanın iş
güvencesine sahip çıkması, işini geri istemesi
kesinlikle suç değildir. Bana verilen ev
hapsi cezasını kabul etmem mümkün de-
ğildir. Çünkü bu cezanın onur kırıcı bir
ceza olduğunu düşünüyorum. Bana kendi
kendimin gardiyanı olmam dayatılıyor ve
ben bu dayatmayı kabul etmiyorum. Beni

eve kapatarak ne yapmaya ça-
lışıyorlar. Hiçbir gerekçe ol-
madan işimden atılıyorum,
işimi geri isteme hakkım elim-
den alınıyor ve bunlara sessiz
kalıp evimde oturmam söy-
leniyor. Cevabim bu yaşımdan
sonra sessiz de kalmam evde
de oturmam şeklinde oldu.
Hukukun işlemediği bir yerde
adalet olmayacağı için tutuk-

lanmam için hiçbir gerekçe olmamasına
rağmen tutuklanacağımı düşünüyordum.
Zaten bu düşünceyle alana çıkmıştım. Nuriye
ve Semih 150 gündür adalete açlar ve
benim onlar için bir şey yapmam gereki-
yordu. Tutuklanmayı beklerken haftada üç
gün imza atma ve yurt dışı yasağı adli
kontrol ile serbest bırakıldım. Aslında olması
gereken olmuştu zaten ama hukuksuzluk
bir çığ gibi büyüdüğü için şaşırmıştım. Be-
nim için önemli olan Nuriye ve Semih’in
sesine ses olmaktı. Bunu içeride ve dışarıda
sürdürmeye devam edeceğim. Çünkü direniş
hapsedilemez. Nuriye ve Semih’ in meşru
talepleri kabul edilinceye kadar Nuriye ve
Semih demeye devam edeceğim.

ŞİİR:
BANA KAVGAYI
ÖĞRET USTA
Bana kavgayı öğret usta!
Kavganın çırağı gibi değil,
El sıkılası usta gibi olmalı!...
Şöyle demiri köze koyacaksın
Kızıllaşınca,
Vuracaksın, balyozla
Vuracaksın var gücünle üstüne
üstüne
Aman vermeden…
Kaldırıp suya batıracaksın
Boğulana kadar
Ve
Kaptığın gibi
Atacaksın harlanmış ateşe…
Kızıl kızıl
Çakmak çakmak
Bakınca gözlerine,
Vuracaksın
Vuracaksın
Düşmana öfkeni kusar gibi…
Bir su…
Bir ateş…
Bir su…
Bir ateş…
Böyle çelikleşecek yürek!
Eserin kurtuluşun olmalı!
Bana kavgayı öğret usta!
Kavganın çırağı gibi değil,
El sıkılası usta gibi olmalı!
Şöyle kitaptan falan değil;
Alanlarda,
Meydanlarda,
Dar sokaklarda
vuruşmayı öğretmelisin!
Göğüs göğse
Yumruk yumruğa olmalı…
Şahan gibi
Boran gibi
Bir yamaçtan
Bir yamaca
Eserimiz
Özgürlüğümüz olmalı…
Bana kavgayı öğret usta!

Hasan Biber

KISSADAN HİSSE
Lafla Peynir Gemisi Yürümez
Rivayete göre bir zamanlar İstanbul’da, Edirneli

Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı var imiş. Madrabaz
ve cimri birisi olup Trakya’dan getirttiği peynirleri İs-
tanbul’da satar, artanını da deniz yoluyla İzmir’e gön-
derirmiş. İzmir’de peynir fiyatları yükseldikçe elinde
ne kadar mal varsa gemilere yükletir ama navlunu
peşin vermek istemeyerek, kaptanları yalanlarıyla oyalar
durur, “Hele peynirler sağ salim varsın, istediğin parayı
fazla fazla veririm.” diye vaatlerde bulunurmuş. Birkaç
kez aldanan tüccar, gemi kaptanlarından birisi, yine
İzmir’e doğru yola çıkmak üzere iken diklenmiş:

-Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalk-
ması için masarifim var. Navlunu peşin ödemezsen
Sarayburnu’nu bile dönmem.

Aksi Yusuf her zamanki gibi:
- Hele peynirler salimen varsın… demeye başlar

başlamaz gemici;
- Efendi, lafla peynir gemisi yürümez. Buna kömür

lazım, yağ lazım.
Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar şu

bir tek cümleyi sayıklayıp durmuş.
- Lafla peynir gemisi yürümez! Atasözü günümüze

kadar ulaşmış.
Navlun:Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için

istenen ücret.
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Aroma’da grev var...
Madenci greve hazırlanıyor...
Kırklareli Cam Fabrikası'nda işçi

kıyımı...
Kocaeli'ndeki Real Market önünde

alacakları için eylem yapan işçiler... 
Arkadaş’ta sendikalı işçi kıyımı...
Camda, madende, her yerde işçi-

lerin sorunları çok. Kıyım, baskılar,
hak gaspları çok... 

Kristal-İş mi sorunu çözecek...
GMİS mi... 
Hiçbir sendika emekçilerin hak-

larını koruyamaz, hakları için dire-
nişlere önderlik edemez. 

-Peki ne olacak?
Emeklerinin karşılığını almak için,

var olan haklarını savunmak için Dİ-
RENİLECEK! 

Ama son yıllarda yapılan işçi di-
renişlerinden çıkan ders şu: İşçiler
direnişlerde patron sendikacıları bir
yolunu buluyor ve işçilerin direnişini
satıyorlar. Bu kimi zaman işçileri
işten atma tehdidi ile, kimi zaman
işçileri bölüp parçalayarak, kimi za-
man da  sendika ile işbirliği yapan
işçilerin yarattıkları provakasyonlarla
oluyor. Örgütsüz işçi patron sendi-
kacılarının bu ayak oyunları karşı-
sında pes etmek zorunda ve istemeye
istemeye iş başı yapmak zorunda
kalıyorlar.  

İşçiler sendikacıların tüm engel-
lemelerine rağmen kendi içlerinde
birliği sağlayıp grev kararı alsalar
da bu sefer karşılarına grev yasakları
çıkıyor. AKP faşizmi, OHAL ile

grevleri "milli güvenliğe" zarar
verecek diye ertelerken, bunu da
göğsünü gere gere patron kulüp-
lerinde savunmaktan geri kalmı-
yor. OHAL'in ilanından bu yana,
5 işçi grevini bu nedenlerle ya-
saklamıştır AKP faşizmi. 

Buna karşı sendikalar ne yap-
mıştır? Bir direniş göstermişler
midir, işçilerle birlikte bir direniş
örgütlememişler midir? Hayır. Bir
açıklama dahi yapmamışlardır.
AKP'in grev yasaklamalarına  karşı
OHAL ortamında "bir şey yapılmaz"
diyerek direnmek isteyen işçileri di-
renmekten uzaklaştırmışlardır. Kimi
fabrikalarda sendikalara rağmen di-
renen işçiler direnmekten vazgeçi-
rilmiş, bir kısmı ise "bunlar ela başı"
denilerek bir süre sonra işten atıl-
mışlardır.

Sonuç nedir?
İşçiler ve Devrimci İşçi Hareketi

bir tarafta, patron sendikaları, pat-
ronlar ve AKP faşizmi  diğer taraf-
tadır. 

Bu saflaşmada, 
İşçiler DİH'de örgütlenmelidir, 
İŞÇİ MECLİS'lerinde örgütlen-

melidir.
Çünkü; Devrimci İşçi Hareketi

ne pahasına olursa olsun işçilerin
yanındadır.

Devrimci İşçi Hareketi’nin tari-
hinde onlarca direniş zaferle sonuç-
lanmıştır. 

Devrimci İşçi Hareketi’ne güve-
nerek direnmeye başlayan hiçbir
emekçi yarı yolda bırakılmamıştır. 

Direnişler başladığı gibi zaferle
sonuçlanmıştır.

12 Eylül 1980 Cuntası’ndan sonra
yaşanan ilk grevler arasında yer alan
Migros işçilerinin grevi, kendi içinde
her türlü zorluğu aşarak Devrimci
İşçi Hareketi tarafından zaferle so-
nuçlandırılmıştır. 

1995 yılında Eminönü Belediye
işçilerin direnişi ise bir okul işlevi
görmüştür. DİSK Genel Başkanı Rıd-
van Budak kendi konfederasyonuna
bağlı işçilerinin direnişini destekle-
mesede direniş zaferle sonuçlanmıştır.
Eminönü işçilerinin ölüm orucu ya-
parak sürdürdükleri bu direniş, işçi
sınıfının tarihine sendikalara rağmen
yaşamalarını ortaya koyan işçilerin
zaferi olarak geçmiştir.

Devrimci İşçi Hareketi’nin ön-
cülük ettiği direnişler ve grevler te-
sadüfler eseri kazanılmamıştır. Her
birinde binbir emek vardır. Ödenmiş
bedeller vardır.

Onun için bütün emekçilere, iş-
çilere sesleniyoruz; tek tek direniş-
lerden grevlere kadar devrimci İşçi
Hareketi ile birlikte olalım, İşçi Mec-
lislerinde örgütlenelim.

YAŞASIN DEVRİMCİ İŞÇİ HA-

DİRENİŞLER, GREVLER 
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİNİN AK SAYFALARIDIR
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Ölümlere dur demek bizim eli-
mizdedir. Nasıl? 

Örgütlenerek, mücadele ederek.
AKP faşizminin bize reva gördüğü

çalışma koşullarını kabul etmeyerek,
mücadele ederek.

İş cinayetlerine dur demek bizim
elimizdedir.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fın-
dık toplamaya götürülen 7 tarım
işçisi 18 Ağustos 2017 tarihinde trak-
tör ile taşınırken, traktörün kaza yap-
ması sonucu öldü. Çok sayıda işçi
de yaralandı. Sakarya Valisi çıkıp
diyor ki "zarureten böyle yakın tarlalar
arası traktörle gidiyorlar". Ne kadar
basit değil mi? 7 insan ölüyor bir
vali çıkıp böyle konuşuyor. Katil
ERDOĞAN nasıl konuşuyor ise onun
valileri de aynı konuşuyor. Sanki ta-
rım işçilerini tek taşıma yöntemi,
traktör ile taşımakmış gibi. 

Kapitalist sistemde, işçinin değeri
ürettiği metadan daha azdır patron-
ların gözünde. KATİL AKP bu sis-
temin iyi bir uygulayıcısıdır. Bunu
da inkar etmez. İşte valinin açıklaması
tamda buna bir örnektir. KATİL AKP
Soma'da: “Bunun yapısında fıtratında
bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye
bir şey yok."diyebilmiştir. O nedenle
AKP için işçinin bir önemi yoktur.
Varsa yoksa sermayenin karıdır. İşçi
düşmanıdır. 

16 yıldır iktidarda olan faşist AKP
döneminde Türkiye işçi ölümlerinde

dünyada üçüncü, Avrupa’da
ise birinci sıradadır. Son üç
ayda tarımda ölen işçi sayısı
22’dir. Bu ölümlerin çoğu
haber bile yapılmamıştır. Ta-
rım işçilerinin ölümü Türki-
ye'de işçi ölümleri sıralama-
sında ikinci sıradadır. En çok
ölüm ise inşaatta yaşanmak-
tadır. 

Halk için kan, ölüm ve gözyaşı
demektir AKP. İktidara geldikleri
günden bu yana her yıl artarak kat-
lanmıştır işçi ölümleri. 2016 yılının
ilk 7 ayında ölen işçi sayısı 1049
iken, 2017 yılının ilk 7 ayında bu
sayı 1.119'a çıkmıştır.

Geçen yıl katledilen işçi sayısının
toplamına yakın  insanımız katledil-
miştir 7 ayda. Kana doymayan AKP
ve sermaye, daha kaç insanımızın
kanını emecektir.

Buna izin vermeyelim!
Ölümlerimizin nedeni örgütsüz-

lüğümüzdür. Örgütlenmezsek her
gün bizi bir lokma ekmek ile, açlıkla
terbiye etmeye çalışacaklar. Bugün
bizlere reva gördükleri asgari ücret
AKP'lilerin bir sofrada yediği yemek
kadar değildir. 8 saatlik çalışma süresi
bu iktidar döneminde hayal olmuştur.
En az 10 saat çalışıyor bir işçi. Bunu
da bize lutüf olarak sunuyorlar. Oysa
bir işçi 4 saat çalışma ile hem patrona
kar ettiriyor hem de kendi hak ettiği
yaşamını sürdürecek metayı üretiyor.
Kapitalistlerin ve AKP'nin gözü, kara

ve kana doymuyor. 
İş bizlere düşüyor!
Bugün  örgütlenmezsek her gün

haklarımızı elimizden alacaklar. Bun-
dan 3 ay önce hafta sonu tatilimizi
çaldılar, sermayeye bizi kurban ettiler.
Birgün önce “kadın işçileri 7 saatten
fazla, mesai ile çalıştırılamaz” mad-
desini kaldırdılar. Yarın kıdem taz-
minatımızı elimizden alacaklar. Ka-
zanılmış tüm haklarımızı elimizden
tek tek alıyorlar. Buna dur demek
bizim elimizde.

Bu nedenle örgütlenmeliyiz. Biz-
lere örgütlenmeyi öcü gibi gösteren
faşist iktidarların, patronlarını koruyan
kaç örgütü var? TÜSİAD'ı var MÜ-
SİAD'ı, TİCARET ODASI var ve
sermayenin temsilcisi iktidarları var.
Bizler de kendimizi korumak, hak-
larımızı almak için örgütlenmeliyiz,
onlara gücümüzü göstermeliyiz. 

Bu nedenle İŞÇİLERİN ÖZ ÖR-
GÜTLÜLÜĞÜ OLAN İŞÇİ MEC-
LİS'lerinde örgütlenelim. Tarımda öl-
memek için, inşaatta ölmemek için
örgütlenelim. Gücümüz birliğimizdir.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık toplamaya
götürülen 7 tarım işçisi 18 Ağustos 2017 tarihinde traktör
ile taşınırken, traktörün kaza yapması sonucu öldü.
BU KAÇINCI ÖLÜM, BU KAÇINCI İŞÇİ CİNAYETİ?

DİH’li Kimdir?
Eğitimde ideolojik seviyesini yükseltendir.
1- Doğruları kavrayan ve kavratandır.
2- Hataları düzeltendir.
3- İkna edendir.
4- Değişen ve değiştirendir.
Devrimcilik yapmak isteyen herkesi eğitmenin, ikna

etmenin bir yolunu bulandır.
Eğitime bu ilkeler çerçevesinde bakan, sürekli,

sistemli ve düzenli eğitim yapandır.
DİH'li kimdir?

DİH'li bulundukları her yerde örgütlenmek için eğitim,
toplantı yapmayı ve komite kurmayı örgütlenmenin temel
taşları olarak görendir ve hayata geçirendir.

DİH'liler bilir ki; 
Eğitim yoksa
Toplantı yoksa
Komite yoksa
Örgüt de yoktur.
Her DİH'li gerçeğin bu ol-

duğu bilinci ile hareket etmeli-
dir.

ÖRGÜTLENMELİDİR.

ATASÖZÜ
Ekmeden
biçilmez;

emek vermeden
netice alınmaz

Yürüyüş
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi,
3 Ağustos’ta 8 konsorsiyumun katılı-
mıyla yapıldı. Konsorsiyumların 4’ünde
Alman şirketleri yer alırken; ihaleyi,
3,48 cent/kilovat saat ile en düşük
teklifi veren Almanya merkezli Siemens
ve Türkerler ile Kalyon’un oluşturduğu
konsorsiyum kazandı. 1 milyar doların
üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak
olan konsorsiyum, ayrıca yüzde 65
yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100
milyon doların üzerinde yatırım maliyeti
olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.
Fabrikada her biri en az 2,3 megavat
gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli
rüzgar türbini üretilecek. Fabrikanın
kurulum süresi, sözleşme imzalama
tarihinden itibaren 21 ay, projenin
lisans süresi 30 yıl olacak. Konsorsi-
yum; Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-
Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-
Kırıkkale, Bilecik-Kütahya-Eskişehir
olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin
megavatlık kapasiteyi devreye alacak.

İhalenin ardından açıklamalarda
bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak; “İhalenin bölge
ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya’nın
200 yıllık tarihsel işbirliği açısından
da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-

Almanya ilişkilerine önemli bir katkı
sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye’ye
yatırım ve Türkiye’nin geleceğine gü-
ven konusunda; Alman firmaların bu
kadar cesur, girişimci ve vizyoner bakış
açısı Türkiye-Almanya ilişkilerine
önemli bir katkı yapacağı resmini
ortaya koymuştur” dedi. Albayrak, ay-
rıca “YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli
katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına
10,3 dolar-cent olan alım fiyatı 3,48
dolar-cente düşerek bir dünya rekoruyla
gerçekleşti” dedi.

İhaleyi kazanan konsorsiyumda yer
alanlara baktığımızda; yine AKP dö-
neminde zenginleşen şirketlerden iki-
sini; Kalyon ve Türkerler’i görüyoruz.
Kalyon İnşaat’ın sahibi Orhan Cemal
Kalyoncu; aynı zamanda ATV ve Sabah
gazetesinin sahibi. Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı döneminde ihale üstüne ihale alan
Kalyoncu, AKP iktidarında da servetine
servet katmaya devam etti. Bakırköy
Adliye Sarayı, Metrobüs ihalesi, Taksim
yayalaştırma projesi, KİPTAŞ - Fi-
nanskent projesi, Başakşehir Stadyumu,
3. Havalimanı, Mecidiyeköy-Mahmut-
bey Metro ihaleleri gibi birçok proje
Kalyon’a verildi. Kalyoncu, aynı za-
manda 17-25 Aralık 2015’te adı yol-
suzluğa karışan patronlar arasındaydı.
Türkerler İnşaat’ın sahibi Kazım Türker

de AKP döneminde
zenginleşen patronlar
arasında yer alıyor. Bi-
lal Erdoğan’ın yakın
dostu olan Türker,
Ekim 2013’te Mar-
din’de TÜRGEV için
imam hatip yapıp te-
melini de Bilal Erdo-
ğan ile birlikte atmıştı.

Ardından da Zincirlikuyu’da Çiftçiler
Holding’in arazisinde Türkerler İnşaat
tarafından yasadışı olarak dikildiği için
mühürlenen Çiftçi Towers’ın mührü
sökülmüş ve Türkerler İnşaat, buradan
3 milyar liralık rant elde etmişti.

İhaleyi kazanan konsorsiyumun ba-
şında da bir Alman firması olan Sie-
mens var. Yakın zamanda AKP, 700
Alman şirketini “terör kara listesi”ne
alıp Almanya’nın tepkisi üzerine listeyi
geri çekmişti. 4 Alman şirketinin de
yer aldığı ihalenin Alman tekellerinin
çıkarına sonuçlanması, liste krizinin
ardından AKP’nin Alman emperyaliz-
mine yaranmaya çabaladığını gösteri-
yor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın
ihalenin dünya rekoru olacak ucuzlukta
gerçekleştiği iddiası da gerçeği yan-
sıtmıyor. Özgür Gürbüz’ün 8 Ağustos
tarihli Birgün gazetesinde çıkan “Rüz-
gar ihalesi ve gerçekler” başlıklı yazı-
sına göre, Ocak 2017’de Fas’taki rüzgar
ihalesi de 3 dolar-cent alım fiyatıyla
sonuçlanmış.

2017 Ocak ayı itibariyle ülkemizde
kurulu Rüzgar Enerji Santrali (RES)
gücü 6106.05 megavattır. Ülkemizde
toplam 152 RES vardır ve 35 RES in-
şaat halindedir. Ülkemizdeki kurulu
elektrik enerjisi gücünün %6.2’sini
rüzgar enerjisi oluşturmaktadır. İhale
sonucunda ülkemizin rüzgar enerjisinin
%16.3’ü Siemens’e satılmıştır.

AKP, Enerjimizi Tamamen
Dışa Bağımlı Hale Getiriyor!

Ülkemiz, enerjide %76 oranında
dışa bağımlıdır. Bu oran; AKP’nin ik-
tidara geldiği 2002 yılında %67 iken,
1990 yılında ise %51 idi. Bugün ülke-
mizde tüketilen enerjinin %30.1’ini

İŞBİRLİKÇİ AKP, 
RÜZGARIMIZI BİLE 
EMPERYALİSTLERE

SATIYOR!
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ithal doğalgaz, %27.3’ünü ithal petrol,
%16.5’ini ise ithal kömür oluştur-
maktadır. Türkiye; doğalgaz ithalatında
dünya beşincisi, petrol ithalatında
dünya onüçüncüsü, kömür ithalatında
dünya sekizincisidir. Net enerji itha-
latında ise dünya onbirincisidir. Birincil
enerji tüketiminin yaklaşık yüzde
64’ünü 10 ülkeden, yüzde 43’ünü 3
ülkeden ve yüzde 27’sini ise tek bir
ülkeden tedarik etmektedir.

1990 yılında ülkemizdeki enerji ta-
lebi 52.9 milyon tep (ton eşdeğer
petrol) iken, 2013 yılında talep
%127 artarak 120.29 milyon tep’e
çıkmıştır. Aynı sürede yerli üretim
ise sadece %25 oranında artarak
25.6 tep’ten 31.94 tep’e çıkmıştır.
Yerli üretimin talebi karşılama
oranı ise %41 oranında gerileyerek
%48’den %28.5’e düşmüştür. Aynı
sürede enerji ithalatı, 30.9 tep’ten
96.3 tep’e çıkmış ve %212 ora-
nında artmıştır.

Ülkemizde kurulu elektrik gü-
cünün %31.5’i kamuya, %68.5’i
özel sektöre aittir. AKP’nin ikti-
dara geldiği 2002 yılında ise kurulu
gücünün %68’i kamuya, %32’si özel
sektöre aitti.

Enerji Bakanlığı, 2012 yılını enerjide
dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdamı
arttırmak gerekçesiyle “kömür yılı” ilan
etti. Fakat ilerleyen yıllarda dışa ba-
ğımlılığı azaltmak bir yana, 2012’de
28 milyon ton olan kömür ithalatı, 2015
yılında 35 milyon tona çıktı.  AKP’nin
iktidara geldiği 2002 yılında ise kömür
ithalatı 11 milyon tondu. 2013 yılında
ithal kömürle çalışan santraller elektrik
üretiminin %12’sini karşılarken, bu oran
2015’te %17’yi geçti. Dışa bağımlılığı
azaltmak adına doğalgaz ithalatının
yerini – hatta daha fazlasını – kömür it-
halatı aldı. Daha kirli bir enerji kayna-
ğının sürekli ithal edilmesi, hem halkın
sağlığını, hem de çevreyi olumsuz et-
kiledi.

Temel Sorun; Enerjinin
“Çevre Dostu” Olup 
Olması Değil, Ülkemizin
Bağımsızlık Sorunudur!

Bugün AKP’nin yenilenebilir enerji

kaynaklarına yönelerek çevreyi ve
halkın sağlığını daha fazla düşündü-
ğünü söyleyenler olabilir. Ama
AKP’nin enerji politikası, tüm konu-
larda olduğu gibi 15 yıldır aynıdır:
Daha fazla kar için satabileceği her
şeyi satma üzerine kurulu bir politikadır
bu. Bu nedenle orman alanlarını, kı-
yıları, suyu, elektriği özelleştirmişlerdir.
Alınır-satılır, kar elde edilebilir bir
meta olma sırası rüzgara gelmiştir.
Ve rüzgarımızı da Alman emperya-
listlere satmışlardır.

AKP’nin ulusal enerji kaynaklarını
yaratma, dışa bağımlı olmama gibi bir
derdi yoktur. Yukarıdaki istatistiklerden
de her şey çok net biçimde görünmek-
tedir. İktidarı döneminde enerji alanında
da dışa bağımlılığı, özelleştirmeleri kat-
bekat artırmıştır. Bugün de ülkemizin
rüzgar enerjisinin emperyalist Siemens’e
“emanet” edilmesi; enerjide dışa ba-
ğımlılığın sadece doğalgaz, kömür ve
petrolle sınırlı olmadığının, “yenilene-
bilir”, “çevre dostu” dediğimiz enerji
kaynaklarının da emperyalist tekellerin
karları için kullanıldığının göstergesi-
dir.

Basında yer aldığı kadarıyla ihale
şartnamesinde %65 yerlilik oranı koşulu
bulunmaktadır. Ama bu durum; yalnızca
göz boyamadan, halkı kandırmaktan
ibarettir. Projede çalışacak yerli mü-
hendisler, her zamanki gibi ucuz iş gücü
olmaktan öteye geçmeyecektir. RES
kurulumu ile ilgili teknik bilgi ve know-
how; her zamanki gibi emperyalizmde,

Siemens şirketinde kalacaktır. Yerlilik
oranı şartı ile birlikte teknik bilgi birikimi
ve deneyimin ülkemiz mühendislerine
ve teknik personellerine geçeceği ya-
nılgısına düşmemek gerekir.

Çözüm;
Bağımsız Türkiye’dir!

Enerji alanındaki dışa bağımlılık;
ülkemizin bağımsız bir ülke olmaması
gerçeğinden kopuk olarak ele alınamaz.
Emperyalist tekeller; hayatın her ala-

nında olduğu gibi enerji
alanında da ülkemizi sö-
mürmekte, kendi başına üre-
temez hale getirmektedir.
Üretimde de kendisine ba-
ğımlı, aciz, zavallı, çaresiz
durumda olmamızı istemek-
tedir. Yeni-sömürgecilik adı-
nı verdiğimiz bu azgın sö-
mürü sürecinin sonsuza dek
sürmesini istemektedir.

İşte buna bin kere hayır
diyoruz! AKP’nin işbirlikçi
politikalarına karşı güçsüz
değiliz, çaresiz değiliz. Bu

halkın düşünen, sorgulayan, halkını
ve vatanını seven, temiz, yiğit, yürekli
evlatları da var. “Kendi enerjimizi
kendimiz üretiyoruz” diyen, bize da-
yatılan ve montaj sanayi adı verilen
“kes-yapıştır” mühendisliğini redde-
den, kendi üretimlerini yapmayı ba-
ğımsızlık sorunu olarak ele alan Halkın
Mühendis Mimarları da var. Elektrik-
siz, karanlıkta bırakılan köylere elektrik
götüren gücümüzü halkımızın elle-
rinden, bilgeliğinden, ihtiyaçlarından
alan; halktan saklanan bilgiyi kendi
aklıyla-kalemiyle, dişiyle-tırnağıyla
bulan, kendi ürettiği rüzgar türbinlerini,
su türbinlerini halka taşıyan, halka
umut olan devrimci mühendisler de
var.

Halka götürdüğümüz bu umut ışığı,
Marksizm-Leninizmin bilimselliğinin
ışığıdır. Bu ışığı Anadolu’nun dört
bir yanına taşıyacağız. Ülkemizin ba-
ğımsız olmadığını, emperyalizmin
yeni sömürgesi olduğunu, işbirlikçiler
tarafından yönetildiğini dört bir yanda
haykıracağız. Bağımsız Türkiye’yi de
kendi üretimlerimizle, kendi elleri-
mizle, halkın elleriyle kazanacağız.

Yürüyüş
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“Halkın mühendislerinin yaptığı
rüzgar türbini..
Halk her zaman kendi
çözümlerini bulur”



Bütün ülkeyi hapishaneye çeviren
AKP faşizminin hapishanelerinde iş-
kenceler, saldırılar, keyfi uygulamalar
hiç bitmiyor. 

Bandırma Hapishanesi’nde AKP’nin
faşist gardiyanlarından kantincisine va-
rana kadar hepsi Özgür Tutsakların di-
renişi karşısında çaresizliklerini linç sal-
dırısıyla gösterdiler. 

Bandırma Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsaklar yaklaşık 7 aydır yasal ya-
yınlanan ve toplatması olmayan Yü-
rüyüş dergileri kendilerine keyfi olarak
verilmediği için uzun süredir günün
belirli saatlerinde kapı döverek ve slo-
gan atarak direnişlerini sürdürüyorlardı. 

En son idareyle yapılan görüşmede,
hapishane müdürü, “dergi verilmedi-
ğinden haberi olmadığını, artık kapı
dövmemelerini, adli tutukluların bu
konuda sorun çıkardıklarını, psikolojik
rahatsızlıkları olduğunu, bundan sonra
dergi vereceklerini ve eylemlerini son-
landırmalarını” istiyor. 
AKP’nin Müdürleri
Yalancıdır, Kalleştir,
Sözüne Güvenilmez! 

Özgür Tutsaklar hapishane idare-
sinin dergiyi vereceklerine dair söz
vermesi sonrasında  kapı dövme ve
günlük sloganların dışında, direnişle
ilgili slogan atmayı bitirmişlerdir. 

Ancak AKP’nin sözünde durmayan
yalancı, kalleş müdürü aradan iki hafta
geçmesine rağmen çeşitli gerekçelerle
Yürüyüş dergisini tutsaklara verme-
meye devam etmiştir. 
Faşizmin Kütüphanecisi
Olmaz, Kütüphaneci Değil
Sansür Kurulu... 

Tutsaklara verilmeyen dergiler yasal
ve toplatması olmayan dergilerdir. Ay-
larca yapılan direniş sonucunda hapis-
hane müdürü dergilerin verileceğine
söz vermiştir. Ancak faşistlerin hiçbir
zaman sözüne güvenilmez. Namerttirler... 

Hapishanenin sözde kütüphanecisi
“uygun değil dergileriniz, kaleşnikof
fotoğrafları var, veremem” diyerek
dergilerin tutsaklara verilmesini en-

gellemektedir. Elbette kütüpha-
necinin bu tavrı hapishane idare-
sinden bağımsız bir tavır değildir.
Ancak şunu da belirtelim, faşizmin
kütüphanecisi olmaz. Faşizm ki-
taplara, dergilere düşmandır. Fa-
şizm düşünceye düşmandır. Kü-
tüphaneci değil, sansürcüdürler. 
Namertlikle Özgür
Tutsakların Direnişini
Bitiremezsiniz! 

Hapishane idaresinin sözünü tut-
maması üzerine Bandırma Hapisha-
nesi’ndeki Özgür Tutsaklar tekrar di-
renişe başlamıştır. Özgür Tutsak Yoldaş
Bingöl 7 Ağustos Pazartesi günü, koli
almak için gittiği idari binadan dönüşte
oturma eylemi başlatmıştır. 

Oturma eylemini hazmedemeyen
kalabalık bir gardiyan güruhu Yoldaş’a
saldırmışlar, darp etmişler, sonra ko-
ridora sürükleyip atmışlardır. 

Yoldaş Bingöl’e saldırının arkasından
hücredeki diğer tutsaklar havalandırmaya
çıkartıp yine toplu şekilde linç edercesine
saldırmışlardır. Bu saldırıda sadece gar-
diyanlar da yeralmamış; kantincisinden
postacısına, kütüphanecisine, sporcusuna
kadar hepsi yer almıştır. 
Saldırılarınız Öfkemizi,
Kinimizi Büyütüyor, 
Akıttığınız Kanlarımız
Hücre Duvarlarında
Umudun Adına Dönüşüyor! 

Linç gürühü Onur Vural’ın kafasını
yere çarparak kafasına kapı kolu ile
vurarak kafasını kırmışlardır. İki bar-
daktan fazla kan kaybeden Onur’un
kafasının dışında tekmelerle, yumruk-
larla suratına da vurarak, yaralayarak
kan içinde baygın halde bırakmışlardır. 

Devrimci tutsaklara yapılan bu sal-
dırıdan sonra yarım saat tutsakların
yanına uğramamışlar bırakıp gitmiş-
lerdir. Gardiyanından kütüphanecisine
kadar saldıran linç guruhu yarım saat
sonra dönerek tutsakları bıraktıkları
yerden gelip almışlardır. Tutsakların
ısrarla revir talepleri zil butonunun
kablosu fişten çekilerek engellenmiş,

acil çağrı butonuna da cevap verilme-
miştir. Tutsakların yoğun ısrarı üzerine
ağır saldırıya maruz kalan Onur ve
Yoldaş revire götürülmüştür. 

Yoldaş’ın kulak çevresinde  darp
olduğu için KBB’ye sevk etmişler an-
cak doğru düzgün hiçbirinin muaye-
neleri yapılmamıştır. AKP’nin faşist
işkenceci linç güruhu işkencelerle,
linçlerle, saldırılarla, tedavilerini yap-
mayarak Özgür Tutsakları teslim ala-
cağını sanıyorsa yanılıyor.  Devrimci
tutsakların direnişleri karşısında yenilen
faşizm olmuştur. 

Bandırma Hapishanesi’nde de ye-
nilen onlar olmuştur ve devrimci irade
karşısında yenilmeye mahkumdurlar. 
Hücre Duvarlarına
Kanla Yazılan Umudun Adı:
DHKP-C

DHKP-C’li Özgür Tutsakları işkence
ve linç saldırısıyla teslim alacağını sanan
AKP’nin linç güruhu saldırının sonu-
cunda tam bir hüsrana uğramışlardır. 

Devrimci tutsakların teslim olacağını,
aman dileyeceğini bekleyen linç güruhu
kırdıkları kafadan akan kanla hücre du-
varlarına yazılan UMUDUN ADI
DHKP-C yazısı ile karşılaşmışlardır. 

Cepheliler şehirlerden dağlara, dağ-
lardan hücre duvarlarına umudun adı
faşizmi kendi ininde vuruyor;  yeni
gelenekler yaratarak zulmün olduğu
her yerde direniyor, destanlar yazı-
yorlar. Umudu faşizmin hücrelerine
kanla işliyorlar. 

Selam olsun umudun adını faşizmin
hücrelerine kanla yazan tutsaklarımıza.
Bin selam... 

İşkencelerle, Saldırılarla, Hak Gasplarıyla Devrimci İrademizi Kıramazsınız! 
VAR OLAN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ, 

ALANA KADAR DİRENECEĞİZ!
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Her gün meydanlarda demokrasi dersleri veren AKP,
ne kadar korkusuzca düşmanlarının üstüne gittiğini
anlatan AKP, Gençlik Federasyonu baskınına gönderdiği
katillerinin yüzlerini kapatıyor, maskesiz adım attırmıyor.
Bizim yüzümüz her zaman halka karşı açık olmuştur,
AKP'nin katil polisleri ise halktan yüzlerini gizliyorlar.
Bunun tek nedeni vardır; halktan duydukları korku.
Suçlu oldukları için korkuyorlar. Hesap sorulacağını bil-
diklerini için korkuyorlar. 

Dev-Genç’liler parasız, bilimsel ve demokratik eğitim
mücadelesi veriyor. Dev-Genç’liler halklarının kurtuluşu,
vatanlarının bağımsızlık mücadelesini veriyor. Emperyalizme
ve faşizme karşı mücadele ediyor. Halkını ve vatanını
seven mücadele eder Dev-Genç’liler gibi. Bu meşru mücadele
AKP tarafından bastırılmaya çalışılıyor. Kendileri her gün
meydanlarda ne kadar halkına ve vatanına bağlı olduklarına
dair yalanlar söylüyorlar. Demokrasi dersi veriyorlar.
AKP'nin halk ve vatan sevgisi de, demokrasisi de yalandır.
Halkını seven, 7'den 70'e halka saldırmaz, yerlerde sürüklemez,
coplatmaz, katletmez. Vatanını seven, emperyalizmin çıkarına
hizmet etmez, vatanının her bir karışını satmaz, vatanını
Amerikan üsleri ile doldurmaz. 

Halkını ve vatanını seven, halk ve vatan için mücadele
eden Dev-Genç’lilere saldırmaz. AKP'nin halk ve vatan
sevgisi büyük bir yalandır. 

Katil polisler gözaltına aldıkları Dev-Genç'lilere
yönelik psikolojik savaş yöntemi uyguladı. 

Gözaltı süresi boyunca tehditlerine ve yalanlarına bir

an olsun ara vermediler. Örgütü ve yoldaşları hakkında
yalanlar söyleyip, Dev-Genç’lileri yıldırmaya çalıştılar.
“Abileriniz, ablalarınız sizi öne sürüp kendileri hiçbir
şeye katılmıyorlar” diyerek kafalarımızda kuşku yaratmaya
çalıştılar. Tehditler savurdular, sizin de sonunuz Sıla
gibi olacak diyerek katliamcı yanlarını gösterdiler.

Gözaltındaki Dev-Genç’lilerin ailelerinden imza alarak
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının Dev-Genç’lilerle
görüşmelerini engellemeye çalıştılar. Polis ailelerimize
yönelik baskı yaparak devrimciliği savunmamızın önüne
geçmeye çalışıyor. Ailelerimizi de buna ortak etmeye
çalışıyorlar. 

Devrimcilik dünyanın en meşru işidir. Düşman terör
demagojileri ile bu gerçeği çarpıtmaya, ailelerimizi korkut-
maya çalışıyor. Bu yalanlara inanan ailelerimiz de bir nevi
polis ile işbirliği yapıp Dev-Genç’lilerin devrimciliğini sa-
hiplenecek avukatları engellemiş oluyorlar. Polise belge
vermek, çocuklarınıza değil polise hizmet eder. Dev-
Genç'liler verdikleri mücadelenin bilincindedir. İnandıkları
için bu mücadelenin içerisindedirler. Dev-Genç'liler her
koşulda devrimciliği sahiplenirler, düşman karşısında boyun
eğmezler. Devrimciliğimizi en iyi sahiplenebilecek avukatlar,
devrimci avukatlardır. Mücadelenin meşruluğuna inanan
avukatlardır. Biz suçlu değiliz. Biz doğru olanı, meşru
olanı yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi savunabiliriz. Ailelerimize
çağrımızdır, polis ile işbirliği yapmayın. Çocuklarınıza
inanın, mücadelelerine inanın, sahiplenin ve omuz verin.
Yüzlerini değil suçlarını maskelerle gizleyenlerin sözlerine
kanmayın. 

Dev-Genç’liler Nuriye ve Semih’in Sesini
Duyurmaya Devam Ediyor

Mahallelerimizde Nuriye ve Semih’in Sesini
Duymayan Kalmayacak!

İSTANBUL
Beşiktaş:
Dev-Genç’liler 22 Ağustos’ta parklara ve apartman

girişlerine pullama yaptı. Ayrıca Abbasağa Parkı’nın B
Kapısı girişine üzerinde “Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça Yalnız Değildir! Dev-Genç” imzalı pankart
asıldı. Çalışma sonunda 1 pankart asılırken 80 adet
bildiri dağıtıldı.
Okmeydanı:
Liseli Dev-Genç’liler 22 Ağustos’ta, umudun çocuğu

Berkin Elvan’ın katledildiği sokağın girişine Nuriye ve
Semih’in direnişlerini duyurmak için üzerinde “Nuriye ve
Semih’e Kalkan Elleri Kıracağız! Liseli Dev-Genç” sloganı
yazan pankart asıldı. Pankartın üzerinde ise “Nuriye ve

Semih’e Kalkan Elleri Kıracağız! Liseli Dev-Genç” sloganı
işlendi.
Örnektepe:
Liseli Dev-Genç’liler 21 Ağustos’ta mahallede Nuriye

Gülmen ve Semih Özakça için çalışma yaptı. Yapılan
çalışmada bildiri dağıtımı yapılırken, halka Nuriye ve
Semih’in direnişi anlatıldı. Ayrıca Nuriye ve Semih’in
talepleri taleple-
rimizdir diyerek
bedenlerini aç-
lığa yatıran TA-
YAD’lı Mehmet
Güvel ve Feri-
dun Osmanağa-
oğlu’nun diren-
işleri de anlatıl-
dı. Çalışma so-
nunda 100 adet
bildiri dağıtıldı.

VATANINI SATANLARIN KORKUSU HİÇBİR KORKUYA BENZEMEZ!
GENÇLİK BASKININA GİDEN AKP'NİN KATİL POLİSLERİ KORKAKTIR! 

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

Yürüyüş
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İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde 20
Ağustos’ta Liseli Dev-Genç’li Dilan
Ekin polis tarafından işkenceyle göz-
altına alındı. Bunun üzerine 22 Ağus-
tos’ta bir açıklama yapan Liseli Dev-
Genç, açıklamasında şunları belirtti: 

“… Dilan Ekin 18 yaşında bir
Liseli Dev-Genç’lidir. Genç yaşına
aldırmadan düzenle olan çelişkilerinin
artması sonucunda mücadeleye ka-
tılmıştır. Kararlılığı, mücadeleye olan
isteği, ödemesi gereken bedelleri de
doğuruyordu. Dilan Ekin’in beli kırık
ve geçirdiği tutsaklığı belindeki ra-
hatsızlığı daha da arttırmıştır. Çünkü
AKP faşizmi gençlerimizden korku-
yor, biliyor ki gençlerimiz bu halkın
çocukları, kendi geleceklerinin sonu
olacak. İşte bu yüzden beli kırık ol-

ması ve doktor kontrolü ile korse
takmasının zorunlu olduğu rapor
edilmesine rağmen dalga geçer gibi
uzun süre korsesi verilmedi ve sağlıklı
bir tedavi görmediği için felç kalma
riski arttı.

Savcılık Dilan Ekin hakkında bir
hafta gözaltı kararı çıkardı. Uzun
süreli gözaltılar işkencedir. Beli kırık
olan platinlerle ayakta duran Dilan
Ekin Sancaktepe Karakolu’nda iş-
kence görüyor.

Savcılık bugün başlı başına iş-
kence emri veriyor, AKP iktidarı
kendi kokuşmuş düzenini ayakta tu-
tabilmek için devrimcilere saldırı-
yor.

AKP’nin korkusu Liseli Dev-
Genç korkusudur! Bizler bugün Liseli
Dev-Genç’liler olarak işi, onuru ek-
meği için direnen Nuriye Gülmen

ve Semih Özak-
ça’nın açlığına ses
oluyoruz. Bu dü-
zen gençlerimizi
kendine, kendi
düzenine yedek-
lemeye çalışıyor,
ezbere dayalı eği-
tim sistemi ile
okullarda anlatı-
lan Osmanlı ve 15
Temmuz palavraları ile gençlerimiz
gerçek bilgiye ulaşamıyor. Bu düzenin
yalanlarına ortak edilmeye çalışılıyor.
İşte bunun için mücadele eden halk
çocukları  biz Liseli Dev-Genç’liler
tüm bu saldırıları savaş nedenimiz
sayıyor, savaşı büyütüyoruz! Tüm
liseleri savaşı büyütmeye, hakkımız
olanı almaya Liseli Dev-Genç safla-
rında örgütlenmeye çağırıyoruz.!”

TAYAD'lı Hayat Uçucu CHP mil-
letvekilleri Mahir Ünal ve Barış Yar-
daş’a mektup yollayarak Nuriye Gül-
men’in ve Semih Özakça'nın sesini
duyurmaya çalıştı. 18 Ağustos'ta gön-
derilen mektupları aşağıdaki gibi ya-
yınlıyoruz:

AKP Grup Başkanlığı’na Ankara
Sayın Mahir Ünal;
Size bu mektubu yazmamın nedeni

Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAK-
ÇA’nın sesine ses olmak…

Nuriye ve Semih’i tanırsınız. Siz
de Başbakan gibi duymadım, görme-
dim, bilmiyorum demezsiniz herhal-
de… Yine de biz anlatalım. Bu iki
eğitmeni KHK ile işlerinden attınız.
Öğretmenliklerine son verdiniz. Bu iki
onurlu eğitmen işlerine geri dönmek
için süresiz açlık grevine başladılar.
Açlık grevinin ilerleyen günlerinde
sizin uyguladığınız haksız, hukuksuz
politikayı size göstermek için çaba

gösterirken siz bu haksız politikanın
sürdürücüleri, iki grevci eğitmeni ke-
lepçeleyip Ankara Sincan Hapishane-
si’ne koydunuz. Yani hem işlerinden
ettiniz, hem de haklarını arıyor diye
hapse koydunuz. Bu iki aydın grevci
eğitmen açlık grevinin 163. gününde.
İşlerine dönmek için gün be gün ömür-
lerini yiyorlar. Belki de ömürlerinin
son günlerini, saatlerini yaşıyorlar.
Ömürlerini tükettiklerinde bu iki değerli
emekçiyi sizler aramızdan koparıp
almış olacaksınız. Bunun sorumluluğu
ağırdır. Çünkü insan canı her şeyin
üstündedir.  Bunun yanında Nuriye ve
Semih’i seven, sahiplenen yüzler, binler
hatta milyonlar var. Nuriyeler ve Se-
mihler ölmesin diye İstanbul’da iki
insan süresiz açlık grevini sürdürüyor.
Onların haklı mücadelesini devam et-
tirecek insanlar olacak. Onun için bu
iki insanın ölmesine izin vermeyin.
Onların işe dönmelerini sağlayın.

Uyuşturucunun Halkı
Teslim Almasına 
İzin Vermeyeceğiz

İstanbul Çayan Halk Meclisi,
her hafta uyuşturucuya karşı
yapmış olduğu eylemin 49. haf-
tasını geride bıraktı. 20 Ağus-
tos’ta mahallenin merkezi bir
yerinde yapılan eylemde ilk ola-
rak halka 90 bildiri dağıtıldı. Ve
uyuşturucu kullanımından dolayı
yaşanan ölümler ve buna karşı
nasıl mücadele edileceğinden
bahsedildi. Son olarak, “Uyuş-
turucu Satmak Şerefsizliktir! Çe-
teler Halka Hesap Verecek! Ha-
san Ferit Gedik Ölümsüzdür!”
sloganları atılarak 8 kişinin ka-
tıldığı eylem sonlandırıldı.

Ülkemizde Gençlik
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Dilan Ekin Yalnız Değildir

Hatay TAYAD’lı Hayat Uçucu’dan Nuriye ve
Semih İçin CHP Milletvekillerine Mektup



SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Mücadeleyi, büyük zorluklar içinde ve büyük
bir baskı ve kuşatma altında sürdürüyoruz. Düşman,
mücadelemizi ve örgütlenmemizi engellemek için
önümüze ideolojik, politik, idari, polisiye, her türlü
engeli çıkarıyor. Büyük bir iradeyle, doğru politikalarla
bu engelleri aşıp, yolumuzu açmaya çalışıyoruz.

Bu yürüyüşte, bir de kendimizden kaynaklanan
engeller var. Kaynağı kendi eksikliklerimiz olan bu
engeller, düşmana karşı daha güçlü bir mücadele sür-
dürmemizi, düşmana daha güçlü darbeler vurmamızı
engelliyor. 

Kaynağı kendimiz olan engellerden biri de unut-
kanlıktır. 

Bir kişi, sadece kendisini ilgilendiren bir konuda,
bir şeyi unuttuğunda, o çok önemli bir sorun oluştur-
mayabilir. Ama devrimci mücadele ve örgütlenme,
kolektivizm temeli üzerinde şekillenmiş, her parçası
birbirine bağlı, herkesin yaptığının diğerlerini etkilediği,
her birimin olumluluklarının ve olumsuzluklarının
öteki birimlere yansıdığı bir örgütlenme içinde; bir
tek kişinin unutkanlığı bazen bütün bir çarkın dönmesini
engelleyebilir. 

Unutkanlık, sadece bu kadar vahim sonuçlar ya-
rattığında değil, en basit haliyle bile zarar veren bir
sorundur ve çözülmelidir. 

UNUTKANLIK NASIL/NEDEN OLUYOR?
Bu soruyu cevaplarsak, çözümümüz de ona göre

şekillenir. 
- Yoğunlaşmadığımızda unuturuz. 
- Yaptığımız işi önemsemediğimizde unuturuz.
- O işi küçük, önemsiz gördüğümüzde unuturuz. 
- Bir şeyi gereksiz gördüğümüzde veya umursa-

madığımızda unuturuz. 
- Plansızlığın, programsızlığın içinde boğulduğu-

muzda unuturuz. 
- Dikkatlice dinlemediğimizde unuturuz. 
- Biri konuşurken, bir şey söylerken, kafamızda

başka düşünceler dolaşırsa unuturuz.
- Dağınıksak, kafamız karışıksa unuturuz. 

HEPSİNİ TERSİNE ÇEVİRELİM!
Evet, çözüm, yukarıda sayılan her şeyi, her davranışı

tersine çevirmektir. Burası açık. Fakat nasıl?
İşte bu sorunun cevabında birbirine bağlı iki zo-

runluluk var: 
1- Sorumluluk bilincini büyütmek ve 

2- Buna paralel olarak yoğunlaşmak. 
Unutmak sorununun çözümü buradan geçer. 

ÇÖZÜM: SORUMLULUK BİLİNCİ
Sorumluluk bilinci nedir? Yapacağımız her işten

kendini birinci dereceden sorumlu saymaktır. 
Sorumluluk bilinci; yanlışlara, eksikliklere, di-

siplinsizliklere müdahale etmektir. 
Sorumluluk bilinci; örgütsel işleyişin çarklarının

dönmesi için, gerektiğinde çark gerektiğinde vida, ge-
rektiğinde çarkların arasındaki yağ olabilmektir. 

Sorumluluk bilinci; savaş ve düşman gerçeğini
bir an bile unutmamaktır. 

Sorumluluk bilinci; yaptığımız her şeyin, halkın,
örgütün ve devrimin çıkarına olacağının ve yapma-
dığımız her şeyin, halka, örgüte, devrime zarar vere-
ceğinin ayırdında olmaktır.

Sayılanlara bir daha dönüp bakalım; böyle bir so-
rumluluk geliştirdiğimizde, bir şeyi unutur muyuz?

ÇÖZÜM: YOĞUNLAŞMAK VE 
PRATİK ÖNLEMLER
Yoğunlaşmak, unutmanın önüne geçmenin en temel

yollarından biridir. Yoğunlaşmak, gecemizin gündü-
zümüzün o işle dolmasıdır. Yoğunlaşma, unutulan her
şeyi bize tekrar tekrar hatırlatan bir rol oynar.    

Yoğunlaşmak, işi takip etmektir. Takip, insanı di-
namik ve zinde tutar, unutmasına izin vermez. Yo-
ğunlaşarak, işe ve sürece hakim oluruz. Hakim olursak,
unutmayız, atlamayız. 

Yoğunlaşan beyin, dinamikleşir, berraklaşır, her
şeyi kendiliğindenciliğe bırakan beyin tembelleşir,
karmaşıklaşır. Düşünmeyen, kendiliğindenciliğe bırakan
bir beyin tembelleşir ve unutmaya başlar.

- İyi dinlemek, tam anlamak, konuyu, kararı tekrar
etmek, unutmaya karşı bir başka önlemdir. 

- Bir işi yaparken aynı anda ikinci işi
karıştırmamak;bir çalışmada, toplantıda, kafamızın
sadece orada olması, bir başka önlemdir. 

- Başka yöntemler de geliştirebiliriz. Esas olan, bir
eksiklik ihtimali varsa, önlem almaktır. Önlem almamak
da sorundur. Önemseyen önlem alır. 

Sonuç olarak, unutmak, “kader” değildir; çözümü;
sorumluluk ve yoğunlaşmadır. Sorumluluk ise, kişiye
yukarıdan verilen bir konum, rütbe değildir. Sorumluluk,
sahiplenme bilinci ve pratiğidir. 

SORUN: Unutkanlık
ÇÖZÜM: SORUMLULUK BİLİNCİ
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HALKIN AVUKATLARI ON YIL SONRA BİR KEZ DAHA
MÜVEKKİLLERİNİ AÇLIKLARIYLA SAVUNUYORLAR

Avukatlık sadece mahkeme salonlarında müvekkillerini yasalar çerçevesinde savunmak değildir. Avukatlık
eğer zulüm varsa, eğer mahkeme salonları adaletin celladı olmuşsa, adaleti yeryüzünden gökyüzüne,
direnenlerin, halkın içinde aramaktır. Ve müvekkilinin hakkını zulümden söküp koparmaktır.
Nuriye ve Semih’in avukatı Engin Gökoğlu adalet için, müvekkilleri için açlık grevine başladı.

Nuriye ve Semih’in Direniş
Ateşi Ortadoğu’da da
Alevlenmeye Devam Ediyor

Suriye Halk Cephesi’nin 17
Ağustos’ta Lübnan Halk Hare-
keti’nde, Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakça’nın direnişini du-
yurmak ve dayanışmayı büyüt-
mek için yaptığı basın açıkla-
masının haberini, Arap basının
en büyük gazetesi olan Al Akh-
bar gazetesi 18 Ağustos tarihli
sayısının orta sayfasında yayın-
ladı. Orta gündem sayfanın bir
bölümü Nuriye ve Semih olarak
belirlenmiştir.

Suriye Halk Cephesi üyele-
riyle yapılan röportajda: “Tür-
kiye’de açlık grevinde olan di-
renişçiler yemeğe değil, adalete
açlar. Halkın üzerinde yapılmak
istenen korku duvarlarını direniş
sayesinde tuzla buz ettiler. Ayrıca
katil Tayyip bu korku yüzünden
halka sürekli saldırmaktadır. Nu-
riye ve Semih’in haklı direniş-

lerinin yeni bir halk ayaklanması
başlatacakları gerekçesiyle Nu-
riye ve Semih’in tutuklamışlardır.
Faşist iktidar kendine biat et-
meyen herkesi terörist ilan ede-
rek sindirmeye çalışıyor. Ancak
bunda başarılı olamadı. Açlık
Grevi direnişi yeni Açlık grevi
direnişçileri ile büyümektedir.
Örneğin, Semih Özakça’nın eşi
Esra Özakça, 71 yaşındaki Meh-
met Güvel destek açlık grevi
yapmaktadırlar…” dediler.

Sonuç olarak; Suriye Halk
Cephesi bütün Ortadoğu’da Nu-
riye ve Semih’in sesi olmaya
devam edecek. Çünkü biliyor
ki; mutlak direnenler kazanacak
ve tarihi direnenler yazacaktır.
Çünkü haklı ve meşru olan dev-
rimciler, halktır. Direnenlerdir!

Haber Link:
http://akhbar961.com/artic-

le.php?id=384863

Sarıgazi Halk Cephesi: 
Nuriye ve Semih Bizim Vicdanımız 
Onurumuza, Vicdanımıza Sahip Çıkmaya
Hiçbir Güç Engel Olamaz

Sarıgazi Halk Cephesi katil polislerin 23 Ağustos'ta
mahalleye yaptığı operasyonlarla ilgili aynı gün içe-
risinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle
denildi: 

"AKP faşizmi gün geçmiyor ki korkusundan
Nuriye ve Semih diyenlere operasyon yapıp gözaltına
alarak korkutmaya, sindirmeye çalışıyor. Bu korkusunu
büyüteceğiz, Nuriye ve Semih’i yaşatmak için yıl-
madan mücadele edeceğiz. Nuriye ve Semih bizim
vicdanımız, onurumuz. Vicdanımıza, onurumuza,
sahip çıkmaya hiçbir güç engel olamaz.

AKP faşizmi 23 Ağustos sabahı şafak operasyonu
yaparak ev baskınları yaptı. Aldığımız bilgilere göre
gözaltına alınanlar Sultanbeyli’den Muammer Kaya,
Çekmeköy’den Güner Gündoğan ve Sarıgazi’de Fuat
Sarımaden gözaltına alınarak Vatan işkence merkezine
götürülmüşlerdir. AKP faşizmi ve onun katil polisleri,
işkence yapmaktan, komplo kurmaktan vazgeçin,
biraz olsun onurunuz varsa istifa edin, simit satın,
çocuklarınıza kana bulanmış ellerinizle ekmek ye-
dirmeyin. Selam olsun karanlığı yırtan açlık grevi
direnişçilerine ve onların yanında yer alanlara."
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Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü 14/07/2017 tari-
hinde “Müdafilik Görevinden
Yasaklama” başlıklı yazıyı
Türkiye genelindeki tüm baş-
savcılıklara gönderdi. Düzen-
lemeye göre avukatlar savun-
dukları müdafilerle benzer
suçlardan haklarında soruş-
turma veya kovuşturma bu-
lunuyorsa o kişilerin avukat-
lığını yapmak yasaklanabile-
cek ve yasaklama kararı 2
yıla kadar uzatılabilecek.  

Neydi bu yazının, talimatın
amacı?  Bakanlık “adaletin”
işleyişinde bir eksikliği fark
ettiği için mi bu talimatı gön-
dermişti? Tabii ki Hayır. Gön-
derilen yazıda yargılamanın
üç unsurundan biri olan “sa-
vunma” bir “sorun” olarak
görüldüğü için bu soruna dik-
kat çekiliyor ve hızla müda-
hale edilmesi isteniyordu. 

Yazı daha baştan tüm avu-
katları suçlu ilan ediyor. Avukatlar
aracılığı ile örgütsel haberleşme ya-
pıldığı, talimatlar alınıp verildiği,
delillerin karartıldığı ve bu durumun
“güvenlik zafiyeti oluşturduğu” an-
latılıyordu. Adalet Bakanlığı, avu-
katları hedef almakta hiçbir sakınca
görmüyor.

Avukatlara yönelik bu tehdit ve
saldırılar yeni değildir. Hatta yasal
düzenleme eskiye dayanır. 2004 yı-
lında çıkarılan 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun “Müdafi
göre-vini yerine getirmediğinde ya-
pılacak işlem ve müdafilik görevin-
den yasaklanma” başlıklı 151. mad-
desindeki benzer bir düzenleme var.
Ve biz o zaman da bu düzenlemenin
amacının avukatlık mesleğinin içini
boşaltmak, hak ve adalet peşinde
koşan direngen avukatları baskı al-
tında tutmak  ve sindirmeye çalış-
mak olduğunu anlatmıştık.  Siyasi
davalara giren avukatları hizaya ge-

tirmeyi, onlara çizilen sınırdan dı-
şarıya çıkmamalarını sağlamayı ve
tutsakları avukatsız bırakmayı he-
defliyorlardı. 

Bakanlığa soruyoruz:
Bu düzenleme avukatı suçlu ilan

etmektedir. Avukatları suçlarken
nedir somut kanıtınız? Hangi davada
avukatlar örgütsel haberleşme sağ-
lamıştır, ne zaman ya da kim örgüt
üyeleri arasında talimat aktarmıştır,
hangi mahkemenin hangi dosya-
sında, hangi avukat delil karartmış-

tır? Bir dosyada delil karart-
mışsa hakkında neden dava
açılmamıştır? Bu soruların
hiçbirinin yanıtı yoktur. Adalet
Bakanlığı emri altındaki tüm
savcılara avukatların ”zanlı”
olduğunu kabul ettirmekle kal-
mıyor, “avukatlara karşı ha-
rekete geçin” diye devam edi-
yor. Aynı adliye binalarında
çalışan “sözde” aynı meslek
grubundan insanların bu açık-
lamalar, talimatlar ortadayken
“avukatlara saygılı olmaları
” düşünülebilir mi? Tabii ki
Hayır. Onlar önlenmesi gere-
ken, tedbirler alınması gereken
kişilerdir. Yazıda davaların
“selameti” bakımından, önle-
yici tedbirlerin alınması ge-
rektiği anlatılmıştır. Avukatlar
neden soruşturmaların sela-
metini tehlikeye düşürürler
ki? Ellerinde nasıl bir güç
vardır ki tüm devlet erkinin
gücünün üstüne çıkabilmek-
tedirler.  

Onların selamet dedikleri bas-
kının her yerde artırılması, ülkenin
kendileri için dikensiz gül bahçesine
çevrilmesidir. 

Hapishanelerde tutsakları tecrit
etmek istiyorlar, insansız bırakmak
istiyorlar, evleri hapishaneye çe-
virmek istiyorlar, karakollarda ve
sokaklarda işkenceyi daha yaygın
hale getirmek istiyorlar. Ve tüm
bunları yaparken pervasızlıkları gün
yüzüne çıkmasın, bunlara sessiz
kalınsın istiyorlar.

ADALET BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEMELERLE
AVUKATLARI DİZE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Avukatlar sokak ortasında işkenceyle darp edilerek gün-
lerce gözaltında tutulmaktadır; polis, asker, gardiyan ya
da özel güvenlik saldırılarında avukatların parmakları,
kolları ya da burunları kırılmakta cübbelerine kan sıçra-
maktadır. Bunların talimatını verenler bu yazıları kaleme
alanlardır. Savcılıklara yollayanlardır.

Bu saldırılar ilk değildir, son da olmayacağı açıktır. Avu-
katların hizaya çekilmesine, susturulmasına yöneliktir.

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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Onun için avukatlara yönelik sal-
dırılar son dönemde azgınlaşmıştır.
Onun için avukat gözaltıları, avukat
tutuklamaları artmıştır. Avukatlar
sokak ortasında işkenceyle darp edi-
lerek günlerce gözaltında tutulmak-
tadır; polis, asker, gardiyan ya da
özel güvenlik saldırılarında avukatların
parmakları, kolları ya da burunları
kırılmakta, cübbelerine kan sıçramak-
tadır. Bunların talimatını verenler bu
yazıları kaleme alanlardır. Savcılıklara
yollayanlardır.

Bu saldırılar ilk değildir son da
olmayacağı açıktır. Avukatların hizaya
çekilmesine, susturulmasına yöneliktir.  

Neden avukatlar?
Avukatlık temsiliyettir. Biliyoruz!

Amacımız avukatlığı iyi yaparak halkı
ve hakları savunmaktır. Halkımızın
mücadelesine güç katmaktır. Bize sal-
dırarak temsil ettiklerimize gözdağı
vermek istiyorlar. Peki biz kimin avu-
katlarıyız? Polis şiddetiyle katledi-
lenlerin, emeğini hakkını savunan iş-
çilerin, madencilerin, öğrencilerin,

kamu emekçilerinin, yoksulların kı-
sacası emekçi halkımızın avukatlarıyız.
Halk için, hak ve özgürlükler için,
adalet için mücadele edenlerin safın-
dayız.

Bu nedenle önleyici tedbirlere
başvuruyorlar? Nedir önleyici tedbir?
Kimi zaman bunun adı OHAL oluyor,
kimi zaman KHK şimdi de avukatları
yasaklama..

Böyle bir hukuk sisteminden adalet
ve hak beklenemez.  Yapılan her yeni
uygulaması ile geniş halk kitleleri
için meşruiyetini kaybeden bu ku-
rumların bağımsız olmadıklarını, ta-
limatla hareket ettiklerini halkımıza
anlatmak boynumuzun borcudur. Tem-
sil ettiklerimiz için mücadele etmeye
ve onların haklarını savunmaya, mes-
leğimize dönük saldırıları da boşa çı-
karmaya devam edeceğimizi bir kez
daha ilan ederiz. 

AVUKAT YASAKLAMALARI-
NA SON!

SAVUNMA HAKKI ENGELLE-
NEMEZ!

Okmeydanı Halk Meclisi:
Mahallemizde Yozlaşmaya ve Çürümeye Geçit
Vermeyeceğiz!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 17 Ağustos’ta, böl-
genin belirli kesimlerinde sürmekte olan uyuşturucu so-
rununa karşı mahalle esnaflarıyla, Fatih Sultan Caddesi’nde
bir kahvehanede “Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı
Mücadele” kampanyası kapsamında bir toplantı düzenledi. 

Esnafların da uzun bir süredir rahatsız olduğu bu
sorunla mücadele doğrultusunda ne gibi çözümler suna-
bilecekleri karşılıklı olarak tartışıldı. 

Toplantı öncesi  esnafla görüşülmüş, bilgilendirme
ve görüş alışverişleri yapılarak toplantı yapılması karar-
laştırılmıştı. 

Esnaflarında katıldığı toplantıda, önümüzdeki günlerde
bu sorun etrafında tekrar daha kapsamlı bir toplantı ya-
pılması kararlaştırıldı. 30 kişinin katıldığı toplantı, bu
mücadelenin nasıl sürdürülebileceği konusunda farklı
önerilerin tartışılması ve bu önerilerin nasıl hayata geçi-
rileceği üzerine düşüncelerin belirtilmesiyle sonlandırıl-
dı.

Okmeydanı’nda Torbacılara
Geçit Vermeyeceğiz!

İstanbul Okmeydanı mahalle gençliği uyuşturucu ba-
ronlarına göz açtırmıyor. Mahalle gençliği uyuşturucu
çetelerine karşı 18 Ağustos’ta devriye başlattı. Daha ön-
ceden alınan istihbarata göre bilinen torbacılara gidilip
uyarılarda bulunuldu. Ve uyuşturucu satmalarına izin
verilmeyeceği açıklandı. Gece üç saat süren çalışmada
birçok torbacı mahalle gençleri tarafından uyarıldı. Ayrıca
açıklama yapan mahalle gençleri, şunları vurguladılar: 

“… Uzun bir süredir mahallemizde uyuşturucunun
nasıl arttığına gençlerin yarı baygın halde sokak ortasında
yığılıp kaldığına şahit oluyoruz.   Okmeydanı mahalle
gençliği olarak artan uyuşturucu satışına ve torbacılara
karşı savaşmak zorunluluktur. AKP’nin katil polisini,
torbacıları uyarıyoruz; ayağınızı denk alın. Mahalle
gençliği olarak, Hasan Ferit’e verdiğimiz sözü tutacağız,
uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz!”
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Son haftalarda AKP ve burjuva
medya "metal yorgunluk" gibi uy-
durma bir kavram çıkararak bununla
AKP'nin kendi içinde ve ülke yöne-
timi boyutu ile yaşanan krizi açıkla-
maya çalışıyor. 

Mekanik bir parçanın iç aksanla-
rını değiştirir gibi kendi içinde en az
yüzde ellilik bir "temizlik" harekatına
girişileceği söyleniyor ki; Mayıs ayın-
dan bu yana hazırlanan süreç, bugün
tek tek gelen istifalarla hayata geçi-
rilmeye başlanmıştır. 

Bir iktidarın yönetememe krizi
bir makinede olduğu gibi metal ak-
sanların değişimi ile işler hale geti-
rilemez. Parti içinde yorgun ve yıl-
gınların değişimi -ki kast edilen metal
yorgunluk da budur- ya da istifaya
zorlanmaları ile de kriz sorunu çö-
zülemez. 

Çünkü asıl mesele yorgunluk-
yılgınlık meselesi değildir. Asıl mesele
oligarşinin yönetememe krizinde
odaklanmaktadır. AKP'nin krizinin
kaynağı da parti içi değildir. Ki parti
içinde yaşanan ve genel olarak
AKP'nin yönettiği sürece baktığı-
mızda yerine getirilemeyen vaatler,
hırsızlık, yalan, baskı ve infazlar sü-
reci ile doludur ve kuşkusuz bunun
da ülkenin içinde bulunduğu duruma
katkısı olmuştur. 

Seçim meydanlarında yıllarca hal-
kı kandıran AKP, vaatlerinin hiç
birini yerine getirememiştir. “İşken-
ceye sıfır tolerans” diyerek "demok-

ratikleşme" yo-
lunda ilerleyece-
ğini vaat etmiş
ama işkenceli
sorguları, işken-
celi katliamları
çoğaltarak halkı
dize getirmek is-
temiştir.

Kürt halkına
yönelik devlet
baskısını sonlan-
dıracağını vaat
ederek Kürt halkının oylarına göz
dikmiş, "barış" getireceğini vaat ede-
rek şehirleri yakmış yıkmış, çocuk,
kadın yaşlı, genç binlerce insanı kat-
letmiştir. Getirilen barış değil katliam,
sürgün ve imha olmuştur.

İşsizliğe son vereceği vaatleri ise
işsiz sayısının resmi rakamlara göre
milyonlara ulaştığı bir tablonun ya-
ratıcısı olmuştur. Bugün de dün ol-
duğu gibi işçinin iş garantisi yoktur,
yaşam garantisi yoktur, alınmayan
iş güvenliğinden kaynaklı deyim ye-
rindeyse kelle koltukta işini yap-
maktadır. 

Özelleştirmelerle, yasal düzenle-
melerle ülkemizin toprağını, yer altı
yer üstü zenginliklerini emperyalist
ülkelerin denetimine vermiş, var olan
sömürü düzenini pekiştirmiştir. 

Faşist AKP iktidarı halka ait olanı
çalmış, ayakkabı kutularında depo-
ladıkları paraları inkar edecek kadar
da yüzsüzleşmişlerdir. Her ne kadar
ortaya çıkan gerçekler AKP iktidarı
tarafından yalanlanmaya çalışılsa da
halkımız gerçeği görmeye başlamıştır.
Halkımız artık yalanlara karşı tepki-
sini oy vermeyerek göstermektedir.
AKP  ise  kaybettikçe saldırganlığını
arttırmakta, kendi sesi dışında tüm
sesleri yasaklarla boğmaya çalışarak
yalan propagandalarla bu gerçekliği
örtbas etme çabasındadır. 

AKP yükselen halk dinamiklerini
sindirmek için de baskıya, devlet te-
rörüne, yasaklara, tutuklamalara baş-
vurarak, en haklı ve meşru taleplere
bile tahammül edemez hale gelmiştir.

Kısacası yönetemedikçe, saldırgan-
lığını artırmıştır. 

Bu saldırganlık salt şiddet boyutu
ile kalmayarak her alana yayılmıştır.
Gençlerimizi uyuşturucu, fuhuş, ku-
marla yozlaştırarak beyinlerini teslim
alarak, en yoksulların öfkelerini uyuş-
turmayı hedeflemiştir. Yalan haber-
lerle kışkırtma, halkı bölme, parça-
lama ve kendi iktidarı ile uğraşılma-
sındansa birbirlerini kırsınlar mantığı
ile ırkçı, faşizan ve dini slogan çı-
ğırtkanlıkları yaparak hedefi şaşırt-
maktadır. 

İşi için direnenlere, futbol taraf-
tarlarına varana kadar her kesime
yönelik baskı ve şiddet uygulamak-
tadır. Bu AKP'nin büyük bir çare-
sizliğidir. Bu yönetememe krizinin
artık çıkamayacakları kadar derin-
leştiğinin göstergesidir. Kendi içle-
rinde yüzde ellilik bir "metal yenile-
me" süreci de yeni "aç" hırsızlar ve
katiller bularak zulmetme politika-
larında yeni bir dinamizm yaratmak
istemektedir ki bu istekleri de kur-
saklarında kalacaktır, başaramaya-
caklardır. 

Sonuç olarak; AKP'nin "metal
yorgunluğu" bir yorgunluk değil yö-
netememe krizidir. 

Siyasi ve ekonomik krizine hangi
kavramı uydurursa uydursun aşikar
olan AKP'nin yönetememesidir. 

Halka karşı AKP bugün güçlüdür,
çünkü halk yeterince kitlesel ve ör-
gütlü değildir. Emperyalistleri devi-
recek kitleselliği de, örgütlülüğü de
biz yaratacağız. 

AKP'NİN METAL YORGUNLUK DEDİĞİ 
YÖNETEMEME KRİZİDİR 

AKP yükselen halk dina-
miklerini sindirmek için de
baskıya, devlet terörüne, ya-
saklara, tutuklamalara baş-
vurarak, en haklı ve meşru
taleplere bile tahammül ede-
mez hale gelmiştir. Kısacası
yönetemedikçe, saldırganlığını
arttırmıştır. Bu saldırganlık
salt şiddet boyutu ile kalma-
yarak her alana yayılmıştır. 
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Uyuşturucudan ölüm oranı son 13
yılda yüzde 1833 oranında arttı.  İlk
önce AKP iktidarı rehabilitasyon köy-
lerini çözüm olarak sundu.  Bundan
kısa süre sonra ise AKP iktidarının
bulduğu çözüm whatsapp’tan ihbar
hattı kurmak oldu. Bunu da kamu spot-
ları ile duyurdu. Bir telefon numarası
verilmiş ve gördüğünüzü ihbar edin
diyorlar.  AKP iktidarına soruyoruz:

Bu mudur çözümünüz? İhbarın ne
anlama geldiğini biliyor musunuz? Ne-
reden bilebilirsiniz ki! İhbarın ne demek
olduğunun altını bir açalım o zaman:

İhbar ahlaksızlıktır…ihbar namu-
suzluktur…ihbar şerefsizliktir. 

Siz bu değerlere sahip olmadığınız
için, halktan birbirini ihbar etmesini
istiyorsunuz. Komşu komşusunu ihbar
etsin diyorsunuz, kardeş kardeşi ihbar
etsin diyorsunuz, mahalleli mahallenin
gençlerini ihbar etsin diyorsunuz. 

Halkı aşağılayan politikalarınızı bir-
biri ardına uygulamaya koyuyorsunuz.
Çünkü bu sizin gerçeğiniz.  Ama bu
halk sizin gibi değersiz değil. İhbarın
ne anlama geldiğini çok iyi bilir. O
gencecik tertemiz çocuklarımızı uyuş-
turmak için elinizden geleni yapıyor-
sunuz ve halk çocuklarına şimdi de
onlara ait olmayan değerler yüklemeye
çalışıyorsunuz. Bu halk sizin zanetti-

ğiniz kadar sorumsuz değil, bu politi-
kanız da boşa çıkacaktır.  

Halkımız çok iyi bilir kimin bu so-
rundan sorumlu olduğunu.  Bir what-
sapp ihbar hattı kurup sorunlarımızı
mı çözeceksiniz? Buna kendiniz bile
inanıyor olamazsınız. Arkasına gizlen-
meye çalıştığınız maske gerçek yüzü-
nüzü gizleyemiyor, gerçekler çok net
görünüyor, gerçek yüzleriniz de çok
somut ortadadır, boşuna gizlemeye ça-
lışmayın. Halkı birbirine düşman et-
mektir ihbar. Sizin istediğiniz de budur
zaten, halkları birbirine düşman etmek.
Sorunu çözmek değil, sorunları daha
da derinleştirmektir sizin istediğiniz.
Halkların değerlerine zerre kadar say-
gınız yok çünkü sizin. Bizim halkımız
ihbarcı bir halk değildir, sorunlarını
çözebilecek bir niteliğe sahiptir bizim
halkımız. 

“Whatsapp ihbar hattı” katil AKP
iktidarının çözümsüzlüğüdür.  Çözüm
ihbar etmekmiş, o kadar halk çocukları
uyuşturucu bağımlılığından öldü. Son
13 yılda 1833 oranında artış olmuş bu
monuda.Ve buna ilişmin tek çözüm
ihbar etmekmiş. Anlatmak istedikleri
şudur “biz halk çocuklarını öldürmeye
devam edeceğiz, biz çözümü sunduk,
gerisi sizlere kalmış, ihbar edin”.   Bu
kadar ahlaksız, şerefsiz ve namussuzdur
işte bu katiller. Bu kadar çözümsüz

mü peki katil AKP iktidarı? Hayır!
İstese çözebilir ama çözmek gibi bir
sorunu yok. Çünkü sorunu yaratan
zaten kendileri ve  kar oranı çok yüksek
olduğundan halk çocuklarını uyuştu-
rucuyla yozlaştırıyorlar, katlediyorlar
ve katletmeye devam edecekler.  Bizim
sorunlarımızın hiç birini katil AKP ik-
tidarı veya farklı bir düzen içi parti
çözemez. Bizim sorunlarımızı çözecek
olan mahallemizde  Halk Meclisleridir.
Halk meclislerine gidelim ve orada
sorunlarımızı açık tartışalım. Uyuştu-
rucu sorunumuzu gündeme alalım ve
birlikte çözelim. Uyuşturucuya karşı
biz de savaş açtık ve yeneceğiz. “Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi” açtık ve cepheden
savaşıyoruz.  Halkın sorunlarını sadece
bizler çözebiliriz, devrimciler.  Bizler
her bir halk çocuğunun kurtulması için
alternatif tedavi merkezleri açtık. Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezleri’mizde tedavi edi-
yoruz uyuşturucu bağımlısı olan genç-
lerimizi.  Tedavi yöntemlerimiz ise
çok basit:

- Devrimci değerleri vermek,
- Kollektif yaşam,
- Hayatı paylaşmak, 
- Onlara güvenmek,  
- Sorumluluklar vermek, 

SORUNU YARATANLAR SORUNLARI ÇÖZEMEZ!
UYUŞTURUCU SORUNU YARATANLAR  
UYUŞTURUCU SORUNUNU ÇÖZEMEZ
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- Hayatın içine sokmak,
- Hedefler koymak.
Halkımıza çağrımızdır:
Gençlerimizi ihbar etmeyelim. İh-

bar bir çözüm değildir, yozlaşmanın
bir başka boyutudur. Bizlere, Anadolu
halklarına ait bir değer değildir ihbar,
katillerimizin değeridir.  Eğer genç-
lerimizi, insanlarımızı kurtarmak is-
tiyorsak onları katillerin ellerine ver-
meyelim! 

Bu pisliği kökten temizleyeceğiz
diyoruz. Bu yüzden bizim tedavi mer-
kezlerimize tahammülsüzler çünkü
biz gençleri tedavi etmeyi başarıyoruz.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde 400’e
yakın insan tedavi gördü.  Son 18
ayda  50’nin üzerinde insan başarılı
bir şekilde tedavisini sonlandırdı. Bü-
tün sorunlarımızı devrim çözecek ve
evet, uyuşturucu sorunumuzu da dev-
rimciler çözer. Katillerden yardım is-
temeyelim, uyuşturucu sorununun so-
rumlularından bir şey beklemeyelim.
Gençlerimizi devrimcilere emanet
edelim, devrimcilere gönderelim.
Uyuşturucu alan gençlerimizi gördü-
ğümüzde uyuşturucunun yayılmasının
sorumlularını, katil polisleri, katil
AKP iktidarın kurumlarını aramaya-

lım. Halkın kurumlarına gidip yardım
isteyelim devrimcilerden. Uyuşturucu
satanları gördüğümüzde, onlara bu
olanakları sağlayan katil AKP ikti-
darının kurumlarını aramayalım, dev-
rimcileri arayalım.  Sorunlarımızın
sorumluları bizim sorunlarımızı çö-
zemez.  Bizler bu sorunu çözmek
için savaşıyoruz.  

Onlar zehirliyorlar, biz iyileştiri-
yoruz…

Onlar yozlaştırıyorlar, biz değer
veriyoruz...

Onlar kar peşinde, biz devrim is-
tiyoruz…

Selam Olsun
Direnen Halkın Mimarına…

Kamu Emekçileri
Cephesi (KEC), 17
Ağustos 1999 depre-
minin yıldönümünde,
şu an işi ve emeği
için direnişte olan Mi-
mar Alev Şahin ve
depremin yıldönümü
nedeniyle 17 Ağus-
tos’ta yazılı açıklama
yayınladı. Açıklama-

da kısaca şu sözlere yer verildi;
“… 18 yıl önce onbinlerce insanımız kapita-

listlerin kar hırsının ürünü olan deprem gözetil-
meden yapılan binalar da, deprem de öldüler…
Onbinler bir mezara girdi. 'Sesimi duyan var mı?'
diye sesleniyordu yerin altındakiler. 'Sesimi duyan
var mı?' diye soruyordu yerin derinliklerinde ya-
tanlara yeryüzünde onları arayanlar.

Sesini duyanlar bizimkilerdi. Onun için mimar
olmuştu Alev Şahin. Depremde bunca insanlar
ölmesin, sağlıklı konutlarda otursun istiyordu.
Mimar Alev Şahin işini bu ciddiyet ile yapıp
açgözlü kapitalistlerin tekerine çomak sokmuştur.
Demirden çalan müteahit, istemez Alev Şahin
gibi bir mimarı. Hırsıza onay veren bir devlet de
istemez Alev Şahin gibi bir mimarı. O nedenle
işinden atıldı OHAL bahane edilerek.

Katil devlet, patronlar karlarına kar katsın diye
'halkın mimarını, halkın memurunu ve öğretmenini'
darbe bahanesi ile işten atmıştır. Direniyor Halkın
Mimarı o günden bu yana. Depremin yıl dönü-
münde bir mimar halka daha iyi konutlar yapmak
için direniyor. Bu bilinç ile direnen Alev Şahin
yalnız değildir. Bizden bin selam olsun direnen
Halkın Mimarı Alev Şahin’e.”

En Zorlu Süreçlerde Bile
Umudun ve Gerçeğin Sesi Yine Biziz

Umudun ve ger-
çeğin sesi olan Yü-
rüyüş dergisi halkın
ellerine ulaşmaya,
zorlu süreçlerde bile
umut olmaya devam
ediyor. Yapılan dergi
dağıtımları çalışma-
larından derledikleri-
miz şu şekildedir:
İSTANBUL
Avcılar:
Halk Cepheliler

20 Ağustos’ta Yürü-
yüş dergisini halka
ulaştırmaya devam
etti. Çalışma, Şükrü-
bey ve Reşitpaşa ma-
hallelerinde yapıldı.
Dağıtım sırasında halka Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevi direnişleri anlatıldı. Ve konuyla ilgili olarak da
Halk Cephesi imzalı bildiriler dağıtıldı. Çalışma sonunda
45 dergi halka ulaştırılırken, 100 adet bildiri dağıtıldı.
Bahçelievler:
Halk Cepheliler umudun sesini her insana ulaştırıyor. 19

ve 20 Ağustos’ta yapılan çalışmalarda Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın haklı direnişleri anlatıldı. Direnişe sahip
çıkılması çağrısı yapıldı. Ayrıca “Direnişlerin AKP’nin
korkulu rüyası olduğu, direnişleri büyüterek zaferle sonuç-
landırılmasının bizlerin elinde olduğu" vurgulandı. Bunun
karşısında halktan olumlu tepkiler alındı. Çalışma sonunda
toplam 137 dergi halka ulaştırıldı.
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Nuriye ve Semih için çalışmalar ve
eylemler İstanbul ve Anadolu'da tüm
hızıyla devam ediyor. Halklaşan bir di-
renişi hiçbir güç yenemez. Kazanan Se-
mihler, Nuriyeler ve halk olacaktır. Tür-
kiye genelinde yapılan çalışmaların bir
kısmını aşağıda yayınlıyoruz.

İSTANBUL:
TAYAD'lı Aileler: Çayan Mahallesi

Sokullu Caddesi üzerine 23 Ağustos'ta
TAYAD’lı Aileler tarafından  “Nuriye ve
Semihe Kalkan Elleri Kıracağız /TAYAD’lı
Aileler” imzalı pankart asıldı.

İkitelli Halk Meclisi: Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için İkitelli Halk Meclisi
tarafından 20 Ağustos'ta meşaleli yürüyüş
yapılarak halka 14 Eylül’de Ankara’da
olacak mahkemeye çağrı yapıldı ve dire-
nişin devam ettiğinden bahsedildi. Bunun
yanında kamu emekçilerinin direnişle-
rinden bahseden Halk Meclisi üyeleri di-
renen ve açlık grevi yapan taleplerin
kabulü için direnişe omuz veren Feridun
Osmanağaoğlu’ndan, Mehmet Güvel’den
de bahsetti. Alev Şahin’in direnişi de an-
latıldıktan sonra eylem iradi olarak son-
landırıldı. 

İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür Mer-
kezi çalışanları tarafından 21 Ağustos'ta
Alibeyköy’ün Yeşilpınar Mahallesi’nde
Nuriye ve Semih için birçok kepenk ka-
patıldı ve duvara yazılamalar yapıldı.

İdil Halk Tiyatrosu: İdil Halk Tiyat-
rosu 20 Ağustos'ta Mehmet Güvel’i Ar-
mutlu’da, direniş evinde ziyaret etti. ‘Nu-
riye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin’
diyerek 50 gündür açlığıyla direnen 72
yaşındaki Mehmet Güvel ile sohbet edilip,
türküler söylendi. Aynı zamanda İdil
Kültür Merkezi çalışanları da ziyarete
katıldı.

Fotoğraf ve Sinema Emekçileri:  
FOSEM Nuriye ve Semih’in haklı diren-
işlerini desteklemek amacıyla 21 Ağustos'ta
Çağlayan Vatan Caddesi üzerine sergi
açtı.

Avcılar Halk Cephesi: Avcılar Mus-
tafa Kemalpaşa Mahallesi'nde ve Firuz-
köy'de 18 Ağustos'ta bildiri dağıtımı ve

pullama çalışması yapıldı. Yapılan çalış-
mada  500 bildiri dağıtılırken 100 adet
pullama yapıştırıldı. Avcılar ve Bahçelievler
Halk Cephesi Aileleri olarak 20 Ağustos'ta
Armutlu Mahallesi’nde açlık grevinin 50.
gününde olan Mehmet Güvel ziyaret
edildi.  Mehmet Güvel'le direniş üzerine
sohbet edildi. Armutlu’dan sonra Gazi
Mahallesi’ne gidildi. 

Bahçelievler Halk Cephesi:
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 18

Ağustos'ta Feridun Osmanağaoğlu'nun
süresiz açlık grevine başladığını duyuran
“Feridun Osmanağaoğlu Nuriye ve Semih
İçin Süresiz Açlık Grevinde-Halk Cephesi”
yazılı pankart asıldı. Ayrıca bir sonraki
gün Yenibosna Zafer ve Kocasinan Ma-
hallelerinde Feridun Osmanağaoğlu'nun
süresiz açlık grevinde olduğunu anlatan
yazılamalar yapıldı.

İkitelli Halk Cephesi:
İkitelli Halk Cephesi tarafından 20

Ağustos akşamı Nuriye ve Semih'in sesini
duyurmaya çalışan, devrimcilik yapan
İkitelli’nin Özgür Tutsağı Engin Ateş için
1. Sokak bölgesinde yazılamalar yapıldı.
Aynı gün içerisinde Nuriye ve Semih için
“Nuriye Gülmen, Semih Özakça Serbest
Bırakılsın! Halk Cephesi” yazılı pankart
asıldı.

Sarıgazi Halk Cephesi:
Sarıgazi’de Nuriye ve Semih için ya-

pılacak olan yürüyüş öncesinde konuş-
landırılmış 6 akrep ve 2 çevik otobüsü
yürüyüş öncesi toplanmaya başlayan kit-
leye saldırdı. Saldırıda 2 kişi sürüklenerek
işkenceyle gözaltına alındı. 21 Ağustos'ta
ise Sarıgazi Halk Cephesi Demokrasi
Caddesi’ne pankart asarak Nuriye ve Se-
mih’in direnişini selamladı.

ANADOLU:
Mersin Halk Cephesi:
Mersin Demirtaş Mahallesi'nde 12

Ağustos'ta Nuriye ve Semih için ışık
açma kapama eylemi yapıldı. Mahallede
"Nuriye Semih Yalnız Değildir" sloganları
atıldı.

Yüksel’de Harmanlanan 
Alevi, Gazi’de Büyüten 
Feridun Osmanağaoğlu’na 
Selam Olsun!

Avcılar Halk Cephesi Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça'yla dayanışma
amaçlı süresiz açlık grevine başlayan
Feridun Osmanağaoğlu ile ilgili 19
Ağustos'ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: "Nuriye Gülmen'in ‘İşi-
mi, Ekmeğimi, Onurumu Geri İsti-
yorum’ yazılı dövizle Yüksel’de baş-
lattığı direniş tüm ülkenin adalet ta-
lebine dönüştü. Bu adalet talebine
kayıtsız kalmayan 71 yaşındaki 96
Ölüm Orucu Gazisi TAYAD'lı Meh-
met Güvel'in açlık grevi 49. gününe
ulaştı. Şimdi de Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’nde şehit düşen Osman Os-
manağaoğlu’nun kardeşi TAYAD’lı
Feridun Osmanağaoğlu geçtiğimiz
Pazar günü süresiz açlık grevine baş-
ladı. Faşizmin tüm yasaklamalarına
ve demagojilerine rağmen direniş
Yüksel'den tüm ülkeye, dünyaya ya-
yıldı. Nuriye Gülmen'in ‘İşimi Geri
İstiyorum’ talebi tüm ülkede haksız-
lıklara uğramış halkın umudu oldu.
Bir kişiyle başlayan direniş faşizmin
kabusu oldu. Bir kişiyle başlayan
direniş AKP’nin halkı sindirme po-
litikasını boşa çıkardı. Bir kişiyle
başlayan direniş atılmış milyonlarca
tokada dönüştü. Ve bir kişiden mil-
yonlara tarih böyle yazılıyor. Feridun
amcanın açlık grevi direnişini se-
lamlıyor, tüm halkımızı direnişlere
destek vermeye çağırıyoruz"denil-
di.
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Dergimizin 29. sayısının yayınlandığı 27 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 172. günündeler

*Yüksel Direnişi 292. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 97. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde

Direnenlerin Sesi Soluğu Olmaya Devam Ediyoruz
Direnişi Sahiplenen Bir Halk Denizini Teslim Alamazsınız



Yürüyüş

27 Ağustos
2017

Sayı: 29

EMPERYALİZMİN TASFİYE VE TESLİMİYET DAYATMASI48

45. Gün - 15 Ağustos: 
Bugün Nuriye ve Semih’in ta-

leplerinin kabul edilmesi için baş-
lattığım açlık grevinin 45. günü.
Destek açlık grevcisi arkadaşlarla
yeni bir direniş gününe başlamak
üzere direniş mevziimizdeki yerimizi
aldık. Günün başlangıcıyla birlikte
ilk yaptığımız iş her zamanki gibi
gazetelerimizdeki Nuriye ve Semihle
ilgili haberleri okuyup çaylarımızı
yudumlamak oldu. Sıvı içeceklerimizi
içtikten sonra refekatçim tansiyonumu
ölçtü. Her zamanki gibi iyiydi. Direniş
mevziimizdeki programımız devam
ederken ilk ziyaretçimiz de geldi.
Ziyaretçimiz avukatlarımızdan Özgür.
Kucaklaştık ve oturup sohbet etmeye
başladık. Bugün ufak tefek bir ra-
hatsızlığım vardı. 

Armutlu’da oturan, eskiden be-
raber çalışma yaptığımız  Türkiye
Sakatlar Derneği’nden iki dostumuz
akülü arabalarıyla bizi ziyarete gel-
diler. Direniş alanımız engebeli ol-
duğu için yanımıza gelemediler ama
biz onların yanına gittik ve oturduk.
Eskilerden konuştuk… Bu arada
slogan saatimiz de yaklaştı. Grup
Yorum’dan Betül arkadaşımızın da
bizim yanımızda bugün son günü.

46. Gün - 16 Ağustos:  Günlük
gazete okuma sırasında Nuriye ve
Semih ile ilgili haberleri aradı gö-
zümüz. Dün duyduğumuz refakatçi
haklarının kazanmalarının haberini
bugünkü gazetelerden okuduk. Bu
bizim moralimizi çok yükseltti, çok
sevindik. Günümüzün ilk ziyaretçisi
de geldi. Ankara’dan Esra aradı…
Bizleri sordu ve bizde burada dire-
nişimizle ilgili Esra’ya bilgi verdik
kısaca. Sağlığımın iyi olduğunu, di-
renişimin devam ettiğini ve sonuna
kadar da devam edeceğimi söyledim.
Esra da sağlığının iyi olduğunu ve
olumsuz bir şey olmadığını söyledi
ve içimizi rahatlattı. Sonrasında ise
Esra’ya yeni açlık grevlerini ve ger-
çekleştirdiğimiz töreni, polis saldı-
rısını, direnişi ve zaferi anlattım. 

47. Gün - 17 Ağustos:
Direniş alanındaki yerimizi bu

sabah her zamanki gibi düzenledik,
fakat erkenden yağan kuvvetli yağ-
mur tüm emeklerimizi aldı götürdü.
Sarıgazi Mahallesi’nden genç bir
kızımız geldi. Bu da bizim ilk ziya-
retçimiz olmuş oldu. Bize Sarıgazi
Cemevi’nde yapılacak açlık grevine,
cem evi yönetiminin izin vermediğini
anlattı. Bu konuda sohbet ettik ve
görüşlerimizi anlattık. Bu arada tut-
sağımız İsmail Akkol’un ablası aradı.
Sağlığımı sordu, bende sağlığımın
gayet iyi olduğunu ve direnişimizi
aktardım kendisine. Direnişe gelen
dostlarımın da selamını ileterek te-
lefon konuşmasını sonlandırdık.

Dev-Genç’lilerden 3 gencimiz
ziyaretimize geldiler. Gençlerle Nu-
riye ve Semih’in direnişini ve gen-
çliğin mücadelesini konuştuk. Soh-
betimizi bugün Cumhuriyet gazete-
sinde Nuriye ve Semih ile ilgili çıkan
haberi tartıştık.  Mehmet Esatoğlu
Armutlu’da çekilecek bir film ile
ilgili cem evine gelmiş ve oradan
da oğluyla birlikte direniş yerimize
desteğe uğradılar.

48. Gün - 18 Ağustos: Dev-
Genç’i temsilen 1 aylık açlık grevine
katılan Deniz arkadaşımız ziyarete
geldi. Gelmesine çok sevindik. Açlık
grevi süresince Deniz çalışkanlığı
ve fedakarlığı ile direniş yerinde
bizim elimiz ayağımız oldu. Ne
mutlu ki böyle Dev-Genç’lilerimiz
var. Dev-Genç’ten dostlarımız geldi.
Kendilerine hemen çay ve şeker ik-
ram ettik. Saat  17:00’da sloganları-
mızı attık. Bir yandan da Kadı-
köy’deki her hafta yapılan eylemde
aklımız. Grup Yorum’dan dostlarımız
ziyaretimize geldiler. Sohbet ettik. 

49. Gün - 19 Ağustos: Sıvıları-
mızı içtik ve gazetelerimizi okuyoruz.
Nuriye ve Semih’in telefon görüş-
mesini kestiklerini öğreniyoruz. Ne-
deni ise görüşme esnasında emekçi
kelimesini kullanmakmış. Şimdi bir
kez daha emek, halk gibi kelimeler-
den ne kadar korktuklarını gördük.

Grup Yorum’dan Bahar arkada-

Nuriye ve Semih Açlarsa, 
Tüm Halk Açtır Süresiz Açlık Grevi Direnişindeki

71 Yaşında TAYAD’lı 
Mehmet Güvel’den...



şımız ziyaretimize geldi. Öğrendik ki
Bahar da 1 haftalık açlık grevine başlamış.
Direnişi Gazi Mahallesi’nde Feridun’un
yanında sürdürecekmiş. Bizimle biraz
sohbet ettikten sonra direnişe başlamak
üzere Gazi’ye gitti.  olduğunu, bol bol
espri yaptığını anlattı. Bizim resmimizi
çekti. Biz de resmi Feridun’a göstermesini
rica ettik…

Mahalleden gelen arkadaşımız tele-
fondan baktığı haberlerde Tekirdağ F
Tipi’ndeki siyasi tutsakların yemekten
zehirlendiğini bildirdi. Gemlikten misa-
firlerimiz geldiler ziyaretimize. Slogan
saatimiz geldi. Dev-Genç’lilerle birlikte
sloganlarımızı gür bir şekilde attık.

50. Gün - 20 Ağustos:
Bugün, geleneğimize göre 50. gün

kınası yakacağız. Direniş alanında bunun
için bir program düzenlenecek. Türkü
dinletisi olacak, direnişle ilgili konuşmalar
olacak. Bugün benden de beklenen bir
konuşma olacak. Bağcılardan iki arka-
daşımız ziyaretimize geldiler. Sloganla-
rımıza eşlik ettikten sonra oturduk. Son-
rasında da İdil Kültür Merkezi çevresinden

bir arkadaş geldi. Onunla da sohbet et-
tik… Özgür Tutsaklarımızdan Talat
Şanlı’dan telefon geldi.

Bu arada programa gelen ziyaret-
çilerimiz artmaya başladı. Buradaki
sandalyelerimizin yetmeyeceği malum
bunun için  ziyaretçilerin yardımıyla
komşulardan sandalye taşımaya başla-
dı.

Feridun önlük giyme töreninden
çekilen resimlerden birini çerçeveletip
bana hediye olarak getirdi. Artık açlık
grevi kına programı saati gelmişti, gelen
misafirlere duyuruldu. Arkadaşlarımız
konuşmalarımız için ses cihazı getirdi.
Mikrofonu elime alıp ilk konuşmayı
yaptım. Direnişimin nedenlerini, Nuriye
ve Semih’i anlattım. Direniş geleneğinde
kınanın yerini ve öneminden bahsettim.
"Biz TAYAD’lıyız, biz bu yola baş
koyduk ve sonuna kadar direnişimiz sü-
recek” dedi ve uzun bir alkışın ardından
kına programı başladı… Herkes çok coş-
kulu ve bir o kadar da heyecanlıydı.
Kına yakma töreninden sonra Halkın
Mühendis Mimarları’ndan oluşan müzik

grubu direniş şarkılarıyla gelen kitleyi
coşturdu. Tatlı bir yorgunlukla bir direniş
gününü de böylece bitirip istirahate çe-
kildik.

51. Gün - 21 Ağustos:
… Grup Yorum Korosu’ndan bir ar-

kadaş geldi. Önlüğünü giyerek 1 günlük
destek açlık grevine başladı. Direniş ala-
nımız Pazartesileri diğer günlere göre
daha sakin oluyor. Sloganlarımızı coşkuyla
atıp istirahate çekildik.

52. Gün - 22 Ağustos:
Dün gece geç saatlere kadar direniş

yerine aldığımız yeni çadırı kurmakla
meşgul olduk.  Kezban ana geldi. Bugün
destek amaçlı bir gün benim yanımda
olacağını söyledi. 

Suriye'de 1 aylık Açlık Grevi 
Tarihimiz Boyunca Başladığımız

Direnişleri Kazandık
Nuriye ve Semih’in Direnişi de Za-

feri Kazanacak!
Suriye Halk Cephesi, 21 Ağustos’ta,

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
taleplerinin kabul edilmesi ve işlerine
iadesi için dayanışma amaçlı 1 aylık
dönüşümsüz açlık grevi direnişine baş-
ladı. Direnişe başlayan Halk Cepheliler,
bir video yayınlayarak başta Nuriye
ve Semih olmak üzere, şu an açlık
greviyle direnen bütün yoldaşlarını ve
dostlarını selamladı. Ve zaferi direnişle
mutlaka kazanacaklarını dile getirdiler.
Çünkü bu kavgada haklı ve meşru ol-
manın bilinciyle ve kazanmanın mutlak
inancıyla açlık grevlerine başladıklarını
duyurdular. Videonun linki aşağıdadır.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=g
7i9HfhEa2c
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Lübnan'da Nuriye-Semih İçin 
Enternasyonalist Dayanışma

Suriye Halk Cephesi, 17 Ağustos’ta
Lübnan Halk Hareketi merkez bürosunda
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişinin daha geniş kesimlere ulaşması
için basın açıklaması düzenledi. Daya-
nışma amaçlı basın açıklamasına katılan
kurum ve isimler şu şekildedir; Türkiye
Halk Cephesi (Suriye Temsilciliği), Lüb-
nan Halk Hareketi başkan ve üyeleri,
Lübnan İşçi Derneği Başkanı Zaher Al
Hatiyb, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
üyesi, Khyem başkanı Muhammed Safa,
Al Murabituwn örgütü başkanı Mustafa
Hamdan ve basın olarak Al Meyadiyn,
Al Akhbar gazetesi ve Halk Hareketi
basını katıldı.

Toplantıda ilk olarak Halk Hareketi
Başkanı İbrahim Al Halebiy söz alarak;
“Biliyorsunuz ki Türkiye’de bir direniş
başladı, elbette bu direniş Türkiye hükü-
metinin, darbe girişiminin ardından halka
karşı uyguladığı baskıların ve yasakla-
maların ardından oldu. Şimdi ise Türkiye
Halk Cephesi’nden yoldaşımız bize, iş-
lerine geri dönmek için direnişe başlayan
iki eğitmenden bahsedecek. Bu eğitmenler,
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça’dır, şu an 160 günü aşkın
süredir açlık grevindeler, bu nedenle yol-
daşlarımız bu direnişi büyütmek için her
yerde dayanışma çalışması başlattı. Şimdi
ise Halk Cepheli yoldaşlarımız büromuzda
yapmakta olduğumuz toplantıda bizimle
bu konuyla ilgili bilgiler paylaşacak. Biz
de Lübnan Halk Hareketi ve vatansever
Lübnan ve Filistin örgütleri-partileri olarak

sizlere hoş geldiniz diyoruz ve kesin
olarak dayanışmada olduğumuzu belir-
tiyoruz” dedi.

Ardından söz alan Türkiye Halk Cep-
hesi temsilcisi, açıklamasında kısaca şu
sözlere yer verdi; “162 gündür aç olan
Nuriye ve Semih, faşist Erdoğan’ın baskı
altına aldığı Türkiye halkını temsil edi-
yorlar. Nuriye ve Semih ile yapılan bir
röportajda soruyorlar; “siz aç mısınız?”
diye. Onlar ise; “bizim açlığımız yemeğe
değil adaletedir” cevabını veriyorlar. Sizler
de biliyorsunuz ki Türkiye’deki sistem
faşist bir sistemdir ve adalet yoktur. Ör-
neğin Türkiye’de Berkin Elvan ve evinde
“galoş giyin” dediği için Dilek Doğan
katil polisler tarafından öldürüldü. Katil-
lerin kim olduğu bilindiği halde hiçbir
ceza almamışlardır… (...) 

İşlerinden atıldıktan sonra zulme karşı
boyun eğmediler ve Ankara Yüksel Cad-
desi’nde direnişe başladılar. Direnişin ilk
30 günü polis tarafından sürekli işkenceyle
gözaltına alındılar. Bir ayın ardından ise
devlet geri adım attı ve eylemler 120.
güne kadar halkın yoğun katılımıyla
devam etti. 120 günün ardından ise süresiz
açlık grevine başladılar. Bunun ardından
direniş daha çok büyüdü ve binlerce
kişinin katıldığı destek eylemleri oldu.
Tabi hükümet bu durum karşısında korktu,
Nuriye ve Semih’i tutukladı. Bahane
olarak da, yeni bir ayaklanma yaratacak-
larını belirtti. Tabi direnişi durduramadılar
ve insanlar şimdiye kadar onlarla daya-
nışma amaçlı eylemler ve açlık grevleri
yapıyor. Ve bizlerde direnişi büyütmek
için birçok yerde eylemler ve çalışmalar

başlattık. İstiyoruz ki, bu direnişi Lübnan
ve Filistin halkları da duysun... 

Son olarak bütün katılan vatansever
Lübnan ve Filistin örgütlerine-partilerine
çok teşekkür ediyoruz.”

Yapılan açıklamaların ardından söz
alan Lübnan Halk Hareketi üyesi Najah
Al Vekiym bir eleştiride bulunarak şu
sözlere yer verdi; “Ben Lübnan basını
konusunda şu sözleri söylemek istiyorum.
Tabi Al Meyadiyn, Al Akhbar ve Halk
Hareketi basınına teşekkür ediyorum.
Birçok Lübnan basını gidip petrolle kir-
lenmiş olan Haliç bölgesindeki, bilhassa
Suudi’nin pis haberlerine koşar. Ve biz
isteriz ki Lübnan basını bizim yanımızda
bu konu üzerinde dursun, o kirli haberlerle
kendini kirletmesin. Biz basın olarak güç-
süzüz, ama halkın yanında olduğumuz
için güçlüyüz ve kesin dayanışmamızın
halka ulaşacağından eminiz.” dedi. Yaptığı
konuşmanın ardından katılımcılar tara-
fından sözleri doğrulandı ve alkış aldı.
Son olarak Lübnan İşçi Derneği başkanı
da geç katılımından dolayı özür dileyip,
dayanışma amaçlı yazmış olduğu mesajı
Halk Cephelilere takdim etti.

Direniş, Enternasyonalizmi 
Büyütüyor

14 Eylül’de Nuriye ve 
Semih İçin Ankara’dayız!

İkitelli Halk Cephesi Olarak 
Tüm Halkımızı Nuriye Gülmen ve

Semih Özakça’yı Mahkemede Sahip-
lenmeye Çağırıyoruz.

Halkımız 2 öğretim görevlisi 9
Mart’tan bugüne süresiz açlık greviyle
166 gündür direniyorlar. 

Tüm dünya Nuriye ve Semih için
direniyor. Direnişleri her geçen gün ar-
tıyor. Yüksel Caddesi’ndeki direniş 1
kişiyle başladı, sonrasında 2 kişiyle, ar-
dından Nuriye ve Semih için Türkiye
ve dünya halkları ayağa kalktı... 

Direnişin en başından beri İkitelli
sokakları her akşam, her hafta, her ay
günden güne Nuriye – Semih halka an-
latdı. 

İkitelli sokaklarında iki kamu emekçisi
için her akşam eylemler düzenlendi ve
mahkeme için çalışmalar yapıldı! Cuma
akşamları Kadıköy’de, Taksim’de oturma
eylemleri Galatasaray Lisesi Önünde,
Armutlu’da Mehmet Güvel’i ziyaret ve
İkitelli’de demokratik kitle eylemlikleri
düzenlenmiştir ..

Nuriye Semih Onurumuzdur!
Emekçiyiz, Haklıyız Kazanacağız!

Yürüyüş
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Nuriye ve Semih Yaşasın Demek Suç Değildir!
Beleştepe Taraftarlarına Özgürlük!

Gözaltına Alsanız da, Tutuklasanız da 
Nuriye Semih Demeye Devam Edeceğiz!

Sarıgazi Halk Cephesi Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça ile dayanışmak amacıyla yapılan çalışmalara
katil polislerin saldırmasıyla ilgili 20 Ağustos'ta bir
açıklama yayınladı. Açıklamada: "AKP faşizmi gözaltına
alarak, tutuklayarak Nuriye ve Semih demekten vazge-
çeceğimizi düşünüyorsa yanılıyor. Nuriye ve Semih
Anadolu halklarının iki direnişçi evladıdır. Anadolu
halkları evlatlarının yaşaması, işlerine geri iade edilmesi
için mücadeleyi büyütüyor. Direnmenin meşruluğunu
yok edemezsiniz. Biz bıkmayacağız, siz bıkacaksınız
çünkü siz her an, her zaman bizleri karşınızda görmeye
devam edeceksiniz. 

15 Ağustos’ta Sarıgazi Mahallesi'nde Nuriye ve Semih
için çalışmalar devam ederken Demokrasi Caddesi'nde
Hasan Kılınç, Muhammet Yerlikaya gözaltına alındı. 18
Ağustos’ta Muhammet Yerlikaya çocuk şubeden serbest
bırakılmış, Hasan Kılınç ise 19 Ağustos’ta çıkarıldığı
mahkemede tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne gönde-
rilmiştir. Nuriye ve Semih için özgürlük istemek suç
değildir. Asıl suçlu onları işinden ihraç edenlerdir. Onları
ve ekmekleri için direnirken tutuklayanlardır. Gözaltına
alınmak ve tutuklanmak pahasına Nuriye ve Semih
demeye devam edeceğiz..." denildi.

Sarıgazi Halk Cephesi; 21 Ağustos'ta da aynı konuyla
ilgili yayınladığı açıklamada şunlara değindi: "Bizler haklılığımız
ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle direnmeye Nuriye ve
Semih demeye devam edeceğiz. AKP’nin faşist polisleri
sizler ise, korkaklığınızdan, çaresizliğinizden mahallemizi ak-
replerle, TOMA’larla ve Çevik kuvvet polislerinizle kuşatma
altına aldınız. Bu sizin gücünüzün ifadesi değil, güçsüzlüğünüzün
tezahürüdür. 20 Ağustos’ta Sarıgazi Halk Cephesi’nin çağrısıyla
Nuriye ve Semih için yürüyüş çağrısı yapıldı. Öncesinde ma-
hallemizde el ilanlarını dağıtarak halk yürüyüşe davet edildi.
Yürüyüş saatinde ise AKP’nin katil polisleri mahalleyi akrep,
TOMA ve Çevik Kuvveti yığarak engellemeye çalıştı.
Toplanma alanında kitle toparlanmaya çalışırken akrep
saldırmaya başlamış ve yolda gördüğü herkesi kovalamaya
ve gözaltı yapmaya çalışmıştır. Bu esnada Demokrasi
Caddesinde yürüyen Dilan Ekin gözaltına alındı. Mahallemizde
cirit atan katil polisleri er ya da geç kovacağız. Çünkü biz
haklıyız, biz kazanacağız.." denildi.

"Nuriye ve Semih Yaşasın"
pankartı açan Beşiktaş taraftar-
larından 11 kişinin tutuklanma-
sıyla ilgili 21 Ağustos'ta Kamu
Emekçileri Cephesi tarafından
bir açıklama yayınlandı. Açık-
lamada: "Beşiktaş-Konyaspor
Süper Kupa maçında, “Nuriye
ve Semih Yaşasın” pankartı açan
Beleştepe taraftar grubundan 11
Beşiktaş taraftarı hakkında tu-
tuklama kararı verildi. Söz ko-
nusu maçta açılan pankartla ilgili
Samsun Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nca açılan soruşturmada, 17
kişi hakkında örgüt propagandası
iddiasıyla yakalama kararı çı-
karılmıştı. Faşizm, Nuriye ve
Semih’in ismine dahi tahammül
edemiyor ve onları sahiplenen
herkese saldırıyor bir süredir.
Faşizmin yargısı, en tepeden
geldiği anlaşılan talimatla, Nuriye
ve Semih’i sahiplenen herkese
dava açıyor, tutukluyor. (....)

Maçta Konyaspor taraftar-
larının sahaya bıçakla girmesi,
İzmir Marşı’nın yuhalanması,
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' pan-
kartının stadyuma sokulmaması
ve atılan ırkçı sloganlar, halkın
ciddi tepkisini çekmiştir. Üstelik
bu Konyaspor taraftarının ilk
vukuatı da değildir; 10 Ekim
Ankara Katliamı’nın hemen son-
rasında Konya’da oynanan milli
takımın maçında, katliamda ha-
yatını kaybedenler için yapılan
saygı duruşu, aynı taraftarlarca
yuhalanmıştır. Her ne kadar fut-
bol müsabakaları ülkemizde yay-
gın olarak takip ediliyor ve tar-

tışılıyor olsa da, bu maç her za-
mankinden fazla gündemi meş-
gul etmiştir. Tüm bu tepkilere
maruz kalan Konyaspor Kulübü
Başkanı ise, efendilerinden öğ-
rendiği gibi, terör demagojisine
sığınarak kendini aklama çaba-
sına girmiştir. Faşist taraftarların
saldırganlıklarını 'teröre tepki'
ile meşrulaştırmak istemiş; işini
isteyen iki eğitimci Nuriye ve
Semih’i terörist ilan etmiştir.
Beşiktaş taraftarlarının açtığı
pankartı hedef göstermiştir. Bu
durum, açılan pankartla ilgili
tartışmaları ve Nuriye ve Se-
mih’in mücadelesini daha geniş
kitlelere ulaştırmıştır. Siyasal ik-
tidar Nuriye ve Semih’le ilgili
tüm eylemlere zaten saldırmak-
tadır. Öte yandan bu pankart ve
beraberindeki tartışmaların etkisi,
öfkesini daha da büyütmüştür.
Ortada hiçbir suçlama olmadan,
Beşiktaş taraftarlarının tutuk-
lanma sebebi budur. Yapılan ey-
lem ses getirmiş, etkili olmuştur.
Faşizmin tüm bu saldırılarına
rağmen halkın 'Nuriye ve Semih'
demesi, mücadelenin haklılığının
ve meşruluğunun kitleler tara-
fından görülmesinin bir sonu-
cudur. Bedeli ne olursa olsun,
kitleler Nuriye ve Semih de-
mekten vazgeçmemektedir. Tu-
tuklanan 11 Beşiktaş taraftarı
arkadaşımız da, Yüksel Direnişi
tutsaklarındandır. Nuriye ve Se-
mih dedikleri için, faşizm tara-
fından tutsak edildiler. Onları
yalnız bırakmamak boynumuzun
borcudur…" denildi.

Dergimizin 29. sayısının yayınlandığı 27 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 172. günündeler

*Yüksel Direnişi 292. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 97. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde



Bizler Avrupa Dev-Genç olarak bu
onurlu direnişi desteklemek için süresiz
açlık grevi direnişiyle Yüksel Direnişi’ni
bulunduğumuz yerden destekliyoruz. Ar-
kadaşımız Orhan Deniz Batasul, Nuriye
ve Semih için, Avrupa Dev-Genç’e yönelik
baskılara karşı ve Avrupa Dev-Genç’li
Gamze Köse’nin Türkiye tarafından pa-
saportuna el konulmasını  protesto etmek
için 20 Ağustos itibariyle Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın talepleri kabul edi-
lene kadar süresiz açlık grevine girdi.
Bugün ayrıca 3 kişi daha destek açlık
grevine girerek direnişe dahil oldu. 

2. gün: 17 Ağustos 2017 tarihinde
çadırımızın ve destek açlık grevimizin
2.günüydü. Yine Duisburg Hamborn
Meydanı’nda açtığımız çadıra dün olduğu
gibi bugün de yoğun ilgi vardı. Bir ekip
çadırda beklerken diğer ekip Hamborn’da
kurulan pazarı gezip bildiri dağıttı. 

3. gün: Bugün süresiz açlık grevimizin
3. günüydü. Güne kitap ve dergi okuyarak
başladık. Ayrıca Gazi Mahallesi’nde açlık
grevinde olan Feridun amca ve Betül ile
konuştum erken saatlerde. Öğlen hep
birlikte Alman kurumlarını, derneklerini
ve kahvelerini gezerek ülkedeki ve Av-
rupa’daki açlık grevlerini anlattık.

4. Gün: Sabah erkenden çayımızı
demledik ve derneğimizi temizleyip dergi
okuduk. Öğlen Dev-Genç’li arkadaşlar
ziyaretime geldi. Onlarla hep birlikte
doğru düşünme (4+3) konulu eğitim ça-
lışması yaptık.
Ayhan Yalman , Dortmund’da 
Süresiz Açlık Grevine Başladı!

Ayhan Yalman arkadaşımız  21 Ağus-
tos 2017 günü işleri ve onurları için
166. gündür açlık grevinde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için süresiz
açlık grevine başladığını açıkladı!

Ayhan Yalman açıklamasına kendisinin
süresiz açlık grevine neden başladığını
anlatarak başladı.

Gün geçtikçe Nuriye’nin ve Semih’in
durumu  ciddileşiyor. Katil AKP’e hergün
Yüksel Caddesi’nde bulunan direnişçilere
saldırıyor. Yüksel Direnişi 286. Nuriye
ve Semih açlığın 166., Esra açlığın 91.,
Mehmet amca açlığın 51. ve Feridun
abimiz açlığın 8. gününde. Direniş her
yere yayılmış durumda ve tüm baskılara
rağmen devam etmektedir” dedi.
NRW Dev-Genç’liler Köln’de 
Kahvehanelerde Konuşmalar Yaptılar

17 Ağustos günü Köln Ehrenfeld böl-
gesindeki kahvehaneleri dolaşarak 19.
Ağustos günü Köln’de Nuriye ve Semih
Özakça için düzenlenecek yürüyüş ve
miting anlatıldı ve aynı zamanda yürüyüşe
çağrı yapıldı.

Kahve konuşmalarına 3 Dev-Gençli
katıldı.

Köln’de Bulunan Anayasa Koruma
Örgütü Önünde Dev-Genç’e Yönelik
Saldırılar Protesto Edildi!

NRW Dev-Genç olarak 18 Ağustos
günü Köln’de bulunan Anayasa Koruma
Örgütü önünde saat 18:00’da Şubat
2017’den bu yana Dev-Genç’e yönelik
saldırıları protesto etmek için eylem dü-
zenledik. 

Köln: Direnişimizi tüm halkımıza
anlatmak için günlük program çıkarttıktan
sonra Dortmund’tan ziyaretimize gelen
ve süresiz açlık grevinde bulunan Ayhan
abimizi karşıladık. En küçük ziyaretçimiz
Bahtiyar bebek direnişimizin 2. gününü
gün boyunca neşesiyle doldurdu.
Köln Destek - 3. Gün

Sabah çaylarımızı hazırladık. Kitaplar
okudunduktan sonra günlük program çı-
karıp Ehrenfeld semtinde esnaflara gidildi,
Nuriye ve Semih’in direnişleri anlatıldı.
Köln’de Nuriye ve Semih için Yürü-
yüş ve Miting Yapıldı

19 Ağustos tarihinde NRW Halk
Meclisleri girişiminin çağrısı üzerine Nu-
riye ve Semih için yürüyüş yapıldı. “Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça 164 Gün-
dür Açlık Grevindeler, AKP Faşizmi 80
Milyon Halkımızı Teslim Alamayacak”
ve “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
İle Dayanışma” yazılı pankartlar arkasında
sıralanıp miting yerine doğru yürümeye
başlanıldı. Yürüyüş Ehrenfeld semtinde
bulunan yüzlerce insanın ilgisini çekmeyi
başardı. Nuriye ve Semih’in direnişini
anlatan Almanca ajitasyonları halk dikkatle
dinledi ve bildiri istediler. 

Mannheim: 22 Ağustos günü Mann-
heim çarşısında 3 ayrı noktalarda oturma
eylemi düzenlendi. Nuriye ve Semih için
oturma eyleminin başlaması Türkiyeli
halkın yoğun ilgisini çekti.

Stuttgart: Stuttgart Anadolu Fede-
rasyonu Cumartesi akşamı saat 18:00’
da Stuttgart şehir meydanında bir araya

Av ru pa’da
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gelerek, Nuriye ve Semih nezdinde “Direnenleri Selam-
layarak” AKP faşizmini teşhir etti.

Halk Okulu Çalışması: “Bildiğini paylaş, bilmediğini
öğren” ilkesi üzerinden başlatılan Halk Okulu çalışmasında,
Nuriye ve Semih’in direnişi üzerine “Tarihsel Haklılık-
Siyasal Haklılık” konulu Yürüyüş dergisi 28. sayısının
başyazısı okundu, üzerinde görüşler alındı.  

Frankfurt: 19 Ağustos günü Hauptwache’de Nuriye
ve Semih’in Direnişine destek ve Dersim’i yakan faşizme
karşı öfkeyi birleştiren eylem gerçekleştirildi. Emekçi,
Hasan Sağlam, Cemil Koçgiri, Mikail Aslan, Tülay ve
Grup Yorum’un da katıldığı eylemde sanatçılar faşizmi
lanetleyen konuşmaları ve türküleriyle eyleme güç
verdiler. 
Hollanda: 13 Ağustos Pazar günü bir ailemizin evinde
bir araya gelen Halk Cepheliler hem kahvaltı yaptılar
hem de gündemi, Nuriye ve Semih direnişini değerlen-
dirdiler. 
Nuriye- Semih İçin Eylem

Her hafta olduğu gibi bu haftada Rotterdam merkez
tren istasyonu önünde bir araya gelerek oradan geçenlere
Nuriye ve Semih’in adalet ve onur mücadelerini anlattık.
Hindistanlı, İranlı, Arjantinli, Hollandalı, İngiliz… bildiri
verdiğimiz  herkes direnişle yakından ilgilendiler. Hin-
distanlı takip edebileceği internet adresleri istedi, bu ad-
resleri Hindistan’daki arkadaşlarına da göndereceğini ve
direnişi anlatacağını söyleyerek ayrıldı yanımızdan.
İsviçre Çadır Günlüğü:

İsviçre’nin Zürich şehrinde açtığımız Nuriye ve
Semih’e destek çadırımız gece ve gündüz nöbetine
devam ediyor. Çadırımız bugün 77. gününde. Soğuk ve
yağmurlu havaya rağmen ziyaretçilerimiz çadırımıza
gelmeye devam ediyor.

Çadırımızı bugün hem Türkiyeliler, hem de Almanlar,
İspanyollar, gazeteciler ziyaret etti ve zaman zaman
çadır nöbetimize eşlik ettiler. 

Tüm sohbetlerde “daha fazla ne yapabiliriz” konusu
konuşuldu ve hemen hemen bütün ziyaretçilerimiz iş
yerlerinde, okullarında bu konuyu gündeme getireceğini
söylediler.

Yüksel Direnişi 287. gününde devam ederken Nuriye
ve Semih’in direnişi de bugün 167. günü geride bırakıyor. 
Çadırda 82. günü geride bırakıyoruz...

Çadırımız gece gündüz açık kalarak gelen - giden in-
sanlara direniş konusunda bilgi verilerek anlatılmaya
devam ediyor. Her gün Nuriye ve Semih’in yalnız olma-
dığını ve bu direniş artık halkın her kesiminde yer
edindiğini anlatmaya devam edeceğiz.

70 yaşındaki ana-babalarımız, gençlerimiz nasıl di-
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reneceklerini, katillere boyun eğmeye-
ceklerini tüm dünyaya bulundukları her
yerde göstermeye devam ediyorlar.

Bu direnme ONURU sadece biz ezi-
len HALKLARINDIR. Ülkemizi işgal
eden emperyalistlere ve uşaklarına her
yerde karşılarına çıkarak  onlara dar
edeceğiz.
Yunanistan Atina’daki Direniş Çadırı

Nuriye ve Semih’in direnişlerini dün-
ya halklarına duyurmak için Yunanistan
Halk Cephesi’nin başlatmış olduğu 30
günlük destek açlık grevi direnişinin bu-
gün 11. günü

Her sabah olduğu gibi  saat 6.30-
7.00 arası temizliğimizi bitirdikten sonra,
çayımızı içip tuzumuzu ve şekerimizi
aldık. Öğlene kadar masamıza gelenlere
bildiri verdik, imzalarını aldık.  Bugün
akşam Grup Yorum’un ülkemizde faşizm
tarafından yasaklanma kararına karşı
Grup Yorum türkülerini hep beraber
söyleyeceğimiz Grup Yorum’la daya-
nışma gecesi düzenledik. Her birimiz
Yorum’dan bir parça söyledik. Dayanışma
gecemize Yunanlı dostlarımız da katıldı.
Geceye 18 kişi katıldı.

12. Günü: Bildirilerimizi ve imza
metinlerimizi ve bulunduğumuz masamızı
hazırladık. Geçen insanlar pankartımızı
ve panomuzu görüp okuyabiliyorlar,
bildirilerimizi okuyorlar. 

Bugün çadırımızın ziyaretçileri iki
Yunanlı dostumuzdu yine bir başka Yu-
nanlı dostumuz ile babaannesinden öğ-
rendiği Türkçe ile sohbet ettik. Sağolsun
bize su getirmişti.

13. Gün:Yürüyüş dergisini ve Tecriti
Yenenler Anlatıyor kitabımızı toplu olarak
okuyarak sohbet ettik. Çadırımızı ziyaret
eden Türkiye ve Yunanlı dostlarımızla
direniş üzerine sohbet gerçekleştirdik.

14. Gün: Grup Yorum’la dayanış-
mamızı sürdürüyoruz. Masamıza gelen-
lere bildiri verip imza aldık. Mesaj
kartları yazdırdık. Çadırımızı Yunanlı
ve Kolombiyalı dostlarımız ziyaret etti.
Bugün direniş alanımıza sembolik olarak
bir F Tipi hücre maketi yaptık.

15. Gün: Bugün yedi günlük açlık
grevi yapan arkadaşımız yerini yedi gün
açlık grevi yapacak olan bir başka arka-
daşımıza devretti.

Türkiye ve Yunanlı dostlarımız yine
çadırımızı ziyaret ettiler.

16. Gün: Bugün üç günlük
destek açlık grevi yapan arkadaşı-
mız yerini bir başka arkadaşımıza
devretti.

Çadırımızı bugün de Yunanlı
dostlarımız ziyaret etti. Her Cuma
günü yaptığımız etkinliğin olup
olmayacağını sordular. Gelmeden
önce telefon edeceklerini söyledi-
ler.

Türkiye’den gelenler bizi gör-
düklerine çok sevindiklerini ve
Nuriye ve Semih için yaptıkları-
mızdan etkilendiklerini söylediler.

Viyana
Bugün, Cumartesi 18 Ağustos’ta

6. kez Nuriye ve Semih’in onurlu
sesine ses katmak için direniş çadırı
açıldı.

İnsanlarla sohbet edip 100’ün
üzerine bildiri dağıtıldı.

“Nuriye ve Semih için kurulan
direniş çadırları basit birer eylem
olarak görülmemeli. Ankara’daki
iki emekçinin ısrarlı ve taviz ver-
meyen tavrının ortaya çıkardığı bir
sonuçtur eylemlerimiz” denildi.
Belçika’da Nuriye ve Semih’in 
Sesiyiz

Belçika’nın başkenti Brüksel’de
19 ağustos Cumartesi günü bir ey-
lem yapıldı. OHAL ile Mücadele Ko-
mitesi’nin her hafta Cumartesi günleri
hayata geçirdiği eylemliliklerden biri
olan eylem bu hafta Brüksel santral is-
tasyonunun önünde yapıldı. Yoğun yağ-
mur altında yapılan eyleme 30 kişi
katıldı. 500 adet bildirinin dağıtıldığı
eylem boyunca merak edip eylem yerine
yaklaşanlara direniş anlatıldı. Türkçe
yapılan konuşma ve çağrı ile son bulan
eylem saat 14:00’da başladı ve 2 saat
devam etti.

Londra:
Londra’da Nuriye ve Semih’e Öz-

gürlük Komitesi olarak, Nuriye ve Se-
mih’in direnişini anlatmak ve AKP fa-
şizminin katliamcı yüzünü halklara teşhir
etmek için Cuma protestoları devam
ediyor.

Komiteye dahil olan İngiliz ve İr-
landalı dostlarımızın da katıldığı protesto
kızılbayraklar, pankart ve dövizlerle
halkların dikkatini çekerek onlarla birebir

sohbet ederek bu onurlu direnişi sahip-
lenme çağrısı yapılıyor. Eylem sonrasında
Nuriye ve Semih’in  sağlık durumlarıyla
ilgili bilgi verildi.
İngiltere’de Nuriye ve Semih’e Öz-
gürlük Çadırı:

Selam İngiltere’de yaşayan emekçi
halkımız; işimi, ekmeğimi ve onurumu
istiyorum dedikleri için NURİYE ve
SEMİH Türkiye tecrit hapishanelerinde
direnme savaşı veriyorlar.

Nuriye ve Semih için, özgürlük ve
adalet çadırımız 21 Ağustos Pazartesi
günü kuruldu.

İngiltere Nuriye ve Semih’e Özgürlük
Komitesi 21 Ağustos Pazartesi günü,
Nuriye ve Semih’in direnişinin 166. gü-
nünde Londra’da Türkiye Elçiliği önün-
deydiler. Protesto gösterisinde İngilizce,
Türkçe pankart ve dövizlerin yanı sıra
önlükler ve kırmızı flamalar dalgalan-
dırıldı. Bildiri dağıtıldı.Eylem bir saat
sürdü.

Yürüyüş

27 Ağustos
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Avrupa’da yaz tatilinde bir kısım in-
sanımız ülkeye tatile gidiyor. Ancak Av-
rupa’da yaklaşık 5 milyon Türkiyeli var.
Yani bizim çalınacak en az 2-3 milyon
kapımız var.

Kitle çalışmasının bir zamanı, bir yeri
yoktur. Kitle çalışması devrimci için
yaşam biçimidir. Günün 24 saati, yılın
12 ayı, halkın içinde, halkı örgütlemelidir
devrimci.

Avrupa’da halkımızın bir kesiminin
vatana veya başka ülkelere gittiği “tatil”
dönemini, faaliyetlerimiz açısından bir
tatil dönemi değil, kitle çalışmasında bir
sıçrama yapacağımız dönem olarak ele
alabiliriz. Faşizmin saldırıları yaz, kış,
bahar, tatil dinlemiyor. Emperyalizmin
saldırıları durmuyor. Bizim buna cevabı-
mız, her gün 24 saat, her yıl 12 ay müca-
deleyi örgütlemek olabilmelidir. 

Yazın, tatil döneminde eylem örgüt-
lenemez, faaliyet örgütlenemez, dernek
faaliyeti yürütülemez görüşleri doğru de-
ğildir; tersi mümkündür. 
Halkımızın Yarısı Hep Buradadır

“Tatil”, hiçbir zaman ve hiçbir Avrupa
ülkesinde tüm faaliyetleri felç edecek bir
olgu değildir. Herkes aynı anda tatile git-
miyor. Herkes, bulunduğu ülkeye, şehire
baktığında bunu görebilir. Kalanlarla ne
yapabiliriz, bunu programlamakla, iradi
hale getirmekle, faaliyetlerimizin sürek-
liliğini sağlamış oluruz. Statüko haline
gelmiş bu anlayışı değiştirebiliriz ve bunu
değiştirmeyi önümüze koyduğumuzda
faaliyetleri süreklileştirmenin çözüm yol-
larını da buluruz. 

Var olan tüm insanlarımızla kitle ça-
lışmasına yoğunlaşmalıyız. Bu çalışma
yeni insanlarla tanışmamız demektir. Bu
dönemi özellikle yeni olanaklar bulma,
yeni insanlarla ilişkiler geliştirme olarak
değerlendirebiliriz. Her zorluğun üste-
sinden gelecek daha güçlü bir çözüm
vardır. Tatil dönemindeki insan sayısındaki
azalmanın çözümü, daha çok kitle çalış-

ması, daha çok kapı çalmaktır; her sorun
kendi çözümü ile ortaya çıkar.
Türkiye Direniyor,  Avrupa’da 
Direnişi Anlatacağız, Yayacağız

Şu an Nuriye ve Semih’in direnişi
var. Dünyaya mal olmuş bu direniş, bizim
Avrupa’da da halka gitmemiz, halkımıza
AKP faşizmini ve ona karşı direnişimizi,
direnme savaşımızı anlatabileceğimiz,
burada yaşadığı saldırılarla bağını kura-
bileceğimiz bir direniştir.

Nuriye ve Semih’in direnişiyle çala-
cağımız hiçbir kapı, bize kapanmayacaktır.
Bütün mesele, kapılara gitmek ve vur-
maktır. Vurduğumuzda o kapılar açıla-
caktır, açılan o kapılardan da yüzlerce
insanın beynine, yüreğine ulaşabileceğimiz
kesindir. 
Avrupada’ki Halkımızın Kendi
Sorunları Örgütlenmemizin 
En Güçlü Zeminidir

Avrupa’daki halkımızın da onlarca
sorunu var. Evinin, hayatının içine girmiş
uyuşturucu var. Yüzbinlerce insanı içine
çeken otomat bağımlılığı var. Irkçılık var.
Irkçı faşistlerin saldırıları var. Devletin
resmi kurumlarındaki aşağılama ve hor
görme, aleni ayrımcılık var. İşsizlik var.
Sağlık alanında yaşanan sorunlar var.
Bunlar çatkapı çalışması, kitle çalışması
yapmamızın zeminleridir. Ve ne kış, ne
yaz, bu çalışmanın yapılamayacağı, karşılık
bulamayacağı hiçbir dönem yoktur. 

Çatkapılardan ev toplantılarına, pa-
nellerden pikniklere kadar birçok faaliyet
örgütleyebilir; parklarda hava kararınca
basit düzeneklerle kısa filmler seyrettir-
mekten, kapı önlerinde sohbete, Nuriye
ve Semihler için dilek fenerleri uçurmaktan
açlık grevlerine kadar, onlarca yöntemle
kitle çalışması yapabilir, eylemler, etkin-
likler örgütleyebiliriz. 
Yeni İnsanlara Sorumluluk 
Verelim! Komiteler Oluşturalım!

Çalışmalarımızda çeşitli görevler üst-
lenen bir kısım insanlarımızın da tatile

gittiği bu dönemi, derneklerimize gelip
giden, eylemlerimize katılan ama ilişkileri
daha sınırlı kalan birçok insanımıza, yeni
görevler, sorumluluklar verme vesilesi
olarak değerlendirebiliriz. Hiç tereddüt
etmeden, korkmadan çevremizdeki in-
sanlara sorumluluklar verebilmeliyiz.
Bunu yaptığımızda, hiçbir görev, hiçbir
sorumluluk, yaz döneminde de boşlukta
kalmaz. Derneğimizde hangi işler ve so-
rumluluklar varsa, pratikte neler yapı-
yorsak, üç-dört haftalığına da olsa, hatta
bir iki haftalığına da olsa, burada kalanlara
verebiliriz. 

Bu diğer zamanlarda yeterince önünü
açamadığımız, geliştiremediğimiz, belki
sessizlikleriyle geride kalan insanlarımızın
öne çıkmasını, sorumluluk üstlenebile-
ceklerini görmemizi de sağlayacaktır. 
Kitlenin Bir Kısmının “Tatilde”
Olmasını, Yeni İnsanlara Ulaşma 
Gerekçemiz Yaparak, Yaz 
Dönemini, Bir Sıçrama 
Dönemine Çevirebiliriz

Sonuç olarak, kitle çalışmasını içinde
bulunduğumuz tatil döneminde de yo-
ğunlaştırabilir ve bunu gerçekten de her
bölgede bir sıçrama dönemine çevirebiliriz. 

İmkansız değildir; tersine, kendi eme-
ğimize ve halka güvenerek başarabiliriz. 

Herhangi bir dernekte, seminerimizi
30 kişiyle değil de, tatile gitmemiş olan
15 kişiyle de yapabiliriz. Bir gösterimizi,
her zamankinin yarısı bir rakamla ger-
çekleştiriyor olabiliriz; ama bundan dolayı
yapmaktan vazgeçemeyiz. Açlık grevini
30 günlük değil de, 5’er, 10’ar günlük
yaparız.  Asıl olan ise, olmayanların yerini
yeni insanlarla doldurabilmektir. Daha
büyük bir kitleye ulaşabilmektir. Ülke-
mizde bunca direniş varken, Avrupa’da
halkımızın, gençlerimizin yaşadığı bunca
sorun varken, elbette bunu başarmak
mümkündür ve bunu başarmak bizim
emeğimize, kararlılığımıza, sonuç alma
ısrarımıza, coşkuyla sarılmamıza bağlıdır. 

KİTLE ÇALIŞMASI, KESİNTİSİZDİR; 24 SAAT, 12 AYDIR
TATİL DÖNEMİ, YENİ İNSANLARA ULAŞMA, KİTLE ÇALIŞMASINI YAYMA GEREKÇEMİZDİR

AVRUPA’dakiBİZ
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55DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYİ BAŞARAMADI, BAŞARAMAYACAK!

Dergimizin 29. sayısının yayınlandığı 27 Ağustos 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 172. günündeler

*Yüksel Direnişi 292. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 97. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 188. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 57. gününde
*Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 14. gününde



“Zaten bizim için (Ateş Geçitleri’nde Dienekes’in dediği
gibi) önemli olan ‘sıradan olanı sıradan olmayan koşullarda
yapabilmektir. Biz de bunu yapıyoruz. Canım yoldaşlarım. Evet
bizim ki- benim ki sıradan, doğal bir görev. Ama bu görevi
gerçek anlamda yerine getirip getiremeyeceğini, sıradan olmayan
koşullarda daha net görebiliyorsun. Başından beri kafan, beynin,
bilincin netse bu şartlar altında hiçbir şey değişmiyor. Aksine
daha da güçleniyor, bileniyor, çelikleşiyorsun...”

Hamide Öztürk4 Eylül - 10 Eylül

Dursun IŞIK:
7 Eylül 1991’de, Hollanda’da

faşistler tarafından katledildi.

Dursun Işık

Gülay KAVAK:
l972 Zonguldak, Ulus-Kiraz-

cık Köyü doğumludur. 1990’da
bir Dev-Genç’li olarak müca-
deleye katıldı. Gençliğin yönetici
kadrolarından olan eşi Erol Yal-
çın, evliliklerinin üzerinden iki
ay geçmeden katledildi.

Gülay, hiç tereddüte düşme-
den mücadelesini sürdürdü. 1994’te tutsak düştü.
1996 Ölüm Orucu’nda ikinci ekipte yer aldı.
2000’deki hücre saldırısında da Ümraniye Ha-
pishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19-
22 Aralık Katliamı’ndan sonra Şişli Etfal Hasta-
nesi’nde zorla müdahaleye maruz kaldı.  Bir
süre sonra katliamcılar onu tahliye ettiğinde,
tahliye rüşvetini reddetti. İhanete meydan okuyarak
kahramanlığın yolunu seçti ve 7 Eylül 2001’de
Armutlu’de direniş mahallesinde ölümsüzleşti.

Gülay Kavak

Uğur BÜLBÜL:
1 Şubat 1976’da Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1996’da

hapishanelerde süren ölüm orucu sırasında devrimcilerle
tanıştı ve mücadeleye katıldı. Faşizm, sadece bir pankart
astığı için onu gözaltına alıp işkenceden geçirdi. 19
Aralık Katliamı sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi.
Yaralandı. Sincan F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi.
Tecriti, işkenceleri yaşadı. Öfke dağlar olmuştu Uğur’un

yüreğinde. Kendini feda etmeye, ölüm orucuna gönüllü olarak karar
vermişti. 10 Eylül 2001’de İstanbul Gümüşsuyu’nda işkenceci, katliamcı
çevik kuvvete karşı gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düştü.

Uğur Bülbül

Zeynep Esra BOLAYIR:
İYÖ-DER üyesiydi. Mücadelede henüz çok yeni ol-

duğu bir süreçte, 8 Eylül 1990’da Bursa’da geçirdiği bir
trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Zeynep Esra Bolayır

Filiz ÜNAL, 
Yener TÜRKER:
Tokat, Niksar-Reşadiye arasında, 9 Ey-

lül 1998’de oligarşinin askeri güçleriyle
girdikleri çatışmada şehit düştüler. Çatış-
mada Filiz Ünal vurulup şehit düşerken,
Yener Türker’den çatışma sonrası haber
alınamadı. Araştırmalar sonucunda oli-

garşinin katliamcıları tarafından vurulduğu veya Kelkit Irmağı’nda bo-
ğulduğu sonucuna varıldı. Filiz, 1974’te, Tokat’ın Turhal ilçesi Çerçi
köyünde doğdu. Türk milliyetindendir. 1997 Haziran’ında Tokat
dağlarında silah kuşandı. Yener, 1980 Ordu Mesudiye doğumludur.
Gerillaya 10 Haziran 1998’de katıldı.

Filiz Ünal Yener Türker

Seher ŞAHİN:
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik ve

dayanışma çalışmalarına karşı gerçekleştirilen polis sal-
dırısında, polisler tarafından üniversitenin üçüncü katından
aşağı atıldı. Beş gün komada kaldıktan sonra 8 Eylül
1991’de şehit düştü.

Seher Şahin

Hamide ÖZTÜRK:
1970 Antakya doğumludur.

Arap Alevisi bir ailenin çocuğudur.
1990’da mücadeleye katıldı. 11
kez gözaltına alındı. Bu sürede,
işkencelerden geçirildi. Abisini,
yakınlarını şehit verdi. Daha büyük
bir hırsla sarıldı mücadeleye. Ak-

deniz çapında görevler üstlendi. 1996’da İstan-
bul’da tutuklandı. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3. Ekip’te
yer aldı. 19 Aralık 2000’de, 6 kadın tutsağın diri
diri yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı.
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm
Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna başlayan Ha-
mide Öztürk, 10 Eylül 2002’de şehit düştü.

Hamide Öztürk



Sayın Behiç Aşçı
Merhaba, 
19 Aralık günü sabah saat 05.00’da Sağmalcılar Hapis-

hanesi’ni özel tim, komando ve askerlerle, çeviklerle, robo-
koplarla kuşattılar. Duvarları delmeye çalışırlarken hepimizin
kalktığını görünce, ateş etmeye başladılar. 

Arkasından yoğun bombardımana tuttular. Bildiğimiz
her türlü bombayı attılar üzerimize. Sis, ses bombası, sinir
gazı, biber gazı attılar. Biz onlara sürekli sloganlarımızla ve
zılgıtlarımızla cevap veriyorduk. Onlar bize sürekli “Teslim
olun yoksa hepinizi öldüreceğiz” dediler. “Gelin hepimizi
öldürün ama bizi asla teslim alamayacaksınız, asıl siz bize
teslim olun, halkın adaletine teslim olun” dedik. “Teslim
ol” çağrıları hakaretler, küfürler, tacizler arasında biz sürekli
sloganlarımız, marşlarımız ve zılgıtlarımızla cevap verdik.
Belli aralıklarla bizi yoğun bombardımana tutarak bizi
etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Zaten çatışma başladığında
biz yatakhanedeydik. Tavanı delmeye başladılar. Tavan de-
liklerinden, mazgallarından, çatıdan, havalandırmaya bakan
mazgallardan bize sürekli ateş ediyorlardı. Bombaları
silahlarla sıktılar. Tavanı deldiklerinde çekildiğimiz her yöne
doğru tavanı milim milim delmeye devam ederek bomba
atıyorlardı. Özellikle ranza boşlukları ve tavanın her tarafını
deldiler. Bombalar kafamıza, sırtımıza ve ayaklarımıza ge-
liyordu. Yüzümüzü ıslak havlularla kapatıp birbirimizin
üzerine siper almaya çalıştık. Özellikle ölüm orucu savaşçılarını
korumaya çalıştık. Onları ne tarafa çektiysek herkesin
üzerine bomba atıyorlardı. Bu şekilde öğlene doğru saat 12-
12.30’a kadar sürdü. En son yoğun gaz bombalarından
sonra o yoğun gaz içine yangın bombaları sıktılar. Hepimiz
kendimizden geçmiş, kimimiz bayılmıştık. Aynı anda alevlerin
içinden kendilerine gelen arkadaşlar bizi kapıya yöneltti.
Çıkabilenler geri gelip diğer arkadaşları kurtarmaya  çalıştılar.
En son çıktığımızda artık alevlerden hiçbir şey görünmüyordu. 

Gülser kapının ağzında alev alev yanmıştı. Gülseren
Yazgülü Güder, Özlem Ercan, Şefinur Tezgel, Seyhan Doğan,
Nilüfer Alcan ve Gülser Tuzcu alevler içinde diri diri
yandılar. Hepimizi yakmaya çalıştılar. 

Biz aşağıya inince bu sefer yemekhaneye yoğun bomba
attılar. Hepimiz havalandırmanın ortasına geçtik ve halay
çekmeye başladık. Gelin hepimizi tarayın ama hiçbirimizi
teslim alamazsınız diye bağırdık onlara. Çok korkuyorlardı.
Biz o gaz bombalarının altında “Mitralyöz”le halayımızı
çektik, sloganlarımızı attık. 

Sürekli tazyikli su sıkıyorlardı bombalarla beraber. Gaz
bombalarının yoğunluğu bütün havalandırmayı kapladı. Biz
havalandırmaya çıkınca diğer siyasetlerden arkadaşlar da
dışarı çıkıp yanımıza geldiler. Robokoplar sürekli “teslim
olun” diyordu. Biz de her seferinde cevabını verdik. Sürekli
“Şehitlerimizin hesabını soracağız. Bizi diri diri yaktınız, 6

tane canımızı diri diri yaktınız, gelin bizi de tarayın ama
asla bizi teslim alamayacaksınız” dedik. “Hepimiz İdiller’in
Sabolar’ın, Sibeller’in yanına gideceğiz” dedik. “Biz zaten
54 gündür ölümü bekliyoruz, biz ölümü çoktan göze aldık”,
“Ölüm Hoş Geldi, Sefa geldi” sloganları temel şiarımızdı. 

Havalandırmada böyle saat 03.00’a doğru sürdü. En son
kapıları kırıp karşılıklı iki koğuşa girdiler. Çatılardan da
bizi kuşatmışlardı zaten. Sonra havalandırmaya girdik, 1
metre yakınımıza kadar geldiler ama asla yaklaşmaya cesaret
edemediler. “Teslim olun, tek tek gelin” diyorlardı. “Yaralı-
larınızı hastaneye götüreceğiz, kimsenin başına bir şey gel-
mesini istemiyoruz” diyorlardı. Biz havalandırmanın orta-
sındayız. “Siz 6 tane canımızı yaktınız. Hepimiz ölmeye
hazırız, katiller, it sürüleri” diye cevap verdik. Operasyonu
sürekli çatıdan kameraya çekiyorlardı. Havalandırmaya gir-
diklerinde de kamerayla çekiyorlardı. “Çekin çekin” dedik.
“Bayramımızı böyle kutluyorsunuz, gidin karınıza çocuğunuza
insan eti yediğinizi, insan kanı içtiğinizi anlatın” dedik.
Sonra etrafımızı iyice kuşattılar ve vahşice saldırıp işkencelerle
bizi maltadan sürükleyerek dışarı çıkarıp askeriyenin bir sa-
lonuna aldılar. Bizi ikişer üçer kişi hastaneye (Sağmalcılar
Hastahanesi) götürdüler. Ben Aydan’la birlikteydim. Hastanede
askerler, subaylar üzerimize çullanıp üstümüzü aramaya ça-
lıştılar. Sloganlarla cevap verdik. Yerlerde sürükleyip bize
işkence yaparak acil servis kapısına attılar. Benim kafamda,
bacağımda yanıklar vardı. 5 dakika sonra bizi geri götürüp
askeriyenin bekleme salonuna aldılar. Oradan hepimizi
ringlere bindirip bekletmeye başladılar. Ağır yaralı arkadaş-
larımızdan 12 kişiyi hastaneye kaldırdılar. Birsen, Hacer,
Ebru, Gamze, Gülperi, Songül (çatışma sırasında açılan
ateşle kolundan yaralandı), Mine, Alev, Özgül, Hülya, Funda
ve Gülizar toplam 12 kişi hastanedeler. Hepsinde ağır yanık
yaraları vardı. 

Onları yatakhaneden yanarlarken aşağıya sürükleyerek
indirebilmiştik. Bizi de ben, Münevver, Filiz, Nursel, Ayla,
Suna, Mesude, Fatma, Aydan diğer siyasetlerin bayanlarıyla
birlikte (10 kişiler) ringde 5-6 saat beklettiler. 

Oradan da Bakırköy Hapishanesi’ne getirdiler. Şehit
düşen yoldaşımız Gülser Yazgülü Güder, ölüm orucu savaşçısı,
54 gündür ölüm orucundaydı. 

Sürekli slogan atıyor, marş söylüyor ve katillere onlardan
hesap soracağımızı, halkımızın, yoldaşlarımızın hesap sora-
cağını söylüyorduk. 

Seyhan; sürekli atılan bombaları dışarı fırlatmaya çalışıyor,
oradan oraya kurşun yağmurları altında koşuyordu. Şefinur
yine aynı şekilde. En son Şefinur yanarken ayağa kalkmış
ve zafer işareti yaparak el sallıyormuş. 

Karşı koğuştaki siper yoldaşlarımız anlatıyorlar. Seyhan
yine yanarken zafer işareti yapıyormuş. Özlem sürekli ölüm
orucu savaşçılarını korumaya çalışıyor, bombaları dışarı
atıyor veya üzerine ıslak battaniye atıyordu. 

Gülser çatışmada emekçiliğiyle yine en öndeydi. Bizi
dışarı çıkarmaya çalışırken kapının ağzındaki dolapları
çekmiş. En son kapıda sıkışmıştı. 

Nilüfer’i çok göremedim. Sürekli bir yerden bir yere

Hamide Öztürk’ün
19 Aralık Katliamı’nı Anlatan Mektubu

Anıları Mirasımız



koşturuyordu. Ben de ölüm orucu savaşçılarının yanındaydım.
Bir yandan onları korumaya çalışırken bir yandan gelen
bombaları atıyor, bir yandan bir yere siper alıyorduk. Bütün
yoldaşlarımız ve kahraman şehitlerimiz yoldaş sıcaklığıyla
büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Feda ruhumuz şe-
hitlerimizle doruğa çıktı. 

Bizi buraya getirdiklerinde hücrelere önce tek tek attılar.

Sonra ikişerli aldılar. Bir gün sonra da hücre kapılarını aç-
tırdık. Şimdi üçer kişi kalıyoruz. Buraya geldiğimiz andan
itibaren hepimiz ölüm orucuna başladık. 

Bu hücre uygulamasıdır dedik. Direnişimiz büyük bir
kararlılıkla sürüyor. 

22 Aralık 2000 
Hamide Öztürk

Yılmaz GÜNEY:
“Faşizm hangi ülkede olursa olsun,

sadece o ülkenin işçisine ve halkına
değil, tüm dünya işçilerine ve halkına
karşıdır.”

1 Nisan 1937’de Adana Yenice
Köyü’nde doğdu. 1971’de Mahir Çayan
ve arkadaşlarını evinde sakladığı için, 7

yıl hapis cezasına çarptırıldı. 47 yıllık yaşamının 12
yılını hapishanelerde, 3,5 yılını da yurtdışında sürgünde
geçirdi. Devrimci sanatçılığın ülkemizdeki ilk örnek-
lerindendi. 9 Eylül 1984’te aramızdan ayrıldı.

Agostinho NETO:
“Umut biziz, kendimiz!”
Angola Halk Kurtuluş Hareketi

MPLA’nın önderlerinden biriydi. Şair,
tıp doktoru ve kurtuluştan sonra Angola
Halk Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı
olan Agostinho Neto, 17 Eylül 1922’de
Angola’nın başkenti Launda’nın Bengo

köyünde doğdu. 10 Eylül 1979’da Moskova’da öldü.

Julius FUÇİK:
“Kahraman, kritik zamanda insanlığın ya-

rarına olanı yapandır.”
Çekoslovakya Komünist Partisi önderle-

rindendi. Örgütlü ve örgütçü bir aydındı. Al-
manya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine
zaman kaybetmeksizin illegal çalışmalara baş-
layan Fuçik, Çekoslovak Komünist Yeraltı Ha-

reketi’nin liderlerinden biri oldu. 1942’de Prag’da tutuklandı.
Bu dönemde “Darağacından Notlar” adlı kitabını yazdı. 8
Eylül 1943’te Naziler tarafından tutuklanarak idam edildi.

Mao ZEDUNG:
“Yol ne kadar uzun olursa olsun, ilk adım

atılmalıdır.”
20. yüzyıla damgasını vuran devrimci ön-

derlerdendir. En büyük eseri Çin Devrimi’yle
sadece Çin halkını kurtarmakla kalmamış; halk
savaşının teori ve pratiğini miras bırakarak
tüm sömürge halkların kurtuluş yolunu aydın-

latmıştır. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların
kurtuluş savaşlarında yaşamaya devam ediyor.

Julius Fuçik

Yılmaz Güney

Agostinho Neto

Mao Zedung

Başsağlığı Mesajı;
Ölüm Orucu Şehidimiz Fatma Koyupınar'ın abisi Mehmet Koyupınar vefat

etmiştir. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Devrimci mücadelenin yakınında olan
Mehmet abimizi halkımız iyi tanıyor. Kendisi, aynı şehidimiz Fatma Koyupınar
gibi dirençli ve yoldaşlarına sadık biridir. İnsanlar tarafından sevilen ve devrimcilere
yardımcılığıyla, sevecenliğiyle tanınan, abimizin dışında bir yoldaşımızdır. Ailesine
ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyor. Kendisini Onurla anıyoruz!

İkitelli Halk Cephesi

Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde
Tutsaklara Saldırı
Saldırıların Hesabını Misliyle
Soracağız!

Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde Özgür
Tutsaklara, 16 Ağustos’ta saldırı oldu.
Saldırıyı TAYAD yaptığı açıklamayla şu
şekilde aktarıyor; “… 16 Ağustos günü
öğlen saatlerinde çöp kovasını alma ba-
hanesiyle, hücrede bulunan Musa Kurt,
Umut Gündüz Altun ve Murat Yüksel
isimli tutsaklara 25-30 kişilik gardiyan
gurubu tarafından bir saldırı gerçekleş-
miştir. Bu saldırıda Umut bayılmış, ayıl-
dığında işkence devam etmiştir. Umut’un
kaburgalarında ve sağ kolunda ağrı var,
doktora çıktığında doktor “kendin yap-
mışsındır” demiş. Yine Umut’un anla-
tımlarında Musa ve Murat ağır işkenceye
maruz kalmışlar, yüzlerinde-gözlerinde
morluklar oluşmuş. Sonrasında Musa ve
Murat tek kişilik hücrelere atılmışlar.”

Okmeydanı Halk Meclisi:
Tutsaklara Tek Tip Dayatması Kabul Edilemez!
Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi, 18 Ağustos’ta Devrimci Özgür Tutsaklara
yapılan saldırı üzerine ve Tek Tip Elbise dayatmasına karşı yazılı açıklama
yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;

“… Silivri Cezaevi’nde 'Tek Tip Elbise' hazırlığı yapılıyor. Tutukluların kişisel
kıyafetleri işkence ile toplatılıyor. Ey! AKP faşizminin ağababaları; siz o elbiseleri
ancak hali hazırda el pençe divan bekleyen FETÖ’cülere giydirirsiniz. Lakin 28
Şubat Darbesi sürecinde önlerinde tir tir titredikleriniz başaramadılar, siz mi ba-
şaracaksınız? Bu fotoğrafa iyi bakın da görün devrimci tutsakların nasıl teslim
alınamadığını. Yeniden öğreneceksiniz. Faşizme Karşı Omuz Omuza Verelim,
Halk Meclislerinde Birleşelim!”
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