KÜRT HALKINI, TÜRK HALKINI, LAZ, ERMENİ, SÜRYANİ,
ÇERKEZLER’İ... FİLİSTİN, KÜBA, IRAK,
CEZAYİR… HALKLARINI.... VE TÜM DÜNYA HALKLARINI
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GÜNAY ÖZARSLAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?...
“TESLİM OLMAYACAĞIM DEDİ VE VURDULAR”
Diyorlar
diyorlar Günay İçin...
için...
TESLİM OLMAYIN DİYOR GÜNAY ÖZARSLAN!
ÖLEREK ÇAĞRI YAPIYOR HALKLARA...
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KATLETMEK SERBEST CENAZE GÖMMEK YASAK ÖYLE Mİ?

BU YASAĞI TANIMADIK!
Cenazemiz Gazi’ye Gidecek, Geleneklerimize Göre Gömülecek Dedik.
5 Bin Polis 13 TOMA, 40’tan Fazla Akrep, Binlerce Gaz Fişeğine Karşı
80 Saat Direndik ve Kazandık!

Halk Cephesi: Bu Zafer Bizim!

TESLİM OLMAMAYA ÇAĞIRIYOR
CEPHENİN YİĞİT KÜRT KADINI
info@yuruyus.biz

Direniş boyunca kepenklerini kapatan
esnaf Cumhuriyet gazetesine konuşuyor:

“35 yıldır Gazi’de böyle
saldırı ve bir direniş görmedim”

HALKA KARŞI SAVAŞA HALKIN SAVAŞINI
BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!

Burası Gazi!
25 Şehidiyle Burada Cephe Var!
Ölümüne Direnilir, Şehit Olunur,
TESLİM OLUNMAZ!

Ö ğretmenimiz
Siyasi ve İdeolojik Önderliğini
Emperyalizmin Yaptığı;
1- Teslimiyet
2- Uzlaşma
3- Tasfiye

Cepheliler Anlatıyor:

YENİ ŞEHİTLER PAHASINA ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKTIK!
Savaştan çıkıp geldik…
"Bu direniş bizi birbirimize bağladı, kaynaştırdı." (Bir Cepheli)
"Hareketimi çok seviyordum ama bu yaşadıklarımızdan
sonra her şey çok daha farklı, artık hiçbir güç beni bu hareketten ayıramaz" (Bir Cepheli)
"Ayaklanmadan bile daha iyiydi" (Bir Cepheli)
4 günlük cenaze direnişi, arkadaşlarımızın da dediği gibi
bizi birbirimize bağladı, tek vücut yaptı.
Ölümüne bir direniş gerçekleşti Gazi’de. Düşman bütün
hırsıyla saldırdı. Karşısında kadın-erkek, genç-yaşlı direnen
bir halk buldu. Şehidine sahip çıkan bir halk. İlk gün çok kitleseldi. Görmeliydiniz; 70 yaşında amcalar, teyzeler TOMA’lara taş atıyor. Ailelerimiz dur durak bilmeden çatışıyor, taş atıyor ve sakin sakin geri geliyor. Koca bir cemevi
var, binlerce kişi alır, ama aile ile ilgilenen ve morgda nö-

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli
Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa DOĞRU

bet tutanlar dışında kimse gelmiyor cemevine, herkes barikatta.
Sabahın 8’inden gece 01.30’a kadar sürdü çatışma.
Gece en fazla uyuyan 3 saat uyudu. Ertesi gün tekrar çatışma. Düşman ölümüne saldırıyor, yaralılarımız çok, insanlar yorgun, uykusuz… Direncimizi kırmak için daha kötü
saldırdı ikinci gün düşman; insanlar gider diye düşündü. Sinir gazları, portakallı gazlar kullandı. Herkes cayır cayır yanıyor ama çatışmanın hızı düşmüyor, Gazi halkı da burada.
Sürekli yemek, kıyafet geliyor. Kadınlar eline ne geçerse tencere tava gibi ses çıkartıyor, eylem aracına dönüştürüyor. İki kadın gelmiş; ellerinde 3 şişe pril, bunları sokağa dökeceğiz, akrepler kayıp uçsun şerefsizler diyorlar. Taş kırıyorlar. Biz durduruyoruz, ara veriyoruz çatışmaya ama
halk durmuyor. Caddeden sürekli çatışma sesleri geliyor. Her
şey bitmiş, bir genç tek başına kafa tutuyor TOMA’ya, bayrak sallıyor önünde. Halk koro halinde küfrediyor polislere.
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Dayatmaları Karşısında
Tek Çözüm Savaşmaktır.
SAVAŞACAĞIZ!
Cephe uzlaşmazdır, devrim ve iktidar
hedefinden vazgeçirilememiştir. Çünkü,
ancak devrim ve iktidar iddiasından
vazgeçenler uzlaşmaya açık hale gelirler.
Uzlaşmazlık; Savaşma ve Kazanma
Azmidir!

İçindekiler
4 Halka karşı savaşa halkın savaşını
büyüterek cevap vereli̇m!

Günay Özarslan
Ölümsüzdür!
7 DHKC: Emperyalizme

10
16

uşaklığınızı yalanlarla,
terör demagojileri ile
pisliklerinizi üzerimize atarak
meşrulaştıramazsınız!
DHKC: “Teslim Olmayın”
di̇yor Günay Özarslan
ölerek çağrı yapıyor halklara...
80 saatlik direnişi

27 Her devrimci bir duvar
yazısıdır!

28 Devrim yolunda Günaylar’la
yürüyoruz!
10 Soruda: Feda kültürü

29
32 Kürdistan’da

Tek Yol Devrim:
Beyni uzlaşmakla
körelenler katliamların
hesabını soramazlar
Örgütlenmek; hedefli olmaktır!

36
38 Teslimiyetten patron
40

yaşayanlar anlatıyor...

18 Her anı eylem olan 80 saatte;
19
20
23

feda, vefa, bağlılık ve
direniş vardı!...
Her anı eylem olan
80 saatlik direniş...
Direnen Gazi halkı kazandı,
Kürt halkının yiğit kızı Günay
Gazi toprağına kavuştu
Her anı eylem olan
80 saatlik direniş...

41
42

sendikacılığına..
Kamu Emekçileri Cephesi:
Hatice Yüksel’in çadır
direnişinin zaferine ilişkin
yaptığı açıklama:
Faşi̇zm hala hıncını
çıkarmanın derdi̇nde...
Halkın Hukuk Bürosu:
Amed Halkın Hukuk
Bürosu’ndan Çağrı...
“Büyük terör operasyonu”
dedikleri halka karşı açılan
savaştır! Halkın savaşını
büyüterek cevap vereceği̇z

Aylardır mahallelerde yaptığımız
toplantılarla devam eden kooperatif
çalışmamız sürüyor... Halkın esnafları olarak
Afrodit Düğün Salonunda yapacağımız
yemekli gecede Halkın Esnafları Tüketim ve
Pazarlama Kooperatifi olarak kuruluşumuzu
ilan edeceğiz. Tüm esnaflarımızı bu birlik ve
dayanışma mücadelesinde
yanımızda olmaya çağırıyoruz!
Tarih: 21 Ağustos 2015
Yer: Afrodit Düğün Salonu/Çağlayan
Saat: 20.00
İletişim: twitter: @H alkne snaflar
faceb ook: Halkın Es nafları
Mail: kar agunkoperatifi@yandex.com

45 Fedayı kuşanmış
Cepheli̇ler’in karşısında
ölüm de, faşi̇zm de di̇ze geldi̇!..
Cenazemizi aldık,
geleneklerimizle gömdük,
biz kazandık!
48 Basından: Gazi’de IŞİD
korkusu...
49 Suruç Katliamı’nın sorumlusu
emperyalizm ve ̇işbirlikçisi
AKP’dir! Hesap soracağız!
51 Adalet Yoksa
Adalet Savaşçıları Vardır:
Baskı varsa di̇reni̇ş var
zali̇m varsa di̇renenler var...
52 Anadolu Cephesi: Tek ses tek
yürek olmalıyız...
53 Emperyalizm şimdi İran’ı
yağmalama hesabında..
İran ile nükleer anlaşma
sağlandı
55 Avrupa’da Yürüyüş:
Günay Özarslan Katliamı’nı
Avrupa’nın her yerinde haykıralım!

56 Yitirdiklerimiz...
59 Öğretmenimiz

Bağcılar’ da Günay’ ın
Sesini Yükselteceğiz!
Bağcılar’da önce 3 karanfili katlettiler...
Bugün Günay’ımızı...
Yoksul mahallelerimizde çocuklarımızı,
en yiğitlerinizi katletmenize izin vermeyeceğiz!
Karanfillerimizle, Günayımızca
gerçeklerin sesini daha gür haykıracağız!

BAĞCILAR’DA TOPLU DERGİ DAĞITIMI
TOPLANMA GÜNÜ: 8 AĞUSTOS 2015
TOPLANMA YERİ: KARANFİLLER KÜLTÜR MERKEZİ

DAĞITIM SAATİ: 17.00-20.00

A K P ’ N İ N FA Ş İ S T T E R Ö R Ü N E T E S L İ M O L M AYA C A Ğ I Z , D İ R E N E C E Ğ İ Z !
S İ L A H L A R I M I Z H A L K I N A DA L E T İ D İ R ! A S L A T E S L İ M E T M E Y E C E Ğ İ Z !

HALKA KARŞI SAVAŞA
HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK
CEVAP VERELİM!
Gece yarısı IŞİD’e sınır ötesi operasyon…
Sabah IŞİD, PKK, DHKP-C’ye
aynı anda 5 bin polisle şu kadar ilde
operasyon.
Bir yoldaşımızı “canlı bomba”
diye katlettiler.
Düşman korku ve panik havası
yaymaya çalışıyor.
Amerika’nın tam desteğini arkama
aldım, vururum, kırarım, katlederim
diyor…
Sözde güç gösterisi yapıyor..
Hayır, öyle değil.
Oligarşi, AKP en güçsüz dönemini
yaşıyor… Amerikaya tam bir teslimiyet hali… Amerika ne istemişse
kabul etmiştir AKP iktidarı… Kelimenin gerçek anlamıyla diz çöktürmüştür. Emperyalistler Ortadoğu’da
maşa olarak AKP’yi kullanmakta anlaştılar…
Amerika Tayyip’e bir alternatif
yaratamadı… O zaman Tayyip’i dize
getirip yola Tayyip’le devam edelim
diyorlar..
Tayyip’i dize getirmenin ölçüsü
de IŞİD gibi kendi tabanının sempati
ile yaklaştığı bir örgütü dinci AKP ile
vurmak.
Suriye’de muhtemelen AKP Amerika’nın kontrolündeki bir PYD’nin
varlığına razıdır… Bugüne kadar ki
temel çelişkisi Suriye’nin kuzeyinde
bir Kürt bölgesinin oluşturulmasıydı.
Bundan geri dönüşün artık mümkün
olmadığını kabul etmek zorunda kaldı.
Çünkü politikanın başında ABD var.
ABD hem PYD’yi, hem de AKP’yi
elinin altında tutacak… Bu konuda
anlaştılar.
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İncirlik’ten Diyarbakır’a kadar tüm
üsleri Amerika’ya kullandıracaklar.
AKP’nin ABD’ye boyuneğdiği konular şunlardır:
Bir: AKP, ABD’nin Suriye politikalarında Amerikan çıkarlarına göre
neyi gerektiriyorsa onu yapacak.
İki: Emperyalistler İncirlik’ten Diyarbakır’a kadar tüm üsleri sınırsız
kullanacak. Gerektiğinde hava saldırılarına TSK da katılabilecek.
Üç: PYD Suriye’de “koalisyon
güçleri”nin kara gücü olmaya devam
edecek.
Dört:Bütün bunların karşılığında
ABD de Türkiye topraklarında
PKK’nin ezilmesine ses çıkartmayacak.
Beş: DHKP-C’ye karşı ABD’nin
“İMHA” kararı AKP, Amerikan işbirliğiyle hayata geçirilecek. Günay
Özarslan’ın katledilmesi Amerika’nın
AKP ile yaptığı mütabakatın gereğidir.
Günay Özarslan’ın “İMHA” talimatı
Amerika ve AKP tarafından verilmiştir.
Altı: IŞİD, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin bölgedeki her türlü emperyalist, kontra politikalarını meşrulaştırmak için kullanılan araç olmaya
devam edecek. Bu amaçla bir yerde
emperyalist politikaları meşrulaştırmak
için tepesine bombalar yağdırılırken
başka bir yerde kullanılmak üzere
beslenecek.
Bu politikaların sonucu olarak yapılan Suruç Katliamı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “çok farklı
bir mücadele içine giriyoruz” diye
açıklama yaptı.
Son bir haftadır yaşanan süreç budur: Kuzey Irak’taki PKK kamplarına

HALKA KARŞI SAVAŞA

operasyonlar başladı.
Büyük şehirlerde operasyonlar devam ediyor. Şu ana kadar 34 ilde yapılan operasyonlarda 1100 civarında
gözaltı var.
AKP Amerika’ya tam uşaklık yaparken içte faşist terörü sonuna kadar
tırmandıracak. Bir cenazenin geleneklerimize, değerlerimize göre kaldırılmasını engellemek için 4 gün boyunca yaşanan terör “farklı mücadele”nin nasıl olacağını göstermiştir.
Tayyip Erdoğan Haziran Ayaklanması’nda polise verdiği talimatını Günay’ın cenazesinde tekrarladı. Polise
“yüzüne maske takanı tarayın” talimatı verdi.
BU TALİMAT AMERİKA İLE
YAPILAN GİZLİ ANLAŞMALARDA ALINAN DEVRİMCİ HAREKETİ “İMHA” KARARININ TALİMATIDIR!
PKK’ye, HDP’ye de “şartsız, şurtsuz silah bırakacak, teslim olup düzene yerleşeceksiniz” diyor. “Barış
istiyorsanız önce silahı bırakacaksınız” diyor. “Elinizde silahla barış
olmaz” diyor.
AKP sadece PKK’ye değil, aynı
tehditi DHKP-C’ye de yapıyor.
AKP’nin Suruç Katliamı bu konuda
neleri yapabileceğini göstermek içindir.
Günay’ın katledilmesi ve cenazeye
yapılan saldırı ise hareketimize yönelik
“İMHA” kararının daha doğrudan
ilanıdır.
Halka karşı savaşta 30-50-100...
katliamcılıkta sınır tanımayacağını,
emperyalizmin tam desteğini aldığını
göstermek istiyor. ABD dışişleri temsilciliğinden yapılan açıklamada John
Kirby; “PKK bazı bölgelerde IŞİD’e
karşı savaşmış olabilir, fakat PKK
bir terör örgütüdür. Türkiye’nin PKK
saldırılarına karşı meşru savunma
hakkını uzun süredir savunuyoruz”
dedi... Obama da Tayyip’i telefonla
arayarak bizzat desteğini verdi.
CHP, AKP’nin “teröre karşı” bu
operasyonlarını gecikmiş bulurken
erken seçim gerekçesi olarak değerlendiriyor.
HDP bileşenleri ve bütün olarak
reformist, oportünist kesimler ise Tayyip’in parlamentoya bir saray darbesi

ve AKP’nin HDP’yi baraj altında bırakıp tek başına iktidara gelmek için
yaptığı saldırı olarak değerlendiriyor.
Evet, AKP’nin erken seçim planları
da olabilir ancak, bu saldırıları erken
seçimle sınırlamak oligarşinin bugün
içinde bulunduğu yönetememe krizini
ve faşizm gerçeğini kavramamak olur.
AKP ancak parlamentoda tek başına iktidara geleceğinden emin olduğu
zaman bir erken seçim yapabilir...
AKP bugün esas olarak parlamentoculukla (demokrasicilik oyunuyla)
iktidarını sürdüremeyeceğini görmüş
ve demokrasicilik oyunu bitti demektedir. Parlamento, marlamento tanımam, 80 milletvekiliniz de yüzde şu
kadar oyunuz da sizin olsun. Oyun
bitti diyor.
Demokrasi hayali kuranlara, “sokaklar nefes alacak” diyenlere Amerika’nın desteğini arkasına aldı, “devlet
benim, iktidar benim... şartsız, şurtsuz
teslim olacaksınız” diyor.
AKP bu oyunu esas olarak ta 7
Haziran seçimlerinden önce bitirmiştir.
Ancak parlamentarizm hayali kurup
düzene yerleşmek isteyen Kürt milliyetçileri, reformistler ve oportünistler
patlayan bombalara rağmen bir türlü
hayal aleminden uyanamamıştır.
AKP bir iktidar savaşı veriyor ve
bu savaşın parlamentoyla, demokrasicilik oyunuyla artık sürdürülemeyeceğini görmüş ve her türlü kontra
yöntemlere başvurmaya başlamıştır.
Burada temel noktayı belirtmek
istiyoruz: Kürt milliyetçileri, reformizm, oportünizm esas olarak düzene
yerleşmek için can atmaktadır.
AKP’nin korkusu bu kesimler değildir.
Asıl korkusu, oligarşinin yönetememe
krizini derinleştiren bütün olarak
HALK’tır.
AKP’nin bugün açtığı savaş halka
karşı açılmış bir savaştır.
7 Haziran seçimlerinde oy kullanma oranı çok yüksek olsa da seçim
sonuçları halkın düzen içi umutlarını
değil düzene öfkesini büyütmüştür.
Halk seçimlerin daha ilk haftasında
parlamentonun oyun olduğunu görmüştür. 80, 100... hatta 550 milletvekili
de olsa bir işe yaramayacağını her
geçen gün daha fazla görmektedir.

İşte AKP iktidarının asıl korkusu bu
halktır. AKP iktidar savaşını halka
karşı vermektedir.
AKP’NİN, EMPERYALİZMİN
HESAPLARINI BOZACAK OLAN
SAVAŞI BÜYÜTMEKTİR.
HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTMELİYİZ. MEŞRU OLAN BİZİZ.
MEŞRU OLAN HALKIN SAVAŞIDIR.
HALKA KARŞI SAVAŞA
HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK
CEVAP VERELİM!
Emperyalistler ve işbirlikçileri,
dünyadaki tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerini rahatça sömürebilmek için
her yerde terör estiriyor. Dünya halklarının direnme hakkını, kurtuluş umudunu yok etmeyi amaçlıyorlar. Bu
politikalara teslim olmamalıyız. Dünyayı aralarında paylaşarak, halkı iliklerine kadar sömürüyorlar. Sömürülerini güvence altına almak için kendi
aralarında anlaşmalar yapıyor, faşizmi
örgütlüyorlar. Emperyalizmin işgallerine, halkları katletmesine karşı direnmeliyiz. Emperyalizme karşı savaşmadan bağımsızlık ve demokrasiyi
kazanmanın yolu yoktur. Emperyalizme direnmek meşrudur. Yeni sömürge bir ülkede parlamentonun bir
oyun olduğu artık görülmelidir.
"Terörle mücadele" dediklerinin
"halkla mücadele" olduğu artık bilinmelidir. Halka karşı savaşa, halkın
faşizme karşı savaşıyla cevap verilir.
Her alanda anti faşist öfke ve kararlılığımızla militanca direnmeliyiz.
Emperyalizme ve faşizme karşı
çıkmak herkesin görevidir. Namus
borcudur. İnsan olma haysiyetinin gereğidir. Faşizme ve emperyalizme
karşı çıkmayan bir halkın, mevcut
dünya koşulları içinde insanca yaşama,
insan olma, haysiyetli hayat sürme
koşulları yoktur. Halkımızı gaza boğan,
gözlerini kör eden, öldüren, sömüren,
hakaretlerle aşağılayan, AKP’ye karşı
direnmek onurumuza sahip çıkmaktır.
Örgütsüz bir halk, kendiliğinden
yok durumundadır, talepleri için kavgaya girmeyen bir halk, siyasi olarak
hesaba katılmaz... Halklar, yok sayılmayı kabul etmezler. Çünkü yok sa-

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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yılmayı kabul etmek, yaşamaktan vazgeçmektir... Oysa BİZ VARIZ. Daha
güçlü var olacağız. Var olmak örgütlü
olmaksa, var olmak direnmekse, var
olmak eylemse, örgütlenerek, direnerek, mücadeleye atılarak daha güçlü
var olacağız. Bu kavganın nihai sonucunda, bizi yok sayanlar yok olacak.
HALKIMIZI ÖRGÜTLEMELİYİZ. HALKA KARŞI AÇILMIŞ
BİR SAVAŞ VAR. HALKA KARŞI
SAVAŞA HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERMELİYİZ.
Halkımızı her türlü araç ve yöntemle; legal-illegal, silahlı-silahsız
mutlaka örgütlemeliyiz.
AKP emperyalistlerin tam desteğini
aldı saldırıyor. Daha da saldıracak.
Halkın düzenden kopması, düzene
güvenmemesi devrimciler tarafından
örgütlenmiyorsa baskı ve terör koşullarında umutsuzluğa dönüşür. Emperyalizmin ve faşizmin saldırıları örgütsüz
halk karşısında etkili olabilir.
Örgütlü halkın, direnen halkın karşısında emperyalizmin gücü Mao’nun
söylediği gibi kağıttan kaplandır.
Direnen halkın karsısında emperyalizmin devasa teknik, askeri gücü
işe yaramaz. AKP faşizminin halka
karşı savaşta hiç bir meşruiyeti yoktur.
Haziran Ayaklanması’nda halk gücünü
gösterdi. 5 bin polisle değil AKP, 250
bin polisle de operasyonlar yapsa
artık halkı teslim alamayacak.
İşte bakın ülkemize, bölük pörçük
de olsa hemen her yerde bir direniş
var. Halka düşman bir iktidar, halka
karşı savaş açan bir iktidar asla başarılı
olamaz.
AKP faşizminin ömürünü uzatacak
olan sadece düzen içi barış teslimiyet
politikalarıdır.
Açıktan ilan edilmiş bir savaş var,
ne barışından sözediliyor? Kim kiminle barışacak?
“Barış” “barış” “barış” demek
halkı pasifleştirmektir.
Direnmeden hiçbir özgürlük savunulamaz! Yoksulluğun, baskının,
faşizmin olduğu yerde özgürlükler
yoktur. Temel hak ve özgürlüklerimizi
kazanmak ve kazanımlarımızı korumak için direnmek zorunluluktur.

Tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz;
bir cenazemizi gömmek için bile olğanüstü bir direniş yapmak zorundaysak
eğer, demokrasicilik, ‘barış’ hayalleri
kurmaktan vazgeçilmelidir. Düşmanımız her türlü kontra yöntemleri devreye
sokarak bir savaş ilan etmiş durumda,
“barış” demek teslim olalım demektir.
Savaşa savaşla cevap vermek zorundayız... Gazi’de cenazemizi savaşarak
kaldırdık, uzlaşarak değil.

Direnmeliyiz!
Halkların direnmekten başka silahı
yoktur. Direneceğiz. Direnenler için
her şey silahtır.
İç Güvenlik Yasası’nı çıkarttılar.
Tayyip Erdoğan diyor ki, “biz bu yasayı çıkarttık fakat hala meskeliler,
eli sapanlılar, pompalı tüfekli, yol
kesiyor, eylem yapıyor, büyükşehirlerin mahallelerini denetim altına
alıyor...”
İşte bütün mesele bu. Direndiğimiz
sürece faşizmin yasaları daha baştan
çöpe atılmış demektir. Her şey bizim
için direniş silahıdır. Taşla, sopayla,
benzinle. her şeyi direnişin silahına
çevirmeliyiz. Bu ülkede faşizm yenilmeden, emperyalizmi ülkemizden
defetmeden halkın hiçbir sorunun çözülmeyeceğini artık herkes görmelidir.
İki senedir süren bir “çözüm süreci” var. Sonuç ne? Barış nerde?
32 kişiyi birden katletti AKP.. 5 bin
polisle mahallelerimize operasyonlar
düzenliyor. Sınır ötesi PKK mevzilerini savaş uçakları bombalıyor.

Barış Değil,
Teslimiyet İstiyor Faşizm
Sırtını emperyalizme dayayanlar da
bundan ders almalıdır. Emperyalistler
dünyanın hiçbir yerinde halkların lehine
hiçbir şey yapmamıştır. Kürt halkı için
de yapmayacaktır... Suriye’de PYD’yi
kara gücü olarak kullanırken Türkiye’de
ezilmesi, teslim olması için AKP bombardımanına destek vermektedir.
“BARIŞ” ADI ALTINDA UZLAŞMAYA, TESLİMİYETE DEĞİL, EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYIRUZ.

Anti-emperyalist olmak; emperyalizme tereddütsüz direnmek ve tereddütsüz direnenlerin yanında olmaktır. Ortadoğu ve tüm dünyada
halkların, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnmekten ve savaşmaktan başka alternatifi yoktur. Emperyalizmi ve işbirlikçilerini kovana
kadar, zafere kadar savaşmak ve direnmek zorunludur.
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMALIYIZ. SÖMÜRÜDEN
KURTULMANIN, ULUSAL SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜN YOLU
BURADAN GEÇİYOR.
Tarih bizden yana. Çin’de, Vietnam’da, Kore’de, Latin Amerika’da,
Afrika’da... dünyanın dört bir yanında
tarih emperyalizmin devasa güçlerine
karşı direnen halkların zaferine tanık
olmuştur. Tarih direnen halkların zaferini yazmıştır.

Biz Kazanacağız
Emperyalizmin Kurbanı
Değil Celladı Olacağız!
Emperyalistler ve işbirlikçileri istedikleri gibi imha, infaz, katliam kararları alabilirler. Onların icazetinde
mücadele etmedik, etmiyoruz. Onların
çürümüş düzenlerini yıkmak için savaşıyoruz. Emperyalizmin kurbanı
değil, celladı olacağız!
Tarihi direnenler yazar... Direnenler, gerçeğin sözcüsüdürler; Çünkü
gerçek onlardan yanadır... Tarih direnmeyenleri kaale almaz... Direnmeyenler, gerçekleri çarpıtmakla uğraşırlar; çünkü gerçek onlara karşıdır.
Halk yokmuş gibi davranıyorlardı.
İktidardakiler sefahat, halk yoksulluk
içinde yaşarken, düzenleri sonuna kadar sürecek sanıyorlardı. Ne zamanki
halk ayaklandı, o zaman halkı sonsuza
kadar ezemeyeceklerini, yoksayamayacaklarını gördüler.
HALKIMIZ!
DİRENMELİYİZ
HALKA KARŞI SAVAŞA
HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK
CEVAP VERELİM!
BİRLEŞELİM SAVAŞALIM
KAZANALIM!
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DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Basın Bürosu
Tarih: 30 Temmuz 2015

Açıklama: 454

Emperyalizme Uşaklığınızı Yalanlarla,
Terör Demagojileri İle Pisliklerinizi Üzerimize
Atarak Meşrulaştıramazsınız!
“Teröre Karşı Mücadele” Demagojisi İle Amerikan İşbirlikçiliğinin ve
Halka Karşı Uygulanan Faşist Terörün Üstünü Örtemezsiniz!
Başbakan Ahmet Davutoğlu 25 Temmuz’da basına yaptığı bir açıklamada “Biz
DHKP-C’nin Kandil’de PKK ile birlikte ne yaptığını çok iyi biliyoruz” dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu alçakça yalan söylüyor, hareketimize iftira atıyor!
DHKP-C’nin ne Kandil’de, ne de başka bir yerde PKK ile birlikte yaptığı hiçbir işi
yoktur. Tam aksine DHKP-C’nin PKK’ye yönelik emperyalizm ve oligarşiyle girdiği
uzlaşmacı, teslimiyetçi çizgisinden dolayı çok ciddi eleştirileri vardır.
AKP yalanlarla, iftiralarla dışta
Amerikan uşaklığını, içte faşist terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor…
Bunu da IŞİD, PKK gibi örgütlerle
partimizi aynı torbaya koyup “terörle
mücadele” demagojisi ile yapıyor…
24 Temmuz sabaha karşı 34 ilde
5 bin polis ile IŞİD, PKK ve DHKPC’ye yönelik “terör operasyonu”
adı altında faşist terör saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda devrimci Günay Özarslan’ı katletti… Bir haftadır
sürmekte olan operasyonlarda 34 ilde
toplam 1100 civarında kişiyi gözaltına
aldı…
Günay Özarslan’ın katledilmesi
Amerika ve işbirlikçi AKP tarafından Temmuz ayının başından
beri parlamentodan dahi gizli yapılan görüşmelerde hareketimiz hakkında aldıkları “İMHA” kararının
sonucudur. Günay Özarslan’ın
“İMHA” talimatını bizzat Tayyip
Erdoğan vermiştir. Katliam Günay
Özarslan’ın “canlı bomba” olduğu
demagojisiyle meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

Bir devrimciyi katletmenin hesabını Amerika başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve tüm
AKP’lilerden ve AKP’nin katil polislerinden soracağız.

“Teröre Karşı Mücadele”
Demagojisi ile Amerikan
İşbirlikçiliğinin ve Halka
Karşı Uygulanan Faşist
Terörün Üstünü
Örtemezsiniz!
AKP, “teröre karşı mücadele” adı
altında halka karşı her türlü kontra
faşist terör yöntemlerini kapsayan
bir savaş açmıştır.
- Suruç Katliamı bu savaşın bir
parçasıdır.
- 34 ilde, 5 bin polis ile IŞİD,
PKK ve DHKP-C’ye “terörle mücadele” adı altında saldırması bu savaşın
bir parçasıdır.
- Günay Özarslan’ın “canlı bomba” diyerek katledilmesi bu savaşın
bir parçasıdır…

- Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
“Biz DHKP-C’nin Kandil’de PKK
ile birlikte ne yaptığını çok iyi biliyoruz” diye yaptığı açıklama bu savaşın bir parçasıdır.
ÇÜNKÜ AKP, ABD’YE TAM
UŞAKLIKTA ANLAŞMIŞTIR!
AKP, EMPERYALİZMİN ORTADOĞU POLİTİKALARI KARŞISINDA AMERİKA’YA TAM OLARAK DİZ ÇÖKMÜŞ, İNCİRLİK’TEN DİYARBAKIR’A KADAR
TÜM ÜSLERİ AMERİKA’NIN HİZMETİNE AÇARAK PARLAMENTODAN BİLE GİZLEDİKLERİ
TAM BİR UŞAKLIK ANLAŞMASI
YAPMIŞTIR!
HAREKETİMİZE YÖNELİK
İNFAZ, İMHA VE KATLİAM TEMELLİ SALDIRILAR DA UŞAKLIK ANLAŞMASININ BİR PARÇASIDIR!..
Amerika’nın Suriye’yi bölüp parçalama politikalarının sonucunda Türkiye’nin güney sınırında oluşan Kürt
bölgesi AKP’nin Suriye’de emperyalistlerle temel çelişkisi olmuştur.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015
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Amerika Esad iktidarını yıkmak için
besleyip büyüttükleri IŞİD, El Nusra,
ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) gibi işbirlikçi örgütler ile sonuç alamayınca
kontrolden çıkan IŞİD’e desteğini
çekerek Ortadoğu politikalarını PYD
üzerinden gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Amerika öncülüğünde IŞİD’e karşı
oluşturulan koalisyon güçleri arasında
hem PYD, hem de AKP vardır. Ancak
AKP güney sınırında Suriye Kürtleri’nden bir bölge oluşturulmasına
karşı IŞİD’i desteklemeye devam etti,
IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyon
içinde etkin rol almadı.
Suriye’de Kürt bölgesinin oluşumunu engellemek için bir süre “direnen” AKP Temmuz ayının başından
beri ABD ile yapılan “gizli” görüşmeler sonucunda Amerikan politikalarına tam olarak teslim olmuştur.

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

Amerika, 7 Haziran
Seçimlerinde AKP’nin
Alternatifi Bir Partiyi
Yaratamamıştır.
Şimdi AKP’yi Hizaya Çekerek
Yola Devam Demiştir!
AKP, Amerika’nın tam desteğini
arkasına alarak halka karşı savaş açmıştır. Suruç’ta olduğu gibi her türlü
kontra yöntemlerle pervasızca saldırmaktadır.
Çünkü AKP halka karşı savaş açmadan ABD’ye tam uşaklığını sürdüremez.
Tam uşaklığın anlamı; halk çocuklarının Ortadoğu’da Amerikan çıkarları için katledilmesidir.
Tam uşaklığın anlamı; topraklarımızın emperyalizmin savaş karargahı olarak kullanılması demektir.
Tam uşaklığın anlamı; ülkemizdeki üslerden kalkan savaş uçaklarıyla
Ortadoğu halklarının kanının akıtılması demektir.
Tam uşaklığın anlamı; Amerikan
çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’nun
yeniden şekillendirilmesinde Türkiye’nin maşa olarak kullanılması demektir.
Tam uşaklığın anlamı; ülkemizin

8

yağma ve talanının pervasızca sürdürülmesi demektir…
Tam uşaklığın anlamı; bütün bunların yapılması için her türlü kontra
yöntemlerle, faşist terörle halkımızın
sindirilmek istenmesi demektir…

Suruç’ta 32 Kişinin
Katledilmesi Tam Uşaklık
Politikalarının
Sonucudur!
AKP, faşist terör olmadan halka
rağmen iktidarını sürdüremez…
Halka savaş açmadan tam uşaklık
politikalarını hayata geçiremez…
Emperyalistlerin tam desteğini
alan AKP iktidarını sürdürebilmek
için Suruç’ta 32 kişiyi katletmiştir.
IŞİD, AKP’nin kontra faşist terörünü
meşrulaştırmak için kullandığı bir
araçtır. Amerika Ortadoğu’ya müdahale için nasıl IŞİD’i kullanıyorsa,
AKP de halka karşı savaşta IŞİD’i
araç olarak kullanıyor.
Oligarşi halka karşı mücadelede
IŞİD gibi örgütleri her zaman kullanmıştır. 1970’li yıllarda bunu bizzat
ABD’nin komando kamplarında yetiştirdiği MHP’liler ile yaptı. 1 Mayıs’tan, 16 Mart’a, Maraş’tan Çorum’a
bütün kitle katliamları bizzat Amerika
ile devlet tarafından planlanıp hayata
geçirilmiştir.
90’larda ise özellikle Kürdistan’da
devlet kendi kontra çetelerinin yanında
Hizbullah’ı kullanmıştır. Yarın ihtiyaç
duyduğunda IŞİD ya da başka bir
kontra örgütü kullanacaktır. Devletin
katliamları ile teşhir olduğu yerde
bu tür kontra örgütler her zaman
halkı ve devrimcileri sindirmek için
kullandıkları araçlardır.
Suruç’ta da AKP 32 kişiyi katlederek halka saldırılar konusunda neleri
yapabileceğini göstermiştir…

5 Bin Polis ile 34 İlde IŞİD,
PKK, DHKP-C Operasyonu
ile AKP Amerikan Uşaklığının
Üstünü Örtmek İstemektedir!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Suruç Katliamı’nın arkasından yaptığı
açıklamada “çok farklı bir mücadele
içine giriyoruz” dedi…

Tayyip Erdoğan’ın “çok farklı
bir mücadele”den kastı son bir haftadır yaşanan Amerikan uşaklığı çerçevesindeki her türlü kontra terör
yöntemleridir.
5 bin polis ile 34 ilde IŞİD, PKK
ve DHKP-C’ye ‘terörle mücadele’
adı altında yaptığı “torba” operasyon
ile AKP, halkın çeşitli kesimlerini etkisizleştirmek istiyor.
AKP, IŞİD’e karşı sınır ötesi ve
yurt içinde yaptığı operasyonlar ile
emperyalistlere uşaklık politikasında
rüştünü ispatlamak istiyor. Düne kadar
TIR’lar dolusu silahlar göndererek
beslediği IŞİD’i bugün Amerikan
uşaklığının gereği olarak “terör örgütü” ilan etmiştir, Amerikan politikaları doğrultusunda operasyonlar
yapmaktadır.

Neden Torba Operasyon?
IŞİD, PKK ve örgütümüzün ortak
hiçir yanları yoktur. Ancak AKP üç
örgütü aynı torbaya koyarak birçok
amacını gerçekleştirmek istiyor…
Birincisi; İŞİD operasyonu Amerika’nın dayattığı bir operasyondur.
Çünkü IŞİD, bugüne kadar besleyip
büyüttüğü ve kendi tabanının da sempati duyduğu, AKP anlayışına sahip
binlerce kişinin IŞİD saflarında olduğu
bilinmektedir… Bugün Amerikan
uşaklık politikalarının sonucu olarak
IŞİD’i terörist ilan edip göstermelik
de olsa operasyonlar yapmayı kendi
tabanına ancak PKK, DHKP-C ile
birlikte genel bir “teröre karşı mücadele” demagojisi altında meşrulaştırabilirdi…
İkincisi, PKK düne kadar birlikte
“çözüm” çerçevesinde oturup kalktığı
bir örgüttür. Bugün IŞİD ile aynı torbaya koyarak halkın çeşitli kesimlerine
“her türlü teröre karşı mücadele
eden bir iktidar” görüntüsü vermek
istemektedir…
AKP’nin, Suriye’de Amerikan
uşaklığı çerçevesinde teslim olduğu
konulardan birisi de PYD’nin varlığıdır. Sınırda “güvenlikli bölge” oluşturulması gibi söylemlerin hepsi altı
boş olan söylemlerdir. AKP, esas olarak Amerikan politikası ne ise ona
boyun eğmiştir. Nitekim Amerikan
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Dışişleri sözcüleri yaptığı açıklamada
“IŞİD ile savaşan PYD’ye askeri desteğimiz sürecektir” demiştir. PYD
Suriye’de ABD’nin kara gücü olarak
kullanılmaya devam etmektedir…
AKP, ABD’nin Kürt politikasına da
boyun eğmiştir…

PKK’ye Yönelik
Operasyonların Amacı
Nedir?
AKP’nin Kürt milliyetçi harekete
yönelik katliamları, Kürt milliyetçi hareketin asker ve polise yönelik eylemleri
“çözüm süreci bitti mi”, “ateşkes sona
mı erdi?” sorularını birlikte getiriyor.
Öncelikle şunu belirtelim; “çözüm
süreci” oligarşi açısından Kürt silahlı
hareketinin tasfiyesidir. AKP süreci
başından beri böyle ele almıştır. Kürt
milliyetçi hareket ise bir kısım düzen
içi haklar kopartarak düzene yerleşmek istemektedir.
Ancak bugün Kürt milliyetçi hareket Suriye’de emperyalistler tarafından kullanılan bir güce dönüşmüştür. Ve emperyalistler bu gerçekliği
bugün AKP’ye kabul ettirmişlerdir.
AKP Suriye’de ABD’nin Kürt politikalarına teslim olurken kendi topraklarında Kürt silahlı hareketini ezmek için ABD’den tam destek almıştır.
En son sınır ötesi PKK kamplarına
yönelik hava operasyonu için Beyaz
Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü “NATO müttefikimiz Türkiye’nin kendini savunma hakkına saygı
duyuyoruz” açıklaması verdiği desteğin boyutunu göstermektedir.
Tayyip Erdoğan da PKK kamplarına
sınır ötesi operasyonlardan sonra yaptığı
açıklamada “ya silah bırakırsınız ya
da sonucuna katlanırsınız” dedi.
AKP, Kürt milliyetçi harekete şartsız, koşulsuz ya silah bırakırsınız ya
da sonuçlarına katlanırsınız, yakarım,
yıkarım, katlederim diyor… En küçük
bir hak istiyorsanız, barış istiyorsanız
silah bırakın diyor. Aynı şekilde PKK
ile ilişkinizi kesmezseniz HDP’yi de
mecliste tanımayacağını söylüyor…
Kürt milliyetçi hareket uzlaşmacı,
teslimiyetçi politikalarıyla bugünkü
noktaya gelmiştir. Bugün tekrar asker
ve polislere yönelik eylemlere başlamış

olması bu uzlaşma çizgisinden çıktığı
anlamına gelmez. Kürt milliyetçi hareketin silahlı, silahsız tüm politikaları
oligarşiyle uzlaşma üzerinedir. Oligarşi
ise benimle uzlaşıp düzene yerleşmek
istiyorsan önce silah bırak diyor…
Sonuç olarak Kürt milliyetçi hareketin stretejik hedefi oligarşi ile
uzlaşıp düzene yerleşmektir… Bu temelde Kürt milliyetçi hareket ile oligarşi arasındaki çelişki uzlaşmaz çelişki değildir.
Üçüncüsü; Örgütümüzün de bu
torbaya konulması; AKP’nin yönetememe krizinin derinleşmesi karşısında
örgütümüzün büyüyen halkın öfkesini
temsil etmesindendir. DHKP-C’yi ucuz
terör demagıjileri ile halktan tecrit etmeyi başaramamaktadır AKP. Partimiz
halkın düzene karşı büyüyen öfkesine
önderlik yapan, çürümüş düzene karşı
halkın iradesini oluşturan tek güçtür.
DHKP-C, AKP’nin halk korkusunun
silahlanmış devrimci iradesidir.
DHKP-C’ye operasyon emperyalizm ve işbirlikçi AKP’nin devrim
korkusudur. Emperyalizm de, AKP
de DHKP-C’nin politikalarının, siyasi
etkisini halk üzerindeki etkisini bilmektedir. Her geçen gün yönetememe
krizi büyüyen AKP’nin her şeye rağmen sindiremediği, düzen içine çekemediği büyüyen halkın öfkesidir.
DHKP-C’nin devrim iddiası, silahlı
mücadeledeki ısrarı halkın büyüyen
öfkesine öncülük edecek tek güçtür.
Faşist düzenin tek alternatifidir. Barış
adı altında herkes düzenle uzlaşma
içine girerken DHKP-C halkı düzene
değil, düzenle savaşmaya çağırıyor.
Oligarşi örgütümüz hakkında yıllardır karalama, yalan, iftira dolu
propagandalar yaptı ve yapıyor. Ancak
bu yalanların halkımız nezdinde bir
karşılığı yoktur. Dost da, düşman da
DHKP-C’nin neyi yaptığını, neyi
yapmayacağını çok iyi bilmektedir.
45 yıllık tarihimiz düşmanın ideolojik,
psikolojik tüm saldırılarını boşa çıkartacak kadar saf ve temizdir…
Onun için düşman, IŞİD ve PKK
ile örgütümüzü yan yana getirerek saldırmaktadır. Tek başına örgütümüze
saldırdığında aynı etkiyi yapmayacaktır.
Yakaladığı bu fırsatı iyi değerlendirmek

istiyor. IŞİD’e karşı yapılan operasyonu
onaylayan halkın çeşitli muhalif kesimlerinin aynı torba içinde DHKPC’ye de saldırıldığında sessiz kalmalarını
sağlamış olacaktır. Nitekim Günay
Özarslan’ı “canlı bomba” diyerek katletmiştir ve katliamını torba operasyon
içinde meşrulaştırmak istemektedir.
Yine Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı
“Kandil” demagojisi… Davutoğlu
çok iyi bilmektedir ki örgütümüz bırakın Kandil’i, hiçir platformda PKK
ile ortak faaliyet yapmamaktadır.
Buna rağmen örgütümüz PKK ile
yanyana getirilerek etkileyebildiği
çeşitli kesimleri etkilemek istiyor.
Burjuvazi, kendi sınıf çıkarları
için olayları özünden saptırmak ister.
Halk ile halk düşmanları arasındaki
çatışmaları da halkın kendi iç çatışmasıymış gibi gösterir.
Bugün temel çatışma oligarşi ile
halk arasındaki çatışmadır. Bu çatışma
faşizmin sonunu getirecek emek sermaye, ezenlerle ezilenlerin çatışmasıdır. Bu çatışma asla uzlaşmayacak
çatışmadır. Bu çatışmanın bir yanında
emperyalizm ve onun işbirlikçisi oligarşi bir tarafında halk ve onun öncü
partisi DHKP-C vardır.
Tayyip Erdoğan “ya silah bırakırlar ya da sonucuna katlanırlar”
diyerek bize de tehdit savurmaktadır.
Silah bırakmak teslimiyettir. Halkın davasını satmaktır.
Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Bu tehditler aynı zamanda direnen
teslim olmayan tüm halkımızadır.
AKP’nin tehditlerine karşı biz de
halkımızı savaşı büyütmeye çağırıyoruz. Kurtuluşun başka yolu yoktur…
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HALKIMIZ;
HALKA KARŞI SAVAŞA
HALKIN SAVAŞINI
BÜYÜTEREK
CEVAP VERELİM…
UZLAŞMA TESLİMİYET
DEĞİL, KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
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DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
Basın Bürosu
Tarih: 28 Temmuz 2015

Açıklama: 453

GÜNAY ÖZARSLAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
“TESLİM OLMAYACAĞIM DEDİ VE VURDULAR” diyorlar Günay için.

“TESLİM OLMAYIN” DİYOR GÜNAY ÖZARSLAN
ÖLEREK ÇAĞRI YAPIYOR HALKLARA...
KÜRT HALKINI, TÜRK HALKINI, LAZ, ERMENİ, SÜRYANİ, ÇERKEZLER’İ
FİLİSTİN, KÜBA, IRAK, CEZAYİR… HALKLARINI VE TÜM DÜNYA
HALKLARINI TESLİM OLMAMAYA ÇAĞIRIYOR CEPHE’NİN YİĞİT KÜRT KADINI!
GÜNAY DİYOR Kİ;
Sayı: 480
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2015

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYIN,
SÖMÜRÜYE TESLİM OLMAYIN,
EMPERYALİZME TESLİM OLMAYIN,
FAŞİZME TESLİM OLMAYIN,
ONURSUZLUĞA TESLİM OLMAYIN,
SİLAHLARINIZI TESLİM ETMEYİN,
ASIL YÜREĞİNİZİ, BİLİNCİNİZİ TESLİM ETMEYİN DİYOR...
SESİNİ TAŞIYACAĞIZ DÜNYA HALKLARINA GÜNAY.
SENİ DOĞURAN ANA, BÜYÜTEN CEPHE, SARIP SARMALAYAN
ANADOLU TOPRAKLARI SANA HAKKINI HELAL EDİYOR GÜNAY.
BİN KERE HELAL OLSUN. SEN DE BİZE ŞİMDİDEN HELAL ET.
EMİN OL KATİLLERİNİ CEHENNEMİ ARAR HALE GETİRECEĞİZ.
Senin "teslim olmayın" çağrını, teslim olmayarak
büyüteceğiz.
Halka Karşı Savaşa, Halkın Savaşını Büyüterek
Cevap Vereceğiz.
Günay’ın elinde silah var mıydı, ateş etti mi, etmedi
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mi; belirleyici olan bu değildir.
NATO, CIA, IMF, emperyalistler ve devasa silahlı
güçleri karşısında tüm dünyada ve on bin polisi sokağa
salıp devrimci avına çıkılan bir şehirde Günay’ın elinde
bir silah var mıdır, yok mudur, o tetiğe basmış mıdır
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basmamış mıdır; bu tartışma belirleyici değildir.
Vietnam halkının önderlerinden
Giap, Halk Savaşının Askeri Sanatı’nda gücü şöyle tanımlıyor: “Bizim
askeri sanatımız, silahlı kuvvetleri
teçhizat ve teknik bakımdan hala
zayıf olan fakat maddi açıdan çok
daha güçlü bulunan bir düşmana
karşı savaşmak için ayaklanan küçük
bir ulusun askeri sanatıdır. Bu niteliği,
maddi gücü moral güçle yenmek,
güçlü olanı güçsüz olanla yenmek,
modern olanı ilkel olanla yenmek,
saldırgan emperyalistlerin modern
ordularını halkların yurtseverliği ve
devrimi tam olarak gerçekleştirmek
azmiyle yenmek olan bir askeri sanattır...”
İşte bu sanatın silahı vardır Günay’ın elinde.
Günay, tarihe güzellikler resmeden
ustalarımızdan öğrenmiştir savaşmayı
ve teslim olmamayı.

Önemli Olan Teslim
Alınamamasıdır
Yüreğinin ve Beyninin
Teslim Alınamamasıdır
Dünya halklarının direnme hakkını
kurtuluş umudunu yok etmeyi amaçlayan politikalara teslim olmayacağız.
Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
düşüncemizden vazgeçmeyeceğiz.
Devrim ve sosyalizm umudunun
yok edilmesi, halkların çaresizliğe
mahkum edilmesidir. Buna izin vermeyeceğiz. Sözlerimizi abartılı bulanlar tarih önünde şimdiden yeniktir.

Çünkü Bizim
Günaylar'ımız Var
Zulmün önünde asla secdeye KAPANMADIK. Kapanmayacağız!
Asla düşüncelerimizden, halkımızı
kurtuluşa götürecek ideallerimizden
VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ! ÇÜNKÜ BİZİM GÜNAYLAR'IMIZ VAR.
Faşizme karşı savaşarak yaşamayı
öğreneceğiz.
Emperyalizme karşı bağımsızlık
için savaşarak yaşamayı öğreneceğiz.

Açlık, yoksulluk olağan hale getirilmiş. Ülkemiz kan kokuyor. Bunun
için savaşmak zorunlu hale gelmiştir.
Savaşacağız.
Savaşarak yaşayacağız. Savaşarak
ayakta kalacağız ve savaşarak zaferi
kazanacağız.
Düşman bizi yok etmek istiyor.
Biz de düşmanı.
ÖLÜMÜNE SÜREN BİR SAVAŞ
BU.
KURTLA KUZUNUN BARIŞI
OLUR MU? OLMAZ.
HAYATTA KALMANIN DİRENMENİN SAVAŞMANIN VE KAZANMANIN TEK YOLU VARDIR.
SİYASİ KARARLILIK.
Direnişte, savaşta ve zaferde siyasi
kararlılık zorunludur.
KARARLI OLACAĞIZ.
Emperyalizm neden bizi yok etmek istiyor?
Emperyalizmin bölge hakimiyeti
açısından STRATEJİK önemi olan
bir ülkede devrim için yola çıkmış
olmamızla ilgilidir bu...
Emperyalizm bizi siyasi kararlılığımız nedeniyle yok etmek istiyor.
Siyasi kararlılık, emperyalizm tarafından DEVRİM İDDİASININ
YOKEDİLDİĞİ koşullarda tüm dünya ve ülkemiz halklarına BAĞIMSIZ
BİR TÜRKİYE armağan etme iddiamızdadır... Bu iddiamız nedeni
ile yok etmek istiyor bizi.
Emperyalizm karşısında ideolojik
olarak silahsızlanma... En büyük teslimiyet budur.
Tecritin hapishanelerle sınırlı olmayıp çok daha geniş bir saldırı olduğunu söylemiştik. VE BU BÜYÜK
TASFİYE PLANINA karşı direnişi
her cephede büyütmek gerektiğini
söylemiştik ve yaptık. 122 kez ölerek
yaptık. 7 sene tabut taşıyarak yaptık.
İşte bu direnişin gücüyle savaşıyoruz.
Bu direniş olmasaydı GÜNAYLAR'IMIZ OLMAZDI.
HASAN SELİMLER'İMİZ OLMAZDI. ŞAFAK, BAHTİYAR, ELİF
OLMAZDI.
Kölece bir yaşamı kabul etmeyen,
ulusal onuruna, emeğine, geleceğine
sahip çıkan herkes savaşmak zorundadır. Hayatta kalmak için savaşmak

zorundayız.
Bir Cepheli için her yer savaş
alanıdır. Düşman her yerdedir. Teslim
olmama, uzlaşmama ve her yerde
düşmana biraz daha fazla vurma anlayışımızı geliştiriyoruz ve her yeri
savaş alanına dönüştürüyoruz.
Cephe'nin savaşı yayma anlayışının son örneği Günay’dır.
Günay "savaşla soluk alıp veren"
Cepheliler'in sadece bir tanesidir.
O da şimdi uzlaşmayan, ölümüyle
tüm dünya halklarına sesleniyor:
“TESLİM OLMAYIN”
Tıpkı bundan 74 yıl önce Nazi
faşizmine karşı anavatanını savunan
Tanya’ nın seslenişi gibi haykırıyor
Günay:
"SOLUK ALDIRMAYIN FAŞİSTLERE YAKIN, YIKIN, ÖLDÜRÜN"
Tıpkı 51 saat çatışan direnen
Mahir Cevahir gibi,
589 gün açlığa direnen Berkan
gibi...
Hiç kıpırdamadan 7 dakika alevler
içinde zafer işareti yapan Fidanlar’ın
soyundan geliyor.
Bu siyasi kararlılığımız için bizi
yok etmek istiyor düşman.
İşte emperyalizm bizi bunun için
yok etmek istiyor. Böyle Günaylar
yarattığımız için.
Savaş, sadece cephedeki askerler
ve ileri silahlarla sürdürülmez. Devrimci savaş, her şeyden önce karşılıklı
mevzilerde sürdürülen bir kararlılık
savaşıdır. Düşmanın her hamlesine
devrimciler de karşılık vermek, gerek
fiziki ve gerekse de ruhen düşmanı
bozguna uğratmak zorundadırlar.
GÜNAY bozguna uğratmıştır düşmanı. TEK BAŞINA teslim alamadılar onu. TEK BİR CEPHELİ'Yİ
TESLİM ALAMAYACAKLARINI
ANLATTI GÜNAY.
Halkın kurtuluş savaşının savaşçıları da halktır. Milis, şehir veya
kır gerillası olmak fark etmez. Hepsi
aynı hedefe kilitlenmiştir.
ZAFER...
ZAFER GÜNAY'INDIR. ZAFER
TESLİM OLMAYANLARINDIR.
Haksızlığa karşı olan herkes savaşabilir. Silahlar farklı farklıdır; taş,
sopa, slogan, sapan, benzin, roketatar,
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kleş ya da halkın kurtuluşuna adanmış
beyin ve yürek... Hepsi hedefi aynı
kararlılıkla vurur... Günay’ın elinde
silah var mıydı, ateş etti mi, etmedi
mi... belirleyici olan bu değildir.
ÖNEMLİ OLAN TESLİM ALINAMAMASIDIR. YÜREĞİNİN VE
BEYNİNİN TESLİM ALINAMAMASIDIR.
Yaşlısından gencine, kadınından
erkeğine herkes SAVAŞABİLİR...
Direnebilir, bir görev alabilir, adaleti
uygulayabilir. İşçisi, işsizi, liselisi,
esnafı, mühendisi, sanatçısı, memuru,
emeklisi... bu halk savaşacak, hesap
soracak! GÜNAY BUNU ANLATIYOR. En cesur mu olmak gerekiyor
halkın savaşında? Değil, asla değil...
HALKINI SEVMEK, VATANINI
SEVMEK YETERLİ. Şehitlerimiz
en zor koşullarda öne çıkanlarımızdır.
En cesur değillerdir ama bilinçleri,
onur ve erdemleri, ahlakları, fedakarlıklarıyla en önde savaşıp ölürler.
Bunun için en değerlilerimizdir. Onların kavgasını unutmamak ve zafere
taşımak bir Cepheli'nin onur ve vefa
borcudur.
Savaşçı; halkın adaleti, savaşçı;
halkın umududur.
Halkın mütevazi ve militan evlatları TESLİM OLMAMA ÇAĞRISI
YAPIYOR. KATİLLER SÜRÜSÜNE KARŞI TEK BAŞINA BİR KADIN ZAFER KAZANIYOR, TESLİM ALAMIYORLAR. GÜNAY’IN
EN BÜYÜK SİLAHI TARİHSEL
VE SİYASAL HAKLILIĞI, KAZANACAĞINA OLAN İNANCIDIR.
Bilimin ve tarihin yasaları GÜNAY’DAN YANA. Meşru olan biziz,
onurlu ve haklı olan biziz. BİZ KAZANACAĞIZ! GÜNAY’I VURANLARIN İSE HİÇBİR ŞANSLARI
YOKTUR. ÇÜRÜYEN VE YOZLAŞANLARDIR. TARİH ONLARI
ÖLÜME MAHKUM ETMİŞTİR.
BU ÇARESİZLİKLE VURUYORLAR, SALDIRIYORLAR.
Katillerimizin tankı topu da olsa
yenilecekler.
ÇÜNKÜ, BİZ HALKIZ VE
HAKLIYIZ VE HALK SAVAŞI VERİYORUZ!
"YALNIZ DEĞİLİZ TÜM DÜNYA HALKLARIYLA BİRLİKTE-

YİZ.
GÜÇSÜZ DEĞİLİZ, GÜCÜMÜZ
İNANCIMIZDA, TARİHSEL VE
SİYASAL HAKLILIĞIMIZDADIR.
BİZ KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ BİZ
HALKIZ VE HAKLIYIZ" DİYEN
VE TARİHE GÜZELLİKLER RESMEDEN USTAMIZIN ÖĞRENCİSİDİR GÜNAY.
Halk çocuklarının, halkın iktidarı
için basit araçları silah haline getirmesi; bu hedefi gençlerimizin kafasında meşrulaştırmak; bu anlayışla
hem örgütlenmeyi, hem de mücadeleyi daha nitelikli hale getirmek...
İŞTE GÜNAY’IN ÖNÜMÜZE
KOYDUĞU HEDEF BUDUR.
HER FAALİYETİMİZ, KİTLELERE; KENDİNİ YÖNETMEYİ,
SÖZ VE KARAR HAKKINI KULLANABİLMEYİ, ÖRGÜTLÜ YAŞAMAYI, KOLEKTİF ÜRETMEYİ,
İLLEGALİTEYİ ÖĞRETMELİ; SİLAHLI HALK SAVAŞININ GÜÇLENMESİNE HİZMET ETMELİDİR.
GÜNAY BUNU YAPTI...
Halk savaşı veriyoruz, halk çocuklarıyız, halkın iktidarını kuracağız... Dayı bize bunu öğretti. Günay
da bu halk çocuklarından birisi. O
yaptıysa her halk çocuğu yapabilir.
Çünkü halk savaşı askeri bir sanattır
ve bu sanatın sanatçıları halk çocuklarıdır. Devrimciler düşmanlarını
asla küçümsemezler. Küçümseme
yenilgiye götürür. Stratejik olarak
elbette küçümseriz, bizi yenemezler.
Biz HALK SAVAŞINI BİLİRİZ.
Halk savaşı bir sanattır.
-Maddi gücü moral güçle yenmek,
güçlü olanı güçsüz olanla yenmek,
modern olanı ilkel olanla yenmek,
-Saldırgan emperyalistlerin modern ordularını halkın yurtseverliği
ile yenmek, DEVRİMCİLİĞİN SANATIDIR.
Bu sanat bizimdir. Ama hafife almayız. Bedeli tutsaklık veya şehitliktir. Sonunda zafer bizimdir ama
zafer için ciddiyet gereklidir. Bu ciddiyetle bu kararlıkla yürür halk çocukları bu savaşta. Parti- Cephe tarihi
uzlaşmamanın tarihidir.
UZLAŞMADIK! KIZILDE-

RE'DEN BU YANA UZLAŞMADIK.
GÜNAY DA UZLAŞMADI.
Kendine güvenmeyenler düşmana
güveniyordur.
Düzeni değiştirme iradesi ve güvenine sahip olmayanlar, değiştiremedikleriyle uzlaşırlar. Ya değiştireceğiz, ya uzlaşacağız.
Uzlaşmazlık, savaşma ve kazanma
azmidir. ÖLÜM KARŞISINDA DA
UZLAŞMADI GÜNAY.
Uzlaşmanın küçüğü büyüğü,
önemlisi önemsizi yoktur. Küçük uzlaşmalar büyük uzlaşmalara, düzenin
şu ya da bu parçasıyla uzlaşma düzenin kendisiyle uzlaşmaya, önemsiz
bir uzlaşma vahim sonuçlara yol
açan bir uzlaşmaya her an dönüşebilir.
BU BİLİNÇLE UZLAŞMADI GÜNAY...
Uzlaşma, esasında ve nihayetinde
teslimiyettir.
Emperyalistlerle barış içinde bir
arada yaşama anlayışında ifadesini
bulan revizyonist, uzlaşmacı politikalara karşı hep direndik.
Gerekirse cesetlerimizden barikat
olmaya devam edeceğiz.
“Yumuşatılmış emperyalizm”,
“belirsizleştirilmiş devlet”, “yumuşatılmış eleştiri”, “belirsizleştirilmiş
devrimcilik”... Bunlara izin vermedik,
vermeyeceğiz. Günaylar bu anlayışa
barikat oldular; oluyorlar.
Uzlaşmazlık; devrimcilik- dünyayı
değiştirme iddiasıdır.
Bu iddia, düşmanı yok edene kadar savaşı örgütlemeyi, büyütmeyi
gerekli kılar.
Bu iddia, içinde yaşadığımız koşulların var olan durumun aşılmasıdır.
AŞACAĞIZ. DİRENEN, SAVAŞAN
GÜNAYLAR'IMIZLA AŞACAĞIZ.
Yani hayatın her alanında ve her
anında teslim olmama, direnme geleneğine sahip olmaktır. Devrimi istemek ve uzlaşmaz bir çizgiye sahip
olmaktır.
Uzlaşmazlık Parti-Cephe çizgisinin ideolojik gücündedir.
Emperyalizm ve oligarşi ile uzlaşmaz mücadele çizgisi Parti-Cephe
tarihini yaratmıştır. Parti-Cephe bu
mücadele içinde eylem tarzı, halka
yaklaşımı, özgücüne güveni, örgüt
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anlayışı ve düzeni ifade eden herşeyden kopuşu ile DEVRİMCİ BİR
TARZ oluşturmuştur. Bu, teslim olmamaktır.
GÜNAY TESLİM OLMADI!
Ölerek, öldürerek, vurarak, vurularak
çözülmenin, çürümenin, umutsuzlaşmanın önünde engel olacağız. GÜNAY BARİKAT OLDU.
Ölerek, direnerek cenazelerimizi
kaldırıp, yeniden direnerek, savaşarak
ama hayatımızın hiçbir anında umudumuzu yitirmeden SAVAŞTIK, DİRENDİK, SAVAŞMAYA, DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ.
ÇÜNKÜ BİZ KIZILDERE’DEN
GELİYORUZ.
BİZ BUGÜN DİRENMEZSEK
YARIN KİMSE DİRENMEZ!
BİZ BUGÜN TESLİM OLURSAK YARIN HALKIMIZI TESLİM
ALIRLAR.
BUNUN İÇİN TESLİM OLMADI GÜNAY.
Yeni dünya düzeni adı altında
tüm dünyaya uzlaşmacılığın teslimiyetçiliğin dayatıldığı koşullarda devrimci değerlerin dejenere edilmeye
çalışıldığı koşullarda savaşıyoruz.
Anadolu tarihini, geleneklerini,
şehitlerimizi ancak silahın gücüyle,
ancak fedayla koruyabileceğimizi biliyoruz.
Teslim olmaktansa ölürüz diyoruz... İşte Günay bunu söyledi.
GÜNAY DİYOR Kİ: Teslim olursak haksızlığa uğramış bütün insanların teslimiyetine zemin hazırlamış
oluruz.
GÜNAY DİYOR Kİ: Öfke çözülürse yerini sindirilmişlik, çaresizlik,
kadercilik ve teslimiyet alır. Teslim
olmayın, öfkeyi büyütün!
GÜNAY DİYOR Kİ: Dünyanın

en alçak kelimesi teslimiyettir. Alçak
olmayın.
Tüm yılgınlıklara, teslimiyetlere
rağmen CEPHE GÜNAYLAR'la direnerek umudu hep ayakta tuttu.
CEPHE’NİN HARCINDA GÜNAYLAR’IN DİRENİŞLERİ VARDIR... YENİLMEZLİĞİMİZ BUNDADIR.
Her şey dejenere edilirken PARTİ-CEPHE GÜNAYLAR’ıyla değerlerimizi ölüm pahasına korudu.
CEPHELİLER, çözümsüzlük kazanma azmine dönüşmelidir. Böyle
olmuyorsa devrimci saflara gelinmiş,
ama devrim-düzen arasında tercih
yapılmamış demektir. Uzlaşmacılığa,
hatta teslimiyete açık kapılar var demektir. Sıkı sıkıya kapatmalıyız bu
kapıları. Teslimiyete ve uzlaşmaya
karşı cesetlerimizle barikat olduk,
bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.
Statülerin varolmasına izin vermek
bir birimi, alanı, teslimiyete bırakmak
demektir.
Devletin silahı devreye soktuğu
koşullarda silaha sarılmaktan başka
yol yoktur. Silahı dayatan bir güç
karşısında silaha sarılmamak ya teslimiyettir, ya da imha olmaktır.
TESLİM OLMAYACAĞIZ. DİRENECEK, SAVAŞACAK VE KAZANACAĞIZ.
DİRENMEYENLER, UZLAŞANLAR barış politikaları adına DİRENMEDİLER.
“Barış taktiği savunuldu” diyorlar.
Hayır barış taktiği savunulmuyor.
Emperyalizm ve oligarşi aklanıyor.
Burjuva demokrasisi savunuluyor.
Barış süreci denilen politika ezilmiş, bu çerçevede üretilen taktikler
tutmamış devlet bu taktiği kullanmış

ve şimdi “BEN SENİ TÜMÜYLE
EZECEĞİM, YOK EDECEĞİM”
demiştir.
Ya tam teslim olursunuz ya da
HİÇBİR ŞEY olmaz.
Dayatılan budur.
Biz, milliyetçiliğin tüm hakaret
dolu saldırılarını hep belli bir siyasal
değerlendirme sınırları içinde tutarak
değerlendirdik – eleştirdik.
Siyaseti birilerine sırtını dayama,
birilerini kullanma olarak gören anlayış Kürtler arasındaki çatışmanın
da ana nedenidir. Talabani – Barzani
ve PKK’nin yıllarca çatışma nedeni
de budur...
Diyalogçuluk, sağduyu adına SİVİL TOPLUMCU bir tarzda düşman
kavramını unutturan hep uzlaşma sınırlar içinde kalan bir tarz devrimci
değildir, dedik. Sonuç almaz, dedik.
Almadı.
Sol, tarihi de siyaseti de yanlış
biliyor. Veya bildikleri halde çarpıtıyorlar.
Sol öylesine iradesizleşmiştir ki
açık bir olumsuzluğu bile tartışamıyor... Tamamen milliyetçiliğin kuyruğuna takılıp kalmıştır.
İnançsızlık,
Çürüme,
Sağcılık,
Teslimiyet teorileri...
Devrimcilik, solculuk bu değildir.
İŞTE GÜNAY BUNUN İÇİN
TESLİM OLMADI. BU ÇÜRÜMEYE SON VERMEK İÇİN TESLİM OLMADI.
Devrimcilik, demokratlık adına
emperyalizmin paylaşım savaşları
desteklenmiştir. Bu, devrimcilik değildir, devrimcilik adına parlamentoculuk yapılmış, devrimcilik adına

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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emperyalizme karşı mücadele tatil
edilmiş hatta işbirliği yapılmıştır.
Emperyalistler, devrimcilerin gelişmesini engellemek, halkları teslim
almak için dünyanın hemen her yerinde devasa bir terör uygulamaktadır.
Yüz milyonları açlıkla, yoksullukla,
önlenebilir hastalıklarla, uyuşturucuyla ve bunların yetmediği yerde
halkları birbirine düşmanlaştırarak,
çatıştırarak kırdırmaktadır. Sadece
fiziki olarak yok etmekle de yetinmemekte, ideolojik olarak da teslimiyeti dayatmaktadır. Çünkü, emperyalist sömürü zincirinin halkalarının kırılması, ülkelerin bağımsızlığı,
halkların özgürleşmesi demektir...
Teslimiyetin bir adım ötesi ihanettir. Savaşmalıyız.
Teslimiyet tasfiyedir.
Teslimiyet bataktır.
GÜNAY TESLİM OLMADI
TÜM DÜNYA HALKLARINA
DA TESLİM OLMAYIN ÇAĞRISI
YAPTI.
EN SAĞIR KULAKLARA TAŞIYACAĞIZ BU ÇAĞRINI EMİN
OL GÜNAY.
Tarihi, “öleceğiz ama faşizme teslim olmayacağız" diyenler yazar.
Oligarşi sağa da, sola da, dağda
da, sokakta da icazet için tek bir şey
dayatıyor: Tam teslimiyet... Aksi halde, teslimiyet derinleşecektir. Teslimiyet işbirliğine, işbirliği ise ihanete
götürür, savaşmalıyız.
‘Ya teslimiyet ya ölüm’ değil;
‘Ya zafer ya ölüm’diyor Günay.
TÜRKİYE VE DÜNYA HALKLARI İÇİN TESLİM OLMAMANIN
BUGÜN ADI, GÜCÜ, ŞANI, ONURU; GÜNAY'DIR!
GÜNAY TÜM TÜRKİYE
HALKLARINI SAVAŞA ÇAĞIRIYOR.

GÜNAY DİYOR Kİ;
HALKIMIZ,
Kürt halkı, Türk halkı, Lazlar,
Gürcüler, Çerkezler, Çingeneler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Rumlar… her ulustan, her milliyetten,
her inançtan Anadolu’nun yiğit halkları…
Emperyalizm ve onun işbirlikçisi
AKP iktidarı bize teslimiyeti dayatı-
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yor.
Cephe'nin Kürt kızı Günay Özarslan cevap veriyor onlara; TESLİM
OLMAYIN, DİRENİN!
Vatanınız için, Namusunuz için,
Onurunuz için direnin!
Teslimiyet onursuzluktur! Vatanını, halkını satmaktır.
Kürt Halkımız; tarihsel bir dönemecin içindesin.
Emperyalizmin ve işbirlikçi faşizmin sana dayattığı onursuzluğa
teslim olma. Binlerce oğlunu, kızını
şehit verdin.
Kurtuluşumuz emperyalizmin, işbirlikçi oligarşinin uzlaşma masalarında değil. Emperyalizmle, işbirlikçi
oligarşiyle uzlaşılmaz. Kürt sorunu
bu düzen içinde asla çözülmez. Kürt
sorunu KÜRT HALKININ KENDİ
KADERİNİ TAYİN ETMESİ sorunudur. Kürt sorunu bağımsızlık sorunudur.
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı savaşmadan Kürt sorunu
çözülemez. Bağımsızlık kazanılamaz.
Kürt milliyetçi hareket, reformizm,
oportünizm bugün “çözüm”, “barış”
diye diye ulusal kurtuluşumuzu, bağımsızlık mücadelemizi düzen içine
çekmektedir.
Faşist düzen ise bugün tüm Anadolu halklarına teslimiyeti dayatıyor.
Ben Cepheli Kürt kızı Günay
Özarslan olarak diyorum ki, TESLİM
OLMAYACAĞIM, OLMADIM!
Önderim, komutanım Kürt Kızı
Sabahat Karataş’ın direniş bayrağını
size emanet ediyorum…
Bu bayrak sosyalizmin kızıl bayrağıdır. Halklarımızın kurtuluşu sosyalizmdedir.
Anadolu’nun yiğit halkları… Sizi
emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye
karşı direnmeye, savaşmaya çağırıyorum.
AKP faşizmi bugün her alanda
halka karşı savaş açmıştır. FAŞİZMİN
HALKA KARŞI SAVAŞINA HALK
SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP
VERELİM! Halk savaşının karşısında
emperyalizmin, faşizmin kazanma
şansı yoktur. Faşizm biz savaşmazsak,
direnmezsek kazanır. Bakın tarihe...

Halkların direnişinin olduğu her yerde
faşizm yenilgiye uğratılmıştır. Direnilen, savaşılan her yerde emperyalistler tasını tarağını toplayıp kaçmak
zorunda kalmışlardır.
Emperyalizmin ve faşizmin teslimiyet dayatmalarına karşı direnmeye, savaşı büyütmeye çağırıyoruz.
DÜŞMAN, GÜNAY’IN CENAZESİNİ ENGELLEYEREK HALKIN İRADESİNİ KIRMAK, ŞEHİTLERİMİZİN YARATTIĞI
DEĞERLERE SALDIRMAK İSTEDİ.
Günay’ın cenazesini yoldaşları
yeni bir direnişe dönüştürerek cevap
verdiler...
OLİGARŞİ HER ZAMAN
ÖLÜLERİMİZDEN AYRI, DİRİLERİMİZDEN AYRI KORKMUŞTUR.
BU KORKU İLE CENAZELERİMİZE VE ŞEHİTLERİMİZE SALDIRMIŞTIR.
Şehitlik bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde halkı,
vatanı ve savunduğu devrimci sosyalist değerler uğruna ölmektir.
Sıradan bir insan için ölüm yok
oluştur. Her şeyin sonudur.

HALKA KARŞI SAVAŞA

Oysa ki bizim için ölümü anlamlı
kılan ne için, ne uğruna yaşadığı ve
öldüğüdür.
Sömürücü egemen sınıfların iktidarını yıkıp, sınıfsız, sömürüsüz,
adaletli ve özgür bir ülke, dünya
kurmak için mücadele ediyoruz. Bu
savaşta ölmek de bir ihtimaldir.
Bunun için, bu uğurda ölen nice
şehitlerimiz “ölüm hoşgeldi sefa geldi” demiştir.

Zaferimizin Garantisidir
Şehitlerimiz!
Bu Nedenle Engel Olurlar
Cenazelerimize!
Yaratılmış ne kadar değerlerimiz
varsa, harcında, temelinde, tuğlasında
şehitlerimizin emeği, alınteri, fedakarlığı vardır.
Evet; şehitlerimiz ne dedilerse
yaptılar, ne yaptılarsa arkalarında
durdular. Direneceğiz dediler direndiler. Öleceğiz dediler, öldüler. Zaferi
ölülerimizle kazanacağız dediler, kazandılar.
Hiçbir dönem halkımızın başını
öne eğdirmediler. Onların öğrettikleriyle zafere bir adım daha yaklaştık.
Şehitlerimiz bu kavgada her şeylerini
sundu. Canlarını verdiler. Bunun için
onlar en değerli evlatlarıdır halkımızın.
Bunun için ölümsüzdürler. Şehitlerimiz en zor koşullarda öne çıkanlarımızdır. En cesur değillerdi belki
ama bilinçleri, feda ruhları, vefaları
ile en önde savaşıp öldüler. Bunun
için en değerlilerimizdir. Onların
kavgasını unutmamak ve zafere taşımak bir Cepheli'nin onur ve vefa
borcudur.
DÜŞMAN SADECE MEZARLARIMIZA VE CENAZELERİMİZE SALDIRMIYOR.... TÜM
BU DEĞERLERE SALDIRIYOR...
Ömür boyu yüreklerimizde taşıyacağız onları. En karanlık gecelerde
yanımızda şehitlerimiz vardır. Boranlarda, fırtınalarda onlar vardır yanımızda. Kod ismimiz oldu onlar,
kendi adlarımızı unuttuk. Onların
mezarları cenazeleri bizim kimliğimiz
oldu. Kim olduğumuz soyumuz, sopumuz o mezar taşlarında yazılı bi-

zim. O taşları biz kendi ellerimizle
dikiyoruz şehitlerimizin başucuna.
Şehitlerimiz, bizim geçmişimiz,
bizim tarihimizdir. Şehitlerimiz ile
yeni bir dünyanın temelini kuruyoruz.
Onlar bizim geleceğimizdir. Özverileriyle, yarattıklarıyla yeni insana
can- kan taşıyorlar. Ölümleri ile yepyeni bir dünyanın temel taşı, harcı,
tuğlası oluyorlar.
Biz yeni bir dünya kuracağız, o
dünyada yeni bir hayat kuracağız.
O hayatımızın gerçek sahipleri
bu mütevazi halk çocukları, bu halkın
en yiğit evlatları olacak... Ömrümüzü
onlara borçlu olacağız. Bu borcu hiç
unutmayacağız. Bu borç ömrümüz
olacak. Yaşama nedenimiz olacak.
Ömrümüz onların uğruna şehit oldukları dünyanın olacak. İşte bu nedenle şehitlerimizi ve mezarlarını
engellemek istiyorlar.
***

GÜNAY ÖZARSLAN
yoldaşımızın özgeçmişi:
1983 yılında Elazığ’da doğdu.
Dersim’den Elazığ’a göç eden bir
ailenin çocuğuydu.
Kürt milliyetindendir.
Çocukluğu devrimcilerin yanında
geçti. Devrimcileri hapishane görüşlerinde ve tutsak olan abisi nedeniyle
tanıdı, sevdi. Devrimcileri sevmesinin
en önemli nedeni kendi anlatımıyla
“cesaretleri, haksızlıklara karşı sa-

vaşmaları, insanları sevmeleri, insanların da devrimcileri sevmesi”ydi..
Devrimci olmak istiyordu ve oldu.
Örgütlü ilişkileri üniversiteye gittiği 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde başladı... Şehidimiz Mehmet Başbağ ile ilişki
kurdu. Üniversitede, İstanbul mahallelerinde, Karadeniz ve Kürdistan’da sorumluluklar yaptı... Tutsaklık
yaşadı... Mücadele dışında bir yaşamı
olmadı.
Mehmet Başbağ’ın şehit düşmesi
Günay’ın emeğini, bağlılığını arttırdı;
Günay’ı daha da güçlendirdi.
Günay için hareket “hayatın kendisi küçükken düşlerini süsleyen, örgütlendikten sonra sonsuz güven
duyduğu, güç aldığı, milyonların
hatta dünya halklarının tek kurtuluş
umudu” idi.
Günay, çocukluğunda düşlerini
süsleyen devrimcilikten, bugünün
kahramanı; yiğit bir Cepheli kadın
olmaya ulaşan devrimci yaşamıyla
ölümsüzleşti. Şimdi çocuklarımızın,
gençlerimizin düşlerini Günay olmak
süsleyecek...
Gençlerimiz çocuklarımız onun
“teslim olmayın” çağrısıyla her yeri
savaş alanına çevirmeye devam edecekler...
KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ!
DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
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Okmeydanı’nda Polise Saldırı Düzenlendi
Günay Özarslan'ın Hesabını Sorduk Soracağız!
Okmeydanı'nda Çevik Kuvvet polis ekibine 25 Temmuz'da
DHKC savaşçıları silahlı saldırı düzenledi. Eyleme ateş ederek
cevap veren polisler yoldan geçen halktan birini de yaraladı.
Eylemde ise üç polis yaralandı. Savaşçılar kayıp vermeden çekildiler.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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80 Saatlik Direnişi Yaşayanlar Anlatıyor:

HER ANI EYLEM OLAN
80 SAATLİK DİRENİŞ...
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İlk gün cenazemizi kaldıracağız
diye bütün arkadaşlarımız yeşil gömleklerini giyip güzel güzel gelmişti.
İkinci gün ise bu tablodan eser kalmadı. Kiminin üstünde simli tişörtler,
kadın resmi olan, kocaman Nike yazan tişörtler, birinde amca gömleği,
bir kadın arkadaşımızda 40 numara
ayakkabı, dar paça bir pantalon ve
üzerine çok bol gelen bir tişört,
gazdan korunmak için çiçekli yastık
yüzleri takanlar. Askeri şık görüntümüz bu hale geldi. Bir ara birbirimize
bakıp güldük. Bir arkadaşımız hortumu takmış erkekler tuvaletine sıraya
geçirmiş herkesi. Gazlı sudan yananları sıradan geçirip su tutuyor.
4 gün içinde bir çoğumuz uyku
ve açlık hissini kaybettik. Ama bu
durum kimseyi strese sokmadı. Tam
tersi kimsenin aklına bile gelmedi.
Nöbet yapmıştık sözde kendi aramızda ama kimse bırakıp gidemedi.
Hani bir kitapta anlatılıyor ya, İkinci
Paylaşım Savaşı’nda Sovyet askerlerini tedavi eden bir merkezde 4
gün boyunca hiç uyumuyorlar hemşireler. Nasıl olabilir diye düşünmüştüm. Oluyormuş, bizim yaşadıklarımız da çok farklı değildi. Sürekli
gaz altında, bir yerden sonra aksırmaktan tıksırmaktan bitkin düşüyor
insan ama gözlerimizin kaydığı anlar
5 dakikayı geçmiyor.

Ya Bu Cenaze Bizim
Geleneklerimize Göre
Gömülecek Ya Da Hepimizi
Öldürdükten Sonra Alıp
Kendisi Gömecek Düşman
3. gün; cemevini özel harekatla
bastıkları an... Mola verdiğimiz zaman, meydanı boş bulup barikatları
yıkarak gelmişler, ilk defa o zaman
çevik ve özel harekat indi. Hep akrebin TOMA’nın içinden saldırdı
korkaklar, bir tanesi bile araçtan inmeye cesaret edemedi. Gaz atılınca
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4 GÜN DİRENDİK… 4 GÜN UYUMADAN DİRENDİK…
YA BU CENAZE BİZİM GELENEKLERİMİZE GÖRE
GÖMÜLECEK YA DA HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA
ALIP KENDİSİ GÖMECEK DÜŞMAN
cemevinin içine doluşmuş herkes,
gazdan göz gözü görmüyormuş, herkes bayılmış, yerlere serilmiş. Morgda
cenazenin başında 3 kişi varmış.
Onun dışında herkes karşı binadaymış. Arkadaşlar “cenazemizi kaçıracaklar, hep birlikte karşıya morga
koşacağız, izin vermeyeceğiz almalarına demişler. Çağrı yapmışlar herkese. 7 arkadaşımız koşmuşlar.
Bu arkadaşlarımız, özel harekat
silahlarla cemevi bahçesindeyken,
gaz içindeki bahçeye fırlayıp şehidimizi koruyor. Orada taranmayı
göze alarak koşuyorlar. Morgun kapısını çalıyorlar ama içeridekiler polis
diye açmıyorlar. "Arkadaşlar biziz"
deyince kapı açılıyor. Bu esnada
polis sadece izliyor ve bir kısmı kaçıyor. Şaşkınlıktan ve korkudan gözaltı yapmaya cesaret edemiyorlar.
Arkadaşlarımızın cüreti karşısında
donup kalıyorlar. Arkadaşlar kapı
açılana kadar yoğun gaz altında kaldıkları için çok kötü oluyorlar ama
morga girer girmez barikat kuruyorlar.

Günay ablanın olduğu bölmenin
önünde kenetleniyorlar hemen.
Bu saldırıdan sonra alınan feda
kararı herkesi çok etkiledi. 19 Aralık
geldi aklımıza. 2 arkadaşımız ellerinde
tinerle, Günay ablanın olduğu bölmenin önünde beklemişler. "Canım
Feda" kitabında anlatılanlar geldi aklımıza. Gözümüzün önünde gülüyor
yoldaşlarımız, konuşuyoruz her şeye
dair, tüm bu sohbetler, gülmeler olurken onlar avuçlarının içinde çakmak
tutuyor bir yandan, her an kendilerini
yakabilirler. Herkesin yüreğini yanıp
tutuşturan tek bir duygu vardı; "cesetlerimizi toplamadan asla şehidimize el süremeyecekler" ya bu cenaze
bizim geleneklerimize göre gömülecek ya da hepimizi öldürdükten
sonra alıp kendisi gömecek düşman.

Sibel Yalçın’ın Hasan Ferit’in
Cenazelerini Nasıl
Gömdüysek; Bugün de
Günay’ın Cenazesini Gömdük

HALKA KARŞI SAVAŞA

Direnişimiz herkesi çok etkiledi.

Alevi-Bektaşi Derneklerinin başkanlarının yaptığı bir toplantıya katıldık
3. gün cemevinde. Kararlılığımız,
karşısında çok etkilendiler. Arada çıkıp "karşılıklı olarak taviz vermek
gerekiyor daha fazla can yanmaması
için" diyenler oldu. Hepsine tek tek
anlattık neden bir milim bile geri atmayacağımızı. Birisi ukala ukala "arkadaşlar devlet geri atmaz, bunu aklınızdan çıkarın bir kere" dedi. Ona
da ağzının payını verdik. Paşa paşa
açacak o yolu, açtıracağız, halk şehidine sahip çıkar dedik. Hasan Ferit
cenazesini, Sibel Yalçın’ı örnek verdik. Sizin göreviniz arabuluculuk
değil dedik. Taraf olun dedik, bu ülkede 45 yıldır devrimcilerin cenazesi
böyle kalkıyor ve yine böyle kalkacak.
Kimse bizden taviz beklemesin, hangi
cenazemiz halka zarar vermiş, provokasyon yaratmış, devlet saldırmazsa
provokasyon da olmaz dedik. Biz
şehitlerimize olan son görevimizi
yerine getiriyoruz. Silah olmasın şu
olmasın bizimle bu pazarlığı yapmanız hiç iyi değil, olur veya olmaz
sorun bu değil, bizimle pazarlık yapmayın, valiliğin bu keyfiliğe, bu yasadışılığına karşı çıkın dedik. Hangi
kitapta yazar cenazeye karışmak,
hangi yasada var cenazeyi defnettirmemek? Yok böyle bir şey. Bugün
verilen küçük bir taviz yarın daha
büyük, daha keyfi infazlar demek.
Dik duracağız, hem katlettiler hem
de 3 gündür saldırıyorlar, bunu kabul
etmiyoruz. Bizim ancak ölümüzü
toplarlar buradan o cenazeyi almak
için dedik.
İçlerinden bazıları "bizim görevi-

miz size akıl vermek değil, cenazenin
yapılması için onlara nasıl bir desteğimiz olacaksa onu yapmaktır" dedi.
Bazı HDP’liler gelip el sıkıştılar bizimle, Alevi-Bektaşi Federasyonu
Başkanı gelip tanıştı, el sıkıştı. Hepsi
çok saygılıydı. Cenaze bittikten sonra
da gelip bizi gördüler.
Cemevinin morg bölümünde çalışan abi "siz nasıl insanlarsınız böyle,
kaç gündür ne kadar yoruldunuz"
dedi. Cenazeden sonra cemevini temizledik, pırıl pırıl yaptık. Bunu da
hayranlıkla izlediler.
Dört gün geçirdik cemevinde, bu
esnada yaşadığımız alanı da düzenledik. Bizim olmuştu orası artık.
Günlük yaşamı, temizliği düzenledik.
Sabah bahçede toplu kahvaltı, tuvaletlerin temizliği, yemek organizasyonu vs. hepsini yaptık, görevliler
başta bizi misafir gibi görüyorlardı
ama sonra her şeyi bize bıraktılar.
Son gün temizlik bitince arkadaşlar
cemevi görevlisini almamışlar içeri
"yeni sildik daha kurumadı, giremezsin" demişler. Adam da önce "bir
de bizi almamaya başladınız ha, iyice
sahiplendiniz" der gibi bakmış, sonra
sevecen bir şekilde gülmüş.
Cenaze günü halk bir derya deniz
olup aktı. "Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar" sloganını atıyordu
halk. İlk defa bu kadar güçlü ajitasyonlar gördüm. Bütün slogancılar
doğallığında ajitasyon çekiyordu.
Ajitasyon gerçekten hissedince etkili
oluyormuş, bunu gördüm.
Karakolun önünden geçerken bir
arkadaşımız bağırıyor: "Neredesiniz

Şehidimizi Sahiplenmemizi
Engelleyemezsiniz!

halk düşmanları, hadi çıkın dışarı"
diye bağırıyor, kitle "İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür, İşte Burası Faşist Yuvası" diye slogan atıyor.
Cenazeyi defnederken polis helikopter kamera gönderdi tam defin
yapılan yerin üstüne. Sapanımız yoktu
düşürmek için. Biz de tek tiplerle
kuşattık mezarın etrafını. Hepsi sancaklara yukarı kaldırıp ortada birleştirdi, düşmanın görüntü almasını
engelledi.

GÜNAY’IM
TESLİM OLMAMIŞ…
Günay ablanın annesi yiğit bir
Anadolu kadını. Bir kaç damla gözyaşı dışında hiç ağlamadı. Gömerken
dimdik durdu, ağlamadı; ağlayan
kızlarına da kızdı."Ağlayacaksanız
gidin evde ağlayın" dedi. Kızının tabutunu omuzlarında çıkarırken zafer
işaretiyle çıkardı. "Günay’ım teslim
olmamış, benim kızım teslim olmamış, keşke sen de sıksaydın onlara"...
ağıtları böyleydi Makbule anamızın.
İlk katafalka koyduğumuzda "benim
şimdi yüzlerce Günay’ım oldu, burada
herkes Günay, Günaylar bitmez, Günaylar bitmez, faşistler katletti kızımı,
onun suçu neydi, tek suçu devrimci
olmaktı" dedi basının karşısında. Röportaj yapan gazetecilere de "çekiyorsunuz ama söylediklerimin hepsini
verin, kesmeyin hepsini verin" dedi.
Gece demiş ki "Günayı’mın yoldaşları
var, hesabını sorarlar, sabaha bir tanesinin ölüm haberini alsak" demiş.
O akşam da Okmeydanı’nda polis
cezalandırması oldu.

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

tekrar oturma eylemi yapıldı. Mesrure Karagülle, Mehmet
Ter, Ceren Yılmaz, Aysun Kaşdaş, Eda Arı ve Aka-Der
ve Partizan'dan isimlerini öğrenemediğimiz 4 kişi işkenceyle gözaltına alınarak emniyete götürüldüler...

Ankara Halk Cephesi, 24 Temmuz sabahı İstanbul’da
devrimcilerin yaşadığı mahallelere saldıran ve Bağcılarda
Günay Özarslan’ı katleden polisten hesap sormak için
oturma eylemi yaptı..
"Katliamların Operasyonların Hesabını Soracağız
Günay Özarslan Ölümsüzdür- Halk Cephesi” yazılı pankartla Güven Park’ta yapılan oturma eyleminde Abdurrahman Aziz Arslan ve Celal Ertürk işkenceyle gözaltına
alındı. Saat 15.00’da Sakarya Caddesi Heykel önünde
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“Ya şehidimiz hak ettiği ve istediği gibi defnedilecek,
Ya da biz de onunla birlikte defnedileceğiz.”

HER ANI EYLEM OLAN 80 SAATTE;

FEDA, VEFA, BAĞLILIK VE
DİRENİŞ VARDI!

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015
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4 gün… 80 saat boyunca… Günay’ın yoldaşları, Gazi halkıyla yine
omuz omuza direndi faşizmin zulmüne karşı… Bir esnafın deyimiyle
“35 yıldır” görmemişti Gazi halkı
böyle bir saldırıyı. Ama bu zulme
karşı tavır; teslim olarak, devrimcilerin cenazesini sahipsiz bırakarak
değil, tam tersine her zamankinden
daha da büyük bir sevgiyle, her zamankinden daha büyük bir faşizme
öfkeyle sahip çıktılar yiğit Cepheli
kadın savaşçının naaşına…
Silahların, gaz bombalarının konuştuğu Gazi’deki çatışmalarda, Cepheliler her anını eyleme dönüştürdükleri direnişle, Cephe geleneklerine,
Gültepe, Kocamustafapaşa direnişlerine yeni bir halka daha ekledi.
80 saat boyunca bu direniş sürdü.
Şimdi Günay Özarslan’ın cenazesinde de, onun cenazesini alabilmek
için yoldaşları kendini feda etmek
için hazırdı. Çünkü biz biliyoruz ki
emperyalizmin yeni sömürgesi bir
ülkede, faşizmin en vahşi şekilde
katliamlara giriştiği böyle bir ülkede
FEDAYI GÖZE ALMADAN CENAZEMİZİ ALMAK BİLE, CENAZEMİZİ GELENEKLERİMİZE
GÖRE DEFNEDEBİLMEK BİLE
MÜMKÜN DEĞİLDİR!
İşte bu bilinçle çatışan Günay’ın
yoldaşları, çatışmak dışında feda eylemi gönüllülüklerini de yine dile
getirdiler.
Cepheliler, Günay’ın yoldaşları,
“cenazemiz için kendimizi feda edelim” dediler…
Karşınızda Cephe var, karşınızda
Cephe savaşçıları, karşınızda katle-

dilen Cephe savaşçılarının öcünü almak için sıraya girmiş Cepheliler
var…
"Yoldaşlarımıza ve halkımıza;
Bu ülkede adalet yok. 24 Temmuz
sabaha karşı saat 04.20’de İstanbul
Bağcılar’da bir devrimci katledildi;
Günay Özarslan. 15 kurşunla katlettiler yoldaşımızı. Yoldaşımız karşısında düşman bir kez daha yenilgi
yaşadı. Günay yoldaşımız Kızıldere'den Çağlayan’a büyüyerek süren
teslim olmama geleneğimize bir halka
daha ekledi.
Günay'dan korkan katiller, cenazesinden de korkuyorlar. AKP faşizmi,
işkenceci polisleriyle üç gündür Günay Özarslan’ı sahiplenen halkımıza
saldırıyor. Üç gündür direniyoruz.
Faşizm; halka düşmandır. Halkın değerlerine, geleneklerine düşmandır.
İşte bu yüzden saldırıyor cenazemize.
Faşizm korkaktır. Korkusu halktandır.
Ve bugün faşizm, iktidar bekçisi
AKP ile birlikte tükenişi yaşarken
daha da saldırganlaşmıştır.
Bizler ilan ediyoruz!
Günay Özarslan yoldaşımızın cenazesi devrimci halk geleneklerine

göre kaldırılacaktır. Günlerdir bunu
engellemek için azgınca saldıran halk
düşmanları iyi bilsin ki şehit cenazemize yönelik herhangi bir müdahale
olduğunda kendimizi feda edeceğiz.
Bedenlerimizi ateşe vereceğiz.
Yeni şehitler pahasına da olsa şehidimizi geleneklerimize göre defnedeceğimizi söylemiştik. Söylediğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz. Ya şehidimiz hak ettiği ve istediği gibi defnedilecek ya da biz de
onunla birlikte defnedileceğiz.
Emperyalizm bizi yenemez, çünkü
Ahmet İbililer’den bugünlere fedayı
kuşanarak halklarımızın kurtuluş
umudunu büyütenler var. Çünkü Günay Özarslanlar var.
Arap, Türk, Kürt ve her milliyetten, inançtan halkımız ve gençlerimiz!
Şehitlerimiz bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Sizin için
bağımsız, demokratik, sosyalist bir
Türkiye için seve seve canlarını feda
ediyorlar. Ve şimdi biz de onlarla
aynı onuru yaşıyoruz. Gün "barış"
aldatmacasına kanarak düzeniçi çözümler peşinden gitmenin günü değildir. Gün, Günay Özarslanlar’ın
kurtuluşa kadar savaşanların safında
savaşmanın günüdür. Gün hesap sormanın günüdür. FEDA GÜNÜDÜR!
Günay Özarslan Ölümsüzdür!
Şehitlerimize Uzanan
Elleri Kıracağız!
Şehitlerimizin Hesabını
Sorduk Soracağız!
Kahrolsun Emperyalizm,
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
Günay Özarslan’ın yoldaşları
26 Temmuz 2015
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80 Saatlik Direnişi Yaşayanlar Anlatıyor:

HER ANI EYLEM OLAN
80 SAATLİK DİRENİŞ...
Sabah saatlerinde aileden vekalet aldık. Müvekkilimizin
katledilmesi ile ilgili dosyayı almak için arkadaşlarımız
adliyeye gittiler. Ancak dosyanın hangi savcıda olduğu
belli değil. Bulamamışlar savcıyı.
Elimizdeki bilgilerle bir suç duyurusu yazdık. Hem
müvekkilimizin katledilmesi ile ilgili hem de cenazenin
defnedilmesine imkan verilmemesi ve saldırılar ile ilgili
suç duyuruları hazırladık. Aile ile birlikte adliyede
buluştuk. Suç duyurusunu ve basın açıklamasını ÇHD
olarak yaptık.
Biz adliye merdivenlerinde yerimizi alıp alkışlarla
açıklamaya başladık. Polis hemen arkamızdan gelip bizi
itmeye başladı. Gitmemek için direndik. İtiş kakış biraz
sürdü. Sonra polisi teşhir eden konuşmalar yaptık. Konuşmaları ÇHD şube başkanı ve Genel Başkan yaptılar.
Anne de konuştu ve basına kızının defnedilmesine izin
verilmediğini, cemevine durmaksızın saldırıların yapıldığını, insanların yaralandığını anlattı.
Öğleden önce meselenin çözümü için görüşmeler sürüyordu. Vali ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç
çıktığını öğrenmiştik. Zaten bir gün önceden saat 16.00’a
çağrı yapılmıştı.
Müvekkilimizin cenazesini cemevinden çıkarıp Gazi’nin ana caddesinde hareket etmeye başladık. Eski
Karakol’un önüne kadar götürüldü ve orada düzenli kortejler ile yürüyüşe geçildi. Yol boyunca Gazi halkı ile
beraber direnerek cenazemizi geleneklere göre gömme
hakkını kazandığımız anlatıldı. Sürekli ajitasyon, propoganda ve sloganlarla yüründü. Tekrar cemevinin önüne
geldiğimizde müvekkilimizi arabadan indirip omuzlarımıza
aldık.
Bu şekilde mezarlığa kadar yürüdük. Mezarlıkta bir
ara küçük helikopterler ile sanırım onlara peridatör
diyorlar başımızın üstüne kadar gelip çekim yaptılar.

FAŞİZMİN OLDUĞU YERDE DİRENMEDEN KAZANILMIŞ
HAKLARINIZI DA KORUYAMAZSINIZ!

Havai fişek atılınca alet kaçmaya başladı.
Burada anma yapıldı.
AKP iktidarı kendi çıkmazında çırpındıkça battı.
Hem ibadethaneye saldırdıkları ve cenazeyi vermedikleri için teşhir oldular. Hem de o vermeyi istemedikleri
kızıl maskeli flamalı görüntüler üç gün boyunca ekranlarda
göründü. Bu görüntüleri istemedikleri için saldırdılar
ama tam aksi oldu.
Müvekkilimiz Gazi’de barikat direnişleri ile uğurlandı.
Bir devrimciyi infaz edip sonra da bir şey yokmuş gibi
davramayacaklarını bir kez daha gördüler.
Bu direnişi halk da takdir etti. HDP’liler mitinge izin
verilmeyince basın açıklaması yaptılar. Üstelik de basın
açıklamasında bile üstlerini arattılar. Onların karşısında
bizim meşruluk bilincimiz çok açık bir şekilde görünüyordu.
Bu direniş ile infazı ve cenazenin verilmediğini herkes
duymuş oldu. Böylece katılım da daha yüksek oldu.

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

K ATLİAMLARIN, BASKINLARIN
HESABINI SORACAĞIZ
Anadolu Haklar Derneği’ne yapılan polis baskını ve
Bağcılar’da katledilen devrimci Günay Özarslan için 1
Mayıs Mahallesi’nde 24 Temmuz’da yürüyüş yapıldı.
Karakol durağından başlayan yürüyüşte köprüye kadar
gidilip geri dönülerek Emek Pastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Baskılar Bizi Yıldıramaz,
Günay Özarslan Ölümsüzdür, Katil Devlet Hesap Verece”,
Yaşasın Devrimci Dayanışma, Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak” sloganları atıldı.
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Direnen Gazi Halkı Kazandı,
Kürt Halkının Yiğit Kızı Günay
Gazi
Gazi Toprağına
Toprağına Kavuştu
Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015
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4 gün süren direnişin ardından
27 Temmuz’da Gazi halkı yiğit kızını
o bereketli, o güzel toprağına kattı.
Şimdi artık, Kürt halkının yiğit kızı,
adımladığı, ekmeğini yiyip, suyunu
içtiği, direnişine taş, sloganına ses
olduğu topraklarda bir tohum oldu.
O artık, Dayı’mızla, Nailler’imizle,
Çuhadarlar’ımızla, Elif Sultan’ımızla
halaya durdu ve zılgıtıyla inletti her
yanı...
Günay omuzlarımızda bir top
karanfil, 15 kez açtı çiçek, 15 kez
gönlümüze doğdu. Onun bedenine
saplanan 15 kurşun, gözümüzde yaş
olsa da en gür sloganımız, sorulacak
hesabımız oldu daha çok.
İşte adımlıyor sokakları yiğit Kürt
kızı. 24’ünde karanfil oldu, Temmuz’un
27’sinde vardı gideceği yola... Katiller
el sürmek istediyse de dokundurtmadı
yoldaşları bedenine o katil elleri. Kendilerini siper ettiler karanfil kırılmasın
diye... Üç gün süren direnişte, ağır
bedeller ödendi. Yaralıların her biri,
Adli Tıp önünde gözaltına alınanlar,
büyük ailesi, Özgür Tutsaklığı paylaştığı
kadın yoldaşları, evlerine varıp iki söz
söylediği hemen herkes onunla son
kez gezdi Gazi’de. Önde yoldaşları,
arkasında kızıl bayraklarıyla, öfkeli,
hesap soran sloganlarıyla gezdi son
kez Günay.
Hazırlamıştı yoldaşları mezar yerini,

sanki bir gelin, kına gecesine hazırlanıyor, kızıla kesmiş her yan, sarı çiçeklerin her biri ömründen çalınan güzelliği mücadelenin. Ve kefeninin için-

deki gibi tabutun üstünde de sarı yıldızımız, uğruna “asla teslim olmadığı”...
Vakti geldi o bereketli toprağa
karışmanın. Kadın yoldaşları yerleştirdi onu, sonsuzluğa varacağı son
yatağına. Küreklerle toprak atıldıkça
ağıtlar yükseldi, her bir yoldaşı sıktı
yumruğunu, biraz gururlu, biraz hazin
ama en çok da öfkeliydi tüm yoldaşları. Onu yoldaşça gömmenin
onuruyla başı dik, ama onsuz olmanın, ondan çalınan yılların, mücadelenin öfkesiyle dolu.
Defin işlemi bitmeye yakın Cephe
Milisleri havaya sıktıkları kurşunlarla
selamladı, yiğit savaşçımızı. Tek tip
birliği kızıl flamalarıyla etrafında
durdu dimdik, zaferi getireceğimiz
günlerin sözünü verdi.
Annesi bir an olsun ayrılmadı
Günay’ın yanından, ağıdı yürekleri
yaktı... Sonra hasretle sardı mezar
taşına yazmasını. Kızıl ve sarı çiçekler
yorgan oldu Günay’a, mezarının üstünü öyle çiçekle doldurdu TAYAD’lı
anaları...
Artık Günay kavuştu toprağına.
Ve üç gün, üç gece omuz omuza
çatışan Gazi halkına, destek veren sol
sosyalist tüm örgütleri selamlayarak
anma başladı. Önce Dev-Genç’li bir
yoldaşı Nazım Hikmet’in “Zafere
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Dair” isimli şiirini okudu. Sonrasında
TAYAD’lı bir anamız söz alarak Günay’ın son yolculuğu için verilen mücadeleyi anlattı. Ümit İlter’in şiiri
okundu
“...Bekleyin halk düşmanları,
Günay Günay çıkıp karşınıza
Dokunacağız hayatın tetiğine...”
Ve son olarak da Grup Yorum
geldi, Günay’ın isteği üzerine Munzur’u söyledi, Dersim’in yiğit kızı
için. Ve tüm şehitlerimiz gibi “Bize
Ölüm Yok” denildi hep bir ağızdan.
Ve herkes son kez toprağına, çiçeğine el sürerek, bu yiğit kızın annesinin elini öperek ayrıldı mezarlıktan.

HER ANI EYLEM OLAN
80 SAATLİK DİRENİŞİMİZ....
24 Temmuz:
Günay Özarslan’ın şehitlik haberini
alan TAYAD’lı Aileler öğlen saatlerinden 22.30’a kadar Adli Tıp önünde
bekledi. Yaptıkları açıklamada 4 kişi
gözaltına alındı işkencelerle. Günlerce
de olsa bekleme kararlılığı içinde olan
aileler ve avukatların uğraşı sonucu
düşman geri adım atmak zorunda kalarak cenazeyi aileye verdi. Zafer direnen devrimci iradenin ve Günay yoldaşımızın yüzünde eksik olmayan zafer
gülüşünün oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren
Gazi Mahallesi’nde çatışmalar başladı. Akşam 19.00’dan itibaren Gazi
sokakları kesintisiz bir şekilde çatışmalara şahit oldu. 23.00’a kadar
aralıksız süren çatışmaların ardından
cenazenin Gazi’ye geldiği öğrenilince
Gazi girişine inilerek cenaze karşılandı. Köşe durağına kadar arabayla
götürülen cenazenin ardından Köşe
durağında önde kırmızı sancaklar ardında Cepheliler ve arkasında kadınların omuzundaki Günay Özarslan
Cemevine kadar taşındı.

25 Temmuz:
Katiller cemevini sarmış durumda. Günay’ımız Gazi Cemevi morgunda. Cemevi içinde yoğun gaz
saldırısına uğrayan halkımız şehidini
bırakmıyor.
İçeridekiler zor şartlara karşın
cemevi içinden çıkmıyorlar. Canları
pahasına cemevinde kalarak şehitlerini koruyacaklarını söylüyorlar.
Cemevinin sokağını 8 Akrep, 3
TOMA tutuyor.
26 Temmuz;
26 Temmuz günü çatışmalar daha
saat 11.30’da başladı. HDP milletvekillerinin de katılımıyla demokratik
kitle örgütlerinin 12.00’da yapacağı
açıklamayı dahi beklemeden polisler
8 akrep ve 3 TOMA ile cemevinin
önüne kadar ani bir baskın yaptı. Bu
saldırı karşısında Halk Cepheliler hiç
tereddüt etmeden direnişe geçti. Önce
sloganlar atıldı, ardından cemevini
korumak için çatışmalar başladı. Cepheliler ellerinde taşlar ve molotoflarla
aralıksız çatıştı. Sürekli olarak TOMA’lardan sıkılan kimyasallı su ile
kitle defalarca çapraz ateşte kaldı.
Cepheliler defalarca ıslandı, gaza boğuldu ama asla geri adım atmadı.
Çatılardan akrepler molotof ve taş
yağmuruna tutuldu. Her yer direniş
oldu Gazi’de. Cepheliler cemevi tarafında çatışırken, Gazi’deki diğer
sol örgütler de karşı sokakta çatıştı.
Çatışmaların daha da arttığı öğle saatlerinde cemevinin üstü ve altında
çatışanlar bir anda polislerin üzerine
yürüyerek katilleri caddede sıkıştırdı.
Bunun üzerine polis kaçtı ve ara sokaklarda çalışan tüm halk bir anda
İsmetpaşa Caddesi’ne çıktı. Binler bir
anda caddeyi doldurdu. Burada kurulan
barikatlar bir bir güçlendirildi. İnşaat
telleri el yordamıyla, kalaslar kullanılarak birbirine bağlandı.
Kızıl bayrakları ve sloganlarıyla
caddeye yayılan Gazili’ler gelen ilk
akrebi, attığı tüm gaza rağmen geri

CEPHE MİLİSLERİ:
Katillerden Hesap
Sorduk Soracağız!
Gülsuyu: Cephe Milisleri 27
Temmuz'da bir açıklama yaparak,
şehitlerin hesabını sormaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamada: "Günay
Özarslan’ı katleden AKP’nin katil polisidir. Hem operasyon yapacak, hem
katledecek hem de terörist biz olacağız.
Hayır asıl terörist AKP’nin ta kendisidir. Cenazemizi bile kaçırmak istiyorlar. İzin vermeyeceğiz! Katlettikleri yetmiyormuş gibi cenazemizi kaldırmamızı bile istemiyorlar.
Bizler de Gülsuyu Mahallesi’nde devriye atan 5 adet zırhlı akrep aracını ve 1
Toma’yı uzun namlulu silahlarımızla
taradık. Yoldaşlarımızın hesabını sormaya devam edeceğiz." sözleri yer aldı.
Sarıgazi: 24 Temmuz gecesi saat
21.00 sularında Sancaktepe Belediyesi
önündeki yolu molotoflarla kapatan
Cepheliler, belediye önündeki akrepleri
havai fişekler ve molotoflarla vurdu.
Neye uğradığını şaşıran katil sürüsü
akreplerini yerinden kımıldatamadı.
Yaklaşık 10 dakika süren eylem boyunca Sarıgazi halkı alkışlarıyla eyleme
destek verdi.
Cephe milisleri aynı anda “Günay
Özarslan Ölümsüzdür Hesabını
Soracağız/DHKC” ve “Suruç’ta
Katleden AKP’dir Hesabını
Soracağız/Cephe” pankartlarını belediye önünde astılar ve güvenli bir şekilde
geri çekildiler.
püskürttü. Ardından katil sürüsü 4
TOMA ve onlarca özel harekat polisleri ile saldırdı. Bu çatışmalarda
DİHA muhabiri Cüneyt Yavuz’un
bacağı kırıldı, Halk Cepheli Sadık
Karaaslan kaşına gelen gaz kapsülüyle
yaralandı. Bir genç yüzüne çarpan
gaz kapsülüyle yaralanırken, 12 yaş-
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Bahçelievler’de Günay
Özarslan İçin
Pankart Asıldı

Günay İçin Cemevinde
Direniş’in 4. Günü

larındaki Yasin de baygınlık geçirdi.
İlerleyen saatlerde de polisler
özel tim ve TEM polislerini halkın
ve cemevinin üzerine sürdüler. 2
gündür cemevini gaz altında tutan
polisler bu kez de özel timlerle
baskın düzenledi. Morg girişine kadar
gelen polislere karşı cemevi içinde
de barikatlar kuruldu, Günay Özarslan’ın bedenine siper oldu yoldaşları.
Buradaki direniş karşısında geri çekilmek zorunda kalan polisler, ardından da ara sokaklarda gözaltı
yapmaya çalıştı. Günay’a siper olan
yoldaşları daha sonra yaptıkları açıklamada ikinci bir saldırı olursa kendilerini yakacaklarını söylediler.
Yoldaşlarını savunan Cepheli kadınlar nöbetlerini sürdürüyor, Günay’ın bedenine düşman eli sürdürmeyen yoldaşları onu Gazi toprağına
kavuşturmak için savaşıyor!
Çatışmalar bu kadar şiddetlenmişken, cemevinin iki sokak altında
bir yerde bir çevik kuvvet polisinin
üç kurşunla göğsünden vurulduğu
ve ilerleyen saatlerde öldüğü bilgisini
aldık... Polisin nasıl vurulduğuna
dair net bilgimiz yok.
Gazi halkı yiğit kızı için çatışıyor.
Artık direnmiyor, savaşıyor!
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Şehitlerimizi Kendi Geleneklerimize
Göre Son Yolculuklarına Uğurlamamıza Hiçbir Güç Engel Olamaz!
26 Temmuz’un 27 Temmuz’a bağlandığı gece cemevinde 3. geceyi de
şehitlerinin yanında geçirdi Halk Cepheliler. Yüzlerinde yoldaşları için 3
gündür verdikleri dişe diş mücadele
ve yaratılan direnişin mutluluğu ve
yoldaşları Günay’ın vatan topraklarına
emanet edene kadar rahat uyku uyumayacaklarının görev bilinciyle bekleyişlerini sürdürdüler. Gece boyu
cemevi bahçesinde marşlar söylendi.
Günay Özarslan’ın sevdiği türküler
söylendi. Polis hiç kimse olmamasına
rağmen boş sokaklara biber gazı atmayı
sürdürdü. Cemevi bahçesinde bekleyen
Halk Cepheliler’i gaza boğdu. Gece
boyu şehitlerini bekleyen Halk Cepheliler’e direnişin 4. günü sabah 5.00’te
tekrar gaz bombaları atarak saldıran
katiller, İsmetpaşa Caddesi’nde kurulan
barikatları kaldırmaya başladı. 26
Temmuz Pazar günü başından yaralanan ve kaşına 20 dikiş atılan Sadık
Karaaslan cemevine gelerek direnişe
katıldı.
Şehitlerimizi kendi geleneklerimize
göre son yolculuklarına uğurlamamıza
hiçbir güç engel olamaz. Bunu düşmana bir kez daha göstereceğiz. Sibel
Yalçın’ın cenazesini alabilmek için
dünyayı ayağa kaldırmış günlerce direnmiştik. Bugün de aynı kararlılıkla
şehitlerimiz için her türlü bedeli ödemeye ve ödetmeye kararlıyız. Bu kararlılıkla Gazi Cemevinde direniş 4.
gününde devam etti.
27 Temmuz:
Bu sabah AKP'nin katil polisleri
Gazi halkına saldırdı. Önce barikatları
dağıtan katiller ardından cemevini
gaza boğup çekildiler. Gazi’de Halk
Cepheliler hazırlıklarına devam ediyor.
Cenaze töreni için bugün 16.00'a çağrı
yapılıyor.

Bahçelievler Halk Cephesi 26 Temmuz'da katil polisler tarafından katledilen
Günay Özarslan şehidimiz için Yenibosna
Pazar pazarına “Günay Özarslan Ölümsüzdür” pankartı astı.

Antep’te yazılama
Antep’in Düztepe Mahallesi’nde 27
Temmuz günü yapılan yazılamalarda 3
adet "Günay Özarslan Ölümsüzdür", 1
adet "Günay Özarslan’ın Hesabını Soracağız" 1 Adet "Kontrgerilla Devletinden Hesap Soracağız" yazılamaları
yapıldı.

Adaletsizliğe Karşı
Mücadelemiz Sürecek
Adana Akkapı Mahallesi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü Halk Cephesi’nin
“Adalet İstiyoruz, Alacağız” kampanyasının bildirileri dağıtıldı. Cadde boyunca
süren dağıtımda 200 bildiri halka ulaştırıldı.
Halkla yapılan sohbetlerde Günay Özarslan'ın cenazesine yapılan saldırılar üzerine
konuşuldu. Direnişin zaferle sonuçlanmasından haberdar olanlar “helal olsun
size” diyerek coşkularını dile getirdi.

Baskılar Bizi Yıldıramaz
Aydın’da 25 Temmuz'da bir DevGenç'li polisler tarafından gözaltına
alındı. Dev-Genç'linin gözaltısı devam
ederken arkadaşları Aydın Terörle Mücadele Şubesi’nin önünde bekleyişlerini sürdürdüler.

Malatya'da Dernek Baskını
AKP’nin yüzü maskeli polisleri hukuksuz operasyonlarına devam ediyorlar. 28 Temmuz sabahı Paşaköşkü’nde
bulunan Malatya Özgürlükler Derneği,
Malatya Emniyeti’nde görevli bütün
özel harekâtçı ve çevik polisler tarafından basıldı. Derneği talan eden eli
kanlı polisler Battal (Gürbüz) İpek adlı
Halk Cepheliyi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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80 Saatlik Direnişi Yaşayanlar Anlatıyor:

HER ANI EYLEM OLAN
80 SAATLİK DİRENİŞ...
mızın olmadığını bu zamana
Günay’ın şehitlik haberini
kadar cenazelerimizi nasıl
alır almaz hemen TAYAD’a
kaldırmışsak o şekilde kalgittim. Orada hazırlık yaptık.
dıracağımızı anlattık. BariŞehit ailemizin yanına gitmek
katları kaldırın demişler. Onüzere ailelerimiz harekete geçti.
lar polisini, TOMA’sını çeksin
Günay’ın ablası Güneş’in
saldırmayı bıraksınlar, o baavukatlarla Adli Tıp’ta oldurikatlar
zaten olmaz ve bu
ğunu, ama ailenin diğer fertcenazeyi
kaldırırız dedik. Polerinin Tuzla’da evde olduğunu
lis
çekilmeden
barikatları kalöğrenmiştik. Diğer TAYAD’lıdırmayacağımızı söyledik.
lar da Adli Tıp önüne geldiler. BURASI GAZİ... FAŞİZMİN TÜRKİYESİ’NDE
Daha sonraki görüşmelerde
Hemen iki pankart hazır- CENAZEMİZİ GELENEKLERİMİZE GÖRE
tektip
olmasın, flama olmasın
KALDIRMAK
İÇİN
BİLE
lattık. Birini kuruma asmak didiye
söylediler.
Bunları bize
ÖLÜMÜNE
DİRENMEK
GEREKİYOR!
ğerini Adli Tıp’ta açmak için.
teklif
bile
etmeyin,
bunun paCenaze alınana kadar herkesi
konuştuk.
Çatışmalar
o
gün
de
gün
zarlığını yapmayız dedik. Bir ara
Adli Tıp’a yolladık, çağrımızı yaptık.
boyu sürdü. O sabah aile ile konuştuk,
kırmızı fular olsun ama sancaklar
Anne, Gazi’deki Pir Sultan’a geldi
saldırı olmazsa saat 12.00’de cenaolmasın dediler. Bunların hepsinde
orada konuştuk. Günay’ın annesi çok
zemizi geleneklerimize yapacağız
biz tek tiplerimiz olacak flamalar
öfkeli ve doğru düşünüyordu.
diye açıkladık.
sancaklar olacak, pankartarımız, reGünay’ın annesi "kızımı almadan
simlerimiz olacak bu konuda bizimle
Bu arada saldırı yoktu. Aile ile
gitmeyeceğim, cenazemi istediği yere
boş yere tartışmamalarını anlattık.
birlikte sesli çağrıya çıktık mahalleye.
götürürüm" diyordu.
Biz onlara sadece, silah ve masBir yerden sonra biz döndük arkaAynı akşam saat 23. 00 gibi cenaze
keliler
olmayacak dedik, ki bu zaten
daşlar devam ettiler mahallede sesli
Gazi’ye geldi.
bizim kendi kararımız. Biz en baştan
çağrı yapmaya.
En baştan itibaren TAYAD’lı analar
itibaren
bunların olmayacağını zaten
O gün biz hazırlıklarımızı,
ailenin ve cenazenin yanındaydılar.
söylüyoruz,
ama onlar silahlı-maskeli
12.00’de cenaze töreni yapacakmışız
pazarlığını
bizimle
yapıyorlar diye
Cenazeyi Gazi’ye getirdiğimiz
gibi yaptık. Sabah saat 10.30’da alevi
bizimle görüşenlere anlattık.
ilk akşam aile ile cenaze konusunda
dernekleri cemevi bahçesinde basın
konuşup birlikte karar aldık. Cenazeyi
En son dede üzerinden Veli Ağbaba
açıklaması yaptılar Akit gazetesinde
nasıl yapacağımızı anlattık. Aile çok
ile
yapılan
görüşmede bizim söyledikendileri ile ilgili çıkan habere dair
güzel bir aile. Düşmana öfkeli.
ğimiz
polisi
çekip saldırıyı durduryapacaklarmış, cenazeye saldırıdan
madan
barikatlar
kalkmaz, maskeli
Sabah cemevine gittik birlikte
dolayı cemevine almışlar açıklamaveya silahlı, zaten bizim böyle bir
orada görevli arkadaşlar cenaze için
larını ve ikisi için açıklama yaptılar.
kararımız yok, bunun dışındaki her
hazırlıklara başladı. Her şeyimizi haŞehit ailesi ve Halk Cephesi de
şey olacak. Bu zamana kadar cenazırladık, cenazeyi yıkadık, cemevi
açıklama yaptı.
zelerimizi nasıl kaldırıyorsak tektipbahçesine çıkarıp törenimizi yaptık.
Öğlen
milletvekillerinin
de
gelip
lerle, flamalar, sancaklar, fotolar, sloTam bu esnada polis saldırdı. Her
açıklama yapacaklarını öğrendik ama
ganlarla ve Eski Karakol’un oradan
tarafı gaza boğdular. Biz cenazemizi
onların açıklama yapmasına fırsat
mezarlığı kadar yürüyüş yaparak kaltekrar morga kaldırdık. Cenazeyi kokalmadan
tekrar
polis
saldırdı.
Çadıracağız. Bunları değiştirmeyiz. Salrumaya dönük tedbir aldık. Çatışmalar
tışmalar başladı ve tüm gün aralıksız
dırırlarsa saldırsınlar, biz burada dio saatten itibaren aralıksız sürdü.
renmeye
devam ederiz, dedik.
sürdü.
Aynı
gün
içinde
CHP'li
Veli
- İlk saldırının olduğu gün maAğbaba
cemevi
dedesini
aramış
soBiz oradayken Faruk Çelik aradı.
hallenin muhtarı, avukatlar ve alevi
runu çözmek için.
Dede, polisin saldırısını ona da anlattı.
derneklerinden biri Gazi Karakolu’na
Maskeli-silahlı olmayacak vs. flagörüşmeye gitmişler. O görüşmeden
Veli Ağbaba bize, “silah olmayamalara da izin vermiyor valilik. Bunbir şey çıkmadı zaten.
cak, maske olmayacak bunun temilarda bir şey yok, polis olmasa bu
natını verir misiniz?” diye sordu.
- Sabah cemevine gittim. Aile ile
cenaze kalkar içeriğinde konuştu.
Biz, cenazemizde böyle bir kararı-
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Özel timin cenazeyi kaçırmak istediğini kaç gündür kendilerinin de
gaz altında kaldığını anlattı. Faruk
Çelik, vali ile görüşeceğini söylemiş.
Bu görüşme trafiğinden sonra cenazenin kalkacağı gün öğleden önce
dede bizi çağırdı karakoldan aramışlar
saat 12’de kaldırsınlar demişler, başka
şart koşmamışlar. Biz de saat 12.00’de
kaldırmayacağımızı 16.00’ya çağrı
yaptığımızı 12.00’de ailenin suç duyurusunda bulunacağını söyleyip çıktık. Bu arada aynı gün 11.00’de milletvekilleri ve alevi dernekleri valilik
önünde basın açıklaması yapıp vali
ile görüşmüşler.
Sonra vali ile görüşmeye giden
heyet cemevine geldi. Onlarla yukarıda bir toplantı yaptık kısaca.
Cemevi yönetimi, dede kısaca
kaç gündür yaşananları anlattı. Heyet,
valilikteki görüşmelerini anlattı. Önce
iki vali yardımcısı ile görüşmüşler.
cemevine yapılan saldırıyı vs. anlatmışlar. Silah ve maskelilerin olmayacağını söylemişler. Sonra bize sordular ne yapacağımızı.
Biz de anlattık. Bizimle yapılan
pazarlık konularında flama, fular, resim vs. olmasın deniyor. Bunlar olacak, tektiplerimiz olacak ve neden
bunların olması gerektiğini anlattık.
Sadece silah ve maskelilerin olmayacağını bunun en başından itibaren
kendi kararımız olduğunu anlattık.
Biz bunu söyleyince hepsinde bir
rahatlama hissettim.
Sonra cenaze nasıl olacak, güvenlik vs. onu konuşalım dediler.
Biz cenazemizin güvenliğini ve genel
güvenliği alacağımızı, bunun için
görevlilerimizin olduğunu anlattık.
Onların kitle katılımını sağlamalarının
yeterli olacağını söyledik. Onlar da
orada kitlesel katılım için tüm üyelere
mesaj çekelim vs. deyip toplantıyı
bitirdik.

Tabi tüm bu tartışmaların, pazarlıkların içerisinde bizim dışımızdaki
herkeste şu cenaze kalksın da nasıl
kalkarsa kalsın, yazık kaç gündür
bekliyor düşüncesi vardı. Görüştüklerimizle bunun tartışmasını yapıp
sıradan bir cenaze olmadığını, bir
devrimcinin cenazesi olduğunu tüm
bu yaşananların sebebinin biz olmadığımızı anlattık.
Pazarlıklar kısmı bu şekildeydi.
Tekrar saldırının oluduğu pazar
gününe döneyim. Pazar günü
12.00’ye doğru başladı saldırı ve
gece yarısına kadar sürdü. Özel tim
de cenazeyi kaçırmaya çalıştı. Görevli
arkadaşlar hemen barikatları vs. kurdular cenazenin güvenliğini aldılar.
Bundan sonra cemevi içine girmeye
çalışılırsa ne yapacağız diye konuşup
ekipler belirlemelerini konuştuk arkadaşlarla. Özel timin bu saldırısı
aileyi de cenazemizi kaçıracaklar
diye korkuttu. Ve bu korku ile abla,
teyzeler, kuzenleri artık bu cenazeyi
defnedelim. Tamam, meclisin önünden degil, buradan alalım götürelim
mezarlığa demeye başladılar. Yoksa
daha kötü şeyler olacak. Biz başka
insanların ölmesini istemiyoruz. Burada bir sürü insan var, biz artık Günay’ın ölümüne üzülmüyoruz, daha
kötü şeyler olmasından korkuyoruz
dediler. Anne, “ben başka çocukların
ölmesini istemiyorum, onlara yazık,
üç gündür burada mahvoldular. Ben
kendi acımı unuttum bu çocuklara
üzülüyorum. Onlar da ölmesin ne
yapacaksak yapalım artık” dedi.
Ailenin hepsi yukarıda bir odadaydık zaten. Onlara bu saldırıların
amacını anlattk. Düşmanın tam da
bizi bu psikolojiye sokmak istediğini
söyledik. "Saldırıp korkutarak, cenazemizi kaçırmakla korkutarak alelacele cenazeyi gömmemizi istiyorlar.
Ama bunu yapmak bize yakışmaz.
Biz Günay’ın vasiyetini yerine ge-

tirmeye kararlıyız. Siz de korkmayın,
Günay da bunu isterdi emin olun.
Günay sıradan biri değildi, devrimciydi, devrimci gibi şehit düştü, düşmana teslim olmadı. Biz de ona layık
bir tören yapmak zorundayız. Bunu
yapmazsak Günay bize kızar bunu
unutmayın. Günay’ı düşman 15 kurşunla katletti. Şimdi de bize cenaze
yaptırmıyor, buna hakları yok. Gerekirse burada bizi de öldürürler ama
biz Günay’ın vasiyetini yerine getirmeden onu gömmeyeceğiz. Onların
istedikleri değil, bizim dediğimiz
olacak. Madem onlar bizim insanımızı
katletti, onun cenazesini de yaptıracak.
Bu konuda bize güvenin. Biz zaten
canımızı vermişiz, buraya polis gelse
ne yapabilir, en fazla bir canımız
var onu alır, bunu da biz yoldaşları
olarak vermeye hazırız. Siz bizim
için endişelenmeyin" diye anlattık.
Süre uzadıkça aile, yeter başkaları
da zarar görecek, biz başka çocukların
ölmesini istemiyoruz, bir an önce
cenazeyi kaldıralım ruh haline girdi.
Ama anlatınca hemen ikna oldular.
Hatta anne bana onlar da bizi bu duruma düşürmek istiyor değil mi diye
soruyordu.
Anne ve ablasının tavrı en baştan
itibaren çok iyiydi. Anne hep gözlerimin içine bakıyordu. Ne olacak,
ne yapacağız diye.
Annenin en son söylediği şu oldu:
"İlk gün, olan olmuş cenazeyi kaldıralım gidelim diyordum, üzülüyordum. Ama bunlar böyle saldırınca
içime koca bir öfke doldu.
Onlar benim düşmanım. Çocuğuma 15 kurşun sıktılar, burada cenazesine, insanlarımıza kaç gündür
saldırdılar içimde koca bir öfke oluştu.
Kızımı vurduklarında böyle değildi
ama şimdi koca bir öfke var. Gazi
kadar büyük öfkem. Ve bu ancak kızımın hesabı sorulunca diner. Ben
de onlardan hesap soracam. Madem
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onlar bize bunları yaptılar kızımı öldürdüler kızımın bıraktığı yerden
ben devam edeceğim onun mücadelesine” dedi.
Anne gerçekten çok öfkeli ve bizi
çok seviyor. Hep bize bir şey olacak
diye korktu, üzüldü.
Cenaze boyunca Günay’ın annesi,
ablaları, abisinin eşi, teyzeleri hep
oradaydı.
Teyzeler daha sıradandı. Hatta
Özel Tim saldırısı sonrası anneye
"bir açıklama yap, rica et cenazemizi
gömelim" de diyorlar. Anne onlara
"vıy, ben düşmana ne rica edecem.
Onlar benim düşmanım, onların önünde ne boyun eğecekmişim onlar benim canımı aldılar. Onlar benim kızımı 15 kurşunla öldürdüler, onlardan
ne rica edecem, bunu ben yapmam"
diye cevap verdi.
Anne bunu anlattı bana. Bunun
üzerinden konuştuk. Doğru yaptığını,
doğru düşündüğünü konuştuk. Anne
örgütlü aslında. Düşmana öfkeli.
Cenazeyi kaldırdığımız günün sabahında ablası Evrim bana teyzelerim
de devrimci olacak diyor. Kendi aralarında konuşmuşlar akşam. Teyzeler
bunları biz TV’den izleseydik onlar
da rahat dursunlar, cenazeleri kaldırsınlar derdik. Ama gerçekler hiç
de öyle değilmiş. Şimdi anlıyoruz
bu çocukların yaptğı hiçbir şey yok.
Onlar gelip çocuklara saldırıyorlar
çocuklar ne yapsın maske de takacak,
taş da atacak tabi diyorlar.
Cenazeyi kaldırıp teyzeleri yolcu
ederken hepsi bize teşekkür etti,
emeklerinize sağlık dediler. Hatta
vedalaşırken N. abla anneye “sen
çok güzel süper bir annesin” deyince
teyzeler “sen de süpersin. Biz de
sana hayran olduk” dediler.
Saldırılar olunca ertesi gün aile
ve akrabalar bana şunu söylediler:
“Biz cenazeyi alalım omzumuza ne-

reden kaldıracaksak götürelim kaldıralım, saldıracaklarsa da bize saldırsınlar gençler bir kenarda dursun
biz kadınlar olarak böyle yapalım.”
Öğlen 12.00’ye cenaze çağrısı
yaptığımızda düşmanın saldırısı cenaze saatinden önce olmasaydı kadınlar olarak cenazenin önüne geçip
cenaze ile birlikte yürüyecektik, kitle
de arkamızda olurdu. Saldırırsa böyle
saldırsınlar diye düşünmüştük. Ama
bizim söylediğimiz saatten önce çatışmalar başlayınca bunu yapamadık.
Ailenin, akrabaların hep cenazeyi
biz alalım, önde biz olalım, gençler
GAZİ’NİN ÇOCUK
GENERALLERİ...
ERKEN BÜYÜYOR
ÇOCUKLARIMIZ
BARİKATLARDA,
DİRENİŞLERDE,
PANZERLERE,
TOMA’LARA KARŞI
DİRENEREK
BÜYÜYORLAR...
ŞİMDİ HEPSİ
BİRER BERKİN ONLARIN...
olmasın teklifi vardı. Eğer görüşmelerden bir sonuç çıkmasaydı uygun
bir zamanda böyle yapalım diye düşünüyordum.
Çok emek verdi güzel çatıştı kitlemiz. İlk defa böyle bir çatışmanın
içinde bulundum. Çok kararlı, istekli
bir kitlemiz var. Hiç yorulduk diyeni
görmedim gençlerimizden. Islanıyorlar, gaza boğuluyorlar, bir soluk
alıp devam ediyorlar.
Cenazenin hazırlanması, mezar
yerinin ayarlanması ile TAYAD’lılar
ilgilendi. Cenazenin yıkanması, kınasının yakılması, törene hazırlan-

masını TAYAD’lı analar yaptı. Yanlarında genç arkadaşlar da vardı.
Cenaze yıkanırken Güneş ablası
da hep başında durdu. Ailenin diğer
bireylerinden orada olanlara da en
son üzerine su döktürüldü. Kadın
arkadaşlarımızdan görmek isteyenler,
su dökmek isteyenler de gelip su
döktü cenazeye. Sonra ellerine ve
saçına kadın yoldaşları olarak kınasını
biz yaktık. Boynuna Bakırköy Hapisanesi’nin yaptığı yıldızlı boncuk
kolyesini koyduk. Bayrağımızı koyduk. Kefene sardık, kırmızı beze sardık. Gelin gibi süsledik Günay’ı çiçeklerle.
Yüzü gülümsüyordu her zamanki
gibi Günay’ın. Gözünün biri hafif
açıktı. Yüzünde yara vs yoktu, bildiğimiz Günay’dı. Bacaklarında, kalçasında gördüm kurşun izi. Ensede
de vardı sanırım.
Tabuta koyup tabutu süsledik,
sonra kadınlar olarak yüzü açık olarak
cemevinin bahçesine çıkardık ve burada kitlemiz de gördü. Saygı duruşunda bulunanlar, öpmek isteyenler
gördüler Günay’ı. Tam bu sırada saldırı başladı.
Dünkü tören öncesi de tekrar hazırladık tabutu. Bu sefer tüm kitleye
göstermedik sadece yurtdışından gelen iki ablası gördü. Sonra yüzünü
vs kapatıp hazırladık. Tabutun üzerini
karanfillerle süsleyip üzerine Cephe
bayrağı koyuldu. Sonra bu bayrak
mezarın üzerine serildi.
Biz pazarlıkların sonucunu beklemeden pazartesi saat 16.00’ya çağrımızı yaptık. Her anlamda hazırlıklarımızı yaptık. Öğlen valiliğe giden
heyet gelip onlarla toplantı yapıldıktan
sonra biz de kitlemize tekrar cenazeyi
saat 16.00’da kaldıracağımızı, düşmana geri adım attırdığımızı açıklayıp
tüm kitlemizi buraya çağırmalarını
istedik.
Sonra mezar yerini kontrole gi-
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dildi. Orada bir aksilik olup olmadığını kontrol ettiler. Sonra cemevindeki
kitleye meclise önden bir grup gitsin
onlardan sonra da cenazeyi çıkaracağımızı ve meclis önünden yürüyüşe
başlayacağımızı duyurduk. Saat 15.40
gibi kitle ile birlikte cenazeyi alıp
meclise doğru yola çıktık. Cenazeyi
deponun önünden değil, otobüslerin
gidiş yolundan dolaştırarak meclis
önüne getirdik. Dolayısıyla daha
fazla sokaktan geçirmiş de olduk.
Meclisin önünde kortejler oluşturduk,
ama kitlenin çoğunu korteje sokamadık bile. Saat 16.30’dan sonra yürüyüşe başlayabildik. Çok kalabalıktı,
meclis önüne biz cenzeyle gitmeden
önce resimli dövizler, flamalarla bir
kortej oluşturmuştu arkadaşlar. Bu
esnada diğer solda kendi flamaları
ile katılmak istemiş arkadaşlarımız
buna müsade etmemişler zaten.
Meclis önünde kortejler oluşturup
yürüyüşe başladık. İki saate yakın
sürdü yürüyüş. Ben kitlenin önünde
yürüdüm polisle vs herhangi bir şey
yaşanması durumuna karşı müdahale
edebilmek açısından. T. de arka taraflarla ilgilendi. Yürüyüş çok kalabalıktı. Cemevinin olduğu caddede
insanlar çoktu. Kortejin içindeki
kadar dışında da insan vardı. Kortej
caddede ilerlerken alkışlar zılgıtlarla
karşıladı halk. O caddedeki kitle kortejle birlikte mezarlığa kadar geldi.
Mezarlığın oradaki tepelere çıkanlar

HER ANI EYLEM OLAN
80 SAATLİK
DİRENİŞ...
Destan gibi dört gün
geçirdik. Şehidimize
yaraşır bir cenaze töreni
yaptık ve bunu direnişimizle başardık. Bundan
sonraki sürecimize dair
kafamı daha da açan,
daha da netleştiren bir
süreç oldu benim için...
vardı. Çok güzel kalabalık öfkeli bir
kitle vardı. Mezarlıkta cenaze toprağa
defnedildi, sonra biz proğramımızı
yaptık mezar başında. Saygı duruşu
yapıldı Halk Cephesi adına B. konuşma yaptı. İki tane şiir okundu,
Günay’a yazılan bir yazı okundu,
TAYAD’lı ana konuşma yaptı. Sonra
Grup Yorum, Günay’ın istediği marşları söyledi. Anma esnasında kitlenin
çoğu gitti. Arka taraflara ses gitmemiş.
En son kendi ana kitlemiz kalmıştı.
Anma bittikten sonra dağılındı. Saygı
duruşu sırasında mezardan uzak bir
yerden üç el silah sıkıldı.
Mezarlıktaki proğramın ardından
aileyi Gazi Şehitleri Cemevi’ne getirdik. Orada bir saate yakın durup
sonra evlerine yolcu ettik.

Anne ile gitmeden yedi yemeğini
konuştuk. Onların adetlerine göre
toprağa verildiği gün dahil üçüncü
gününde yemek verilir, bir de kırkında
verilirmiş. Üçünü nerede vermek istediklerini sorduk. Anne benim gönlümden geçen burada olması ama
babasına da soralım cenazeye vs katılamadı belki farklı düşünür dedi.
Biz de tamam siz nerede karar verirseniz biz oraya gelir birlikte yapılacakları yaparız dedik. Bugün aradık
aileyi üç yemeği için baba evden çıkamadığı için Tuzla’da yapmak istiyorlar ve cumartesi günü yapılacak.
Biz yine kendimiz yemeği yapacak
gibi hazırlanırız. Orada aile ile birlikte
yaparız.
Yarın da aileye başsağlığına gidilecek hem de yemekle ilgili ayarlanacakları ayarlarız.
***
Ek olarak ilk çatışmaların olduğu
gün avukat F. abi ve eşi de cemevindeydi. Sonrasında da orada oldular
hep. Ama ilk gün F. abi çok güzeldi.
Polis gaz atıyor o elinde hortum gazın
üstüne su sıkıyor, gaz bombasını alıp
suya atıyor ve elinde ne bir bez var ne
bir şey. Hiç gazdan etkilenmedi hepimizin gözünden burnundan yaşlar akarken o sanki normal bir havada bahçe
sular gibiydi. Doğallığı ve sakinliği
çok güzeldi. Eşi de aynı şekildeydi.
İkisine de saygım bir kat daha arttı.

Basın Ahlakına Uyun, Yalan Haber Yapmayın!
Katillere Ortak Olmayın!
Halk Cephesi Doğan Haber Ajansı (DHA)’na yalan
haber yapmaması için uyarıda bulundu..
Yapılan açıklamada:
"DHA internet sitesinde 26 Temmuz'da "Gazi Mahallesi'nde Polis Müdahalesi" başlığıyla yayınladığınız haberinizde;
"Polis caddede toplanıp barikat kurmaya hazırlanan bazı
gruplara tazyikli su ve gazla müdahale etti" diyorsunuz...
2 gündür, infaz edilerek katledilen Günay Özarslan'ın
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cenazesini geleneklerimize göre kaldırmak için direniyoruz.
Polis gazla, TOMA'larla, plastik mermilerle saldırıyor. Cenazemizi kaldırmamızı engelliyor. Polis gerçek mermi kullanarak katliam hazırlığı yapıyor. İlk barikatları biz kurmadık!
Cenazemize saldırı olduktan sonra barikatlarla direnmeye
başladık. Sizin objektiflerinizde de bu vardır. Yoksa sizin
ahlakınız cenazeyi katil polislere vermemizi mi uygun görüyor? Biraz ahlaklı olun, gerçek haber yapın, haberlerinizi
düzeltin. Katillere ortak olmayın!" denildi.
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Her Devrimci,

Bir Duvar
Yazısıdır!

Günay'a...
Yerde kalmaz kanımız
Yerde kalmadı hiçbir zaman
Yerde kalmayacak
Yine
Ve yine
Ve bin kere
Sorulacaktır hesabımız
Şimdi al kanlar içinde
Şimdi boylu boyunca
Şimdi toprağında karanfil
Halkın yüreğine kuşanılmış
Ateşli ve baş eğmez
Ateşli ve teslimiyet bilmez
Umutlu bir silahtır şehidimiz
Yine
Ve yine
Ve bin kere
Dökülen kanımızın hesabı
Halkın Mahir elleriyle sorulacaktır
Beklesin halk düşmanları
Korkudan titreyen ruhlarıyla beklesinler
Günay gelip alın çatlarına yazacaktır
Yine yazacaktır
Bin kere yazacaktır
Tarihin kanlı hükmünü
Çünkü şehitlik çoğalmaktır bu kavgada
Çünkü şehidimiz kuşandığımız silahtır
Bekleyin halk düşmanları
Günay Günay çıkıp karşınıza
Dokunacağız hayatın tetiğine
Ve artık
Günay'ın düştüğü yerden
Çoğalarak aydınlatacağız zamanı...

Öfkesini kuşandığında elinde dünyayı değiştirmek için
kullandığı fırçasıyla
duvarları boyamıştır
çünkü defalarca ve
bir gün kendisi de
bir duvar yazısı oluverir. Sonu onurumuzdur ile biten,
ölümsüzdür ile biten…
Her devrimci bir
slogandır. Yüreğinin gücü ile haykıran. İsyan eden, arzulayan, “Yaşasın” diye haykıran.
“…Hesap verecek” ile hesap soran. Her devrimci bir toplantı ve
gösteri yürüyüşüdür. Halk denen
deryanın içinde çalkanır durur. Kimi
zaman aralarında kaybolur. Kimi
zaman önlerinde dalgakıran.
Her devrimci bir anıttır. Dayanıklı
bir taştan yontulmuştur. Çeliği sertleşmiştir. Anıtların önünde selam
durur. Ve bir gün kendisi de anıtlaşır.
Her devrimci bir eylemdir. Hareketin kuvvetiyle yol alır. Eylemle
yaşar, eylemle yaşlanır, eylemle
ölümsüzleşir. Tek başına oturma eylemi, tek başına silah, tek başına
zindanlarda direnişçi…
Her devrimci mezar taşını sırtında
taşır. Kimi kez uzun yürüyüşlerin sonunda gölgesinden faydalanır, kimi
kez kurşunlara kalkan eder. Vakti
geldiğinde başucuna koyarak toprağa
uzanıverir. Bu kez de bir mezar taşı
ile son eylemini yapar. Slogan olur,
toplantı-gösteri yürüyüşü olur, slogan
olur, anıtlaşır…
Ve sen, Güzel gözlü, güzel gülüşlü
yoldaşım…

Şu Gazi’nin duvarlarını kaç kez boyadın
umudun renklerine...
Şu Gazi’nin sokaklarını kaç kez arşınladın
umudun sloganlarıyla...
Kaç kez toplantıgösteri yürüyüşü oldun?
Kitlenin arasında, önünde, ardında...
Kaç kez sloganlarınla inlettin yürekleri?
Kaç ananın gönlünü
fethettin gülüşünle? Tek
başına şu Gazi’nin sokakları bizimdir yürüyüşünü takınıp takınıp da “vay be!”
dedirttin...
Sen Cepheli kadınsın Günay. Cephe’nin devrimci kadınısın….
Bak şimdi de senin için yürüyor
Gazi’liler….
Senin için bu sloganlar… bu duvar
yazıları….
Senin sırtında taşıdığın mezar taşını
Gazi’nin toprağına dikeceğiz.
Her devrimci halkı için yaşar. Bak
bugün bu havai fişekler, bu silahlar
senin için patlıyor…
Bu sloganlar senin için atılıyor.
Gözü pek delikanlılar, yiğit kadınlar,
hele çocuklar, hele çocuklar…
Sen zaten bunu biliyordun Günay.
Bir gün tabutunu taşıyacak olan bu
insanlara gülümsüyordun. Sana kızana
kızmıyor, sitem edene bıkmadan anlatıyordun. Seni yorana, üzene inadına
emek veriyordun.
Her Cepheli tek başına devrimdir Günay. Doğru söylüyorsun.
Güzel gözlü, güzel gülüşlü, Cepheli
kadın... Bu gece uzun olacak, seni
bekliyor Gazi’nin yoksul konduları.
Kurtuluşun bayrakları tabutunun arkasından dalgalanmak için bekliyor.
Hadi gel…
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Uğrunda yüzlerce kez öldüğümüz
devrim kuşağının kahramanları arasına
Günay da katıldı..
Mahir ve Cevahir olup 51 saat direndik Maltepe’de. Birtan olduk, ser
verip sır vermedik işkencehanelerde.
589 günlük açlığımızla Berkan olduk,
feda ateşinin içinde hiç kımıldamadan
yedi dakika zaferi işaret eden Fidan
olduk, Dersim dağlarında bir defada
açan 12 karanfil olduk, Gültekin olup
feda silahını kuşandık, Şafak ve Bahtiyar’la adalet olduk adeletsizliğin saraylarında, zulmün karargahlarına baskın veren Cephe’nin alev saçlı kızı
Elif olduk ve 2015'in 24 Temmuz’unda
GÜNAY olup eklendik devrim kuşağının kahramanlarına.
İşte böyle yürüyoruz devrime. Böylesi kahramanlıklar yaratarak, yaşamını
ve verilebilecek tek ve son şey olan
canını tereddütsüz vererek taşıyoruz
adaletin, kurtuluşun, sosyalizmin, umudun, bayrağını...
Günay!
Günay deyince akla ilk gelen şey
kararlılığı, netliği, devrime ve halka
sonsuz inancıdır. Ki, Günay'ı tanıma
şansına sahip yoldaşlarından tutun halktan
insanlara kadar herkesin Günay için ifade
edeceği ilk şey budur..
Kararlılığı ve netliği yaratan "ne için
ve nasıl yaşıyorum" ve "ne için savaşıyorum" sorularına tam cevaplar vermektir. Bu sorulara net cevap verenlerin
devrimci kararlılığı da net oluyor. Günay'daki bu netlik duruşundan, konuşmasına, emeğinden, yoldaşlık ilişkisine,
düşmana kininden, öğrenme isteğine ve
ses tonundan, bakışından gülüşüne kadar
her şeyine yansıyordu. Evet gülmek de.
Bakın Mahir’e, Ulaş’a... Bakın Dayı’ya,
bakın Elif, Şafak, Bahtiyar’a... Ve bakın
Günay'a nasıl da güzel gülüyorlar...
Çünkü yüzlerine yansıyan halkların binlerce yıllık bilgeliğinin gücü ve zafere
mutlak inancıdır.. Yüzlerine yansıyan
yüreklerinin ve beyinlerinin berraklığı,
halka, vatana, yoldaşlara olan sevgileri
ve bağlılıklarıdır.
Günay, bu netliğiyle kendine hiç bir
sınır koymadı.. Taşıdığı yük neyse daha
fazlasını taşıyabileceğine, "bir", "beş",

"on" adım değil, binlerce adım
öne çıkabileceğine inanıyordu. Ve
inandığı gibi yaptı. En öne atıldı.
Savaşın en önündeydi.. Onun için
aşılamayacak engel, hangi görünüm
de olursa olsun yenilemeyecek
düşman yoktu. Zorluklar, yokluklar,
olanaksızlıklar tüm bunlar hayatın
gerçeğiydi ve hepsi de aşılabilecek
şeylerdi. Böyle baktı yaşama...
Çünkü sade düşünüyordu: "Yapılması gereken yapılacaktır"
Yapılacak olanı en iyi şekilde yapmak için var gücüyle çabalıyordu.
Günay!
Her koşulda çok yüksek bir
morale sahip oldu. Savaşta temel
olan neydi? Savaşta temel ve belirleyici olan insandır.. Yani yönetici, komutan, kadro, savaşçı,
tüm bunlar bir savaşta belirleyendir..
Ve ancak yüksek bir moral güce sahip
olanlar bu "belirleyiciliği" hayata geçirirler..
Günay en olumsuz koşularda bile
moralini kaybetmedi. "Ben bilmiyorum, yapabilir miyim?" diye hiç düşünmedi. Yaparım diye baktı. Heyecanlıydı. Sabırsızlanıyordu... Çünkü
hayalleri kocamandı. "Dünyayı fethetme" coşkusuna sahipti. Hayallerinin
bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlanıyordu.
Günay!
Emek verendir.. Bazen bir çocuğu
yetiştirerek, ona öğreterek, bazen de
yoldaşlarının eğitimini üstlenerek..
Tüm bunları yaparken kapsayıcı olur,
yanlış ve eksiklerin bir defada aşılamayacağını bilerek hareket ederdi..
Devrimi, halkı, yoldaşını seven emeğini
esirgemezdi; Günay gibi!
Günay! Yoldaşım Günay!
Biliyorsun bir yoldaş düşünce toprağa
yürek yanar.. Yanan yürekte düşmana
öfke birikir ha birikir. Düşmana olan
kinimiz bilenir. Hesap sormak temel
olur.. İşte böyle doluyuz. Hesap sorulacak! Ondan yana tereddütümüz yok.
Senin karşında korkaklığın uçurumunda
yuvarlanan o katil, şerefsiz, namussuz,
yaşamaları bu dünyaya bile leke olan o
çakal sürüsü suçlarının hesabını vere-

HALKA KARŞI SAVAŞA

cekler.. Halk Kurtuluş Savaşçılarını düşünmek bile onları nasıl titretiyor biliyoruz. Kaçamayacaklar adaletimizden.
Onlar halkın adaletine hesap verirken
yüzümüzde senin gülüşün olacak.
Ve biliriz ki, yüzlerce kez ifade edildiği
gibi hesap sormanın en geniş anlamı
DEVRİMDİR!
Bu sömürücü asalakların, bu zulmeden haydut, terörist düzenin yıkılıp
yerine sosyalizmin inşa edilmesiyle,
yani devrimle binlerce yıllık hesabımızı
sormuş olacağız.. Bunun için sen nasıl
yaşamını ve canını devrime verdiysen,
bizler de senin gibi kendimizi devrime
adayacak ve dava adamı olacağız..
Sana söz Günay!
Söz Sana Günay! Söz olsun ki; HAYALLERİNİ gerçekleştireceğiz. Biliyoruz, gözün arkada kalmayacak. Gözün
arkada kalmasın Günay!
Günay! Yoldaşım Günay!
Artık her nefesimizde, atan şah damarımızda sen de olacaksın.. Günay!
Senle adımlayacak, senle tetiği çekecek,
senle düşmanı yenecek ve zaferlerde
sen gibi güleceğiz...
Günay! Yoldaşım Günay!
Artık ölümsüzler kervanındasın. Ve
seninle orada sonsuza dek görüşeceğiz.
Orada buluşmak üzere Günay.. Son ve
bir kez daha: Hayallerini tamamlayacağız!
Sana layık olacağız!
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SORUDA

Feda Kültürü
Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1-) Neden Feda?
Clausewitz'in savaş için söylediği
"siyasetin farklı araçlarla sürdürülmesi" sözlerini Mao biraz daha
açarak şöyle ifade etmiştir: "siyaset
alışıldık yöntemlerle devam ettirilemediği belirli bir aşamadan öteye
geçmediğinde, yoldaki engelleri ortadan kaldırmak üzere savaş çıkar."
Bu tanımdan yola çıkarak fedayı
şöyle tanımlamak yanlış olmayacak:
"Savaşın bilindik araçlarla sürdürülemediği koşullarda yoldaki engelleri ortadan kaldırmak için halkların yarattığı en güçlü silahtır."
Fedanın kaldıracağı engelin ne
olduğunu anlamak için nasıl bir dünyada ve ülkede yaşadığımıza bakmak
yeterlidir.
Emperyalizmin, siyonizmin ve faşist diktatörlüklerin halklara hangi silahlarla, hangi amaçlarla saldırdığına
bakmak yeterlidir.
Yüzlerce yıllık iktidar deneyimiyle savaşan bir düşmana sahibiz.
Bilimi, teknolojiyi halka karşı savaşta kullanıp tüm silahlarını halka
karşı bir saldırının aracı haline getiriyorlar. Bir tek butona basarak onlarca
füzeyi, roketi, bombayı düşman ilan
ettikleri ülkelerin, halkların üzerine
yağdırıyorlar.
Uydu alıcıları, insanlı, insansız
uçakları, ismini dahi telaffuz edemediğimiz tankları, uçakları, bombaları, patriotları vb. atılan adımlar,
taktikler yaratılan her silah halka
dönmüş durumdadır. İşte değişen bu
koşullarda halkın savaşı da kendini yeniliyor. Savaşta bir taraf olarak varlığını sürdürmek isteyen, savaşma gücünü diri tutmak için olanakları ya-

ratıcı tarzda kullanmak
zorundadır. Feda bu
gücü açığa çıkarıp, halklar cephesinde gelinen
son noktadır. Hem politik-ideolojik özüyle, hem
de aldığı biçim yanıyla
güçlü bir silahtır feda.

2-) Feda
Kültürünü
Yaratan Nedir?

Emperyalizm korkuyu silah olarak kullanıyor. Gücünü tüm ahlaki,
insani değerleri yerle bir ederek, pervasızca saldırarak gösteriyor halklara. Amaç sindirmek, susturmak, çaresiz bırakmaktır. Direnemez, savaşamaz hale getirmektir.
İşgal edilen ülkelerdeki talanın,
yağmanın, işkencenin, zulmün yeni
yöntemlerine bakmak yeterlidir.
Irak'ta, Guantanamo'daki işkence
görüntülerine bakmak yeterlidir.
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’na bakmak yeterlidir. Katliam
için kullanılan askeri mühimmatın sayısından niteliğine, katliam anında yaşananlara bakıldığında görülecektir.
Tutsakları katlederek, düşüncelerini
yok etmek istediler. Kimyasal gazlarla
katledildi insanlarımız, diri diri yakıldılar. Yoldaşlarını kurtarmak için
bedenini tutuşturanlara kurşun yağdırdılar. Onlarca gün aç olan direnişçilere tazyikli sular, envai çeşit gazları sıktılar.
Fedayı ortaya çıkaran bu koşullardır işte. Oligarşinin, emperyalizmin
kendi iradesini halklar üzerinde yarattığı korku, dehşet ve sindirme operasyonlarıyla kabul ettirmek istediği
bu zulmün yarattığı sonuçtur feda.

3-) Feda Kültürünün
Sınıf Savaşımında
Yeri Nedir?
Halklar, halkların öncüleri feda ile
sınıf düşmanlarına güçlü bir şekilde
karşı koyarlar. Burjuvazi, hiçbir değeri
kalmadığı için, sınıf bilincini yüklenerek karşısına feda ile çıkanlardan
korkar. Feda, emperyalizmin ve işbirlikçilerin devasa güçleriyle halklara

teslimiyeti dayatmasına karşı halkların bedenlerini silaha dönüştürerek teslim olmayacaklarının, direneceklerinin en güçlü ifade ediliş biçimidir.
Feda ruhuyla savaşanları hiçbir güç
teslim alamaz.
İnsanlık tarihinin sınıf savaşımları tarihi olduğunu göz önünde tutarsak, fedanın tarihi için de en az o kadar eskidir demek yanlış olmaz. Bir
savaş gerçeği ve savaşların parçası olduğu için fedakarlığın olmadığı hiçbir savaş yoktur. Halklar, sınıf düşmanlarına karşı dünyada ve ülkemizde feda silahını kuşanarak savaşı
büyütmektir.

4-) Düşmanın Fedaya ve
Feda Kültürüne İlişkin
Demagojileri ve
Yalanları Nedir?
Feda, düşmanın beyninde patlayan
bir silahtır. Bu nedenle çeşitli yalan,
demagojilerle fedayı karalamaya çalışırlar.
"Canlı bomba" ya da "intihar
bombacıları" tanımlaması feda eylemlerinin amacını ve politik yönünü
yok sayarak demagoji ve yalanlar
eşliğinde, halkın öncülerini, devrimcileri halkın gözünde kötüleyerek
yapılmaktadır. Halkta korku, panik
uyandırma ve devrimcileri tecrit etmeye yönelik bir saldırıdır bu.
"İntihar" tanımlaması feda eylemleriyle taban tabana zıt bir tanımlamadır. Çünkü intihar, bir sorun
karşısında çözüm bulamayan kişinin
çaresizlik içine girdiği, artık yaşamak
için hiçbir amacının olmadığı anda ortaya çıkan bir eylemdir. Egemenler çaresiz kaldıkları feda silahı karşısında
yalan, iftira, çeşitli senaryolar ve demagojilerle, kurgular yaratarak "psikolojik sorunları olan, sevgiden mahrum kalmış, beyni yıkanmış, ölümcül
hastalıkları olan insanların" başvurduğu eylemler diyerek fedayı etkisizleştirmeye çalışıyorlar.
Feda savaşçıları ne çaresiz, ne
sevgisiz, ne de psikolojik sorunları
olan kişilerdir. Tam tersine bir çare, bir
derman olarak fedayı yaratmışlardır.
Vatan ve halk sevgisiyle dolu olarak,
onur, namus için fedayı kuşanmış-
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lardır. Bu gerçekliği bilen düşman,
halkların gözünde fedayı karalayarak, fedanın halklarda yarattığı
politik bilinçten korkmaktadır.
Alçakça saldırmasının amacı budur. Feda savaşçıları karşısında
düştüğü aczin sonucudur bu saldırılar ve nafile bir çabadan ibarettir.

5-) Feda Kültürünü
Neden
İçselleştirmeliyiz?
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Savaşın bir şiddet hareketi olduğu herkesin malumudur. Vatanımızın bağımsızlığı, halklarımızın özgürlüğü için mücadele ediyoruz.
Bu mücadelede zafer bedeller ödenerek kazanılacaktır. Ölmek ve öldürmek üzerine kurulmuş bir savaşın
tarafıyız, ölümü göze alamayanlar bu
savaşta yer alamazlar.
"Zafer; ancak askerleri ona her
ne pahasına olursa olsun hatta hayatları pahasına erişmeye karar vermiş ordunun eline geçebilir. Çünkü
ancak bizzat ölüme karar vermeye
yetenekli olan zafer kazanabilir,
yani başkasını yok edebilir."
(M.İ.Kalinin)
"Yaşamış sayılmaz zaten yurdu
için ölmesini bilmeyen." (Nazım
Hikmet)
"Bir canım var, halkıma, vatanıma feda olsun." (Ahmet İbili)
Neden, niçin savaştığımızı biliyoruz. Bu savaşta ölümün kaçınılmaz
olduğu da bir gerçektir.
Feda kültürünü içselleştiremeyenler, bedel ödemeyi, ölmeyi göze
alamayanlardır.
Bu yüzden savaşta silahlar değil,
o silahların hangi ruhla-bilinçle kullanıldığı önemlidir. O ruh ve bilinç
yoksa, elindeki silahı düşmana yöneltip tetiğe basamayanlar yok olmaya
mahkumdurlar.
Feda kültürünü içselleştirmiş bir
iradenin gücün karşısında kimse duramaz. Bu bizi geliştiren ve büyüten
bir ruh halidir.
Eğer bugün ölmeyi, öldürmeyi
göze alamıyorsanız cenazenizi dahi
kaldıramazsınız. Bir cenazeyi gele-

Kendi ufkumuzu
yakalamalıyız...
Feda ruhuna sahip
olamayan hiç kimse kendi
ufkunu yakalayamaz.
***
Che Guevara diyordu ki;
“Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında,
hiç kimse bir şeylerini feda
etmeden kurulacağını
düşünmek bir masaldır.”
neklerinizle, değerlerinizle defnedebilmek için günlerce direnmek, ölümüne çatışmak zorundasınız.

6-) Feda Kültürünü
Halklara Taşımalı
Mıyız? Neden?
Yaşanan zulme, adaletsizliklere
oranla halkların tepkisi az gelebilir,
sessiz gelebilir. Düzenden şikayetçi
olsa da, dert yansa da bunu politik bir
tavır olarak gösteremez halklar. Gerçekleri görene, öğrenene ve bir alternatif güç görene kadar tepkilerini
göstermezler. Çünkü halkın günlük
geçim derdiyle beraber, yapılan ideolojik bombardımanın da etkisiyle
gözleri, kulakları gerçeklere kapalıdır. İşte feda, o gerçeklerin üzerindeki
örtüyü kaldıran bir güçtür. Çünkü, sorgulatmayı sağlar feda. İnsanların canlarını neden feda ettiklerini sorgulatır. Eylemin gerçekleştiği hedefleri
sorgulatır. Düzen polisiyle, istihbaratıyla gerçekten abartıldığı kadar
güçlü mü diye sorgulatır. Hem soruları ortaya koyar, hem de cevaplarını verir. Bu yanıyla halklar için bir
okul, bir öğretmendir de başlı başına.
Verdiği bilinçle, sarsma gücüyle uyuyan devi uyandıracak silahtır feda!
Feda kültürü halklarda içselleştiği oranda, halk savaşın kendi savaşı
olduğunu kavrayacak ve bu savaşta
özgür vatan için canının feda edilmesi
bilinci ile yerini alacaktır. Tıpkı 64 yaşındaki Filistinli Fatima Al Nejar
gibi, vatan topraklarını işgal edenlerin beyninde patlamıştır. Feda kültü-

rünün halklara taşınmasının en somut
örneğidir Filistinli Fatima ananın
feda eylemi. Milyonların ölümü göze
aldığı yerde silahların büyüklüğünün,
gücünün hükmü yoktur.
)

7-) Kararlılığın,
Uzlaşmazlığın,
Yenilmezliğin Feda
Kültüründe Yeri Nedir?
Bireyciliğin, bencilliğin kutsandığı bir dünyada, hiçbir şeyin kişinin
kendisinden önemli olmadığının propagandasının yapıldığı bir dünyada
vatanı için inançları için "can feda"
demek hiçbir şeyin o halkları, o örgütleri teslim alamayacağının ilanıdır.
Alman faşizmine direnen Sovyet
halkı kararlılığın ve uzlaşmazlığın
görkemli örneklerini yaratmıştır.
"Komünistin ölüme başını gururla kaldırarak gitmesi ve düşmanın yüzüne karşı derin bir inançla
dolu olarak 'ben ölüyorum, fakat davamız yaşıyor ve yaşayacak"
(M.İ.Kalinin)
İşgallerin, adaletsizliklerin ve zulmün karşısına da halklar aynı netlik,
sertlik ve kesinlikte bir mücadele
tarzıyla ve silahıyla çıkmak zorundadır. Bu nedenle feda kültürü düşman karşısında "ya ölüm ya zafer"
kararlılığındadır, işgal altında "ya özgür vatan ya ölüm" tercihini yapmaktır. "Bu yıl ya şehit olacağız ya
özgür" (Fidel Castro). Özgürlüğü
adaleti kazanmanın kararlılığının bugün tek ölçütü fedayı göze almaktır.
"Ya şehit olacağım ya şehit" (İbrahim Çuhadar) kararlılığını vurgulamaktır.
Fedada "kayıp" yoktur. Kazanan,
feda göze alındığı an belli olmuştur.
Çünkü, feda halklar için savunma kalkanı hem de düşmanı vuran bir silahtır.
Feda silahı da bu ikisini birleştirir. Halkların direnme ve savaşma iradesinin önünde bir kalkandır, onu korur, düşmanı ise beyninden vurur. Hiçbir kalkan feda silahı karşısında dayanamaz çünkü yerle bir olur. Unutmayalım ki emperyalizm ve işbirlikçilerinin tüm silah ve kendini koruma

HALKA KARŞI SAVAŞA

Gültekin Koç

Uğur Bülbül

zırhı "maddi" güçlerden oluşur. Oysa
"insan" yenilmez tek güçtür, hem de
etten kemikten olmasına rağmen...

8-) Feda Kültüründe
Teslim Olmamanın
Önemi Nedir?
Feda halkların "ne olursa olsun
savaşacağım" kararlılıklarıyla çıkmıştır ortaya. Düşmanı yok etmek,
ona zarar vermek için her şeyi silah
yapma, silah olarak kullanma anlayışının bir sonucudur. Üzerine bombalar sarsa da, ölene kadar çatışsa da
fedanın güvendiği ne o bombalar ne
silahın gücüdür. Son nefesine kadar
halka umut olup düşmana zarar vermeye kilitlenen bir ruh halidir.
Fedada ne düşmana teslimiyet
vardır, ne de koşullara.
Küba'da 1880'de ellerinde hiçbir
silahı olmayan köylülerin, boyunlarına taktıkları tenekelere vurarak çıkarttıkları seslerle İspanyolları korkutmak ve tenekelere vura vura düşmanlarının üstüne atlayarak kendilerini feda edişlerinde görürüz teslim olmamanın gücünü. Ve dünyanın başka başka yerlerinde emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı bedenleriyle savaşmaktır feda.
Ve biz istiyoruz. Bizim olanı istiyoruz. Vatanımızı, özgürlüğümüzü,
emeğimizi, alın terimizi, dökülen kanımızın karşılığını... Bu isteğin adıdır feda. Alacağımızın, teslim olmayacağımızın ilanıdır. Adalettir, halk
sevgimizdir, düşmana duyulan kinimizdir, intikamımızdır, meydan okumamızdır. Feda, zaferdir.

9-) Feda Kültürünün

Şengül Akkurt

Eyüp Beyaz

gürlüğü için mücadele
ediyoruz ve bu kurtuluş
yolunun ise silahlı mücadeleyle olacağını biliyoruz. Fedanın vermiş olduğumuz savaşın bir parçası olduğunun bilinciyle,
günlük yaşamımızdaki
yeri de ona denk düşen,
onu tamamlayan bir yaşamımız olması gerekmektedir. Günlük yaşamda mücadelenin gelişimi,
kendi gelişimimiz ve yoldaşlarımızın gelişimi için
bir emekçi gibi çalışmalıyız.
Bu savaşın büyümesi
ve zaferle taçlanması için,
savaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz.
Nasıl ki, fedanın insanları geliştirdiği, sarstığı, hedef gösterdiği vb.
misyonu varsa, biz de günlük yaşamda bu misyona uygun faaliyet yürütmeliyiz. Fedayı, amacını anlatan,
onu kavratan olmalıyız. Ve aynı zamanda bedeller üzerinde büyüyen
bu savaşta bulunduğumuz alan neresi olursa olsun bir feda savaşçısı olabilmek hedefiyle hareket etmeliyiz.
Özveri, fedakarlık, sahiplenme, sıra
neferi olma, mütevazi, bilge kişilik,
küçük burjuva zaafların "ben"lerin
yok edilişi ve günlük yaşamda bunun
pratikte yaşanmasıdır. Bu kültür, bu
ruh ve coşku bizi moral ve motivasyon bakımından da üstün kılar.

10-) Yeni İnsanı

Günlük Yaşamdaki
Karşılığı Nedir?

Yaratmada Feda
Kültürünün
Önemi Nedir?

Vatanımızın ve halklarımızın öz-

Yeni insan, savaşın ihtiyaçlarına

İbrahim Çuhadar

Alişan Şanlı
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cevap verendir. Yeni insan emekçidir,
fedakardır. Yeni insan sıra neferidir.
Yeni insan nerede ihtiyaç varsa orada olandır. Yeni insan "ben varsam
örgüt var" diyendir. Yeni insan, bu
savaşın ölmek ve öldürmek üzerine
kurulu olduğunu bilendir. Yeni insan
kararlığı, değerleri, inançları uğruna,
kazanmak için can vermeyi, asla yarı
yoldan dönmemeyi bilendir.
İşte tüm bu nedenlerle feda yeni
insanda somutlanmıştır. Bu nedenledir ki yeni insan feda ruhuyla şekillenmiştir. Feda kültürünün yarattığı
yeni insan, sürecin ve savaşın insanıdır. Tıpkı Erdal Dalgıç, Hasan Selim, İbrahim Çuhadar, Alişan Şanlı,
Muharrem Karataş ve diğer kahramanlarımız gibi...
O kültürün yarattığı insan, hesapsız, kitapsız vatan ve halk için devrim ve sosyalizm için sıra neferi olabilen insandır.
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
BEYNİ UZLAŞMAKLA KÖRELENLER
KATLİAMLARIN HESABINI SORAMAZLAR!
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geriKürt milliyetçi hareketin ve
kuyrukçularının uzlaşma arayışlarında
geldiği nokta tam teslimiyetçi bir
ruh halini ortaya koymaktadır... Köpeklerin tüm pervasızlığıyla salındığı
ve taşların koca koca operasyonlarla
bağlandığı bir süreçte bile ürkek ve
uzlaşmacı tavırlar içine girebiliyorlar.
Ve bunlar halkların önderliğine soyunduklarını iddia edenlerdir...
Suruç Katliamı devletin tüm vahşetiyle halka karşı yaptığı bir saldırıdır... Gerçek bu olduğu halde buna
karşı doğru dürüst bir tavır alamamışlardır... “Size savaş yaptırmayacağız” sloganı etrafında ne olduğu
belirsiz bir “barış” politikası ile hareket etmekle sınırlı kalmışlardır.
Katliamcıları yaptıklarının altında
bırakacak militan bir tavır sergilemek
yerine AKP'nin suçlayıcı tavırlarına
cevap verme ve biraz da yüksek perdeden gerçek sorumluyu işaret eden
demeçler vermekle sınırladılar kendilerini... Dahası halkın, gerillanın
hesap soran eylemlerini de suçlayıp
oligarşinin katliamıyla aynı kefeye
koyacak kadar düzenle uyumlu bir
tavır içinde oldular. Bu noktada
HDP'nin kendini gerilladan, KCK'dan
ayırarak “kirli eylem” gibi söylemlere başvurmasının bir yanı burjuva
politikacılığının iliklerine kadar işlediğini gösterirken diğer yanı ise
teslimiyetçi ruh halinin kendi meşruluğunu ne kadar yitirdiğini gözler
önüne sermektedir.

Toplu Katliamlar ve
Devrimci Tavır
Bu ülkenin toplu katliamlar tarihi
yeni değildir... Devrimcilere karşı
bomba patlatarak yapılan toplu katliamların başında 16 Mart 1978 Katliamı gelir. O günden bugüne unutulmamış ve her yıl hesabı sorulan
bir güne dönüştürülmüştür.
Yine 1 Mayıs 1977, Maraş, Sivas,
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Gazi vb. katliamlar da halka ve devrimcilere yönelen toplu katliamlardır.
Ancak bunların hiçbiri bugüne kadar
ne unutulmuş ne de hesap sorulma
noktasında geri durulmuştur... Hala
daha oligarşinin bugünlere ilişkin
özel önlemler alması ve hala daha
bugünlerin halkların belleğindeki yerini koruyor olması ve o günlerde
sokaklarda bu saldırılara ilişkin eylemler yapılıyor olması katliamlara
karşı kendi meşruluğuyla direnme
ve hesap sorma anlayışının yerleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Çünkü daha bu katliamların yaşanmasının hemen ardından halkın
örgütlü gücünü harekete geçiren ve
yaşanan katliamın hesabı gerek silahlı
ve gerekse de halkın örgütlü gücünün
harekete geçirildiği eylemlerle sorulmuş, sorumlusu olan oligarşinin
yaptığı tüm demagojilere rağmen
gerçek suçlu halkın belleğinde iyice
yer etmiş ve yaptıklarını savunamaz
hale getirilmişlerdir... Bu doğrultuda
yapılan devrimci eylemler meşru olarak savunulabilinmiştir.
Oligarşi yaptığı katliamlarla halka
gözdağı vermek, sindirmek ve boyun
eğdirmek istemektedir.
Buna karşı halkın örgütlü gücünün
çıkarılmaması ve halkın yaşanan katliam karşısında sinmek yerine hesap
soran olarak meydanlara çıkmaması
ve devrimci, silahlı eylemlerin arkasında duracak bir meşruluk bilincine kavuşturulamaması oligarşinin
saldırıya ilişkin politikasının sonuç
vermesini getirecektir. Katliam karşısında gerileyen, sinen, sadece cenazelerini kaldırmak ve birkaç yüksek
sesli nutuktan öteye geçmeyen bir
tavır saldırının sonuç vermesi anlamına gelecektir.
Türkiye devrimci hareketi bugüne
kadar yaşanan toplu katliamlar karşısındaki tavrıyla oligarşinin sonuç
almasının önüne geçmiş ve hesap

soran bir bakış açısına sahip olmuştur.
Militan, meşru bir mücadele hattının hayata geçirilmediği, yaşanan
katilamlara karşı halkın tepkilerinin
ve mücadelesinin örgütlenmediği koşullarda katliamlar sıradanlaşmakta,
halkın belleğinde iz bırakmak yerine
neredeyse kanıksanır hale gelmektedir.
Günay Özarslan yoldaşımızın katledilip cenazesinin engellenmesi karşısında Cephe'nin ortaya koyduğu
tavır halkı da katarak hesap sormanın
en son örneğidir... Bu hesap sorma
bilinci ve meşruluk sayesindedir ki
cenazemiz deyim yerindeyse zorla
koparılarak alınmış ve geleneklerimize uygun şekilde kaldırılmıştır...

Katliamları Görmezden
Gelen Anlayışın
Yarattığı Tablo
Bu konuda Kürdistan'da yaşananlar ve bunlara karşı Kürt milliyetçi
hareketin tavrı olumsuz bir örnek
olarak karşımızda durmaktadır.
Kürdistan'da özellikle 1990'li yıllarda yaşananlara bütün olarak baktığımızda birçok toplu katliamın yaşandığını görürüz.
Lice'den Diyarbakır'a, Roboski'den
Suruç'a kadar onlarca toplu katliam,
infaz, kaybetme vb. yaşanmıştır Kürdistan'da. Ancak bunların hiçbirine
halkın örgütlü gücüyle ve hesap sorma
bakış açısıyla yaklaşılmamıştır.
Halkın yaşadığı acılar üzerinden
ve salt acıyı işleyen genel bir propagandanın ötesine geçilmemiş, halkın
harekete geçmesi ve yaşananların
hesabını sorması konusunda sürekli
geri bir tavır sergilenmiştir. Hesap
sorma olarak sadece gerillanın yaptığı
eylemlerle sınırlı kalınması istenmiş
ve beklenmiştir. Halkın bizzat gerillaya paralel olarak eylemler yapması,
yaşadıkları konusunda sadece gerilladan bekleyen değil, bizzat hesap
soran olması engellenmiştir... Bu yanıyla da Kürt küçük burjuva milleyetçiliği halka güvensiz bir tavır
içine girmiştir.
Halkı salt lojistik destekçisi ve
gerillaya çocuk yetiştirip veren edilgen bir güç olarak değerlendirmiştir.
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Oysa Kürt halkı her süreçte ve
yaşadığı her saldırıda açık tavır alabileceğini ve ölümler pahasına hesap
sorabileceğini ortaya koyan militan,
direngen, bedel ödemeyi göze alan
bir halk olmuştur. Kendi yaşadığı
katliamların hesabını sorma bilinci
bilinçli olarak köreltilmiş, halkın savaşın asli unsuru olması engellenmiştir...
Bu konuda daha yakın zamanda
yaşanan örnekler çarpıcıdır. Gerek
Roboski sonrasında ve gerekse de
Kobane eylemleri döneminde halk
oldukça kararlı bir tavır içine girerek
yaşananların hesabını sorma tavrı
içine girebilmiştir.
Fakat Kürt millyetçi hareketin
halkın bu hesap sorma kararlılığı
karşısındaki tavrı hiç de ona denk
düşen şekilde olmamış, tersine halkı
geri çekmeye çalışan, halkın eylemlerini meşru görmediğini ifade eden
bir yaklaşım içinde olunmuştur.
Roboski'nin sorumluluğunu taşıdığı çok açık ve net olan dönemin
Başbakanı Tayyip Erdoğan Kürdistan'a gittiğinde Roboski’li aileleriailelerin tüm karşı çıkışlarına rağmen
adeta zorla Tayyip'in huzuruna çıkaran, Kobane eylemlerinde katledilen 50 insanın hesabını sormak yerine sanki Kürt halkı Kobane için
hesap sormakla suç işlemiş gibi
bir tavır sergileyen, halkın hesap
soran yaklaşımını provokasyon olarak
değerlendirip suçlayan bir anlayış
sergilenmiştir.
Bu nedenle son Suruç Katliamı
sonrası tavırları da bu çerçevede olmuştur... Bir kez daha halkın örgütlü
gücüne yaslanmak ve halkla birlikte
hesap sorma kararlılığıyla hareket

etmek yerine uzlaşmacı anlayışlarına
yaslanmayı ve bunu daha da ileri taşımayı tercih etmişlerdir.
Şöyle diyor HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş:
“Biz artık ülkemizde kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. 32 canımızı
kaybettik. Fakat şunu da biliyoruz:
Kan kanla temizlenmez. Kan, kanla
yıkanmaz. Bütün bu zorluklara rağmen biz demokratik barışçıl mücadele
içinde çabamızı sürdüreceğiz. Bizim
yolumuz budur. HDP olarak başka
hiçbir yol ve yöntem bizim tasvip
edebileceğimiz yöntem değildir. Bundan hızla uzaklaşmamız lazım. Önceki
gün Adıyaman’da yaşamını yitiren
asker de bugün Ceylanpınar’da
katledilen polisler de bu ülkenin,
ezilen insanların, ezilen halkın ve
emekçilerin çocuklarıdır, hepimizin
çocuklarıdır.”
Ve diğer “komünist” Eş Başkan
Figen Yüksekdağ da onu tamamlamaktadır. Polislerin cezalandırılması
eylemine ilişkin soruya karşılık şunu
söylüyor:
"O saldırıların ve cinayetlerin
doğru olmadığını, doğru bulmadığımızı ifade ettik. Her şeyden önce
hiçbir sorunun ölümle çözülmemesi
gerektiğini belirttik. Biz hala aynı
yerdeyiz. Ölümle insanların yaşamını
hedef alarak insanların yaşamına
kast ederek, siyaset yürütülemez bir
gerçek kendisine yol açamaz. Bütün
Türkiye toplumu olarak bu sorunu
aşmak zorundayız. Biz bunun yolunu
işaret ettik. Bu barış dilini kullanmakla olur, bu demokrasi dilini kullanmakla olur, ölüm ve çatışmanın
yerine veya karşısına barışçıl demokratik siyaseti koymakla olur. Yıl-

lardan beri yapılamayan şey budur"
Fakat gelin görün ki bu uzlaşmacı
makul dil yine de oligarşiye yaranamıyor. AKP'li Bülent Arınç Suruç
Katliamı’ndan adeta HDP'yi, KCK'yı
sorumlu tutan bir tavır içene girecek
pervasızlığı göstererek şunu söyleyebiliyor:
"Ölenlerin arasında ne belediyeden bir yetkili var, ne de HDP il
ve ilçe yöneticileri var. Bunların o
topluluk içine özel olarak sokulmadığı, uzakta bırakıldıkları da ayrı
bir istihbarat konusu"
Bu alçakça sözleri söyleme pervasızlığını gösteren Arınç yalnız da
değildir. AKP ve devleti dört bir koldan saldırıya geçerek Suruç Katliamı’nın sorumluluğunu HDP'lilerin
üzerine atmaya çalışabilmektedir.
Bunu yaratan elbette yukarıda anlattığımız Kürt milliyetçi hareketin
ve onun kuyruğuna takılanların hesap
sormaktan uzak, uzlaşmacılıkla körelmiş yaklaşımlarıdır.
İşte Bülent Arınç'ın bu ahlaksızca
saldırısı karşısında Figen Yüksekdağ'ın söyledikleri:
“Türkiye'de siyaset ne zaman
bu hale geldi. Türkiye'de siyasetçiler
ne zaman bu hale geldi. Her şeyden
önce bunun açıklamasını yapsınlar.
Bir siyasi parti yetkilisi çıkıp, başka
bir siyasi partinin Eş genel başkanına, vekillerine siz o patlamada
ölmediniz o zaman sorumlu sizsiniz
diyebiliyorsa bu artık her şeyin onlar
cephesinden şirazeden çıktığını gösteriyor."
Şimdi gelin uzlaşmacılık bataklığında yuvarlanan bu “komünist”e
faşizmin yalan, demagojiden ibaret
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olduğunu anlatın. Oligarşinin parlamentosunun yeni değil başından bu
yana yalan ve demagojiyle yürüdüğünü anlatın... Anlatamazsınız! Çünkü
uzlaşmacılık bataklığında yüzen ve
buna karşı yapılan tüm uyarılara gözlerini kapamış bir anlayışı ikna etmek
pek mümkün değildir.
Siyasetin geldiği hali tartışan anlayışın sefilliğine bakın. Koca bir
katliam yaşanmış, katliamı yapanlar
tüm pişkinlikleriyle üstünü örtmeye
çalışıyor ve suçu katliamı yaşayanların üzerine atmaya çalışıyor o burjuva siyasetinin şirazeden çıkmasını
dert etmiş...
Hesap soran bir bakış açısıyla
katliamı ele almak yerine “Barış
Yürüyüşü” adıyla bir yürüyüş tertipleyerek yaşananları geçiştirmeci
bir yaklaşım içine girebiliyorlar. Katliamın üzerine gitmek yerine sürekli
alttan alarak AKP'nin saldırılarının
hedefi haline geliyorlar ama o hala
burjuva siyasetini dert ediniyor. Burjuva siyasetinin haline ağlıyor.

Haklı- Haksız Savaş
Ayrımını Yapmak
Zorunluluktur
Düzenle uzlaşma, düzene yerleşme hesapları o kadar almış başını
yürümüş ki ne hesap soracak, ne de
gerçekleri net olarak ortaya koyabilecek bir cürete sahip olabiliyorlar.
Sürekli kıyısından dolanmayı tercih
ediyorlar.
Artık kör gözlerin bile çok açık
olarak görebilecekleri Suruç Katliamı’nın sorumlusunun AKP olduğunu
yüksek sesle dile getirmek, IŞİD ile
AKP ilişkisini söylemek gelinen
noktada bir anlam taşımamaktadır.
Yaşanan böyle bir katliamın hesabını sormak için halkı sokağa dökmek ve oligarşiyi yaptığına pişman
etmek gerekir... Ancak bu anlayışlar
bunu yapmaktan o kadar uzaktırlar
ki “Barış Yürüyüşü”nü doğrudan
örgütlemekten bile çekinen bir tavır
sergileyebilmektedirler... Bir blok
oluşturarak hareket etmeleri birlik
anlayışlarının güçlü olmasından kaynaklanmıyor, tersine oligarşinin hışmını üstlerine çekmek istememele-
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rinden kaynaklanıyor...
Bu nedenle hem HDP bizzat örgütleyen olmak istemiyor ve hem
de yurtdışından bazı örgütlerin katılımını sağlayarak da bir anlamda arkasını sağlama almaya çalışıyor.
Fakat buna rağmen oligarşi, AKP
çok pervasızdır. Katliama tavır almak
için yapılmak istenen uzlaşmacı bir
yürüyüşe bile izin vermiyor... Yaptığı
katliam için HDP'yi suçlamakla da
yetinmiyor bir de alınacak tavrı da
engelleyebiliyor.
Buna karşı beklenen ve olması gereken her şeye rağmen yürüyüşü yapmak ve buna izin vermemenin de
hesabını sormak olması gerekirken
HDP ve arkasına takılan tüm reformist-oportünist kesimlerin ortak tavrı
bir basın açıklaması yaparak durumu
protesto ile geçiştirmişlerdir.
Yani Kürt milliyetçi hareketin genel olarak halka güvenmeyen halkı
doğrudan hesap sormaya katmayan
ama kendisi de hesap sormak yerine
boyun eğen tavrı sürdürülmektedir.
Her şeyi uzlaşmanın aracı olarak
kullanmaktadır. Uzlaşmacılık nefes
alışlarına kadar sirayet etmiştir.

Bu katliam karşısında daha da
geri bir noktaya savrulunmuştur.
Artık sadece halkı katmayıp hesap
sormayı gerillaya bırakma tavrı da
yoktur. Daha da geriye savrulan
ve gerillanın hesap soran tavrını
da eleştiren, mahkum eden bir
yaklaşım içine girilmektedir.
Uzlaşma anlayışı ve düzene yerleşme hesapları o kadar gözlerini
kör etmiştir ki ağızlarından çıkanı
adeta kulakları duymamaktadır. Katliam sonrası misilleme amacıyla
HPG'nin cezalandırdığını açıkladığı
iki polise karşı yapılan eylemi Selahattin Demirtaş şu sözlerle mahkum
ediyor:
“Ceylanpınar’da yatağında uyuyan 2 polis kirli bir şekilde katledildi.
Adıyaman’da öldürülen asker. Aydınlanmayan bir olaydır.”
İşte kurtla kuzuyu aynı kefeye
koyan anlayış böyle şekilleniyor...
Uzlaşmayla, düzene yerleşmekle sakatlanmış beyin halkın savaşını egemenin savaşıyla bir tutuyor. Egemenin katliamını mahkum etmeye
çalışırken halkın hesap sorma, misilleme hakkını da onun yanına ko-

“KİRLİ SAVAŞ” NEDİR, NE DEĞİLDİR?
Düşmanın ve halkın yürüttüğü savaşları birbirine karıştırmamak için
kullanılması gereken kavramlar sınıfsal bir temele oturan kavramlar olmak
zorundadır.
Bu nedenle oligarşinin ve emperyalizmin kendi savaşlarını niteliğini
belirsizleştirmek için kullandıkları “özel savaş” vb. gibi tanımlamalar da
nedeni net olarak konulmayan “kirli savaş” gibi kavramlar da doğru
değildir. Bunların her ikisi de savaşın niteliğini ve kimin savaşı olduğu
gerçeğini ortaya koyan kavramlar değildir...
Savaşta temel ve belirgin olan tanımlama haklı veya haksız savaş kavramlarıdır... Çünkü savaşın özeli, kirlisi olmaz...
Eğer savaşta ortaya çıkan bir kirlilik varsa bu, karşı devrimci sınıfların,
sömürgeci emperyalist devletlerin halklara karşı kullandığı savaş yöntemlerinde ortaya çıkmaktadır. En vahşi, barbar ve ahlaksız yöntemleri
kullananlar onlardır. Savaştaki kirlilik onların tarihinin bütünüdür... Onların
tarihinde temiz bir savaştan söz edilemez. Halka karşı düşmanlık üzerine
kurulu olan ve en aşağılık yöntemleri kullananların savaşının hiçbir yerinde
temizlikten bahsedilemeyeceğine göre kirli kavramını kullanmanın da bir
anlamı yoktur...
Bir kavram bilinç oluşturmalı, saflaştırmayı ve yaşanan gerçekleri açık
ve net olarak ortaya koyabilmelidir... Bu yanıyla bakıldığında da savaşta
kullanılması gereken kavram haklı, haksız savaş kavramıdır... Halkların
kendi ulusal ve emekçilerin sınıfsal çıkarları doğrultusunda yürüttükleri
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm hedefli savaşlar haklı savaşlardır...
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yarak mahkum etmeye çalışıyor. Hem
de en ağır ifadeleri kullanarak...
Elbette Kürdistan'da Kürt milliyetçi
hareketin gerilla mücadelesinde geçmişte kullandığı ve halka zarar veren
birçok eylemleri olmuş ve neredeyse
devletle aynı yöntemleri kullanabilmişlerdir. Ve bunlar devletin halka
karşı yürüttüğü haksız savaş ile gerillanın haklı taleplerle yürüttüğü haklı
savaşının birbirine karışması sonucunu
doğurmuştur. Ki kendileri de bu savaşı
bütün olarak ele alıp “kirli savaş”
diye tanımlama yoluna gitmişlerdir.
Ve zaten Kürt milliyetçi hareket bu
haklı-haksız savaş ayrımını güçleştiren
zemin üzerinde yükseltmiştir “barış”
söylemlerini... Bugün de benzer bir
politika gütmeye çalışmaktadır. Ve
benzer söylemlere başvurmaktadır.
Hedefi de, nedeni de açık ve net
olan bir eylemi dahi “barış” politikasına
kurban ederek halkın hesap sorma
hakkını elinden alma çabasıdır söz konusu olan... Ne için? Elbette düzene
yerleşebilmek için... Emperyalizme ve
oligarşiye rüştünü ispat edebilmek için.
Savaşı bütün olarak “kirli” diyerek
tanımlayıp soyut ve belirsiz bir “barış”
söyleminin arkasına takılarak gidilen
yol, halkların kurtuluş yolu değlidir.
Bu yol, halkları katleden, ezen, sömüren yoldur, düzene boyun eğilmesinin yoludur.

Uzlaşmacı- Teslimiyetçi
Anlayışlar Katliamların
Hesabını Soramaz!
Sonuç olarak;
1- Türkiye devrim mücadelesi tarihinde Kürt milliyetçi harekete kadar
gelen süreçte yaşanan tüm katliamlar
halkın hesap sorma günleri haline
getirilmiştir... Aradan geçen onca
yıla rağmen unutulmamıştır...
2- Kürdistan'da çok daha boyutlu
ve çok daha fazla onlarca katliam,
infaz, kaybetme vb. yaşandığı halde
bunlara karşı hesap sorma anlayışı
geliştirilememiştir. Tersine halkın
hesap sorma bilinci köreltilmeye çalışılmış, hesap sormak, en azından
tepkisini ortaya koymak isteyen halka
bile engel olunmuştur. Roboskili aileler katilleri Erdoğan ile aynı masaya oturtulabilmiştir.
3- Suruç Katliamı sonrasında hesap sorma bakış açısıyla hareket etmek yerine unutturma tavrı izlenmiştir... Yaşanan vahşetin büyüklüğü
karşısında bu kolay olmadığı için
geçiştirmeci bazı eylemler yapılmaya
çalışılmış ancak oligarşi bunlara dahi
izin vermeme pervasızlığını gösterebilmiştir. HDP katliamdan hemen
sonra yaptığı açıklamada katliamı
“hayırlara vesile olsun” der gibi,

“- Çözüm süreci devam etsin,
- Rojava ile ilişkiler düzenlensin,
- IŞİD tehdidine karşı tavır alınsın”
denilerek katliamı faşizmle uzlaşmanın aracı olarak kullanmaya çalışmışlardır.
4- Kürt milliyetçi anlayışın uzlaşmacı, teslimiyetçi tavrı gelinen
noktada daha da gerileyerek düzene
yerleşme hesaplarıyla halkın yaşadığı
katliamların hesabını sormanın çok
çok ötesine varmıştır. Artık onlar
için halkın hesap sorması “kirli” bir
iştir. Önemli olan burjuva siyasetinin
şirazeden çıkmamasıdır. Ve oligarşi
katliam ve operasyonlarla bastırdıkça
aldıkları tavır daha da gerilemektedir.
5- Uzlaşmaya, teslimiyete kilitlenmiş bir anlayışın halkın yaşadığı
katliamların hesabını sorması mümkün değildir. Halkın yaşadığı katliamların hesabını yine devrimciler
soracaktır. Devrimcilerden güç alan
halkın kendisi bizzat soracaktır. Halk,
Kobane direnişi döneminde olduğu
gibi bir kez daha uzlaşmacı, teslimiyetçi anlayışları aşarak kendi hesabını
kendi sorma tavrı içine girecektir.
Ve bu, Kürt halkının er veya geç
bizzat silahlanması ve daha güçlü
hesap sorma tavrı içine girmesini de
getirecektir.
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Suruç'ta Katleden AKP ve Emperyalizmdir!
Amed Halkın Hukuk Bürosu 22 Temmuz’da Suruç
Katliamı’nın ardından Antep’e giderek, bütün geceyi
Adli Tıp’ın önünde geçirdi. Ertesi gün şehitlerin uğurlamasına katıldı.
Amed Halkın Hukuk Bürosu’na halkın anlatımlarından
bazı örnekleri aktarıyoruz..
"Antep, Urfa, Suruç’ta IŞİD açık çalışarak, hiçbir
gizlilik gereği duymadan, gizlenme ihtiyacı hissetmeden
örgütleniyor. Bölgede devrimcilere, demokratlara, halka
saldırılar aylardır bekleniyordu. Bu konuda valilerle,
hükümetle yapılan görüşmelerden, başvurulardan hiçbir
sonuç alınmadı. Suruç'ta patlamanın olduğu anda polis
ortalıkta gözükmedi. Bomba, parça tesirli bir bomba.
İçine çelik bilyeler konularak öldürücü etkisi arttırılmış.
Patlamadan sonra tepki gösteren, protesto eden halka
gözyaşartıcı bombalarla saldırıldı."
Bununla beraber Amed Halkın Hukuk Bürosu 22
Temmuz’da yaptıkları açıklamada,
“Katliamı yapan AKP ve emperyalizmdir. IŞİD'i

yaratan Amerikan emperyalizmidir. IŞİD emperyalizmin
kontrgerilla örgütüdür. Nitekim AKP IŞİD'i halka
saldırmak için, katletmek için, sindirmek için kullanmaktadır. Suruç'ta Halkımızı Katleden AKP’dir, Emperyalizmdir.
AKP, emperyalizmin hizmetinde halk düşmanı bir
partidir. Emperyalizmin çıkarlarını korumak için iktidardır.
AKP ile barış olmaz. AKP saldırmaya devam edecektir.
Madem barış görüşmeleri devam ediyor AKP'nin saldırıları
durdurması gerekmiyor mu? AKP durmayacaktır. Çünkü
AKP bir sorunu çözmeyi değil PKK'nın teslim olmasını
istemektedir. Suruç'ta 33 kişini katledilmesinden sonra
PKK ve devrimcilerin tamamının kınanması kararı aldırmaya çalışmakta ve bunun için de HDP'ye çağrı yapmaktadır. Çözüm kendimizi korumamızdır. Örgütlenmekten, örgütlenmelerimizi büyütmemizden başka çaremiz
yoktur. Çözüm hesap sormamızdır. Yoksa faşizm hepimizi
katledecek. Çözüm emperyalizme karşı mücadele etmektir.” denildi.
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ÖRGÜTLEMEK;
HEDEFLİ OLMAKTIR!
TAYAD’lı Aileler
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“Anadolu'm gezginlerinle
dervişlerinle diz kırıp
sohbet sofralarına
güzele dair
çok umutlar beslettin.
Bir yanın hep yangın yeri
bir yanın hançer yarası
bir yanın hep hançer yarası
bir yanın hep insan seli
bir yanın zulüm kalesi
Gün oldu
dağların taşların
isyana durdu.
Gün oldu her yanın
ölüm deryası Anadolu'm
Zulüm olur da
isyan olmaz mı?
Zulüm hak isteğini körükler
hak isteği
Açlar ordusunu.
Yeter ki, görsün yolunu
yeter ki, açılsın uyuyan gözler
yeter ki, "üreten sen bölüşen, paylaşan, tüketen de sen olmalısın"
desin
bir yol gösteren
önderlik eden çıksın....”
HÜSEYİN ÇUKURLUÖZ
***
Halkın cahil bırakıldığı, örgütsüzleştirilmeye çalışıldığı bu düzende yol gösteren olmak, önderlik, öncülük etmek önemlidir. TAYAD'lı
Aileler de evladını şehit vermiş, tutsak vermiş ailelere öncülük yapacak
olanlardır. Şehit ve tutsak ailelerimize bilinç verecek, onlarla dayanışmayı
örgütleyecek olan bizleriz. Bu nedenle
şehit ve tutsak ailelerimizi ziyaret etmek önemlidir. Her zaman dediğimiz
gibi aile ziyaretleri TAYAD'lıların
birinci görevleri arasındadır.
Kitlelere gitmeyen, insanlarla doğrudan bağ kurmayan bir devrimci

veya devrimci kurum bir süre sonra
yok olmaya mahkumdur. Halkın bir
lokma ekmeğe muhtaç edildiği, hakkını arayanın saldırılara uğradığı,
tecrit edildiği bir düzende yaşıyoruz.
Bir avuç sömürücü asalaklar tarafından yoksullaştırılan bizleriz. Yoksulluğumuzun nedenini sorduğumuz
için gözaltına alınan, tutsak edilen,
sevdiklerinden ayrı kalan bizleriz.
Böyle bir düzene karşı ancak birlikte olursak, kendi aramızdaki dayanışmayı büyütürsek ayakta kalabiliriz. Ailelerimizi ziyaret etmek ve bu
ziyaretleri düzenli, sürekli yapmak ilk
adımımızdır.
Bunun devamında gelen soru şudur?
Ziyaret ettiğimiz aileler ile ne yapacağız? Onları nereye taşıyacağız?
Onlar sadece şehit ve tutsak yakını
olarak mı kalacaklar... Bunun dışında onlar için başka hedeflerimiz olmayacak mı?
Bu durumda nasıl düşünmemiz
ve nasıl çalışmamız gereklidir?
Aile ziyaretlerindeki mantığımız
belirlenen gün ve saatte belirli aileleri
ziyaret etmiş olmak değildir. Yaptığımız işe bu şekilde dar ve amaçsız
bakarsak oradan bir sonuç alamayız.
Ve bir süre sonra yaptığımız iş sıradanlaşır ve yapmak istemeyiz.
Bu nedenle şunu unutmayalım;
yaptığımız her işte bir amacımız olmalı. En genelde amacımız bu aileleri

mücadeleye katmak, onları mücadele içinde kadrolaştırmak olmalıdır.
Kadrolaştırma kısa sürede olacak bir iş değil ama hedefli, programlı
ve düzenli ziyaretler yaparsak bu süreyi en aza indirebiliriz.
Yaptığımız çalışmaları adım adım
sıralayacak olursak;
Birinci adımımız aile ziyaretlerini her hafta düzenli hale getirmektir.
İkinci adımımız ziyaret ettiğimiz, tanıştığımız ailelerimize ilişkin
hedeflerimizi belirlemek. Amacımız
düzenli ziyaret ettiğimiz aileleri faaliyetlerimize katmak adım adım ilerletmek olmalı.
Yani ailelerimizi mücadelenin ihtiyaçları temelinde yönlendirmeliyiz. Nedir mücadelenin ihtiyaçları;
veya diğer bir deyimle ailelerimizi nereye yönlendireceğiz?
Gittiğimiz ailelerin dergi okumasını isteyebiliriz, tutsaklarımıza mektup yazmalarını isteyebiliriz.
Tutsaklarımızın ihtiyaçları için
yardımcı olmalarını isteyebiliriz. Tutsaklarımız için kitap-kırtasiye malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ihtiyaçlarını temin etmelerini isteyebiliriz.
Şehit mezarlarımızı ziyaret etmeleri ve bu mezarların bakımını yapma
sorumluluğunu üstlenmelerini sağlayabiliriz.
Derneğimize gelmelerini, dernek
nöbetlerine dahil olmalarını isteye-
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biliriz. Dernek faaliyetleri çerçevesinde
yaptığımız kahvaltılar, yemekli toplantılarımız için, börek vb. yapmalarını, tutsak ihtiyaçlarımız için açtığımız stantlarımızda satış yapmalarını isteyebiliriz. Veya tutsak ürünlerinden
kendilerine verip bu ürünleri tutsaklarımızın ihtiyacını karşılamak için
komşularına, akrabalarına, tanıdıklarına satmalarını sağlayabiliriz. Her
gün iki gazeteyi taramasını, tutsaklarla
ilgili haberleri toparlama işini yapmalarını isteyebiliriz. Tutsaklarımızın tecritte yaşadıklarını tüm tanıdıklarına anlatmalarını isteyebiliriz. Yani
kitle çalışması görevi verebiliriz ailelerimize.
Yani her ailemize en az bir görev
vermeliyiz. Biliyoruz ki en iyi öğretmen pratiktir. Aileleri bu tip pratik işlerimize dahil ettiğimiz zaman geliştirebiliriz. Sahiplenme duygusunu geliştirebiliriz. Pratiğe sokamadığımız
aile gelişmez..
Diğer bir nokta ise her aileyi kendi gerçekliği içinde yönlendirebilmektir. Evet herkes her işi yapamaz
ama herkesin yapabileceği bir şey
mutlaka vardır. Herkesin yapabilece-

ği bir şeyler olduğunu unutmadan her
ailemize görevler vermeliyiz.
Elbette görev vermek sadece sen şu
işi yap, şunu temin et demek değildir.
Bu verdiğimiz görevleri nasıl yapacakları, neden yükü birlikte omuzlamamızın gerektiği konusunda ailelerimizi eğitmeliyiz. Düzenli eğitim
yapmazsak ailelerimizi kalıcılaştıramayız, kadrolaştıramayız. Ailelerimizi sadece destekçimiz olarak görürsek
onları eğitmeyiz dolayısıyla kadrolaştıramayız. Bizim asıl hedefimiz,
küçük küçük de olsa görevler verdiğimiz ailelerimizi kadrolaştırmaktır.
Onları mücadelenin ana unsuru haline getirmektir. İlk zamanlarda destekçi
olan ailelerimizin kadrolaşması bizim onları eğitmemize bağlıdır. Hedefli
ve sürekli bir eğitimle ailelerimizi
kadrolaştırmamız mümkündür. Teoride verdiğimiz bu eğitim ve pratiğin eğiticiliği ile ciddi adımlar attırabiliriz ailelerimize. Bu yanıyla kendi eğitimimize güvenmeliyiz.
Hiçbirimiz kendi kendimize değişip dönüşmedik. Bize verilen emek ve
eğitimle bugün birer TAYAD'lı olduk. Aynı emeği biz de yeni tanıştığı-

mız ailelere vermeli, onları eğitmeliyiz. Her TAYAD'lı bildiklerini yeni bir
insana öğretmeli. Bunu yapabiliriz.
Düzenli ve sistemli bir eğitim, ile
ailelerde bir değişim yaratabiliriz. Her
TAYAD'lı kendisine şu hedefleri koymalı; birken iki olmak için aile ziyaretlerini aksatmadan yapmak,
Ziyaret edilen aileyi pratiğe katmak
ve bir yandan pratik içine kattığımız aileleri teorik olarak eğitmek. Teorik olarak eğitme kısmını idealize etmemeliyiz. Teorik olarak eğitmek; ne yapıyoruz, neden yapmalıyız ve nasıl
yapmalıyız sorularının cevaplarını
anlatmaktır. Yani politikleştirmektir.
Bu karşılıklı emek sonunda yeni
TAYAD kadrolarını yaratabiliriz ancak.
Sonuç olarak; aileleri örgütlemek
görevi bugün her TAYAD’lının görevidir. Örgütlemek sürekliliktir. Hedefli
olmaktır. Örgütlemek eğitmektir. Örgütlemek görev ve sorumluluk vermek
pratiğe katmaktır. Örgütlemek politikleştirmek, kadrolaştırmaktır.
Tüm ailelerimizi örgütleme bakış
açısı ile bakıp birken iki olma hedefimizi hayata geçirmek için çalışmalıyız.

Burjuva Basına; Yalan Haber
Yapmaktan Vazgeçin!
YÜZÜNÜZÜ HALKA VE
DEVRİMCİLERE DÖNÜN!
FAŞİZMİN MEDYASI
OLMANIN DA BİR BEDELİ VAR…

Anti-Emperyalist
Cephe’den
Steve İçin Kitap
Kampanyasına
Çağrı

24 Temmuz günü Halk Cephesi burjuva basına
çağrıda bulunarak gerçekleri yazmasını istedi.
AKP iktidarının 5 bin polis, 2 bin çevik kuvvet,
özel harekât timleri, helikopterlerle “IŞİD, PKK,
DHKP-C’ye operasyon” adı altında yüzlerce eve, demokratik kuruma operasyon düzenlediği anlatıldı.
Formaliteden gözaltına alınan IŞID’lilere kucak
açanın, besyenin AKP iktidarı ve Amerika olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Bağcılar Bülbül Sokaktaki bir evde
Halk Cepheli Günay Özarslan AKP’nin polisleri tarafından infaz edilmiştir. Günay ÖZARSLAN’ın
“canlı bomba” olarak arandığı, “polislerle girdiği silahlı çatışmaya sonucu öldüğü” haberleri sabah saatlerinden itibaren basına servis edilerek bu katliamı,
infazı meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar!" denildi.

Steve Kaczynski Maltepe 3
No'lu L Tipi Hapishanesi'nde
tam 28 gündür açlık grevinde
direniyor. Steve'e destek olmak amacıyla kitap gönderme
eylemi başlatıyoruz. Steve'e
yollayacağımız kitaplarla
Steve üzerindeki tecritin
kırılmasını sağlayalım.
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Stephan Shah Kaczynski
Adres: Büyük Bakkalköy
Mah. Yakacık Yolu Cad.
No:13 Maltepe / İstanbul
Maltepe 3 No'lu L Tipi
Hapishanesi
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Resmi-Sivil Faşizme Direnmeyenler
İşçi Sınıfına Öncülük Edemezler!

TESLİMİYETTEN PATRON
SENDİKACILIĞINA...
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Kurulduğu tarihten kapatıldığı 12
Eylül cuntasına kadarki süreç boyunca
DİSK yöneticilerinin izlediği politika
devrimci değildi.
Bu döneme damgasını vuran daha
iyi bir ücret ve sosyal haklar için
mücadeleyi temel alan ve düzen içi
sınırları aşmayan ekonomist bir sendikacılıktı.
12 Mart cuntasının amacı devrimcileri ezmek ve tekelci burjuvaziyi
güçlendirmekti. Oysa DİSK yöneticileri faşist darbeyi "karanlık ufuklardan aydınlığa kavuşturulmuştur" diyerek karşıladılar.
1974 yılında halkın tüm kesimlerinde bir hareketlilik başlamıştı...
İşçiler de bu hareketlilik ve hak
arama sürecinin parçasıydılar. O yıl
100’ü aşkın işyerinde greve çıktı işçiler...
Kıbrıs işgaliyle birlikte Bakanlar
Kurulu sıkıyönetim ilan etti ve sıkıyönetim halka yeni bir saldırının
aracı haline geldi. Eylül 1974-Haziran 1975 arasında yalnızca Ankara’da 38 grev ertelendi. DİSK
ise Kıbrıs işgalini destekleyen bir
açıklama yayınladı ve işçileri birer
yevmiyeleriyle savaş fonuna bağışta
bulunmaya çağırdı.
CIA ve kontgerilla tarafından örgütlenen MHP’nin amacı 12 Mart
faşizmi döneminde örgütsel olarak
yenilgiye uğratılan devrimci hareketlerin geniş potansiyel üzerinde
yeniden örgütlenmesini izin vermeden, henüz örgütsüzken onu ezmek,
yok etmekti.

DİSK yöneticilerinin askeri
hapishanelerde ve mahkemelerde
de direniş diye bir sorunları yoktu.
İşçi sınıfına "sendika önderlerimiz faşist cuntaya karşı direniyor" dedirtecek tek bir tavırları
sözkonusu değildi. Tam aksine
cuntanın siyasi kimliğe ve insanlık onuruna yönelik saldırılarına teslim oldular. Her türlü
yaptırıma uydular; onbaşılar karşısında ön ilikleyerek hazır ola
geçerek "emredersin komutanım" dediler. Kısacası siyasi
kimlik ve onurlarını terkettiler.
Faşistler ve gericiler ilericilere,
devrimcilere saldırmaya, katletmeye
başladılar.
DİSK ise faşist terör kendisine
yönelinceye kadar tam bir kayıtsızlık
içindeydi... Bu kayıtsızlığın altında
reformizin "aman provokasyona
gelmeyelim" taktiği vardı.
14 Ekim 1973 seçimleriyle 12
Mart’tan çıkılıp "sivil" döneme geçiliyordu. Seçimler öncesinde DİSK
bir açıklama yaparak "anayasal özgürlükleri ve demokratik hakları
ve uygarlıkçı bir anlayışı savunan
tek parti" olduğu gerekçesiyle
CHP’ye oy vermeye çağrı yaptı.
DİSK esasında bu politikasını değişik
biçimler altında hemen her dönem
sürdürdü.
DİSK, Şubat 1974’de ender siyasal taleplerinden birisini dile getirdi
ve tutsaklar için "genel af" talebinde

bulundu.
Bu onun reformist ve CHP kuyrukçusu tavrının bir devamıydı.
1977 seçimlerinde Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti yıpranınca tekelci
burjuvazi CHP’nin hükümet kurmasını istedi. Ancak Ecevit ve CHP’nin
bu gücü yoktu.
DİSK, MC hükümetine karşı halkın gücüne değil, CHP’nin gücüne
bel bağladı. Tekelci burjuvazi ile birlikte CHP’nin iktidar olması için
kampanya başlattı.
DİSK’in reformist yönetimi işçi
sınıfının öncülüğü adına CHP’ye
"hükümeti kur, seni destekleyeceğiz" diyordu.
İşçi sınıfının siyasal potansiyeli
CHP’nin kuyruğuna takılarak oligarşinin hizmetine sokulmuştur.
CHP’nin iktidara geldiği dönemlerde
işçi haklarına yoğun saldırılar olmasına, katliamlara karşı hiçbir önlem
almamasına, sıkıyönetim ilan edilerek
faşist cuntaya zemin hazırlanmasına
rağmen DİSK önderliği her seçimde
CHP’yi destekleme kararı alıyordu.
DİSK’in yönetimini TKP anlayışı
ele geçirmişti. Ama bu önderlik işçi
tabanında kendi siyasal örgütlenmesini de yapmıyordu. Esas olarak tepeden inmeci bir tarzda sendikalar
ele geçiriliyor ve tepe yönetimleri
TKP çizgisinde hareket ediyordu.
TKP’lilerin bildikleri en iyi iş, kırk
türlü ayak oyunu yaparak sendikaların
yönetimini ele geçirmektir. TKP’liler
revizyonist anlamda da olsa işçi sınıfında siyasal örgütlenme alışkanlığı
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yaratmaktan tamamen uzaktı. Revizyonizmin, düzenin karşısında kendi
siyasi kimliği ile çıkacak kadar bile
cesareti yoktu. Sendikal meşruluğun
arkasına gizlenmek daha risksiz ve
uzlaşmacılığa uygun bir tarzdı.
16 Mart Katliamı DİSK için ciddi
derslerle doluydu. Ama DİSK bu
dersten ciddi anlamda yararlanmadı.
Beyazıt Meydanı devrimcilerin kanıyla boyanırken DİSK, 20 Mart’ta
sadece 2 saat iş durdurma (faşizme
ihtar) eylemi yapmakla yetindi. DİSK
yöneticilerinin kendi vicdanlarını rahatlatan bu eylem bile Ecevit’i çileden
çıkartmaya yetmişti.
DİSK’in Aralık 1979’daki Maraş
Katliamı’na aldığı tavır 5 dakikalık
saygı duruşu çağrısı idi. MHP’nin
katliamına tavır gösteren DİSK asıl
olarak askeri, polisiyle halka saldıran
devletle çatışmaktan kaçınmıştır.
DİSK’in uzlaşmacı çizgisi
1980’deki TARİŞ Direnişi’nde de
açık biçimde görüldü. TARİŞ’in faşistleştirilmesine tavır alarak direnişe
geçen işçilere polis ve askerler tüm
güçleriyle saldırdılar. İzmir’in tümüne
yayılan bu eylem, devlet saldırısı ve
DİSK yöneticilerinin eylem kırıcılığıyla bastırıldı... 50 yaralı vardı..
6000 işçi gözaltına alındı.
Cuntanın planlandığı günlerde
hazırlanan bir raporda "DİSK’in bin-

lerce silahlı militanı olduğu belirtiliyor
ve işçilerden silahlı bir direniş beklenebileceği ifade ediliyordu.
Ancak reformist-revizyonist DİSK
yöneticileri cuntaya hiç beklemedikleri kadar kolay bir zafer sundular.
Az sayıdaki yerde protestolar dışında,
işçi sınıfı cuntayı direnişsiz karşılamak zorunda kaldı.

DİSK 12 Eylül Cuntasına
Karşı Direnmedi,
Valizlerini Toplayıp Kışlaların
Önünde Teslim Olma
Kuyruğuna Girdiler!
12 Eylül cuntası işbaşına geldiğinde binlerce işçi grevdeydi. Cunta
grevleri yasakladı. DİSK yöneticilerine "teslim ol" çağrıları yapıldı.
Bu noktada alınacak tavır, bir yerde
işçi sınıfının önündeki yılların kaderini tayin edecek bir tavırdı.
Buna karşılık DİSK yöneticileri
bavullarını toplayıp soluğu ya yurtdışında ya da Selimiye Kışlası’nın
önünde aldılar.
Darbenin hemen ertesinde
MGK’nın 7 nolu bildirisi ile "kamu
düzeni ve genel asayiş gereği olarak"
DİSK kapatıldı. İki gün sonra
MGK’nın 3 numaralı kararı ile ülkedeki tüm grevler yasaklandı.
DİSK’li yöneticiler hakkında idam

Oya Baydak
Yalnız Değildir!
Linç Saldırılarının
Hesabını Soracağız!
Genel-İş Avrupa Bölgesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Oya Baydak’ın
DİSK Genel-İş yönetim kurulu kararı ile tamamen keyfi
olarak işten atılmasını; Oya Baydak ve devrimci işçilerin
13 Temmuz’da DİSK Genel-İş yöneticilerinin örgütlediği
saldırı ile linç edilmesini Şişli Belediyesi İşçileri protesto
etti. 24 Temmuz’da Şişli Meydanı’nda toplanan Şişli
Belediyesi işçileri buradan DİSK binasına kadar sloganlarla
yürüdüler. Yürüyüş boyunca işçiler tarafından “ Oya
Baydak Yalnız Değildir”; “Kahrolsun Patron Sendikacılığı”, “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz”; “Linç
Saldırısının Hesabını Soracağız” sloganları atıldı. DİSK
önüne gelen işçiler burada Oya Baydak ve işçiler

istemiyle davalar açıldı.
DİSK yöneticilerinin askeri hapishanelerde ve mahkemelerde de
direniş diye bir sorunları yoktu. İşçi
sınıfına "sendika önderlerimiz faşist
cuntaya karşı direniyor" dedirtecek
tek bir tavırları söz konusu değildi.
Tam aksine cuntanın siyasi kimliğe
ve insanlık onuruna yönelik saldırılarına teslim oldular. Her türlü yaptırıma uydular; onbaşılar karşısında
ön ilikleyerek hazır ola geçerek "emredersin komutanım" dediler. Kısacası siyasi kimlik ve onurlarını
terk ettiler.
Mahkemelerde DİSK yarım ağızla
zoraki savunuldu. Abdullah Baştürk’ün çabalarıyla kısmen sınırlı sayıda insan tarafından DİSK savunuldu.
Oligarşi bundan sonra DİSK’in
geleceğini teslim olmuş yöneticiler
üzerinden şekillendirmeye çalışacaktı.
DİSK’i fiilen tasfiye etmek pek anlam
ifade etmiyordu. İdeolojik, siyasi,
militan içeriği yok edilmediğinde
DİSK tarihsel bir miras olarak da
kalsa işçi sınıfına örnek olmaya devam edecekti. Onun asıl bu yönünün
tasfiye edilmesi gerekiyordu. Bunun
için 12 Eylül artığı DİSK yöneticileri
biçilmiş kaftandı.
Sürecek

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

tarafından alkışlarla karşılandılar. Şişli Belediyesi işçilerinden Yücel Hanoğlu işçiler adına bir açıklama yaptı.
Yaptıkları açıklamada Oya Baydak’ın direnişinin haklı
olduğunu ve direnişinin direnişleri olduğunu, asla Oya
Baydak’ı yalnız bırakmayacaklarını ve işe alınıncaya
kadar yanında mücadele edeceklerini söylediler.
****

Direnen Oya Baydak Yalnız Değildir!
Kamu Emekçileri Cepheliler(KEC), DİSK/Genel-İş
Sendikası İstanbul Avrupa yakası Bölgesi’nde çalışırken,
sendika genel merkez kararı ile işten atılan işçi Oya
Baydak'ı ziyaret etti. Bayramın 3. günü 19 Temmuz'da
Şişli Camii önünde toplanan KEC'liler, sloganlarla DİSK
önüne yürüdüler. Burada çadır kurarak direnişte olan
Oya Baydak ile kucaklaşan KEC'liler, direniş üzerine
sohbet ettiler. Destek mesajı da yazan KEC'liler, Oya
Baydak'ın direnişinin yanında olacaklarını belirterek ziyaretlerini sonlandırdılar.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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Hatice Yüksel’in çadır direnişinin zaferine ilişkin yaptığı açıklama:

FAŞİZM HALA HINCINI
ÇIKARMANIN DERDİNDE
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Bu ülkede hala çocuklar öldürülüyor, emekçiler baskı altına alınmaya
çalışılıyor, işçiler sömürülüyor, hayatın her alanında adaletsizlik kendini
gösteriyor. Hala yapacak çok işimiz
var. Benim hayatımda da öyle. Görevime döndüm ama işim henüz bitmedi. 3 Temmuz’da İl Disiplin Kurulu
da toplandı, müfettişler 1 yıl kademe
durdurma cezası ve il dışı sürgün
önermişler. Tebliği almamakla beraber
kademe durdurma onaylanmış diye
bir duyum aldım. Şu an Kırşehir’deyim, muhtemelen döndüğümde tebliğ
edeceklerdir ki, elbette bunu da kabullenmem mümkün değil. Hemen
bir dava süreci başlatacağım.Ayrıca
geçtiğimiz hafta yine Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden aldığım bir telefon
sonucu açlık greviyle de ilgili bir
soruşturma başlatılabileceği sonucunu
çıkardım. Hazımsızlıkları beni biraz
güldürmüyor desem yalan olur, hem
her türlü adaletsizliği yapacaksın
hem de teşhir olunca gocunacaksın.

Ne kadar alışılmış
ama alışılmaması
gereken bir durum
aslında. Hemen bir
basın açıklaması
yaparak bu baskılara karşı da sessiz
kalmayacağımı
ilan ettim. Tüm bu
süreçte onların sahip olmadığı şeylere sahibiz, birbirimize, dayanışmamıza, haklılığımıza,
kenetlenmemize yalnızca biz sahibiz.
Bunun önünde hiçbir şekilde duramayacaklar, biz kazanacağız.
Eskişehir’deki dostlarım, yoldaşlarım; bir an bile beni yalnız bırakmadınız, her türlü durumda hep yanımdaydınız. Bu mücadelenin benim
değil bizim olduğunu her an gösterdiniz dosta düşmana. Kamu Emekçileri Cepheli dostlarım, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek
uzakta da olsak, mücadeleyi benden
daha da fazla sahiplendiniz, sesimi

Rant İçin Değil Halk İçin
Mimarlık Yapan, Alev Şahin
Serbest Bırakılsın!
Kamu Emekçileri Cephesi, 29 Temmuz'da gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: "Yine bir
baskın ve gözaltı haberiyle karşı karşıyayız. Düzce’de
kamu emekçisi mimar, Alev Şahin gözaltına alınanların
arasında. Alev Şahin rantın, hertürlü pisliğin döndüğü
bir ortamda, mesleğini halkın çıkarına göre uygulayan,
halkın mimarı olarak görev yapmaktadır. Rant için
değil halk için mimarlık yapıyor.
Bu duruşu rantçılara rahatsızlık vermiştir. Bu
saldırılar bizlerin doğru, meşru olduğumuzu gösteriyor. Kazanan bizler kaybeden onlar olacak. Tarih
bunu yazacak. Halk düşmanı, katil AKP’nin polisleri,
gözaltına aldığı halkın mimarı kamu emekçisi Alev
Şahin başta olmak üzere gözaltına aldıkları diğer
insanları derhal serbest bıraksın" denildi.
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her yere taşıdınız, bu kadar güzel
bir aileye sahip olduğumun bilinciyle
gönlümün hep rahat olmasını sağladınız.Yalnızca destek olmak, mücadeleye omuz vermekle kalmadınız,
yalnız olmadığımızı, birlikte çok
güçlü olduğumuzu bir kez daha gösterdiniz. Umut verdiniz, umut oldunuz. Ve sevgili ailem, bu süreçteki
güçlü duruşunuzla, metanetinizle ve
bana saygı duyarak destek oluşunuzla
beni endişelerimden arındırarak güç
verdiniz. Herkese çok ama çok teşekkür ediyor, sizlere sahip olmanın
gururunu yaşıyorum…

Direniş Kararlılığı ile Kazandık!

Euroasia Madencilik şirketinde muhasebe sorumlusu
olarak çalışırken işten çıkarılan ve tazminat hakkı verilmeyen
Huriye Yazıcı Akyıldız şirket binasının önünde bir açıklama
yaparak direnme kararı aldığını duyurdu...
Direniş çadırı açmaya hazırlanan Huriye Akyıldız’ın
kararlılığı karşısında patronlar geri adım attılar ve onun
tazminat hakkını verdiler.
Huriye Akyıldız belki fiziki olarak direnmedi. Ama direnişle sonuç alacağına inandığı için cüretli davrandığı için
kazandı.

HALKA KARŞI SAVAŞA

Halkın
Hukuk
Bürosu

Amed Halkın Hukuk Bürosundan Çağrı

Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesi
veriyoruz. Sosyalizmin dünyadaki sadece 90 yıllık
uygulanması bile halkların tüm sorunlarını sosyalizmin çözebileceğini kanıtlamıştır. Sosyalizm mücadelemiz büyüyor. İstanbul ve Ankara bürolarımızdan sonra, şimdi de Amed - Diyarbakır büromuzu açtık. Mesleki bilgimizi halkımızın mücadelesinde kullanıyoruz. Devrimcilerin
avukatları olarak başladığımız mücadelemizde şimdi devrimci avukatlığı öğreniyor ve öğretiyoruz. Düzenin bizlere
sunduğu tüm ayrıcalık ve statüleri reddediyoruz. Biz halkız, halkın avukatıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Bugünkü
geldiğimiz nokta hedeflerimizin yanında çok çok küçüktür. Ülkemizin her karış toprağında Halkın Hukuk Büroları olacak. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Bu hedeflere
daha çabuk varmak için hukuk fakültesi öğrencilerini Amed
Halkın Hukuk Bürosu’nda emek harcamaya çağırıyoruz.

Devrimci avukatlığı öğrenmek, öğretmek isteyen; sosyalizm mücadelesine mesleki bilgisiyle katılıp devrimci avukatlık pratiğini büyütmek için sorumluluk almak isteyen
ve Amed – Diyarbakır Halkın Hukuk Bürosu’nda emek harcamak isteyen hukuk fakültesi öğrencilerine çağrımızdır:
gelin devrimci avukatlığı beraber büyütelim...

Amed Halkın Hukuk Bürosu

Adres: Muradiye Mah. Gürsel Cad. Kaynarca
Apt. No:51/5Bağlar / Diyarbakır
Büro Tel: 0412 235 99 49
Cep: 0532 243 85 69
Mail:
avukatbehic@gmail.com

HALKIMIZ İÇİN, MÜHENDİS-MİMAR
MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!
Zulme susarsa, Ne yaşar bu can!
Adalet yoksa, hayat ne?
Halkın Mühendis Mimarları 23 Temmuz’da bir açıklama yaparak, meslektaşları için adalet istedi. Açıklamada: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 85 bin mühendis mimar
meslektaşımız mezun oluyor. Meslektaşlarımızdan %3035’i işsiz, %30-35’i ise kendi mesleği dışında bir alanda
çalışıyor. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak birçok mesleki ve ekonomik sorunlar ve adaletsizlikler yaşıyoruz:
- Fazla mesai yapıyoruz. Haftada 60-70 saat çalışıyoruz; ama bunun karşılığını alamıyoruz.
- Çok sık iş değiştiriyoruz. Sorunlarımıza iş değişikliği
ile çözüm arıyoruz. Fakat yeni iş yerimizde de aynı sorunları yaşıyoruz.
- Meslek onurumuzu savunamıyoruz. Halkın ihtiyaçları için değil patronun ihtiyaçları için çalışıyoruz.
İşten atılmamak uğruna doğru bildiğimizden taviz veriyor, mühendislik biliminin gereklerini yerine getirmiyoruz.
- Kadın mühendis mimarlar olarak daha fazla sömürülüyoruz. Bize yönelik ayrımcılık, iş ilanlarına da
yansıyor.
- Mühendislik mimarlık öğrencileri olarak geleceksiz bırakılıyoruz. Mezun olduktan sonra ise kendimizi
sertifikalandırmak için kurumlara paralar ödeyerek
belgeler satın almak zorunda bırakılıyoruz, çoğumuz işsizler ordusuna katılıyoruz.
- İş cinayetlerinde ölüyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri maliyeti artırdığı için patronlar tercih etmiyor. Biz de aynı koşullarda çalışıyoruz. Her yıl binlerce meslektaşımız işyerinde kaza geçiriyor, onlarca-

sı ölüyor.
- Vatanımızın yağmalanmasına karşı çıkamıyoruz. AKP
ve emperyalistler ormanlarımızı, suyumuzu, evlerimizi,
parklarımızı, su havzalarımızı yağmalıyor.
- Mesleki denetim yetkilerimiz elimizden alınıyor. Yetkilerimizin elimizden alınması demek, halkın bozuk
asansörlere binmesi, her an patlayabilecek LPG’li araçlar kullanması, depreme dayanıksız binalarda oturması,
kansere sebep olan gıdalar tüketmesi, doğaya zarar veren
santraller kurulması demek oluyor.
Emeği sömürülen, meslek onuru çiğnenen, iş cinayetlerinde katledilen tüm mühendis-mimarlar için Adalet
İstiyoruz!” denildi.
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Gözaltılarınız, Tutuklamalarınız
Bizi Yolumuzdan Döndürmedi!
Mücadelemizi Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Alibeyköy Halk Cephesi Fatih Çınar'ın işkenceyle
gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada:
"AKP'nin eli kanlı katil polisleri 22 Temmuz günü çalışanımız Fatih Çınar'ı işkence ile gözaltına aldılar. Gece saat
22.00 civarında Fatih Çınar'ın aranması olduğu bahanesi ile
polis, uzun namlulu, gaz bombası atan silahlarıyla bir kafeye girerek özellikle Fatih Çınar'ın yüzüne biber gazı sıkarak işkenceyle gözaltına aldı. Yeni güvenlik yasalarıyla
polisinin istediği serbestliği sağlayan AKP iktidarı Fatih Çınar'ın başına gelecek en ufak zarardan sorumludur. Polis artık şehir eşkıyası gibi ellerinde uzun namlulu silahlarla istedikleri yeri basıyor. İnsanları sokak ortasından kaçırıyor.
Biliyoruz ki bu ülkede polis oldukçahalkın güvenliği için
yoktur" denildi.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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“Büyük Terör Operasyonu” Dedikleri

HALKA KARŞI AÇILAN SAVAŞTIR
Bu Savaşa

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK
CEVAP VERECEĞİZ!
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"Terör örgütleri silahı bırakmazsa
neticesine katlanır. DAEŞ başta olmak
üzere, gerek bölücü terör örgütü
PKK olsun, DHKP-C olsun, diğer
terör örgütleri olsun, bu terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacaktır. Bu bir kararlılıktır.”
Israrla üç örgütü; DHKP-C,
PKK ile IŞİD’i birlikte yan yana getirerek “teröre karşıyız”, “mücadelemiz teröre karşı mücadeledir”
diye halka karşı açılan daha büyük
bir savaşı ilan etti faşist, AKP iktidarı.
Sadece birkaç gün içinde burjuva
basının ifadesiyle “Türkiye tarihinin
tek seferde gerçekleştirilen en büyük operasyonu” yapıldı. 34 ilde
binlerce polisin katıldığı, gözaltı,
tutuklama ve katliam terörü estirildi.
Ne zaman halka savaş açsalar
“terör” demagojilerinin ardına sığınırlar. Bir kez daha “terör” yalanlarıyla halka savaşı, katliamları meşrulaştırmak istedi AKP iktidarı.
“Yeni bir süreç”, “büyük operasyon”, “bu bir nokta operasyonu değil,
sadece bu geceye yönelik bir operasyon değil, devamı gelecek”, “terör
operasyonunda 1,2,3,4. dalga” diyerek
teslim almak istedikleri Türkiye halklarıdır.
AKP iktidarı beslemesi IŞİD’le
kitle katliamı yapıyor, onlarca insanımızı katlediyor, katliama öfke duyan, tepkilerini göstermeye çalışan,
“Suruç Katliamı’nın sorumlusu
AKP’dir” diyen halk güçlerine azgınca saldırıyor. Operasyonlar düzenliyor. Yüzlerce insanı gözaltına

Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada “tüm silahlı terör örgütlerine sesleniyorum, ya silahı bırakırsınız ya da sonuçlarına katlanırsınız” dedi. Ve Günay’ı katlettiler!
Biz, Tayyip ve tüm AKP’lilere
sesleniyoruz. Günay’ı katletmenin
sonuçlarına asıl siz katlanacaksınız. Halka karşı açtığınız savaşın
sonuçlarına siz katlanacaksınız!
alıyor. Bir devrimciyi katlediyor.
Kürt gençlerini sokak ortasında katlediyor. “Silaha başvurursanız böyle
olur” diyor.
Evet, sadece psikolojik propaganda malzemesi değildir; AKP’nin,
Tayyip Erdoğan’ın söylediklerinde
yeni bir durum vardır. Halka karşı
yeni savaş...

AKP, Katliamcılıkta ve
İşbirlikçilikte
Sınır Tanımayacaktır
AKP, bir kez daha ABD emperyalizminin tam desteğini arkasına aldı.
Daha birkaç gün öncesinde AKP ile
ABD görüşmeleri vardı. “Mutabakata
vardıkları” açıklanıyordu. Tayyip Erdoğan, ABD desteğini “Çarşamba akşamı Sayın Obama'yla da bir görüşmemiz oldu ve bu görüşmeyle de bölücü
örgütün yanında DAEŞ terör örgütüyle
mücadeledeki kararlılığımızı bizler
teyit ettik” açıklamasıyla ifade etti.

Başbakan Davutoğlu da ABD’yle
mutabık olduklarını dile getirirken
ABD sözcüleri de “destek” açıklamaları yapmakta gecikmediler.
Mutabakatın özü açıktır:
ABD için Ortadoğu’da her türlü
taşeronluğa hazır olmak. ABD için
Ortadoğu’daki öncelikli tehdit IŞİD’e
karşı savaşa daha aktif katılım.
Hala silahlı bir potansiyel olan
PKK’nin dinamiklerini tümüyle
bitirmek için içte ve dışta PKK’ye
saldırı.
IŞİD ve PKK üzerinden de Cephe’ye yönelmek. Halkı sindirmek.
Israrla üç örgütü yan yana anıp “terörle mücadele edeceğiz” söylemleri
bunun ifadesidir.
AKP’nin ABD ile mutabakatı ülkemiz gerçeğini, emperyalizmle ilişkiler gerçeğini bir kez daha gözler
önüne sermiştir.
Faşizmi AKP ile sınırlamamak
gerektiğini çokça ifade ettik. Aynı
durum emperyalizmle ilişkiler noktasında da geçerlidir.
İşbirlikçilik AKP’ye özgü değildir.
AKP ile başlamamış, AKP ile de bitecek değildir. İşbirlikçilik, ülkemizin
yeni-sömürge gerçeğidir. Dolayısıyla
ABD emperyalizmi Ortadoğu politikaları için, oradaki çıkarları için
AKP’yi kullanmanın ötesinde Türkiye’yi kullanmaktadır. Batağa çektiği
esasta AKP değil, tüm Türkiye’dir.
Emperyalizm için halkların kanının dökülmesinin bu nedenle hiçbir
önemi yoktur.

HALKA KARŞI SAVAŞA

AKP, IŞİD’e Saldırması
Karşılığında PKK’ye
Saldırma İzni Aldı
İşbirlikçi AKP, ABD’nin tüm dayatmalarına boyun eğmiştir. Dün direniyormuş gibi yaptığı tüm politikalarından çark etmiştir. Üsleri bir
kez daha Amerika’nın her türlü hizmetine açmıştır. Ortadoğu’da Kürtleri
değil bizi kullanın demektedir işbirlikçi AKP. Bu uşaklığı meşrulaştırmak
için de terör demagojisi yapıyor.
IŞİD, ABD’nin ve AKP’nin beslemesidir. AKP şimdi IŞİD konusunda
ABD’nin istediği noktaya gelmiştir.
AKP eliyle başlatılan IŞİD’e yönelik
operasyon Amerika ve diğer emperyalistlere karşı kendini kanıtlama
operasyonudur. Ve asıl olarak Amerikan operasyonudur.
"PKK terör örgütüdür" diye
açıklama yaptı ABD. Ve AKP, IŞİD’e
saldırması karşılığında ABD’den
PKK’ye saldırma izni aldı. AKP’nin
yıllardır “çözüm süreci” dediği şeyin
özü bir kez daha ortaya çıktı. “Silahsız, muhalefetsiz, Kürtsüz” bir
çözüm. Yani tasfiye.
PKK’nin ve halk dinamiklerinin
geriletilmesine ABD emperyalizmi
hiçbir zaman karşı olmamıştır. Aksine
PKK’nin geriletilmesi emperyalizm
açısından da onu kullanma zemininin
daha fazla artması anlamına gelmektedir.
ABD’nin, oligarşinin PKK’yi tasfiye etmesine onay vermesinin de
PYD’yi Ortadoğu’da bir kara gücü
olarak kullanmak istemesinin de birbiriyle çelişen bir yanı yoktur. Çelişki
arayanlar, bu duruma şaşıranlar emperyalizm gerçeğini anlamak istemeyenlerdir.
Görülmektedir ki, ABD emperyalizmi PYD’nin varlığı ve rolü üzerinden AKP’ye boyun eğdirirken
AKP’nin önünü açarak da PKK ve
PYD’yi kullanılacak bir güç haline
getirmeye çalışmaktadır. Suriye'de
IŞİD'e karşı savaşı nedeniyle PYD'yi
desteklerken Türkiye'de PKK'yi "terör örgütü" ilan ederek AKP'nin
PKK'ye saldırısına, PKK'nin geriletilmesine yeşil ışık yakmaktadır.

Suriye’de ABD’nin PYD ile olan
ilişkilerine boyun eğen AKP, ülkede
PKK’ye şartsız, şurtsuz silah bıraktırmak istiyor. “Barış istiyorsanız
silahları bırakacaksınız” diyor.
“Müzakere vs. yok” diyor. İşte,
“çözüm süreci” AKP için bu noktaya
gelmiştir: PKK’nin şartsız şekilde
silahlarını bırakması.
Buna zorlamak için de bombalamalar, operasyonlar, tutuklamalar,
HDP’yi muhatap almama, meşru
görmemeye kadar gidecektir. Mecliste
politika yapmak istiyorsanız silahlı
PKK ile ilişkinizi kesin, silah bırakmaya zorlayın demektedirler.
Bu politikayı AKP en azından
yeni bir seçime kadar sürdürecektir.
Bu konuda ABD’den tam destek almıştır.
ABD, AKP’nin alternatifini çıkartamadığı için bundan sonrasında
hizaya çektikleri Tayyip Erdoğan ve
AKP ile yola devam demiştir. Bu
destekle AKP tümüyle kendi inisiyatifinde bir koalisyon olmuyorsa
da bir erken seçimi zorlayabilir. Hizaya çekilmiş, biz yanlışımızı gördük,
özeleştiri veriyoruz diyerek kendini
burjuvaziye onaylatmış bir AKP tek
başına iktidar yapılabilir. Tüm bunlar
olasılık dahilindedir. Ancak bunların
hiçbirisi oligarşi için çözüm olmayacaktır.

Terör Demagojileriyle
Halkın Savaşını
Bitiremezler
Tek başına iktidar olmak AKP’yi
kurtaramaz. AKP’nin krizi daha da
derinleşecektir. Emperyalizmin tam
desteğini arkasına alması hiçbir şeyi
değiştirmeyecek.
AKP halklarımıza değil emperyalizme dayanmaktır. Gücünü emperyalizmin desteğinden ve terörden
almaktadır.
Halklarımızın çıkarlarını değil
emperyalizmin çıkarlarını sahiplenmekte, emperyalizmin çıkarlarına
hizmet etmektedir. Böyle bir iktidar
yönetemez.
Halkın desteğini almayan hiçbir
iktidar ilelebet varlığını sürdüremez.

Halkın desteğini yitiren bir iktidarı
önce emperyalistler bir kenara atacaktır. Emperyalistlerin kullanıp bir
çöp gibi kenara attıkları yüzlerce örnek vardır.
Terör demagojileriyle halkları bir
yere kadar kandırabilirler. Ancak gerçekler er-geç kendini dayatır.
Açlık, yoksulluk gerçeği, insanca
yaşam gerçeği, adaletsizlik gerçeği,
hak arama gerçeği. Hak isteyen, direnen halkın karşısına çıkacak olan
devlet terörü gerçeği... Teröristin kim
olduğunu halklara gösterecektir.
Halklarımız faşizm ve emperyalizmden kurtulmadan adaletin, insanca
yaşamın, özgürlüğün gelmeyeceğini
görecektir.
Terör demagojileri direniş dinamiklerinin olduğu yerde hiçbir sonuç
alamaz. İşte örneği, büyük şatafatlarla
çıkardıkları İç Güvenlik Yasaları,
direnişimiz karşısında şimdiden paçavraya dönmüştür.
“İç Güvenlik Yasası'nın içerisinde
ne varsa uygulamaya geçecektir.
Uygulamada sıkıntı varsa uygulayıcıların kendilerini test etmesi gerekir” diyor Tayyip Erdoğan.
Günlerce, halk kurtuluş savaşçısı
Günay Özarslan’ın cenazesini engellemeye çalıştılar. Cenazeyi sessiz
sedasız defnettirmek istediler. Gösteriye dönüştürmeyin, bayrak, pankart,
flama kullanmayın, maske takmayın,
silah görürsek tararız diye tehditler
savurdular.
Ancak Gazi halkı, Cephelilerle
dört gün boyunca çatıştı. Ve geleneklerimize uygun tarzda Günay’ı
uğurladık. Tehditleri, yasaları, kararlılık gösterileri, estirdikleri terör
ve yaygaralar yerle bir oldu.
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Onlar “Silah Bırakın”
Çağrısı Yapıyorlar
Biz “Silahlanın” Diyoruz
Mesele IŞİD meselesi değildir.
Daha şimdiden çıplak biçimde görüldü.
AKP iktidarı bir-iki göstermelik bombalama, birkaç tutuklamayla IŞİD'e
olan tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Saldırılarını PKK'ye, HDP'ye yoğunlaştırdı.
AKP sözcülerinin, Tayyip Erdo-
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ğan'ın açıklama ve söylemlerinde temel vurgu şudur: "Şiddetten vazgeçin, silah bırakın! O zaman sizinle
çözüm sürecine devam ederiz."
AKP iktidarı çözüm sürecinden
ne anladığını bir kez daha ortaya
koyuyor; çözüm süreci tasfiye sürecidir. Silahsız, mücadelesiz teslim
oluş sürecidir.
Oligarşi, AKP faşizm kitle katliamları yapacak, her gün bir insanımızı
katledecek, provokasyonlar yapacak,
adaletsizliğe, yoksulluğa, açlığa mahkum edecek, bunun karşısında kimse
sesini çıkarmayacak diyor. Kimse
hak talep etmeyecek diyor.
AKP'nin silahtan, şiddetten vazgeçin deyişindeki esas budur. Hak
aramayın diyor, adalet istemeyin diyor. Bunları istemenin adı AKP faşizmine göre terörizmdir.
"Silahı eline alanı, şiddete yöneleni katlederim" diyor AKP faşizmi. Düzen dışı çözümlere yöneleni,
hak arayanı, adalet isteyeni katlederim
diyor AKP.
Tayyip Erdoğan “İç Güvenlik Yasası çıkarıldıktan sonra, hala yüzleri
kapalı, ellerinde silahlarla, İstanbul’da bile rahatlıkla yürüyebiliyorsa
burada tabii bizim de güvenlik noktasında bir zaafımız var demektir.
Ama ben de ilgili arkadaşlarımıza
gerekli talimatları verdim. Yürütemezsiniz dedim. Gereği neyse onlara
anında bunu yapacaksınız. Bunu
yürütüyorsak, burada güvenlik zaafımız var demektir. Neyse gereği
bunu yapacaksınız. Yüzü, suratı kapalı olanlar yürüyemez.” diyor.

Açıkça valisine, polisine, emniyetine yüzünü kapatana "vurun, katletmekten çekinmeyin" diyor.
IŞİD düzen için, emperyalizm
için belirleyici tehlike değildir.
IŞİD'ler oligarşi ve emperyalizm
için kendi sömürü ve zulüm düzenlerini meşrulaştırmanın zeminini güçlendirmektedir. Terör demagojilerini IŞİD'ler üzerinden yapmaktadır.
Emperyalizm ve oligarşi ile çözüm
arayan, AKP ile çözüm masasına
oturan PKK, tehlike değildir. Çözümü
düzen içinde arayan Kürt milliyetçi
hareketi bu süreç içinde daha da
fazla gerilemiş olacaktır.
Düzene karşı muhalefetin tek
temsilcisi Cephe'dir. Cephe halklarımızın da temsilcisidir. Halkı
sindirmek, bastırmak için Cephe'ye
saldırmaktadır AKP.
Bunu Cephe'yi IŞİD ve PKK ile
yan yana getirerek "teröre karşı
mücadele" eden bir iktidar görüntüsü
altında yapmaktadır.
Bunun adı halka karşı savaştır.
Savaşın daha üst boyutlarda sürdürülmesidir.
Tayyip Erdoğan “önce ben vatandaşıma bir korku atmosferi içerisinde yaşamamalarını tavsiye
ederim. Ama şunu da bilmemiz
lazım ki, şu anda biz çok çok farklı
bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz
ve sonuna kadar ne gerekiyorsa
bunu yapacağız.” diyerek halka
karşı savaşı, terör demagojisi ardına
gizlerken halka da gözdağı veriyor.
Tayyip Erdoğan yaptığı bir açık-

lamada “tüm silahlı terör örgütlerine
sesleniyorum ya silahı bırakırsınız
ya da sonuçlarına katlanırsınız”
dedi. Bu Günay’ın katledilmesidir.
Biz Tayyip ve tüm AKP’lilere
sesleniyoruz. Günay’ı katletmenin
sonuçlarına asıl siz katlanacaksınız.
Halka karşı açtığınız savaşın sonuçlarına siz katlanacaksınız.
Silahlarımızı bırakmayacağız, tüm
halkımızı emperyalizme ve işbirlikçisi
oligarşiye karşı silahlanmaya çağırıyoruz.
Tayyip Erdoğan "bu bir kararlılıktır" diyor. Evet bu bir kararlılıktır.
Kararlı olan, haklılığına ve meşruluğuna güvenen, bu yolda bedeli ne
olursa olsun göze alan kazanacaktır.
Geri adım atan, direnmekten vazgeçen, düzenden beklenti içine girenler
düzenin saldırısı altında ezilmekten
kurtulamaz, düzenin halka karşı saldırısında düzene hizmet eder.
Bu savaşta halkın yanında olduğunu söyleyenler oligarşiye karşı cepheden savaşmak durumundadır. Ara
yol yoktur. Çok değil bir kaç gün
içinde parlamento, meclis hayallerini
yerle bir ettiler. HDP'nin kapatılmasından, HDP'lilerin tutuklanmasından
söz etmeye başladılar. Yeni-sömürge
ülke gerçeğidir bu. Faşizm gerçeğidir.
Düzeniçi politika ve hesaplarla faşizme karşı savaşılamaz.
İşte bu çizgisinden dolayı oligarşi
ve emperyalizm açısından asıl tehlike
Cephe'dir. Cephe'yi büyütecek çizgi
de budur aynı zamanda.

IŞİD, DAEŞ İSİMLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Bu iki kelime de aynı örgütün farklı dillerdeki isimleridir.
IŞİD'in açılımı "Irak Şam İslam Devleti"dir.
Arapça konuşulan ülkelerde ise örgüt "DAEŞ" olarak
anılıyor. Yani Arapçadaki adıyla “Al Devlet-Al-Islamiya
Fil Irak Wel Şam."
İşbirlikçi Tayyip Erdoğan, DAEŞ adını kullanmayı
tercih ediyor; Çünkü DAEŞ kısaltmasında İslam kelimesi
yer almıyor. İslamla terör kelimesini bir arada kullanmak
istemediği için DAEŞ'i tercih ediyor.
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Özünde hiçbir fark yoktur. İslamiyeti kullanarak
halkımızın üzerinde terör
estiren de AKP'dir.
Kelime oyunları AKP'yi
emperyalizmin suç ortağı
olmaktan kurtaramaz. Ha
IŞİD, ha DAEŞ, sonuçta
emperyalizmin Suriye ve
Irak'taki maşasıdır.

HALKA KARŞI SAVAŞA

"Cesetlerimizi toplamadan asla şehidimize el süremeyecekler.
Ya bu cenaze bizim geleneklerimize göre gömülecek ya da hepimizi
öldürdükten sonra alıp kendisi gömecek..."

FEDAYI KUŞANMIŞ CEPHELİLER KARŞISINDA
ÖLÜMÜ DE, FAŞİZMİ DE DİZE GETİRDİK!
CENAZEMİZİ ALDIK, GELENEKLERİMİZLE
GÖMDÜK BİZ KAZANDIK!
BURASI GAZİ! UNUTMAYIN! BURADA 28 CEPHELİNİN KANI VAR!
Cenazemizi alacağız dedik, aldık.
Gazi'ye gömeceğiz dedik, gömdük.
Bizim kararlılığımızı, bizim cüretimizi sınamayın.
Bu dünyada sınanmayacak tek
şey CEPHELİLERDİR!
Bizi sınamayın!
Bize ya iktidarı verin, ya da çekin
o iğrenç, pespaye, vahşi, insanlık
dışı yöntemlerinizi...
Çünkü size karşı savaşan, size
karşı bağımsızlık için halkı ve vatanı
için canını tereddütsüz feda etmeye
hazır onlarca CEPHELİ var.
Bugün Günay bunu yaptı. Bedeninde açılan sayısız kurşun deliklerine
rağmen tüm Türkiye ve dünya halklarına bunu gösterdi.
Bu çağrıyı yapmaya hazır yoldaşlarını bilerek, onlara güvenerek
yaptı... Tereddütsüz ölümü göze alışımız; gücünü ve şeklini, MarksizmLeninizmden ve tarihimizden alır.
Yeni sömürge bir ülkede devrimcilik; emperyalizmle ve oligarşiyle
uzlaşmayan ve bedel ödeyebilen bir
devrimciliktir.
Uzlaşanlar ve bedel ödemekten
kaçınanlar reformist, Avrupacı, sivil
toplumcu olabilirler; AMA ASLA
DEVRİMCİ OLAMAZLAR!
Yeni sömürge bir ülkede devrimciliğin manifestosu; Mahirlerin "biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik"
sözlerinin siyasi muhtevasındadır!
Bugün bu siyasi gelenekler GÜNAYLAR’LA "ASLA BENİ TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!” Dİ-

YEN CEPHELİLERLE SÜRÜYOR!
Bizim yüreğimiz de, bizim beynimiz de, bizim bedenimizde çok sınavlardan geçti...
"Tohumda toprakta hakça" dediğimiz için Baba İshak olup kale burçlarına mı asılmadık?
Şeyh Bedreddin ve onunla birlikte
savaşan Börklüce Mustafa, Torlak
Kemal... "Yarin yanağından gayrı
her şeyde, her yerde hep beraber"
diyerek Osmanlı'ya ecel terleri döktürten dünyada yeni ortakça bir yaşam için canımızı, kanımızı tereddütsüz verdik.
Hz. Hüseyin olup Kerbela'da "ben

burda bugün direnmezsem, yarın
kimse direnmez" diyerek canımızı
yarınlar için mi vermedik?
"Ferman padişahın, dağlar bizimdir" diyerek zalime başkaldıran
ve bunun için dağları dost bilen, boyun eğmeyi değil, isyanı seçen Dadaloğlu biz değil miydik?
Hızır Paşa kendisiyle canı için
pazarlık yapmaya çalışırken "Dönen
dönsün ben dönmezem yolumdan"
diyen Pir Sultan'dır. İnancı için ölümü
kucaklamanın ta yüzyıllar önceki
adımız değil miydi bizim?
Mahirler değil miydi; devrimci
dayanışmayı en üst boyuta taşıyıp,
Denizler’in idamı için kendi yaşamını
tereddütsüz hiç sayarak, hareketin
fiziki olarak imhasını bile göze alarak
Kızıldere'de "biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik" diyerek Türkiye devriminin manifestosunu yazan...
Hz. Hüseyin'den Baba İshaklar’a,
Mahirler’den, Dayılar’a, Sabolar’dan,
Sibeller’e, Elif Sultanlar’a, Günaylar’a... Halkın öfkesiyiz, halkın tereddütsüzlüğü, baş eğmezliğiyiz.
Bugün dünyada biz varız diyorsak,
bu varlığımızı işte böyle kanıtlamışızdır. Kanla, canla yazmışızdır.
Feda'yla örmüşüzdür tarihimizi...
Bu yüzden kanla yazılan tarihi silemiyorlar. Bu yüzden bizi her sınamak
istediklerinde, yine cevaplarını alıp
peyder pey arkalarına bile bakmadan
inlerine çekiliyorlar.
Biz savaşmayı da, bu savaşta gerekirse ölmeyi çok iyi biliriz. Ölürüz
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ama teslim olmayız.
Düşünün... Tüm dünyayı
kana bulayan, insandan düğme
yapan, yakan Hitler faşizmine
karşı Leningrad Kuşatması
tam 900 gün sürdü. (30 Ağustos
1941'de başladı, 27 Ocak
1944’te bitti.) Kuşatmada 3 milyonluk Leningrad'lının 1 milyonu
açlıktan öldü.

Teslim Olmadık,
Faşizmi Teslim Aldık,
Biz Kazandık!
Düşünün... Tüm dünyayı kana
bulayan, insandan düğme yapan, yakan Hitler faşizme karşı; Stalingrad
Kuşatmasını...
Naziler, 13 Eylül 1942'de Stalingrad'a saldırdı. 2 Şubat'ta 1943'de
Almanların yenilgisiyle sonuçlandı.
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Kuşatma ve direniş; 182 gün sürdü. Stalingrad Direnişi’nde, Nazi orduları toplum 1.5 milyon askerini
kaybetti. Sovyetler ise 1 milyon 100
bin şehit verdi. Savaştan önce 500
bin olan Stalingrad'ın nüfusu savaşta
BİN'e inmişti. Bu savaşta ilk defa
Alman Mareşali Van Paulus, 23 Alman generali ve 300 bin kişilik ordu
ile teslim oldu.

Teslim Olmadık,
Faşizmi Teslim Aldık,
Biz Kazandık!
Çin'de Mao önderliğinde; 1934'ten
1935'e kadar süren UZUN YÜRÜYÜŞ tam 370 GÜN yüründü.
12.500 KM YÜRÜDÜLER.
100 BİN KİŞİ İLE BAŞLADI
YÜRÜYÜŞ.
30 BİN KİŞİ TAMAMLADI.
70 bin ölü verdiler.

Teslim Olmadılar,
Biz Kazandık!
Düşünün... Vietnamlılar 1945 yılında önce Fransız işgalcilerine karşı
sonra Amerika’ya karşı Vietnam'ın
tamamının bağımsız olduğu 1975
yılına kadar kesintisiz direndiler.
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İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalistlerine karşı tam otuz yıl savaştılar. Sadece son sekiz yılda Amerika’ya karşı verdikleri savaşta 1.5
milyon şehit verdiler...
Toplam 30 yıl süren bir savaşta
teslim olmadık, emperyalizmi teslim
aldık, BİZ KAZANDIK!
Anadolu toprakları direnişler tarihidir.
Bu topraklarda Cepheliler ilk kez
direnmiyor. Cephe'nin tarihi direnişler,
kahramanlıklar tarihidir. Sadece birkaç örnek vermemiz bile bu konuda
yeterlidir...

Maltepe Direnişi:

İsrail
Başkonsolosu Efraim Elrom THKPC tarafından cezalandırılmıştır. Tarih
71'in 22 Mayıs'ıdır. Elrom eylemi,
emperyalizme, siyonizme karşı büyük
bir darbeydi. Oligarşi eylemden sonra
yoğun bir operasyon başlattı.
Gözaltılar, tutuklamalar birbirini
izliyordu. Mahir ve Hüseyin işte bu
kovalamaca içinde Maltepe'de polisle
karşı karşıya geldiler.
Küçükbağ Sokağı'ndaki 8 Numaralı ev, o andan itibaren 51 saat
boyunca sürecek bir direniş ve çatışmaya sahne olacaktı.
Düşman çoktu. Düşmanın ateşi
yoğundu. Silahları eşitsizdi.
Çatışmayı sürdürdüler. Yaralandılar. Ama elleri hala tetiğe basabilecek durumdaydı.
İçeri giren polisler, düştükleri yerden ateşi sürdüren Mahir'le Hüseyin'i
kurşun yağmuruna tuttular.
Operasyon bittiğinde Hüseyin Cevahir şehit düşmüştü, Mahir yaralıydı.
23 kurşun vardı Cevahir'in vücudunda.

1984 Ölüm Orucu Direnişi:
YER: Hapishaneler
TARİH: Nisan-Mayıs-Haziran

1984.
75 gün süren irade savaşını
zulme karşı bedenlerini ölüme
yatıranlar kazandı. Ölüm Orucu
yılgınlığa, ihanete rağmen teslim
olunmayacağının tarihsel bir örneğiydi. Ölüm Orucu davaya
bağlılığın, halk için kendini feda
etmenin adıydı. Dört şehitle zafer
75 günün sonunda kazanıldı.

16-17 Nisan Çiftehavuzlar Direnişi: 16 Nisan'da başlayan
kuşatma ve kuşatmayı kendi çemberine hapseden direniş 17 Nisan’a
kadar sürdü. Sosyalizm bitti diye
nutuklar atarken burjuvazi, onlar sosyalizmin bayrağını dalgalandırıp, son
ana kadar çatışmayı sürdürdüler.

Bağcılar Direnişi: 4 Ağustos'ta saat 02:30'dan 8:30'a kadar İstanbul Bağcılar'da düşman güçlerince
kuşatılan yoldaşlarımız 6.5 saat süreyle bayraklarını açıp çatıştılar.
Halk düşmanı tarafından kuşatıldığında düşmanın "teslim ol" çağrısına Devrimci Halk Kurtuluş Savaşçıları HÜSEYİN ARSLAN, GÜNER ŞAR ve ÖZLEM KILIÇ'ın cevaplarıdır.

Çaytaşı Direnişi: Dersim’de
12 gerillamız Çemişgezek'te bir düşman karakoluna yaptıkları saldırının
ardından çekilirken kuşatıldılar. 12
gerillaya karşı 1500 düşman askeri,
subay ve özel tim, ve itirafçı hainler
de vardı. Buna rağmen 8 saate yakın
çatışma sürdü. Mermi ve şarjörlerinin
sınırlı olmasına rağmen teslim olmadılar, çatıştılar....

1996 Ölüm Orucu Direnişi:
YER: Hapishaneler
TARİH: Mayıs-Haziran-Temmuz
1996...
69 gün sürdü direniş. Ölüm Orucu
eylemi 12 şehit, onlarca gazi vererek
devrim tarihine kitlesel kahramanlık
örneği olarak geçti.

2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu Direnişi:
YER: Türkiye Hapishaneleri ve
Dışarıdaki Direniş Evleri
TARİH: 20 Ekim 2000 - 22 Ocak

HALKA KARŞI SAVAŞA

2007
Tam 7 yıl süren büyük bir
direniş gerçekleştirildi bu topraklarda. 7 yılda kelimenin gerçek anlamıyla bir tarih yazıldı.
Hiç abartısız, tartışmasız dünyada eşi benzeri görülmemiş
bir direnişti bu. 7 yıl sürmesinden 122 şehit verilmesine
kadar, her şey olağanüstüydü ve o
güne kadarki hemen tüm ölçülerin
ötesinde cereyan eden bir direnişti.
Bugün de AKP faşizminin akıl
hocası olan, boynuz kulak misali
Hitler faşizmini bile sollayan saldırılarına karşı günlerce süren direnişi
yine biz kazandık.
Yine tereddütsüz ölümü göze alan
Günaylar, Günaylar’ın yoldaşları kazandı.
4 gün boyunca cenazeyi almak,
cenazeyi defnetmek için direndik.
Gazi’nin esnafları bu mahalle 35
yıldır böyle saldırı görmedi diyordu...
Böyle bir saldırıya karşı halk yine
direnerek karşılık verdi... Genci yaşlısı, kadını-erkeği tüm halk 4 gün
boyunca gece-gündüz uyumadan coşkuyla, hesap sorma, faşizme karşı
cenazesini sahiplenmek için direndi...
Cenazemizi alacağız dedik, aldık,
geleneklerimizle gömeceğiz dedik
ve gömdük.
FAŞİZME KARŞI CANIMIZI
ORTAYA KOYARAK DİRENDİK
VE YİNE BİZ KAZANDIK. YİNE
HALK, YİNE CAN BEDELİ DİRENEN CEPHELİLER KAZANDI.
Yine ölümü fedayı göze alarak
kazandık. Özel timin silahlarıyla ve
attığı gazlarla duman altındayken silahlara doğru koşarak katledilme pahasına cenazesini sahiplenen CEPHELİLERLE kazandık.
Avuçlarında çakmağı hazır bir
şekilde tutup, ellerinde tinerle Günay ablalarının olduğu bölmede
cenazeyi sahiplenmek için kendini
feda etmeye hazır CEPHELİLERLE kazandık.
"Cesetlerimizi toplamadan asla
şehidimize el süremeyecekler" ya
bu cenaze bizim geleneklerimize
göre gömülecek ya da hepimizi öl-

dürdükten sonra alıp kendisi gömecek
düşmana diyen CEPHELİLERLE
kazandık.
Yine faşizm kaybetti ve yine ve
yine ve yine kaybedecek... Fedayı
göze almış, halk ve vatan sevgisiyle
atan bu yürekler karşısında, Cepheliler’in önderliğindeki halkın karşısında faşizm yenilmeye mahkumdur.
Zulme de, soldaki çürümeye de
ÖLÜMLERİMİZLE vuruyoruz.
Silahlanmak ve silahlı güç oluşturmak yalnız devletin değil, halkın
da hakkıdır. Cezalandırma yalnız
devletin değil, iktidar mücadelesi
veren halkın da hakkıdır.
SAVAŞIMIZ; BEDELLER ÖDEYEREK SÜRECEK, ZAFER BEDELLERLE, FEDAYLA GELECEK...
SAVAŞIMIZ; FAŞİZME KARŞI
SÜRECEK, FAŞİZMİN KANLI,
VAHŞİ, KATLİAMCI YÜZÜNÜ
HALKA TEŞHİR EDECEĞİZ!
Türkiye ve dünya halkları olarak
dünden bugüne rakamlara sığıdırılamayacak kadar çok öldük...
Rakamlara sığdırılamayacak kadar
çok kan akıttık...
Bugün de yine canımızı vermeye,
yine kan dökmeye tereddütsüz hazırız.
Dün nasıl tereddütsüz faşizme bedel
ödettirdiysek, bugün de bedel öderken
bedel de ödeteceğiz...

Korkun Bizden!
Günay gibi teslim olmayıp hesap
sormak için, her birimiz sizi inlerinizde bulmaya, ininizi başınıza yıkmak için Elif Sultan gibi gerilla koşusuna çıkmaya hazırız.
Beyninize sıkacak, inlerinizi patlatacak, ensenizde nefesimizi size
her daim hissettireceğiz. Bunu ko-

nuşarak değil, bunu her zamanki
gibi yine savaşarak yapacağız...
Bunu her zaman ki gibi
feda ruhuyla yapacağız... Bunu
her zaman ki gibi sabırsızlıkla,
büyük bir heyecan, büyük bir
coşku, büyük bir zevkle yapacağız!
Silahsız kardeşlerimiz canını
bizim için tereddütsüz feda eden
şehit yoldaşlarımız...
Açlığa ve sefalete mahkum ettiğiniz halkımız, suyunu, havasını,
toprağını talan ettiğiniz vatanımız
için yapacağız...
Tereddütsüz Soma için, tereddütsüz Günay için, tereddütsüz toprağı
suyu için talancıların karşısına dikilen
60-70'lik ninelerimiz için sıkacağız!
Bizi, bizim öfkemizi, bizim kararlılığımızı sınamayın!
Tarihe bakın... Toprağa bakın, her
karışında kanımız vardır... Mezarlıklar
ölülerimizle doludur...
BEKLEYİN!
HALK KURTULUŞ SAVAŞÇILARINI, ELİF SULTANLARI BEKLEYİN! ŞİMDİ GÜNAY BİNLERİN
BEDENİNDE HESABINI SORMAK İÇİN DİRİLMİŞTİR.
TESLİM OLMAYANLAR ÖLMEZ! GÜNAY ÖLMEDİ!
Katilleri ise her gün ama her gün,
defalarca ama defalarca Günay'ın
hesabının sorulacağı günü düşünerek
korkudan ölecekler!
Bizim artık onları öldürmemiz,
bu korku içindeki ölümden kurtulmak
için yalvaracaklar!
Bir kez daha emperyalizm ve faşizme karşı savaşmanın, feda ruhuyla
cenazemizi gömmüş olmanın gururu
ve coşkusu içindeyiz...
Teslim olmayıp ölümü gülerek
karşılayan bir devrimci kadın karşısında herşey hükümsüzdür, herşey
geçerliliğni yitirmiştir.
Feda ruhunu kuşanmış Cepheliler
karşısında, tüm halkla günlerce çatışan
Cepheliler karşısında evet tekrar ediyoruz
Emperyalizm de, faşizm de “kağıttan kaplandır.” BEKLEYİN!
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Basından
Pınar Öğünç
29 Temmuz 2015 Çarşamba

Gazi’de
IŞİD Korkusu
‘Hayvanlar Oksijen Alıyor
En Azından’
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Cemevinin etrafındaki apartmanlardan camları inmiş bir daireye girdiğimizde, hapsolmuş yoğun gaz karşılıyor. Gece vardiyasında çalışan
bir tekstil işçisi uyumak zorunda olmasa evde duramayacağını söylüyor.
Çevrede çocuklu kadınlar dört gün
boyunca ekmek, su dahi alamadıklarını anlatıyor. Üç çocuklu bir kadın
“Dağdaki hayvanlar daha rahat yaşıyordur bizden, en azından oksijen
alıyorlar” diyor öfkeyle, “suçlu bunların olmasına izin verendir.” Hayır,
bu mahallede kimse adını vererek
konuşmuyor.
Taş, toprak gazı öyle emmiş ki,
dün sabah Gazi Cemevi hâlâ biber
gazı kokuyordu. Kimi camlar kırılmış,

suyun tazyiğiyle demir
dökme kapılar esnemiş,
elektrik gidip geliyor.
Geçen cuma Bağcılar’da yapılan operasyonda bir evde polisin
16 kurşunuyla ölen,
avukatlarının sağ gözaltına alınabileceği
halde kasten infaz
edildiğini söylediği
Günay Özarslan’ın cenazesi Gazi
Mahallesi’nde yapılacaktı. Adli
Tıp’tan cenazenin alınması uzun sürdü, cemevinde hazırlıklar yapılırken
polisin saldırısı sonrası Gazi Cemevi
üç günü ablukada geçirdi. Pazartesi
akşamüstü cenaze ancak gömülebildi.
Dün sabah itibarıyla 35 yıldır
böylesini görmediklerini söyleyen
esnaf kepenklerini açıyor, barikatların
olduğu sokaklar temizleniyor, kırık
camlar, kapılar onarılıyordu. Ama
bu üç gün insanlarda nasıl bir iz bırakmıştı? Gazi Cemevi Başkanı,
Alevi dedesi Veli Gülsoy, cemevini
gezdirirken 300-400 kişinin nasıl
mahsur kaldığını anlatıyor: “Osmanlı’dan beri bildiğimiz cebri, bir Ker-

KARARLILIĞIMIZ GÖZALTI
TERÖRÜNÜZDEN DAHA GÜÇLÜDÜR
Halk Cepheli Neslihan Albayrak, 22 Temmuz akşamı Dersim
Atatürk Mahallesi’nde bildirilerle esnafları ve evleri dolaşırken
gördüğü AKP yazısını, elinde bulunan bildiriyle kapattı. Neslihan
Albayrak 18 yaşından küçük olmasına rağmen Tunceli İl Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü ve işkence gördü. Neslihan Albayrak’
ın dudağı iç taraftan patladı, kollarında ve vücudunun birçok
yerinde morartılar oluştu. Savcılığa ifade verdikten sonra ailesine
teslim edildi. 25 Temmuz'da ise katledilen devrimci Günay
Özarslan için “AKP ve onun eli kanlı katil polisi Günay
Özarslan’ı katletti, Günay Özarslan’ın hesabı sorulacak” yazılı
afişleri çeşitli mahallelere asan ve Sihenk Mahallesi’ne giderek
burada da afişlemeye devam eden Neslihan Albayrak'ı polisler
bu durak polis lojmanlarının diyerek engellemeye çalıştılar.
28 Temmuz günü de Neslihan Albayrak’a ailesi üzerinden
saldırmaya çalıştılar. Neslihan’ın ailesini arayarak "kızınızı alın
götürün" dediler. Polisin tehditlerine aldırmayan Dersim Halk
Cephesi Sihenk Mahallesi’ne giderek bildirileri halka ulaştırdı.
Yapılan açıklamada "Biz halkız ve asla sizin mahallerimizde
uygulamaya çalıştığınız zulme geçit vermeyeceğiz! Zulmünüze
vereceğimiz tek cevap Günay Özarslanlar gibi “asla teslim olmayacağız” olacaktır” denildi.
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Bir
Esnaf: “35 yıl
Gazi’de böyle dır
sa
ve bir direniş g ldırı
örmedim”

bela yaşadık biz. Sabırlı davranmasaydık, iki tarafın da sakin olması
için uğraşmasaydık, burası 1995’teki
Gazi’ye veya Sivas’a dönerdi.”
(........)
Öldürülen Özarslan’ın da üyesi
olduğu örgütten görüştüklerimizse
dört gün süren “irade çatışmasının”
ardından cenazenin devrimci geleneklere göre yapılabilmesini zafer
olarak nitelendiriyor. Seçim sonrası
girilen çatışma ortamını soruyoruz:
“Gazi Mahallesi’ne çözüm süreci
zaten hiç gelmedi. Türkiye’de faşizm
hâkim ve faşizmin geriletilmesi seçimlerle olmaz. Yaşadıklarımız bunu
kanıtlıyor.” (.......)

Bilinçlenecek Birlikteliği Büyütecek
Sorunlarımıza Sahip Çıkacağız!
Okmeydanı’nda her hafta çarşamba günleri
yapılan Halk Okulu çalışmasına bu hafta da devam edildi. 22 Temmuz'da Sibel Yalçın Parkı'nda
yapılan çalışmada ilk olarak Halk Cephesi’nin
Suruç Katliamı ile ilgili açıklaması okundu.
Katliamın Halk Cephelilere neler hissettirdiği
üzerinde konuşuldu. Ardından katliam karşısında
Cephelilere düşen görevler konuşuldu. Bu görevlerin katliamın hesabını sormak, öfkeyi örgütlemek ve halk örgütlülüklerini çoğaltmak
olduğu vurgulandı.

Adana’da Film Gösterimi Yapıldı
Adana Özgürlükler Derneği’nde açık hava
sinema günleri devam ediyor. Bu hafta 25 Temmuz'da akşam saat 20.30’da dernek bahçesine
kurulan sinevizyonla "Uçurtmayı Vurmasınlar"
filmi seyredildi. 15 kişinin katıldığı film gösteriminde ikramlarda bulunuldu. Gelecek hafta
Yılmaz Güney'in “Arkadaş” filmi seyredilecek.

HALKA KARŞI SAVAŞA

Çayan

Suruç Katliamı’nın Sorumlusu
Emperyalizm ve İşbirlikçisi
AKP İktidarıdır! Hesap Soracağız!
Gülsuyu: Cephe Milisleri Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde Suruç Katliamı’nın hesabını sormak için 21 Temmuz'da korsan eylem yaptı. Uzun namlulu silahlar ve havai fişeklerin kullanıldığı korsanda “Suruç’un Hesabını
Soracağız Cephe” yazan pankart açıldı.
Çayan: 20 Temmuz'da Çayan Mahallesi’nde Suruç Katliamı’nın hesabı
soruldu. AKP’nin sorumlu olduğu katliama Cephe sessiz kalmadı ve devrimci
dayanışmanın gereğini yerine getirdi.
Akşam saat 21.00’da Sokullu Caddesi'ni barikatlarla kapatan Cepheliler
molotoflarla karanlık caddeyi aydınlattı.
Trafiğe kapatılan sadece Sokullu Caddesi değil E-5 karayolu da trafiğe kapatıldı. 15 dakika süren yol kapama
eyleminde halktan yoğun destek aldı
Cepheliler.
Armutlu: Cephe Milisleri 20 Temmuz'da Suruç Katliamı’nın hesabını
sormak için Armutlu polis karakoluna
yönelik eylem yaptı. Meydana çıkıp
karakola yürüyen Cephe Milisleri
22.30’da karakolun üstünden ve altından uzun namlulu silahlarla, parça
tesirli bombalarla, molotoflarla karakola
saldırdılar. Bu eylem sonunda 2 katil
polis yaralandı. Cemevi sokağına çekilen Cephe Milisleri “Umudun Adı
DHKP-C", "DHKC-SPB Katillerin Peşinde", "Suruç’un Hesabını Soracağız”
sloganlarını attılar.
Alibeyköy: Cengiz Topel Caddesi,

Dörtyol’da 20 Temmuz'da Cephe imzalı
pankart asıldı. MOBESE direğine asılan
“Suruç’ta Katleden Kontrgerilla Devlet’tir. Hesabını Soracağız!” yazılı pankarta halkın ilgisi yoğundu. 30 dakika
asılı kalan pankartı hazmedemeyen
katil polisler, silahlarla inip, çekinerek
pankarta yaklaştığı ve pankartı alıp
kaçtıkları gözlendi.
Okmeydanı: Cepheliler, Suruç’ta
kontrgerilla katliamına karşı Okmeydanı Kavşağı’na 22 Temmuz'da bombalı pankart astılar. "Suruç’ta Katleden
Kontrgerilladır Hesabını Soracağız"
yazılı olan pankart bomba imha polisleri
tarafından yol trafiğe kapatılarak imha
edilebildi.

Suruç Katliamı’nın
Sorumlusu AKP,
Halka Saldırılarını
Sürdürüyor!
Hesap Soralım!
Gazi Halk Cephesi Suruç Katliamını
protesto etmek için yapılan eylemlere
AKP'nin katil polisinin saldırısına dair
22 Temmuz'da açıklama yaptı. Açıklamada: "Suruç Katliamı’nın sorumlusu
AKP halk düşmanlığına devam ediyor.
Daha yerdeki kanımız kurumadan,
daha cenazelerimiz kaldırılmadan topyekûn halka karşı savaş açan AKP,
saldırılarıyla Suruç Katliamı’nın sorumluluğunu da üstlenmiş oldu. 21
Temmuz Salı günü Suruç Katliamı’nın
hesabını sormak için Şişli Cevahir

önünden AKP binasına yürümek isteyen
Halk Cephelilere AKP'nin polisi saldırmış, onlarca devrimciye işkence
yapmış, yerlerde sürüklemiş, kanlarını
kaldırım taşlarına akıtmıştır. 21 Temmuz gecesi ise Gazi Mahallesi’nde
Suruç Katliamı’na karşı eylem yapan
halka saatlerce saldıran AKP'nin polisi
halkın iradesi karşısında yenilmiştir.
Halk, defnedilmeyi bekleyen cenazelerini sahiplenmiş, öfkesinin gereğini
yapmıştır. Bununla da yetinmeyen
AKP'nin polisi 22 Temmuz’un ilk saatlerinden itibaren Gazi Mahallesi’ndeki
yoğunluğunu arttırmış, ara ara halka
saldırılar örgütlemiştir. Bu saldırılardan
birinde Halk Cepheliler üzerine akrep
denen zırhlı aracı sürmüş, bir Halk
Cepheliye araçla çarparak kaşının açılmasına neden olmuştur. Gereken yanıtı
alan polis kaçmak zorunda kalmıştır.
Bir süre sonra mahalleye giren polisler
baskın yapamadan karşılarında Halk
Cephelileri bulmuş, çatışmalar başlamıştır. Baskının ESP binasına olduğu
anlaşılınca da mahallelerini savunmaya
devam eden Halk Cepheliler polisi
mahalleden kovana kadar yer yer direnişler örgütlemişlerdir. Bu güç korkutuyor emperyalizmi ve uşaklarını.
Bu gücü alt edemezsiniz. Bu gücü yaratan halkla bütünleşmiş hesap sorma
kararlılığıdır, adalet talebidir, savaşta
ısrardır, ödenen bedeller, verilen şehitler,
yaratılan tarihtir." denildi.
Antalya Halk Cephesi de aynı
gün içerisinde aynı içerikte bir açıklama
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kilenen halk eyleme gelerek destek oldular.

İzmir: Kemeraltı girişinde
Urfa Suruç’ta katledilen 32 kişinin
hesabını sormak için 22 Temmuz'da eylem yapıldı. Halk ise
alkış ve zafer işaretleriyle eyleme
destek oldular. "Katil ABD İşbirlikçi AKP", "Katil Devlet Hesap Verecek" şeklinde sloganlarla
basın açıklaması sona erdi.

Adana
yaptı. Yapılan açıklamada: "Emperyalizmin işbirlikçisi olan AKP İŞİD
ile birlikte halkı katlediyor. Suriye’de
katliamlar yapan, Kobane’de katliamlar
yapan Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi olan IŞİD’dir. IŞİD’ eğiten,
silahları veren Amerikan emperyalizmi
ile birlikte AKP iktidarıdır.” denildi.
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Dersim: Halk Cephesi 21 Temmuz'da, Suruç’ta yaşanan katliamı
protesto etmek için AKP İl binasının
önünde tek kişilik bir oturma eylemi
yaptı. Eylemi yapan Halk Cepheli
“Suruç'ta 32 genç insanın bedeni paramparça edildi, bu katliamı yapan
emperyalizmle işbirliği içerisinde olan
AKP'dir. Yapılan katliamların hesabını
soracağız. Katilleri döktükleri kanda
boğacağız" dedi. Bu konuşmadan et-

Okmeydanı: 20 Temmuz'da Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği binasına “Suruç’ta Katleden
Kontrgerilladır Hesabını SoracağızHalk Cephesi” yazılı pankart asıldı.
Akşam saat 21.30’da tencere-tava eylemine başlayan Halk Cephelilere sokakta ve evlerden de destek geldi.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı tencere-tava eyleminde polisle çatışma yaşanırken, bir yandan da balkonlardan
tencere-tavalarla eyleme destek verildi.
22 Temmuz'da ise Anadolu ışıklarıİTO Lisesi’nin duvarına üzerinde ‘Suruç’ta Katleden Kontrgerilladır Hesabını Soracağız-Halk Cephesi’ yazılan
pankart asıldı. Saat 21.00’da Halk
Cephesi tarafından örgütlenen tencere-tava eylemi sırasında polisin ma-

Mahallemizden,
Halkımızdan Uzak Durun!
Yoksa Hesabını
Misliyle Soracağız!

Gazi: "Adalet İstiyoruz Alacağız"
kampanyası kapsamında yapılan tencere tava eylemine bu hafta da devam
edildi. 21 Temmuz'da yapılan eylem
Suruç'ta katledilenler için adalet talebiyle yapıldı. Sloganlarla ve tencere
tava çalarak eyleme başlandı.Evlerinden çıkıp tencere tava çalarak, alkış
yaparak, ıslık çalarak, zılgıt çekerek,
halk, adalet istedi.
ANTEP: Halk Cepheliler 22 Temmuz’da Düztepe Cemevi yanındaki
çitlere "Amed'de Suruç'ta Katleden
Devlettir Hesap Soracağız! Halk Cephesi" yazılı pankart astılar.
ADANA: Suruç Katliamı’nı protesto etmek için 23 Temmuz'da Kiremithane, Akkapı ve Yüreğir Otogar
köprüsüne “Suruç’taki Katliamın Sorumlusu AKP’dir Hesabını Soracağız”
ozalitleri asıldı. Kiremithane’de ozalit
asılırken zabıta gelerek, siyasi şubeden
izin alınıp alınmadığını sordu.

Hasan Ferit İçin, Berkin İçin
Adalet İçin Haykırmaya,
Direnmeye Devam Ediyoruz!

Katil polisler 24 Temmuz, 21.30 sularında 1
TOMA, 3 akrep, 1 kirpi zırhlı araçları ile Çayan
Mahallesi’nde terör estirdiler. Katil polisler gazlı
tazyikli suları ile önüne gelen herkese çocuk,
yaşlı demeden saldırdı. Sokulu caddesindeki
esnaflara, halkın çocuklarıyla oturduğu cafelere
gaz bombaları ve tazyikli gazlı suları ile saldırarak
3 esnafında camlarını kırdı, bir kişi yaralandı.Sabah saatlerinde bir devrimciyi katleden bu devlet
şimdide Çayan'a gelerek yeni katliamlar yapmaya
çalışıyor. Çayan Halkı katil polisleri mahallede
istemiyor. Bugün de açıkça görüldü ki çocukların
oturduğu kafelere gaz atarak çocuk katili halk
düşmanı olduklarını açıkça göstermiş oldular.
Çayan Halk Cepheliler; "Eli kanlı katil polisleri uyarıyoruz; mahallemizden halkımızdan
uzak durun yoksa hesabını misliyle soracağız!"
uyarısında bulundu.
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halleye saldırmasından dolayı çıkan
çatışmaya kitlesel bir şekilde katılım
sağlandı. Mahallede kurulan barikatlarda katil polisle çatışmaya girilerek
yapılan katliamın hesabı soruldu. Çatışma 24.00 civarında sona erdi.

1 Mayıs Mahallesi Adalet İçin Açlık Grevi Çadırı
8. Direniş Gününde 21 Temmuz 2015
Çadırımızı her
zamanki gibi sabahın erken saatlerinde temizlemeye
ve düzenlemeye
başladık. Halkımız
bugün her zamankinden daha da öfkeli. Çünkü Suruç’ta daha saatler
önce 32 evladını toprağa vermişti. Zaman geçtikçe çadırımıza gelenler
Suruç’ta yaşamını yitirenler için ne yapacağımızı soruyor. Bizim cevabımız ise net "Mahir Çayanlar, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve
Yusuf Aslan için yaşamlarını feda edip bizlere nasıl bir gelenek
bıraktıysa bizler de aynı şekilde siper yoldaşlığının gereğini yapacak
ve hesabını sormak için her türlü yöntemi kullanacağız" diyor ve
adaletin halkın ellerinde olduğunu bir kez daha söylüyoruz.

HALKA KARŞI SAVAŞA

BASKI VARSA DİRENİŞ VAR

ZALİM VARSA DİRENENLER VAR!
ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
Adaletsiz bir düzeni, adaletsizliği
yaratanlar ister. Düzenleri, emek sömürüsü üzerine kurulu olan egemenler, adaletsizliği daha baştan ilan etmişlerdir.
Sömürünün varlığı, emek-sermaye
arasındaki çelişki adaletsizliğin ilanıdır.
Adaletsizlik varsa eğer ona karşı
mücadele edenler de olacaktır. Baskıya, zulme karşı direnme hakkı,
halkların binlerce yıllık mücadele
tarihi içinde oluşmuştur.
Faşist, baskıcı iktidarlar en başta
bu hakkı yok etmek isterler. Bilirler
ki, direnme hakkı yok edilmeden siyasi, ekonomik kararlarını istediği
gibi uygulaması mümkün değildir.
Halkların zulme, baskıya, sömürü
politikalarına karşı direnme hakkı
yoksa, hiçbir hakkın hükmü yoktur.
Yazılı yasalar ne derse desin, “demokrasi” adına hangi oyun oynanırsa

oynansın gerçekte halkın
Savaşı biz başlatmadık. Dünyanın dört
hak ve özgürlüklerinin temeline dinamit konulmuş bir yanında halkı katledenler, halkın kanını
demektir.
emenler burjuvazidir, emperyalistlerdir.
Direnme hakkının yok Halkı katledenlere, bir cenazeye bile saledilmesi, halkın çaresizliğe
dıranlara cevabımız çiçek olmayacak elmahkum edilmesidir.
bette. Burada bizim yapmamız gereken
Cenazemizi almak için
halka direnmenin meşruluğunu anlatmak
bile 4 gün direnmek zorunve hayatımızı buna göre şekillendirmektir.
dayız. Çünkü sorun tek başına cenaze değil, adaletsizliğe boyun eğmeme kararlılığıdır.
Açlığın ve zulmün olduğu yerde,
Adaletsizliğe karşı savaşmak, ekmeşru direnme hakkımızı kullandık,
mek su kadar temel bir ihtiyaçtır.
kullanmaya da devam edeceğiz.
Hem ihtiyaç hem de zorunluluktur.
Dünya’nin oluşmasından beri hiçAdaletsizliğe karşı duyduğumuz
bir kral, bey, faşist diktatör ve iktidar
öfkenin kaynağında sevgi vardır. Vahalkların direnme hakkını yok edetanımıza, halkımıza, yoldaşlarımıza
memiştir. Yasalar çıkarmışlar bugünkü
beslediğimiz sevgi ne kadar büyükse;
gibi, direnenleri kurşunlara dizmişler
düşmana olan öfkemiz, adaleti gerama direnişleri yok edememişlerdir.
çekleştirme isteğimiz de o kadar büDirenme hakkımız için ölümü
yük olur.
göze almamız gerektiğini biliyoruz.
Direnme hakkı kutsaldır, yok ediÇünkü düşmanımızın varlık koşulu
lemez. “Baskıya karşı direnme hakkı”,
bizi yok etmek üzerine kuruludur.
insanın en doğal, vazgeçilmez, yaDirenme hakkı, haksızlığa, zulme,
saklanamaz hakkıdır. Direnme hakkını
sömürüye
karşı olmaktır.
dünya ve Türkiye halkları olarak direnerek kazandık, direnerek koruyaDirenme hakkı direnilerek korucağız.
nur. Direnilerek kazanılır.
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Bayram’da Șehitlerimizin Baș Ucundaydık
Antep’te Halk Cepheliler 18 Temmuz'da şehit mezarlarını ziyaret ettiler. Fatma Koyupınar, Bekir Baturu
ve Demet Taner’in mezarlarını ziyaret eden Halk Cepheliler mezarları temizledikten sonra karanfiller bırakarak
anmaya geçtiler. Yapılan anma programları 1 dakikalık
saygı duruşu ile başladıktan sonra, “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür", "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”
sloganları atıldıktan sonra ‘Bize Ölüm Yok’ ve ‘Varsa
Cesaretiniz Gelin’ marşları söylendi. Yapılan anma
programına 11 kişi katıldı.
Halk Cepheliler ayrıca 22 Temmuz'da Ölüm Orucu
şehidi Fatma Koyupınar'ın ailesinin evinde buluştu.
Akşam düzenlenecek anma programı için hazırlık yaparken, Cennet anayla sohbet edildi. Akşam yemeğin
yenilmesinin ardından Antep Halk Cephesi’nin bayram
mesajı okundu ve iki Halk Cepheli şiir okudu. Şiirlerin

ardından hep birlikte türküler söylendi çaylar içildi.
Daha sonra şehitler Fatma Koyupınar ve Zeynep Korkmaz'ı tanıyanlar anlattı ve şiirler, türküler marşlar
eşliğinde meyveler ve bayramlık tatlılar yenildi. Geceye
40 kişi katıldı.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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Bulunduğumuz her yerde savaşı
büyütmeliyiz. Savaşı yayacak ve büyütecek olan, halkı savaştıracak olan
kadrolardır. Yaptığımız her eylem,
her faaliyet savaşı büyütmemize hizmet etmelidir.
Yeni her gelişmede hızla harekete
geçmeliyiz. Ben varsam örgüt var
diye düşünürsek, yapacağımız her
eylemin ne kadar önemli olduğunu
da kavrarız.
Bir direniş mi gelişti, cenazemiz
mi var, bir katliam mı oldu, polis
operasyonları mı düzenlendi veya
bir direniş kazanımla mı sonuçlandı,
bir eylem mi yapıldı... yapacağımız
ilk iş hızla bir açıklama yapmak olmalıdır. Açıklamamızla ideolojik olarak tavrımızı ortaya koymuş, bulun-

TEK SES TEK YÜREK
OLMALIYIZ!
duğumuz alandaki kendi kitlemize
seslenmiş oluruz.
Ve bulunduğumuz her yerde, kitlemizi harekete geçirerek eylem örgütlemeliyiz.
Tek ses tek yürek olmalıyız yani.
Beklemeden, oyalanmadan tavrımızı
ortaya koymalıyız.
Savaşı büyütmek; Düşmanın karşımıza çıkarttığı sorunları çözmek
ancak HALKI ÖRGÜTLEMEK ve
tüm olanaklarını YARATICI bir şekilde, SAVAŞA seferber edebilmekle
mümkündür.
Halkı savaşa seferber edebilmek
ise bizim dinamizmimizle bağlantılıdır. Bulunduğumuz alanın sorunlarını ne kadar yakından takip eder,
merkezi politikalarımızı bu sorunlarla
birleştirerek ne kadar çözüm üretirsek;
o kadar örgütleniriz.
Sürekli bir faaliyet diri ve dinamik

tutar. Gelişmeler karşısında cevapsız
kalmamalıyız.
Hedefimizi, iktidar iddiamızı unutmazsak, her yeni gelişmede alacağımız tavrı da belirleyebiliriz.
Unutmayalım, biz neredeysek örgüt oradadır. Biz ne yapıyorsak, örgüt
onu yapıyordur.

Sonuç Olarak:
1- Her yeni gelişme karşısında
hızla harekete geçmeliyiz. İlk işimiz
bir açıklama yayınlamak eylem yapmak olmalıdır.
2- Oturup beklemek yerine harekete geçmeliyiz. Yanlış yaparsak düzeltiriz, eksik varsa tamamlarız.
3- Beklemek ölümdür.
4- Pratik en büyük okuldur.
5- Örgüt uzakta, dışımızda bir
şey değil; örgüt biziz!

Geleneklerimizi Büyütmeye Devam Ediyoruz

Bu yıl Mersin Kazanlı'da Kazanlı Halk Kültürünü
Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği geleneksel
6. Evvel Temmuz Festivali'nin 1. günü 18 Temmuz'da
kutlandı. Festival, Arapların geleneksel yemeği olan hırisi
dağıtımı ile başladı. Ardından programa başlandı. Halk
oyunu ekibi yerel müzik grupları ve en son Hatay'dan
gelen müzik grubunun söyledikleri Arapça şarkılarla, Kazanlı
halkı halaylara durdu. Festivalin ikinci günü için gündüz
hazırlıklar devam ederken Ümit İlter alandakileri ziyaret
etti. Programa saat 20.30'da başlandı. İlk olarak halk oyunu
ekibi, semah ekibi ve Çav Bella Gençlik Korosu çıktı. Çav
Bella Gençlik Korosu sahnede "Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş" sloganını attı ve alandaki kitle slogana
büyük bir coşkuyla eşlik etti. Ardından tiyatro ekibi ve son
olarak da Grup Yorum sahneye çıktı. 11 - 12 Temmuz
tarihleri arasında yapılan futbol turnuvasının ödülleri de 19
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Temmuz günü sahiplerine verildi.
Devrimci tutsak Hasan Biber ‘in ses kaydı dinletildi ve
ses kaydının ardından büyük alkış ve "Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur " sloganları halk tarafından atıldı. Alana
ayrıca Mersin'deki devrim şehitlerinin isimlerinin olduğu
"Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" pankartı ve "Devrimci
Tutsak Hasan Biber Onurumuzdur" Kazanlı Halkı imzalı
iki pankart asıldı. Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin başkanı Serdal Cengiz Hasan Biber’in
gönderdiği şiir okudu ve ardından kısa bir konuşma yaparak
Grup Yorum’u sahneye davet etti. Yorum’un sahneye çıkmasıyla alkışlar ve ıslıklar birbirine karıştı. Festivale
yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Festival'de "Umudun Adı DHKPC”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş
Kavga'da Zafer Cephe’de” sloganları atıldı.

HALKA KARŞI SAVAŞA

EMPERYALİZM ŞİMDİ İRAN’I YAĞMALAMA HESABINDA...

İran İle Nükleer Anlaşma Sağlandı
Televizyonlar ve gazeteler, “İran
ile nükleer anlaşma sağlandı” diye
verdiler haberi. İran ile 5+1 ülkeleri
dedikleri BM Güvenlik Konseyi'nin
beş daimi üyesi ABD, İngiltere,
Fransa, Çin, Rusya ve Almanya
arasında görüşmeler 22 aydır devam
ediyordu. En son 14 Temmuz 2015
günü anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. 17 gün boyunca geceli gündüzlü yaptıkları pazarlık sonucunda
toplam 180 sayfalık bir belgeyi imzalamışlar. Uluslararası alanda "Kazan kazan" tarzı bir anlaşma sağlandığı söylendi. Yani her iki tarafın
kazandığı bir anlaşma imzalanmış.
Oysa bu koca bir yalandır.

Kazanan Taraf,
İran Halkı Değil,
Emperyalistlerdir!
Anlaşma, esas olarak uluslararası
ekonomik yaptırımların kaldırılması
karşılığında, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırılmasını öngörüyor.
Anlaşmanın detayları şöyle:
İran, nükleer tesislerinin kontrol
edilmesini kabul etti. BM müfettişleri
askeri alanları kontrol edebilecek ancak İran'ın da giriş izni taleplerine
itiraz hakkı bulunacak.
Petrol, doğalgaz, finans, havacılık
ve deniz taşımacılığı alanlarında yıllardır süren yaptırımlar kalkacak,
İran yurtdışındaki milyarlarca dolarlık
varlığına yeniden ulaşabilecek.
Ancak BM silah ambargosu beş
yıl, füze yaptırımı ise sekiz yıl daha
yürürlükte kalacak.
Tartışmaya konu olan Natanz’daki
zenginleştirme çalışmaları 10 yıl süreyle yüzde 3,5 düzeyinde tutulacak.
Fordo’da zenginleştirme çalışması
yapılmayacak. Arak Reaktörü’nün
yapısı yeniden düzenlenecek.
İran’ın elindeki zenginleştirilmiş
uranyum stoku 10 yıl süreyle 300
kilogramı geçmeyecek.
Nükleer programının şeffaflaştırılması amacıyla NPT’nin Ek Protokolü’nü uygulaması, bunu onaylayana

kadar da gönüllü tedbirler
alması ve İran’ın nükleer
programının muhtemel askeri boyutlarının açıklığa
kavuşturulması konularında
anlaşma yapılmış. İran
uranyum zenginleştirmede
kullanılacak santifrüj sayısını anlaşmayla üçte iki
oranında azaltmayı da kabul etti.
Eğer İran anlaşmayı ihlal ederse yaptırımlar 65
gün içinde tekrar başlayacak.
Anlaşmadan sonra açıklama yapan Ruhani, "Biz
dört şey istiyorduk, Bunlar: Nükleer
faaliyetlerin devamı, anlamsız ambargoların kaldırılması, yasadışı olduğuna inandığımız BM ambargolarının kalkması ve BM Güvenlik
Konseyi'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili kararlarına son verilmesi" dedi.
Anlaşmayla amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Oysa Amerika öyle
demiyor. Obama ise “İran'ın nükleer
malzemelerinin yüzde 98'ini yok
edecek, İran reaktörlerini uranyum
zenginleştiremeyecek hale getirecek"
dedi. Yani Ruhani'nin dediği gibi
değil durum. Emperyalizm İran'ın
nükleer programını tamamen değiştirmek istemektedir. Tek amaç bu
değil elbette. Emperyalist ülkeler bir
yandan İran'daki pazarı paylaşmak
istiyorlar, öte yandan Amerika, Ortadoğu politikasını şekillendirmek
ve yönetmek istiyor. Emperyalizm,
bölgesel çıkarları gerektiriyorsa,
İran’a, Suudi Arabistan’a ve Mısır’a
da birer nükleer silah hediye eder.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.
İsrail'in nükleer silahlarının 100-200
arasında olduğu biliniyor. Amerika
kendi çıkarı için burayı koruyor.
Nükleer programına ilişkin müdahalerin kaynağında “güvenlik” ya
da “barış” değildir. Asıl amaç İran'ı
dize getirmek, emperyalizme tabi
olmasını sağlamaktır.

İran Nasıl Bir
Öneme Sahip?
İran, hem Ortadoğu, hem de Orta
Asya ve Kafkasya ile komşu olan
son derece stratejik öneme sahip bir
devlettir. Ortadoğu, Kafkasya ve Orta
Asya’da belirli bir etkinliği de bulunuyor. Bir diğer statejik önemi, hem
enerji yataklarıyla hem de enerji boru
hatlarının geçiş bölgesi olmasından
kaynaklanıyor. İran olmaksızın Ortadoğu'da “yeni” bir projenin kurulması ve istikrarın sağlanması mümkün
değil. Bunun farkında olan emperyalizm, İran ile emperyalist ilişkileri
geliştirmeye çalışıyor.
Ayrıca, İran’ın jeo-stratejik konumunu arttıran önemli faktörlerden
biri de sahip olduğu enerji kaynaklarıdır. Mevcut üretim kapasitesi dışında, büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip.
Amaç belli, İran'ı, özellikle ABD
ve AB için önemli bir pazar alanı
haline getirilmek. İran'ın dışardaki
bankalarda 100 milyar dolardan fazla
değerdeki varlığı var. Bu değerler
aktif hale gelecek. Yaptırımların kaldırılması ile de Tahran Borsası'nın
2016 başında yatırımcılara açılması
bekleniyor. İran pazarı kurumsal yatırımcılara kapalı idi. Şimdi bu pazarın
açılması emperyalizmin iştahını kabartıyor. Örneğin ilk yıl sermaye girişlerinin 1 milyar dolar olacağı tahmin
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ediliyor. Çünkü ülke büyük bir iç
pazar ve kentlileşmiş nüfusunun yanında, dünyanın dördüncü büyük
petrol, 2’nci büyük doğalgaz varlığına sahip. Bütçe açığı, cari açık gibi
sorunları yok. Diğer ülkelerden farklı
olarak “borç yaratan” kredi değil,
risk üstlenecek doğrudan yabancı yatırım kabul edecek imkana sahip olarak
değerlendiriliyor. Bu nedenle emperyalist şirketler, bankalar İran’da yatırım
için sıraya girmeye başladı. Habertürk
gazetesinin 20 Temmuz tarihli haberi
aktardığımız gerçeği çok iyi ifade
ediyor. Haberin bir kısmı şöyle: “Dün
(İran'a-bn) Alman Ekonomi Bakanı
Sigmar Gabriel ve beraberindeki işadamları heyetiyle başlayan trafik, Eylül’de İspanya Sanayi Bakanı Jose
Manuel Soria ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile devam edecek.
Bakanlar beraberinde sadece bürokratları değil, şirketlerin yöneticilerini
de İran’a götürüyor. Çünkü Avrupalı
şirketler İran ile yumuşayan ilişkilerden doğacak pastadan pay almak
için geç kalmak istemiyor. Bu nedenle,
daha önce de ara ara yapılan ziyaretler
daha sık ve ciddi gündem maddeleriyle
gerçekleşecek.
Delegelerde ağırlıklı temsilcileri
yer alan sektörler, petrol ve otomotiv
olarak öne çıkıyor. Petrolcüler ambargolar nedeniyle yatırımları zayıflamış sektöre yatırım yapmak için harekete geçerken, otomotivciler halihazırda kısıtlı olarak yer alabildikleri
İran’da konumlarını güçlendirmek
için eylem planı hazırlıyor. PSA Peugeot Citroen mevcut gücünü artırmak
için toplantı düzenlerken, Fiat
Chrysler’in CEO’su Sergio Macchionne İran pazarını kendileri için büyük
bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi. İsviçreliler erken davranıp anlaşma zeminini hazırlayan çerçevenin
imzalanmasını takiben, yani 2 ay önce
İran’a çıkarma yapmış. İran’a giden
heyetler arasında en iştahlı sektörlerin
başında uçak ve havayolu şirketleri
geliyor. Keza, ambargo döneminin sadece bir kısmında en fazla uçak parçaları satışı yapabilen ABD’li Boeing
ve General Electric (GE) gibi üreticilerin ülkeye daha kapsamlı satış
yapması artık mümkün olacak. İran

Ulaştırma Bakanı Abbas Akhoundi’nin
10 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık
400 uçak alacaklarını açıklaması uçak
şirketlerinin iştahını daha da artırıyor.
Uçakların alınmasının yanı sıra ülkeye
yapılacak ziyaretlerin hava trafiğini
de artıracak olması havayolu şirketlerinin de ülkeye uçuşlarını artırmasına
yol açacak.”
Perakendeciler de boş durmadı.
Tanıtım faaliyetlerine hız verdiler.
Tanıtım faaliyetlerinde ilk sırayı Apple, Bulgari, Sony, Calvin Klein gibi
markalar aldı.
Bu anlaşma yapılmadan önce CIA
rapor hazırlamış, yaptırımlar nedeniyle İran'ın diğer bankalardaki bloke
edilen 100 milyar dolar paranın ülke
ekonomisi için harcanacağını belirtmiş. Yani, bu para emperyalist şirketlerle yapılacak ekonomik anlaşmalara akacak. ABD Başkanı
Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, bunu
“paranın büyük bölümünün İran
halkı ve ekonomisi için harcanacağına inanıyoruz” şeklinde ifade etti.

Türkiye de Bu Pazardan
Nasiplenmek İstiyor
Yine haberlere göre, 1-4 Eylül
tarihleri arasında 30’a yakın marka
ile İran’a çıkarma yapacaklarını açıklamış. Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) Başkanı Sami Kariyo, 20
Türk markasının 3 yılda İran’da
500 mağaza açacağını ifade etti.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
(PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise
anlaşmanın Türk plastik endüstrisi
için büyük bir önem taşıdığını söyledi.
Eroğlu, sektörün en büyük sorununun
güvenli hammadde temininde yaşandığını ifade ederek, “Türkiye’nin
toplam petro-kimyasal mamul üretim
kapasitesi yurtiçi talebin sadece yüzde 15’ini karşılayabiliyorken; İran’ın
kendi iç piyasasından aldığı talep
sadece 9 milyon ton. Bu nedenle
petrokimya üretiminin minimum 46
milyon tonluk bölümünü ihraç etmek zorunda. Dolayısıyla komşumuz
İran ile Türkiye’nin ihtiyaçları birbirini tam destekler ve tamamlar
durumda” dedi. Oysa Türkiye yanı-

lıyor. Emperyalizm gözünü boş bir
pazara dikmişken, Türkiye'ye izin
vereceğini mi sanıyor. Türkiye işbirlikçilerine kemikleri yalamak kalır.

Sonuç olarak:
İran'la yapılan anlaşmada kazanan
emperyalizmdir. Yeni pazar alanlarına
ihtiyacı var, Ortadoğu'da emperyalizm
iflas etti. Bunun için yeni projelerini
yaşama geçirmeye çalışmaktadır. İran
halkının yoksulluğu, ambargodan doğan sorunlar ve ihtiyaçlar, dünya ülkelerinin güvenliği, Ortadoğu'nun
güvenliği, baskıcı rejimler emperyalizmin umurunda değildir. İran'ın
nükleer faaliyetleri sadece bahanedir.
Amerika nükleer faaliyetlerini şu an
tekelinde tutan beş emperyalist ülkeden en büyüğüdür. Kan dökücü,
halkların düşmanı emperyalizm Ortadoğu devletlerine müdahele edemez.
Denilmektedir ki, “İran elindeki
petrolü satabileceği için halkın geliri
yükselecektir.” Milli gelir dedikleri
para dolaşımı artacaktır. Fakat bu
halkın daha iyi bir yaşam sürmesini
sağlamayacaktır. İran pazarında dolaşacak paranın da nereye akacağını
belirlemektedir emperyalizm. Açıktır
ki, açılan pazar ile bu gelir, vampir
gibi bekleyen, reklamları ile tüketim
çılgınlığı yaratan şirketlere gidecek.
Bu şirketler halkın bilinçlerini öyle
yönlendiriyorlar ki, halk kendi temel
ihtiyacından çok, gereksiz bir tüketime yönlendiriyor.
Emperyalizm uyuşturucuyu yaygınlaştırarak, fuhuşu geliştirerek, fast
food yiyecekleri çoğaltarak, moda adı
altında soytarılık şeklinde giyim ve
tarzlar yaratarak halkın cebine bir iki
kuruş fazla girecek geliri de geri
alacak. Emperyalizm gittiği her yere
zehirini de birlikte götürüyor. Doğayı,
hayatı, yaşam alanlarımızı kirletiyor.
Bizi biz yapan değerlerimize saldırıyor.
Emperyalizm İran'a girdiğinde açlık
bitmeyecek aksine çoğalacak. Çünkü
sadece fiziki açlık değil, bilincimizi
ve ruhumuzu da aç bırakacak. Emperyalizm vahşi kapitalizmin en çürümüş halidir. Onunla anlaşma yapmak
değil, savaşmak gerekir.

HALKA KARŞI SAVAŞA

Avrupa’da

SURUÇ’ TA KATLEDEN,
KATLETTİREN AKP'
DİR!
Avrupa’nn bir çok yerinde Suruç katliamı protesto
edilmeye devam ediyor.
İsviçre’de, Atina’da, Hagen’de, Londra’da, Köln’de,
Hamburg’da,
Günay Özarslan’ın katledilmesi 24 Temmuz saat
18.00'de Hamburg Türkiye Elçiliği önünde protesto edildi.

Halk Toplantılarımız İstikrarla Devam Ediyor!
Londra daki bu haftaki halk toplantısının konusu Suruç’la başlayarak devam eden katliamlar ve çatışmanın
hala devam ettiği Gazi Mahallesi direnişiydi.

Günay Özarslan Katliamını
Avrupanın Her Yerinde Haykıralım!
25 Temmuz saat 19.00’da Atina’da bulunun Türkiye Elçiliği önünde Günay Özarslan’ın katledilmesi Yunanistan Halk Cephesi tarafından protesto edildi. Yunanistan Solu, Anarşistler ve Türkiyeli devrimci demokrat kişilerin destekledigi eyleme 50 kişi katıldı.
Londra: 25 Temmuz, Cumartesi sabah saat 11.00'da Türkiye elçiliği önüne gidildi. "Günay Özarslan ölümsüzdür Halk Cephesi" imzalı pankartın açıldığı gösteri boyunca Türkçe ve İngilizce sloganlar haykırıldı.
Yunanistan: Halk Cepheliler 24 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul
Bağcılarda katil AKP’nin polisleri tarafından katledilen Günay Özarslan’ın katledilmesini protesto etmek için yapacakları basın açıklamasının çağrılarını yaptı.
Hamburg: 26 Temmuz günü Günay Özarslan için yapılan anmada şehidimiz nezlinde şehit düşen tüm devrimciler için yapılan saygı duruşuyla başladı.Daha sonra yapılna konuşmada, faşizmin bizi
şaşırtmadığı ve devrimcileri katletmeye ve halka karşı savaşa devam
ettiği ve faşizmle barış olamayacağı ifade edildi.
Viyana: 27 Temmuz saat 18.00'de Viyana'nın opera binası önünde toplanan devrimci-demokrat ve yurtsever kurumlar yapılan yürüyüşle AKP iktidarının savaş ve infaz politikasını protesto etti.
Yaklaşık 400 kişinin katıldı.

Dergimizi Ne Kadar Çok İnsana
Ulaştırabilirsek Yalanları Yok Ederiz!
Her Cumartesi olduğu gibi bu hafta da Yürüyüş Dergisi standı Wood Green Kütüphanesi önünde yerini aldı. Bu haftanın konusu Suruç Katliamı ve Steve’di.
Saat 14.00 - 16.00 arası açılan stant boyunca 12 Yürüyüş Dergisi halklara ulaştı.

Burjuvaziye Alternatif Filmlerimizi
Gösteriyoruz!
17 Temmuz günü Anadolu Federasyonu çalışanları Viyana’da bir araya gelerek bayramlaştı. Bagath Singh Efsanesi filmi seyredildi. Film etkinligine 40 kişi katıldı.

Bireyciliğin Kalesinde Kolektivizmi
Büyütüyoruz!
Anadolu Federasyonu’nun 12 yıldır süren geleneksel “Aile ve Gençlik Yaz Kampı” 25 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Marsilya bölgesinde başladı.
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Steve Kaczynski Faşizmin
Zindanlarından Alacağız!

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

Açlık Grevi Direnişinde olan enternasyonalist devrimci Steve Kaczynski’yi desteklemek, Türkiye faşizmini teşhir etmek için her çarşamba olduğu gibi bu hafta da elçilik önüne gidildi.
Steve Kaczynski’ye Özgürlük Komitesinde olan İrlandalı dostlarımızda eyleme katıldı.

İlker Şahin’in İltica Hakkının
Gaspedilmesi Protesto Edildi
Geçtiğimiz haftalarda İlker Şahin' in iltica hakkı gaspedilmişti. Bunun yerine Duldung Statüsü tanınmış ve
her hafta Cuma günü imza verme zorunluluğu getirilmişti.Bu hak gaspı tüm ilticacıları tehdit eden bir keyfiyettir. Bu nedenle Anadolu Federasyonu olarak, tüm
ilticacıları bu hak gaspına karşı çıkmaya ve protestolara katılmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte “Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin” diyelim.

Stammheim Davası Sonuçlandı
2 Eylül 2013`den bu yana süren Anadolu Federasyonu
davasının 28 Temmuz salı günü karar duruşması görüldü.Karar açıkmadır.Yusuf Tas ve Muzaffer Dogan’a 6 yıl,
Sonnur Demiray’a 5,5 yıl ve Özgür Aslan’a 4 yıl 9 ay hapis cezası vererek Federal Savcılığın talep ettiği cezaların
genelde üstünde hapis cezaları verildi.
Saat 18’de Basel Clara platz da 11- Steve için “Adalet

İstiyoruz” Talebimizi çoğalarak haykırmaya devam
ediyoruz!
25 Temmuz Cumartesi günü Türkiye Kültür ve Turizm Ofisi önünde bir protesto gösterisi yapıldı. 200 bildirinin dağıtıldığı protesto gösterisinde soranlara bilgi verildi.İrlandalı
Sanatçı Pol Maç Adaim sözü almadan önce, 1981’de Boby
Sands’ın seçildiği seçim tutanağını hediye etti. Saat 18.00’de
Basel Clara platz da etkinliğe yaklaşık 40 kişi katıldı.

HALKIN SAVAŞINI BÜYÜTEREK CEVAP VERELİM!
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“Evet yoldaşlar, 25 yıllık devrimci yaşamımda çokça
baskılar, işkenceler, gözaltılar, tutuklamalar yaşadım.
Boşluğa düştüğüm anlar oldu, ölümle burun buruna geldiğim
anlar da. Ama savaşa, devrime olan inancımı hep canlı
tuttum. Çok yendim, çok da yenildim. Fakat boyun eğmedim.
Hep dik durmasını bildim. Yenilgileri zafere dönüştürdüm.
Ve bugün alnıma taktığım kızıl bantla yürüyorum.”
Selami Kurnaz

10 Ağustos - 16 Ağustos
İbrahim Doğan
1972'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde
doğdu. Mücadeleye ilgisi lise yıllarında başladı.
Gençlik mücadelesi içinde bir Dev-Genç’li olarak
yer aldı. 1993'te tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu
Direnişi’nin birinci ekibinde yer aldı. Direnişte
İbrahim DOĞAN kalıcı sağlık sorunları oluştu. 1999'da sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle tahliye edildi. Tedavisi
için yurtdışına çıkarıldı. 11 Ağustos 2001'de Atina'da tedavi
gördüğü hastanede elleri arkadan bağlı öldürülmüş olarak bulundu.

Metin KÖSE

Nuri ASLAN

12 Ağustos 1980'de, Aybastı'da
iki köy arasındaki çelişkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi
sonucunda düzenlenen barış toplantısına giderken, yolda geçirdikleri
trafik kazasında kaybettik.

Selami Kurnaz
1964, Arsin-Trabzon doğumludur. Devrimci
düşüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yaşında tanıştı,
17 yaşında mücadeleye katıldı. Cunta yıllarında
tutsak düştü. 1990'lı yıllardan itibaren mücadelesini
devrimci hareket saflarında sürdürdü. Trabzon ve
Selami KURNAZ İstanbul'da görevler üstlendi. 2001'de tutsak düştü.
Mücadele içinde son görevini bedenini ölüme yatırarak yerine getirdi. 2000-2007 Ölüm Orucu Direnişi’nin
Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi'nde görev üstlendi. 12 Ağustos
2004'te bir Ölüm Orucu direnişçisi olarak ölümsüzleşti.
Osman Osmanağaoğlu
Aslen Artvin-Hopalı olup, 1957’de Karabük’te
doğdu. 1976’da örgütlü mücadeleye katıldı. İstanbul
Üniversitesi’nde öğrenci iken, devrimci bir militan
olarak mücadele etti. Mahalli alan örgütlenmesinde
görevliyken 1981’de tutsak düştü. Tahliye olduğunda
Osman
yeniden mücadeleye koştu. Çeşitli görevler üstlendi.
OSMANAĞAOĞLU Yeniden tutsak düştüğünde milis komutanıydı.
Ölüm orucu direnişçisi olarak şehit düştüğünde 44
yaşındaydı. Devrimciliği bir ömür boyu sürdürdü, onurlu bir direnişte ölümsüzleşti. Ümraniye Hapishanesi’nde Ölüm Orucu
direnişinin birinci ekibinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında
direnişini Kandıra hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edildikten
sonra, direnişine kuşatma altındaki Armutlu’da devam ederek
14 Ağustos 2001’de şehit düştü.

Arslan Arı
Eyüphan Polat
Nurhayat Beyhan
13 Ağustos 1992'de Ankara
Küçükesat'da bulundukları üs
Arslan ARI
Eyüphan POLAT kuşatıldı. Çatışarak ve devrimci hareketin direniş geleneğini sürdürerek şehit düştüler. Şehit düşerken umudun adını kanlarıyla duvara yazdılar.
Arslan Arı, 1963 Bursa Gemlik doğumludur. 12 Eylül öncesinden beri mücadele
Nurhayat BEYHAN içindeydi. 1991'de silahlı birliklerde görev
almıştı.
Eyüphan Polat, 1966 Sivas, Zara doğumludur. Bir
Kürt ailesinin çocuğuydu. 1988 yılında devrimci mücadele
ile tanıştıktan sonra yaşamı bir bütün olarak kazanmak gerektiğini ve bunun için yapılması gereken çok şey olduğunu
gördükten sonra tüm yaşamını, enerjisini devrimci mücadeleye verdi.
Nurhayat Beyhan, 1969 doğumludur. İşçiydi Nurhayat.
Konfeksiyon atölyesinde, tuğla fabrikalarında çalıştı.
Emeğin, alın terinin ne olduğunu iyi bilirdi. Dünyayı sömürücülerden, zalimlerden kurtarıp, emeğin, alın terinin
nasırlı ellerine verme mücadelesine atıldı. En küçük bir tereddüt bile yaşamadı. Yaşamını, kişiliğini bu mücadelede
buldu, tanıdı; sevgiyi, saygıyı, acıyı, sevinci tüm gerçekliğiyle
bu mücadelede yaşadı.
Fatma Bilgin
1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13
yaşından itibaren pamuk tarlalarında, fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak çalıştı.
20 yaşından itibaren ise bir devrimciydi.
1995'te tutuklandı. Tutsaklık koşullarında diFatma BİLGİN renişlerde yer aldı. 2000-2007 Ölüm Orucu
Direnişi'nin 5. Ölüm Orucu Ekibi'nde görev
üstlendi. Zorla müdahele işkencesi altında 10 Ağustos
2002'de ölümsüzleşti.

Erdoğan ŞAKAR

KAYBEDİLDİ
Erdoğan Şakar:
13 Ağustos 1993'te İstanbul Okmeydanı'ndaki PERPA İş Merkezi’nde gerçekleştirilen katliama bağlı olarak gözaltına alındı
ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

Anıları Mirasımız
Fatma Bilgin’in Mezarı
Başında Okunmak Üzere
Yazıp Bıraktığı Mektup:
Merhaba baş koyduğum Antakya'mın halkına;
Merhaba Kuzeytepem, Kuzeytepe'nin sıcak, candan, vefalı, güzel insanları;
Analarım merhaba, çocuklar, yiğit kardeşlerim;
Toprağımıza, suyumuza, börtü böceği ile
vatanımıza, geleneklerimize feda ettiğim canımla
selamlıyorum sizleri. Ellerinizden öpüyorum büyüklerim ve herkesi özgürlüğe çarpan yüreğimle kucaklıyorum.
Önce Yusuf Kutlu yoldaşım selamladı sizleri Ekinci'den.
Yusuf abimdir, kardeşimdir. Birlikte gelecek aydınlık bir ülke
için. özgürlüğü için vatanımızın yola çıktık Yusuf'la. Hapishanelerde yüzlerce kardeştik, onlarcamız ölüm oruçlarında
zulme karşı şehit olduk. Halkımız Antakya'mızın payına,
sizlerin sevgi dolu yüreklerinizin payına Yusuf ve ben düştük.
Daha direnişimiz sürüyor. Gelenlerimiz olur; Sizlere, incelmiş
bedenleriyle toprağın bereketli kokusuyla, parıldayan yıldızları
ve sizlere bırakacakları umutlarıyla gelenlerimiz olur canlar.
Bu direniş, zafere kadar. Bu direnişte, zindanlarda sizlere
zaferi armağan edeceğiz canlar.

Hakan KASA

Nebi AKYÜREK

Selma ÇITLAK

Ağlamaklı olmasın gözleriniz. Süslü tabutlarımızın içinde
öylesine gururla, öylesine umutla yatarken biz, siz de gururlanın.
Siz de umut doldurun gözyaşı yerine canlar, kardeşler.
Şimdi yanınızdayım. Artık hiç ayrılmamak
üzere geldim. Bu düğün olsun, bu şenlik
hepimizin bayramı olsun, kuşlar, çiçekler
uçuşsun rengarenk, türkü türkü eyleyelim
burayı. Çağlayalım sizinle, halaylara
duralım. Dahi kırmızı mendillerle mitralyözlerle, sebgevi, harce ile halaylara
duralım omuz omuza verme zamanı,
birbirimize kenetlenme zamanı, yürekleri birleştirip birlik olma zamanıdır
şimdi.
Haydi yiğit kardeşler bacılar, canlar,
halklar, bizim halklarımız bu davetle geldim size, sevgimle, umutlalarımla geldim.
Düşlerimle, gülüşlerimle geldim, ölümümde
aranızda yeniden doğdum.
Yeniden doğmaktır şehitlik, ölmedik halkımız, ölmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz zulme, zulmü ezecek her cengte
yine yine geleceğiz.
Sizleri seviyor, saygı duyuyorum. Mutluyum, alnım açık
başım dik sizlere selamlar söylüyorum. Ölümü yenmişim
ölüm orucunda, sizlere gelmişim alnımın akıyla, sizlere layık
olmuşsam ne mutlu bana, şimdilik gidiyorum, siz kalın sağlıcakla.
Yüreklerinize selam
Sizden bir can, bir yürek, bir parça
Fatma Bilgin (364. gün...)

Hakan Kasa
Mehmet Salgın
Nebi Akyürek
Sabri Atılmış
Selma Çıtlak
Mehmet SALGIN
13 Ağustos 1993'te İstanbul Okmeydanı'da PERPA İş Merkezi’nde sorgusuz sualsiz infaz edildiler.
Mehmet Salgın ve Hakan Kasa
devrimci hareketin üyesi, Nebi Akyürek
ise taraftarıydı. Selma Çıtlak ve Sabri
Atılmış ise devrimci hareketle hiçbir
Sabri ATILMIŞ ilişkisi olmayan, tek suçları o gün orada
bulunmak olan halktan insanlardı.
Mehmet Salgın, 1972 Dersim Mazgirt doğumluydu.
Kürt milliyetindendi. 1991'de Devrimci Sol saflarına
katıldı. Nurtepe'de mahalli çalışmalarda yer aldı.
Hakan Kasa, 1975 Kars doğumluydu. İstanbul
Alibeyköy'de büyüdü ve devrimci hareketle burada
tanıştı. Son görevi milis savaşçılığıydı.

Nurten Acar,
Vehpi Melek
13 Ağustos 1992'de Ankara Maltepe'de bulundukları ev ölüm mangaları tarafından kuşatıldı, faşizmin
Nurten ACAR
Vehpi MELEK
cellatlarına karşı direnerek
şehit düştüler. Onlar, adaletin olmadığı bu düzende,
halkın adaletinin uygulayıcılarıydılar.
Nurten Acar, 1965 Erzurum Hınıs doğumludur.
Kürt bir ailenin kızı olan Nurten, devrimci mücadeleyle
tanışmadan önce tüm yaşamı ev kadınlığıyla, ev işleriyle
sınırlıydı. 1989-90 yıllarında tanıştığı devrimci mücadele
onun tüm yaşamını, kişiliğini değiştirdi. SDB savaşçısı
olana dek, demokratik platformda, kadın örgütlenmesinde
(DEM-KAD) faaliyet gösteren Nurten ülkemiz kadının
mahkum edilmek istendiği "kader"e karşı mücadele
etti.
Vehpi Melek, 1972 Dersim Hozat doğumludur.
Kürt bir işçi ailesinin çocuğu olan Vehpi ortaokul-lise
yıllarından itibaren devrimci mücadelenin bir parçası
oldu ve şehit düştü.

Oya Baydak’a Destek İçin Karikatür
Sergisi Direniş Alanında
DİSK/ Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası Bölgesinde
temizlik kadrosunda çalışırken, sendika genel merkez yönetim kararı ile keyfi bir şekilde işten atılan Oya Baydak
direnişini DİSK önünde sürdürüyor.
Karikatürist Halk Sanatçısı Mehmet Arslan, Oya
Baydak’ın haklı direnişinde yanında yer alarak direniş sokağında karikatür sergisi açtı.
Mehmet Arslan; Oya Baydak’a ve devrimcilere karşı bu düşmanca linç ve tasfiye hareketini kınadığını, buna
karşı mücadele edeceklerini de belirtti.

AKP Polisleri Siyasi Olarak Bitmiştir
Devrimcilere Yapılan Her Saldırıda
Karşınızda Olacağız!

Sayı: 480

Yürüyüş
2 Ağustos
2015

Kartal Liseli Dev-Genç 29 Temmuz’da bir açıklama yayınlayarak, polisin kendilerine yönelik tacizlerini protesto
etti. Açıklamada: “AKP'nin katil polisleri, Karlıktepe Mahallesi’nde 28 Temmuz gecesi Liseli Dev-Genç'lilerin evlerinin önünde sabaha kadar bekleyerek siren lambalarını
açıp tacizde bulunmuştur. 25 Temmuz günü Liseli Dev-Genç
Milisleri tarafından yapılan yazılamalar sonrasında, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve amirliklerde güvenliklerini 2 kat arttırdılar.” denildi. Günay Özarslan için 3 gün
süren direnişte AKP’nin korkularının daha da büyüdüğü belirtildi.
Açıklamada “Bugün ise Liseli Dev-Genç'lileri hedef almak için 3 akrep, 3 TOMA içinde çevik kuvvet polislerinin
bulunduğu belediye otobüsü ve 8 ekip aracıyla denetimli bir
şekilde devriye atıyorlar. 28 Temmuz gecesi saat 23.40 sıralarında Liseli Dev-Genç Milisleri ekip araçları devriye atarken bir üst sokakta havai fişekleriyle Günay yoldaşlarının
bir kez daha hesabının nasıl sorulacağını gösterdiler.
AKP'nin katil polisleri; artık siyasi olarak çürümüşsünüz. Çocuk-İşçi katillerinin uşaklığını yapmayın, elinize devrimci
kanı sürülmemiş ise işkence yapmaktan, liselileri taciz etmekten vazgeçin. Devrimcilere yapılan her saldırıda karşınızda her alanda çıkacağız” sözleriyle sonlandırıldı.

Korkuyorlar! Kitaplarımızdan,
Kızıl Flamalarımızdan,
Şehidimizin Adından Korkuyorlar!

Direnen İşçilere Saldırtan
CHP ve Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç’tir!
Devrimci İşçi Hareketi, direnen Sarıyer işçilerine yönelik
saldırı ile ilgili 22 Temmuz’da bir açıklama yaptı.
CHP İstanbul İl Merkezi önünde yapılan açıklamada
bu saldırıların sorumlusunun CHP yöneticileri ve Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç olduğu ifade edildi.
Açıklamada saldırıya uğrayan işçilerin darp edilip, yaralandığı vurgulandı.
Açıklamada “Meydanlarda işçinin yanında olduğunu, hakkını savunduğunu ifade eden CHP yöneticileri yalancıdır ve
halkı kandırmaya çalışmaktadır. İşçinin dostu olduğunu, taşeronu kaldıracağını vaat eden CHP’nin kendi çıkarları söz
konusu olunca, işçilere nasıl saldırdığını defalarca gördük.
Ne yaparsanız yapın Sarıyer İşçi Meclisi işçileri büyük bir
kararlılıkla bütün talepleri kabul edilene kadar direnişlerine
devam edecek. Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi’nin direnişi
direnişimizdir” denildi.

Sorunlarımız İçin Halkın Esnafları
Kooperatifi’nde Örgütlenelim
Nurtepe Mahallesi'nde 24 Temmuz akşamı ortada hiçbir neden yokken polis esnafa saldırdı. Esnafların anlatımına
göre akşam saatlerinde 4 akrep 1 TOMA Nurtepe caddesinde
bir tur attılar. Daha sonra geri döndüklerinde dükkanlarının
önünde oturan esnafa birden saldırmaya çalıştılar. TOMA
esnafın camlarına, dükkanların içine su sıkmaya başladı. Akreplerden de esnafın üzerine gaz atıldı. 4 akrep ve 1 TOMA
cadde boyunca Nurtepe'nin bütün esnaflarının dükkanın önünde durup gaz atarak su sıkarak saldırdı. 3 tane çay bahçesi
dağıtıldı, bir kasabın dükkanının içine su sıkıldı fayansları
kırıldı tüm etleri bozuldu, bütün esnafların dükkanları su doldu. Halkın Esnafları Kooperatifi bunanla ilgili yaptığı açıklamada: "AKP halka saldırıyor. Dükkanın önünde oturan, içinde çalışan esnafa saldırıyor. AKP kendinden olmayanı yok
etmeye çalışıyor. Ne demişti Tayyip Erdoğan "bizim esnafımız alperendir, polistir" Kendi alpereni, polisi yapamadığı Nurtepe esnafını, halkını düşman ilan ediyor. Nurtepe esnafı örgütlenmekten bir araya gelmekten karşı çıkmaktan başka yolumuz yok." dedi.
Ve 25 Temmuz'da yapılacak kepenk kapatma eylemine çağrı yaptı.

AKP’nin eli kanlı, terörist polisleri 28 Temmuz’da Hasan Selim Gönen Halk Kütüphanesi’ne baskın düzenleyip, kütüphanenin
tabelasını, kızıl flamasını ve kitapları çaldı. 100 polis, 2 akrep ve
1 minibüs ile gelen katiller kütüphaneyi talan edip, sokaktaki insanlara
terör estirerek sokağı boşalttı.
Dev-Genç’liler bu saldırıyla ilgili açıklamada: “Korkmakta da
haklılar; çünkü hiçbir korkuya benzemez vatanını satanın korkusu.
Yaptıkları katliamların, katlettikleri çocukların hesabını soran
Dev-Genç’lilerden ve şehitlerimizden korkuyorlar. Korkularından,
sonlarının yaklaştıklarını bildiklerinden azgın köpek gibi saldırıyorlar.” denilerek 45 yıllık Dev-Genç’in onurlu tarihi vurgulandı.
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Okan Özer’e Özgürlük!
Antalya Dev-Genç'liler 2223 Temmuz’da Okan
Özer’in serbest bırakılması
için Kışlahan Meydanı'nda
masa açtılar. Saat 17.00
18.30 arası açık kalan masada 80 imza toplanırken
Yürüyüş dergisi ve Canım
Feda kitabı halka ulaştırıldı.

HALKA KARŞI SAVAŞA

