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2001 yılı ülkemiz açısından da dünya durdukça,
insanlar yaşadıkça unutulmayacak bir direniş

destanına tanık olmuştur. Belki de tarihin hiçbir
çağında bu kararlılıkta, bu inançta bir direniş
yaşanmamıştır. Ülkemizde yaşandı. Ve hala da
devam ediyor. Bu direnişi onlarca yoldaşımızın
şehitliğini, yüzlercesinin gaziliğini göze alarak
ortaya koyduk. Bu direnişi basit bir "hücre mi

koğuş mu?" tartışmasına indirgeyenler ne dünya,
ne de ülke gerçeği içinde emperyalizm ve
işbirlikçilerinin politikalarını, buna karşı

devrimci direnişi hiç anlamayanlardır.
Beyinlerinde devrimciliği yok etmiş, devrimi

silmiş, devrimi emperyalist-kapitalist sistemin
yardımcı bir unsuru olarak görüp onlara hizmet

eder bir hale getirmek isteyenler, bizi, direnişimizi
ve devrimi hiç anlamayacaklardır.

Bugün tutsakların talepleri başlangıçtaki
taleplere göre daralmıştır. Bazı talepler geri
çekilmiştir. Bugün yaşanan koşullar bunu

gerektirmektedir. Direnişi anlamayanlar bunu da
anlamayacaklardır. Onların direniş diye bir
sorunları hiç olmamıştır. Direniş şu veya bu

biçimde sürecektir. Direniş aslında zaferi
ideolojik, politik, kültürel olarak kazanmıştır.

Bugün sorun sadece somut bir kazanımdır. 

14 EYLÜL’DE NURİYE-SEMİH’İ DE, TALEPLERİNİ DE
FAŞİZMDEN SÖKÜP ALACAĞIZ!
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iflasıdır
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24 Halk Meclisleri: AKP yoksul
mahalleleri yıkmak istiyor.
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Çaresiz değiliz, bizler üretici
güçleriz

6 Acun Karadağ: “Tabiki gerçekler

ve yoldaşlık tutuklanma
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bazı durumlarda arkadaşınız
için bir şeyleri feda etmen
gerekir. İşte o feda günüdür

bugün”
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politikalar etkisiz kalır
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Bayramı’nı direnişte kutladılar
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“Nuriye’nin, Semih’in ve
Esra’nın açlığının, açlığımızın
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15 Dünyadan ve ülkemizden

4 Tarihin her döneminde direnişin
misyonu aynıdır: Direniş; halk
ile faşizm arasında bir barikattır.
Direnişçi, direnme hakkının
tarihselliği ile her tür bedeli
göze alarak direnir

Di�reni�ş, Halk ile Faşi�zm
Arasında Bi�r Bari�kattır
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44 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’ndeyiz

46 Nuriye ve Semih’in direnişini
Ortadoğu’da duymayan kalmayacak
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"Biz bir barikat ördük. Eğer açlık grevi
olmasa saldırılar artardı. Bize de artar, sola
ve kamu emekçilerine de saldırılar artarak
sürerdi." diyor Nuriye.

Esra diyor ki; "Bu dava sadece Nuriye
ve Semih'in davası değil, bizim demokratik
davamız. Biz Türkiye'de düzenin önüne ba-
rikat olan insanlardık. Dolayısıyla önce bizi
çekmek istediler aradan. Aslında biz toplum
için bir şeyler yaparken, işimizden, ekme-
ğimizden olmuştuk. Yüksel Caddesi'ne çı-
karak bu onursuzluğu ve hukuksuzluğu
kabul etmediğimizi dile getirdik."

Nuriye ve Esra direnişlerinden çıkar-
dıkları deneyimlerini dile getiriyorlar. Dile
getirdikleri aslında tarihsel ve siyasal bir
gerçektir. Bu gerçek DİRENİŞİN FAŞİZMİN
SALDIRILARINI GERİLETEN, FAŞİZ-
MİN SALDIRILARININ HALKA YAYIL-
MASINI ÖNLEYEN MİSYONUDUR.

Tarihin her döneminde direnişin misyonu
bu olmuştur. Halk ile faşizm arasında bari-
kattır direniş. Bu barikat direnişçilerin be-
denleriyle, ödedikleri bedellerle örülür. Bu
bedeli, ölüm dahil, göze alamayanlar sadece
halkı faşizmin azgın saldırılarıyla baş başa
bırakmaz, kendileri de bu saldırılar altında
imha olurlar. 

Ülkemiz tarihi bu boyutuyla üç önemli
süreç geçirmiştir.

1980 Cuntası sonrası hapishanelerde Tek
Tip Elbise ile devrimci tutsakların siyasi

kimlikleri teslim alınmak istenmiş, bu saldırı
karşısında Devrimci Sol tutsakları ölüm
orucu eylemiyle direnmiş, şehitler vermiş
ve  hem siyasi kimliklerini korumuş, hem
de saldırının en yoğun olduğu yerde ölüm
pahasına halkla faşist cunta arasında barikat
olmuşlardır.

İkincisi, 1996 Ölüm Orucu direnişidir.
Gazi Ayaklanması, memur eylemleri, Sabancı
eylemi ve 1996'da 100 bin kişilik kurşunların
üstüne yürüyen halkın yürüyüşünden ürken
faşizm, büyüyen mücadeleyi  zulümle dur-
durmak istemiş; ama 12 şehitle kurulan ba-
rikat, halkın mücadelesini geleceğe bağlayan
köprü olmuştur. 

2000 F Tipi hapishaneler ve tecrit hüc-
releri saldırısı tümüyle halkın teslim alınması
saldırısıdır. Emperyalizmin ekonomik prog-
ramını hayata geçirmek, yani halkın yok-
sulluğunun, açlığının, adaletsizliğin büyümesi
için, gerekli koşulların oluşturulması sürecidir
2000 saldırısı. 122 şehit ile yedi yılda
kurulan barikat emperyalizmin sindirilmiş,
teslim alınmış ve her türlü baskı ve yoksulluk
dayatmasına boyun eğmiş bir halk özlemini
kursağında bırakmıştır. Anadolu hala kurtuluş
savaşının kendi mecrasında aktığı, hala si-
lahların halk düşmanlarının beyninde pat-
ladığı, hala savaş, hala örgütlenmek, hala
kurtuluş, hala sosyalizm denilen bir vatan
parçası olmaya devam etmiştir. 

Evet, emperyalizm sürekli Anadolu halk-

Tarihin Her Döneminde Direnişin Misyonu Aynıdır:
DİRENİŞ HALK İLE FAŞİZM ARASINDA BİR BARİKATTIR

DİRENİŞÇİ DİRENME HAKKININ TARİHSELLİĞİ İLE
HER TÜR BEDELİ GÖZE ALARAK DİRENİR 

AMA MİLYONLARIN ÖNÜNDE FAŞİZMİ
DURDURACAK GÜÇTEDİR! 

NURİYE VE SEMİH

Tarihin her dönemin-
de direnişin misyonu bu
olmuştur. Halk ile fa-
şizm arasında barikattır
direniş. Bu barikat di-
renişçilerin bedenleriyle,
ödedikleri bedellerle
örülür. Bu bedeli, ölüm
dahil, göze alamayanlar
sadece halkı faşizmin
azgın saldırılarıyla baş
başa bırakmaz, kendileri
de bu saldırılar altında
imha olurlar. 

Eğer faşizm saldırı-
yorsa ve ortada bir di-
reniş yoksa orada geri-
leme vardır, teslimiyet
vardır. Bugün onbinle-
rin önderi olup da di-
renmeyenlerin ortaya çı-
kardığı sonuç budur.
Teslim olmuşlardır fa-
şizmin saldırılarına, yö-
nettikleri onbinleri de
teslim etmişlerdir. Nu-
riye ve Semih ise faşiz-
min saldırılarına dire-
niyorlar ve yönetmeye
aday oldukları Türkiye
halklarını da faşizmden
koruyorlar. Tüm halkın
direnişini sırtlarına yük-
lendi Nuriye ve Semih.
Tüm bir halkın teslimi-
yetinin önüne geçtiler.

DURMADILAR, SEYRETMEDİLER, YÜRÜDÜLER44



larını ideolojik olarak teslim almak
için saldırıyor. 1980'den bugüne ara-
lıksız saldırıyor. Ve o günden bu güne
aralıksız olarak bu saldırılara karşı di-
renen, teslim olmayan BİZ VARIZ.
Direnenler var. Direnme hakkının ta-
rihselliği önünde her türlü bedeli göze
alarak diz çökenler, faşizmin önünde
asla diz çökmeyip halkına kalkan olup
koruyanlar var.

Bugün bu misyonun temsilcisi Nu-
riye ve Semih'tir.

Sadece ve sadece iki kişidir. Ama
milyonların önünde faşizmi durduracak
güçtedir Nuriye ve Semih. Onlar halk
ile faşizm arasında ideolojik bir bari-
kattır.

"İDEOLOJİ HER SINIFIN SA-
VAŞTA KULLANDIĞI SİLAHIDIR.
SINIFLAR BİRBİRİNİ BU SİLAH-
LARLA VURUR" der devrimci ideo-
loji. Şimdi Nuriye ve Semih ezilen sı-
nıfların ideolojisini kuşanmış ve faşizmi
bu silahla vuruyorlar. Güçsüz düşürü-
yorlar faşizmi ve halka saldırısını en-
gelliyorlar.

Nuriye ve Semih halkın yanında
milyonlar için savaşıyorlar. Açlıklarını
silah yaparak savaşıyorlar. Onlarca
saldırı altında düşmanlarını net görü-
yorlar. Ve bunun için gün geçtikçe di-
rençleri artıyor. Bunun için "her şeyi
unutsak da bu zulmü unutmayacağız,
o serumu çıkarıp atacağız " diyorlar.

Halka direniş
yolunu, kurtuluş
yolunu gösteriyor-
lar. İşte ideolojik
barikat olmak de-
mek de budur.

Eğer faşizm
saldırıyorsa ve or-
tada bir direniş
yoksa, orada geri-
leme vardır, tesli-
miyet vardır. Bu-
gün onbinlerin ön-
deri olup da diren-
meyenlerin ortaya

çıkardığı sonuç budur. Teslim olmuş-
lardır faşizmin saldırılarına, yönettikleri
onbinleri de teslim etmişlerdir. 

Nuriye ve Semih ise direniyorlar
faşizmin saldırılarına ve yönetmeye
aday oldukları Türkiye halklarını da
faşizmden koruyorlar. Tüm halkın di-
renişini sırtlarına yüklendi Nuriye ve
Semih. Tüm bir halkın teslimiyetinin
önüne geçtiler.

Nuriye ve Semih; faşizm, OHAL
adı altında tüm ülkeyi bir hapishaneye
çevirmeye çalışırken durmadılar, sey-
retmediler, yürüdüler.

Bunun için bu direnişin misyonunu
en sade haliyle özetliyorlar. 

"Faşizm ile halkın arasına barikat
olduk."

Direniş faşiz-
min saldırganlığı-
nı, adaletsizliğini
her gün her dakika
teşhir ediyor. Di-
reniş faşizmin sal-
dırılarına karşı di-
renilebileceğini
halka gösteriyor.
Direniş faşizmin
aslında ne denli
güçsüz olduğunu,
gücünün sessizli-
ğimizde olduğunu
öğretiyor. 

Bu direniş; kararlılığı kadar, iradesi
kadar, ısrarı kadar güçlüdür ve halkın
geleceğini çizme misyonuyla doludur.
Faşizmin halkı sonuna, sonsuza kadar
sindiremeyeceğinin, korkutamayaca-
ğının, baskı, zulüm varsa, direnişin
de olacağının ve mutlaka bir gün ama
bir gün kazanılacağının halka anlatı-
mıdır.

Ve bu direniş çoktan kazanmıştır.

14 Eylül mahkemesi mi?

Yargılanan değil, yargılayan dire-
niştir... Faşizm çoktan yargılanmış ve
tarih ve halklar nezdinde mahkum
edilmiştir. Tek savunması olabilir, tes-
lim olup direnişin iradesini kabul et-
mek.

Bu direniş; kararlılığı ka-
dar, iradesi kadar, ısrarı kadar
güçlüdür ve halkın geleceğini
çizme misyonuyla doludur.
Faşizmin halkı sonuna, son-
suza kadar sindiremeyeceği-
nin, korkutamayacağının, bas-
kı, zulüm varsa, direnişin de
olacağının, ve mutlaka bir
gün ama bir gün kazanılaca-
ğının halka anlatımıdır.

Ve bu direniş çoktan ka-
zanmıştır.

10 Eylül
2017

Yürüyüş

Sayı: 31

5FAŞİZM İLE HALK ARASINDA BİR BARİKAT OLDULAR

Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde



Neden Ev Hapsi?
Biliyorsunuz. Devam eden bir dire-

nişimiz var. “Yüksel Direnişi” veya
diğer adıyla “İşimizi Geri İstiyoruz  Ey-
lemi”. KHK ile ihraç edilen yüzbinlerden
sadece 15-20 kişinin yürüttüğü bir
direniş bu. Biz Yüksel’de direnişçi
olarak toplamda 6 kişi idik. Nuriye ve
Semih açlık grevinin 76. günü tutuk-
landıktan sonra 4 kişi kaldık. Daha
sonra İstanbul’da direnen Nazife arka-
daşımız geldi. Daha da güçlendik. 5
kişi olduk. Nuriye ve Semih’in tutuk-
lanmasından sonra Yüksel Caddesi polis
tarafından işgal edildi. Halkın sokaklarını
halka yasaklayan vali, her ay bize özgü
yasaklar çıkardı. Polis bu yasaklara da-
yanarak gazla, plastik mermi ile ve fiili
şiddetle direnişçilere saldırdı. Her gün
gözaltına alındık. Polis bir şekilde Yüksel
Direnişi’ni bitirmeye çalışıyordu. Ama
direniş bitmediği gibi, zaman içinde
güçleniyordu. Çünkü iki arkadaşımız
hapiste gün gün eriyorlar. Nuriye ve
Semih’in açlığı 120’li günlere ulaşıyordu.
Nuriye ve Semih’in tutuklanmasıyla
açlık grevine başlayan Esra arkadaşı-
mızın açlığı da 50’li günlere yaklaşmıştı.
Polis yukarıdan aldığı talimatla son ko-
zunu oynadı ve bizi TEM şubeye gö-
türdü. Savcılığa çıktık. Savcı hepimiz
için ev hapsi istedi. Mahkeme 2 gün
imza ve yurtdışı yasağıyla bıraktı. Ancak
ertesi gün duyduk ki, savcının itirazıyla
ev hapsi kesinleşmiş. 

Tabii ki ev hapsi verecekti faşizm.
Başka türlü nasıl kurtulacaktı bizden?
Kendince haklıydı. Çaresizdi. Direnişten
ve kitleselleşmesinden korkuyordu. Bu
kadar ısrarcı, hedefe odaklı, bu kadar
inançlı insanlara karşı bu iktidar ne ya-
pabilir ki? İşimizi geri istiyoruz, alacağız.
İşkenceye, gaza, plastik mermilere rağ-
men yılmıyoruz. Nuriye ve Semih’i ne-
den tutuklamıştı? Direniş bitsin diye.
Olmadı, olmuyor. Bitmiyor. Polis her
gün halka teşhir oluyor. Esnaf şikayetçi
polisten. Destek kesilmiyor. Direnişçiler
eve giderse bir süre sonra destek de
kesilir. Alana kimse gelmez. İktidarın
planı bu…Biz Yüksel direnişçileri olarak
ev hapsine  de ortak bir direniş  progra-

mıyla hareket etme üzerine konuştuk.
Bu çerçevede ortak programımızı hayata
geçirdik. İktidarın planını bu yanıyla
bozduk. Nazife aslında Yüksel’de di-
renmekten vazgeçmediği için tutuklandı.
Nazife’nin tutuklanması benim için de
bardağı taşıran son damla oldu. Ne ya-
pıyorduk ki ev hapsiyle cezalandırılı-
yorduk? Ne yapıyorduk ki tutuklanı-
yorduk? Karakola IŞİD teröristini ara-
madan alıp, terörist tarafından bıçakla-
narak öldürülen polise bakın. 200 gündür
Yüksel’de eylem yapıyoruz. Elimizde
bir döviz… Bize defalarca saldırıp, göz-
altına alıyorlar. Üstümüzde giysilerimiz
dışında hiçbir şey olmadığını bildiği
halde her gözaltında arama işkencesiyle
karşılaşıyoruz. IŞİD dost, biz düşman
öyle mi? Tutuklanan biz oluyoruz. Sadece
işimizi istediğimiz için…

Nedir Elektronik Kelepçe?
Elektronik kelepçe denilen şeyin

icadının bir tek nedeni olmalı. Alz-
heimer hastaları farkında olmadan ev-
den uzaklaştıklarında, eve gelecek sin-
yalle uzaklaşmadan bulunmaları. Bu
nedenden başka bir şekilde kullanılması
kesinlikle insanlık dışıdır. Ama em-
peryalizm birçok icat gibi elektronik
kelepçeyi de yine kendi kirli çıkarları
için kullanmaktadır. Bilezik şeklindeki
bu alet son teknoloji!! Çok pahalı!
Ayak bileğinize takılıyor. Teninize te-
mas etmemesi halinde bir merkezde
sinyal veriyor. Bu kelepçeye bağlı ça-
lışan bir telefon sistemi var. Eve bıra-
kıyorlar. Kelepçeyi çıkardığınızda ya
da size belirlenen, örneğin, 120 met-
rekare dışına çıkarsanız merkezde sin-
yal ötüyor. Merkez sizi telefonla arıyor.
İhlalin gerekçesini soruyor. Siz de
kem küm filan cevap veriyorsunuz.
(Ben hiç muhatap olmadım da..) Dışarı
çıkacaksanız sizin için ayrılan ahizeyi
kaldırıyorsunuz karşınıza çıkan kişiden
izin alıyorsunuz. Bakınız her şey izinli.
Efendi köle gibi yani. “Efendim ben
hastayım da doktora gidebilir miyim?”
(Hiç izin almadım) Kişilikli insanın
katlanabileceği bir şey mi? Değil. 

Elektronik Kelepçeyi

Neden Çıkarttık? 
Özgürlüğü Nasıl Kazandık?

25 gün kaldı kelepçe bileğimde. Her
gün saat 18.30’da bahçeden canlı yayın
yaparak komşularıma seslendim. Bu
tecriti bir nebze kırmaya çalıştım. Ancak
buna rağmen katlanılabilir bir şey değildi.
Çünkü evimiz evimizdir. Hapishane ha-
pishanedir. Evimizi hapishane yapmak
tam da emperyalist iktidarların zalimli-
ğidir. Huzur bulduğumuz, çocuğumuzu
büyüttüğümüz, anamızı babamızı ağır-
ladığımız, dostlarımızla sohbetler etti-
ğimiz evimizi kim hapishaneye çevirmek
ister bu zalim iktidardan başka? Buna
izin verebilir miyiz?

Bir başka yönden bakarsanız; Nuriye
ve Semih açlıklarının 160’lı günlerinde,
gün gün eriyorlar. Esra açlık grevinin
70’li günlerine gelmiş. Yüksel eylemi
bizsiz. İnsanlar her gün işkence görüyor.
Nazife tutuklanmış. Evde nasıl otura-
caksınız? Bu ev hapsini nasıl tanıya-
caksınız? Tabi ki gerçekler ve yoldaşlık,
tutuklanma korkusuna galip gelir. Bazen
bazı durumlarda arkadaşınız için bir
şeyleri feda etmeniz gerekir. İşte o feda
günüdür bugün. Elektronik kelepçeyi
bir bıçak yardımıyla sökersiniz. Çoook
rahatlarsınız. Yola düşer Yüksel Cad-
desi’ne gelirsiniz. Nazan da oradadır.
Büyük bir coşkuyla karşılanırsınız. İşte
o özlediğiniz eylem alanı, işinizi istedi-
ğiniz, bu uğurda bedel ödediğiniz so-
kaktasınızdır. Tabii ki polis de diğerleri
gibi şaşkındır. Gözlerindeki şaşkınlığı
ve paniği görmemek için kör olmak ge-
rek. Dudak hareketlerinden “Acun burda”
dediklerini görebiliyordum. Eyleme baş-
layacağımız sırada artık konuşmaları
kulağımıza geliyordu. “Kelepçeyi ihlal
etmiş”. “Acun’u alın”. Alın tabi Acun’u.
Suratınıza bir tokat gibi attı kelepçeyi.
Oyunlarınız bir kez daha bozuluyor bu
ihlalle. Size kim dedi ki bize kelepçe
takın diye? Tabi ki şaşkınlıkları kadar

Acun Karadağ: “Tabi ki gerçekler ve yoldaşlık, tutuklanma korkusuna galip gelir.
Bazen bazı durumlarda arkadaşınız için bir şeyleri feda etmeniz gerekir.
İşte o feda günüdür bugün.”
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büyüktü saldırıları da. Gözlerimin içine
kadar, saçlarımı ıslatacak, giysilerimi
turuncuya boyayacak kadar biber gazı
sıktılar. Sürükleyerek götürüp arabanın
yanında yere yatırıp ters kelepçe taktılar.
O öfkeyle bile içimden “bu kelepçeyi
birazdan çıkaracaksınız. Diğer kelepçeyi
ben çıkardım nasıl olsa” diye gülüyor-
dum. Canım acıyordu ama içim acımı-
yordu. Karakolda üst araması sırasında
kadın polis kameraya çekerek özellikle
elektronik kelepçeniz nerede diye sordu.
“Sana ne” dedim. Amaçlarını biliyorum.
Görüntüleri Savcıya gösterip tutuklama
çıkartacaklar. Olsun bu tutuklama onların
zoruyla olacak. Kendi isteğimle kendimi
hapsetmeyeceğim. O gün 2911’den işlem
yapıp bıraktılar. Nazan ve diğer arka-
daşlarla birlikte çıktık coşkuyla. Evleri-
mize döndük. İki gün sonra tekrar çıktım
alana. Tekrar gözaltı…TEM şubeye...
Gülüyoruz kızlarla. Çünkü içim rahat.
Bir yandan da Nazife ile buluşacağım
diye seviniyorum. Bavulum hazır evde.
Tutuklama kararında adliyeye getire-
cekler. Bir gece TEM şubede kaldık.
Ertesi gün adliyeye getirildik. Savcılıktan
serbest bırakıldık. Tam dışarı çıkacakken
polis geldi. “Elektronik kelepçeden
dolayı tutuklama talebiyle mahkemeye
gideceksiniz” dedi. Peki. Vakit geldi.
Lakin hakime içimdekileri söylemeden
gitmeyeceğim. Hakimin karşısındayım.
İki avukatım da yanımda.

- Tutuklama talebiyle mahkememize
gönderildiniz. Buyrun ne diyeceksiniz?

Hakimin korumalarına bakarak;

- Bunlar kim?

- Onlar benim korumalarım.

- Ben 20 yıllık öğretmenim. Silahlı
insanların önünde ifade vermem ben.
Çıksınlar.

- Peki. Çıkın hadi.

Çok şaşırdım. Hakim nazikçe çı-
kardı korumaları.

- Buyrun.

- Hakim Bey. KHKile ihraç edildik.
Neredeyse 300 güne yakın gündür

Yüksel Caddesi’nde işimizi geri isti-
yoruz. İki arkadaşımız Nuriye ve Semih
aylardır açlık grevinde ve tutuklu. Sa-
dece işimizi geri istiyoruz diye aylardır
işkenceye, gözaltına maruz kalıyoruz.
Defalarca şiddete uğramamıza rağmen,
bu şiddete cevap vermeden sadece
elimizde ozalitimizle oradayız. Polis
talimatla, ısrarla bizi tutuklatmaya ça-
lışıyor. Biz tutuklanmayı gerektirecek
ne yaptık? Ev hapsi talebini bir kadın
hakim reddettiği halde, bu polisler bu
kararı beğenmeyip başka bir hakim-
likten ev hapsi kararı çıkarttılar. Onlar
bizim hakimin kararını beğenmeyip
itiraz ediyorlarsa ben de onların haki-
minin kararını beğenmedim. Bunlar
siyasi kararlar. Hiçbir suçum olmadığı
halde onursuz bir ceza olan ev hapsini
kabul etmiyorum. O kelepçeyi takmak,
evimi hapishaneye  çevirmek istemi-
yorum. İşimi geri istiyorum. Beni tu-
tuklayabilirsiniz ama kendi isteğimle
bunu yapmayacağım.

- Bitti mi? Tamam mı?

- Eğer anladıysanız, yani anlata-
bildiysem tamam.

Avukatlarımdan Ayşegül’ün söy-
lediği bir şey de çok güzeldi. “Bir elli
boyunda (aslında 1.63 boyum) bir ka-
dın, 50 kilo (aslında 65kg) Kalbinde
pil var. Ne yapabilir hakim bey? Tu-
tuklanması için hukuki hiçbir gerekçe
yok dosyada. Hukuka uygun karar
vermenizi talep ediyoruz”.

Laf aramızda, hakim bilse, aslında
bu kadının dilinden, söylediklerinden
korkuyor polis. Diğer bir polisin dediği
gibi “kalemi silahtan tehlikeli” iktidar
için, ne derdi acaba? 

Veeee karar.

Tutuklama talebinin reddine. Haf-
tada bir gün imza ve yurtdışı yasağı.

Biz ülkemizi terk etmek istemiyo-
ruz. Bu vatan bizim. Bizi ararsanız
Yüksel’de olacağız. Bir gün imza da
atıyorduk zaten. Yine atarız.

Nuriye’yi de, Semih’i de, Nazife’yi

de alacağız hapishaneden. Ve bu zorlu
yoldaki ekmek kavgasını biz kazana-
cağız. Elektronik kelepçe kavgasındaki
gibi…

Acun Karadağ
Nam-ı diğer Acun Öğretmen

Yüksel Direniş Ailesinden
Sultan Aydoğdu’nun Şiiri;
Bir Dü� Büyütmelisin Yüre�inde

Bir dü� büyütmelisin yüre�inde;

�nancınla peki�tirdi�in bir dü�

Güne�in, sabahın seherine

her kavu�masında

Gerçe�ine bir adım daha yakla�tı�ın

bir dü�

Türküler söylemelisin;

Dilinde, yüre�inde umudu besleyen

Her dizesinde zafere yakla�tı�ını

haykıran

Hep bir a�ızdan ba�ıra ça�ıra

söylenen

Umut olmalısın;

Umutsuzlu�a bu kadar bula�mı�

yürekler için

Nuriye olmalısın mesela

Mesela Semih olmalısın

Onlar gibi dik ba�lı,

onlar gibi yola gelmeyen

Asi bir kısrak gibi boynuna vurulmak

istenen ipleri koparmalısın

�nanç olmalısın;

Hiçbir zulme ba� e�meyen

Hiçbir haksızlı�a susmayan

Haykırmalısın;

Avazın çıktı�ı kadar ba�ırmalısın

�nancını, umudunu dokundurmalısın

insanlara

Zafer olmalısın;

Girdi�in kavgada yılmadan,

yorulmadan

Ko�malısın ko�malı

Yolda�ının sana bıraktı�ı umudu,

inancı,

Daha da büyütmek için

Nuriye olmalısın mesela

Mesela Semih olmalısın

Haksızlık kar�ısında yola gelmeyen

�ki yi�it yürek gibi
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77FAŞİZM İLE HALK ARASINDA BİR BARİKAT OLDULAR

Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde



��Biz diyoruz ki; emperyalizmin tasfiye programlarını bozan tek güç direniştir. Direniş kültürü hayatın
içinde kendini yeniden üretmeyi başarır ve halkın devrimci gelenekleriyle bütünleşen yeni bir devrimci
direniş kültürü ortaya koyarak, emperyalizmin "direnişleri bittirme" oyunlarını yerle bir eder.

�Biz diyoruz ki; direniş umut verir. Kuşatma altında direnişin büyük bir özveriyle sürdürülmesinin
diğer adıdır umut. Direnişlerinin dünya halklarına yaydığı umut ile, açlıklarıyla tarih yazanlar, her tür
baskı ve inkara karşı direnişi zaferle taçlandıracak olanlardır.

�Biz diyoruz ki; direniş yarını, geleceği belirler. Direnişler kahramanlıklar, büyük değerler, yaratır.
Kahramanlıklar, yaratılan büyük değerler, hiç kuşku yok ki, dünya halklarının direniş mirasının da önemli
bir parçasını oluşturacak, halklarına önderlik edecektir. 

�Biz diyoruz ki; direniş umutlu ve iyimserdir. Direnişler tarihimizi, değerlerimizi, geleneklerimizi,
hayat içinde  kurduğumuz ortak yaşamı savunmaktır. Onurumuzu savunmaktır. Direnişi bitirmek,
direnişçileri yok etmek için nasıl gelirlerse gelsinler, neyle gelirlerse gelsinler, getirdikleri hiçbir silah,
bizim direniş silahımızdan daha üstün olamaz.

�Biz diyoruz ki; direniş örgütleyicidir. AKP faşizminin rahatsızlığı Nuriyelerin direnişinin işçi,
memur, öğrenci tüm bir halka direniş yolu açmasındadır.  Direniş; dayanışmadır, örgütlenmedir. Yok etmek
istedikleri HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR. Böyle olduğu içindir ki, bizim silahımız haklılık ve meşru-
luğumuzdur. Bizim silahımız, asla tartışma konusu yapılamayacak olan direnme hakkımızdır. Direneceğiz.
Onurumuzu, işimizi, ekmeğimizi, tarihimizi, yaşamımızı savunmanın başka bir yolu yoktur. 

�Biz diyoruz ki; direniş yeniler, diri tutar. Bugün yaşamın orta yeri direniştir. Direnişte halk vardır,
gelecek vardır. Halk ve vatan sevgisi vardır. Bu değerlerle, direnişler mutlaka kazanımla sonuçlanır.

�Biz diyoruz ki; direnenler yenilseler de yok olmazlar. Tarihte Yezid’in zulmü gibi sayısız zulümler
vardır. Emperyalistler milyonlarca insanı en vahşi şekillerde katletmiştir. Katledenleri değil, zulüm
karşısında biat etmeyen İmam Hüseyin'i unutmayacaktır halk. Bugün ise AKP zulmüne karşı direnen dev-
rimcilerin onurlu direnişleri de hep hatırlanacaktır. Baba İshaklar’dan Bedreddinler’e, Mahirler’den
bugüne, bedeli ne olursa olsun direnenler, fiziken yok oldukları anda kendilerini yeniden yaratmışlardır.

�Biz diyoruz ki; direniş bir okuldur. İşçilerin, memurların, öğrencilerin, haklarını almak için yaptıkları
direnişler mücadele edenlere de, halklara da öğretir. Onlar faşizme karşı direnme hakkını savunurken
direnme hakkını savunmayanlara, saldırılara karşı direnmeyenlere direnme hakkını öğretirler. Bu hak tarih
ve sınıf bilincidir. Bu nedenle direnişler kurtuluşun yolunu gösterirler.

�Biz diyoruz ki; direnişten kaçmak kendinden kaçmaktır. Direnişi büyütmek, bir kararlılık meselesidir.
Çünkü direnişe saldırıların sebebi bizi vazgeçirmek, yıldırmak üzerine şekillenir. Direnişlerden kaçmak,
bedel ödememek için teoriler yapmak, kaybetmektir.Vazgeçmeyeceğiz.Vazgeçmemek, Pir Sultan olmaktır.
Vazgeçmemek Mahir olmaktır. Kızıldereler yaratmaktır. Vazgeçmeyeceğiz. Zafer her koşul altında direnen
ve savaşanların, hedeflerine yürümekten vazgeçmeyenlerin olmuştur.

�Biz diyoruz ki; direnişin kökeninde yoksulluk ve ezilmişlik vardır. Sömürüye karşı dün olduğu gibi
bugün de DİRENMEKten başka çözüm yoktur. Yoksul ve emekçi halk ekmeğini, haklarını, adaleti
korumak için, dün nasıl çoluk-çocuk, kadın-erkek, elde taş-sopa direndiyse  aynı yolu izlemek zorundadır.
Direnmek kurtuluş mücadelesidir. Bu onurlu mücadelede hedefimiz, tüm yoksul ve emekçileri ortak bir
direniş etrafında birleştirerek direniş cephesini güçlündirmektir. Gelişen ve büyüyen direnişler, zalimlere
karşı yıkılmaz barikatlar olarak örülür.

�Biz diyoruz ki; direniş emperyalizme karşı sosyalizmin, örgütsüzlüğe karşı örgütlülüğün, bireyciliğe
karşı kolektivizmin, sivil toplumculuğa karşı devrimciliğin, bağımlılığa karşı anti-emperyalizmin savunul-
masıdır.

�Biz diyoruz ki; direniş ayrıştırıcıdır. Direniş saflaştırır. Direniş emeğimizi çalan düzene sıkılan
kurşun demektir. Direniş demek; bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye demektir. Tüm halkımızı Halk
Cephesinin mücadele ve direniş çizgisinde birleşmeye çağırıyoruz. 

DİRENİŞİN KARŞISINDA ONA KARŞI
TÜM POLİTİKALAR ETKİSİZ KALIRBiz diyoruz ki;�
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Halk Cepheliler Kurban Bayramı’nı Direnişte Kutladılar:
NURİYE VE SEMİH KAZANACAK!

ZAFER, EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ OLACAK!
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Biz ne yapabiliriz ki? Tek insan
ne ki?

Bu soruları cevapsız bırakmadık.
Hepimiz geleceğimizden korkuyoruz
ama çok da üzülüyoruz diyenlerin
ne yapabileceklerini düşünmeliyiz.
Haklı olduğunu, haklı olduğumuzu
bilen, ülkesini, halkını, vatanını
seven ve kendi topraklarında bir
gelecek planlayan herkesin katılımını
sağlayacak bir yol bulmak olmalı
işimiz.

Tarih boyunca halk; meydanlara
kurulan darağaçlarında, giyotin tez-
gahlarında infazlar izledi. İktidar
infaza karar verdiğinde tarihten ge-
leceğe seslenen ve zamanından önce
dünyaya gelen devrimciler haklı ol-
duklarını ve kazandıklarını müjde-
lediler. Gözü yaşlı izleyen halk, o
gün demokratik tepki gösterme yol-
larını bilmiyordu. Bazı temel haklar
kazanılmamıştı. Tarihin tekerleği
ise geriye yürümez. Biz aydınlandık
bir kere. Hüküm süren mevcut üretim
sistemi daha ileri bir üretim sistemini
kendi çağında yaşadı bir kere. Bu-
radan geriye dönüş yok.

Nazım Hikmet Şeyh Bedreddin
destanında “Ortaklar” deneyiminin
yenilgisi üzerinden yazıyordu. 

Tarihsel, sosyal, ekonomik şart-
ların

zarurî neticesi bu!

deme, bilirim!

O dediğin nesnenin önünde ka-
famla eğilirim.

Ama bu yürek

o, bu dilden anlamaz pek.

O, “hey gidi kambur felek,

hey gidi kahbe devran hey,” der.

Bugün artık “vakit erişmiş” ta-
rihsel, sosyal ve ekonomik şartlar
zaruri olarak siyasal ve hukuksal
düzenlemelerin eskidiğini, halkın
artık böyle yönetilmek istemediğini
söylemektedir. İşte bu yüzden tarih
siyasi kararları eleştirme ve bu ka-

rarlar karşısında taraf olma sorum-
luluğunu yüzyıllar sonrasından ge-
lenlere değil bugünün insanlarına
yüklemektedir.

Nemrud’un putlarına karşı çıkan
peygamber İbrahim’in çarptırıldığı
cezayı hepimiz biliriz; İbrahim’in
ateşine doğru  bir topal karınca
yokuş yukarı tırmanmaya çalışır.
Bir serçe gelir, ‘Nereye böyle?’ diye
sorar topal karıncaya.

Karınca da;

- Birazdan şu dağın ardında, bir
büyük ateş yakılacak, onu söndür-
meye gidiyorum der. Serçe,

- O ateş o kadar büyük olacak
ki, senin taşıdığın bir zerrecik su,
bir işe yaramaz diye şaşırır. “Hem
sen topalsın, oraya yetişemezsin.”

Topal karınca da der ki:

- Yetişemezsem de bu yolda ölü-
rüm ya...

Serçe, kendi sorumluluğunu ha-
tırlar ve gider o ateşin yakılacağı
yerde feryat etmeye başlar.

Diğer kuşlar sorarlar “neden
feryat ediyorsun” diye. Aralarında
şöyle bir diyalog geçer:

- Birazdan şurada bir büyük ateş
yanacak, ona karşı olduğumu bil-
dirmek için.

- Senin feryadının o ateşin sön-
mesine ne faydası olur ki?

- Bir etkisi olup olmayacağını
bilmem. Ama, benim feryadım İb-
rahim’in yanında olduğumun dün-
ya-alemce bilinmesi içindir.

Dün Nemrud’un putlarını yıktığı
için peygamber İbrahim’in tahtında
yakılışını izleyen halkın içinde sa-
dece bir serçe kuşunun, bir karın-
canın yaptığını bugün artık insanlar
yapabilir. Putları direnişleri ile  yıkan
Semih’in ve Nuriye’nin haklılığını
savunacak bir karınca bir serçe ku-
şundan fazlası var artık elimizde.
Onlar İbrahim’den Nesimi’ye, Hal-
laç’tan Pir Sultan’a tarihin haklıla-
rının temsilcileridir. İşte buna inan-
dığımız için avukatlara taraflarını
bildirmeleri için soruyoruz.

Semih’in ve Nuriye’nin avukat-
ları olur musunuz? Onların haklarını
dünya aleme karşı savunmak için
Nuriye’nin ve Semih’in avukatları
olur musunuz?

Bizimkisi, işte o karıncanın serçe
kuşuna gerçeği hatırlatması gibi mü-
tevazı bir sorudur yalnızca.

Tarihin ilericileri, devrimcileri,
Sokrates’ler, Dimitrov’lar mahke-
melerde sanık olmuş, çoğu zaman
da katledilmişlerdir. Ama onlar sanık
kürsüsünde sadece sözleriyle değil,
duruşlarıyla bile yargılanan değil
yargılayan olmuşlar, çürümüş, yoz
düzeni teşhir etmişlerdir.  Tarihte

14 EYLÜL GÜNÜ MÜVEKKİLLERİMİZLE BİRLİKTE
KHK‘LAR ELİYLE UYGULANAN FAŞİZMİ YARGILAYACAĞIZ!

Onların haklılığı zulüm karşısında bizi meşru kılandır
Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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her zalim, mazlumları kendi mah-
kemesinde yargılamaya kalkmıştır.
Avukatlık zalime karşı müvekkilini,
direneni, ilericiyi savunma mesleğidir.
Doğrusu, bu mesleğin en onurlu hali
bu haliyle yapılanıdır.

Müvekkilimiz Nuriye Gülmen’in
ve Semih Özakça’nın 14 Eylül günü
Ankara Adliyesi’nde duruşmaları gö-
rülecek. Onlar tarihten devraldıkları
sanık kürsüsünden, bu açlığı, yok-
sulluğu, zulmü anlatacaklar. Nuriye
ve Semih sendikaların, siyasetlerin
sustukları bir dönemde halkımıza
soluk oldular, şimşek çaktılar. Bu
duruşma için bizim de üzerimize dü-
şen Nuriye ve Semih’in ateşini avu-
katlık alanına taşımaktır. Nuriye ve
Semih direnişleri ile tüm sendika-
lardan partilerden daha fazla eylem
ve etkinlik düzenlemişlerdir. Biz de
barolardan daha fazla çalışacak, ba-
rolardan daha fazla ses olacağız, du-

ruşmada Nuriye
ve Semih’i sa-
vunan binler
olacağız!

İddiamız bü-
yük,  Nuriye ve
Semih’e 10.000
avukat diyoruz!
Bugün Türki-
ye’nin en büyük
baroları dahi bu
rakamı ağızları-

na almaya cesaret edemezler. Bize
bunu dedirten nedir? Barolardan daha
fazla kitlemiz olabilir mi? Ya da ba-
rolardan daha fazla imkânımız? Du-
rum açık ki bugün ne insan sayımız
o kadar fazla ne de imkanımız o
kadar çok. Fakat Nuriye’nin tek ba-
şına başladığı direnişin bugün ne
noktalara geldiğini görmek sayıların
önemli olmadığını anlamak için ye-
terli.  Asıl önemli olan rakamlar
değil ne istediğimiz ve kimin için
istediğimizdir.

Bu rakam Türkiye’deki yaklaşık
her 9 avukattan birisinin Nuriye ve
Semih’in avukatı olmak isteyeceğine
inanmak demektir. Bu halka, avu-
katlara inanmak demektir. Bugün
değilse yarın onları taraf tutmaya,
sessiz kalmamaya davet etmek de-
mektir. Bunu yapmak binlerce avu-
katın kapısını çalmak, binlercesini
aramak demektir. Bu da bizim Nuriye

ve Semih için seferberliğimizdir. 

Bize bunu yaptıran nedir? Avu-
katlık gibi sınıf atlama hevesinin bu
kadar yoğun olduğu bir meslek gru-
bunda yaprak kımıldamazken, fırtına
çıkarma iddiamız nereden gelir?  Ge-
riye dönüp daha önce kopardığımız
fırtınaları görmek ve kendimize gü-
venmek, inanmak yeterli.

Oysa devrimci avukatların du-
ruşmasında Silivri gibi bir salona
yaklaşık 1000 avukatın gelmesi 3000
avukatın “Biz onların avukatıyız”
demesi 2014 yılında birçok kişinin
hayal edemeyeceği bir şeydi. Oysa
biz devrimci avukatların yargılandığı
bu dosya Türkiye’nin en çok avukat
katılımı olan duruşması olarak tarihe
geçti.  Dönem farklı diyenler olabilir,
korku, baskı çok yoğun diyenler ola-
bilir. Faşizm baskı ve zulmünü arttırdı
evet, fakat bizim deneyimlerimiz,
bilgimiz de gün geçtikçe arttı.  Bil-
gimiz, deneyimlerimiz,  gecemizi
gündüzümüze katan emeğimiz Nuriye
ve Semih’i savunan binleri getire-
cektir o duruşma salonuna. Bugün
olmazsa yarın bu saflaşma mutlaka
gerçekleşecektir.

Müvekkillerimiz, Nuriye ve Semih
Yüksel Caddesi’ne çıktıkları ilk gün-
den beri faşizmi yargılıyorlar. Biz
onların avukatıyız, tarihimiz de onlar
gibilerin avukatlık pratiği ile yazıl-
mıştır.  Onların haklılığı, zulüm kar-
şısında bizi meşru kılandır.  14 Eylül
günü müvekkillerimizle birlikte
KHK’lar eliyle uygulanan faşizmi
yargılayacağız.  

Grup Yorum
Halkın Susturulamayan Sesidir!

İstanbul İkitelli Grup Yorum Gö-
nüllüleri, 30 ve 31 Ağustos'ta mahalle
koroları için bildiri dağıtımı yaptı. Ay-
rıca, tutsak Grup Yorum üyeleri için
mahallede çat kapı yaparak, halka
Grup Yorum'a yapılan saldırılar, tu-
tukluluklar hakkında bilgi verdi.

10 Eylül
2017
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Yürüyüş: Nuriye ve Semih’in açlık
grevi direnişlerini desteklemek için
İstanbul’da Mehmet Güvel ve Feridun
Osmanağaoğlu süresizaçlık grevi  di-
renişine başladılar. Bunun yanı sıra
30 günlük açlık greviyle Grup Yo-
rum’dan, Devrimci İşçi Hareketin’den
ve başka alanlardan destek açlık grevine
başlayanlar oldu. Sizin Nuriye ve Se-
mih’in avukatı olarak bu desteklere
katılmanızın ve müvekkileriniz için
açlık grevine başlamanızın nedeni ne-
dir?Nasıl bir sürecin sonunda böyle
bir kararı aldınız?

Engin Gökoğlu: Müvekkillerimiz
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yüz
binden fazla kamu çalışanı gibi bir
gecede çıkarılan KHK’larla sorgusuz,
sualsiz işlerinden atıldılar. Yüzbinler
açlığa mahkum edilerek susturulmaya
çalışıldı. Copları ve kalkanlarıyla, TO-
MA’ları ve panzerleriyle, kelepçeleri
ve hapishaneleriyle kendini güçlü sanan
iktidar “bir çift” yüreği susturamadı.
Direnenler umut oldu, direnişler yayıldı,
umut büyüdü.    

Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça her türlü bedeli göze
alarak OHAL / KHK hukuksuzluğuna
karşı hapishanede direniyorlar. İşlerini,
ekmeklerini istiyorlar. Nuriye ve Semih

175, Esra Özakça 100 gündür
açlık grevindeler. Nuriye ve
Semih’i açlıklarının 76. gü-
nünde direnmekten vazgeçire-
medikleri için tutukladılar. Baş-
larını eğdiremedikleri için tu-
tukladılar. Hukuku adaletsiz-
liklerine örtü yaptılar. 

Bizler, müvekkillerimizin
işlerine dönmeleri için basın
toplantılarına katıldık, söyleşi
ve panellerde konuştuk, TV
programlarına gittik seslerini
duyurmak için, onlarla Yüksel
Caddesi’nde sabaha kadar nö-
bet de tuttuk, polis saldırıla-

rında, gözaltına alındıklarında, adliyede
yanlarında olduk. Savcılıkta, mahke-
melerde onların haklılıklarını her yerde
ve koşulda anlattık. Onlar tutukladık-
larında hapishanede, zorla kaçırılıp
kapatıldıklarında hapishane hastane-
sinde yanlarında olmaya çalıştık. HHB
avukatları olarak onlarca başvuru yap-
tık. Dava açma yollarını kapattıklarında
dahi işe dönmeleri için davalar açtık.
“Komisyon” dediler başvurduk,
AYM’sini ve AİHM’sini ulusal ve
uluslararası tüm yolları denedik. Mü-
vekkillerimizi terör demagojisiyle ka-
ralayarak suç işleyenler hakkında suç
duyurularında bulunduk. Yasaları çı-
karanlar yasalara uymadıkları halde
onlar hakkında hiçbir dava açılmadı.
Çünkü iktidar yanlılarına başka, mu-
haliflere başka bir hukuk uygulanı-
yordu. Hukuk, iktidardaki egemen sı-
nıfın çıkarını koruyordu.

Bu süreci hepimiz yaşayarak bir
kez daha tecrübe ettik. Adaletin adli-
yelerde ve saraylarda değil, direnişte
olduğuna birkez daha tanık olduk.

Müvekkillerimizin talepleri halkın
adalet ve ekmek taleplerinden bağımsız
değil. Biz de halkın avukatlarıyız. Bu
sebeple ben de açlık grevine başla-
dım.

Yürüyüş: Açlık grevine başlamanızla
birlikte hem barolar, hem avukat örgütleri
hem diğer demokratik kitle örgütlerinden
nasıl tepkiler ya da destekler aldınız?
Bir avukatın müvekkili için açlığa yat-
masının ortaya çıkardığı mesaj bu ke-
simlerde yankısını buldu mu?

Sizin açlık grevinizin anlaşılması,
ülkemiz gerçeğinin anlaşılmasıdır bir
yanıyla. Hem halk açısından, hem
meslektaşlarınız açısından anlaşıldı-
ğınızı söyleyebilir misiniz?

Engin Gökoğlu: Önümüzde mü-
vekkilleri için bedenini açlığa yatıran
Av. Behiç Aşçı örneği var. Tarihsel
bir sorumluluğu ve zorunluğu yerine
getirmeye çalışıyoruz. Bugün ya da
ilerde mutlaka yaptıklarımız anlamını
bulacaktır. Bugün AKP faşizminin tüm
muhaliflere yönelik artan baskı ve sal-
dırıları var. Yoğun tutuklama terörü
yaşanıyor. Bedel göze almadan, di-
renmeden sonuç almak mümkün de-
ğildir. Bugün “Nuriye ve Semih Ya-
şasın” demek bile bedel ödemeyi ge-
rektiriyor. Bugün OHAL’e karşı olmak
Nuriye demek, Semih demek. Onların
adını anmadan yapılacak her şey yasak
savmacılıktır, göstermeliktir. 

Baro ve sendikaların yöneticileri
direnişlerden uzak durarak baskı ve te-
rörden kendilerini koruyamazlar. Faşizm
saldırırken bir köşede sinip beklenemez.
Demokratik ve meşru bir direnme hattını
ortaya koyamadıkları için bugün sen-
dikalar, odalar ve barolar direnişin de
dışındalar. Sahiplenmek yerine, yalnızca
destekçi olma durumundalar. Bu nedenle
“destekleri” de sınırlıdır. Düzenin izin
verdiği ölçüdedir. Ama meslektaşları-
mızın sürekli bizimle olduklarını bili-
yoruz. Her gün hapishaneye giden, her
gün dava dosyası için dilekçeler veren,
vekalet ve yetki toplayan, onların çağ-
rılarını yayan, pullamalarını yapıştıran,
tişörtlerini giyen, açıklamalara katılan

“NURİYE’NİN, SEMİH’İN ve ESRA’NIN AÇLIĞININ,
AÇLIĞIMIZIN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR

BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİRENMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Yürüyüş

10 Eylül
2017

Sayı: 31

DURMADILAR, SEYRETMEDİLER, YÜRÜDÜLER112

Röportaj



ve bizim ziyaretimize gelen avukat ar-
kadaşlarımız var. Amacımız onları ha-
rekete geçirmek, onların sayısını arttırmak.
Başarılı olacağımızından eminiz. Halkın
avukatıyız, direnişin kazanması için mü-
cadele ediyoruz. Avukatlığını üstlendi-
ğimiz halkımızdan her gün destek ve
sahiplenme mesajları alıyoruz. Herkes
Nuriye ve Semih için bir şeyler yapmak
istiyor. Bizim umutlu oluşumuz, vaz-
geçmememiz onlara güç veriyor. Aynı
zamanda onlardan biz de güç alıyoruz.

Yürüyüş: 14 Eylül tarihinde mah-
kemenin ilk duruşması yapılacak. Ve
siz o tarihte açlık grevinde olacaksınız.
Açlıktaki müvekkillerini açlıkta savu-
nacak olmanın yarattığı duyguları bi-
zimle paylaşabilir misiniz?

Engin Gökoğlu: Ülkemizde ada-
letsizlik ve açlık kol geziyor.1 milyon

250 bin insan açlık sınırının altında,
her gün binlerce çocuk aç giriyor
yatağa. KHK ile işinden, ekmeğin-
den edilen 50’den fazla insanımız
intihar etti. Milyonlarca insan ekmek
ve adalete aç. Nuriye’nin, Semih’in
ve Esra’nın açlığının, açlığımızın
sorumlusu AKP iktidarıdır. Bu so-
runun çözümü için direnmekten
başka çaremiz yok. Bizi açlıkla ter-
biye etmeye çalışanlara karşı açlı-
ğımızla direnmeye devam ediyoruz.
Açlığın karşısına “onur”un direnişi
ile çıktı müvekkillerimiz. Onlarla
aynı yolda yürümekten mutluyum.

O gün, tüm haksızlıkların, adalet-
sizliklerin sorumlularını yargılayacağız.
Çünkü suçlu olanlar onlar. Onları teşhir
edeceğiz. Müvekkillerimizin haklı ta-
leplerini bir kez daha mahkeme kürsü-

lerinden haykıracağız. “İşini, ekmeğini
istemek suç değildir” diyeceğiz.  açlık
grevi direnişini, direnmeyi savunacağız.
Aynı direnişin parçası olmaktan mut-
luyuz. Kazanmanın coşkusunu da mut-
laka yaşayacağız. Onlar yenilecek, biz
kazanacağız.

AKP’nin işkenceci polisi, İstanbul
Sarıgazi Mahallesi’nde gerçekleştirilen
son operasyonlarda gözaltına alınanları
ajanlaştırmaya çalıştı. Bunun için iş
bulmak, yüklü miktarlarda para vermek
gibi alçak tekliflerde bulundular. 

“Mahallede kim var? Kim gelir
,kim gider? Bize bilgi vermen yeterli”
gibi cümlelerle, sanki istedikleri basit
bir şeymiş gibi insanları tarihin en
aşağılık, en soysuz işine; işbirlikçiliğe
ikna etmeye çalışmışlardır. Konuya
ilişkin 2 Eylül’de bir açıklama ya-
yınlayan Sarıgazi Halk Cephesi şu
sözlere yer vermiştir;

“… AKP’nin işkenceci ve katil
polislerine bunları yaptıran tamamen
yönetememe krizleridir. Yöneteme-
dikleri için de ajanlaştırma politika-
larıyla herkesi birbirine güvensizleş-
tirerek mücadeleyi ve dayanışmayı
parçalamayı, yok etmeyi hedeflemek-
tedir.

Güvensizliği yaymak için: “…Biz

her şeyi biliyoruz, bizim ulaşamaya-
cağımız yer yok. Zaten aranızda bir
sürü adamımız var…” yalanlarını uy-
durup, korku ve panik yaratmak, göz-
altındaki kişiyi psikolojik olarak çö-
kerterek kirli, aşağılık tekliflerini kabul
ettirmek istemekteler. Bu yolla korku
ve güvensizliği halk arasında yaymaya
çabalamaktalar.

Faşizm; baskı, şiddet ve işkenceyle
yönetir. Halkı yoksullaştırarak, işsiz
bırakarak çözümsüzlüğe iter. Sorunun
asıl çözümünden uzaklaştırmak için
uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa mah-
kum eder. Böylece yozlaştırma poli-
tikalarıyla mücadeleden uzaklaştırır.
Kendi saltanatını güvenceye alır. Ya
da mücadele eden insanları, devrim-
cileri mücadeleden uzaklaştırmak için
faşist polisiyle saldırır, işkenceyle
gözaltına alır, tutuklama tehdidi ile
yıldırmaya çalışır. 

Bu yöntemlerini de haklı ve meşru
mücadelemizle ve halkımızdan aldı-

ğımız güçle yere çalacağız. Halkımızla
birlikte dayanışmayı ve örgütlenme-
mizi büyüteceğiz.

Mahallemizde dayanışmayı yay-
gınlaştıracak, AKP ve onun katil pol-
islerinin korkusunu büyüteceğiz.
AKP’nin katil, işkenceci polislerini
uyarıyoruz! Kanlı ellerinizi halkın
üzerinden çekin. Gençlerimizi rahat
bırakın. Onları kendi pisliğinize bu-
laştıramayacaksınız. Onları arkadaş-
larının, yoldaşlarının, halkının kanı
ile beslenen birer pisliğe dönüştüre-
meyeceksiniz.

Halkımız! İşbirlikçilik, ajanlık in-
sanlık tarihinin en aşağılık, soysuz,
onursuz işidir. İşbirlikçileri hiçbir halk
kendi arasında barındırmaz. Polisin
ahlaksız tekliflerine yüzlerine tükürerek
cevap verin. Onları teşhir edin. Gelin
bize anlatın! Ajanlık, işbirlikçilik ah-
laksızlıktır! Ajanlardan, işbirlikçilerden
hesap sorduk, soracağız!”

10 Eylül
2017
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Sarıgazi Halk Cephesi 
Faşist AKP Polisi Şantajla Ajanlığa Zorluyor!
AKP Faşizmi, Halkın Üzerinde Örmeye Çalıştığı Korku Duvarının Altında Kalacak!
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Açlık grevi yapan direnişçisinin
elini kolunu bağlayıp ya ağzından bur-
nundan hortum sokup midesine sıvı
besin akıtarak ya da etini parçalayıp
damarlarından serum vererek yapılan
zorla müdahale, işkencedir. Ve bu iş-
kence, dünya ve ülkemiz örneklerinde
somutlandığı gibi ya ölüm ya da dire-
nişçinin sakatlanıp yaşayan ölü haline
getirilmesiyle sonuçlanmaktadır.

Halk düşmanları neden açlık grevi
direnişçilerine zorla müdahale etmek-
tedirler?

Amerika'dan Türkiye'ye, İsrail'den
İngiltere'ye emperyalizm ve işbirlik-
çileri, dünya halklarının hak ve öz-
gürlük mücadelesi içinde açlık grevi
eylemi yapan direnişçileri niçin zorla
beslemeye çalışmaktadır?

Amaç, direnişçinin sağlığı ya da
yaşaması değildir. Halk düşmanlarının
amacı, direnişçinin açlık grevi eyle-
minde somutladığı taleplerini yok
sayıp iradesini ezmektir.

Direnişçinin açlığı, dile getirdiği
talepleri somutlar.  Bu gerçeklik kar-
şısında, halk düşmanları öncelikle mo-
ral açıdan yenilmiş olurlar. Küba Dev-
rimi'nin ölümsüz önderi Fidel Castro
bu gerçekliği şöyle ifade ediyor: 

"... Altmış gün boyunca açlık gre-
vinde kalarak idealleri uğruna ölme
kudretine sahip insanların huzurunda
despotların eli ayağı titrer! Bunun ya-
nında, yüzyıllar boyunca insani feda
ruhunun simgesi haline gelen İsa’nın
çarmıhtaki üç günü nedir ki?"

Söz konusu olan açlık grevi dire-
nişçisinin moral üstünlüğüdür. Bu üs-
tünlük ve halk saflarına yaydığı moral
etki karşısında halk düşmanlarının eli
ayağı gerçekten de titrer. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'nun hezeyan dolu
açıklamaları, AKP hükümetinin açlık
grevini karalamak için Türkçe-İngilizce
broşür bastırıp dağıtması, işte bu tit-

reyişin ürünü sayılır.

Zorla Besleme,
"Açlık Grevini Kaynağında
Kurutma" Saldırısıdır

Ne yaparlarsa yapsınlar, direnişi
kıramayınca bu kez "direnişi kayna-
ğında kurutma"  hesabıyla yani açlık
grevi direnişçisini zorla beslemeye
yönelirler. Direnişçiyi zorla beslemeye
kalmak ise işkencenin ta kendisidir.
Ve sonuçları, dünya ve ülkemiz ör-
neklerinde ölümcül olmaktadır. 

Örneğin, ülkemizde 2000-2007 yıl-
ları arasında sürdürülen Büyük Ölüm
Orucu Direnişi içinde gerçekleştirilen
zorla müdahaleler sırasında birçok di-
renişçi öldürülmüş, 600'e yakın dire-
nişçi de sakat bırakılmıştır.

Ancak halk düşmanları yanılıyorlar.
Açlık grevinin kaynağı direnişçinin
bedeni değildir. Bu yanıyla bedenine
yapılacak zorla müdahaleler de direnişi
yok edemez. Açlık grevinin kaynağı,
direnişçinin bedeni değil asıl olarak
taleplerinin haklılık ve meşruluğudur.

Açlık Grevi Halkların
Eylemi, Zorla Müdahale
Halk Düşmanlarının
Eseridir

Siz hiç açlık grevi
yapan burjuva gör-
dümüz mü? Göre-
mezsiniz. Ama deği-
şik zaman ve mekan-
larda açlık grevi ya-
pan halktan insanları
duymuş, okumuş,
görmüşsünüzdür. Bu-
nun nedeni açlık gre-
vinin içerik ve biçim
olarak yoksul halkın
eylem biçimi olma-
sıdır. Tarih boyunca

böyle olmuştur.

20. yüzyılın başında İngiltere'deki
kadın hakları savunucusu Süfrajetler
sık sık tutuklanıyorlardı. İngiliz hü-
kümeti Süfrajetler’in taleplerini gör-
mezden gelmek için onları duvarların
ardına gönderse de, Süfrajetler bu kez
hapishanelerde açlık grevine başlıyor-
lardı. Bunun üzerine İngiltere hükümeti,
açlık grevi direnişçilerini zorla besle-
meye yönelik bir uygulama başlattı.
Sonuç kanlı oldu. 1909 yılında zorla
müdahale sonucunda aralarında Mary
Clarke, Jean Hewart ve Katherine
Fry’ın da bulunduğu çok sayıda tutsak
hayatını kaybetti.

Yeri gelince "demokrasi ve özgür-
lüğün şampiyonu" olmayı kimselere
bırakmayan İngiliz emperyalistleri, İr-
landalı yurtseverlerin sürdürdüğü açlık
grevlerinin karşısına da zorla beslemeyi
çıkarttı. Ve 1917 yılında Dublin'deki
Mountjoy Hapishanesi'nde açlık grevi
yapan İrlandalı yurtsever Thomas
Ashe, zorla müdahale sonucunda öl-
dürüldü.

Aradan yıllar geçse de İngiliz hü-
kümetinin zorla müdahale politikası
can almaya devam etti. Örneğin, IRA’lı
Michael Gaughan da 1974 yılında ha-
pishanede sürdürdüğü açlık grevi sı-
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rasında zorla beslendikten sonra öldü.

Halk Düşmanlarının Amacı,
Halk ve Özgürlük Talebini
Yükselten Açlık Direnişini
Kırmaktır

Ülkeler ve tarihler değişse de halk
düşmanlarının açlık grevleri karşısında
sergilediği zorla müdahale politikası
aynı kalmıştır. İster 20. yüzyılın ba-
şında İngiltere’de olsun, isterse 21.
yüzyılın başında Amerikan Guanta-
namosu’nda olunsun. Halk düşman-
larının amacı, hak ve özgürlük talep-
lerini ifade eden açlık direnişini kır-
maya çalışmaktır. Bu yanıyla ülke-
mizdeki faşizm ile İsrail Siyonizmi
arasında da fark yoktur.

Bilindiği gibi, Amerikan emper-
yalizmi 2001'den itibaren hiçbir hukuk
kuralı tanımayarak "Müslüman terö-
rist" diye kaçırdığı kişileri Guantana-
mo'daki toplama kampında tuttu. Bu
duruma karşı çıkan kimi tutsaklar
açlık grevi yapmaya başladığında
Amerikan emperyalizminincevabı,
zorla besleme saldırısı oldu. Yaptıkları
tam bir işkenceydi.

Guantanamo'da bu iş için hazır-
lanmış özel odaların varlığı artık bili-
niyor. Açlık grevcileri bu odalara gö-
türülüp burada zorla besleme adı al-
tında işkenceye maruz bırakılıyorlar.
Bu amaçla özel sandalyeler, tutsakların
midesine indirilen hortumlar ve sıvı
besinler hazırlanmış. Üst üste 9 öğün
yemek yemeyen tutsak buraya alınıyor.
Plastik borular burnundan midesine
kadar sokularak zorla beslemenin iş-
kence seansı başlıyor.

Tutsaklara yönelik neden zorla
besleme yaptıklarının cevabı aşağıdaki
gazete haberinde vardır: "... Bir subay
11 Eylül 2005'te grevcilerin sayısının
131 civarına ulaştığını söyledi. Bir
grevcinin ölmesi halinde yaşanılacak
uluslararası etkinin endişeleri bildi-
rildi." (The New York Times 9 Şubat
2006)

Görüldüğü gibi zorla besleme sal-
dırısının amacı direnişçinin sağlığı
değildir. Direnişin dile getirdiği talepler
ve bu uğurda şehit düşecekler üzerin-
den gerçeğin ortaya çıkartılması kor-

kutmaktadır Amerikan emperyalizmini.
Ama elbette bunu böyle ifade etmezler.
Halklara düşman amaçlarını yalan ve
yaygara ile örtbas etmeye kalkarlar. 

Bakın, ABD Sağlık Bakanlığı sa-
vunma sekreteri yardımcısı sorulan
bir soruyu nasıl bir yalan ile cevaplıyor: 

"... Bir kişinin intiharına izin verir
misiniz? Yoksa sağlığını koruması
için gerekli önlemleri alır ve hayatını
mı korursunuz?" (NY Times 22 Şubat
2006)

Açlık Grevinden Değil, Zorla
Beslemeden 50 Tutsak Öldü

Amerikan emperyalizmi zorla mü-
dahale yapar da, işbirlikçileri siyonist
İsrail ile AKP faşizmi geri mi durur?
Onlar Amerikan emperyalizminin ikiz
çocuğu olarak efendilerinden öğren-
dikleri zorla müdahaleyi, direnen tut-
saklara yöneltmişlerdir.

Örneğin, Filistinli avukat Muham-
med Allan (30), 16 Kasım 2014'te tu-
tuklandı. Ve tutukluluğunu protesto
etmek için açlık grevine başladı. Bunun
üzerine İsrail parlamentosu Knesset,
Filistinli tutsaklara "zorla beslenme-
sine" imkan tanıyacak yasa tasarısı
onayladı. 

Bu yasanın onaylanma tartışmaları
içinde söz alan Birleşik Arap Listesi
milletvekillerinden Dov Khenin, "ya-
sanın amacının, iddia edildiği gibi
mahkumların hayatını kurtarmak ol-
madığını" belirtip ekledi; "İsrail'de
şimdiye kadar açlık grevinden ölen
bir mahkum olmadı ancak zorla bes-
lemeden dolayı 50 mahkum öldü. Bu
yasa öldürüyor ve uluslararası normlara
aykırı eylemlere izin veriyor." 

İsrail parlamentosunda milletvekili
olan Dov Khenin'in söyledikleri çarpıcı
bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Buna
göre açlık grevinden dolayı ölen bir
tutsak yok ama zorla besleme yüzün-
den 50 Filistinli tutsak ölüyor. Zorla
besleme politikasının İsrail'den ülke-
mize yaşanan gerçek sonucu işte bu-
dur.

Ve bu kanlı sonuç öteden beri ya-
şanmaktadır. Bakın, Filistin Kurtuluş
Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Yük-
sek Kurulu Başkanı İsa Karaki, ne

diyordu: "Zorla beslenme yasası esir-
lere karşı yapılan ahlaksız bir işken-
cedir. Öldürmenin yasallaştırılmasıdır.
1980 yılında Nefha Cezaevi'nde zorla
beslenmelerinin ardından şehit olan
3 esirde olduğu gibi zorla besleme
uygulaması ölüme neden olabilir."

Zorla müdahale, besleyerek sakat-
layıp işkenceyle öldürmenin aracıdır.
Halk düşmanları bu kanlı aracı, değişik
yer ve zamanlarda kullanmışlardır.
Amaçları, direnişçiyi besleyerek di-
renişi yok etmektir. Ancak başara-
mazlar. Neden başarılı olamayacak-
larının sebebini Nuriye Gülmen gayet
sade bir şekilde açıklamıştı: "Ben her
şeyi, açlık grevini bile unutsam, bize
yapılan bu zulmü unutmayacağım.
Kendime geldiğim an o serumu yine
çıkartıp atacağım, yine açlık grevine
gireceğim, taleplerim kabul edilene
kadar..." 

Nuriye-Semih'i zorla müdahale
saldırısı karşısında bu denli güçlü
tutan geçen yüzyılın başında İngilte-
re’deki Süfrajetler'den bu yüzyılın ba-
şında Türkiye’deki 122'lere, halkların
direniş geleneği ve iradesinde somut-
lanan moral üstünlüktür. İşte bu moral
güçle 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
direnişçilerinden Fatma Hülya Tümgan
olası bir zorla besleme dayatması sı-
rasında serum hortumunu parçalamak
için tırnaklarını uzatmıştır. Ali Rıza
Demir, serum şişesini tekme atarak
parçalamıştır. Muharrem Karademir
zorla müdahaleye karşı feda eylemi
yapmıştır. Gülay Kavak, serumu çı-
kartıp atmıştır.

Sonuç Olarak;

1- Zorla müdahale, dünya halkla-
rının hak ve özgürlük mücadelesi için-
de yerini bulan açlık direnişlerine
karşı emperyalistler ve işbirlikçilerin
ürettiği politikadır.

2- Zorla müdahale işkencedir.

3- Zorla müdahale ölümdür. Öyle
ki, İsrail hapishanelerinde açlık gre-
vinden kimse ölmemiş ama zorla bes-
leme sırasında 50 Filistinli tutsak öl-
dürülmüştür.

4- Zorla müdahaleyi boşa çıkartmak
mümkündür. Zafer direnenlerindir.

Yürüyüş
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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri
(FARC)’nin, Kolombiya oligarşisi ile
yaptığı teslimiyet anlaşması sonrasında
topladığı kongre 1 Eylül günü son
buldu. FARC bu kongreyle ve kongrede
aldığı kararlarla teslimiyetini de tes-
cillemiş oldu. 52 yıllık silahlı mücade-
leye son verilirken geride; 260 bin ölü,
60 bin kayıp ve 7 milyondan fazla ev-
lerini terk etmek zorunda kalan halk
bıraktı. 

“Timoşenko” olarak da anılan FARC
Lideri Rodrigo Londoño, “Bu kongreyle
birlikte FARC’ı siyasi bir örgüte dön-
üştürüyoruz” diyerek kongrenin açılışını
yaptı. Siyaset, sınıf çıkarları doğrultu-
sunda, karşı sınıfın politikalarını boşa
çıkarmak, kendi sınıfının çıkarlarını
savunmaktır. Yani siyaset aslında bir
iktidar meselesidir. Çünkü hangi sınıf
iktidardaysa onun çıkarları söz konu-
sudur. FARC halkın iktidarından vaz-
geçmiştir. FARC liderinin açıklaması,
düzeniçileşen ve uzlaşan her reformist
örgütün yaptığı açıklamalardan farklı
değildir. 

Reformizmin klasik tavrı, düzeni-
çiliği meşruluk ve siyaseti de düzeni-
çileşmek olarak göstermesidir. Emper-
yalizmin ve oligarşinin sömürüsü ve
şiddeti karşısında halkların silahlı di-
renişini ve iktidarını savunmak, tarihsel
ve siyasal olarak tek meşru çizgidir.
Tarihsel ve siyasal haklılık bu meşruluğu
yaratır ve bu toplumlar tarihinin gelişimi
içerisinde en bilimsel tavırdır. 

Burjuvazi ve reformizm, teslimiyeti,
düzeniçiliği “siyasi parti”, “siyasi mü-
cadele” olarak yansıtarak, halkların
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sö-
mürü ve zulmüne karşı yürüttükleri ik-
tidar mücadelesini mahkum etmek is-
tiyorlar, silahlı mücadeleyi mahkum

etmek istiyorlar.
FARC’ın yaptığı
tam da budur. Kur-
dukları ve adını
Devrimci Alternatif
Güç olarak tanım-
ladıkları düzeniçi
partiyi “siyasi parti”
olarak tanımlaya-
rak, silahlı müca-
deleyi mahkum
ediyorlar. Bu tavır
halkların tarihine,
halkların umuduna,
halkların özgürlük
ve bağımsızlık mücadelelerine ihanettir. 

FARC bu ihanetle düzeniçiliği, tes-
limiyeti meşrulaştıramaz. Emperyaliz-
min halklar üzerindeki sömürü ve zulmü
karşısında meşru olan, halkın iktidarı
için savaşmaktır. Bunun dışındaki hiçbir
seçeneğin halklar nezdinde, tarih nez-
dinde meşruluğu yoktur. FARC meş-
ruluğu düzeniçinde, burjuva siyasetinde
aramaktadır. Burjuva siyasetinde halkın
çıkarları olmadığı için, halkın müca-
delesinin meşruluğunun aranacağı yer
de orası değildir. Emperyalizm ve oli-
garşiden kurtuluş neredeyse meşruluk
da oradadır. Yani silahlı mücadelededir. 

Halkların Çıkarları Yasal
Parti ile Değil Silahlı 
Mücadele İle, İktidar 
Mücadelesi ile 
Savunulabilir 

FARC yasal parti ile düzeniçiliğini
ve teslimiyetini tescillemiştir. Tabi aynı
zamanda reformizmin tarihsel yanılgısını
bir kez daha yaşadığına tanık olduk.
Çünkü 52 yıllık bir silahlı mücadelenin
yerine, düzeniçi yasal bir parti koyula-

maz. FARC 2016 yılında uzlaşma gö-
rüşmelerini sürdürürken, sadece 2 hafta
içinde 29 solcu lider kontra çeteler ta-
rafından katledildi. Aynı dönemde grev
yapan maden işçilerinin üzerine kontra
çeteler tarafından ateş açıldı ve katle-
dildiler. Bununla birlikte emperyalizmin
bir kurumu olan BM dahi FARC’ın
terk ettiği alanlara uyuşturucu çetelerinin
yerleştiğini duyurdu. 

Tek başına bunlar dahi silahlı mü-
cadelenin yerine yasal partinin konu-
lamayacağını göstermektedir. Silahlı
mücadeleyi terk etmek halkın yaşam
hakkı da dahil olmak üzere tüm hakla-
rının emperyalizme ve Kolombiya oli-
garşisine teslim edilmesi anlamına gelir.
Bu halkların özgürlüğüne ve bağım-
sızlığına karşı işlenmiş tarihsel bir
suçtur. 

Emperyalizmin sömürüsü, şiddeti
ve yağması, silahlı mücadelenin de
meşru koşullarını oluşturur. Kolombi-
ya’nın özgürlüğü gerilla savaşındadır,
dağlardadır, silahlı mücadelededir.
FARC aldığı kararla silahlı mücadelenin
meşruluğuna, dağların meşruluğuna,
gerillanın meşruluğuna saldırıyor. Hayır
tarihin akışı buna izin vermeyecektir.
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Siyasi Mücadelede Meşruluk Yasal Parti ile Değil, Halkın
Örgütlenmiş Devrimci Şiddetiyle Kazanılır! 

FARC’IN YASAL PARTİLEŞMESİ 52 YILLIK
SİLAHLI REFORMİZMİN İFLASIDIR 



Sömürü ve zulüm sürdükçe halkların
bağımsızlık ve özgürlük savaşları son
bulmayacaktır. Kolombiya halkı
FARC’ın teslimiyetini de parçalayarak
kendi özgürlüğünü emperyalizme ve
Kolombiya oligarşisine karşı savaşarak
kazanacaktır. 

Barışın Adaletin Garantisi
Devrimci Halk İktidarıdır-
Sosyalizmdir 
Emperyalizmin Sömürü ve
Zulmü Altında 
Halklar İçin Barış ve 
Adalet Yoktur, Olamaz 

Timoşenko, siyasi partinin “barış ve
sosyal adeleti garantileyen, insan hak-
larına saygılı ve tüm Kolombiyalılara
ekonomik gelişme vadeden bir siyasi
rejimi savunacağını” belirtti. Konuş-
masına “Önümüzde birçok engel ve bir-
çok zorluk var. Politikada hiçbir şey
kolay değil” diyerek devam eden Lon-
doño, kırsal alanlarda yapılacak iyileş-
tirmelerin partinin odak noktası olacağını
söyledi. 

Biz tarihsel olarak yaşananlardan bi-
liyoruz ki; emperyalizmin egemenliği
altında barış ve adalet olamaz. Çünkü
emperyalizmin halklar üzerindeki sö-
mürüsü ve talanı buna olanak tanımaz.
Kimse bunun tersini savunamaz. Time-
şenko; “(...) tüm Kolombiyalılar’a eko-
nomik gelişme vadeden bir siyasi rejimi
savunacağını” söylüyor. Ancak bu müm-
kün değildir. Bütün dünyanın gelirlerinin
yüzde ellisi Amerikan tekellerinin ka-
sasına akarken, 8 Amerikan tekelinin
karlarının oranı dünya nüfusunun yarı-
sının gelirinden fazlayken, tüm Kolom-
biyalılar için ekonomik gelişme mümkün
değildir. Emperyalizme bağımlılık devam
ettikçe, tekellerin sömürüsü devam et-
tikçe bu mümkün değildir. Savunulan
şey düpedüz burjuva politikasıdır. 

Her sınıfın hukuku kendi çıkarları
için işler. Adalet sınıfsaldır, burjuvazi
için adil olan halklar için adil olamaz.
Burjuvazinin egemenliği altında ise
halklar için adalet sağlanamaz. 

Şiddeti doğuran emperyalizmin sö-
mürüsüdür. Şiddeti ortadan kaldırmanın
yolu da, dünyada açlığın ve adaletsizliğin
son bulmasıdır. Bu nedenle adeleti sağ-
lamanın, şiddete son vermenin yolu

devrimdir, sos-
yalizmdir. Dev-
rimden kaçan-
lar, silahları tes-
lim edenler, hal-
kın silahlı sava-
şının yerine dü-
zeniçi örgütlen-
meleri, yasal
partileri koyan-
lar, emperyaliz-
min ve oligar-
şinin şiddetine
ortak olurlar.
FARC silahlı
mücadeleyi terk
ederek halkın
kurtuluş umu-
dunu terk etmiş,
halkı emperya-
lizmin sömürü-
sü ve şiddetiyle
karşı karşıya bı-
rakmıştır. Ayrı-
ca FARC’ın si-
lahlı mücadele-
yi reddeden tav-
rı, aynı zaman-
da halkın gele-
ceğine konan ipotektir. Çünkü, bundan
sonrası için gelişebilecek devrimci silahlı
örgütlenmelerin de önüne set oluşturan
bir tavırdır. Tüm bu yanlarıyla birlikte
FARC’ın kararı ihanet kararıdır. 

Kolombiya halkı ve tüm dünya halk-
ları reformizmin ihanetini aşacak güce
sahiptir. Bilimin yasaları, toplumlar ta-
rihinin yasaları dünya halklarından ya-
nadır. Hiçbir düzeniçi güç, hiçbir uz-
laşma, hiçbir teslimiyet toplumlar tari-
hinin gelişiminin ve bilimin yasalarının
önünde duramaz, emperyalizme ve iş-
birlikçilerine karşı iktidar savaşının meş-
ruluğunu yok edemez. 

Marksizm-Leninizmin yasaları işle-
meye devam edecektir. Tarih halkların
emperyalist egemenliği yerle bir ettiğinin
tanığı olacaktır. Halklar her türlü ihaneti
aşacak ve kendi kaderini kendi ellerine
alacaktır. 

Sonuç olarak; 
1- Siyasette meşruluk, düzeniçinde

değil halkların kurtuluşu için yürütülen
bağımsızlık ve demokrasi savaşındadır. 

2- FARC “siyasi parti” söylemiyle,

bir yandan teslimiyetinin üstünü örtmeye
çalışırken, öte yandan da silahlı müca-
delenin meşruluğuna saldırıyor. Hiçbir
güç halkların emperyalizme ve işbir-
likçilerine karşı yürüttüğü savaşın meş-
ruluğuna gölge düşüremez. 

3- Emperyalizmin egemen olduğu
bir dünyada halklar için barış ve adalet
yoktur, olamaz. Emekçi halklarla, halkları
sömüren tekeller arasında bir barış müm-
kün değildir. Öte yandan bir sınıf için
adaletli olan diğer sınıf için adaletli de-
ğildir, olamaz, bu sınıflar gerçekliğine
terstir. Halklar için barış da, adalet de
ancak ve ancak kendi iktidarı altında
sağlanabilir. 

4- Şiddeti doğuran emperyalizmin
sömürüsüdür ve şiddetin son bulmasını
sağlayacak olan da emperyalizmin sö-
mürüsünün ortadan kaldırılmasıdır. Bu-
nun için emperyalizmin egemenliğine
karşı savaşmak zorunludur. 

5- Marksist-Leninist ideoloji dünyada
egemen ideoloji olacaktır. Ne emper-
yalizmin saldırıları, ne reformizmin iha-
neti bunu değiştiremez. Çünkü Mark-
sist-Leninist ideoloji, toplumların tarihsel
koşullarının zorunlu sonucudur.

Yürüyüş
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Halk Meclisleri halkın öz örgütlü-
lükleridir. Bu örgütlenmelerde halk
kendi sorunlarına sahip çıkarken, ken-
dini yönetmesini, birlikte hareket ederek
her sorunun üstesinden gelebileceğini
öğreniyor. Çünkü burada tartışan, karar
alan ve uygulayan kendisidir.  

Bundan dolayıdır ki OHAL koşul-
larında hiçbir şey yapılamaz denen bir
süreçte İstanbul Gazi Halk Meclisi 28
Ağustos’ta, son süreçlerde
mahallelerde hızla artan
yozlaşma sorununa karşı,
“Yozlaşma ve Çeteleşmeye
Karşı” başlığıyla halk top-
lantısı düzenledi. Bu top-
lantıya 300 kişi katıldı.  İlk
olarak toplantı, Gazi’nin
geçmişini ve tarihini anlatan
bir sinevizyon gösterimi ile
başladı. Daha sonra ise son
süreçte mahallede yaşanan
gruplaşma ve çete faaliyet-
leri üzerine mahalle halkı
sık sık söz alarak önerilerde
bulundu. Dükkanı taranan
esnaflar, vurulan, mağdur
olan aileler ise görüş ve düşüncelerini
dile getirdiler. Gazi Halk Meclisi adına
söz alan konuşmacılar ise “Mahalle-
mizde OHAL ile birlikte artan baskı
ve saldırılarla birlikte yaşanan boşluk-
larda düzenin kirli eli devreye girip
çetelerini yaratıyor, bu duruma sessiz
kalmayacağız” vurgusu yapıldı. Mahalle
halkından insanların ortak düşünceleri
ise “Bu büyük ailenin adaletine güve-

niyoruz, alınacak kararlara herkes uya-
caktır” oldu.

Toplantı sonunda mahalle ile ortak
kararlar alındı. Mahallemize zarar veren
kişi ve gruplarla ilgili halkın talebi
doğrultusunda ortak kararlar alındı.
Karar alınan kişiler ise, “halkın almış
olduğu karara saygı duyduklarını ve
alınan kararlara uyacakları’’ sözünü
verdiler.

Toplantıya mahalle halkının katılımı
yoğundu. Mahalle halkı OHAL süre-
cinden bu yana böyle kalabalık bir
toplantı yapılmadığını ve bu toplantı-
ların devamının yapılması gerektiğini
vurguladılar.

Yapılmaz denen bir süreçte 300 ki-
şilik bir toplantı düzenlemek Halk
Meclislerinin ne kadar doğru bir ör-

gütlenme olduğunu, bu
sisteme karşı halkın
kendi sorunlarını çö-
zecek bir alternatif ol-
duğunu göstermektedir.
Bu Cephelilerin kendi
politikalarını her ko-
şulda sürdürme ısrarın-
dandır. Halka güvenin,
halkla birlikte birçok
sorunun üstesinden ge-

linebileceğine inancın göstergesidir. 

Evet, bizler halk iktidarını halkla
birlikte kuracağımıza inanıyoruz. Bun-
dandır ne pahasına olursa olsun de-
mokratik mevzilerimizi hiçbir zaman
terk etmedik. Bundandır halkımızın
bize güveni. Çünkü iktidarı alma he-
defiyle hareket ediyoruz. Halkı kendi
öz örgütlenmelerinde bir araya getir-
meden mücadele etmesini, kendi so-

runlarına sahip çıkmasını
öğretmeden istediğimiz
hedefe varamayacağımızı
biliyoruz. Halkın yaratı-
cılığına halkın gücüne gü-
veniyoruz. Halkın kendini
özgürce ifade ettiği ör-
gütlenmeleri sahiplene-
ceğini ve ileriye taşıya-
cağını biliyoruz. Bundan
dolayı bütün Cephelilere
bu konuda büyük sorum-
luluklar düşüyor.  Bu ko-
şullarda ve sonraki ko-
şullarda halkı yalnız bı-
rakmamalı, Halk Meclisi
örgütlenmelerini mahal-

lelerimizde, ülkede ve dünyada büyüt-
meliyiz. Çünkü biz halkın gücüne, fe-
dakarlığına, cüretine inanıyoruz. Ça-
lıştığımız tüm alanlarda Halk Meclisi
örgütlenmelerini kuralım. Bu örgüt-
lenmeler bizi iktidara taşıyacaktır.

Sonuç olarak:

1- Halk kendini özgürce ifade ettiği,
sorunlarının çözümü gördüğü örgüt-
lenmeler olan Halk Meclisi örgütlen-
melerini sahiplenir.

2- Ne pahasına olursa olsun halkın
öz örgütlenmeleri olan Halk Meclislerini
tüm alanlarda kurmak için ısrarcı ola-
lım.

3- İktidar hedefiyle hareket eden
bir hareketi, ne OHAL kanunları, ne
faşist baskılar ne de saldırı ve tutukla-
malar vazgeçirebilir.

GAZİ HALK MECLİSİ 300 KİŞİLİK HALK MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ:
Halk Meclisleri Halkın Sorunlarını Çözen Öz Örgütlenmelerdir! 
Öz Örgütlülüklerimizi Yaygınlaştıralım!
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“Biz son direniş hattıyız”.

Elinde silah, barikatın önünde bir
milis böyle diyor. 

Neden böyle diyor?

Silahlı direniş çiz-
gisi, emperyalizm ve
işbirlikçi oligarşik dik-
tatörlükler karşısında,
halkın son direniş hat-
tıdır çünkü. 

"Son direniş hattı-
yız."

Bu hattı güçlendi-
receğiz.

Bu hat geçilmeye-
cek. Bu kale yıkılma-
yacak. 

Yeni hatlar oluştu-
rup, yeni kaleler inşa
edeceğiz. Mao’nun sö-
zünü unutmuyoruz: "Yıkılmayan
tek kale, kitlelerdir." 

Faşist teröre karşı tek çare, halkın
örgütlü gücüyle birleşmiş devrimci
şiddettir.

Karşımızdaki ister si-
vil faşist terör, ister resmi

devlet terörü olsun, böyledir. Faşist
terör karşısında silaha sarılmayan,
silahlı halk örgütlenmelerini, yani
milisleri oluşturmayan, çaresiz kalır. 

Milisler, faşist terör karşısında
halkın “çare”sidir.

Gençlerimiz! Halkın çaresini bü-
yütmek için, kendi gücümüze gü-

venmek için, milislerde yer

almalısınız. 

Bugün mahallelerde estirilen polis
terörünün, polis destekli çeteler ta-
rafından uygulanan terörün amacı,
halkı korkutmak, sindirmek, yıldır-

maktır. 

Yoksul gecekondu ma-
hallelerinde bu nedenle po-
lis “eli tetikte” dolaşıyor.
İnfazlar gerçekleştiriyor.
Panzerlerini üstümüze sü-
rüyor. Çeteleri silahlandırıp
halkın üstüne salıyor. 

- Resmi ve sivil faşist
terörün amacına ulaşma-
ması için; 

- Korku ve gözdağının
halkı sindirmemesi, teslim
alamaması için yapacak-
larımız; 

* Halk kitlelerini ör-
gütlemek

* Faşist demagojinin iç yüzünü
açığa çıkartmak, 

* Faşist terörün karşısına, kitle
mücadelesiyle bütünleşmiş devrimci
şiddeti çıkarmaktır.

Halkla birleşmiş devrimci şiddet
yenilmez. Milisler, bu birlikteliğin
doğrudan, dolaysız ifadesidirler. 

Dün de; “faşist teröre karşı iki
taktik ortaya çıkmıştı: Biri, halkın
devrimci gücüyle birleşmiş devrimci
şiddeti temel alan devrimci taktik;
diğeri ise, faşizme karşı mücadeleyi
MHP'ye karşı olmaya indirgeyen,
halkın gücü yerine CHP'ye dayanan
ve "faşistlere karşı kitlelerle beraber
mücadele etmeliyiz" edebiyatına rağ-
men bunun gereklerini yerine getir-
meyelim taktiği. İkinci taktiğin bu-
güne kadar bir sonuç yarattığı gö-
rülmemiştir. 

Halkın faşist terör karşısındaki
çaresi örgütlenmek ve silahlı  gücünü
konuşturmaktır. Milis halkın “çare”si-
dir. 

ŞŞahanlar, 
örgütlenmiş 

halkın şiddetidir

milis:
Önemsiz bir savaş

alanında,
bilinmeyen bir

savaşçı tarafından, o anda
kazılan bir siper, barış
zamanında, hakim bir

yüksekliğe kurulan, bazen
birkaç metre kalınlığındaki

zırhlı istihkamdan daha
etkili olmuştur.

Sana bunları niçin anlatı-
yoruz, milis askeri?

Nişan almayı ve
ateş etmeyi
bilmek kadar
kazmanın da

gerekli olduğunu,
kazma, küreğin de tüfek

ve mitralyöz kadar önemli
olduğunu anlaman için.

Çünkü savaşçılar, saldırıda
olsun, savunmada olsun
kendilerini tahkim etmek

zorundadırlar.
Che Guevara (Savaşçıya
Pratik Öneriler, sf. 48)

MİLİSLER MAHALLENİN 
ŞAHANLARIDIR
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İki ideoloji var: 
Net... kesin... açık..
İki sınıf var: 
Burjuvazi ve proletarya. 
Hangisinden yanasın?
Safları belirleyen, ayrıştıran bu soru

ve cevabıdır. 
Ne diyoruz? 
Saflaşan savaşır. Savaşan kazanır. 
O halde saflaştırmalıyız. 
Saflaşma ideolojiden başlar. 
İdeolojiye dilimizde, sözümüzde,

yazımızda, saflaşmanın ve savaşın en
temel unsurlarından biri olarak daha
fazla yer vermeliyiz. 

“Siz de çok ideolojiksiniz” diye-
bilirler. Desinler. 

“Her şey ak ya da kara değil” di-
yebilirler. Desinler. 

Kimi savunuyorsun?.. Kimden ya-
nasın?.. Israrla soralım.  

Nuriye ve Semih’in direnişi var;
AKP faşizmi var. Ya o taraf ya diğer
taraf; üçüncüsü yok.

Kimse, “aynı mahalleden değiliz”,
“cepte keklik mi sandınız?”, “başlarken
bize mi sordunuz?”, “farkımızı koyduk,
iyi oldu” diyerek bu saflaşmadan ka-
çamaz. 

Kimse, direnişin koşulları yok, şartlar
ağır diyerek, ideolojinin ve sınıfların
etrafından dolaşamaz. 

Nuriye ve Semih; 
emperyalizm ve oligarşi. 
ya orası, ya burası. 

Sınıf gerçeğini gizlemek
istiyorlar. İdeolojisizleştirmek
istiyorlar. 

Apolitikleştirme ve ideo-
lojisizleştirme, burjuvazinin
politikalarıdır. Bu politikanın
taşıyıcıları ise çoğunlukla re-
formistler, küçük burjuva ay-

dınlardır. Bunu
sinsice yaparlar.
Sınıfsallığı red-

deden, gizleyen veya yumuşatan kav-
ramları dilimize sokarak yaparlar. 

Dünyanın bugünkü halinden “he-
pimiz sorumluyuz” derler. Hayır, em-
peryalizm sorumludur. Burjuvazi so-
rumludur. Faşiste faşist, emperyaliste
emperyalist, düşmana düşman, alçağa
alçak, haine hain... demezler. 

İdeolojik netlik önemlidir. Zor kar-
şısında sosyalizmi, direnişi, direnenleri
savunmak, netliktir. Netliği olmayanlar
ya inkarcılık, ya teslimiyet batağına
sürüklenirler. 

İdeolojik bağımsızlık önemlidir. 
İdeolojik sağlamlık önemlidir. 
İdeoloji karargahtır diyoruz. 
Beynimizi, hayatımızı, savaşımızı

karargah yönetir. Nasıl düşünüyoruz,
nasıl yaşıyoruz, nasıl savaşıyoruz,
karargahımıza -ideolojimize- göre şe-
killenir. İdeoloji hayatımız açısından,
politikalarımız açısından, hep “mer-
kezde” durur. Kimse tersini iddia ede-
mez. Bir ideolojik karargah, herkes
için vardır; fark, bazılarının karargahında
Marksizm-Leninizm vardır, bazılarının
karargahında burjuvazi. 

Kimse ideolojiden kaçamaz. 
Biz, herkesi ideolojik savaşa çeke-

ceğiz. Biz ideolojimize güveniyoruz.
Bir burjuvayla da, bir aydınla da, halktan
bir insanımızla da, sorun yaşayan bir
yoldaşımızla da, aynı kendine güvenle
tartışırız. 

*

İki sınıf var; hangisinden yanasın?
İkisinden birden olmak mümkün değil.
İkisinin dışında veya arasında olmak
mümkün değil. 

Arada olduklarını sananlar; gerçekte
bu iki sınıftan birindedirler. 

*
İdeoloji önemlidir. Belirleyicidir. 
Çünkü, ideolojik mücadele kaza-

nılmadan siyasi zafer kazanılamaz. 
İdeoloji şekil verir. 
Politika ilkelerle sonuç alır.
Ahlak düzeltir. 
Teknik başarır.
Estetik güzelleştirir. 
“Burjuva ideologları, burjuva ideo-

lojisi ile yoğrulmuş oportünistler, re-
vizyonistler her şeyi tahrip edebilir,
bütün dünyanın bildiği gerçekleri çar-
pıtabilir ve puslandırabilirler...”

İdeolojimiz, o ideolojiyi bayrak
yapıp şehit düşenlerimiz, o ideolojiyle
F Tiplerinin hücrelerinde direnen tut-
saklarımız, o ideolojiyle dağlarda ve
şehirlerde silah kuşananlarımız, çarpıt-
manın karşısındaki güçtür. 

1960’ların sonunda emperyalizme,
burjuvaziye, revizyonizme, reformizme,
oportünizme karşı ideolojik mücadele
bayrağını kaldırdık ve hala o bayrağı
dalgalandırmaya devam ediyoruz.

O bayrağı gittiğimiz her yere, her
alana, her ilişkiye, her eyleme, girdiğimiz
her ortama, her seminere, panele taşı-
malıyız. Bıkmadan tekrarlamalıyız. İki
ideoloji var, iki sınıf var; hangisinden
yanasın!  

İki İdeoloji Varkavganın ve hayatın
SAVAŞÇILARI

�DİLİMİZİ
GÜÇLENDİRELİM, 
ZENGİNLEŞTİRELİM!
�İdeolojik bağımsızlık

�İdeolojik netlik

�İdeolojik temel

�İdeoloji karargahımızdır

�İdeoloji yaşamımızdır
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Ünlü besteci Mikis Theodorakis,
Atina’nın günlük gazetesi Ta Nea’ya
mektup yazarak, anti-komünist saldı-
rıları eleştirdi. Theodorakis, Stalin’e
yapılan saldırıların sebebinin Adolf
Hitler’i yenilgiye uğratması olduğunu
anlatarak Avrupa Birliği ve Estonya
hükümetinin tarihi gerçeklerle bağdaş-
mayan, anti-kömünist uygulamaları
üzerine açıklama yaptı.

Emperyalizm SSCB’nin dağılma-
sının ardından “tarihin sonunu” açık-
layıp kapitalizmin mutlak zaferini ilan
etti. O günden bugüne dünya halklarına
karşı giriştiği savaşta kapitalizmin za-
ferinin mutlak olmadığı defalarca ka-
nıtlandı. Çürüyen ve yok olmaya mah-
kum olan kapitalizm kendi sonunu gö-

rüyor. Ve ölümünü geciktirmek için
her yolu deniyor. 

Stalin bugün hedefteki devrim ön-
deridir. Çünkü faşizmi yenmiştir. Çünkü
dünyanın üçte birinin sosyalist olma-
sının yolunu açmıştır, emperyalizmin
elinden dünyanın üçte birinin özgür-
lüğünü ve bağımsızlığını koparıp al-
mıştır.

Theodorakis, bu gerçeği, bu tarihin
canlı tanığı olarak anlatmıştır.

Bugün sosyalizme, sosyalizmin ön-
derine saldırı emperyalizmin halklara
ideolojik saldırısının en çarpıcı halidir. 

Stalin faşizme karşı nasıl direnilmesi
gerektiğini göstermiştir. Onun önderliği
bugün dünya halklarına en büyük mi-
rastır. Bizler de bu yoldan yürüyoruz.
Evet, karşımızdaki düşman teknolojik
olarak bizden kat be kat üstün. Verdiği
savaş ahlaksız. Ancak onun gücü silahı
olsa da haklı bir savaş karşısında
acizdir. Bu gerçekliği Stalin, Lenin-
grad’ın kuşatıldığı bir dönemde şu söz-
lerle açıklıyor; “bizim sokaklarımıza

da bayram gelecek.” 

Bu söz zafere olan inancın sözüdür. 

Bu söz faşizmin alt edileceğine
olan inancın sözleridir. 

Stalin dünya halklarına yol göste-
riyor, göstermeye devam ediyor. Nasıl
direnileceğinin, nasıl savaşılacağının
yolunu gösteriyor. 

Stalin sadece Hitler’i değil emper-
yalizmi yenmiştir. Sosyalist ideolojinin
gücünü tüm dünyaya ispat etmiştir.
Bugün burjuvazinin Stalin’in ölümünün
üzerinden onca yıl geçmesine rağmen
bu kadar kin ve öfke ile saldırması
bundandır. Theodorakis’in dediği gibi
Stalin onların sevgili Führerlerini dize
getirmiştir. Mutlak zaferin kapitalizmin
değil sosyalizmin olacağını göstermiştir.
Bu nedenle sınıf kinlerini Stalin’in
üzerine kusuyorlar.

Emperyalizmin dünya halklarına
ve önderlerine karşı böylesi saldırı
içinde olduğu bir süreçte Theodorakis’in
açıklaması önemli ve değerlidir.

Gazetenizi son dönemde esir alan
komünizm karşıtı histeriden dolayı bü-
yük endişe duymaktayım. Genç bir ko-
münistken özgürlük için saflarında bu-
lunduğum Demokratik Yunanistan Or-
dusu ile onur duyuyorum. Daha sonra-
sında askeri cunta zamanı demokrasi
için Yurtsever Cephe saflarında olmamla
da aynı şekilde...

Sizin için asıl sorun iç savaştan
yenik çıkmamız ve buna rağmen hala
solun ideolojik ve toplumsal varlığını
sürdürüyor olması hala kitleleri etkiliyor
ve harekete geçiriyor olması!

Çünkü Stalin Onların Sevgili Füh-
rerlerini Alt Etti...

Ve bugün sizin hatırlamak istedik-
leriniz yalnızca onun suçları... Ona dair
duymadığım tek şey onun sabah kahv-
altısında haşlanmış insan eti yediği
oldu. Ona, Stalin'e, Stalingrad, Moskova,
Leningrad ve Berlin'de zaferler kazanmış
Kızıl Ordu'nun mareşaline dair söyle-

yecek başka sözünüz yok mu? Stalin
ve Kızıl Ordu yetişmeseydi bugün bizim
elimizde ne kalırdı? Bunu hiç düşün-
dünüz mü? Hitler'in dünyayı binlerce
Auschwitz'lerle doldurmasına kim engel
olacaktı? Yunanistan'ı toplama kamp-
larıyla dolu bir şekilde hayal edebiliyor
musun? Orada, Avrupa'da ve özellikle
ırkçı devletlerde neden Stalin'e ve ko-
münizme saldırıldığını biliyorum. Çünkü
o onların sevgili Führerleri Adolf Hitler'i
alt etti.

Kızıl Bayrak Altındaki Mücade-
lemiz En Kutsal Dönemimizdir

Sourlas ve Vrettakos'unki gibi çete-
lerle komünistleri sinek gibi öldürü-
yordunuz; askeri mahkemelerle ve 16
bin kadar çoğu genç komünistin infaz
edilmesiyle. Genç kadınlar ve erkekler.
100 bin Yunan komünist şehit edildiği
Makronisos gibi ada hapishaneleriyle.
Binlerce kadın ve erkek komünistin en
korkunç yöntemlerle işkence edildiği

Güvenlik Polisi'nin insan mezbahala-
rıyla... Yani, biz hepimiz neydik? Suçlu
mu, mağdur mu? Ne için mücadele
ettik? Yunanistan ve Yunan halkı için
mücadele etmedik mi? Ulusal felaket
getiren muhtıra ve troykalarda maskara
olan ABD egemenliğini destekleyen
yabancı işgalcilerin işbirlikçilerinden
bahsetmiyoruz bile.

Ben inanıyorum ki kızgınlığımın se-
bebini çabucak anlayacaksınızdır; çünkü
benim için olduğu kadar binlerce kişi
için de, kızıl bayrak altındaki mücade-
lemiz, halkımızı özgür, bağımsız ve
mutlu etmek için, tek amacımız olan
hayatlarımızın en kutsal dönemidir.

THEODORAKİS: STALİN’E SALDIRIYORLAR 
ÇÜNKÜ O, ONLARIN SEVGİLİ FÜHRERLERİNİ ALT ETTİ

“ASIL SORUNUNUZ YENİK ÇIKMAMIZA RAĞMEN 
ETKİMİZİN SÜRÜYOR OLMASI”

Yürüyüş
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Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ

Sloganlarımız:

14 EYLÜL'DE NURİYE ve SEMİH'İN 
MAHKEMESİNE KATILALIM; 
- Adalet İçin 14 Eylül'de Mahkemede Olacağız! 
- Adalet İçin 14 Eylül'de Birleşelim, Kazanalım! 
- 14 Eylül'de Yargılanacak Olan Faşizmdir! 
- Nuriye ve Semih Nezdinde Tüm Emekçiler

Yargılanmak İsteniyor, Tüm Halk Orada Olalım! 
- Halkın Gücünü Gösterelim, Binlerle Mahkemeye

Katılalım! 
- 14 Eylül'de Bütün Yürekler Nuriye ve Semih

İçin Atacak! 
- AKP'nin Hiçbir Yalanı Sahiplenmeyi Bitiremedi,

14 Eylül'de Sahiplenmeyi Büyütelim! 
- Yaratılan Sahiplenmeyi Mahkemeye Taşıyalım,

Nuriye ve Semih'i Yalnız Bırakmayalım! 
- Faşizme Karşı Örgütlenerek, Nuriye ve Semih'i

Yaşatalım! 
- Adalet, Nuriye ve Semih'in Tüm Taleplerinin

Kabul Edilmesidir! 
- Mahkemede Kendi Emeğimizin Sonucunu Gö-

receğiz! 
- Yüzlerce Komite ile Mahkemeye Katılımı Ör-

gütleyelim! 
- Nuriye ve Semih'i Zulmün Elinden Alalım, Ge-

cemizi Gündüzümüze Katalım! 
- 14 Eylül İçin Seferberlik Başlatalım, Her Yere

Nuriye ve Semih'in Adını Taşıyalım! 
- Nuriye ve Semih'in Yanında Yer Almak, Faşizme

Karşı Durmaktır! 

DİRENEREK KAZANACAĞIZ;
-Direnme kültürünü yaratan ideoloji, zaferi ya-

ratan iradedir. 
-Önderimizin yolunda yürümeye, sosyalizm için

savaşmaya devam ediyoruz. 
-Kızıldere'den kalan mirasımız, devrim iddiamız. 
-Mahir'le yaşıyor, Dayı ile soluk alıyor, halk ve

vatan için savaşıyoruz. 
-Halk düşmanlarına olan öfkemiz, vatan sevdamız

kadar büyük olacak; hesap sorma bilincimiz, tarih
kadar berrak olacak. 

-Mehmet Güvel, Feridun Osmanağaoğlu. İki de-
likanlı yürek, iki direnişçi... İnançla çıkılan yolda
kahramanlık sadeleşir. 

Geleneklerimiz:

- SAHİPLENME, TUTSAKLARIMIZI
YALNIZ BIRAKMAMA GELENEĞİMİZ;
Ülkemizde hapishaneler hiçbir zaman boş kalma-

mıştır. Devrimciler, halkımızın sömürülmesine, açlığa,
yoksulluğa mahkum edilmesine karşı, baskı ve zulme
karşı mücadele ettikleri için, demokratik hak ve öz-
gürlükleri savundukları için mücadele ettiler ve tutsak
düştüler. Devrimci tutsaklar hepimiz adına mücadele
ettikleri için tutsak edildiler. Salt bu nedenle bile
devrimci tutsakları sahiplenmek, savunmak ve yalnız
bırakmamak ahlaki bir zorunluluktur. 

Hapishaneler ile devrimci mücadele sindirilmek
istendi. 1980'lerde herkesin sustuğu yerde TAYAD'lı
Aileler meydanlara çıkıp evlatlarını ve onların dü-
şüncelerini sahiplendiler. Faşizm; devrimcileri tut-
saklıkla, tecrit ederek teslim almaya çalışıyor. Buna
karşı devrimcileri sahiplenmek, onların mücadelesini
desteklemektir. 

Bugün faşizm OHAL ve KHK saldırılarıyla yine
halkın mücadelesini sindirmek istedi. Yüzbinlerce
emekçi sokağa atıldı. Buna karşı Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça sokağa çıkıp direndiler. İşleri,
emekleri için direndiler. İşlerine geri dönmek için
açlık grevine başladılar, faşizm tarafından tutsak
edildiler. Nuriye ve Semih'i sahiplenmek için binlerce
insan sokaklara çıktı, onlarcası onlara destek vermek
için açlık grevine başladı. Nuriye ve Semih nezdinde
bugün tüm emekçiler sindirilmek isteniyor. Faşizm,
bana karşı direnirsen tutuklanırsın demek istiyor.
Burada tutsak edilen sadece Nuriye ve Semih değil,
tüm emekçilerdir. Yargılanmak istenen sadece Nuriye
ve Semih değil tüm halktır. 

Tutsakları sahiplenmek bizim geleneğimizdir. Onları
yalnız bırakmamak, sahip çıkmak bizim geleneğimizdir.
14 Eylül'de Nuriye ve Semih yargılanmak isteniyor.
Geleneğimize bağlı kalarak onları yalnız bırakmaya-
cağız. 14 Eylül'de mahkemeye katılmak, Nuriye ve
Semih'in direnişi sahiplenmektir, Nuriye ve Semih'in
taleplerini sahiplenmektir. Nuriye ve Semih'in yalnız
değildir sözünü hayatın içerisinde göstermektir. Hiçbir
zaman tutsaklarımızı yalnız bırakmadık. Bugün de
Nuriye ve Semih'i yalnız bırakmayacağız! 

10 Eylül
2017
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Bugüne kadar gerçekleştirdiği
“kentsel dönüşüm” uygulamalarında
istediği sonucu alamayan AKP hükü-
meti, olağanüstü hal koşullarının ver-
diği avantajları da kullanarak rant
projelerini hayata geçirmek istiyor. 

AKP bunları hayata geçirebilirse,
3 milyon halktan insan,  yerinden
yurdundan edilecek. 

3 milyon, evleri, arsaları gasp
edilip sokağa atılacak. 

AKP hükümeti döneminde palaz-
lanan Cengiz İnşaat, Kolin, Ağaoğlu,
Makyol, Torunlar gibi şirketler özel-
likle İstanbul'da şehir merkezindeki
bütün değerli kamu arazileri üzerine
lüks konutlar, iş merkezleri yaptılar
ve bu sayede milyar dolarlık servetlere
ulaştılar. 

OHAL ilan edildiğinden bu yana
"6306 Sayılı Kanun kapsamında ilan
edilen 192 adet riskli alanda bulunan
245.000 adet yapıda ve “riskli”(!) ilan
edilen 130.000 adet yapıda, 3 mil-
yondan fazla kişiyi ilgilendiren kentsel
dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. 

AKP iktidarı, son iki yılda hazır-
ladığı kentsel dönüşüm projelerinde

aşağıdaki mahalleleri yıkmayı hedef-
ledi.

AKP Nereleri Yıkma 
Planları Yaptı?

*İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme
Kentsel Tasarım Projesi

*İstanbul, Küçükçekmece İlçesi,
Fatih Mahallesi, Atakent Mahallesi

*Elazığ Cumhuriyet Mahallesi,
Merkez Sürsürü Mahallesi  

*İstanbul Bağcılar Demirkapı Ma-
hallesi, Albayraklar Sitesi, Evren Ma-
hallesi 

*Ankara Elmadağ İlçesi, Yenice,
Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri 

*İstanbul Maltepe Küçükyalı Ma-
hallesi 

*Gümüşhane Kelkit Küçükcami
Mahallesi

*Şırnak Silopi İlçesi, Karşıyaka
Mahallesi 

*Halkalı Toplu Konut Alanı 

*Şırnak İdil İlçesi 

*Diyarbakır Suriçi Fatihpaşa, Sa-
vaş, Hasırlı, Alipaşa Mahalleleri 

*Şırnak Cizre İlçesi, Kuştepe, Cudi,
Sur, Dağkapı Mahalleleri 

*Amasya Merkez Kirazlıdere Ma-
hallesi

*İzmir Karabağlar İlçesi, Uzundere
Mahallesi 

1970'lerden itibaren artan bir hızla
şehirlere akın eden milyonlarca yoksul,
barınma sorunlarını çözmek için kendi
evlerini inşaa etmişlerdir. Anayasada
ifade edilen barınma hakkı çerçeve-
sinde halkın bu sorununu çözmek zo-
runda olan devletin, görevini yapma-
ması sonucu ortaya çıkan durumun
sorumlusu olarak gecekondu yapan
yoksullar gösterilmiştir. Bu dönemden
itibaren de gecekondu mahalleleri sü-
rekli yıkım tehdidiyle karşı karşıya
yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bele-
diyelerin yıktığı mahallelerde halk di-
renişe geçmiş, evlerini yıktırmamıştır,
yıkılan evler ise el birliğiyle tekrar
yapılmıştır. 

Yıllar içerisinde yıkım saldırıları
farklı farklı mahallelerde tekrar tekrar
gündeme gelse de, halkın iradesi ege-

AKP, YOKSUL MAHALLELERİ
YIKMAK İSTİYOR!
TÜM MAHALLELER! BİRLEŞELİM, 
EVLERİMİZİ YIKTIRMAYALIM!

Çalıştığımız mahallenin bir planı
olmalı elimizde. 

Sokak sokak bölüşmeliyiz.
Ve her sokakta gitmediğimiz kim-

se kalmamalı. 
Bu, 14 Eylül mahkemesine ça-

ğırmadığımız kimsenin kalmaması
demektir. Bu Nuriye-Semih direnişini
anlatmadığımız tek bir evin kalma-
ması demektir. 

Ama sadecce bu değildir. 

Çatkapı, tanışmaktır. 
Çatkapıda sadece tanışmakla ka-

lınmaz. 
Amaç, tanıştıklarımıza bir sonraki

hafta yine gitmektir. Daha sonraki
hafta yine gitmektir. Ta ki o ilişki
kalıcılaştırılıncaya kadar. 

Kitle birebir ilişkiyle genişler.
Örgütlenme önce mücadelenin birçok
biçimiyle bir etki yaratmak ve sonuçta
birebir ilişki demekir. Eğer mahal-

lelerimizde girmediğimiz sokak kal-
mışsa, henüz yapacak çok işimiz var
demektir. 

Çatkapı, sokak çalışmasının teme-
lidir. Bu çalışmayı rastgele, kendili-
ğinden yapmak yerine, planlı yapmak,
o mahallenin bizim olması için planlı
bir biçimde ilerlemek demektir. 

Girmediğimiz hiçbir sokak ve
çalmadığımız tek bir kapı kalmamalı.
Bunu sloganımız yapalım. Ev ev,
sokak sokak ilerleyecek ve bütün
mahalleyi zaptedeceğiz. 

Bir Söz:
İçini yemek için, önce 

cevizin kabuğunu 
kırmak gerekir.

14 Eylül... 

Çat Kapı Her Eve Girmektir
Çat Kapı tüm halkı devrime katmaktır

Haftanın Çat Kapı
Gündemi

Yürüyüş
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menlerin iradesine üstün gelmiş ve
bu mahalleler kalıcılıklarını sağlamış-
lardır. 

Yoksul halkın elindeki mahalle-
lere el koymanın adı olan kentsel
dönüşüm, gündeme geldiğinden be-
ridir yoksul mahalle halkları için kabus
haline gelmiş, evinden başka bir şeyi
olmayan milyonlarca insanın uyku-
larını kaçırmıştır. 

AKP iktidara geldiği günden beri
KENTSEL DÖNÜŞÜM için birçok
yasal düzenleme yapmıştır. Fakat bun-
lardan en saldırgan olanı 2012 yılında
çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’dur. 

Bütün bunlar da AKP'ye yetmemiş
olacak ki, 6306 sayılı yasanın kapsa-
mını Mayıs 2016'da genişletmiş ve
“istediğim yerdeki istediğim binaları
yıkarım kimse de buna karışamaz”
yasası getirilmiştir. 

Yağmacı, talancı AKP iktidarı, şu
an bütün kentsel dönüşüm politikala-
rını, İstanbul'da beklenen depremi
meşruluk zemini haline getirerek, bu
yasaya dayandırmak istiyor. 

Her depremden sonra iktidar önce
“depremde ölenlere başsağlığı diliyor”,
ardından da sözü derhal kentsel dö-
nüşüme getirmektedir. 

Fakat gerçek niyetlerini anlamak
için birkaç soruya cevap vermeleri
gerekmektedir:

1- Madem depremde halkın gü-
venliği sizin için bu kadar önemli,
neden 17 Ağustos Depremi’nden bu-
güne kadar, halktan “deprem vergisi”
olarak zorla toplanan paralar, başka
alanlara harcanıyor?

2- Madem depremde halkın gü-
venliği sizin için bu kadar önemli,
neden İstanbul'daki tüm toplanma
alanlarını kendi müteahhitlerinize peş-
keş çektiniz?

Bu soruların cevapları bize AKP'nin
esas niyetini gösteriyor. Esas amaç,
halkın evlerini iyileştirmek veya dep-
reme karşı güvenliğini sağlamak de-
ğil; birincisi halkın  örgütlü olduğu
yoksul mahalleleri tasfiye etmek, dev-
rimcileri mahallelerden tasfiye etmek
ve bunu yaparken de yeni rant alanları
elde etmektir. 

Ekonomik kriz derinleştikçe, AKP
kentsel dönüşüm konusunda daha da
saldırganlaşacaktır; çünkü krizde, hem
devrimcileri tasfiye etme amacı daha
öncelik kazanır, hem de yeni rant
alanları elde etmek, krize karşı bir
önlem olarak düşünülür. 

Bu yüzden, yoksul gecekondu ma-
halleleri, sürekli saldırılara hazır ol-
malıdır. 

Hazır olmak ne demektir?

Hazır olmak, örgütlü olmaktır. 

Yıkım, tasfiye ve gasp saldırılarını
ancak örgütlü gücümüzle durdurabi-
liriz. 

ÇOCUKLARIMIZIN OYUN OY-
NADIĞI SOKAKLARI, OKUL AR-
KADAŞLARINI, YILLARA VARAN
KOMŞULUKLARIMIZI, TARİHİ-
MİZİ, DÜZENİMİZİ BOZMAYA
HAKLARI YOK!

KENTSEL DÖNÜŞÜM; YIKIM,
TASFİYE, SÜRGÜN VE RANT PO-
LİTİKASIDIR, 

YIKIMA, TASFİYEYE, SÜR-
GÜNLERE KARŞI BİRLEŞELİM,
SAVAŞALIM, KAZANALIM!

Direnen ve direnebilecek olan yalnızca Cepheliler-
dir. 

İki kamu emekçisinin direnişi bir yanda. 
Mahallelerimizdeki direnişler bir yanda. 
Ve bir yanda da reformizmin, icazetçiliğin sırıttığı

eylemler.
Sendika binasının içinde oturma eylemine kadar

gerilediler artık. 
Bir zamanlar polis caddelerden yürütmeyip, emek-

çileri kaldırımda yürütmeye zorluyordu. 
Sınıflar mücadelesinin kuralıdır. Bir dayatmayı

kabul ederseniz, devamı gelir. 
Kaldırımda yürümeyi kabul ederseniz, bir süre

sonra, kaldırımda da yürüyemez hale gelirsiniz. 
Reformizmin bugün geldiği nokta budur. 
Reformizm dediğimiz siyasi hareketler, bugün o

durumdadırlar ki, herhangi bir reform için mücadele
edecek güçleri de yoktur. 

Mahallelerimizde, reformizme karşı ideolojik mü-
cadeleyi ihmal etmemeliyiz. 

Sendikalarında bile, oturma eylemlerini kendi bi-
nalarının içine kadar taşıyan reformizmin, çatışma-
nın çok daha şiddetli sürdüğü mahallelerde var ola-
bilmesi artık mümkün değildir. 

Bir reformist için reformlar her şeydir. Fakat tesli-
miyetçilik, uzlaşmacılık, bir süre sonra onları reform
için dahi mücadele edemez hale getirir. Tıpkı bugün-
kü gibi. 

Yoksul halkımıza anlatmalıyız; reformist legal par-
tiler halkın hiçbir sorununu çözemez, hiçbir saldırı
karşısında direnemez. Parlamenter hayaller bitmiştir
artık. Yoksul gecekondu mahallelerinde yalnızca dire-
nişe ve yalnızca devrimci hayallere yer vardır. 

iideolojik mücadele
10 Eylül
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14 Eylül’de ne kadar katılım sağ-
layacağımız; 14 Eylül’ü ne kadar kit-
lelere anlatabildiğimiz, ne kadar ko-
mite kurduğumuzla paraleldir. 

Komitelerin yaygınlığı, her kitlesel
seferberliğin zorunlu şartıdır.

Tarihimizde yaygın komitelerle
yaptığımız her eylemde, her kampan-
yada kitlesel sonuçlar almışızdır. 

6 Kasım boykotlarındaki “Boykot
komiteleri”, boykotların temel örgüt-
leyicisiydi. Bazı yıllar, 600 - 700 ci-
varında boykot komiteleri kurulabildi. 

Emperyalist Savaşa Hayır Ko-
miteleri, bu konuda verilebilecek bir
diğer güçlü örnektir.

Grup Yorum’un İstanbul’daki bü-
yük konserlerinde oluşturulan konser
komiteleri, yüzbinleri, milyona ulaşan
kitleyi oraya toplayan temel güçtür. 

Boykot komiteleri, Emperyalist
Savaşa Hayır Komiteleri, öylesine
bir yaygınlık ve meşruluk kazandı

ki, bu komiteler, yer yer kendiliğinden
kuruldular. 

Komite olmak demek, “katılım-
cı” olmaktan çıkıp, bizzat daha geniş
kitlelerin katılımını örgütleyen olmak
demektir. 

Komite olmak demek, çağrılan
olmaktan çıkıp, çağıran olmaktır.  

Komiteleri yaygınlaştırmak, kit-
leleri politikleştirmenin ve politika
üretimine katmanın en temel yolla-
rından biridir. 

Bu tür eylemler, kampanyalar için
komiteler kurarken, komiteleri dar-
laştırıcı ölçülerden ve yaklaşımlardan
uzak durmak gerekir. 7’den 70’e her-
kes yer alabilir bu komitelerde. 

Mesela büyük konserlerin komi-
telerinde yer almak için Grup Yorum’u

sevmek nasıl ki yeterli bir ölçüyse,
nasıl ki boykot komitelerinde yer al-
mak için illa ki Dev-Genç’li, olunması
gerekmiyorsa, 14 Eylül komitelerinde
yer almak için de Nuriye-Semih di-
renişini desteklemek yeterli koşuldur. 

Bireysel Çalışma 
Tarzı mı, Kolektif  
Çalışma Tarzı mı?

Her şeyi kendimiz yapamayız. Her
işe kendimizin yetişmesi mümkün
değildir. Böyle bir gereklilik de yoktur. 

Her işi kendisi yapmaya çalışan,
“çok çalışkan”, “çok emekçi” biri de-
ğil, bireyci çalışma tarzına sahip
biridir. 

Bireyci çalışma tarzı mı?

Kolektif çalışma tarzı mı?

Hem ideoloji, hem toplumsal pratik
bu soruya defalarca çok net cevaplar
vermiştir. 

çözüm 
Mekanizmaları işletmek

Alanda birçok sorun yaşanıyor. Cezayı gerektiren suçlar
işlenebiliyor. Bütün bunlar karşısındaki tavrımız ise, sadece bugünü

değil, aslında gelecekteki iktidarımızı da şekillendiriyor. 
Sorunlar karşısındaki tavrımız ve adaletimiz, tartışılmaz olmalı. 

Karşımıza bir sorun çıktığında, 
acele kararlar vermek yerine, kurumlaşmaları çalıştıracağız. 

Kolektivizmi işleteceğiz. Eğer ihanet gibi, işbirlikçilik gibi acil bir durum yoksa ve acil bir karar
vermek gerekmiyorsa, kuralları ve kurumları işletmeliyiz. 

Atmak, uzaklaştırmak, bunlar ilk tercih edeceğimiz uygulamalar değildir. 
Çünkü, hem adalet yerini bulacak, bir adaletsizlik yapmayacağız

hem "hainler, işbirlikçiler dışında bütün halkı örgütleyeceğiz" anlayışımız uygulanacak. 
Hatalar işlenmiş, hatta suç işlenmiş olabilir. 

Eleştiri de, ceza da kazanmaya ve eğitmeye hizmet etmelidir. 
İnsanlara sunacağımız çözüm bellidir, devrimcilik yapmak istiyorsan güzel, devrimci
mücadeleye katkıda bulunmak istiyorsan iyi, fakat bizim ilke ve kurallarımızla, bizim

belirlediğimiz sınırlar içinde yapacaksın.
Bunu kabul edene ise, hiçbir zaafı meşrulaştırmadan bunun

imkanını sunmalıyız.  
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Bireyci çalışma tarzı, verimsizdir,
sonuç alıcı değildir. Bireyci çalışma
tarzında birçok kararlar alınır, birçok
işe başlanır ve fakat işler hep yarım
kalır, sonuca götürülemez. 

Bireyci çalışma tarzında eksiklik-
lere ve yanlışlara düşme ihtimali çok
yüksektir.    

Bir kişi, her şeyi aynı anda düşü-
nemez. Aynı anda izleyemez. Dikka-
tinden kaçan şeyler olur. Komite ise,
bir şeyin dikkatten kaçmasına karşı
bir önlemdir. Birinin dikkatinden ka-
çan, ötekinin dikkatinden kaçmaz. 

Kolektivizm, bunların tersine, so-
nuç alıcıdır. Birinin eksik bıraktığını
diğeri tamamlar. 

Kolektivizm üretkenliği ve yara-
tıcılığı arttırır.

Kolektivizm sonuç alıcıdır. 

Kolektivizm En Başta
Komitedir

Kolektivizm, en başta ve önce-
likle KOMİTE demektir.  Komite,

kolektivizmin hayata geçirileceği yer-
dir. 

Komitelerin olmadığı yerde, ko-
lektivizm o alandaki yöneticinin key-
fiyetine kalmış bir şeydir. Kolektivizm
kişilere ve niyetlere bırakılamaz. 

Bu nedenle komiteler kurmalıyız. 

Hep vurguladığımız gibi, kolekti-
vizm bizim için sadece pratik bir ge-
reklilik değil, ideolojik bir zorunlu-
luktur. Biz sosyalist olduğumuz için
kolektivizmi esas alırız. 

Komiteler de aynı şekilde ideolo-
jimizin gerekleridir. 

Biz, bireysel başarı değil, kolektif
başarı peşindeyiz. Bireyci çalışma
tarzı ne kadar pratik, hızlı görünürse
görünsün, doğru değildir. 

Yapılan işten sonuç alacak olan,
komitelerdir. Bir mücadelenin örgüt-
lenmesini kalıcı örgütlenmelere dön-
üştürecek olan da yine komitelerdir. 

Komite; Sorumluluğu, 
Denetimi, İnisiyatifi 

Yaymaktır
Komite, boşlukta ve belirsiz bir şey

bırakmaz. Komite, birden fazla kişinin
o alanda, o eylemde,  o direnişte so-
rumluluk üstlenmesini beraberinde getirir. 

Başka bir deyişle, sorumluluğun
yükünün de tek bir kişinin omuzla-
rından alınıp, başka insanlara yayıl-
ması demektir. 

Komiteler politika üretmenin de
zeminidir. Tartışan, soran, deneylerini,
tecrübelerini paylaşan komite üyeleri,
birbirlerini geliştireceklerdir. 

14 Eylül için oluşturulan komiteler,
pekala sonrasında da Nuriye ve Se-
mih’in direnişini destekleme  komi-
teleri olarak KALICILAŞTIRILA-
BİLİR. 

Yoğunlaşma, plandır, programdır. 
Bir plan, program yoksa, o plan ve programın hayata

geçirilmesini sağlayacak olan kararlar yoksa, yoğunlaşma
da bir iyi niyetten öteye geçmez. 

Her mahallede, her gün asgari bir saat, yapabiliyorsak
iki saat Nuriye ve Semih’in direnişi için faaliyet yürütmek,
yoğunlaşmanın en somut biçimidir. 

Bu yapılamaz bir şey midir?
Tersine, her mahallede yapılabilir. 
Herkes her gün yapamayabilir; ama iyi bir planlamayla,

her mahallede her gün birer saat Nuriye ve Semih için
eylemler yapılabilir. 

Bir iki kişi bir yerde çatkapı yapabilir, bir iki kişi öte

tarafta bildiri dağıtabilir, yazılar yazabilir, , pankart
asabilir. İlla mahalledeki 5-10 kişinin bir araya toplanması
da gerekmez. Ama öyle bir planlama yapılabilir ki, o
mahalledeki her Cepheli, her gün bir saatini Nuriye ve
Semih’in direnişi için ayırır. 

Mahalledeki Cephelilerin durumuna göre, her gün
en az bir saati hayata geçirmek üzere, gerekirse nöbetleşe
gibi bir sistem de yapılabilir. 

Her direniş bir irade çatışmasıdır. 
Direnişin iradesi, sadece bizzat iki direnişçinin irade-

sinden ibaret değildir. Direnişin iradesini güçlendirecek
olan, iktidara geri adım attıracak olan, tüm alanlardan
o iradeyi güçlendirmek için yapılacak eylemlerdir. 

NURİYE VE SEMİH İÇİN HER GÜN BİR SAAT 
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yöntem 
ve araç

Devrimcilik,
zorluklarıyla güzeldir. Acılarıyla güzeldir. Coşkularıyla güzeldir.

Hüzünleriyle güzeldir. Zaferleriyle güzeldir. Savaşla güzeldir.  



SSORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER

Ne yapacağını bilemeyen doğru karar alamaz, ne ya-
pacağını bilemeyen hantallaşır. 

Örneğin; bir işi yapalım dedik. Zamanımızı önce ona
ayırmak istedik. Onu halledersek, işler biraz rahatlar,
herkes kendi yapacağı işe bakar diye de geçirdik kafa-
mızdan. Ama sonuçta bir tam gün gitti ve yapmak iste-
diğimiz işi yapamadık.

Neden? 

Şu saatte geleceğim diyen kişi mi gelmedi? Ayarlanan
araçta mı bir sorun çıktı? Para mı bulamadık? vb.

Belki bunların herbiri doğrudur. Ama bir işin yapıl-
mamasının nedeni tam olarak bunlar değildir.

Çok sade ve bu sadelik içinde çok yönlü düşündüğü-
müzde, işlerin daha kolay ve sonuç alıcı bir şekilde ya-
pılabilir olduğunu görürüz.

Günlük yaşamın içinde pratik olarak halletmemiz
gereken, mücadelenin yoğunluğu içinde işten bile sayıl-
mayabilecek, yapılması gereken birçok şeyle karşılaşırız.
Örneğin bir bölgeden, sokak çalışmaları için gerekli ma-
teryallerin çalışma bölgelerine götürülmesi gerekir. Kapı
çalışması, elle tutulur, gözle görülür somut bir iştir, bu iş
için hazır materyallerin getirilmesi bile iş yükü olarak
görülmemesi gerekir. Ama, bu tip şeyler bir engele dö-
nüşebiliyor çoğunlukla. Eğer illa bir araç ayarlayıp almak
gerekir noktasına takılırsak; önce bu konuda yardımcı
olacak araç sahibinin peşinde koşturur dururuz. Ona
uygun bir saatin olmasını bekleriz. Geleceğim dediği
saatte gelmediğinde de, hem işimiz kalmış olur hem de
zamanımız onu beklemekle boşa geçip gider. Hele ki bir
işle uğraşayım derken, kendimizi başka işlere kapatmışsak,
diğerlerini düşünemez olmuşsak, yapılmayan küçük
küçük işler bir dağ olup üzerimize çöker, canımızı sıkar,
moral bozukluğuna yol açar.

Öncelikle günlük yaşam içinde çok rahat, pratik bir
şekilde örgütlenecek işleri, hep kendimize odaklı çözmeyi
düşünürsek, her işe kendimiz yetişmeye çalışırsak, ça-
lışmalarımızdan istenen verimi alamayız. Ki her şeye
yetişme gibi süper güçle donatılmış, süper kahramanlar
da değiliz. Kaldı ki, sonuçta süper kahramanlar olmadı-
ğımız gerçeğiyle illa ki karşılaşacağız. O zaman niye et-
rafımızdaki insanlarımızı işler için seferber etmiyor, ko-
lektivizmi hayata geçirmiyoruz?

Etrafımızdaki insanlarımızı, işlere uygun bir şekilde
seferber edebilmek için, vakıf olmamız gerekir. Çevremize
ilişkilerimize, mücadeleye nasıl bir katkısı olabilir gözüyle

bakabilmek gerekir.

Henüz yeterince tanımıyor da olabiliriz, bu noktada

da meşruluk bilinciyle insanlardan bir şeyler isteyebilmenin

güvenini, inancını taşımalıyız. İnsanları ve işleri idealize

etmeden, mücadelenin meşruluğu üzerinden düşünmeliyiz.

Çevremizdeki insanlardan istemesini bilmeliyiz.

Bazı şeyleri kafamızda kendimiz büyütüyor, insanla-

rımızdan bir şey istemeye, sormaya çekiniyoruz. Bazen

bir toplantı yeri isteyeceğiz, bazen bir minibüse atlayıp

falanca yere gidip bir çanta materyal getirmesini isteye-

ceğiz. Ama onlardan bir şey istemek, çevremizdeki in-

sanlarla işleri çözmek aklımıza bile gelmeyebiliyor. Veya

"armudun sapı, üzümün çöpü" diyerek kafamızdan

insanları eliyor, düşüncelerimizdeki sınırlar, statükolar

kendimize ayakbağı oluyor.

Eyüp Baş bir deneyimini anlatıyordu. Bir mahallede

yeni çalışmaya başlamış. Düzenli olarak dergi bürosunun

açılması için bir kişi gerekiyormuş. İlla ki, çalıştığımız

yerlerden insanlarımız da çıkacak. Eyüp, birlikte çalıştığı

arkadaşa; mahalledeki insanlarımızdan bir liste çıkaralım,

sonra her biriyle sırayla tek tek konuşuruz demiş. Listenin

başındaki ilk kişiyle konuştuklarında büronun açılıp ka-

panması sorunu çözülmüş.

Eyüp gibi, Sıla gibi sade, sonuç alıcı tarzda düşün-

mediğimizde, küçük işler büyür de büyür, her biri ayağı-

mıza takılan, bizi tökezleten engeller haline gelir.

Onlar gibi sade düşünmek, kolektivizmi temel çalışma

tarzı olarak benimsemektir aynı zamanda. Tabi bir de

sürecin insanı olabilmeyi başarabilmektir. Sürecin insanı

olmak, tek bir noktaya takılıp kalmamak, hızlı ve

alternatifli düşünebilmektir. Kolektif ve örgütleyici bir

bakış açısından hareket ettiğimizde, sadece bir işi değil,

birçok işi aynı zamanda yapılabilir hale getirip, kalıcı

sonuçlar elde ederiz.

Her işin peşinden koşturan süper kahramanlar

değil, kolektivizmi örgütleyen devrimin hamalları

olalım.

SORUN:KOŞTURMAK SONUÇ ALAMAMAK
ÇÖZÜM: KOLEKTVİZM VE İRADİLİK
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ÖRGÜTLÜ İKİ, 
ÖRGÜTSÜZ İKİYÜZBİNDEN BÜYÜKTÜR

DİRENEN İKİ
DİRENMEYEN İKİYÜZBİNİN ÖNCÜSÜDÜR

Bir tarafta direnen iki emekçi. 

Bir tarafta, yüzbinlerce üyesiyle kon-
federasyonlar ve onlarca sendika… 

Ayakta kalmanın tek yolu diren-
mektir. 

Sendikalar, direnmedikleri için
çökmüşlerdir.

Sendikalar, güçsüz oldukları için
“direnemiyor” değiller. 

Direnmedikleri için güçsüz düştüler. 

Bu konfederasyonlar grevler ya-
pabilecek, meydanları onbinlerle dol-
durabilecek, direnişler örgütleyebilecek
durumdaydılar.  

Fakat, yapmadılar. Verdikleri hiçbir
sözü tutmadılar. Kamu emekçilerinin
haklarını meşruluk temelinde savun-
madılar. 

Her geçen gün güç kaybettiler.

Güçlenmenin tek yolu  var olan
gücüyle direnmeye karar vermekten
geçer. Mevcut güçlerini ancak öyle
büyütebilirler.  

Ya da, var olan  ve sadece sayıdan
ibaret güçleri de mum gibi eriyip gi-
decektir. 

Bu eriyişi hiçbir güç durduramaz. 

Bugün KESK 54 bin üyesini kay-
bettiyse bunun nedeni kendi özgücüne
güvenerek meşruluk temelinde mü-
cadele etmemesidir. İşten atılan 150
bin kamu emekçisine sahip çıkmayıp
sessiz kalmasıdır, yaşanan  sürgünleri
seyretmesidir. 

İki Direnişçi Ne Yaptı?
Konfederasyonlar
Ne Yaptı?

Direnişin başlangıç aşamasında

konfederasyonların yöneticileri;
“OHAL altında direnmenin koşulları
yoktur” dedi. 

İki kamu emekçisi, “direnmek ge-
rekir ve mümkündür” dediler. 

Ve direnişe başladılar. 

Konfederasyonlar, “tek başına di-
reniş olmaz” dediler. 

Direnişçiler; “tek tek direnişlerle
zaferi kazanacağız” dediler.

İki direnişçi, direnişe saldırılar kar-
şısında ne yaptı?

Gün gün direndiler.

Gözaltılar karşısında geri adım at-
mayıp defalarca gözaltına alındılar.
Ama direniş mevzilerini terk etmediler
ve bu mevziyi kazandılar.

Konfederasyonlar ne yaptı? 

Sadece seyretti. 

Uzunca bir zaman direnişi gör-
mezden geldiler. Direnişçilerle karşı-
laşmamak için yollarını değiştirdiler.

“Bizden izin almadan direnişe baş-
ladınız” dediler. “Tek tek direnişlerle
sonuç alınacağına inanmıyoruz” de-
diler ve  sendika kapılarını direnen
kamu emekçilerine kapattılar. 

Direnişi destekleyen devrimcileri
sendika binalarından kovdular.

Ama tarihin turnusolu halktı ve
halk direnişi sahiplendikçe KESK  ya-
rım ağız da olsa açıklamalar yapmak
zorunda kaldı. Dostlar alışverişte gör-
sün misali direnişi sahiplenmeyi açık-
lamalara indirgedi.

5 ay, 300 gün süren direniş için
tek bir eylem çağrısı  dahi yapmadılar. 

Hep yapacaklarını söylediler ama
daha ötesine geçmediler.

İki Direnişçi

Tutuklandıklarında
Ne Yaptı?

Direnişin ruhunda vardır. Direnişçi
için direnmenin mekanı yoktur.

Nuriye ve Semih de öyle yaptılar.

Direnişlerini tecritin dışına taşır-
mayı başardılar. Tecritin yarattığı her
türlü saldırıyı püskürtmek için diren-
meye devam ettiler. Tutsaklık koşul-
larında direnişin sesi olmaya, halkı
örgütlemeye devam ettiler.

Zorla müdahale saldırısını boşa
çıkartmak için kararlılıklarını ortaya
koydular.

Şimdi tarihsel ve siyasal haklılık-
larından aldıkları güçle AKP faşizmini
yargılamak için hazırlık yapıyorlar.

Peki  konfederasyonlar ne yaptı?

“Nuriye ve Semih serbest bırakılsın
dediler. Sonra … Sonrası yok.  Sadece
bir açıklama ile yetindiler.

14 Eylül’de Nuriye ve Semih mah-
kemeye çıkacaklar. KESK olarak bir
şey yapacaklar mı?

Çok zor.

Neden?

Uzlaşmacılıkları, icazetçilikleri ve
teslimiyetçilikleri ruhlarına sinmiş du-
rumda. Onları esir almış, beyinlerini
de ruhlarını da felç etmiş durumda.
Halktan yana, halk için, kamu emek-
çileri için düşünemez, karar alamaz
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ve harekete geçemez durumdalar. Bunun
için bir politikaları da bir programları
da yoktur. Yüzbinleri, emek düşmanla-
rına, sınıf düşmanlarına teslim etmiş;
kendi yaşamlarını idame ettirmek ve
koltuğun nimetlerinden faydalanmak dı-
şında bir hareket alanları da amaçları
da kalmamıştır.

Bir tarafta direniş, cüret, fedakarlık,
kendisiyle birlikte çevresini harekete
geçiren, halkı harekete geçiren bir ka-
rarlılık…

Diğer tarafta, sürekli bir kaçış, uz-
laşma arayışı, verdiği sözleri tutmayan
bir çizgi…

Gelelim o tarihsel soruya:

İKİ, İKİYÜZBİNDEN BÜYÜK
OLABİLİR Mİ? 

Evet, iki, ikiyüzbinden büyüktür şim-
di.

İki direnişçi, yüzbinlerce üyeli kon-
federasyonlardan neden büyüktür? 

Çünkü;

Biri direnir, biri susar.

Biri verdiği her söze can-kan katar. 

Tutsaklık bedeli verdiği sözü tutar. 

Diğeri, sözünden hep cayar.

İki direnişçi KEC’lidir; ama bu dire-
niş, çoktan tüm halkın direnişi olmuştur. 

İki direnişçinin direnişi, teslimiyetin,
uzlaşmacılığın teorisini yapanları, pasi-
fizme gerekçe uyduranları, “bırakın”cıları,
hepsini elinin tersiyle itip geçmiştir. 

Direniş, tüm reformist, uzlaşmacı
güçlere rağmen yolunu açmıştır ve o
yolda yürümeye devam etmektedir. 

Son direniş hattıyız.

Bunu direnerek, direnişin bedellerini
ödeyerek yapıyoruz. Konuşarak değil.

Nuriye ve Semih gün gün erirken
bu direnişin haklı ile haksız arasında
olduğunu biliyorlar. Haklılıklarına ve
meşruluklarına güveniyorlar ve onun
için iki kişi olarak güçlüdürler.

Bu tarihsel ve siyasal haklılığımızın
gücüdür.

Bu düzenin ideolojisine karşı ideolojik
üstünlüğümüzün gücüdür.
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İcazetçi, uzlaşmacı çizgi, sonuçta
KESK’i kendi binasının içinde oturma
eylemi yapma noktasına kadar getirdi.
Daha ötesi yok. Gerileyecek başka
yer yok. 

OHAL ilan edileli yaklaşık bir
buçuk yıl oldu. Kamu emekçilerine
yönelik saldırılar dur durak bilmeden
devam ediyor. Ve bu saldırıların dur-
mayacağını AKP iktidarı hemen her
açıklamasında dile getiriyor. Bütün
dünya bilir ki eğer bir yerde saldırı
varsa, orada direniş de olmalıdır. Bir
sendika en meşru haklarını savunmak
için genel grevden, genel mitinglere
kadar her yolu dener. 

Haklar lafla değil, militan bir di-
reniş çizgisi yaratarak kazanılır. AKP
iktidarı, OHAL adı altında her türlü
saldırıyı yaparken, yüzyirmibinden
fazla kamu emekçisini işinden at-
mışken, KESK ve bağlı sendikalar
bu saldırı karşısında esas olarak sus-
tular ve sindiler. Yapılan birkaç eylem,
bir direnme çizgisi oluşturmaktan
çok, “bir şey yaptı işte” dedirtmek
içindi. 

Son olarak bin eğitim emekçisinin
sürgün edilmesi karşısında, KESK Di-
yarbakır Şubesi, saldırıya karşı, kendi
kurumunda oturma eylemi yaptı. 

Diyarbakır ve Yüksel... 

İki çizgi. İki anlayış...

Diyarbakır’da, ortaya konulması
gereken direniş yok! 

Meydana çıkmak yok!

Meydana çıkmak siyasi cüret ister.
Gözaltı, cop, tutuklama, bedel öde-
meyi göze almayı gerektirir. 

Nuriye tek başına çıktı Yüksel
Caddesi’ne. Ardından Semih, Acun,
Veli katıldı. Nuriye süresiz açlık gre-
vine katıldı. Semih de açlık grevine
başladı. 

Buna paralel olarak her gün Yük-
sel’de bir irade çatışması yaşanmaya
başlandı. Orası gece gündüz kalınan
demokratik bir mevziye dönüştürüldü

direnişçiler tarafından. 

Gözaltılar, işkence-
ler, kol kırmalar, çeşit
çeşit gazlar, coplar...
Yine de kıramadılar
Yüksel Direnişi’ni.  

Faşizm bu kez ev
hapsi uygulamasını gündeme getirdi.
Zafere inanmış olanlar faşizmin ya-
saklarını, cezalarını tanımadı. Ev
hapsini tanımadığı için Nazife Onay
tutuklandı. 

Diyarbakır ve Yüksel... 

İki farklı resim, iki farklı çizgi...

Birinde direniş var. 

Diğerinde teslimiyete dönüşmüş
bir icazetçilik. 

Teslimiyetin ve icazetçiliğin sonu,
acizlik!

Kendi binasının önünde de değil,
içinde oturma eylemi yapma acizli-
ği…

Bugün kamu emekçilerine yönelik
saldırılar bu kadar katmerlenmişken
ve Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
her gün öğlen ve akşam bir irade ça-
tışması yaşanırken kendi kurumunda
oturma eylemi yapmak, saldırıyı göze
almamak, dişe diş direnme kararlılığı
gösterememek, siyasi olarak yenilgiyi
kabul etmektir. 

Diyarbakır ve Yüksel!

KESK neden bir meydanda değil
de kendi kurumunda oturma eylemi
yapıyor?

İdeolojik gücü olmayanlar dire-
nemezler.

Zafere inanmayanlar, halka gü-
venmeyenler yenilgiyi baştan kabul
etmiştir.

Kendi kurumunda oturma eylemi
yapmak AKP faşizmine daha fazla
saldırı cüreti vermektir. “Biz bu ka-
darız, daha fazlasını yapmayız” de-
mektir. 

Devrimcilerin, demokratların göre-
vi faşizmle uzlaşmak değil, faşizme
karşı direniş örgütlemektir. 

KESK, faşizme teslimiyet bayrağı
çekiyor. 

Biz Nuriye, Semih olup direnmeye
devam edecek, AKP faşizminin gasp
ettiği tüm haklarımızı direnerek ka-
zanacağız.

ACİZLİK VE İCAZET SENDİKACILIĞI
DİYARBAKIR KESK KENDİ BİNASINDA
OTURMA EYLEMİ YAPIYOR
MEYDANLARA ÇIKAMAYAN KESK,
TESLİMİYETİN İLANINI VERİYOR
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TEK SEÇENEK DİRENİŞTİR
Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yü-

rüyüşü…

AİHM’e başvuru ve olumsuz
karar…

“Bırakın, takipçisi olacağız”
telkinleri…

OHAL komisyonu…

CHP’li milletvekillerinin tu-
tuklamadan sonraki “iddialı” açık-
lamaları... 

Direniş bunlara kulak asmadı. 

Assaydı ne olurdu?

Bugün direniş olmazdı ve bir
şey de çözülmüş olmazdı. 

Tek seçenek direniştir. 

Bunları hatırlayın; bunların hiç-
birinin pratikte bir karşılığı yok
bugün. 

Bunların hükmü yok. 

Ne var?

İki direnişçinin kararlılıkla sür-
dürdükleri süresiz açlık grevi. 

Ne var?

Yüksel’de her gün gözaltına
işkenceye rağmen vazgeçmeyenler
var. 

Ne var?

Elektronik kelepçeyi söküp ata-
rak, direniş içinde yeni direnişler
yaratanlar var. 

Ne var?

Eşiyle birlikte açlığın koynunda
yürüyen Esra var. Direnişten di-
renişe koşarak oğlunun, kızının
sesi soluğu olan anneler, kardeşler
var. 

Ne var? 

Nuriye ve Semih kazanıncaya
kadar ben de açlık grevindeyim
diyen Mehmet Güveller, Feridun
Osmanağaoğlular var. 

Ne var?

DİRENİŞ var!

Tek seçenek direniştir. 

KEC'liler
Nuriye'den Ça�rı Var! 

"Bizi bu zalim hücrelerden çekip
alacak olan bizim için mahkeme ku-
ranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz
olacak!" 

Bu seslenişe kulak verelim. 

Bu seslenişe hayat verelim.

Bu sesi, ete kemiğe büründürelim!

Nasıl? 

Daha fazla komite kurarak.

Daha fazla kapı çalarak.

Mahkeme günü her yeri Nuriye ve
Semih yaparak.

KEC'liler düşünmeliyiz.

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz.

Nasıl bir ülkede savaşıyoruz.

Emperyalizm düşüncelerimizi betona
gömmek için tüm gücü ile üzerimize
geliyor.

Bizi yalnızlaştırmak için etrafımıza
çember üzerine çember atıyor.

Ya düşünce değişikliği ya ölüm de-
mekten vazgeçmiyor.

Düşüncelerimizden, inançlarımızdan
bizi vazgeçirmek istiyor.

İşbirlikçi AKP faşizmi ise emperya-
lizmin politikalarını uygulamak için
elinden geleni ardına koymuyor.

Son bir
senede ya-
şadıklarımı-
zı, gördü-
ğümüz iş-
kenceleri,
tutuklan-
maları, ha-
pishaneler-
de karşı-
laştığımız
tecriti dü-
şünelim.

Yeniden gündeme getirilen TTE da-
yatmasını düşünelim. Bize yapılanların
her biri bizi teslim almak için uygulanan
politikalardır.

Bugün bu direniş kalesinde biz varız. 

Bugünün direniş kalesi, yarının saldırı
hattının başlangıcı olacaktır.

Bu sorumlulukla Nuriye ve Semih’e
sarılmalıyız.

Emperyalizme ve faşizme karşı sa-
vaşımızda kalemizi güçlendirmeliyiz.

Mao'un deyimi ile en güçlü kale
halktır.

Biz de halka giderek direniş kalemizi
güçlendirmeliyiz.

KAMU EMEKÇİLERİ 14 EY-
LÜL GÜNÜ NURİYE VE SEMİH
İLE OLMAK ONURDUR. 

KISSADAN HİSSE
Mao:

Benim de birçok eksiklerim var. Mükemmel
değilim, kendimden hoşnut olmadığım çok olur.
Marksist öğretinin çeşitli alanlarında ustalaşmış
değilim. İktisadi konuları incelemeye yeni başladım.
Ama azimle çalışıyorum, ölünceye kadar da çalı-
şacağım. Çalışmamı ancak ölüm sona erdirecek.
Kısacası hayatta olduğum sürece her gün çalışaca-
ğım. Hep beraber bir çalışma ortamı yaratalım,
benim de öğrenmem gereken çok şey var. Aksi
halde Marx'la buluşma vakti geldiğinde durum
pek iç açıcı olmaz. Bana birkaç soru sorar ben de
cevaplayamazsam halim nice olur. 

Eminim, Marx, Çin Devrimi’nin her yönüyle
yakından ilgileniyordur. 

KEC'linin Diline Söz
Lenin, devrimci parti-

lerin böyle anlarda bilgile-
rini mükemmelleştirmeleri
gerektiğini belirtir. 

Bilginin mükemmelleş-
tirilmesi sürekli yeni bilgiler
öğrenmek ve bunları sürekli
işlemektir. İşlenmeyen ham
bilgi yaşamda bir işe yara-
maz, ziyan olur. Önemli
olan o bilgiyi kullanmaktır. 

Bilgiyi özümlemeli, bil-
giyi kendi kurallarımız ha-
line getirmeliyiz.
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Nuriye ve Semih'in açlık grevine
destek için Eğitim Sen 2 No’lu Şu-
be’de KEC'in başlatmış olduğu Açlık
Grevlerinin 5. gününde, 3 günlük
destek AG ( Açlık Grevi) yapmak
üzere sabah sendikadayım. AG, sen-
dika toplantı salonunda yapılıyordu.
Salonda, Nuriye ve Semih’in fotoğ-
raflarının bulunduğu "Nuriye ve Se-
mih İşe Geri Alınsın", Destek Açlık
Grevindeyiz", pankartı ile "Nazife
ONAY Serbest Bırakılsın" afişi du-
vara asılmış. Ayrıca Nuriye, Semih,
Esra ile  diğer destek AG’lerinde
olanlara ilişkin bilgileri içeren duvar
yazısı da asılmış.  Sabah gazete ha-
berlerini okuyarak güne başlıyoruz.
Gün içerisinde gözleri ışıl ışıl, neşeli
keyifli bir şekilde  Yüksel direnişçileri
geliyor ziyaretimize. Öğreniyoruz ki
öğlen direnişlerini yapmışlar, gözaltı
vermeden bitirmişler eylemlerini.
Sohbetimizin içeriği ağırlıklı olarak
KHK ile ihraç edilen üyelerine sahip
çıkmayan KESK'in iradesizliği oluyor
doğal olarak. Sohbete katılanlar ara-
sında Eğitim Sen üyeleri de bulunu-
yor. Onlar da  zaman zaman sessiz
kalıyor söylecek söz bulamıyorlar,
bulabildikleri ve eleştirdikleri ise
AG’ler yerine başka eylemlerin olup
olamayacağı ve  eylemlerin kitlesel
olmadığıydı. Gün boyunca kitap oku-
yor, aralıklı gelenlerle sohbet ediyo-
ruz. Akşam saat  yedide  "Direniş
Üzerine"gerçekleştirilecek olan söy-
leşiye davet ediyoruz. 

Saat yedide söyleşimiz başlıyor.
Söyleşiye Acun hoca, Esra, avukatı-
mız Engin GÖKOĞLU konuşmacı
olarak katılıyorlar. İlk önce Acun
hoca söze başlıyor. Direnişin nasıl
başladığını, nasıl geliştiğini, yayıl-
dığını halkın nasıl sahiplendiğini ay-
rıntılarıyla anlatıyor. Umutla kaza-
nacağız, işimize geri döneceğiz, buna
inancım tamdır, diyor. Biz de işlerine
geri döneceklerine inanıyoruz. Hak-
lılar her zaman kazanır diyoruz. Esra,
Nuriye ve Semih'in açlığını, görüş
günlerini, morallerinin çok yüksek
olduğunu anlatıyor, sahip çıkalım,
sahip çıkalım ki hep birlikte kaza-
nalım diyor. Doğru söylüyor elbette

ki Nuriye ve Semih’in açlığına ortak
olunmalı ki tüm haksızlığa, adalet-
sizliğe uğrayanlar kazanabilsinler.
Buna inanıyoruz, tüm halkımızı sahip
çıkmaya çağırıyoruz.

Avukatımız Engin GÖKOĞLU,
ülkemizde yaşadığımız haksızlığı,
adaletsizliği ve hukuksuzluğu anla-
tıyor uzunca. "Müvekillerimizi Aç-
lığımızla Savunuyoruz" şiarıyla
AG’ne başladığını söylüyor.

Müvekillerimizi açlığımızla da
savunacağız diyor. Direnişe sonradan
katılan KHK'larla işinden atılan kamu
emekçisi öğretmen Mehmet DER-
SULU'nun, direnişe nasıl katıldığını
anlatan konuşmasıyla söyleşimiz son
buluyor. Söyleşimizi iki saat bir sü-
reyle 35 kişilik katılımla bitiyoru-
yoruz. Yarına umutla, AG’ne devam
edeceğimiz güne başlamak üzere
sendikadan ayrılıyoruz.

Açlık Grevinin 6. Günü 

Saat 12:00’da sendikadayız. (Pazar
günü olması nedeniyle sendikanın
saat 12:00’da açılacağı söylenmişti
bir gün öncesinde) Selamlaşma ve
hal hatır sormaların ardından duvarda
yazılı olan AG’lerin gün sayılarını
değiştirmekle başlıyoruz güne. Ya-
digar hocamız gün boyunca şekerli
sularımızı, limonlu çaylarımızı eksik
etmiyor. Burdan bir kez daha teşek-
kürler Yadigar hocam. Bir taraftan
şekerli sularımızı yudumlarken diğer
yandan Hayri hoca dergide KEC'in
sayfasında yazılı olan yazıyı okuyor,
yazı üzerine tartışıyoruz. Yazıda
KESK eleştirisi olduğundan rahatsız
olanlar var salonda. Bizlerin aynı
zamanda KESK üyesi olmamız,
KHK'larla işinden atılan kamu emek-
çisi olan üyelerin durumu, KESK'in
içinde bulunduğu durum (çürümüş-
lüğü, iredesizliği demek daha doğru
olacak sanırım) ortada iken haliyle
KESK eleştirisi de sürekli olacaktır.
Sendika yönetiminde olan Filiz ho-
cayla iki gündür sohbet ediyoruz.
Sabahları sendikayı açıyor.  İlk önce
çay suyunu bizim için ocağa koyu-
yuyor. İyi niyetli, duygusal bir ho-
camız. Sohbet etmeyi seviyor bizimle.
KESK eleştirilerin de haklı buluyor,

çok doğru söylüyorsunuz diyor. Ma-
tematik hocası olduğunu Acun'un
kızı İpek’e üniversite sınavlarında
seve seve yardımcı olacağını söylüyor.
Akşam hep birlikte film izleyerek
günü bitiriyoruz ve saat 21:00 sula-
rında sendikadan ayrılıyoruz. 

Açlık Grevinin 7. Günü

Sabah saatlerinde sendikadayız.
Destek AG’mize KHK ile ihraç edi-
len, kamu emekçisi öğretmen olan
Bünyamin arkadaşımız destek açlık
grevimize katılmak üzere Dersim’den
geliyor. AG’lerine  yeni katılanlarla
sayımız sürekli artıyor. 10 ay önce
ihraç edilen, biri 7 aylık bebek olmak
üzere toplam 3 çocuk annesi bir ka-
dının intihar ettiğini öğreniyoruz. 3
çocuk annesinin intihar ettiğini du-
yunca duygusallaşıyoruz, insan olarak
üzülüyoruz elbette ki. Ancak KHK'la-
rın kamu emekçilerini işinden, eşin-
den, çocuklarından mahrum etmeye,
aileleri parçalamaya, onlarcasını in-
tihara sürüklemeye devam ettiğini
de görüyoruz. KHK zulmüne diren-
meyip sosyal ölü olmayı kabullenen
veya intihara yönelen ihraç edilmiş
kamu emekçileri, Nuriye ve Semih'in
direnişlerinin haklılığını bir kez daha
ortaya çıkarıyor. 

Gün içerisinde bu habere yönelik
KEC olarak, hem ölen kamu emek-
çisinin ailesine başsağlığı mesajı hem
de KHK'ları protesto eden bir protesto
metni hazırlayarak internet sayfamıza
gönderdik. 

Avusturya'dan öğretmen emeklisi
olduğunu söyleyen Zeynep hocamız
yanında küçük yeğeni ile birlikte zi-
yaretimize gelenler arasındaydı. Tür-

NURİYE ve SEMİH İÇİN AÇLIK GREVİ YAPAN KAMU EMEKÇİSİNİN
AÇLIK GREVİ GÜNLÜKLERİ.....
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kiye'ye tatile geldiğini, Nuriye ve Semih'in
eylemlerinden haberi olduğunu, sürekli takip
ettiğini, bu nedenle ziyaretimize geldiğini
söylüyor. Zeynep hocamıza çay ve şeker
ikram ettik. Hep birlikte fotoğraf çektirdik,
uzun ve değişik konular üzerine sohbetimizden
sonra vedalaşarak ayrıldı yanımızdan. Akşam
üzeri ziyaretimize gelenlerle birlikte FO-
SEM'in hazırladığı İMBAT işçilerinin diren-
işlerini konu alan belgeseli izledik. İşten
atılan maden işçilerinin, işten atılmalarına
razı olmayıp işlerini geri alabilmek için di-
renişe nasıl başladıklarını anlatan izlenmeye
değer güzel bir belgeseldi. (Teşekkürler FO-
SEM) Belgeseli izlerken işçilerin ne kadar
doğal, yalın, samimi, siyasi kirlenmişliklerinin
olmadığı göze çarpan niteliklerdendi. Esprileri
de bir o kadar güzel ve o kadar doğal. Örneğin
şirketin sahibi, madenin sahibi olmadan önce
at yarışları bahisleri oynarmış, direniş emek-
çilerinden biri bu sefer yanlış ata oynadı es-
prisini yapıyor. Yine direniş emekçisinin biri
ağacın dibinde uzanır biçimde sigarasını
içiyor. Karşıdan  birkaç araba dolusu  jan-
darmanın geldiğini görüyor. Direniş emekçisi
elinde sigarası,  hiç rahatını bozmuyor, jan-
darma ta ki yanına yaklaşana  kadar.. Jandarma
ne zaman ki yanına yaklaşıyor yine bizimkinin
elinde sigarası oturur posizyonu alıyor ka-
meraya dönüyor hafif gülümseyerek "buyrun
cenaze törenine" diyor. İzleyiciler arasından
kahkalar ve alkışlar...   Bu ve bunun gibi
birçok doğal konuşmalar ve esprilerle birlikte
direnişin zorlukları zaman zaman ümitsizlikleri
de yer almış belgeselde. 

Güzel bir direniş örneğinin sergilendiği
belgeseli izlemenin sevinciyle ayrılıyoruz
sendikadan.

Sabah AG'mizi bitirmek üzere sendika-
dayız. Bir taraftan bize ait olan eşyalarımızı
sendikadan toplarken çaylarımızı yudumluyor
diğer yandan da sohbete devam ediyoruz.
Gazetelerimizi okuyoruz. Saat 12:00’da
AG’mizi kamuoyuna açıklayarak bitirdiğimizi
ilan ediyoruz. Hep birlikte çorbalarımızı iç-
tikten sonra, AG için başka şehirlerden gelen
arkadaşlarımızın bir kısmını yolcu ediyor,
kalan arkadaşlarımızla birlikte Esramızı zi-
yarete gidiyoruz. 

14 Eylül Kitle Çalışması

14 Eylül, Nuriye ve Semih'in
mahkemeye çıkacağı gün. Biz de
14 Eylül’de Nuriye ve Semih'i hal-
kımızın sahiplenmesi için çat kapı
çalışması yapıyoruz. Bir saati aşkın
mahalle çalışmasında halkımızın
kapısını tek tek çalıyoruz. Nuriye
ve Semih için mahkemeye çağrı
metinlerini veriyoruz. Halkımıza
Nuriye ve Semih’i anlatıyoruz.
Zile basıp kapı açıldığında, kapıyı
açan ev sahibine öncelikle iyi bay-
ramlar diyoruz. Biz Nuriye ve Se-
mih'i anlatmak için kapınızın zilini
çaldık diyerek söze başlıyoruz.
Karşımızdaki kişinin bakışlarını,
mimiklerini, davranışlarını gözet-
leyerek konuşmamızı uzun veya
kısa tutuyoruz. "Nuriye ve Semih
iki kamu emekçisi, bir gece yarısı
KHK'larla işlerinden atıldılar. Hak-
sız, hukuksuz, keyfi  bir şekilde
işlerinden oldular, onlar da bu hak-
sızlığı, onca emeklerinin keyfi bir
şekilde  yok olmasını kabul etme-
yerek Yüksel Caddesi’nde eyleme
başladılar. Eylemlerininin belirli
bir aşamasından sonra  açlık grevine
başladılar. 179 gündür açlık gre-
vindeler, hapishanede tutuklular.
Siz halkımızı haksızlığa karşı adale
için 14 Eylül’de Nuriye ve Semihi
sahiplenmeye Ankara Adliyesi önü-
ne çağrıyoruz"  açıklamalarımızdan
sonra onlardan gelen soruları ce-
vaplıyoruz. Çalışmalarımız esna-
sında halkımızın direnişten haberdar
olduklarını, yine de bizi ilgiyle
dinlediklerini gördük. “Geliriz ama
polis saldırısı olursa” diye endişe-
lerini dile getirenler de vardı, duy-
gusal yaklaşanlar da. Evde olma-
yanların da kapı aralıklarına bildi-
rileri astık. 

BEDENİMİZ
SİLAHIMIZDIR ŞİMDİ
Çalınmış zamanların orta yerinde

bir gül dalı değil de

silahı arzularsan

elini yüreğinin üstüne koy

silahı hep karademir sanma

Apo, Fatih, Hasan, Haydar

patladı yürek zulmün orta yerine

yüreğin

bilincin

beden elde silahtır şimdi

yürü

ne kelime

koş açlık maratonunda

bilki bayrak el değiştirecek artık

karanfilleşeceksin

Bedenin şarjörüne takılı açlık

sür mermiyi hazneye

yat açlığa

koyun koyuna geçen gün

namludan fırlayan

ta yürekten sıkılan kurşun olsun

Beden silahımızdır şimdi

cephanemiz sınırsız açlık

ölüm eylem olsun bize

nerede silahsız kaldık ki

çalınmış zamanların orta yerinde

bayrak el değiştiriyor

geleneğimizdir zulmün karşısında

kanla renklenen karanfiller

işte zindan

işte biz

Eskişehir adın Direnişşehir olsun...

Ümit İlter

KEC’lilerin Nuriye ve Semih İçin
Yaptıkları Kapı Çalışmasının
Günlüğünü Paylaşıyoruz...
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AKP’nin lideri, faşist Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlak-
sızca, işçileri ve emekçileri kapıkulu gibi gördüğünü ka-
nıtlayarak; “OHAL’i, İŞÇİ SINIFININ BÜTÜN KAZA-
NILMIŞ HAKLARINI GASPETMEK VE GREVLERİ
YASAKLAMAK İÇİN… Patronları rahat ettirmek için
kullandığını”, gururlanarak ve böbürlenerek açıkladı. 

SENDİKALAR, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve sözde
liderleri, işçi sınıfına yapılan bütün saldırılara karşı sessiz,
tavırsız kaldıkları gibi, buna karşı da sessiz kaldılar. İktidar
karşısında dut yemiş bülbül gibi, utanmazca ve onursuzca,
bu sözleri sineye çektiler. 

BU ONURSUZ PATRON SENDİKACILARI, işçilerin
köleler gibi, sefalet içinde, aç yaşamasına, işçi sağlığı ve
iş güvenliği olmadan çalıştırılmasına, çeşitli sektörlerde
adeta kobay gibi kullanılmasına, ücretlerinin ve sosyal
haklarının düzenli ödenmemesine, grevlerinin ertelenmesine
ve yasaklanmasına, kıdem tazminatlarının gasp edilmesine,
çalışma saatlerinin 10-12 saate çıkarılmasına, iş cinayetlerine
kurban edilmelerine, işten atılmalarına ve işsiz bırakılma-
larına sessiz kalmaya devam ediyorlar.  

Devrimci İşçi Hareketi olarak bütün işçilere emekçilere
çağrımızdır.

ÇARESİZ DEĞİLİZ. BİZLER ÜRETİCİ GÜÇLERİZ.
Aç ve yoksul yaşamaya, iş cinayetlerinde ölmeye, sakat
kalmaya, işten atılmaya, geleceğimizin ve özgürlüğümüzün,
patronların iki dudağı arasında kalmasına seyirci kalmayalım.    

İşçi sınıfının tarihi bir şiarı var “GÜÇ ZORU BOZAR”. 

İş yerlerimizde korkusuzca İŞÇİ MECLİSLERİNİ ku-
ralım. Örgütlü gücümüzle tek yürek, tek yumruk olmak
için mücadele edelim.

İşçi Meclislerimizi, iş yeri sorunlarıyla sınırlı tutmayalım! 

İş yerlerimizde, iş yeri sorunları gibi, sendikal sorunları
ve ülkemizin sorunlarını tartışmalıyız. 

İŞÇİ MECLİSLERİMİZİ, GELECEĞİMİZ VE ÖZ-
GÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN, BİR MEKANİZMA GİBİ İŞLER
HALE GETİRMELİYİZ. 

DİSK, Türk-İş, Hak-İş yöneticileri, patron sendikacı-
larıdırlar. Patron sendikacılarından beklenti içinde olma-
malıyız.

1. İşten atılmalara, taşeronlaştırmaya ve kıdem tazmi-
natının gaspedilmesine karşı, 

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğimiz için.

3. Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için direnmeliyiz. 

4. Bütün işçi sınıfını ayağa kaldıramıyorsak, biz ayağa

kalkacağız.

5. Patron sendikacılarına karşı, birlik ve dayanışmamızı
sağlayıp, örgütlenip, sendikalara rağmen direnmeyi başar-
malıyız. 

6. Emperyalizme, faşizme, zulme ve sömürüye karşı,
mücadele birlikleri oluşturmalıyız.

Bizim emeğimizi sömürenlere, bizim geleceğimizi ça-
lanlara karşı, birliğimizi, dayanışmamızı ve gücümüzü
gösterelim.  

Makinaları durdurduğumuzda, kepenkleri indirdiğimizde
ve İŞ YERLERİMİZİN ÖNÜNDE HALAYLAR ÇEKTİ-
ĞİMİZDE, patronlar bize yalvaracaklardır.

“Üreten Biz Yöneten de Biz Olacağız” Şiarlarımızla,
Birliğimizi, Dayanışmamızı ve Gücümüzü Dosta da
Düşmana da Gösterelim. 

DİH’linin Diline Söz 
- Bir sorunu çözmenin tek yolu o sorunla savaşmak-

tır.

- Yolumuza devam edebilmenin kaynağı savaşma ka-
rarlılığımızdır.

- Israr ve kararlılık direnmenin de savaşmanın da ol-
mazsa olmazıdır.

İşçi Okulu
Hiçbir şeyi kişisel ele alma.

Biz devrimciyiz. Kişisel ele almayız, almamalıyız. 

ÇÜNKÜ ÇÖZEMEYİZ. 

ÇÖZÜM...OBJEKTİF KOŞULLARI ANLAMAK VE
DEĞİŞTİRMEKTİR.

- YANLIŞI YAPANLA DEĞİL YANLIŞLA SAVAŞ... 

NEDEN? 

Çünkü yanlışı yapanı yaratan koşullardır. DİH'liler
bilmedir ki koşulları yok etmeden yanlışı yok edemeyiz. 

Peki yanlış yaptığını bilip de düzeltemeyenler için
NE YAPACAĞIZ? 

Hangi noktada, nasıl bir eksikliği varsa onu bulup
ortaya çıkartacağız.

Ve ÇÖZECEĞİZ.

ÇARESİZ DEĞİLİZ! BİZLER ÜRETİCİ GÜÇLERİZ!
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Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde

Ordu’da Fatsa  Kumru yolu üze-
rinde onlarca çadır kurulu. Elekçi
ırmağındaki sular, güzelim suyun
üstüne kurulan  Hidro Elektrik Sant-
rali’nden (Kısaca HES dedikleri
santrallerden) dolayı çekilmiş. Irmak
kenarına yerleşmiş olan çadırlarda
yüzlerce tarım işçisi barınıyor. Yolun
üstündeki çeşmelerden taşıma suyla
işlerini görüyorlar. Bayramda bile
çalışmak zorunda tarım işçileri.

Fındık bu sene geç döküm yap-
mış ve birçok köylü toplamaya yeni
başlıyor. Fındık genelde Ağustos
ayının başında toplanmaya başlar
ve sonunda toplama işi biter. Bu
yıl ise Eylül ayının ortasında bitecek
gibi görünüyor.

Fatsa Kumru yolu üzerinde yer-
leşmiş olan fındık işçilerinin hemen
hepsi Urfa’dan gelmişler. 

Filiz diyor ki: “Bizim orada iş
yok ki onun için geliyoruz”. Devam
ediyor: “Bir ay çalışıyoruz, bir ayda
kazandığımızı iki ayda yiyoruz”.
Bir fındık işçisi 60 ila 65 TL yev-
miye alıyor. Bunun bazı yerlerde 6
lirasını, bazı yerlerde ise 5 lirasını
işçileri buraya getiren aracı alıyor.

Filiz 41 yaşında bir kadın ve
tüm ailesi ile buraya gelmişler,
gelini Emine de yanında ve hamile.
Ne kadar yevmiye aldığını sordu-
ğumuzda “65 TL alıyorum, bunun
5 lirasını bizi de bir yöneten var
ona veriyoruz” diyor.

Tarım işçilerinin yasalara göre
bir hakları da yok. Çoğu tüm aile
olarak gelmişler bölgeye. Kadın
çocuk demeden fındık topluyorlar.
Derme çatma çadırların içinde geçen
bir yaşam. Burada iş bittiğinde bir
başka yerde çalışmaya gidenler de
var, evlerine dönenler de.

Türkiye fındık üretiminde dünya
sıralamasında birinci ülke. İtalya
ve İspanya ise onu takip ediyor.

Dünyanın her tarafına fındık buradan
gidiyor. Fındık fiyatı marketlerde
ve 70 ile 90 TL iken köylünün elin-
den 8 TL’ye satın alınıyor. Market-
lerde fındık fiyatı hiç düşüş yaşa-
mazken köylünün ürettiği fındığın
taban fiyatı düşüyor. Geçen yıl 13
TL olan taban fiyatının bu sene 8
TL’ye düşmesi gibi. 

Sömürü, soygun talan partisi
AKP iktidara geldiğinde, fındık ta-
ban fiyatı neredeyse bugünkü fiyatın
aynısıydı. 15 yılda fındık fiyatı,
dünyadaki fındık stokundan kaynaklı
artış gösterse de hep düşük seyretmiş
durumda.

Buna rağmen bu bölgede soy-
guncu, talancı AKP’nin yüksek oy
alması ise, bir yanıyla köylüye ve-
rilen tarla parası ve köylülere KATİL
AKP’nin kendi lütfu gibi sunduğu
yardımların sonucu. İşin gerçeği şu
ki; KÖYLÜ YARDIMA MUHTAÇ
bırakılmış durumda. 

Kısacası fındık işçileri de, yoksul
köylü de perişan bir hayat yaşıyor.
Tarımın ve hayvancılığın öldürül-
mesi sonucudur ki, Urfa köylüsü
kalkıp oralardan buralara çalışmaya
geliyor. 

Çözüm ise fındığı direkt devletin
alması ve fındık fiyatlarının düşü-
rülmeden satın alınması. Yine fındık
işçilerinin kalabilecekleri insanca
konutların sağlanması, bunun içinde
de sağlık hizmetlerinin verilmesi
gerekmektedir. 

İki çadır bölgesini ziyaret etti-
ğimizde candan karşıladılar bizi.
Hemen çay ikram etmek, Kurban
bayramı olduğu için yemek ikram
etmek istediler. İlk ziyaret ettiğimiz
çadırda yaşayan kadınlardan biri
10 çocuğu olan bir anaydı. Tüm
halkların birlikte kutlayacağı zafer
gününde buluşmak üzere ayrıldık
oradan. 

KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN
Kıssadan Hisse;

Batağa saplanır bir saman arabası

En yakın köye üç saattir burası

Etrafta ne in var ne cin

Hani, insanın kahrolması için bu berbat,
bu çamurlu yola düşmesi yeter.

Yolculuğun böylesi beterden beter

Arabacının aklı başından gider

Söver çamura da, atlara da, arabaya da.

Kendi kendine de hatta.

Nihayet Hızır’ı çağırır;

“-Aman, der, aman.

Yetiş imdadıma Hızır

Senin on parmağında on marifet
vardır.Yardım et bana kurtar arabayı ça-
murdan.”

Kesilince arabacının Hızır’ı ünlemesi,
gelir bulutlardan Hızır’ın sesi;

“Sen önce kendin kımıldan biraz. Apışıp
kalanlara, Hızır’ın yardımı olmaz.

Bak bakalım seni tutan ne?

Şöyle bir gözat tekerleklerine görüyorsun
ya dingillere kadar gömülmüşler balçığa.

Hemen temizle onu.

Kazmanı da al. Kır şu taşı. Aç yolunu.

Çukuru da doldur. Tamam mı?

-Tamam… der arabacı

“Eh artık yardım edeyim sana. Al kırbacı”

-Aldım. Vay! Başladı yürümeye arabam.
Sen sağ ol Hızır. Ses cevap verir; “işte
gördün ya artık rahat rahat gidiyorsun yo-
luna.

Kendi yardımınla başlar Hızır’ın yardımı
sana.

(Nazım Hikmet\ La Fontaine’den Ma-
sallar. Batağa Saplanan Araba Masalı)      

Payımıza düşen hisse:
-Belalarla, sorunlarla başa çıkmak için

söylenmek, kendimize kızmak bir işe yara-
maz. Harekete geçmek, kendimize güvenmek
gerekir. Herkesin Hızır’ı kendindedir. Ça-
ğırmaya gerek yoktur.

Tarımı,  Hayvancılığı Katledilmiş Toprakların
Mevsimlik İşçileri
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Pazarlıksız
Yitireceğim, belki de her şeyimi,

satacağım giysilerimi belki de.

Senin paşa gönlün dilerse.

Satacağım yatağımı yorganımı,

taş ocaklarında çalışacağım belki de,

hamallık edeceğim belki de, lağım-
cılık, çöpçülük,

arpa tanesi arayacağım belki pisliklerin
içinde,

belki de çıplak kalacağım, aç kala-
cağım,

ama hiçbir zaman oturmayacağım
pazarlığa seninle.

Ey güneşin düşmanı!

Sıkacağım dişimi dayanacağım,

son damlasına dek kanımın.

Belki sen, şu bir karış toprağımı da
göz dikeceksin bir gün. 

Atacaksın belki de gençliğimi zin-
dana

Neyim var, neyim yoksa atalarımdan
kalma,

yağma edeceksin belki de hepsini,

kabımı, kacağımı, küplerimi, hasırımı,
kilimimi, sedirimi,

yakacaksın belki de kitaplarımı, şiir-
lerimi

yem edeceksin belki de vücudumu
kurda kuşa,

belki de ölüm saçan korkuluğu dike-
ceksin köyümüze,

ama hiçbir zaman oturmayacağım
pazarlığa seninle.

Ey güneşin düşmanı!

Sıkacağım dişimi, dayanacağım,

son damlasına dek kanımın

Belki de söndüreceksin bütün ışıklarını
gecemin,

koparacaksın anamın sıcak koynundan
belki de beni.

Bozacaksın belki de tarihimi, ede-
ceksin allak bullak,

dört yanıma duvarlar öreceksin belki
de, kalın, yüksek,

belki de çarmıha gereceksin beni bir
gün

karşısında bir sürü hergelenin,

ama hiçbir zaman oturmayacağım
pazarlığa seninle.

Ey güneşin düşmanı!

Sıkacağım dişimi dayanacağım,

son damlasına dek kanımın.

Semih El-Kasım 
1939-2014
Çev: A.Kadir- A. Temuçin

DİH'li Sorunda ve
Çözümde Ortaktır

Bir sorunu çözmek için sis-
temli düşünmeli ve çalışmalıyız.

-Önce araştırmalı, inceleme-
liyiz.

Sorunu keşfetmeliyiz.

Sürecin nasıl işlediğini öğ-
renmeliyiz.

Öğrenmek için soru sormalı-
yız.

- Sonra tahlil etmeliyiz.

Tüm çelişkileri bulup ortaya
çıkarmalıyız. 

Herkesi sonuna kadar dinle-
meliyiz, her şeyi ayrıntılı ince-
lemeliyiz.

- Temel çelişkiyi, ANA HAL-
KAYI bulmalıyız.

Bu süreç sentez sürecidir. 

Yani çözümdür. 

Çözüm ana halkanın içindedir. 

Çünkü her sorunun çözümü
kendi içindedir.

Sonuç olarak:

Böyle yaparsak karşımıza çı-
kan her sorunu çözer ileriye doğru
bir adım atarız.



Liseliyiz Biz

Liseli Dev-Genç’liler, 

Ülkemizde  devlet okullarında okuyan yaklaşık 4 milyon
liseli var. 4 milyon örgütsüz halk çocuğu
faşizmin ideolojisi altında. Okulda, mahallede,
sokakta halkın çocukları onlar. Coşkulu,
atılgan, gözünü budaktan sakınmayan, oli-
garşinin tüm yozlaştırma ve apolitikleştirme
saldırılarına maruz kalan milyonlarca halk
çocuğu.

Her yeni bilgiyi almaya açık, öğrenmeye
can atar liseliler. Yaşam tecrübesi olmayan,
bir o kadar da yüreği, beyni, hangi bilgiyle
donatılırsa o bilgiye sıkı sıkı sarılan halkın
en coşkun ve en militan kesimi olan mil-
yonlarca liseli. Sevdiklerine bağlanan, dost-
luğa, arkadaşlığa değer veren, inandıkları
uğruna kavgadan geri durmayan, sayıları
milyonu bulan halkın en dinamik, en atılgan
kesimi olan bu gençliğin devrim saflarında
örgütlenmesi, faşizmin en büyük korkusudur. 

Milyonlarca halk çocuğu ya bu olumlu
yanlarıyla bizim olacak, ya da gençliklerini,
enerjilerini, cüretlerini düzen saflarında
yanlış şeylere harcayacaklar. 

Ya liselileri biz örgütleyeceğiz kendi ge-
lecekleri için savaştıracağız, ya da bırakacağız
düzenin olsunlar.

İşte bu nokta iktidarı ne kadar istediği-
mizle ilgilidir. 

Çünkü iktidar iddiası, hayallerimizdir.
İddiamız hayallerimizi gerçekleştirmek için
harcadığımız emek kadar güçlüdür. Öfke-
mize, kinimize, sevincimize, emeğimize,
çabamıza, sabrımıza, dilimize, iddiamıza,
düşüncelerimize, direniş ve savaşımıza bu
iddia yön verir.

Eğitimde, eylemde, okumada, öğretmede,
öğrenmede, örgütlerken bu iddia ile hareket
ederiz. Bu iddia ile yüzleri bin, binleri onbin,
onbinleri milyonlar yaparız. 

Bu iddiayla donanan Liseli Dev-Genç’li-
ler, girilmedik okul, gidilmedik mahalle,

sokak bırakmaz. Bu iddiaya sahip Liseli Dev-Genç’li dağıtıl-
madık dergi, asılmadık pankart, yapılmadık eylem bırakmaz.

Dev-Genç’li bu iddiayı taşıdığında ol-
mazları olur kılar, yoktan var eder, her
sorunun üstesinden gelir.

İktidarı istemek aday olmaktır. Savaşmaya,
örgütlemeye, mücadele etmeye aday olmaktır.
Coşku ile, inanç ile atılmaktır.

Dayı şu sözleriyle her şeyi ancak bizim
enerjimiz ve isteğimiz ile değiştirebileceğimizi
bize öğretiyor. “... Devrimde iddialı bir parti
ve onun kadroları, bu büyük iddianın sonucu
olarak önüne çıkacak her türlü engeli aşacak,
düşmanın tüm manevralarını, darbelerini
boşa çıkartacak güvende, coşkuda ve inançta
olmalıdır. Bu yüksek değerlere sahip olun-
duğunda, olmazlarla dolu, adeta devrim id-
diasını yitirmiş, miskinliğin, tembelliğin boy
verdiği ve birbirlerini etkileyerek hemen her
şeyin olmazlarla, gerekçelerle noktalandığı
iddiasızlık atmosferi, yerini büyük bir coşkuya
ve yükselişe bırakacaktır.”

Evet, olmazları olur kılacak olan biziz.
Umutsuzluk, yılgınlık, yozlaşma saldırılarını
yok edecek olanlar biziz. Gençlik örgüt-
lendiğinde savaşacaktır. Devrime inandı-
ğında silahı tereddütsüz eline alıp, halkı
ve vatanı için savaşan gençlik haline gele-
cektir.

İşte bu yüzden “Biz varız” iddiasında ol-
malıyız Liseli Dev-Genç’liler. Biz varsak
milyonlarca halk çocuğunun öfkesini, em-
peryalizme ve faşizme karşı örgütleyeceğiz.
Milyonlarca halk çocuğunu kapitalizmin sö-
mürüsüne, yozlaşmasına kaptırmayacağız.
Eşit, adil bir sistem için, tam bağımsız bir
vatan için savaştıracağız. Gençliği, liselileri
biz örgütleyeceğiz, iktidarı biz alacağız. 

İktidarı istemek milyonlarca liseliyi örgüt-
lemeye aday olmaktır. Örgütlenmedik liseli
bırakmamak için coşkuyla çalışmak, komiteler
kurmak, programlı ve hedefli çalışmaktır. 

LİSELİLERİ ÖRGÜTLEME İDDİASI, İKTİDAR İDDİASIDIR
LİSELİLERİ ÖRGÜTLEME İDDİASI BİZİMDİR!

Bi̇z Li̇seli̇ 
Dev-Genç’li̇leri̇z

� Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz. 

� Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.

� Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.

� Büyüdüğümüzde işsizlik
bataklığında boğulmak
istemiyoruz

� Bunun için, demokratik
bir lise istiyoruz. 

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

� Bunun için, bu yaşta, 

BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

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

� İşte bu yüzden,
BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!

Bu Kavgada 
Biz de Varız!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!
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GGençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

Bir Kızılderili atasözü şöyle diyor: 

Bana söylersen unutabilirim,

Gösterirsen anımsayabilirim,

Ama beni de katarsan anlarım....

Dev-Genç’liler, komiteleşmeyi içselleştirmeliyiz. Çev-
remizdeki herkesi kavganın bir parçası haline getirmeliyiz.
Çevremizde,  emek verdiğimiz, ilişki kurduğumuz  onlarca
genç var. Çoğu bizi görüyor, saygı duyuyor, seviyor
ama uzaktan. Bizi dinlemeleri bizi görmeleri değil bizimle
birlikte bu kavganın bir parçası haline gelmelerini sağ-
lamalıyız. Çünkü ancak emeğini, fikrini katanlar işleri
sahiplenir. Kolay kolay yıkılmasına izin vermez. Çünkü
alınteri, emeği vardır. 

Görev vermek, sorumluluk sahibi haline getirmek
herkesi geliştirir, büyütür. Bu yüzden  komiteleşmeliyiz.
Komiteleşmeli ve kolektivizmi işletmeliyiz. 

Kolektivizm, ben yerine bizi koymak, örgütlü çalış-
maktır. 

Kolektivizmi işletmek, işlevli olması için ısrar etmek
ve emek vermek zorundayız. Kolektivizm; aklımızı, tec-
rübelerimizi, yeteneklerimizi birleştirmemiz demektir.
Ancak böyle daha güçlü oluruz.

Ancak böyle daha az hata yaparız. Tek başına çalış-
maktan, tek başına iş bitirmekten, on kişinin yapacağı
işi hızlı olsun diye tek başına yapmaktan kimse övün-
memeli. Ne kadar zeki olursa olsun ne kadar yetenekli
olursa olsun kimse kolektivizmin gücünden daha büyük
değildir. Bireyciliğe karşı kolektivizm... İki birden
büyüktür. 

Komiteler kurmak, kolektivizmi işletmek, örgüt
kurmak ve örgütü örgütlü olarak işletmek demektir. O
yüzden örgüt mü, biz mi, yoksa ben
mi sorusu çalışma tarzımıza yön
vermeli. 

Ben iflas etti. Bizi yaratmalıyız.
Bu nedenle komite diyoruz. Her işi-
miz için, her yer için komiteleşme-
liyiz. Komiteleri işletmeliyiz. Birken
binler olmalıyız. Kişisel bilgelik ko-
lektif bilgelikle birleştiği zaman
daha az hata yapmamıza yardım
eder. Tek kişi olarak sorunlar üze-
rinde ayrıntılı düşünmediğimizde
yanlış sonuçlara varabiliriz. Ana hal-
kayı göremeyebiliriz. Gücümüz her

şeye yetmez ve hatalar yapmaya başlarız. İşlere yetişe-
meyiz, söz verir tutamayız, programlarımız birbirine
karışır. Bu da bizi pasifleştirir. Kendimize güvensizleş-
memize neden olur. Bunu aşmanın yolu ise kolektif dü-
şünmek, kolektif üretmektir.

Komitelerde hep birlikte sorunlar üzerine düşündü-
ğümüzde ortak aklımızı kullanırız. Kolektif düşünmek
ve üretmek, birbirimizden sorumlu olmak demektir. Bir
eksik varsa bizimdir. Doğru ya da yanlış ne varsa kendi-
mizin kabul edip tekrar üzerine düşünürüz. Sorunu da
,çözümü de sahipleniriz. Çalışma tarzımıza kolektivizm
yön vermeli. Etrafımızdaki herkesi işimizin bir parçası
yapmalıyız.

Dev-Genç’liler;

Komiteler iktidarı alma mücadelesinde belirleyici bir
öneme sahiptir. 

Geçici ya da kalıcı komiteler herhangi bir alana
ilişkin, en geniş kesimleri harekete geçiren bir odaktır,
bir çekim merkezidir, bir dinamodur. Örgütün çekirdeğidir.
Daha önceki deneyimlerimizden düşünelim. Grup Yorum
konserlerini düşünelim. Komitelerin çokluğu, enerjisi,
işleyişi sayesinde milyonları alanlara doldurmuştuk.

Kolektivizmi işletmek, işlevli olması için ısrar etmek
ve emek vermek zorundayız. Komiteler kurmalı, işletmek
için her yolu denemeliyiz. Kalıcı komitelerimizin bir
programı, eğitimi ve denetimi olmalı. Her komitenin bir
hedefi olmalı. Düzenli toplantılar yapıp kararlar almalı,
kolektif, hedefli bir çalışma tarzı izlemeliyiz. 

Şimdi önümüzde 14 Eylül mahkemesi var. Nuriye ve
Semih’e adalet için komiteleşmeliyiz. Komitelerimizin
enerjisiyle, komitelerimizin gücü ile binlere mahkemeyi
sahiplendirmeliyiz. 

GENÇLİĞİ ÖRGÜTLEMENİN YOLU KOMİTELERDE
“BEN” BİTTİ “BEN” İFLAS ETTİ

“BİZ” İÇİN KOMİTELEŞMELİ KOLEKTİVİZMİ İŞLETMELİYİZ!

Yürüyüş
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Mao’nun bir alıntısıyla başlayalım yazımıza: “Tüm
sözde güçlü gericilerin sadece kağıttan kaplan olduklarını
söylemiştim. Bunun nedeni onların halktan kopuk olmasıdır.
Bakın! Hitler kağıttan bir kaplan değil miydi? Hitler dev-
rilmedi mi? Yine Rus Çarı’nın, Çin İmparatoru’nun ve
Japon emperyalizminin de kağıttan kaplanlar olduklarını
da söyledim. Hepsinin devrildiğini biliyoruz. ABD em-
peryalizmi henüz devrilmedi ve atom bombasına sahip.
İnanıyorum ki, o da devrilecek. O da bir kağıttan kap-
lan.”

Bu alıntı bize, halkın örgütlü gücünün emperyalizm
karşısındaki yenilmezliğini anlatıyor. 

Emperyalizm yüzlerce yıllık yönetme tecrübesiyle,
sömürgelerinden edindiği zenginliklerle ve güçlü silahlarla
saldırmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen güçlü olan
emperyalistler değil, halktır. Mao emperyalizmi “kağıttan
kaplan” olarak nitelerken, taktik anlamda güçlü olduğunu,
stratejik olarak ise güçsüz ve zayıf olduğunu söyler. Yani
emperyalizmin gücü teknik ve silah anlamdadır ve geçicidir.
Çünkü tüm savaşlarda belirleyici olan asli unsur ise
insandır. Bu savaşın en temel yasalarındandır. Savaşın
kaderini belirleyen, tayin eden insandır. Çünkü savaşı ve
savaş araçlarını yöneten ve sürdüren insandır. 

Taktiksel üstünlük geçicidir. Kitleler devrimci savaş
etrafında örgütlendikçe düşmanın zayıflığı kendini daha
çok hissettirecektir. Taktiksel üstünlükleri, halkın henüz
kitlesel olarak savaşa katılmamış olmasındandır. Halk ör-
gütlendikçe, yaratıcılığını ve becerisini savaşa kattıkça
düşmanın bu taktiksel üstünlüğü de yavaş yavaş yerini
güçsüzlüğe ve zayıflığa, giderek de yenilgilere götürecektir. 

Dünyanın en güçlü ordusu sayıca en kalabalık, teknolojik
olarak en üstün ordusu değil, silahlanmış ve örgütlenmiş
halktır. Çünkü savaşın kaderini belirleyen silahlar değil
insandır. 

Halklaşmayan her devrimci hareket bitmeye, mah-
kumdur. Emperyalistler sosyalizm inancını düşlerden, dil-
lerden, beyinlerden, hafızalarımızdan silmek istiyor. Bunun
için saldırıyor, yasaklıyor, işgal ediyor, beyinlerde karargah
kurmaya çalışıyor.

Biz emperyalizmin ideolojik saldırılarına karşı halkı
örgütlemeli ve saflaştırmalıyız. Halk komitelerini, Halk
Meclislerini kurmalıyız. 

Tüm Cepheliler, halkı örgütlemeyi bir devrim sorunu
olarak ele almalıdır. Bunu yaparken elimizde 3 tane
silahımız var. 3 silahla savaşacağız:

1- Sınıf bilinci
2- Örgüt bilinci
3- Tarih bilinci
Sınıf bilinci: Kim olduğunu bilmektir.
Kime karşı olduğunu bilmektir. Saf tutmaktır, saflaş-

maktır. Saflaşan savaşır, savaşan kazanır.
Kim olduğumuzu asla unutmayacağız. Emeğimiz nasıl

sömürülüyor bunu unutmayacağız, halka da göstereceğiz.
Sınıf bilinci, halk sevgisidir. Halk büyük ailemizdir.

Tarih bilinci ise ne yapman gerektiğini öğretir.
Tarih bilinci bizim vatan sevgimizdir. Vatan büyük

evimizdir. Vatan sevgisi anti-emperyalist olmaktır.
Sonuç olarak: Emperyalizmi stratejik olarak yenmek

için halkı örgütlemeliyiz. Emperyalizmin kağıttan kap-
lanlığını halka göstermeliyiz. Kendi gücümüzü halka,
halkın gücünü de kendisine göstermeliyiz. Emperyalizmi
yıkacak olan, halk örgütlenmesidir. Taktiksel gücünü em-
peryalizmin yenilgisi haline getirebilmek için halkı ör-
gütlemek gerekir. Emperyalistlerin stratejik olarak hiçbir
şansı yoktur. Çünkü tarihsel ve siyasal haklılık bizdedir.

EMPERYALİZMİ STRATEJİK OLARAK YENMENİN 
TEK YOLU HALKI ÖRGÜTLEMEK VE SAVAŞA KATMAKTIR

Suriye Halk Cephesi:
"Yozlaştıran Değil, Umut ve 
Direnç Veren Filmler İzliyoruz"

Suriye Halk Cephesi, Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için yaptıkları 1 aylık dönüşümsüz açlık grevinin
11. gününde, 31 Ağustos akşamı “Gökkuşağı Savaşçıları”
filmini izledi. 

Filme başlanmadan önce film hakkında kısa bir bilgi
verildi. Film gösterimine Türkiyeliler ve burada öğrenci
olan bir dostları da katıldı.

Film kısaca şunu anlatıyor: “Yerel bir toplulukta ya-
şayan bir grup insan, doğayla uyum sağlamayı başararak
hayatta kalmaktadır. Japonya Çinle savaşında bu toplu-
luğun olduğu yeri ele geçirdikten sonra bu bölgeyi ehli-
leştirmek ve zengin yer altı ve yer üstü kaynağını sö-
mürebilmek için katliamlara girişti. Ve bu katliamdan
sonra yerlileri esir aldı. Ve onları esir gibi birkaç kuruşa
çalıştırmaya başladı. Japonların bu acımasız uygulama-
larına tahammül etmeyen kabileler ve grubun başı olan
Muna önderliğinde, Japonlara karşı savaş açıldı. İki
kısım halinde çekilen Tayvan yapımı film, yerel bir
halkın özgürlük mücadelesini anlatıyor.”

aklımız
dİyalektİk 

materyalİzmdİr
DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
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1- Bir devrimcinin yapılan her
hatayı, yanlışı, eksiği sorgularken tek
ölçüsü “devrimi mi, düzeni mi büyütü-
yorum” olmalıdır. Şikayet etmek dev-
rimci değildir, düzene aittir. Devrimi
büyüten her şey bize aittir. Düzeni bü-
yüten her şey düşmana aittir.

2- Bir devrimci şikayet etmemelidir.
Şikayet etmek hatalardan, sorunlardan
kendini muaf tutmak demektir, sahip-
lenmemektir.  Bir devrimci ise hatala-
rından, eksiklerinden dersler çıkartıp
devrimi büyütmelidir. Bu nedenle gü-
zellikler kadar, hatalar da devrimciye
aittir. Hataları kendine ait görmek,
hataları düzeltmek sahiplenmektir, dev-
rimcidir.

3- Bir devrimci kendi alanındaki,
birimindeki işlerini Cephe’nin işlerinin
bir parçası olarak ele almazsa, sahip-

lenmezse devrim mücadelesini
sürekli kılamaz.

4- Bir devrimci “birimiz hepimiz
hepimiz birimiz için” demelidir.  Şikayet
etme hakkını kendinde görmemelidir.

5- Her alan ve birimin elbette ki öz-
günlükleri vardır. Farklılıkları vardır.
Ama büyük aile içinde bu farklılıklar
erir, tek bir amaca dönüşür. Bu amaç
devrimdir. Bu amaç devrimciliktir.

6- Bir devrimci misafir değil ev sa-
hibidir. Ev sahibi olmak çok farklıdır.
Şikayet etmek gibi bir durumu olamaz.
Hatalar da, güzellikler de, yanlışlar da
ev sahibinindir. Temizleyecek, düzeltecek
olan ev sahibidir, yani devrimcinin ken-
disidir.

7- Bir devrimci şikayet ederek değil,
sahiplendiği oranda sorunları çözebilir.
Bir devrimcinin çözüm gücü sahiplen-
mesindedir, şikayetçilikte değil.

8- Şikayet eden bir devrimci  kendini
beğeniyor demektir. Kendini beğenen
kendisi dışında kimseyi beğenmez olur.
Tek doğru kendisi değildir, olamaz, bi-
limsel değildir. Yanlışlar da, hatalar da,
doğrular da devrimciye aittir.

9- Bir devrimci hata yapmıyorsa
devrimcilik yapmıyor demektir, yanlış
yapmıyorsa mücadele etmiyor demektir.
Kavga içinde hatalar da, yanlışlar da
devrimcinin en büyük öğretmenidir.
Asla şikayet konusu olamaz. 

10- Bir devrimci başka alan ve bi-
rimlerdeki eksikleri ve yanlışları, hataları
sahiplenmiyorsa kendininkileri de sa-
hiplenmez, çözemez. Bu nedenle dev-
rimci kendi işleri ve sorumlulukları
kadar, diğer alan ve birimin işlerini ve
sorumluluklarını da sahiplenmelidir. Bir
devrimci bu bilinçle hareket etmelidir.

Onlar adaletsizliğe ve sömürüye
mahkum edildiğimiz ülkemizde ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesi verdikleri
için tutsak edildiler. İnsanın insanı sö-
mürmediği, açlığın, yoksulluğun son
bulduğu bağımsız bir ülke istedikleri
için tutsak edildiler.

Özgür Tutsaklar 1980 cuntasının
'84'te Metris Hapishane'sinde Tek Tip
Elbise uygulamasına karşı, 90'lı yıllarda
Ümraniye, Buca, Ulucanlar katliamları
ile teslim almaya çalışan faşizmin sal-
dırılarına karşı bedenlerini ölüme ya-
tırdılar. 2000'li yıllar Büyük Direniş'e
tanıklık etti. 122 devrimci F Tipi tecrit
uygulamalarına karşı direnerek halkı
ve vatanı için şehit düştü. Direniş tam
7 yıl sürdü. Her defasında direnişler
zaferle sonuçlandı. Bugün Özgür Tut-
saklar, F Tipi tecrit hücrelerini parça-
lamaya devam ediyor. Özgür Tutsaklar
OHAL'e karşı Genel Direniş ile direniş
geleneğine bir halka daha ekliyor. 

Düşünce ve inançlarından vazgeç-
medikleri için, 'ıslah' olmadıkları için
her gün tecrit hücrelerinde baskı ve

işkence altındalar. İnsanlık
onuruna aykırı uygulamalara
ve hak gasplarına karşı direnen
Özgür Tutsaklar, bu zulme bo-
yun eğmedikleri için görüş,
kitap, sohbet, yayın hakları
ellerinden alınıyor. Hasta tut-
saklar tahliye edilmiyor.

Özgür Tutsaklar hayat ve
kavgaya dair ne söylenmesi
gerekiyorsa, ne yapılması ge-
rekiyorsa tüm tecrit politika-
larına karşı üreterek, direnerek,
paylaşarak, örgütlenerek söy-
lüyor ve yapıyorlar. Bizler fo-
toğraf emekçileri olarak, bu
kez de hayata ve kavgaya dair
tutsaklarımızın hayallerini fo-
toğraflamak için çıktık yola. Büyük
Direniş'te sonsuzluğa uğurladığımız
122 yoldaşımızın anısına “122 Tutsak
122 Fotoğrafçı ile Buluşuyor!” projemiz
başladı ve birçok fotoğrafçı bizlere
ulaştı. Şu an hepsi umudun gözünden
fotoğraflar çekerek projemizi bizlerle
paylaşıyorlar. Tüm fotoğraf emekçilerini

bu projede yer almaya, tutsaklarımızın
gözü olmak için, görmek istedikleri o
anı fotoğraflamak için, tecrit duvarlarını
parçalamak için Umudun Gözü'nden
fotoğraf çekmeye davet ediyoruz.

Haydi, Umudun Gözü Olmaya!
Son katılım tarihi: 15. 09. 2017
Fotoğrafçı Sayısı: 122

ŞİKAYET ETMEK, 
SAHİPLENMEMEKTİR!

122 Özgür Tutsak, 
122 Fotoğrafçıyla Buluşuyor!

Yürüyüş
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TAYAD’lı Aileler 3 Eylül’de, Silivri
Hapishanesi önünde “Tek Tip Kefendir,
Giymedik, Giymeyeceğiz!” yazılı ozalit
açarak basın açıklaması düzenledi. İlk
olarak basın metnini okuyan TAYAD’lı
Aileler slogan ve alkışlarla basın açıkla-
masını bitirdi. Sonrasında gelen sivil jan-
darmalar saldırarak ozaliti almaya çalıştı.
TAYAD’lı Aileler ozaliti vermeyerek ve
birbirlerini sahiplenerek, slogan atarak
tepki verdiler. Yoğun ziyaretçi girişinin
bulunduğu yerde, ziyarete gelen tutuklu
aileleri TAYAD’ın eylemini destekledi.
Video ve resim çekerek paylaştılar. “Siz
buraya kadar nasıl girdiniz?” diyerek şaş-
kınlıklarını gizleyemeyen jandarma 7  TA-
YAD’lıyı gözaltına aldı. Daha sonra Silivri
Jandarma Merkez Karakolu’nda, 24 saat
gözaltında tutulan aileler nezarette “Tek

Tip Kefendir Giymedik Giymeyeceğiz!",
"Yaşasın TAYAD Yaşasın TAYAD’lılar!",
"İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” slo-
ganları attı. Jandarmalar gelip “tamam
eyleminizi yaptınız, bir daha slogan at-
mayın” diyerek havalandırma kapısını
kapattılar. TAYAD’lı Aileler bunun üzerine
kapı dövdüler, yarım saat sonra jandarmalar
kapıyı açmak zorunda kaldı. Gözaltında
iken "Gündoğdu Marşı" ve Grup Yo-
rum’dan "Şu Dersim’in Dağları", "Omuz-
dan Tutun Beni", türkü ve marşlarını söy-
leyerek halaylar çektiler. Jandarma ko-
mutanı nezarete inerek “ya siz bu coşkuyu,
enerjiyi nereden alıyorsunuz” diye sordu.
Aileler de; “biz haklılığımızdan ve evlat-
larımızdan alıyoruz” diyerek cevap verdiler.
Bir gün sonra savcılığa çıkarılan TA-
YAD’lılar serbest bırakıldılar.
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2017

Yürüyüş

Sayı: 31

441FAŞİZM İLE HALK ARASINDA BİR BARİKAT OLDULAR

Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde

Türkiye Halk Cephesindeki Değerli Yol-
daşlar

Devrimci Selamlarımızla...
Lübnan Demokratik Halk Partisi olarak

Türkiye’de tutsak olan tüm siyasi tutsaklar ve
özellikle 162 gündür açlık grevinde olan yol-
daşlarımız Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
ile dayanışmamızı ifade ediyoruz. Dünyada, Ortadoğu’da ve Lübnan’da
tüm ilerici güçleri, Nuriye ve Semih’in ve tüm siyasi tutsakların acil
bir şekilde serbest bırakılmaları için faşist Türkiye iktidarına baskı
yapılmasını talep ediyoruz.

Faşist Türkiye iktidarı Amerikan işbirlikçisi ve hizmetinde olan
bir iktidardır. 

Kendi vatandaşlarına faşizmi uygulayıp Suriye’de katilleri des-
tekleyen Amerikan ve İsrail işbirlikçisi faşist Türkiye iktidarı, krizini
aşmak için darbeyi bahane ederek kendine muhalif olan devrimci,
ilerici yapıları yok etmeye çalışıyor. 

Bizler; örgüt olarak, Türkiye faşizmine, emperyalizme, işbirlikçilerine
ve siyonizme karşı direnen tüm güçlerle ve Halk Cephesiyle daya-
nışmamızı tekrar ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki; Türkiye halkı ve
direnen güçler, katillere karşı mücadelesinde zaferi kazanacak, Nuriye
Gülmen, Semih Özakça ve tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşacaktır. 

Şan Olsun Şehitlerimize...
Zafer, Halkların Birliğidir!

Beyrut – 18.8.2017
Demokratik Halk Partisi – Siyasi Büro

Suriye’den Nuriye ve Semih İle Dayanışma Mesajları:
“Nuriye ve Semih Koşulsuz Serbest Bırakılsın”

Suriye Komünist Partisi
olarak, akademisyen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça
ile dayanışmamızı ilan edi-
yoruz. 

Türkiye faşizmi halkına
karşı yeni bir zulüm politikası
uygulamaya başladı. Bugün

Erdoğan siyasetinin Türkiye’deki ve bölgedeki halklara
karşı uygulanan terör faaliyetleri zirve yaptı.  Ve
bizler Suriye’de Erdoğan’ın işbirlikçileri destekleyen
politikaları  ve ülkemizdeki fabrikaların çalınmasından
payımıza düşeni aldık.  

Bu saldırganlık; düşmanca politikaların ve emper-
yalizme, NATO’ya, siyonist İsrail’e bağımlılığın bir
parçasıdır. Erdoğan NATO’nun bir zehridir. Erdoğan
pratikte NATO’nun halklara karşı bir zehridir. Bizler,
kahraman Nuriye ve Semihle dayanışma içinde oldu-
ğumuzu belirtiyor ve dünyadaki tüm özgür insanları
bu dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. 

Onların zaferi, idealleri için yaptıkları direnişin
bir zaferidir. 

Direnen Nuriye ve Semih derhal koşulsuz, şartsız
serbest bırakılmalıdır. 

Suriye Komünist Partisi – Dış İlişkiler Bürosu

20.8.2017

TAYAD’lı Aileler: Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz!
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71 Yaşındaki TAYAD’lı Mehmet Gü-
vel’in Süresiz Açlık Grevi Günlükleri

59. Gün – 29 Ağustos
… Halkın Mühendis Mimarları’ndan

Barış Yüksel, direnişime destek amaçlı
1 aylık açlık grevine başladı. Direniş
önlüğünü giyerek açlığım için yol arka-
daşlığına ilk adımını attım. Kendisine
yolun açık olsun ve kolay gelsin diyorum.
Özgür Tutsaklarımızdan Musa Kurt’tan
telefon geldi. Musa’yla telefonla konuştuk.
Tüm dostlara çok selamları var. Ben de
direniş yerinden tüm Özgür Tutsakları-
mıza selam ve sevgilerimi gönderdim.
Özgür Tutsaklarımızdan Tahsin Sağaltıcı
ve Hasan Farsak’ın, gece koğuşlarına
gardiyanlar girerek iki tutsağımıza sal-
dırmışlar. Tahsin’in  kolu ve bir dişi kı-
rılmış. Avukatlarımızdan Özgür Yılmaz
ziyarete geldi. Ayrıca Ankara’da açlık
grevine başlayan avukat Engin’in de se-
lamlarını getirdi. Biz de kendisine Armutlu
direniş alanından kucak dolusu selamla-
rımızı gönderip başarılar diliyoruz.

Halkın Mühendis Mimarları, 1 aylık
açlık grevine başlayan Barış’ın önlük
giyme törenine bir açıklama ile katıldı.
Ben de açıklamada bir konuşma yaptım.
Açıklamadan sonra HMM, müzik dinletisi
verdi. Daha sonra da programlarını bi-
tirdiler. Sloganlarımızla 59. günü son-
landırdık.

60. Gün – 30 Ağustos
Bugün yine hava kapalı ve bulutlu,

fakat hava koşulları ne olursa olsun biz
direnişçiler önlüklerimizi giydik, direniş
alanında yerimizi aldık. Bir taraftan da
refakatçim, dün yağmurda ıslanan ve
bozulan panoları ve dövizleri yeniledi.
Nagehan geldi. Sağ olsun bizi yalnız bı-
rakmıyor. Ondan bana bir bere getirmesini
istedim. Bu arada avukatımız Barkın,

Vefa Evi’nden Yıldız ve Büyükarmut-
lu’dan Sinan isimli bir arkadaş ziyaretime
geldiler. Sloganlarımızı attık. Ardından
Yürüyüş dergisinden okuyacağımız yazıyı
seçtik. Konu; bugünlerde faşist AKP hü-
kümetinin gündeme getirdiği Tek Tip
Elbise uygulamaları… 

Ankara’da süresiz açlık grevinin 100.
gününde olan Esra Özakça’yı aradım.
Esra’nın sesi gayet moralli ve coşkuluydu.
Ayrıca Esra’nın yanında 1 aylık açlık
grevinde olan avukat Engin ile sohbet
ettik. Avcılar’dan 3 kişi ziyaretime geldiler.
Bize çay ve şeker getirdiler. Gelen mi-
safirlerimizle birlikte sloganlarımızı attık.
Sanat Meclisi’nden Muzaffer Gezer ve
oğlu, Ötekiler Müzik Topluluğu’ndan
Fatih Gezer ziyaretime geldiler. Ötekiler
grubu, bayramda direniş yerinde müzik
dinletisi verecek. Avcılar’dan gelen ar-
kadaşlarımız, Nuriye ve Semih’in mah-
kemeye çağrı ilanlarından 300 adet da-
ğıtmak üzere aldılar. Özgür Tutsakları-
mızdan Remzi Uçucu ve Kubilay Uçu-
cu’nun annesi Hayat ana aradı. Destek
açlık grevcisi arkadaşlarımız, Nuriye ve
Semih’in mahkemesine çağrı yapmak
için mahalleyi dolaşmaya çıktılar. Slo-
ganlarımızı attık. Şimdi istirahate çeki-
liyorum. Süresiz açlık grevimin 60. günü
de böyle geçti. 

61. Gün – 31 Ağustos
Bugün ilk ziyaretçimiz TAYAD’dan

Nagehan ve HMM’den Mehmet oldu.
Nagehan, dün istediğim bereyi getirdi.
Direniş yerimizde Nagehan, tutsaklarımıza
mektup yazmayı önerdi. Biz de seve
seve kabul ettik. Hemen kağıt kaleme
sarılarak yazmaya, mühendis tutsağımız
Olcay’a mektup yazmaya başladık. Ayak-
larımın açılması için cem evine doğru
biraz yürüdüm. Gün içerisinde uzun süre

Nuriye ve Semih’in Açlığıyla Direnişi Büyütüyoruz



oturduğum için yürümek iyi geliyor. İnternette yayınlanması
için bir röportaj yaptım. Tecrit, tecrit koşullarında komün,
hapishanelerdeki yardımlaşma ve dayanışmadan da bahset-
tim.

Slogan saati geldi. Sloganlarımızı misafirlerimizle birlikte
attık. Ziyaretçilerimizle birlikte toplu resim çektik. Abbasağa
direnişinden Cemile, Zeynep ve Cemalettin ziyaretimize
geldiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Cemile, direnişin
başından beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Benimle birlikte
destek açlık grevine de katılmıştı. Armutlu’dan Cemal zi-
yaretime geldi. Sloganlarımızı attık ve 61. günü de tamam-
ladık.

63. Gün – 2 Eylül
… Bugünarmutlu’dan Seher ve 1 Mayıs Mahallesi’nden

Gülsen, benim yanımda 2 günlük açlık grevine başladı.
Dün bayramın birinci günü olması nedeniyle çok yoğun bir
gün geçirdik. Şimdi okuma saatimiz. Direnişçiler olarak
dergi, kitap, gazete okuyoruz. HMM’den Mehmet geldi,
bize çay ve şeker getirdi. Aynı zamanda slogan saatimiz
geldi. Bugün 12 kişiyle slogan attık. Yürüyüş dergisinin
yeni sayısından Nuriye ve Semih’in mahkemesine çağrı
konulu bir yazı okuduk. Beni Zürih’ten aradılar. Merkezi
bir meydanda toplanıp, toplu olarak bayramlaşma yapıp
daha sonra da telefon edip benimle bayramlaşacaklar. Kızım
Başak geldi. Sarılıp hasret giderdik. 

64. Gün – 3 Eylül
Her gün olduğu gibi bugün de direnişimizin coşkusuyla

herkese merhaba. Direnişçiler olarak yerlerimizi aldık ve
ziyaretçilerimizi beklemeye başladık. Bugün açlık grevinde
benim 64, Barış’ın 6, Seher ve Gülsen’in 2. günü… Dilek
Doğan’ın babası Metin geldi, bizlerle bayramlaştı. Yorum’dan
Ayfer, Yorum korosundan Meral ve cem evinden bir arka-
daşımız ziyaretimize geldi. Ankara’daki TAYAD’lı Aileler
aradı. Bizlere selamlarını gönderdiler. Ben de onlara selam
ve sevgilerimi ilettim. Yüksel’de direnenlere bin selam!
FOSEM’den arkadaşlar ziyaretimize geldi. Bana çiçek ge-
tirdiler. Kendileriyle bayramlaştık. Son slogandan bir önceki
sloganımızı ziyaretçilerimizle birlikte attık. Yaklaşık 15 ki-
şiydik. 

Silivri Hapishanesi’nde Tek Tip Elbiseye karşı açıklama

yapmaya giden TAYAD’lı Ailelerden
7 kişinin gözaltına alındığı haberini
aldık. Vefa Evi’nden Dilber ana, Me-
sude anne, Yıldız ve Özlem, ziyare-
timize geldi. Halkın Mühendis Mi-
marları ve İdil Halk Tiyatrosu ziya-
retimize geldi. Son sloganlarımızı
attık. Yarın görüşmek üzere.

65. Gün – 4 Eylül:
Merhaba, bir direniş gününde

yine direniş alanındaki yerimizi aldık.
Gün içerisinde gelen ziyaretçilerimizi karşılayacak, onlara
Nuriye ve Semih’i anlatacağız ve 14 Eylül mahkemesine
davet edeceğiz. Bugünkü ilk sloganımızı attık. Dün Silivri
Hapishanesi önünde basın açıklaması yaparken gözaltına
alınan TAYAD’lı Ailelerin serbest bırakıldıklarını öğrendik.
Bu haber bizi çok sevindirdi. Şu an yoldaşlar geliyorlar. Ti-
yatrocu Defne Halman ziyaretime geldi. Kalabalık olarak
sloganlarımızı attık. Edirne Hapishanesi’nde görüşe giden
aileler, hapishane dönüşü direnişimize uğradılar. Özgür Tut-
saklarımızdan Fikret Kara bana direniş şekeri göndermiş.
Çok teşekkür ediyorum. Bizler onları çok seviyoruz. Defne
Halman’a ziyaretinden ve Nuriye-Semih için dayanışmasından
dolayı çok teşekkür ettik. Kendisine Özgür Tutsaklarımızın
hapishanede ürettikleri bilekliği hediye ettik. Nuriye ve Se-
mih’in açlığının 180, benim açlığımın 65. gününü geride
bıraktık.

66. Gün – 5 Eylül:
… Direnişimin 66, HMM’den Barış’ın direnişinin 8.

gününde önlüklerimizi giyerek direniş alanımızdaki yerimizi
aldık. TAYAD’lı Aileler’den Nagehan, Zeynel ve Dev-
Genç’li İpek bugün ilk ziyaretçilerimiz oldu. Sloganlarımızı
ziyaretçilerimizle birlikte attık. Aynı saatlerde Sarıgazi’den
bir arkadaşımız ziyaretime geldi ve bayramlaştık. TAYAD’tan
İsmail ziyaretime geldi. Önceki gün Silivri Hapishanesi
önünde basın açıklaması yaparken gözaltına alınmışlardı.
Gözaltına nasıl alındıklarını, neler yaşadıklarını anlattı. Kan
tahlillerim için sağlık ocağından doktor geldi. Yarın sabah
saat 9’da tekrar gelecek. O saate kadar hiçbir şey içmememi
söyledi. Dev-Genç’liler kalabalık olarak ziyaretime geldi.
Birazdan cem evinde bayramlaşma etkinliği başlayacak.
Onun hazırlıkları için cem evine gittiler.

Bayramlaşma etkinliğimiz başladı. Önce Dev-Genç’li
bir arkadaşımız, devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı
duruşuna davet etti. Ardından Halk Cephesi’nin bayram
mesajını okudu. Sonrasında da sözü bana verdi. Ben de bir
bayram konuşması yaptım, Nuriye ve Semih için bir şiir
okudum. Ardından bilgi yarışması yapıldı. Şarkılar, türküler
söylendi, halaylar çekildi. Saat 19.30’da sloganlarımızla et-
kinliği sonlandırdık.
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Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde
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İSTANBUL:
Sarıgazi Halk Meclisi: 
Sarıgazi Halk Meclisi, halkın

matbaası olan duvarlara Nuriye ve
Semih için 31 Ağustos'ta yazılamalar
yaptı.

“Nuriye ve Semih'in Talepleri
Kabul Edilsin / HMM'' 

Halkın Mühendis Mimarları:
Halkın Mühendis Mimarları 2

Eylül'de Küçükarmutlu Mahallesi'nde
ana cadde üzerinde pankart astı. “Nu-
riye ve Semih'in Talepleri Kabul
Edilsin / HMM” yazılı pankart gün
içerisinde AKP'nin katil polisleri ta-
rafından indirildi.

İdil Kültür Merkezi:
İdil Kültür Merkezi çalışanları

bayramda da her yeri “Nuriye ve
Semih” pullamalarıyla donatmaya
devam etti. Bayramda yapılan çalış-
malarda Beykoz, Ümraniye, Kadıköy,
Alibeyköy ve Okmeydanı civarında
yüzlerce pullama yapıştırıldı. Yapılan
çalışmalarda Alibeyköy'de aynı za-
manda kuşlamalar da yapıldı.

Devrimci İşçi Hareketi:
Devrimci İşçi Hareketi’nden 3

kişi Hopa’nın üç köyünde 30 Ağus-
tos'ta 20 yere pullama yaptı. 31 Ağus-
tos'ta da Ardahan yaylasında bir dev-
rimci işçi, dağı taşı Nuriye ve Semih
pullarıyla donattı.

Bahçelievler Halk Cephesi:
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde

1 Eylül'de kuşlama yapıldı. Sloganlar
eşliğinde halka 14 Eylül'de görülecek

Nuriye ve Semih’in AKP faşizmi
tarafından öldürülmesine izin verme-
mek için;

14 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde-
yiz!

Halkımız;
AKP faşizmine karşı birlik olmak

için,
AKP’nin bir gecede çıkardığı

KHK’larla haklarımızı gasp etmesine
dur demek için,

Emeğimizi, alın terimizi gasp et-
melerine izin vermemek için,

Nuriye ve Semih’in AKP faşizmi
tarafından öldürülmesine izin verme-
mek için,

14 Eylül günü, saat 13:30’da Ankara
Adliyesi’nde olalım.

Türkiye’nin dört bir yanından tüm
halkımızı Nuriye ve Semih’i sahiplen-
meye çağırıyoruz.

Nuriye ve Semih bugün bizim di-
renen yanımız.

Nuriye ve Semih için birleşelim,
sahip çıkalım.

Kamu Emekçileri Cephesi
���

İşçiler,
Nuriye ve Semih Adalet arıyor
Faşizme karşı haklarını savunuyor.
Nuriye ve Semih bizim direnen ya-

nımız.
Nuriye ve Semih'in AKP faşizmi

tarafından öldürülmesine izin verme-
yelim.

14 Eylül günü, saat 13:00'da Ankara

Adliyesi'nde olalım.
Halk Cephesi

���

Öğrenciler;
Nuriye ve Semih öğretmeye devam

ediyor.
Onurlu yaşamayı
Zulme boyun eğmemeyi öğreten öğ-

retmenlerimizi yalnız bırakmayalım.
14 Eylül günü, saat 13:00'da Ankara

Adliyesi'nde olalım.
Halk Cephesi

���

Akademisyenler,
Aydın olmak topluma öncü olmak-

tır.
Faşizmin karanlığı karşısında ışık

olmaktır
Aydın olmak gericiliğe, zorbalığa

karşı olmaktır.
Nuriye ve Semih'i faşizme karşı

verdikleri mücadelede yalnız bırak-
mayalım.

14 Eylül günü, saat 13:00'da Ankara
Adliyesi'nde olalım.

Halk Cephesi
���

FOSEM Olarak 14 Eylül’de, Nuriye
ve Semih İçin Ankara’dayız!

Bundan tam 302 gün önce Yüksel’de
başlayan direniş tüm ülkeye, tüm dün-
yaya yayılırken Nuriye ve Semih’in
açlığında 182 günü geride bıraktık.
Bizler FOSEM olarak Nuriye ve Semih
için 14 Eylül’de Ankara’da olacağız!

Nuriye ve Semih Yaşasın!



olan Nuriye ve Semih’in mahkemesine
çağrı yapıldı. Kuşlamaları alıp okuyan
halk, Halk Cephelileri alkışladı. 31
Ağustos'ta ise Nuriye ve Semih Daya-
nışma imzalı pullamalar yapıştırıldı. Ça-
lışmada 100 pullama yapıştırıldı. Aynı
gün içerisinde Bahçelievler Halk Cephesi
tarafından Armutlu Mahallesi'nde süresiz
açlık grevinde olan Mehmet Güvel zi-
yaret edildi. Ziyarete gelenler Mehmet
Güvel ile direniş üzerine sohbet etti.
Güvel gelen misafirlere neden açlık gre-
vine başladığını anlattı. 

Sarıgazi Halk Cephesi:
Sarıgazi Halk Cephesi 30 Ağustos'ta

Sarıgazi Mahallesi'nin duvarlarına Semih
ve Nuriye’nin direnişini anlatan yazıla-
malar yaptı. Mahallenin çeşitli yerlerine,
“Nuriye ve Semih Onurumuzdur,” “Nu-
riye ve Semih’i Yaşatacağız,” “Nuriye
ve Semih Yaşasın,” “Nuriye ve Semih
Yalnız Değildir” Halk Cephesi ve Dev-
Genç imzalı 15 yazılama yapıldı. 

Sarıgazi Halk Cephesi 31 Ağustos'ta
ve 2 Eylül'de aile ve mezar ziyaretlerini
yaparken Nuriye ve Semih demeye de-
vam etti. İki gün içerisinde 150 adet
pullama yapıştırdı.

Avcılar Halk Cephesi:
Avcılar'da 3 Eylül'de Nuriye ve Se-

mih'in 14 Eylül'de görülecek olan mah-
kemesi için çalışmalar yapıldı. Avcılar
merkezde, Şükrübey, Reşitpaşa Cadde-
si'nde, Parseller Tepeüstü’nde 100’lerce

kuşlama yapılıp mah-
kemeye çağrı, Halk
Cephesi imzalı bildiri
dağıtıldı. Aynı zamanda
sesli çağrılar yapılıp
halkla direniş üzerine
sohbet edildi.

Bağcılar Halk Cep-
hesi:

Bağcılar Yenima-
halle’de 2 Eylül günü
Halk Cephesi imzalı
bildiri dağıtımı yapıldı.
Halka Nuriye ve Se-
mih’in direnişi anlatılıp
14 Eylül'de görülecek
olan mahkemeye çağrı
yapıldı. Mahallenin bir duvarına, halkın
görebileceği yerlere yüzlerce pullama
yapıştırıldı.

Esenyurt Halk Cephesi:
Esenyurt Meydan ve çevresine 4

Eylül'de " Nuriye Semih Yalnız Değildir!"
yazılı 300 pullama yapıştırılıp halka 14
Eylül'de yapılacak olan mahkemeye
çağrı yapıldı.

İkitelli Halk Cephesi:
İkitelli Halk Cephesi, mahallenin

merkez bölgelerine 30 Ağustos'ta "Nuriye
Semih Yalnız Değildir" pullamalarından
150 tane yapıştırdı.
Çayan ve Güzeltepe Halk Cephesi:

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için 3 Eylül'de Sütlüce, Alibeyköy, Ço-

bançeşme, Bilgi Üniversitesi, Osmanlı
Parkı’na 200 pullama yapıştırıldı. Gü-
zeltepe Mahallesi'nde ise Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için  350 pullama ya-
pıştırıldı.

Pendik:
Pendik Aydos Bölgesi’nde Nuriye

ve Semih için 31 Ağustos'ta yazılama
yapıldı. Aydos ve Sülüntepe duvarlarına
4 Eylül'de yapılan yazılamalarda, Nuriye
Semih, Nu Se yazıldı.

ANADOLU:
Ankara Halk Cephesi:Ankara Halk

Cephesi 1 Eylül’de Nuriye ve Semih’in
açlık grevinin 190. gününde yapılacak
mahkemeye çağrı olarak Tuzluçayır’da
4 adet yazılama yaptı.
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*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde
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* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde



Yürüyüş

10 Eylül
2017

Sayı: 31

DURMADILAR, SEYRETMEDİLER, YÜRÜDÜLER446

Suriye Halk Cephesi'nin Nuriye ve
Semih'in ve diğer direnişçilerin sesini
Ortadoğu'ya duyurmak için yaptığı 1
aylık dönüşümsüz açlık grevinin gün-
lüklerini aşağıda yayınlıyoruz. 

11. Gün  
Suriye Halk Cephesi 31 Ağustos’ta 1

aylık açlık grevi kampanyası dahilinde
çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Halk
Cepheliler 11. günlerine haber takipi ve
kitap okumayla başladılar. Daha sonra
günlük temizlik ve diğer işleri hallettikten
sonra Nuriye ve Semih’in mücadelesini
daha çok kesime duyurmak, açılacak
standın yerini belirlemek için Şam Teşrin
Parkı müdürüyle görüşmeye gittiler.
Halkın en çok gelip geçtiği yer stant yeri
olarak belirlendi.  

Stant yeri belirlendikten sonra müdürle
Suriye ve gündem üzerine sohbet edildi.
Müdür sohbette Suriye’yi terk etmediğini
ve tam tersi ülkede kalarak işlerin düzenli
olarak sürmesi için çalıştığını, Suriye’yi
terk eden birçok kişinin başka ülkede
ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü
ve bu muameleyi göreceğine kendi vata-
nında kalıp insan muamelesi gördüğünü
söyledi. 

Sohbetin devamında hem park müdürü
ve mühendis olarak hizmet verdiğini
ayrıca vatanı için savaştığını söyledi.
Tüm emperyalist ve işbirlikçilerine rağmen
zafer kazandıklarını ve ülkeyi yeniden
inşa edeceklerini söyledi.  

Ayrıca halktan bir kişi bir gün önce
BM önünde yapılan eylemde onları tel-
evizyonda izlediğini ve Suriye halkı
olarak daima yanlarında olduğunu Halk
Cephelilere belirtti.

12. Gün
Halk Cepheliler, 1 Eylül’de, Nuriye

Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin
kabul edilmesi için destek amaçlı süresiz
açlık grevi yapan Feridun Osmanağaoğlu
ve Esra Özakça ile görüştüler. Görüşmede
Esra Özakça’nın yanında dayanışma
amaçlı 1 aylık açlık grevi yapan Grup
Yorum’dan Betül ile görüşüldü. Suriye
Halk Cepheliler ilk olarak direnişçinin
bayramını kutlayarak, açlık grevinin onu-
runu paylaştıklarını, bayramın Nuriye ve
Semih’in zaferinden sonra daha coşkulu
kutlanılacağını belirttiler. 

Süresiz açlık grevinde olan TAYAD’lı
Mehmet Güvel de arandı ama o anda rö-
portaj yaptığı için yanında kalan refakatçi

ile görüşüldü, Mehmet amcanın ve tüm
yoldaşların bayramı kutlandı. Ayrıca gün
içinde Suriye Halk Cephesi dostları olan
birçok kişiyle görüşülerek bayramlaşıl-
dı.

13.Gün
Halk Cephesi dostlarına ziyaretlerde

bulunarak bayramlarını kutladı. Yapılan
bayram ziyareti sırasında yoldan geçen
bütün çocuklara şekerlemeler dağıtıldı.
Ziyaret sırasında, bir aile ile bayramlaşma
esnasında kızlarının neden çok zayıf ol-
duğu soruldu. Anneleri ise haklı olarak
“Erdoğan yüzünden…” cevabını verdi.
Sonrasında, yerel halk şairi olan bir kadın
ile tanışma fırsatı oldu. O sırada kendisinin
yazmış olduğu ve genel olarak vatan
sevgisi, Arap ülke yönetimlerini eleştiren
ve katil Erdoğan’ı hedef alan şiirlerini
Halk Cepheliler ile paylaştı. Yeni tanışıldığı
için Halk Cepheliler de, Nuriye ve Semih
için yapılan 1 aylık açlık grevi kampanyası
dahilinde yaptıkları çalışmaları ve aça-
cakları stant ile ilgili bilgi verdiler. 

14. Gün
Bayram programı dahilinde, 3 Eylül’de

de Eski Şam’a gidildi. Halk, yaşadıkları
bütün sorunlara ve acılara rağmen ço-
cuklarıyla, eş, dost, arkadaşlarıyla güzel
bir bayram geçirmek için her yeri donat-
mıştı, Emevi Camii’nin önü, Hamadiye
çarşısı ve birçok yer insan kalabalığıyla
doluydu. Aynı gün içerisinde avukat olan
bir Halk Cephesi dostu ziyaret edilerek
bayramı kutlandı. Kendileriyle Nuriye
ve Semih için yapılacak çalışmalardan
ve Suriye krizi üzerine konuşularak ziyaret
sonlandırıldı.

15. Gün
Suriye Halk Cephesi, 4 Eylül’de, Kur-

ban Bayramı dolayısıyla aile ziyareti ve
bayramlaşma yaptı.  Yapılan ziyarette
Nuriye ve Semih’in direnişi, genel olarak
onlar için yapılan çalışmalar ve Suriye’de
Teşrin Parkı’nda açılacak stant anlatıldı. 

Ayrıca, Halk Cepheliler Nuriye ve
Semih için açlık grevinde olduklarını be-
lirttiler. Bunun üzerine açlık grevinde
olan Halk Cepheliler için limonlu, kim-
yonlu bitki çayı demlenerek ikram edildi. 

16.Gün
Suriye Halk Cephesi, 5 Eylül’de, 1

aylık açlık grevi kampanyası dahilinde
çalışmalarına devam etti. İlk olarak Suriye
Gazeteciler Birliği başkanı ile görüşüldü.
Kendilerine Şam’ın Teşrin Parkı’nda açı-

lacak olan stant ile ilgili bilgi verildi.
Destek için katılacaklarını ve basına bilgi
vereceklerini ifade ettiler.  

Ardından Suriye Ulusal İlerici Cephe
Başkanı Umran Al Zoubiy ile görüşüldü.
Kendileriyle yapılan görüşmede ilk olarak
Nuriye ve Semih’in direnişinin geldiği
aşama, onlar için başlatılan kampanya
anlatıldı. Ayrıca Halk Cephelilerin de
açlık grevinde oldukları, Suriye’de de
Nuriye ve Semih’in sesini duyurmak için
çalıştıkları anlatıldı. Sonrasında Al Zoubiy
başkanı olduğu İlerici Cephede olan ör-
gütlere ileteceğini ve ziyarete geleceklerini
söyledi. 

14 Eylül’de Nuriye ve Semih’in mah-
kemesi için yapılacak basın açıklamasına
Avukatlar Sendikası’nın destek olması
istendi.  Görüşmede Nuriye ve Semihle
ilgili burada yapılacak her türlü destek
faaliyetlerine katılacaklarını ifade ettiler.
Ayrıca gün içinde, Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi ve Filistin Demokratik Kurtuluş
Cephesi ziyaret edildi. Ziyaretlerde Nuriye
ve Semih için yapılacak çalışmalar akta-
rıldı. 

Nuriye ve Semih'in Direnişini Ortadoğu'da Duymayan Kalmayacak!



İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi
1 Eylül’de, Kurban Bayramıyla ilgili
bayram mesajı yayınladı. Mesajda şöyle
denildi: 

“Gericiliğin ve faşizmin doruklarda
olduğu, yozlaşmanın, çürümenin ve her
türlü değer yitiminin yaşandığı günümüzde
bayramların ve bizi biz yapan değerlerin
ziyadesiyle içinin boşaltıldığı, iğdiş edil-
diği, köreltildiği bugünlerde dayanışmaya
ve birlikteliğe halk olarak daha fazla ih-
tiyaç duyduğumuz kuşkusuzdur.

Bugün Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça kendilerine yönelen, hayatlarını
ve geçimlerini ellerinden alan işsizlik
ve açlık saldırısına karşı çıkarak di-
rendiği ve hakkı olanı istediği için
iktidar onları tutsak etti. Direnenler ise
ölümle tehdit edilmektedir. İşte ‘Bay-
ram’ları bayram gibi yaşayacağımız
günler, tüm bu yaşananlara omuz omuza
ve dayanışma içinde karşı durduğumuz
ve emperyalizmin, sömürgeciliğin ve
faşizmin vahşet planlarını boşa çıkar-
tarak, ülkemizin ve halklarımızın öz-
gürlüğü ve bağımsızlığı kazanıldığında
yaşanıp, anlamını bulacaktır. Bu anla-
yışla Okmeydanı Halk Meclisi olarak
tüm halkımızın geleneksel kurban bay-
ramını kutlar, ülkemizin bağımsız,
özgür, emperyalizmin ve faşizmin kat-
liamcı politikalarından arındırılmış bir

geleceğine dair olan inancımızla mutlu
günler dileriz.”

Kurban Bayramı’nda Yapılan Ça-
lışmalardan Derlediklerimiz;

Ankara:
TAYAD’lı Aileler 31 Ağustos’ta Kar-

şıyaka Mezarlığı’ndaki devrim şehitlerinin
mezarlarını ziyaret etti. Ziyarette devrim
şehidi olan, Zeynep Eda Berk, Yusuf To-
pallar, Aslan Arı, Özlem Kılıç, M. Birsen
Hoşver, İsmet Kavaklıoğlu, İrfan Ortakçı,
Ümüş Şahingöz, Bahtiyar Doğruyol’un
mezarlarına gidildi. Mezarlarda şehitler
ile ilgili anılar anlatıldı. Savcı Mehmet
Kiraz’ın cezalandırılması eyleminde şehit
düşen Bahtiyar Doğruyol’un mezar taşının
kırıldığı görüldü ve tekrar toparlanıp yap-
tırılması kararı alındı. Diğer şehitlerin
mezarları temizlendi ve şehitlere sahip
çıkılması gerektiğinin vurgusu yapıldı.

Ayrıca Halk Cepheliler de Karşıyaka
Mezarlığı’nda bulunan devrim şehitlerinin
mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete 11 kişi
katıldı.

İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür Mer-
kezi çalışanları 4 Eylül’de, 26 Temmuz
1996’da şehit düşen, dünyanın ilk kadın
ölüm orucu şehidi Ayçe İdil Erkmen’in
mezarını ziyaret etti. Mezar temizlenerek
başında anma yapıldı. Anma sırasında;
“Bugün fiziki olarak aramızdan ayrılmış
olsalar da bıraktıkları direnme geleneğiyle

hayatımızın, kavgamızın her ala-
nında bizimle birlikte olan şe-
hitlerimiz için saygı duruşunda
bulunuyoruz” denilerek anma
sonlandırıldı.

İSTANBUL
Bağcılar: Halk Cepheliler 1

ve 2 Eylül’de bayram ziyaretleri
yaptı. İlk olarak Armutlu Ma-
hallesi’nde direnişte olan Mehmet
Güvel ziyaret edilip bayramlaşıldı.
Ardından mahallede bulunan
Sevgi Erdoğan Vefa Evi ziyaret
edildi. Bağcılar’da ise, tutsak ve
şehit aileleri ziyaret edilirken,
mahalle esnafı ile de bayramla-
şıldı. Bunun sonucunda tutsak
ve şehit aileleri ziyaretten mem-
nun olduklarını dile getirdi.

İkitelli: Halk Cepheliler 1 Eylül’de
mahalle esnafı ile bayramlaştı.

Sarıgazi: Halk Cepheliler “Şehitleri-
mizin Mezarlarında Ot Bitmedi, Bitme-
yecek!” şiarıyla devrim mücadelesinde
şehit düşen yoldaşlarının mezarlarını zi-
yaret etti, temizleyip karanfil bıraktı.
Sonrasında ise şehit ve tutsak aileleri zi-
yaret edilerek, her zaman kucak açan ai-
leler unutulmadı. 2 Eylül’de ise Sarıgazi
Halk Meclisi’nde bayram kahvaltısı dü-
zenlendi. Bayram ile ilgili kısa bir mesaj
okunarak şu sözlere yer verildi; “Em-
peryalizmin, faşizmin ülkemiz ve dünya
halklarına yoğun saldırıları altında bir
bayram daha geçiriyoruz. Bu saldırılara
ve acılara rağmen halkların kendi arasında
yaşattıkları dayanışmayı bitiremeyecek-
ler.”

Topkapı: Halk Cepheliler “Kültürümüz
ve Geleneklerimiz Umut Şehitlerimiz!”
diyerek bayramın birinci günü olan 1
Eylül’de Silivrikapı devrim şehitlerinin
olduğu mezarlığı ziyaret etti. Mezarlar
temizlenerek sulandı. Ardından şehitlerin
başucunda anma programı yapıldı. Saygı
duruşundan sonra marşlar söylendi. Ayrıca
şehit aileleri ve TAYAD’lılarla beraber,
şehitler üzerine konuşulduktan sonra İki-
telli, Bahçelievler ve Avcılar Halk Cep-
hesi’nin katıldığı program sonlandırıldı.

10 Eylül
2017
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Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde

En Güzel Bayramları Zaferimizle Kutlayacağız!



ALMANYA:
NRW: Bizler vatanımızdan

binlerce kilometre uzakta olan
Dev-Genç’lileriz. Vatan toprak-
larımızdan uzakta büyüdük ama
değerlerimizi burada da yaşatı-
yoruz. Çocukluğumuzdan bugün-
lere, kültürümüze ve değerlerimize
sahip çıkıyoruz. Kapitalizmin, çü-
rümenin tam ortasında bunların
içinde değerlerimizi yaşatmak bi-
zim gücümüz ve güzelliğimizdir.
Avrupa'da Türkiyelilerin yaşattığı
bayramlar, asimilasyona karşı bir
direniştir. Avrupa Dev-Genç’liler
olarak biz de kültürümüze sahip
çıkmaya devam edeceğiz ve de-
ğerlerimizi yaşatacağız.

NRW Dev-Genç: 31. Ağustos
Perşembe günü Dev-Gençliler
Dortmund'da Türkiyelilerin yoğun
yaşadığı mahallelerde Nuriye ve
Semih için bildiri dağıttılar.

Çalışma sırasında halka Nuriye
ve Semih’in direnişiyle Avrupa'daki
destek açlık grevleri anlatıldı.

Duisburg: Onların adını her
yere yazacağız dedik ve yazıla-
malarımız devam ediyor. 30 Ağus-
tos gecesi Nuriye ve Semih için
tekrar Almanya Duisburg’da duvar
yazılamaları yapıldı. Nuriye ve
Semih’in açlıklarının 175. gününü,
adalet taleplerini yazdık. Türkiye
de Nuriye ve Semih’in isimlerinin
dahi yasak olduğunu yazdık. Du-
isburg çarşısında silinen yazıla-

maları tekrar aynı şekilde yazdık.
Dortmund: "Bizler Dev-

Genç’lileriz, devrimciyiz. Faşizme
karşı mücadelemizi, savaşımızı
anlatan, Yürüyüş dergisi dağıtı-
yoruz. Yürüyüş alırmısınız?"

29 Ağustos 2017 Salı günü
akşam saatinde Dortmund’da top-
lam üç Halk Cepheli ve Dev-
Genç’li Yürüyüş dergisinin dağı-
tımını yaptı. "Bizler DEV-
GENÇ’lileriz. Devrimciyiz Yü-
rüyüş dergisini dağıyoruz. Yürüyüş
halkın dergisidir. Devrimci mü-
cadelemizi anlatıyor. Faşizmden,
sömürüden, açlıktan kurtulma mü-
cadelesini yazıyor." denilerek es-
naflara gidildi ve evlerin zillerine
basıldı. Akşam 18:00’dan 19:30’a
kadar süren çalışmada toplam 5
adet Yürüyüş dağıtıldı.

Bielefeld: Almanya’nın Bie-
lefeld şehrinde Nuriye ve Semih’in
açlık grevi direnişini desteklemek
için 30 Ağustos 2017 tarihinde,
Jahn Platz’da, 15.00/17.00 saatleri
arasında iki saat süreyle oturma
eylemi gerçekleştirildi. Her za-
manki gibi megafonla sesli du-
yurular, bildiri dağıtımı yapıldı
ve protesto faksları imzalatıldı.
Aylardır devam etmekte olan ey-
lemler Bielefeld’de ve çevresinde
oturan Alman halkı ya da Türkiyeli
halklar tarafından artık biliniyor.
İlgi de artarak devam ediyor.

Ayrıca, 4 Eylül Pazar günü,
Bielefeld Radrenbahn’ da Alman

Av ru pa’da
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Orhan Batasul Direniş Günlüğü
Açlık grevinin 12. günü... 13. günü
Bugün açlık grevinin 12. gününü tamamladım.

Bugün yine Ayhan abi ile birlikte Dortmund'daydık.
Sabah erkenden direniş türkülerimizi açtık. Kitabımızı
ve gazetemizi okumaya başladık. Bugün ziyarete ge-
lenler ile birlikte Özgür Tutsaklara kartpostal yazdık.
Ardından bir ekip Dortmund merkez bölgesinde bildiri
dağıtımına çıkarken bir ekip de Alman Rote Halife’nin
derneğine gitti. Akşam saatlerinde ise ziyarete gelenler
ile birlikte sohbet ettik.

Açlık grevinin 14. günü: Bugün açlık grevimizin
ikinci haftasını tamamlamış bulunuyoruz. İki haftadan
beri ben, Ayhan abi, Nuriye abla ve Semih abinin
sesine ses katabilmek için, açlıklarını paylaşmak için
açlık grevindeyiz. Bugün hem bayram hem hafta sonu
olması nedeniyle derneğimizi özenle hazırladık. Bügün
ayrıca Mehmet amca ve Feridun amca ile konuştum,
bayramlarını kutladım ve direnişlerini selamladım. 

Bugün açlık grevimin 15. günüydü
Bugün Almanya Anadolu Federasyonu tarafından

düzenlenen aile konferansına katıldım. Konferansta
Ayhan Yalman, Kübra Kök, ben ve  Alzey'de 4 gün
destek açlık grevi yapan Sinan abi söz aldık. Bir Dev-
Genç’li olarak bu açlık grevini yapmanın onurunu ve
gururunu kısaca anlattım. Ayrıca gün boyunca açlık
grevi hakkında birebir sohbetlerde bulunduk.

Açlık grevinin 16. günü: Bugün destek açlık gre-
vimin 16. günüydü. Güne her sabah yaptığımız gibi
gazete ve kitap okuyarak başladık. Öğlene doğru ise
Mannheim Halk Meclisi’nden ve Stuttgart Halk Kültür
Evi’nden ziyaretçilerimiz geldi. Onlarla sohbet ettikten
sonra Alman Rote Hilfe’nin derneğine gittik ve onlara
14’ündeki mahkeme ile ilgili çağrıda bulunduk. Ayrıca
bugün Köln’den Ayhan abi de ziyaretimize geldi.

Açlık grevinin 17. günü: Bugün açlık grevimizin
17. gününü de bitirmiş bulunuyoruz. Tam 17 gündür
Dortmund DayEv’de Nuriye ve Semih için açlık gre-
vindeyim. Şunu çok iyi biliyoruz: Tarih her zaman di-
renenleri yazmıştır ve biz bugün açlık grevindeki yol-
daşlarımızla o tarihi bir daha yazıyoruz. Nuriye ve
Semih için adalet istiyoruz! Tüm talepleri kabul edilsin!
Bugün açlık grevimizin 17. gününde iki defa bildiri
dağıtımına çıktık. Hafen ve Nordstadt bölgesinde yak-
laşık 500 tane bildiri dağıtıldı. Yine bugün derneğimize
bizleri ziyarete gelenler ile birlikte açlık grevi hakkında
sohbet ettik. Ayrıca bugün Mannheim’dan bir ablamız
bizi aradı, kendisi bizim gibi gençlerle gurur duyduğunu
söyledi ve açlık grevi hakkında uzun süre kendisi ile
konuşuldu.

AÇLIĞIMIZ ORTAKTIR!
NURİYE VE SEMİH’İN SESİNİ TÜM
DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ!



dostlarla düzenlenen ortak piknikte
aynı şekilde, Nuriye ve Semih’in
direnişi ve Almanya’da Anadolu
Federasyonu ve Grup Yorum müzik
topluluğuna karşı yürütülen siste-
matik baskı ve yasaklar dile geti-
rilerek, buna karşı neler yapılabi-
leceği konuşuldu. 

Dortmund: Dortmund’da Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça
için bildiri dağıtıldı. 5 Eylül 2017
tarihinde Dortmund Nordstadt böl-
gesinde açlık grevinde olan Orhan
Batasul ve Ayhan Yalman ile bildiri
dağıtıldı. 1 saat süren bildiri dağı-
tımında toplam 200 tane bildiri
dağıtıldı.
Alzey Halk Cephesi 
Nuriye ve Semih’in 
Adalet Kavgasını Alzey
Meydanları’na Taşıdı!

Alzey Halk Cephesi’nin dü-
zenlediği 4 günlük açlık grevi ve
2 günlük çadır eylemi 31 Ağustos
Perşembe günü başladı.

1. gün: Alzey’de yaşayan ve
artık bu kadar adaletsizliğin ve
zulmün karşısında sessiz kala-
mayacağını Nuriye Gülmen’in
ve Semih Özakça’nın sesi olmak
isteyen Sinan isminde duyarlı ar-
kadaşımız 4 günlük açlık grevi
yapmak istediğini 31 Ağustos
Perşembe Alzey Meydanı’nda
açılan çadır ile birlikte halkımıza
duyurdu.

Meydan’da açılan ve gelen du-
yarlı insanlara Nuriye ve Semih’in

herkesin sustuğu ve sessiz kaldığı
yerde neden böyle bir adalet kav-
gasında olduğu anlatıldı.

2. gün: Tekrardan 1 Eylül Cuma
günü Alzey Meydanı’nda açıldı
çadırımız.

Bugün diğer cuma günlerine
göre farklı bir hava vardı Alzey
Meydanı’nda. Sebebi çadırın açıl-
dığını haber veren Nuriye ve Se-
mih’in sloganları idi.

Bu sloganları duyan insanlar
geldiler çadırın etrafına ve bir ta-
raftan Nuriye ve Semih anlatılırken
diğer taraftan gelen geçenlere bildiri
dağıtıldı.

Yerel gazetenin hemen bulun-
duğumuz yerin karşısında olduğunu
öğrendikten sonra kapılarını çal-
dık.

Hemen meydanda çadır açtı-
ğımız, Türkiye’de direnen Nuriye
ve Semih’in direnişi anlatıldı. Açlık
grevinde olan arkadaşımız Sinan
anlatıldı.

Onlardan bizim çadırımıza gelip
haber yapmalarını ve arkadaşımızla
röportaj yapmalarını istedik ve çok
geçmeden gelip haber ve röportaj
yaptılar.

Nuriye ve Semih olup mey-
danlara akacağız dedik.

Onların bu onurlu mücadelesini
tüm alanlara taşıyacağız dedik. Ya-
pıyoruz ve yapmaya devam ede-
ceğiz!

Haklı olan zulmün önünde baş
eğmeyenlerdir.

Haklı olan Nuriye ve Semih’in
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*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler
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* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde

Desteğinizi Dile Getirin, Açlık Grevi’nde
Olan Yunanistan’daki Komiteye
Türkiye’de, 2016 darbe girişimin-

den bugüne AKP Erdoğan devlet me-
kanizmasından politik temizleme planı

uyguluyor.
Bu temizlemenin menzilinde, hedefinde olanlar

tüm hükümetin politik rakipleri direnişçi komünist-
lerden sosyal medyada Erdoğan’a karşı negatif bir
yorum yapan vatandaşa kadar herkes.

Türkiye devletinin bulunduğu OHAL korkunç
bir şekilde, bunu 90.000 memurun KHK ile işten çı-
karılmasından ve 50.000’nin hapse atılmasından an-
lıyoruz. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça  2 eğitimci,
işten çıkarıldıkları için protesto amaçlı ellerinde kar-
tonlardan yapılmış “İşimizi Geri İstiyoruz”,  “OHAL’e
Hayır”, “KHK kaldırılsın” diyerek  meydanlara çık-
tılar.

Günden güne büyüyen direnişleri insanlar tara-
fından daha da çok kucaklanıyor ve Türk halkı tara-
fından talepleri sosyal kabul görülüyor.

Fakat bu Nuriye ve Semih için yeterli değildi,
onun için direnişlerini 11 Mart açlık grevine çevirdiler
ve şunları ifade ettiler. Bu kişisel iş sorunu değil bu
KHK ve haksızlık salgınına karşı bir direniş.

Direnişleri günden güne büyüdüğü için açlık
grevinin 76. gününde hapsedildiler.

Bugüne kadar açlık grevini Sincan Hapishanesi’nin
hastanesinde açlık grevlerine devam ediyorlardı.
Havalandırmasız hücrede tecrit koşullarında direni-
yorlar sonuna kadar.

Yunanistan’daki Türkiye ve Kürdistan Politik
Tutsaklarla Dayanışma Komitesi 8 Ağustos’tan bu
yana Türkiye’de 150 gündür açlık grevinde olan
Nuriye, Semih’e destek ve dayanışma amaçlı Atina
Propilea Meydanı’nda 1 aylık açlık grevindeler.

Desteklerinizi bekliyorlar.
Aynı zamanda iki öğretmen için imza ve dayanışma

mesajları topluyorlar.
Türkiye burjuvazi devletinin istikrarlı olma giri-

şiminde tüm demokratik hakları ve özgürlükleri çiğ-
neyip fesh ediyorlar. Tüm muhaliflerin işten çıkar-
tılması tüm solcu örgütleri herhangi protesto hareketini
yasaklıyor.

Bizler de kendi tarafımızdan tüm çalışanları
Nuriye ve Semih’in direnişlerine destek ENTER-
NASYONALİST DAYANIŞMAMIZI AÇIKLIYO-
RUZ. Açlık grevinde olanlara çok zor koşullar
altında güçlü yürekleriyle direnenlerin haklı kavga-
larında yanlarındayız. Çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor
denildi.



onurlu mücadelesidir.
Ve biz biliyoruz ki haklı olan kazanır.

YUNANİSTAN:
Yunanistan Atina Direniş Günlüğü

24.  gün: Bugün 31 Ağustos Perşembe
Nuriye ve Semih’in direnişi ülkemizin sı-
nırlarını aşarak dünya halklarıyla buluşarak
çoğalırken, 14 Eylül’deki mahkeme çağ-
rıları ve mahkemeye gidecek heyet çalış-
ması da devam ediyor.

Çadırımızın ziyaretçileri de bizleri
yalnız bırakmıyorlar, Türkiyeli dostumuz
çocuğuyla birlikte geldi. Direniş üzerine
sohbet ettik, imza masamıza gelen biri
önce imza attı sonra başarılar diledi. Büyük
Direnişi unutmadığını söyledi. “Çok ko-
münist öldü o zaman da.” dedi. Bu direniş
tarihini unutmaması bizleri mutlu etti.
Türkiye’den Yunanistan’a turist olarak ge-
lenlerin bazıları çadırımıza uğradı. Nuriye
ve Semih hakkında konuştuk. Dağıttığımız
bildiriler sonucu 20 imza topladık. 2 adet
mesaj kartı yazdırıldı.

25. gün: Bugün 1 Eylül Cuma Atina’nın
Propilya Meydanı’nda Nuriye ve Semih’in
haklı, meşru direnişini desteklemek açtı-
ğımız açlık grevi direniş çadırımızda, hal-
kımızın dayanışmasını ve paylaşımını ya-
şatan kurban bayramı kutlamasını çadırı-
mızda yaptık. Türkiye’den gelen vatan-
daşlarımızla bayramlaştık (onlara şeker,
kolonya ikram ettik.) Şaşırdılar. Bunun
Anadolu halklarının bir geleneği olduğunu,
bizde de bunun dışında olmadığını söyle-
dik.

Bu akşam her cuma yaptığımız moral
gecesinde Türkiyeli dostlarımız Venezuelalı
dostlarımız ve Yunanlı dostlarımız da ka-
tıldılar. Gecemize kahramanlık şiirleri ile
başladık, daha sonra marşlarımızla devam
ettik. Her cuma olduğu gibi arkadaşımız
Ekim devriminin yıldönümünün yaklaş-
masından dolayı Rusça Lenin’i anlatan
bir marş okudu, Venezüellalı dostumuz
kendi dilinden Çav Bella marşını söyledi.
Gecemize 30’a yakın katılım oldu dağıtılan
bildiriler sonucu 24 adet imza toplandı. 3
adet kart yazdırıldı.

26. gün: Atina’da başlattığımız açlık
grevinin 26. günündeyiz.  Bayramın 2.
günü. Bizim için en güzel bayram Nuriye
ve Semih’in zafer kazanacağı gün olacak,
bunu biliyoruz. Bu umutla içeride dışarıda
direniyoruz. Hani diyor ya Nazım Hikmet:
“Büyük insanlığın toprağında gölge yok.

Sokağında fener, penceresinde cam. Ama
umudu var büyük insanlığın, umutsuz
yaşanmıyor.” Biz de en güzel günlere
beslediğimiz umutla selamlıyoruz direniş
çadırımızdan tüm direnenleri.

Gün içinde 18 adet imza topladık, 4
mesaj kartı yazdırıldı.

27. gün: Nuriye ve Semih de kendi-
lerine reva görülen teslimiyete karşı sabrın
ve onurun haysiyetiyle direnmeye devam
ediyor.

Bu sabah dergi okuması yaptık.
Dergi Semih ve Nuriye için seferber
olmalıyız diyor, biz de neler yapabiliriz
diye konuştuk. Yunanistan’dan mahke-
meye heyet yollayacağız! Mahkeme
gününe kadar birçok etkinlik yapacak,
çadırımızı bir yürüyüş ile sonlandıra-
cağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra zafere kadar Yunanistan’dan des-
teklerimize devam edeceğiz. Dağıttığı-
mız bildiriler sonucu 10 adet imza top-
ladık. 7 adet mesaj kartı yazdırıldı.

28. gün: Faşizmin hücrelerinde Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın teslim
alma politikalarına karşı sürdürdükleri
açlık grevi direnişlerinin 180. günü ve
mahkemelerine 10 gün kaldı. Bugün ise
mahkemeye gidecek heyetin hazırlanması
ve yapacağımız değişik etkinliklerin ha-
zırlanmasına hız verirken direniş çadırında
ise bildiri dağıtıp imza toplamaya ve
mesaj kartlarımızı yazdırmaya devam
ettik. 3 günlük açlık grevi yapan arkadaş
bir başka arkadaşa devretti. Çadırımızı
ziyaret eden dostlarımız yine bizimleydiler.
Dağıttığımız bildiriler sonucu 14 adet
imza topladık. 2 adet mesaj kartı yazdırıl-
dı.

29. gün: 6 ay, 2 mevsim, 25 hafta…
181 gün, 4344 saat, 260.644 dakikadır

faşizmin hücrelerinde vazgeçmeden, teslim
olmadan direniyorlar. Ta ki zafere ka-
dar…

Bugün yapılacak etkinlik için Yunan
solundan dostlarımız çadırımızda toplan-
dılar. Yürüyüş ve yürüyüş için çağrı yapma
kararı alındı. Mahkeme günü çadırda Nu-
riye ve Semih ile dayanışma etkinliği
kararı alındı.

Gün boyunca 16 imza toplayıp 5 kart
mesajı yazdırdık.

İSVİÇRE
Açlığın 178. günündeyiz. Saatler, günler,

haftalar, aylar, mevsimler, an an, hücre
hücre örülen bir direniş, Türkiye halklarının
umudu olmuş, iki koca yüreğe ZÜRİCH
DİRENİŞ ÇADIRI’NIN.

Aksırıp tıksırıncaya kadar yiyenler, aç-
lığın 182. gününde olan NURİYE ve SE-
MİH’i anlayabilirler mi? Limonata ve vi-
tamin alınıp açlık grevi yapılmadığını söy-
leyen YENİ AKİT yazarları, meselenin
haksızlığa karşı adalet talebi olduğunu bi-
lirler, lakin iktidara bağlı oldukları çıkar
ilişkileri, gerçekleri örtmelerini emreder.
Ancak SON SÖZÜ HER ZAMAN Dİ-
RENENLER SÖYLER.

Zürichte Bayramlaşma
2 Eylül tarihinde Nuriye ve Semih di-

reniş çadırında kurban bayramı kutlanıl-
dı.

Ailelerimiz geleneklerimize uygun bay-
ram günü için evde hazırladıkları tatlıları,
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Yunanistan Orta Eğitimciler Birliği
Sendikası: “Açlık Grevinde Olan 

Türkiyeli Direnişçilerin Yanındayız”
Tüm yüreğimizle Türkiye hapishane-

lerinde uzun zamandır açlık grevinde olan
direnişçilerin mücadelesini destekliyoruz.

AKP iktidarı yani Erdoğan’ın partisi,
15 Temmuz 2016’daki başarısız olan
darbe girişiminin ardından ülkede OHAL
ilan etti.

Binlerce solcu,  demokrat, memur ve
öğretim görevlisini KHK ile işlerinden
çıkarttı ve birçoğunu hapishanelere dol-
durdu.

Tüm istenmeyen devlet memurları ve
eğitim görevlilerini kovabilmek için darbe
çok iyi bir fırsattı onlar için.

Akademisyen NURİYE GÜLMEN
ve SEMİH ÖZCAKÇA protesto amaçlı
açlık grevine başladılar.

OHAL faşizm ile kovulan ve hapse-
dilen milyonlarca insanın sesi oldular.

Direnişleri büyüdükçe ve tüm Türki-
ye’ye yayılınca tutuklandılar açlık grevinin
tam 76. gününde.

Bugün hala içeride tutsak olarak devam
ediyorlar ve ilk duruşmaları 14 Eylül’de,
Ankara’da olacak.

Talepleri işlerine geri dönmek.
Çalınan haklarını geri almak. Nuriye

ve Semih’in yanındayız. Propilea (Atina)’
da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde destek
açlık grevi yapan Türkiyeli direnişçilerin
yanındayız diyerek destek mesajı açıkla-
ması yaptılar.



çörekleri getirerek ortak bir bayram
sofrası kurdular.

Çadıra gelenlere şeker, kolonya ve
tatlılar ikram edildi.

Halk Cephesi’nden bir arkadaş bay-
ramların direnen halklar için hangi
anlam ifade ettiğini anlatarak konuş-
masına başladı.

"Bayramın en güzelini halklar adalete
doyduğu yarınlarda kutlayacağız" de-
nilerek konuşmaya devam edildi.

Çadırın önünden geçenlere günün
anlamı, Nuriye ve Semih anlatıldı, ken-
dilerine tatlılar ikram edildi.

Bayramlaşma konuşmasından sonra
Mehmet Güvel ve Esra Özakça ile te-
lefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Telefon konuşması çadırı ziyaret
eden İsviçreli ziyaretçiye tercüme edil-
di.

Kendisi özellikle Mehmet Güvel’in
konuşmasından çok etkilendi ve ağla-
maklı oldu.

Bayramlaşmanın sonuna doğru İs-
viçre Halk Cephesi sene sonuna kadar
hazırladığı programı açıkladı.

14 Eylül’deki mahkeme için nelerin
yapılması konusunda konuşuldu. Hafta
içi İsviçre’nin en büyük ve kalabalık
olan şehirlerinde el ilanları dağıtımı
kararlaştırıldı.

Mahkemeden bir gün önce, 13 Eylül
tarihinde, Zürih'te bir yürüyüş düzenleme
kararı alındı.

Zürich’te Uluslararası Dayanış-
ma

İsviçre’nin Zürich şehrinde Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi
ile birlikte çeşitli uluslara ait örgütler
birlikte pankart açtı, bildiri dağıttı.

Zürich’in önemli turistik yerlerinden
Bellevue’de buluşan Arjantin, Kolom-
biya, Meksika, Peru, Guatemala, Ve-
nezüella ve Şili’den çeşitli örgütler
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Ko-
mitesi ile birlikte toplam 14 kişi Enter-
nasyonal dayanışmanın örneğini gös-
terdiler.

Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça’nın direnişinin 178. gününde hep

birlikte 150 adet bildiri dağıttılar,  “Tür-
kiye’de Akademisyenler işleri ve onurları
için açlık grevindeler, biliyor musunuz?”
diyerek bağırdılar. Çevrede bulunanların
ilgisini çeken bu seslenişle gelen in-
sanlara Nuriye ve Semih’in direnişini
anlattılar.

Arjantin’de kaçırılarak kaybedilen
insan hakları aktivisti Santiago Maldo-
rado için “İsviçre soruyor, Santiago
Maldorado nerede?” yazılı pankart
açıldı, Santiago Maldorado’nun resmi
ile dayanışma fotoğrafı çekildi.

Yaklaşık 3 saat süren bildiri dağıtımı
ve dayanışma fotoğraflarının ardından,
bir dahaki eylem için toplantı yapıldı.
İsviçre Boran Kültür Merkezi 
Yörelerimizi Tanıyalım Etkinliği
Gerçekleştirdi

İsviçre’nin Basel şehrinde bulunan
BORAN KÜLTÜR MERKEZİMİZDE
yörelerimizi geleneklerimizi tanıyalım
tanıtalım, unutturmayalım sloganımızla
bir etkinlik düzenledik. Yapılan etkinliğin
sıradaki bölgesi DERSİM ilimizdi, ili-
mizin tarihi, coğrafik yapısı, sosyo eko-
nomik yapısı, gelenek göreneklerinin
anlatıldığı etkinlikte bugünkü tarihte
özel bir yeri vardı.

3 - 4 Eylül’de DERSİM in ÇE-
MİŞGEZEK ilçesi, Ulukale köyü ARA-
SOR deresinde şehit düşen 5 GERİL-
LAMIZIN şehit düştüğü gün dolayısıyla
bir şehit yakınımızın duygu ve düşün-
celerini dinledik. Kendisine TAYAD
olarak 5 GERİLLAMIZ nezdinde tüm
şehitlerimiz için karanfiller sunduk. Et-
kinlik sene sonuna kadar olan dernek
faaliyetlerimizin hayata geçirilmesi için
yapılan tartışma bölümünden sonra son
buldu. Etkinliğe 28 kişi katıldı.

AVUSTURYA
Avusturya Sosyalist Sol Partisi Linz'in

hazırladığı Miting Taubenmarkt Mey-
danı’nda yapıldı. Mitinge Linz Halk
Cephesi “Irkçılığa karşı biz varız - Halk
Cephesi” yazılı pankartla katıldı.

Linz'de kısa bir süre önce iltica
kampı Neo Nazi grup tarafından kur-
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şunla taranmıştı. Ayrıca bir hafta önce
aile babasının ölmesine rağmen Neun-
kirchen'de bulunan Ezidi bir aile Erme-
nistan’a iade edilmek isteniyor.

Yapılan mitingde ırkçılığın bir devlet
politikası olduğu vurgulandı. Halkların
kardeşliğinin öne çıkarıldığı konuşmalarda
birlikte mücadelenin önemi üzerinde du-
ruldu.
Avusturya'da 3 Günlük Destek Açlık
Grevi Sona Erdi

Nuriye ve Semih için Halk Cepheliler
Viyana'da bulunan Anadolu Kültür Mer-
kezinde 30 Ağustos Çarşamba ile 1 Eylül
Cuma günleri arasında 3 günlük dayanışma
açlık grevi düzenlediler.

3 gün boyunca yaklaşık 80 kişi daya-
nışma açlık grevini ziyaret etti.  3 günlük
açlık grevine 2 kişi katılırken, 6 kişi 1
gün açlık grevine girdi.

3 günlük açlık grevi boyunca görüntülü
dayanışma mesajları kaydedildi, gelen
insanlarla direnişle ilgili sohbetler yapıldı.
Nuriye ve Semih'e mektup yazıldı ve
hafta sonu yapılacak festival için pratik
işler konuşuldu. İranlı bir arkadaş da 1
günlük açlık grevine katıldı ve dayanışma
defterine "Yaşasın Enternasyonal Daya-
nışma, Kahrolsun Faşizm" diyerek mesaj
yazdı.

Ayrıca gelen bütün insanlar 14 Eylül'de
saat 14.00-18.00 arasında Nuriye ve Se-
mih'in davasıyla eş zamanlı olarak Türkiye
Konsolosluğu önünde yapılacak oturma
eylemine çağrıldı.

Nuriye Semih Direniş çadırı 8. haftada
ise 2 ve 3 Eylül'de Viyana'da düzenleneceği
Halkın Sesi Festivali’nde açılacak ve
alanda çalışmalar sürdürülecek denildi.

Viyana: 2-3 Eylül tarihlerinde Viya-
na'da Avusturya Komünist Partisi tara-
fından düzenlenen festivalde bugün de
Nuriye ve Semih için destek çalışmala-
rına devam edildi.

Yağmurun biraz durduğu öğlen saat-
lerinde tekrardan bütün stantlar gezilip
Almanca bildiriler bırakıldı ve Nuriye
Semih Direniş Çadırı önünde toplu fotoğraf
çekmek için çağrı yapıldı.

Saat üçe gelince birçok kurum ve
siyasi örgütlerden onlarca insan Nuriye
ve Semih'le dayanışma için çadıra geldi.

Destek verenlerin arasında Komintern
(Komünist Sendika Girişimi-enternasyo-
nal), KSV (Komünist Öğrenciler Birliği),
KJÖ (Komünist Gençlik Avusturya),

Avusturya Komünist Partisi (KPÖ)
Bruck/Mur, AKIN (Kuzey Amerika Kı-
zılderililer Çalışma Grubu), IA-RKP
(Devrimci Komünist Partisi-İnisiyatifi),
Viyana Barış Hareketi, Viyana Yeni Kadın,
Junge Welt, Halkın Fedain Gerillaları
İran ve Guatemala Dayanışması oldu.

Resim çekildikten sonra birde bazı
insanlarla kısa dayanışma video çekildi.

Dayanışma Video: Avusturya Komünist
Partisi’nin Halkın Sesi Festivali’nde
Nuriye ve Semih’e Video Mesaj

Avusturya’nın Viyana şehrinde 2-3
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen
yıllık Halkın Sesi Festivali’nde Nuriye
ve Semih Direniş Çadırı gönüllüleri ta-
rafından çekilen dayanışma mesajları
paylaşıldı.

Nuriye ve Semih’le Halkın Sesi Fes-
tivali’ndeyiz!

Avusturya Komünist Partisi'nin her
yıl düzenlediği Halkın Sesi Festivali
bugün devam ediyor.

Bu sene 2-3 Eylül günleri yapılan
festivalin ilk günü bitmiştir.

Bu sefer Nuriye ve Semih'in sesi fes-
tivale taşındı.

Cumartesi günü saat 11.00’dan itibaren
direniş çadırı kuruldu, gün boyunca alanda
yüzlerce bildiri dağıtıldı. Akşamüstü
birçok kurumun stantları gezilerek Nuriye
ve Semih'in 14 Eylül'de Ankara'da görü-
lecek davasına ilişkin bilgi verildi ve
çağrı yapıldı.

Daha sonra çadırın perdesine Nuriye
ve Semih için hazırlanan sinevizyon yan-
sıtıldı ve gelen insanlara dayanışma def-
terine mesaj yazdırıldı.

İnnsbruck Anadolu Kültür Merke-
zi’nde Bayramlaşma

Avusturya İnnsbruck Anadolu Kültür
Merkezi4nde 3 Eylül Pazar günü bay-
ramlaşma ve kahvaltı programı düzenledi.
Düzenlenen programa 40 kişi katıldı.

HOLLANDA
Her hafta olduğu gibi bu haftada Rot-

terdam’da Nuriye ve Semih’in direnişlerini
duyurmaya devam ettik. Rotterdam Mer-
kez Tren istasyonu önünde bildirilerimizi
dağıtıp Nuriye ve Semih’in haklı, onurlu
mücadelerini anlattık. Pankartımızı gören
bir aile yanımıza gelerek sağlık durumları
hakkında bilgi aldı. Rotterdam’a gezmeye
gelen bir genç Nuriye ve Semih’in di-
renişlerini internetten takip ettiğini, onların

yanında olduğunu, kazanacaklarına inan-
dığını söyleyerek vedalaşıp ayrıldı yanı-
mızdan. Bildirilerimizi verdiğimiz insan-
lara direniş anlatıldı.

3. gün: Roterdam’da 1 Eylül Cuma
günü açılan çadırımızın bugün 3. gü-
nüne, açlık grevindeki arkadaşlarımızla
çadırımızı kurarak başladık. Bugün de
çadıra ilgi yoğundu. Nuriye ve Semih’in
direnişlerinden haberi olanlar pankartı
görünce gelip direnişi takip ettiklerini
söyleyerek ne yapabiliriz diye sordular.
Adalet kartlarımızdan verip Meclis Baş-
kanlığı’na gönderebileceklerini ve di-
renişçilere mektup yazabileceklerini
söyleyerek adreslerini verdik bugün de.

Bildiri verdiğimiz dünya halklarına
direnişi anlatarak Nuriye ve Semih’in
sesini onlara ulaştırmaya çalıştık.

Haftaya cuma, cumartesi ve pazar
günleri tekrar açmak üzere çadır topla-
nıldı.

BELÇİKA
Brüksel'de Nuriye ve Semih Eylemi
İşlerine geri dönme talebiyle yaklaşık

6 aydır açlık grevinde olan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için bir destek eylemi
de Belçika’da gerçekleşti.

2 Eylül Cumartesi günü, Brüksel’in
La Monnaie Meydanı’nda biraraya gelen
göstericiler, haftalardır yaptıkları gibi bir
kez daha direnen öğretmenlerin seslerini
Belçikalılara taşıdılar. OHAL’e Karşı Mü-
cadele Komitesi’nin çağrısıyla gerçekleşen
ve iki saat süren eylemde, 600 bildirinin
dağıtıldığı, Fransızca, İngilizce ve İspan-
yolca bilgilendirmelerin verildiği öğre-
nildi.

Karikatürist İsmail Doğan’ın meydanda
yere çizdiği Nuriye Semih portresi büyük
ilgi gördü. Papatyalarla süslenen çizimin
yanında, göstericilerin bir kısmı iki öğ-
retmenin maskeleştirilmiş fotoğraflarıyla
yer aldılar. Yapılan konuşmalarda yaklaşan
14 Eylül tarihindeki mahkemesine dikkat
çekilerek, bu konuda 7 Eylül günü Brüksel
Press Club’de gerçekleşecek basın top-
lantısının duyurusu yapıldı.

Belçika gazetelerine yansıyan eylem
haberlerinde, komitenin aylardır faaliyet
içinde olduğu ve devam edeceği bildiril-
di.
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AKP’nin eli kanlı polisi tarafından
İdil Kültür Merkezi baskını sonrasında
saçları kökünden sökülen Bergün Varan
tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması
için Çağlayan Adliyesi önünde adalet
nöbeti başlattı. 21 Temmuzda gözaltına
alındı, tutuklandı. Bergün Varan’a işkence,
tutsak edildiği Silivri 9 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde de sürüyor. İşkenceciler
alerjisi olduğunu bildikleri mantar çorbası
ve bal vererek başlattıkları iş-
kencelerini son dönemde AKP
faşizminin gündeme getirdiği
Tek Tip Elbise dayatması ile
daha da arttırmıştır. 

Bergün’e kaldığı hücresinde
18 Ağustos günü yeniden saldırı
olmuştur. Tişört araması adı al-
tında hücresine giren onlarca
gardiyanın saldırısına uğramıştır
Bergün ve hücresindeki diğer
tutsaklar. 10 gardiyan bir tane  tişört
için içeri girip Bergün ve yanındaki
arkadaşlarını tutup dolaplarında arama
yapmışlardır. 21 Ağustos günü ise sa-
dece Bergünlere değil bütün hücreler-
deki tutsaklara saldırı olmuştur. Bu
sefer 25 gardiyan bir hücreye girip
yazılı tişörtlerin hepsini toplamışlardır
ve tüm tutsaklara işkence yapılmıştır.
Bergün’e tekme atmışlardır. Ve, kadın
gardiyanlar yetmezmiş gibi, erkek gar-
diyanlar da girip kadın tutsaklara sal-
dırmışlardır. Bergün’ün kollarında çi-
zikler ve morluklar oluşmuştur. Bunun
için kendisi doktora muayeneye gitmiş
ve darp raporu almıştır. Darp raporu
veren doktora bu sefer gardiyanlar “biz
de rapor isteriz” diye baskı kurmaya ça-
lışmıştır, çünkü işkence belgelenmiştir.
Bu durumun hıncı ile doktordan hücreye
dönerken Bergün’e tekrar saldırmıştır
gardiyanlar. Bu sefer bir gardiyan Bergün
yerde sürüklenirken saçından çekmiş ve
ardından 8-9 gardiyan birden Bergün’ün
boğazına yapışıp yeniden saldırmışlar-
dır.

Bu yaşanan işkencelerden dolayı 3

ayrı soruşturma açılmıştır ama işkence-
cilere değil Bergün'e.

Bergün Varan vatanını ve halkını
sevdiği için ülkesine giden ve burada
faşizme karşı mücadele eden bir Dev-
Genç’lidir. O Avrupa’da rahat bir yaşamı
değil sömürü, zulüm altında yaşayan
halkına ve emperyalizmin sömürgesi

olan vatanına bağımsızlık getirmek için
mücadeleyi tercih etmiştir. Ona yapılan
işkenceler onun halkına ve vatanına olan
sevgisinedir. O da sıradanlaşsın, AKP
vatanımızı emperyalist tekellere, Cen-
gizlere, Zorlulara peşkeş çekerken sesini
çıkarmasın diyedir. İstiyorlar ki Bergün
Avrupa’da yaşayan gençlere örnek ol-
masın. Bu nedenle saçlarını yoluyor,
yerlerde sürüklüyor, tekmeliyorlar. Ama
onun güçlü halk ve vatan sevgisi karşı-

sında işkenceciler daha da acizleşiyor.
İşkenceler onu teslim almaya yetmiyor.
Onun direngenliğini kıramıyor. 

Avrupa’da veya dünyanın farklı bir
coğrafyasında yaşıyor olabiliriz. Ancak
köklerimiz Anadolu’dur. Anadolu top-
raklarından uzakta olsak da orada zulme
uğrayan halk bizim halkımızdır. AKP

faşizminin talana açtığı
topraklar bizim vatanı-
mızın topraklarıdır. Ber-
gün’ü ülkesine çeken,
orada mücadeleye iten
neden budur. Faşizmin
ona olan düşmanlığının
nedeni de budur. Onun
güçlü halk ve vatan sev-
gisinedir kini. 

Bergün bugün mü-
cadelesi ile ülke top-

rakları dışında yaşayan gençle-
rimize de mesaj veriyor. Halkı-
mız faşizmin kölesi, vatanımız
emperyalizmin çiftliği yapılmış-
ken durulmaz diyor. O durmadı.
Ülkesine dönüp işkencelere, tut-
saklığa rağmen mücadeleye atıl-
dı. Saçları yolunsa da, yerlerde
sürüklenip tekmelense de halk
ve vatan sevgisi ile doldurduğu
yüreği ile işkencecileri aciz bı-
rakmaya devam ediyor. 

Bergün mücadelesi ile Av-
rupa’da yaşayan tüm gençleri-
mize çağrı yapıyor. 

Vatanımızın bağımsızlığı,
halkımızın özgürlüğü için mücadeleye
çağıyor. 

Tüm gençlerimizin yeri Bergün Va-
ran’ın yeridir. Onun gibi yüreğini halk
ve vatan sevgisi ile doldurup mücadeleye
katılmaktır. 

Avrupa’nın yozlaştırıp sıradanlaştırdığı
insanlardan değil, yüreği halk ve vatan
sevgisi ile çarpan DEV-GENÇ’liler ola-
lım. 

AVRUPA DEV-GENÇ’Lİ BERGÜN VARAN’A 
İŞKENCE DEVAM EDİYOR!
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Ayhan Yalman ve Avrupa Dev-
Genç'li Orhan Deniz Batasul Alman-
ya’nın Köln ve Dortmund kentlerinde
açlık grevine başladılar. 

Her iki arkadaşımız da, Nuriye Gül-
men ve Semih Özakça’nın işleri ve
onurları için başlattıkları süresiz açlık
grevini destekleme amaçlı direnişe
başladılar. 

Süresiz açlık grevinin yanı sıra,
çadır eylemleri, yine iki ya da üç
günlük açlık grevleri, sokağa taşınan
eylemlerle direnişe destek devam edi-
yor. Çünkü Nuriye ve Semih'in durumu
ciddi bir aşamadadır, zorla müdahale
tehlikesi ile burun buruna, düşmanın
tecrit hücrelerinde direnişlerini devam
ettirirken onların direnişinin Avrupa'daki
sesi olmak, Avrupa'da yaşayan her
Cepheli’nin de acil görevi haline gel-
miştir. Durumun aciliyeti bizim de Av-
rupa'da sınırlarımızı zorlamak zorunda
olduğumuz bir süreçtir. 

AKP, Nuriye'nin ve Semih'in dire-
nişini kırmak, oluşan desteği yok etmek
ve sindirmek için her gün Yüksel Cad-
desi’nde direnişçilere saldırıyor ve sü-
resiz destek açlık grevi yapan yoldaş-
larımızın sesini boğmak, direnişin ya-
yılmasını engellemek istiyor. 

Direniş kendi içinde başka direniş-
leri örgütlese de bizim var olan baskıları
ve direniş etrafında örülmeye çalışılan
sansür ve tecriti kırmak için Avrupa'da
iradi olarak başlattığımız destek açlık
grevleri önemlidir. Bu yanıyla açlık
grevlerinin ülkelere yayılması, direnişçi
sayısının çoğalması, kısacası direnişe

destek için aç kalınan her günün, dire-
nişin de zaferle sonuçlanmasında bir
adım olacağının bilincinde olmamız
önemlidir. 

Ülkede başlatılan ve dalga dalga ya-
yılan açlık grevleri direnme kültürünün
ortaya çıkardığı bir sonuçtur ve bu so-
nuçtan yola çıkacak olursak varacağımız
sonuç, yaşadığımız ülkelerde direnme
kültürünü tekrardan ayağa kaldıracak
olanların da bizler olduğudur. Bugün bu
görev biz Cephelilerin omzundadır. Ne-
den; çünkü Avrupa direnme geleneğini
unutmuştur ya da içini boşaltıp yozlaş-
tırmıştır. Kendi insanlarında, karşı çıkma
geleneğinin son kalıntılarını da "terör"
demagojileri ile yok etmenin çabasındadır. 

Direnişlerle Önce Kendi
İçimizi Örgütleyeceğiz 

Bugün Ayhan ve Orhan'ın başlattığı
süresiz açlık grevlerinin elbette bir
amacı vardır. Nuriye ve Semih'in di-
renişine destek olmak, onların direnişini
Avrupa gündemine taşımak... Fakat
direnişlerin bir diğer yanı da yaşadı-
ğımız Avrupa ülkelerinde de bir direniş
geleneği yaratma açısından önemli bir
adımdır. 

Sorunlar, yani baskı ve zulüm sadece
Türkiye topraklarında yaşanmıyor. Bas-
kıları, yasaklamaları farklı yüzleri ile
Avrupa topraklarında da yaşıyoruz. 

Konserlerimiz yasaklanıyor, demo-
kratik haklarımız için attığımız her
adım terörize edilerek var olan hakla-
rımız da elimizden alınıyor. 

Kendi içimizde de, Avrupa devlet-
lerinin dayatmaların-
dan kaynaklı birçok
sorun ile karşı karşı-
yayız. Dayatmaların
önünde set oluştur-
mak için, haklarımız
için açlık grevleri ya-
pıyoruz, farklı direniş
yöntemlerini hayata
geçiriyoruz, baskılar
karşısında salt tepki
olarak örgütlenen aç-
lık grevlerinin dışında
hedefli, baskının ad-

resinin belli olduğu direnişler örgüt-
lüyoruz. 

Irkçılığa ve yozlaşmaya karşı kon-
serler, festivaller, etkinlikler düzenli-
yoruz. Ama aynı zamanda ırkçılığın ve
yozlaşmanın adresini göstererek, so-
rumlusunun emperyalizm olduğunu ya-
zarak, anlatarak direnişler örgütlüyoruz. 

Bugün ülkede yaşananlarda, Avrupa
emperyalistleri pay sahibidir. Türkiye’de
bugün yaşananları kınayarak, suç ortak-
lığından kendi kamuoyu nezdinde sıy-
rılmaya çalışan Almanya ve AB emper-
yalizminin gerçek yüzü, yaşanan her
türlü zulmün ortağı olmasıdır. Aynı za-
manda yukarıda da değindiğimiz gibi
kendi topraklarında yaşanan baskılar bir
gerçektir ve bu gerçeklik bize her türlü
baskıya karşı direnmenin meşruluğunu
ve zorunlu olduğu gerçekliğini de hayata
geçirme görevini veriyor. 

Açlık grevlerinin yaygınlaşması de-
mek, yozlaşmanın karşısında, eğitimden
işsizliğe yaşadığımız onlarca sorunun
karşısında, ırkçı saldırıların, politikaların
karşısında bir direniş örgütlemek demektir.
Ki ancak yaygın bir direniş geleneği ve
kültürü yaratarak ayakta kalabiliriz ve
kendi içimizi örgütleyebiliriz. Direniş
geleneğini önce kendi içimizde yaygın-
laştırmak da tek tek örgütlenecek dire-
nişlerle olacaktır. Ayhan ve Orhan'ın di-
renişinin önemi ve yaygınlaşmasının zo-
runluluğu da bu noktada önemlidir.
Çünkü onların direnişi kendi içimizi ör-
gütlüyor ve sahiplenme geleneğini yay-
gınlaştırıyor. Direniş geleneğinin Avru-
pa'da yaşayan halklara yayılması, onlara
maledilmesi için biz Cepheliler yol
açmalı ve direnerek direniş geleneğini
oturtmalıyız. 

Direnmek Geleceğimizi 
Görebilmektir 

Avrupa'da yaşayan halklarımızın
gelecek boyutu ile güvencesi yoktur.
Bugün işi vardır, yarın ne olacağının
bir garantisi yoktur. Bugün yaşadığı
ülkede yasal engeli yoktur, yarın ise
her an sınırdışı tehlikesi ile karşı kar-
şıyadır. Yani yaşamın bir güvencesi
yoktur ve geleceğini görememekten,

DİRENME GELENEĞİNİ AVRUPA'DA YAYGINLAŞTIRMALIYIZ 
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yarının belirsizliğinden şikayetçidir.
Ailesini kendini "güvenceye" alabilmek
için, var olan dayatmalara "ayak uy-
durmak" için de canhıraş çaba içindedir.
Bu "canhıraş" çabanın AB emperya-
lizmi açısından ne bir değeri, ne de
bir "yaşam garantisi" oluşturacak gü-
vencesi vardır. Var olan haklar her an
alınabilir, ki bu hakları veren de ken-
dileri değildir, haklar kan pahasına

direnilerek alınmıştır,
ama emperyalizm ken-
dinde, vermediğini alma
hakkı görür. Çünkü sö-
mürü düzeni neyi gerek-
tiriyorsa bunu yapmaktır
devlet olarak görevi. 

Var olan hakkın alın-
ması, devletin zoru kar-
şısında örgütlenecek di-
renişlerle mümkündür.

Bu direniş ne kadar büyürse o oranda
da geri adım attırılabilinir ve hak etti-
ğimizi, kendi kazandığımızı koruyabilir
ve geri vermeyiz. 

Bu yanıyla örgütlediğimiz direnişler,
yaşadığımız sorunları ancak direnerek
çözebileceğimizi hem kendi içimizde
hem de halkımız açısından görülmesi
boyutu ile önemlidir. 

Direnişleri yaygınlaştırmak için

önce kendimiz direneceğiz, kendi içi-
mizi örgütleyeceğiz, sonra halkımızın
direnişini örgütleyeceğiz. 

Bugün Nuriye ve Semih için baş-
latılan açlık grevleri ülkedeki direnişe
destek içindir. Ama yarın Avrupa'da
yaşayan halklarımızla kendi haklarımız
için, yaşamımız, çocuklarımız için,
onların geleceği için direneceğiz. Ço-
cuklarımızın geleceği görmeleri ve
geleceğe umutla bakması için direnişler
örgütleyeceğiz. Ve direnme geleneğini
Avrupa'ya yeniden hatırlatacağız. 

Sonuç olarak; sorun olan her yerde
direniş de kaçınılmazdır. Bugün direnen
iki kişidir, yarın bu onlarca, yüzlerce
insan olur. Önemli olan bir kişi ile,
iki kişi ile direnişe geçmektir. 

Çünkü direnmek geleceğimize sahip
çıkmaktır, hayatı ve devrimi ilmek il-
mek örgütlemektir. 

Nuriye ve Semih için 
Mahalelerimizde Calışmalar

Pazar günü Kadıköy'de hal-
kın öğretmeleri için yaklaşık
750 pullama yapıldı. 1 pankart
asıldı, 300 bildiri dağıtıldı, 20
yazılama yapıldı, üç ayrı yerde
kuş atıldı, dört kafede sesli ko-
nuşma yapıldı.

14 Eylül Mahkemesi için
çağrılar yapıldı.

Pazartesi günü ise 1000 aşkın
pullama yapıştırıldı, 400 bildiri
dağıtıldı ve 2 kişi mahkemeye
katılmaya ikna edildi.

Gazi Mahalesi’nde
Liseli Dev-Gençliler Gazi'de

patenli ekipler kurarak cadde
boyu kuşlama yaptı. Liseliler kahve konuşmaları yaparak halkın
öğretmenlerini sahiplenmesi gerektiğini anlattı. Ardından 200
pullama, 1 pankart asıldı. Bu çalışma 3 liseli tarafından yapıldı.

Örnektepe'den Nuriye ve Semih İçin Çalışmalar
300 pullama yapıldı, cadde boyu ajitasyon çekildi ve sesli

çağrılar yapıldı, 5 kahve konuşması, cadde boyunca kuşlama yapıldı,
10 yere çağrı yazılamları yapıldı, 1 pankart asıldı.

Dergimiz Adalet Mücadelesi 
Verenleri Yazmaya Devam Ediyor!

Esenyurt Halk Cephesi 3 Eylül'de, Yeşilkent
ve Tokat Mahallesi'nde umudun sesi Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada, dergi
tanıtımı yapılırken, tüm taleplerinin kabul edilmesi
için açlık grevi direnişinde olan Nuriye ve Semih'in
14 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde görülecek olan
mahkemesine çağrı yapıldı. Çalışma sonunda 50
dergi halka ulaştırıldı.

Mantar Üretimimizde İkinci
Ürünlerimiz Yetişiyor!

Halkın Mühendis Mi-
marları (HMM) mantar
üretimi projesindeki ilk
deneme sonucunda ilk
mantar üretimini bir buçuk
ay sonrasında almışlardı. 

Şimdi ise mantarlar tek-
rardan büyümeye başladı.
İkinci hasattan sonra ha-
zırlanan komposttan bir

kere daha mantar alınması hedefleniyor. Bunun
neticesinde hazırlanan bir komposttan üç kere
mantar toplanabilecek.

10 Eylül
2017

Yürüyüş

Sayı: 31

555FAŞİZM İLE HALK ARASINDA BİR BARİKAT OLDULAR

Dergimizin 31. sayısının yayınlandığı 10 Eylül 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 186. günündeler

*Yüksel Direnişi 306. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 111. gününde
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 202. gününde

*Mehmet Güvel açlık grevinin 71. gününde - *Feridun Osmanağaoğlu açlık grevinin 27. gününde
* Nazife Onay, tutukluluğunun 33. gününde



“Günlük yaşamımız ne kadar devrimci olursa düşman kar-
şısında da o kadar net oluruz" 

Uğur Sarıaslan

18 Eylül - 24 Eylül

İbrahim ERLER:
1972 İstanbul Kasımpaşa doğumludur.

Ailesi aslen Ordu’ludur. Topraksızlık,
ekmek kavgası, onları İstanbul’a sürük-
lemiştir. Bir süre Bayrampaşa Hapisha-
nesi’nde tutsak kaldı. '94 Mart’ında tahliye
oldu. 1997’de milis komutanı olarak
görev aldı. Bir süre bu görevini sürdür-
dükten sonra tutsak düştü ve şehit dü-

şünceye kadar bir Özgür Tutsak olarak, zindanlarda, hüc-
relerde mücadelesini sürdürdü. 19 Aralık Katliamı sırasında
Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. F Tipi hapishanelerin hüc-
relerine atıldıktan sonra, şehit yoldaşlarının bayrağını
devralmak için yeni ölüm orucu ekiplerinin çıkarılması
gündeme geldiğinde, o gönüllülerden biri olarak yine en
öndeydi. Ölüm Orucu 4. Ekibi'nde ölüme yattı. 19 Eylül
2001 yılında İstanbul, Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde
feda eylemi yaparak şehit düştü.

İbrahim Erler

Muharrem KARATAŞ:
10 Şubat 1978 Çorum, Yoğunpelit Köyü doğumludur.

Alevi inancından, yoksul bir halk çocuğudur. Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur.
Muharrem’in hareketimizle tanışması 1998 yılında
gençlik mücadelesi içinde olmuştur. Muharrem bir
Dev-Genç’liydi. Gençliğin demokratik, akademik mü-
cadelesinde defalarca gözaltına alındı. 8 Mayıs 2001

yılında gözaltına alınıp tutuklandı. Sivas E Tipi Hapishanesi’nde bir
süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. 16 Kasım 2003’te Çorum’da
tekrar tutuklandı ve Sincan F Tipi’nde tutsak kaldı. F Tipinden tahliye
olurken şehitlerin hesabını sorma andı içerek mücadeleye koştu. 20
Eylül Cuma akşamı, saat 21.30 sıralarında Haziran Ayaklanması’nda
katledilen Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük,
İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve nişan alınarak
beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12 insanımızın, 95 gündür komada
olan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın hesabını sormak için, oligarşinin
güvenliğinden sorumlu 250 bin polisin merkez karargahı Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne ait 2 hedef, DHKC savaşçıları tarafından
roketatarla vuruldu. Eylemden 2 saat sonra 5 bin katil, halk düşmanı
polisin, helikopterlerle, köpeklerle katıldığı operasyonda, ODTÜ
ormanları ile Konya yolu mevkiinde Muharrem bir yoldaşıyla birlikte
kuşatmaya alındı ve çıkan çatışmada şehit düştü.

Muharrem Karataş

Turan KILIÇ, 
Uğur SARIASLAN, 
Yusuf BAĞ:
Buca Hapishanesi’nde

21 Eylül 1995'te Özgür
Tutsaklara karşı gerçek-
leştirilen saldırıda, direniş
destanı yazarak şehit düş-

tüler.
Turan Kılıç, 1958 doğumlu, iki çocuk babası bir emekçiydi. İz-

mir’in Kınık ilçesi Taştepe köylülerinin önderiydi. Hareketin bölgede
verdiği bütün görevlere koşturdu.

Yusuf Bağ, 1970 Kayseri-Pınarbaşı doğumludur. Çerkez milli-
yetinden ve İzmir’in ilk Dev-Genç’lilerindendi. Eylül 1993’te tutsak
düştü.

Uğur Sarıaslan, 1971 Kayseri doğumludur. İzmir’de Liseli
Dev-Genç saflarında görev aldı.

Turan Kılıç Uğur Sarıaslan

Abdulbari YUSUFOĞLU:
15 Ekim 1980'de Mardin'in Nusaybin il-

çesinde doğdu. Ortaokul yıllarından itibaren
devrimcilere sempati duymuştu. İktidarın F
Tiplerini gündeme getirmesi üzerine, TA-
YAD'lıların mücadelesinde yer aldı. İzmir'de
hücrelere karşı mücadelenin emekçisi oldu.
Mücadelenin en ön cephesinde yer almaya
karar vererek İzmir'de ölüm orucuna başladı.

Daha sonra ölüm orucunu Küçükarmutlu’daki direniş evinde
sürdürerek, 20 Eylül 2001'de ölümsüzleşti.

Abdulbari
Yusufoğlu

Yusuf Bağ

Pablo NERUDA:
Neruda, 1904 yılında Güney Şili'de doğdu. 20 ya-

şındayken Şili'nin en büyük şairlerinden biri oldu.
Bir sosyalistti. Sosyalist Allende iktidarı döneminde
çeşitli görevler de üstlendi. 1973 yılında faşist general
Pinochet'in Allende hükümetine karşı gerçekleştirdiği
darbeye karşı, direniş içinde yer aldı. İşbirlikçi gene-
rallere karşı halkın özgürlük kavgasının sesi olmaya
devam etti. Cuntanın saldırılarının yoğunlaştığı dö-

nemlerde, Neruda halkın yanında olmakta tereddüt duymayan gerçek
bir vatansever olarak 23 Eylül 1973'te yaşama veda etti.

Pablo Neruda

Ruhi SU:
“Kıyamet dedikleri /Ha koptu ha kopacak

/Yoksuldan, halktan yana / Bir dünya ku-
rulacak”

1912’de Van'da doğan Ruhi Su, “Ermeni
Tehciri” zamanında anne-babasını kaybetti.
Çocukluğu yetimhanede ve yoksul bir ai-
lenin yanında geçti. Düşüncelerini müziğe,
müziğini düşüncelerine katan Ruhi Su, ül-

kemizde müziğin, sanatçının sosyalizm mücadelesiyle
bütünleşmesinin öncülerinden biri oldu. Ruhi Su, müziğinde
ve yaşamında taviz vermediği sosyalist tavrı nedeniyle
iktidarların baskılarıyla karşılaştı hep. 12 Eylül cuntası
yıllarında rahatsızlandı. Tedavisi için yurtdışına çıkması
gerekiyordu ama “sakıncalı” bir sanatçı olarak pasaport
verilmedi. 20 Eylül 1985 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Ruhi Su



MERHABA Metin 
Önce seni ve arkadaşları sımsıkı kucaklıyorum. Evet

Metin yine ben, hani sürekli yazacağım deyip de bir türlü
yazmayan ama farklı isimlerle ara ara uğrayan İbrahim...
Tabii tam da bizim muhabbeti koyulaştıracakken benim mek-
tuplar kesildi 2 ay. Neyse ama gene buluştuk. Mektupla da
olsa dışarıya olan hasreti gidereceğiz burada. Bu sefer asıl
niyetim kendimi tanıtmaktı sana... Ben ta doğduğum yıllara
gideyim mi, hem böylece yaşımı da öğrenmiş olursun. Kav-
ganın başkentinde (şimdi hasretiyle kavruluyoruz) doğmuşum.
Hem de bizimkilerin fırtına gibi estiği mahallelerin birinde
ve o zamanlar çok gelişmiş bir yer olmadığı için Kasımpaşa
diye geçiyor. 1972 yani bu yolculuğa çıkış tarihimiz. Hayat
bir gemi dünya bir liman, diye bir söz var ya. Hayat gemisine
Kasımpaşa’dan binmişiz dolaşıyoruz 1972'den beri. Kasım-
paşa’nın bir de Hacıhüsrev'i bilindiği için adımız "Çingene"
olarak kaldı. Kasımpaşalıyız ne de olsa... 

Türkiye'de, birçok şeyin değişmeye, değiştirilmeye başladığı
yılda doğmuşum, birçok çocuğa Mahir, Ulaş diye isimler
konurken, herhalde kaderimiz "Bizimkilere" benzemesin
diye adımı İbrahim koymuşlar. Ne yapalım bu yaştan sonra
isim değiştirecek halimiz yok. Gerçi bizim aile –çevre o
zaman politik olsa da–, çok da politik bir yapıya sahip
değiller. Siyasete büsbütün ilgisiz değillermiş ama içinde de
olmamışlar hiçbir zaman. Kendi hallerinde, işinde gücünde
olmayı ilke edinip kendi yağlarında kavrulmuşlar. Ama gel
gör ki bizim ülkede kendi yağında kavrulmaya bile müsaade
yok. Yağın varsa az buçuk ona da göz koyarlar. Tıpkı bugün
olduğu gibi, baksana ölüm orucundayız. Gerçi bizimkiler ne
kadar uzak durmaya çalışsalar da sonuçta ellerinde avuçlarında
neleri var, neleri yok uçup gitmiş. Bugün iki ihtiyar baş başa
vermişler benim için ağlıyorlar. Durumları gerçekten vahim
yani, kafaya takma diyorsun ama ister istemez takılıyor. Ni-
hayetinde tüm bunların hesabını soruyoruz zaten.

Çocukluğumuz biraz vurdulu kırdılı geçse de asıl olarak
tarihimizin en önemli parçasından bir şey hatırlamıyorum.
Bende pek bir izi kalmamış yani. Biz de biraz 12 Eylül
mağduru kuşağıyız. 12 Eylül'den ilk mağduriyetim babamdan
yediğim tokattır... Bu tokadı o gün bugündür unutamam işte.

Bir taraftan babam vurduğu tokat için üzüldü, bir yandan da
tokadı yememe neden olan polis yüzünden... Ben, daha
doğrusu ailem aslen; Allah’ın kendine cennet diye yarattığı
Karadeniz’in şirin ve fındık bahçeleriyle, çam ve meşelikleriyle,
armut ağaçlarıyla yemyeşil Ordu'sundandır. Ordu Akkuşlular.
İstanbul'a göç nedenleri bildik; topraksız ve yoksul oluşun
bir sonucu... Bir yer yurt edinememişler o cennet köşede
yani. Ama sana bir sır vereyim Canan’ın, Zehra’nın özlemini
giderdiği gibi ben de gidereceğim o özlemi. Hatta bir
yoldaşımız bana güzel bir yer dahi ayırdı. Tam fındık ve
yemiş bahçelerinin olduğu Karadeniz’i tepeden gören ufak
da olsa bir cennet köşem var yani. Neyse bu da bir vasiyet
gibi oldu iyi mi... 

Ailem emekçi bir aile anladığın gibi. Ama benim yetiştiğim
çevre (İçerenköy-Bostancı) burjuva özlemlerin ve yaşam
tarzının hakim olduğu bir çevre ve deyim yerindeyse bana
yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler. Okulumu, liseyi
Bostancı’da okudum. Ve aklımızın ermeye, kişiliğimizin
oluşmaya başladığı dönem 12 Eylül’ün saldırısının en yoğun
yaşandığı dönem. Bu erozyonun zararlarını 90'dan sonra
bayağı çektim desem yeridir. Bir bakışta anlayan ve kavrayan
olamadığımız için de bu çarpık kişiliğin temel yapısı da oldu
diye bilirsin. Ne demiştim. Gerçekten öyle bir dediğim iki
edilmeden yetiştirildim. Çok rahat bir gençlik dönemim
oldu. Hiçbir konuda kısıtlama getirilmedi. Hatta teşvik bile
edildim. Tabii ki serserilik dönemimiz de oldu. Ailemden
kopuşumuz bu döneme rastlar aslında. Ailemden ve oturduğum
çevreden. Bu dönemin sonunda zaten ailemizle tanıştım.
Hareketle tanışmadan önce küçük bir grubumuz vardı. Asıl
vasıta olan o oldu 89'larda. Dernekler süreciydi yani. 

Bu küçük grubumuzun hemen hepsi okuldan arkadaşlardı.
Özünde devrimcilik diye bir düşüncem yoktu. Yaşadığımız
bir dönemin özgünlüğü, kendi içinde bir tatminsizlik vardı
ve bu bizi hep farklı şeylere itiyordu. Bu aslında devrimci
düşüncelerle tanışmama neden oldu. Biraz da şanslıydık di-
yebilirim. Derneklerle birlikte yavaş yavaş öğrenmeye başladık
kendi gerçeğimizi, ülke gerçeğini. Gerçi demin dedim ya.
Bir bakışta kavrayan olamadık. Hızla gelişen olamadık. Der-
neklerde çok güzel insanlar tanıdım ve onlardan öğrendim
birçok şeyi. Olcay ablayı, Nurten'i, Yasemin'i buralarda
tanıdım. Ve o süreçler boyunca da birlikte olduk hep. Dedim
ya hızla gelişen gidiyordu, biz hep yerimizde sayıyorduk.

İbrahim Erler'den Bir Arkadaşına Mektup

24 Eylül 1996 Diyarbakır
Hapishanesi Şehitleri:
Mehmet Kadri GÜMÜŞ,
Cemal ÇAM,
Hakkı TEKİN,
Mehmet ASLAN,
M.Nimet ÇAKMAK,
Kadri DEMİR,
Rıdvan BULUT,  
Ahmet ÇELİK

Edip DİLEKÇİ,  Erkan Hakan PERİŞAN,  24 Eylül 1996’da, oligarşinin planlı bir
şekilde gerçekleştirdiği saldırıda, Diyarbakır’da özel timler tarafından demir çubuk, cop ve
kalaslarla dövülerek katledildiler.

T a y l a n
ÖZGÜR:

23 Eylül
1969'da İstan-
bul'da Beyazıt
Meydanı'nda
katledildi. Tay-
lan Özgür'ün
öldürülmesi, kontrgerillanın ilk
planlı cinayetlerinden biriydi.
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir
Kulübü üyesiydi. Amerikan El-
çisi Commer'in  arabasının OD-
TÜ'de yakılması eylemine ka-
tılan devrimcilerden biriydi.

Taylan Özgür

Anıları Mirasımız



Bu süreç hem hareketin kendini baştan yeniden yarattığı,
hem de yılların etkisinin kırılmaya başladığı bir dönem oldu.
Etkisizliği, yetersizliği kendi içinde tartışılır ama bu bize
büyük coşku ve moral veriyordu. 90 ve 91'de birçok şey
değişti hem ülkemizde, hem dünyada. Ama biz kafayı değiş-
tirmekte güçlük çektik desem yeridir. Diyeceksin sende ne
kalın kafalıymışsın. Deme öyle de, sosyal siyasal koşulların
ürünü. İlgi ve alaka bekleyen bir kişilik olarak, koşullar bize
uymadı, daha doğrusu biz koşulların hızına ayak uydurmak
için alışkanlıklarımızdan vazgeçmedik. 

Hayatımın belki en güzel dönemleridir bu yıllar. Dedim
ya birçok güzel insan tanıdık, birçok güzelliklere tanıklık
ettim ve parçası olmaya çalıştım. Yavaş da olsa, kaplumbağa
hızıyla da olsa adım adım geliştik yani. Gerçekten çok hare-
ketliydi ve şöyle dönüp ardına bakma fırsatın olmuyordu.
Tökezleye tökezleye 92'lere kadar geldik. 

Dünyada orak çekiçli bayraklar çöplüğe atılırken –sanki
kabahat orak çekicin temsil edildiği milyonlarca işçinin,
köylünün kabahatiymiş gibi– “Yeni dünya düzeni” adlı
zulmün çarkları bütün hızıyla dönmeye devam ederken 16-
17 Nisan'ı yaşadık. Tam da yeni bir dernek açtığımız döneme
denk geldi. Üsküdar'da bir dernek açmıştık ve daha faaliyetimiz
bile başlamadan orak çekiçin dalgalandırıldığı o şanlı günü
derneğimizde andık. Ve ilk faaliyetimiz dernek adına kahra-
manları uğurlamak oldu. Binler Karacaahmet’e akın etmişti
ama her taraf abluka altındaydı. Tabii biz de nasibimizi
aldık. İlk gözaltı sayılır, orada alındım 13 günlük bir deney
oldu. Tekmeyi yedikçe çelikleştik... Yüzlerce çevik üzerimizden
geçti resmen... 

Ondan sonra polisle aramız hiç hoş olmadı, zaten hoş
değildi ya. Ama mimlenmiştik bir kere. Kısa bir süre sonra
92 Kasım’ında tutsak düştüm. Bayrampaşa'daydım yoldaş-
larımın arasında... Ve açlık grevini ilk gözaltında yaşamıştım,
ama hapishane direnişini yeni yeni yaşamaya başlamıştım.
90 sonrasının en uzun süreli açlık direnişlerini hep zaferle
sonuçlandırdık. Hatta barikat başında geçirmiştik ‘93 yılbaşını,
unutmak mümkün mü? Hapishaneler değişimin, dönüşümün
en hızlı yaşandığı yerlerdi. Ve tutsaklığım da aslında kendi
içinde bu değişim dönüşüme tanıklık ettiğim dönemler ol-
muştur. Yani düşman hep devrimci tutsakları teslim almak
için hücreleri, hak gasplarını dayattı. Hep saldırdı ama
hepsinin cevabını aldı. ‘94 Mart'ında tahliye oldum. Benim
açımdan sürpriz oldu. Hapishanede çok şeyi öğrenmiş, kav-
ramış olsam da dışarısı için bir hesaplaşma düşüncem olma-
dığından aslında bocaladığım bir tahliye oldu. Zaten kısa bir
özgürlük oldu. Aynı yıl yeniden tutsak düştüm. ‘95 yılbaşına
iki gün vardı. Dedim ya, bocaladığım dönem diye. Aslında
çok daha farklı olabilirdi benim açımdan ama asla düşünce-
lerimden, düşlerimden vazgeçmeyi düşünmedim, yine dü-
şündüğümü söylemeye devam ettiğim için yine tutsaklık ya-
şadım. O gün bugündür tutsağım. 

Ama tutsaklar cephesi olarak onurlu bir tutsaklığım oldu
diyebilirim. Tarihimiz açısından, hapishanelerin hep koç
başı olduğu, öne çıktığı ve devrimci tutsakların teslim alın-
madan bu halkın teslim alınamayacağının gösterileceği,

bunun yaşandığı bir dönemdir. 93 Buca (Bundan önce birçok
saldırı vardı Anadolu hapishanelerinde) 96 Ümraniye, 96
Ölüm Orucu ve Ulucanlar’a kadar onlarca saldırı ve direniş.
Ve bugünlere gelirken Ulucanlar ayrı bir dönüm noktası ve
bugün 2000-2001 Ölüm Orucu. 

Belki insanlık ve tarihin tanıklık ettiği en büyük destan,
insan olmanın destanı. 19 Aralık, 21 Mart, Nisanlar, Mayıslar
mevsim mevsim kucaklandı Anadolu toprağı. Acı, açlık be-
denlerde bal edilip içildikçe umut oldu... Ve bugün ben de
önde yürüme, koşma onuruna eriştim. Düşmanımız elinden
geleni ardına koymuyor. Yapabileceği her şeyi yapıyor.
Bizim gibi herkes farkında, farkında olmayanlar da yavaş
yavaş farkına varıyor. F tipi sadece içine birkaç tutsağın ko-
nulduğu hücre değil özce. F tipi, insanların beynine ve
yüreğine konulmak istenen, kurulmak istenen dört duvar
hücredir. Ve yıkılan, parça parça edilen, yalanları tarumar
edilen bu politikadır. Bu, düzenin yaşamak için hayata
geçirmesi gereken en temel politikadır. İşte ölerek bu düzeni
dinamitliyoruz. DÜŞMAN BU YÜZDEN PANİK, BU YÜZ-
DEN ŞAŞKIN. 

Zehramız, Gökhanımız peş peşe geldi. Peşinden şahanımız,
onlar da Boranlarımızla kanat çırpmak istediler ve çırpıyorlar
ve en son Ali Koç Sincan’dan sesini verdi. Bir bir uğurluyoruz
yoldaşlarımızı, için için kavrulan Anadolu topraklarına... 

Hani bir söz vardı ya "Yanık yerlerin filizleri gür olurmuş"
diye. Bugün aynen böyle oluyor. Yandıkça, yüreklerimiz
acıyla açlıkla kavruldukça, bedenlerimiz filizlerimiz daha
da bir gürleşiyor, daha da bir boy atıyor. Bu düzende ayak
oyunu çok. Önce sakat bıraktı, ölümleri seyretti, şimdi
tahliye etti birer birer. Hesapta F Tipinde kimse ölmedi.
Şimdi Armutlu direnişten bir kale gibi, zulmün karanlığı
parçalanıyor o yoksul gecekondularda. Bir güneş doğuyor
oradan her gün. Yaşama sevinci, hayatı ve insanlığı sahipleniş
olan bir çığlığa dönüşüyor ve yükseliyor. Yükseliyor direnç
çiçeklerimizin sesleri ve her geçen gün daha da gürleşiyor.
Şimdi gaziler orada, bizler biraz geriden geliyoruz ama Ali
Koç, KOÇ gibi bir vuruş yaptı Sincan zindanlarından... 

Artık bu mektubu bitirsem iyi olacak öyle değil mi
Metin? Bugün gerçekten benim açımdan güzel bir gün oldu.
Ama kötü de bir gün. Cezam bitti, mektuplarıma kavuştum.
Sanki özgürlüğüme kavuşmuş gibi, deli gibi yazıyorum.
Kötülüğü de şurada: Bugün ziyaretti ve tahmin edersin belki,
bizimkileri gördüm, ama kavga... 2-3 ay görüşme ondan
sonra kalk kavga et... Durumları aslında iyi değil. Bir de
benim savaşçı olmam onları iyice yıprattı. Ama ben yine de
mutluyum. Onlarla bu mutluluğu paylaşamadık, beni üzen
de bu oldu. Yani gönül isterdi ki onlar da mutlu olsunlar ama
anne ve baba üstelik iki yaşlı beden ve yürek. Yüreklerine
söz geçiremiyorlar.

Neyse biz de ejderha gibiyiz bu arada. Gerçi ağzımızdan
ateş çıkmıyor ama ateş gibi kavuran Anadolu türküleri,
ezgileri dilimizde. Hadi seni ve tüm arkadaşları sımsıkı ku-
caklıyorum. Sevgilerle... 
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